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TAN Í T Ó KÉP Z É S .

Meg hiv ó.

A Tanítóképző-Intézeti Tanárok Országos Egyesülete f. évi
augusztus zo-án Debreczenben a városháza üléstermében az
országos tanszerkiállítás alkalmával nagy vátasztrnárryi
ü lést tart.

A gyűlés időrendje a következő lesz:

1. Augusztus r o-én este 7 órakor találkozó egy a napl-
lapokban közzé teendő helyen.

2. Augusztus zo-án reggel 8 órakor nagy választmányi
gyűlés.

A gyűlés tárgyai:

1. Elnöki megnyitó.
2. Emlékbeszéd Felméri LajosrólrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAJ oó .Istvá ntói (Debreczen).
3. Emlékbeszéd Szvorényi Józsefről Vir á g .Istvá ntói (Kalocsa).
4. Jelentések.
5. Mely elvek szerint viendő keresztűl a tan í t ó kép z ő-

int é ze tek el hel yez é sén ek módosítása r Előadó Moha r

J ózse! (Znióváralja).
6. Mik által biztosítandó a magyar nyelv helyes tanítása

a nem magyar ajkú népiskolákban r Kra usz Sá ndor (Temesvár).
7. Indítványok. .
A választmányi gyűlésnek ér tekezleti jellege lesz; ezért arra

nemcsak a választmányi tagok, hanem minden rendes ~ag hivatalos.
A gyűlésen résztvevő tagoknak jutányos áron való elszá llá -

solá sá r ól a kiállítás rendező . bizottsága fog gondoskodni. Kér-
jük azonban az elszállásolás érdekében a gyűlésen résztvevő
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tagokat, szíveskedjenek augusztu s 7-ig az egyesület titkár-

hivatalánál Gózsef-körút 85) bejelenteni:

.L szándékoznak-e a gyűlésen részt venni?

2. iskolahelyiségben (ingyen, a tisztogatási dijért) vagy

vendéglőben, illetve magánháznál (1 kor. naponként) kivánnak-e

elhelyeztetni?UTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Budapest) 1894. július z y-én.

P éter ly Sá ndor ,
elnök.

Nagy Lá szló ,

titkár.

Nehéz bánat költözött a mi szivünkbe. Elvesztettük legjobbjaink
egyikét, a ki egész életét nekünk s az ügynek szentelte, kinek mű-

ködését a kartársi szeretet kultusza, s a tanítóképzés szent ügyének
szolgálata tette dicsővé.
. Hetyey Gábor meghalt! .

Nincs Magyarországon tanítóképző tanár, a kit mélyen le nem
verne ez a szomoru hír, mert hisz' mindnyájan szerettük őt, a ki minket
is annyira szeretetr, mindnyájan mélyen érezzük azt a sulyos veszteséget
a mely az ő halálával minket s a tanítóképzés ügyét érte. Szinte hihe-
tetlennek tetszik előttünk, hogy nélkülöznünk kell azt, a ki annyira
szivünkhöz forrott s hogy nem látjuk magunk között meg-megjelenni,
működni, mint a mi érdekeink harczosát, a kartársi szeretet, összetar-
tozás buzgó apostolát. Arvának érezzük magunk s lelki szemeink e
pillanatban kétkedve tekintenek körül vajjon lesz-e, a ki őt pótolja: a
kiben a kartársi érzület úgy ki van fejlődve, mint őbenne s élete
végső lehelletéig úgy hű marad az eszm éhez, mint Ő.

Hetyey Gábor megérdemelte azt, hogy őt a kartársak a közbizalom
megdönthetetlen sziklavárába fogadják, s őt úgy tekintsék, mint a testü-
leti szellem, az egyesületi élet megingathatatlan bajnokát. Mindnyájunk-
nak élénk emlékezetében van még, hogya Magyar Tanítóképző
megalapítása által akkor tűzte ki az egyesülési eszme zászlóját, a mikor
erre a törekvésre a legkedvezőtlenebb volt a talaj, de a legnagyobb
szükség is volt. A tanítóképzés ügye nem fejlődött a kor kivánalmaihoz
mérten s félni lehetett, hogy fejlődése teljesen meg fog fenekleni ; a kar-
társi érzület a fagypontra szállott alá s a tanítóképző tanári testületben
a rideg közöny s nembánomság ütött tanyát. Mindenkit bámulatba ejtett
a 80-as évek végén az az erkölcsi bátorság, az a rendkivüli tevékeny-
ség, a melyet a dévai tanári testület élén Hetyey Gábor kifejtett.



Négy évig szerkesztette a Tanítóképzőt tetemes anyagi áldozatokkal
s nagy szorgalommal, buzdított, bátorított, lelkesített, eszméket vetett
fel és vitatott meg. Ismeretes, hogy ez a mozgalom a kormánykörök
ellenszenvével találkozott; de Hetyeyt ez nem félemlítette meg, hanem
rendíthetetlenűl küzdött az eszméért. Az övé a főérdem abban, "hogy
a tanítóképző tanárok országos egyesülete végre is megalakult. O volt
ezen egyesület -megalapítója s őt tekintette később is mindenki ezen
egyesület egyik legerősebb oszlopának.

Hetyey Gábor kiváló érdemeket szerzett a vidéken működő tanító-
képző tanárok anyagi és erkölcsi javáért kifejtett páratlan s önfelál-
dozó tevékenysége ért is. Alig van közöttünk valaki, a ki ebben az irányban
annyit fáradozott volna, mint Ő. 1872 óta folyton élt a tanítóképző
tanárokban az az óhaj, hogy fizetésok a középiskolaiakéval egyenlősit-
tessék, azonban hosszú ideig nem tudtak ez irányban közös tevékeny-
ségre egyesülni, mígnem a 80-as évek elején Hetyey Gábor nem
indította meg a mozgalmat. Súlyos volt a helyzet egyrészt, mert a
fővárosi kartársak már elértéle a fizetési egyenlősítést s így az ő támo-
gatásokra számítani nem lehetett, de főképen azért, mert az államház-
tartás éppen a 80-as években óriási hiányokkal küzdött s feltámadt a·
visszahatás az állami kiadások minden szaporítása ellen. Hetyey azon-
ban a kedvezőtlen viszonyok ellenére sem adta fel a reményt, hanem
nehány rokon gondolkozású kartársával együtt évenként megújitotta
a kérelmet, minisztertől miniszterhez járt, zörgetett a képviselőház aj-
taján, agitált a hírlapokban, a Magyar Tanítóképzőben s kartársaival
folyton élénken levelezert. Hiven támogatta őt áldozattal járó faradságos
munkájában mind anyagilag, mind erkölcsileg a dévai képző tanári testű-
lete. Hogy mi lett az eredmény, ismetes : az állami tanítóképző taná-
rok törekvéseinek jogosultságát Tréfort elismerte, Csáky pedig a fizetés-
javítást a középiskolaiakkal való paritás alapján 1890-ben meg is adta.
Ezen időtől fogva az állami tanitóképző tanárok anyagi helyzete évről-
évre folyton javult s ha nem is értük még el törekvéseink czélját,
mégis a helyzet ma már hasonlíhatatlanul jobb, mint volt 1890 előtt.
Ha a mai eredmény kivívásában sokféle tényező s főkép a tanítóképző
tanárok egyesülete játszott is szerepet, mégis el kell ismernünk azt
hogy Hetyey indította meg a mozgalmat nagyobb arányban s ha
szívósságával s jövőbe vetett bizalmával folyton ébren nem tartja, még
csírájában elaludt volna.

Hetyey a tanítóképző tanárok erkölcsi érdekeinek emeléséért is
fáradozott. Ezen törekvesének lett kifolyása azon vita, a melyetvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAő a
Magyar Tanítóképző első évfolyamaiban a tanítóképző tanárok egye-
temi képzéseért indított. Hetyey e vitában még nem emelkedett ugyan.
azon országos érdekek magaslatára, a melyek szempontjából a tanító-
képző tanárok legutóbbi közgyűlésén tárgyalták ez ügyet, de elismer-
résre méltö az a bátorság, a melylyel ő ez ügyben az akkori közfel-
fogással és irányadó körökkel szemben síkra szállt, s tisztelni kell az
ő nemes indokait is.

Hetyey Gábor az elméleti pedagógia terén, mint író nem mükő-
dött ugyan, de mégis mint gyermekvers-költő, jeles szolgálatotIHGFEDCBA
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tett a gyakorlati pedagógiának. Hetyey mint gyermekvers-költő, nem
a versfaragó pedagógusok közé tartozott, milyenek nagy számmal vannak
hazánkban, hanem igazi költő volt. Habár ő a versköltést, mint maga
mondá, nem komoly munkának, hanem kedvtelésnek tekinté, gyermek-
versei mégis igazi költői tehetség és ihletettség szülernényeis méltán sorolha-
tók az irodalmi becscsel bírók közé, Költeményein Pósának a hatása meg-
látszik ugyan, de csak a szellernben követi Pósát, a hangulatban és
formában egészen önálló. A gyérmeki naiv érzelmeket és gondolkozást
Pósán kívűl senkisem tudja oly híven és lebilincseJő kedvességgel
visszaaadni, mint Hetyey. Lírai gyermekversei is kedveltek, de leg-
inkább kitűnt mégis a gyermekek számára írt történeti rajzai és
regéi által,. a melyekben a gyermek fantáziavilágát költői ihletséggel,
finom érzékkel és vonzó modorban bilincseli le. Ezek által ő a jeles
költők sorába emelkedett. GyermekverseirqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA«Gyó·ngyvir á gok,. czím alatt
189I-ben jelentek meg; ujabb kötete, a melynek költői anyaga még
becsesebb, mint az előbbi, még kéziratban. van.' Az irodalomnak tenne
az szolgálatot, ki e kötetet kiadásra segitené.

Hetyey Gábor élete a folytonos küzdelem voltaz eszmékért smint min-
den ideálistát, jelemezte az eszméknek szeretete, az igazság erejében való
hit s a jövőben vetett remény. A legnehezebb s a legkétségesebb kime-
netelű küzdelmek közepette sem veszítette el az ügy igazságában és meg-
valósításában vetett bizodalmát. Ez öntött ibele bátorságot és kitartást,
a czélja elé gördűlő nehézségek csak fokozták lelkesedését és akaratát s
szívós munkára készteték, Kiváló jellemének a hibája éppen az volt,.
hogy nem tudott mértéket tartani a közélet szolgálatában s _másokért
élve, saját anyagi körülményei estek áldozatul.

Hetyey Gábor megérdemli azt, hogy nevét az utókor hálás
kegyelettel említse. Ha nem is terjedt egy bizonyos körön túl az ő
működése, de ebben a körben, tanító képzésünk egyik szomoru kor-
szakában ő mis sz i ó t teljesített s az a zászló, a melyet ő bátran ki-
tűzött, hősiesen megvédelmezett s győzelemre -vitt, - ma, az ő halála
után is, fennen lobog s az ő dicsőségét is hirdeti.

. Ezen zászló alatt sorakozva, a melyet .az ő halála gyászba borí-
tott, álljuk körül mi, a tanítóképzés muokásai, Hetyey Gábor sírját.
Áldást rebegünk a hantok felett, a melyek az ő porladó testét borítják
s szemeinkben könnyel, fájdalommal szívünkbén fogadjuk meg, hogy azt
a mit ő kivívott, megtartjuk, fejlesztjük. Teste az enyészeté, de szelleme
s emléke élni fognak mindenkor abban az egyesületben, a melynek há-
lás kegyeletére annyi sok küzdelem árán tette magát érdemessé: Le-
begje körül sírját az utókor hálás emlékezete 1 Nagy Lá szló .

Hetyey Gábor betegr ége és ha lá la .

Hetyey Gábor betegeskedése ezelőtt négy eszdendővel, 1890.
tavaszán kezdődött, a mikor egy heves influencza a szellemi munkában
kimerült _ idegzetét erősen megtámadta. E betegség minden évben
ismétlődött s mindinkább aláásta Hetyey Gábornak külömben is gyenge
szervezetének erejét. Az elmult télen viszajött betegsége májbajjal kompli-



kálódott, minek következtében több hétig feküdt. Egészsége helyreállott
ugyan annyira, hogy hivatalos teendőit is végezhette, de betegeskedése
folyton tartott. Ilyen állapotban jött fel családja és barátjai intelme elle-
nére is a márczius hóban tartott közgyűlésre. Nem tudott távol maradni
azon nevezetes gyűléstől, a melyen a tanárképzés ügye volt tárgyalandó
és eldöntendő. A gyűlésen igen élénk részt vett s minden tételnél hosszasan
felszólalt, hogy a tagokat a maga nézeteinek mengnyerje. Jelen volt az
összejöveteleken is és elmés felköszöntőivel fűszerezte a kartársak vidám
együttlérét. Ez volt a lelkesedés által táplált erejének utolsó fellobbanása.
Az utazással és a gyűléssel járó fáradalmak szervezetét kimerítették s
haza érkezése után nemsokára a májbajból kifejlődő vizi-betegség
nyomai kezdtek mutatkozni. Baja mindinkább súlyosodott, ugy hogy
aggódó neje Budapestre az Üllői-úti klinikára hozta fel. Nem is került
többé vissza Dévára. A 'kórházbanrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAdr . F odor Géza és dr . Ta uszk egye·
terni tanár-seg édek részesítették kiválóan gondos orvosi kezelésben;
azonban sem a gyógyszerek, sem a később alkalmazott operáczió nem
segíthettek állandóan rajta. Mikor baja súlyosbodott, leányát, Gábr is-
kát,kívánta magához, a ki valóban odaadó gyermeki szeretettel,
s korát meghaladó lelkierővel ápolta súlyosan szenvedő édes atyját
egész haláláig. Az iskolai szünet beálltával szerető neje is sietett hozzá,
hogy végső napjaiban vele legyen s őt szerető gondossággal ápolja.
Hetyey Gábor julius a r-én délután 2 órakor szerető leányának karjai
között lehelte ki sokat küzdött, fáradott nemes lelkét.

A részvét.

Hetyey Gábor halála az országban általános részvétet keltett.
Halála után való nap a napilapok többnyire melegen és elég részletes en em-
lékeztek meg róla s általában a tan ügyre és a magyar költészetre mért
csapásnak jelezték halálát. Ide igtatjuk a Ha zá nk czikkét, a melyvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAkü-
lönös figyelmet tanusítatott Hetyey iránt:

cA magyartanügynek és a magyar poézisnek halottja van.
Hetyey Gábor a dévai állami tanítóképző-intézet igazgatója, a Tanító-
képző-Intézeti Tanárok Egyesületének alelnöke és tiszteletbeli tagja, a
jeles költő, ma délután az Üllői-uti klinikán hosszú betegeskedés után
meghalt. Nagy veszteség nemcsak a pedagógiára, de az irodalomra is,
Kevesen vannak a szószoros értelmében vett poétáink s ő ezek közé a
valódi költők közé tartozott.

Hetyey 1843. Január zó-án Fehérmegyében Bodrnéren született. A
középiskolák elvégezése után az egyetem bölcsészeti fakultására járt s
középiskolai tanár lett. Akkoriban szervezték a budai állami tanítóképző
intézetet s Hetyeyt ide nevezték ki tanárnak.

Nagy része volt már ekkor a tanítók és tanárok egyesületi moz-
galmaiban s neve hamarosan ismerőssé lett a pedagógiai körökben.

Budáról Sz.-Kereszturra került s néhány esztendeig itt működött.
Azután kinevezték a dévai állami tánítóképző-intézet igazgatójává. Ezen
a magyarság szempontjából fontos poziczión möködött ő egész haláláig,
~ nem kevés kíváló szolgálatott tett a magyarosírás ügyének.



1886-ban megindította a Mag y ar Ta n í t ó kép z ővutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAczímű tan-
ügyi ujságot. Tetemes anyagi áldozatokkal és nagy szorgalommal négy
évig szerkesztette a lapot, mozgatta a tanító képzésnek akkor még igen
elhagyott ügyét s igyekezett a tanítóképző tanárokban testületi szellemet,
összetartást élesztgetni. Buzgalmának s az ügy iránt való páratlan lel-
kesedésének volt is sikere, mert megalakult 1889-ben a Tan Í t ó -
kép z ő Int é z tiT a n áro kOr s z ágo s Egyes üle t e, amely
azóta a tanítóképzés terén nagy haszonnal működik s virágzó testületi éle-
tet létesített a tanítóképző tanárok között.

Mínt költő nemrég tünt fel. Már deák korában irogatott s mint
pedagógus is dolgozgatott. Ekkor már leginkább verseket irt, gyönyörű
szép magyar- regéket, de az asztala fiókjában tartogatta valamennyit,
Egész kötet versét Pósa Lajos fedezte föl s adatta ki. 1892-ben jelent
meg Gy ö n g y vir ágo k czímű verses kötete, amely Hetyeyt egy-
szerre a jeles magyar költők sorába emelte. Azóta Írt versei leginkább
az É n U j s ágo ru-ban jelentek meg.

Költeményei a gyermeki naiv érzelmeket s gondolatokat élénken s igaz
közvetlenséggel fejezik ki; ragyogó fantáziával megirt regéi pedig pá-
ratlanok a maguk nemében._

A nemzet az ő halálával egy ideálisan gondolkodó s hazáját igaz hév-
vel szerető pedagógust s írót veszített el.s

A tanítóképző tanárok egyesülete Nag y László titkár által fejezte
ki a gyászoló özvegynek alelnöke és tiszteletbeli tagjának elhunytan
érzett fájdalmát; azonkívül az elnökség megbízta Nag y Lászlót, hogy
az özvegynek a temetés rendezésében segítségére legyen. Az egye-
sület választmánya Hetyey Gábor haláláról a következő gyászjelentést
adta ki:

cA Tanítóképző-Intézeti Tanárok Országos Egyesületének választ-
mánya mély fájdalommal jelenti Hetyey Gábornak, a dévai állami
tanítóképző-intézeti igazgatójának, a Tanítóképző-Intézeti Tanárok Or-
s~ágos Egyesülete alelnökének és tiszteletbeli tagjának, a f. hó 21-én .
történt gyászos elhunytat, Hetyey Gábor ravatalát a tanítóképzésnek
munkásai megtört szívvel állják körűl; ő benne mindnyájan a tanító-
képzésnek s népoktatásnak egyik leglelkesebb.s legbuzgóbb mivelőjét,
a legszeretóbbs önfeláldozóbb kartársat veszítették el. Örökké fogják
őrizni emlékét 1 Temetése f. hó 23-án, hétfőn, d. u. fél 4 órakor az
Üllői-uti klinikából az ev. ref.. vallas szertartása szerint fog végbe-
menni, Budapest, 1894. julius z r-én. Aldás és béke legyen emlékén 1.

A d é v a i á II ami tan í t ó kép z ő int é zet tan á r i testülete
táviratilag fejezte ki részvétét a mélyen lesujtott özvegynek; a teme-
tésen S li ő II ő sy Lajos tanár által képviseltette magát. A tanári tes-
tület volt igazgatójának haláláról a következő jelentést adta ki:

cA dévai magyar kir. állami tanítóképző intézet tanári kara meg-
hatottsággal jelenti Hetyey Gábor igazgatónak folyó hő. 21 -én hosszas
és nehéz szenvedés után Budapesten történt kimultát. Életének jóra
törekvő küzdelmei után leljen csendes síri nyugalmat, Déván, 1894.
julius zz-éns

A fájdalomtól sujtott család .gyászjelentése a következőleg hangzik:IHGFEDCBA
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«Özv. Hetyey Gáborné szül. Bereczky Láli a maga és gyermekei:
Jolán, Gabriella, Ibolyka, Gábor és Béla, valamint az összes rokonság
nevében is fájdalomtól megtört szívvel jelenti a szeretett és elfelejthe-
tetlen jő férjének, illetve édesatyjuknak Hetyey Gábor a dévai állami
tanítóképezde igazgatójának, folyó évi julius hó 2vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI -én hosszas súlyos beteg-
ség után tevékeny életének 5 r-ík és boldog házasságának ro-ik évé-
ben bekövetkezett gyászos elhunytát. A drága elhunytnak földi marad-
ványai hétfőn, julius hő 23-án délutánrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1/2 4 órakor fognak a klinikán
(Mária-utcza) a reform. egyház szertartásai szerint megáldatni. és a
központi-temetőben örök nyugalomra helyeztetni. Budapest, 1894. julius
hő 2I-én. A!dás és béke lengjen porai íölött !-

A r á nyi Antal, az iglói állami tanítóképző intézet igazgatója
táviratiIág és meleg hangú levélben is tudatta az özvegygyel a Hetyey
Gábor halálán érzett mély fájdalmát. Azonkívűl a családnak számos
rokona s ismerőse küldött résztvevő táviratot, vagy levelet.

L á n g Mihály az eperjesi állami kisdedovó képző intézet igaz-
gatója pedig a tanítóképző tanárok egyesűletének választmányához a
következő figyelemre méltó fontos levelet küldte :

«Tekintetes Választmány 1 Nagy a veszteség, mely a 'magyar
tanító- és kisdedóvónőképzés ügyeit Hetyey Gábor igazgató úr halá-
lával érte. Itt is, ott is szerepet vitt, «Gyöngyvirág:o-okat ültetett a
népiskola és a kisdedóvó számára; magas szárnyalású lelke halhatat-
lan ideákat testesített meg. Mélyen érzem a kisdednevelést ért nagy
veszteséget. Fogadja a tekintetes választmány legőszintébb részvétemet.
Testületünkaz uj iskolai é v legelső ü l é s é n meg Jog
emlékezniHetyeyGáborigazgatóúrr~1 é s az iskolaév
folyamán emlékbeszédet is tart róla e sorok i r ó j a.
Eperjesen, 1894. julius 24-én. Mély tisztelettel Lá ng Mz'há ly, igazgatő,»

A temetés.

Hetyey Gábor ravatalát a gondnokság szívességéből az Üllői-úti
klinika boneztani kis épületének előcsarnokában állították fel. A holt-
test egyszeru tölgyfa koporsőban nyugodott. A ravatal el volt lepve a
résztvevők koszorúi val. Koszorúkat helyeztek rá a többi között maga
a mély gyászba borult csa lá d, s a megboldogult rokonai: Ber eczky
Endr e, H etyey Gá bor , Va rga Zz''jmond, továbbá Nagy Lá szló , Színte
Gá bor , A Ta nítóképző-Intézetz' Ta ná r ok O r szá gos Egyesülete (nagy babér-
koszorú nemzeti színű selyemszalaggal), A déva z' á llamz' ta nítóképző

intézet ta ná r i testülete (nagy babérkoszorú lilaszínű selyemszalaggal), azUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
E ll Uj'sá gom stb.

A temetési szertartás az ev. ref. vallás szerint julius 23-án d. u.
fél 4 órakor ment végbe. A kórház kis udvarában gyülekezett a ki-
csiny, de válogatott társaság. Ott voltak : Po g á n y György, Hunyad-
megye nyugalmazott tőispánja, esi k y' Kálmánné szül. G ö n c z y
Etelka, G ö n c z y Béla, Pau r Lajos, a csavargőzös vállalat felügyelője,
Nag y Ferencz .Déváről, Vám os s Y Mihály, a budapesti ev. ref.
gimnázium igazgatója; az Írói világból; P ó s a Lajos, Lak a tos Mihály,
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a fővárosi tanítói karból : Sz őke Istv án, a budapesti tanítótestület
elnöke, Lu t ten ber ger Ágost, Ker é k'g y árt ó Elek; a budai
Paedagogium szép számmal képviseltette magát, megjelentek: dr. Kis s
Áron igazgató, Mik 1 ó s Gergely, Ru c si n szk y Lajos, K o z o c s a
Tivadar, egyesületi alelnök, Szt a n k ó Béla; a budai tanítónőképzőt
Th urá fl szk y Irén, igazgató, Nag y Károly, Kar kvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi s István, ez isz á r
Sándor, Nag y László képviselték, az Andrássy-úti taűítónőképzőt pedig
Sebestyén Gyula és P é tcr fy Sándor; a dévai tanítóképzőt Sz ő II ő s y
Lajos képviselte; megjelentek még: Móc sy Antal, a kalocsai tanító-
képző' igazgatója s egyesületi alelnök, B o cs kay Kristóf a bajai tanító-
képző részéről; valamint' a megboldogultnak volt tanítványai: Tim ina
jános, tanító Trencsénből, H o II e n c z er Ferencz tanítónövendék Dévá-
ról stb. stb. Sajátságos megható képet nyújtott az, hogy a ravatalt, míg
az egyik oldalról a megboldogult kar társai, tanítók és tanítóképző tanárok
állottak körül, a másik oldalon a könyékről egybegyült nép gyermekei
koszorúzták tömött sorbans gyermekies kiváncsisággal, de áhít attai és
meghatottan szemlélték a gyászszertartást annak teteme felett a ki oly
szeretettel tudott szólanikölteményeiben az ő naiv lelkökhöz.

. A gyászszertartásrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAKurdy Béla ev. ref segédlelkész végezte s szép
és megható beszédben búcsúztatta el a jeles pedagógust.

Beszédjében abból az alapeszméből indult ki, hogy a halott felett
önkénytelenül a birálat jut eszünkbe' az ő életéről, cselekedeteiről. Em-
beri véges elménkkel nehéz itéletet mondani- embertársunkról. Igazságos
birálatot csak fent az Egben fognak tartani az ő sáfárkodásáról. A mi
feladatunk pedig nem lehet más, mint az elhunyt életének, tetteinek
összegezése. .

«Az összeg - egy szóban fejezhető ki: kötelességeit híven telje-
sítette családja, hazája, egyháza és az emberiség iránt; teljesítette tiszta
kötelességérzetből, nem válogatva a kötelességek közt, Mintaképe volt
a gyöngéd hitvesnek, a szerető atyának, ki szíve vérét is föláldozta
volna övéiért, kik most keseregve, megtört szívvel idézik a biblia sza-
vait » Nincsen olyan bánat, mint a mi bánatunk, elesett a mi fejünk-
nek kororrája s . De nemcsak az ő fejüknek koronája esett el őbenne,
elesett azé az intézet é is, melynek hivatása a honszerelem élesztése.
nemzet vezérlő emberek nevelése s a mely intézetnek ő volt a lelke,
mozgató szelleme. Es hogy mit veszített benne a haza, elmondja a
«Magyar Tanítóképző» története, mely tele van az áldozatkészségnek,
az önfeláldozó munkának és küzdelern példáival - annak a Tanító-
képzőnek története, melynek meg kelle küzdenie anyagi veszteséggel,'
erkölcsi közönynyel, de a melynek eszméi diadalt arattak s e diadalt
hirdeti a Tanítóképző Intézeti Tanárok Országos Egyesülete. - És míg
egyfelől a tanítóképzésnek munkásai állják körűl megtört szívvel rava-
talát, . másfelől elhozzák a kicsinyek is az 'ő szeretetüknek adóját,
gyöngyvirágokból fonnak koszorút homlokára, gyöngyvirágokból, melyek-
nek oly sok kedves órát köszönhetneks .

cImeitt van a lefolyt életnek összegesése. Gyöngéd férj, szerető
családfő, derék 'hazafi, hű munkás fekszik e koporsóban. Hogy az ité-
let milyen lesz: bizonyára igazságos és kegyelmes leend. Ha igazsá-
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gos: nem félünk tőle a mi barátunkért ; ha kegyelmes: örvendő biza-
lommal tekintünk eléje».

Majd a fájdalomtól lesújtott családhoz vigasztaló szavakat intézvén.
megható imával fejezte be a temetési szertartást.

Hetyey Gábort a Rákos melJeti külső temetőben helyezték örök
nyugalomra. A sírnál P éte r f y Sándor a tanítóképző tanárok egyesü.
letének elnöke a következő beszéddel búcsúztatta el fájdalomtól reszkető
hangon a szeretett kartársat és hű barátot.vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

*
Gyászbaborult gyülekezet 1 Hetyey Gábor befejezte küzdelmek kö-

zött folytatott rövid földi életét; hamvai a sír szélén állanak, szelleme
elköltözött a jobb hazába. Búcsúznunk kell a drága porhüvelytől. az
örökkévalósággal egyesült lélektől. Búcsúzásunk nem lehet hozzá és
saját magunkhoz méltóbb, minthogy ha tanúbizonyságot teszünk itt a
sír szélén hozzátartozandói és kartársai előtt arról, hogy egész életén
át küzdve küzdött a boldogság ért és bízva bízott abban, hogy Isten
segedelmével lesz neki is osztályrésze abban.

A mióta azt a fehérvármegyei kis falusi lelkészi lakot, mint gyer-
mekifjú elhagyta, örökös küzdelmet folytatott a szegény it jak nehéz
sorsával, az anyagi gondokkal. Miként az Isten választott népe a jeru-
zsalemi templomot egyik kézben a fegyverrel, a másikban az építő
szerszámokkal ~ úgy építgette Hetyey Gábor is az iskolában és az
egyetemen lelkének művelése és a kenyérkeresés nehéz munkája által
önmagában fel a magyar népnevelőt. Küzdve küzdött s bízva bízott és
győzött. Az ifjúból csakhamar képezdei tanár, majd meg képezdei igaz-
gató vált. Lelke kezdettől fogva át volt hatva a nemzeti népnevelés-
ügy legmagasztosabb eszméivel, a melyért végső lehelJetéig hűségesen
tudott küzdeni. Es ez eszmékért való küzdelem közepette érte gyenge
testi szervezetét az a halálos baj, a niely eloltá drága életét. Mintha
most is látnám, miként küzködött a test gyengeségévei a mult tavaszi
közgyűlés alkalmával, hogy betölthesse egyesületünkben az elnöki tisz-
tet és diadalra juttathassa egyik vagy másik eszméjét. Nem használt
az ő akaraterejével szemben az a kérésünk, hogy kíméJje beteges -tes-

tét, Boldognak csak akkor és csak úgy érezte magát, ha egyesületünk,
a melyet az ő tevékenysége hivott életre, sikeresen munkálkodhatik és
ha e munkálkodásból maga is kiveheti az oroszlánrészt. Egyesületünk
fejlődésében és annak sikereiben épp oly nemes gyönyörűséget talált,
mint a minőt érezett a dévai tauítóképző intézet fejlődésének és sike-
reinek szemlélésében. Mint népneveló, mint tanár, mint tanítóképző
igazgató egyiránt sokat fáradozott, sokat küzdött és látta fáradozásának,
küzdelmének sikeres eredményeit is, és boldognak érezte magát, kivált-
képen akkor, ha el el merengett a fölött, hogy mily magas fokra emel-
kedhetik nemzeti népnevelésügyünk színvonala, és ezzel a nemzet ereje,
ha a tanítóképző intézeti tanárok országos egyesülétükben is hűségesen
szolgálják nemzetük egyik legszentebb érdekeit. Es ő bízva bizott ab-
ban, hogy ez meglesz, még az ő életében. Reménysége azonban nem telje-

. sülhetetr, A Gondviselés korán elszólította őt a küzdelem teréről; de
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szelleme itt maradt közöttünk ésarra int bennünk kartársakat : küzdve
küzdjetek és bízva bízzatok nemzetünk jövőjében és a nagy Istenben t

Boldog volt Hetyey Gábor, mint családfő is. Gyászba borult
özvegye, siránkozó elhagyatott árvái voltak az ő kis világának gyönyö-
rüségei. Hűségesen küzdött ő az ő családi boldogságáért is és bízva
bizott abban, hogy Isten segedelmével fölnevelheti három leányát és
két fiát s lesz majd neki és nejének mődja egykoron gyermekeik bol-
dogságában a küzdelmek földi jutalmát élvezni. A Gondviselés másként
intézkedett. A hűséges családapa, aki annyira gyermekeinek tudott élni,
hogy lelkének egyik legszebb kincsét, a kö ltői ihletet is, évek hosszú
során át csak a saját véreivel osztotta meg, a ki mindent 'feláldozott
övéinek boldogításáért - halálos ágyán vérző szívvel nézett övéinek
jövőjébe; de Istenbe vetett bizalommal hangzott fel ajkairól ez a jel-
szó, a mely öröksége maradt a gyászos özvegynek és az árváknak:
.,Küzdve küzdjetek és bízva bízzatok, s az Isten nem hágy el bennetek l s

Es e jelszó erőt adott eddig is a kétségbeeséshez közel álló hitvesnek,
a ki itt az idegenben hűségesen ápolta édes leányával a szenvedések
férfiát, a szeretett családfőt és erőt fog adni neki és gyermekeinek
a jövőben is. Vajha mi, a boldogultnak kartársai és barátai, minél na-
gyobb mértékben hozzá járuIhatnánk ahhoz, hogy özvegye és árvái az
életben boldoguljanak!

Hetyey Gábor búcsúzunk tőled I Nyugodjál békében - örökségedet:
eszmeidet és lelkesedésedet meg fogjuk őrizni közöttük ; - örökösei det :
özvegyedet meg árváidat pedig nem hagyja el általad gondozott kar-
társi s közérzület, emberszeretet és megvédelmezi minden rosztól a kegyelern
Ura Istene! Amen.

Miután a megható beszéd elhangzott, a családtagok és a jelen
voltak fájdalmas búcsúja között helyezték Hetyeyt Gábornak koporsóját
a sírba, az .örök nyugalomba.

Te már elpihentél, kedves kartárs, szerető barát I a te sokat szen-
vedett, harczolt lelked az örök béke honába tért. De itt hagytad részül
szerető családodnak, kartársaidnak a fájdalmat, itt hagytad nekün" örökül
a te eszmédet, törekvéseidet . s -szívünkben lelkesedésed, buzgalmad;
honszerelmed melegét. Híven fogjuk őrizni örököd et. '

Aldás és béke lebegjen sírodon I Isten veled !kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A képzö in tézeti tanárok képzéséről.'
- Hoz z á s z ö 1 á s. -

A tanítóképzőintézet tanárainak képzése sok oldalról alaposan meg-
vitatott kérdés s én nem azért szólok hozzá, mintha valami teljesen
ujat akarnék vagy tudnék mondani, hanem inkább csak azért, hogy

1 E czikket, mint «hozzászöléss-t, még közvetlen a máreziusi' közgyíílés előtt -küldte
be II szerző, de halasztast nem tűrő köslemények összehalmozódása miatt csak most közöl;
hetjük. A tanarképzésröt az egyesű!etünk körében megindult eszmecserének még koránt lines
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eg-yik-másik pontot, mely szerintem kiváló fontosságu, jobban megvilá-
gítva kidomborítsam.

A kérdés leginkább a körül forgott, hogya tanítóképző tanárok
képzése hol, t ö r-t é n j é k? Kármán is azt tartja legfontosabbnak. Én
e kérdés fontosságát egy pillanatra sem vonom kétségbe, ámde azt
hiszem, hogy tárgyalásába csak akkor foghatunk az eredmény remé-
nyével, ha előbb azt a kérdést tisztázzuk: mit kell a tanítóképző int.
tanárnak tudnia? Szerény véleményem szerint tehát előbbre való e kér-
dés: mit? s csak ezután következik a hol? és mik ént?

A legelső kérdés szerintem az, hogy minő tulajdonságokkal és
ismeretekkel kell a képzőintézeti tanárnak birnia ? Ne méltóztassanak
megijedni, nem fogom a jó tanárnak minden szükséges tulajdonságát
felsorolni, csakis' azokra szorítkozom, melyekre szerény véleményem
szerint egy képzőintézeti tanárnak okvetetlenül szüksége van; azokra,
a melyek őt azzá teszik a mi.

Első kelléknek tartom, hogya képzőintézeti tanár maga is kit ünő
nép tan í tói egyen. Azt hiszem, hogy ezt nem kell hosszasabban
bizonyítgatnom ; mert növendékeinknek csak azt adhat juk, a mi magunk-
nak is van, a ki tehát nem volna képes a népiskolában jól megállni a
helyét, az mást sem képes arra tanítani, hogy ott jól működjék. Az
olyan képzőintézeti tanár, a kinek az ugynevezett általános műveltsége
fogyatékos, de kitünő néptanító. előbb fog hasznavehető praktikus taní-
tókat képezni, mint az akadémiai képzettségű tudós tanár, a kinek a nép-
oktatásról fogalma sincs. Különben e tárgyra- még visszatérünk.

Második szükséges kelléke a tanítóképző-intézeti tanárnak az, hogy
szakképzett pe d a góg u s legyen. Miben áll-ez? először abban, hogy taní.
tandó tárgyaiban otthon legyen annyira, mint a középiskolai tanár; ez
tehát még nem specziális kellék. Másodszor abban áll a pedagógiai
szakképzettség, hogy a pedagógiában otthon legyen. Otthon kell lenni
azonban nemcsak tantárgyának módszerében, hanem a nép isk o 1avutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi
m ó ds z ert ann a k m ó d sze r ébe nis. Nem helyeselhetem Dezső
Lajos kartársunk beosztását, a ki szerint van ele mip ed a góg i a
és van tudományos pedagógia; amazt tanítják szerinte a tanítóképző-
intézetekben, ezt pedig az egyetemen. En csak egy pedagógiának a •
jogosultságát ismerem el - a tudományosét, t. i. azét, mely lélektani
alapon áll. Már pedig ezen alapra talán még nagyobb szüksége van
annak a pedagógiának, mely a népiskolában honos, mint a felsőbb in-
tézetek pedagógiájának. A képzőintézeti tanár szakképzettségének egyik
lényeges része tehát a népiskolai tárgyak methodikájának ismerete s a
methodika alkalmazásának módja. Amely képzőintézeti tanár ennek
ismerete nélkül szűkölködik, az nevelhet geografusokat, historikusokat,

vége; mert a közgyűlés csak általánOlóságban fogadta el a választmány által b6terjesztett
javaslatok alapelvét, az egyetemi képzést; a részletek kidolgozasa ezutánra maradt. Ez a
munka még sok eszmének tisztázását, ellentéte. nézet kiegyenlítését teszi szükségessé. Ez a
szempont indított mínket arra, hogy ezt a czikket is, habár a közgyűlé si határozattal ellen-
tétes á,lást foglal el, közöljük s szívesen adunk helyet más felsz61alásoknak is; csupán arra
kérjük a felszólaldkat, hogy vegyék figyelembe a vita eddigi eredményét s főleg a közgyű.
lési határozatot s leginkább a megoldás részletei vel foglalkozzanak. Szerkesztő.



fizikusokat s más efféle szakembereket, de sohasem jó néptanítókat ;
már pedig azt hiszem, hogy ez a főczél.
. Mit kellene tennünk arrra nézve, hogy a képző-intézeti tanárok e
két kellékkel elláttassanak? Hol szerezék meg ezeket? . .

Hogy -a képző-intézeti tanár a jó néptanítónak legfontosabb kellé-
keit elsajátítsa, arra nézve háromfélét tartok szükségesnek.

.Az el s őkellék az, hogy az az iskola, a melyben kiképeztetését
nyeri, a népiskolával a legszorosabb összefüggésben álljon, sőt, ha lehet,
abból nőjjön ki. Az egész tanárképzés tartama alatt a tanárjelölt foly-
tonesan a népiskolával foglalkozzék, akár közvetve, akár közvetlenül.
A -népiskolai tanítóképzés lévén jövendőbeli feladata, természetszerűen
azt a tért kell legjobban ismernie, a melyen a növendékeivel együttesen,
majd ezek nélküle önállóan fognak működni, Meg kell ismerkednie tehát
a népiskolának theoretikumával és praktikumával.

A más o d i k kellék az, hogy kép z ő int é zet ita n á r c s a k
a z 1eh et, aki 1e gal á b b h áro m é vig vol t nép tan í t ó. Nem
kivánok valami rendkivüliséget, hiszen más pályán, p. o. az ügyvédin
is meg van a több évi prakszis; bizonyára azért, hogy az ügyvédjelölt
tanulja megbecsülni kliensének vagyonát. A mi esetünkben még fon-
tosabbról, egy egész nemzedék szevutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAII em i vagyonáról van szó, miért
nem lehetne hát itt is behozni a 3 évi prakszist (a népiskolában), holott
csakis ezzel képes a képzőintézetben kellő eredménynyel működni?
Nem zárjuk el tehát az utat a képzőintézeti tanársághoz senkitől,
csak azt kivánjuk, hogy első sorban ismerjék meg a népiskolát alapo-
san; azt az iskolát, melynek számára tanítókat akarnak majd nevelni.
Lám hiszen nem régiben azt olvastuk a tanugyi lapokban, hogy az
angol néptanítók azt kivánják, hogy tanfelügyelő csak az lehessen, a
ki néptanító volt; már pedig a képzőintézeti tanárnak még nagyobb
szüksége v$.n a népiskolai gyakorlatra, mint a tanfelügyelőnek.

A har m ad i k kellék az, hogyaképzőintézeti tanár tanársága idején
összeköttetésben legyen a népiskolával, hogy, mint egy Anteus, ujabb
meg ujabb erőt merftsen a talajból, a melyből kinőtt s a melyhez neki
mindig vissza kell térnie. Három évvel ezelőtt ily értelemben folyóira-
tunkban tettem már egy indítványt, de vagy nem tudtam azt kellőleg
megokolni, vagy az igen tisztelt tagtársak visszahökkentek az indítvány-
nyal járó nehézségektől, elég az hozzá, indítványom visszhangra nem
talált. Indítványom röviden az volt, hogy a tanítóképzőintézeti tanár
néhány heti órát tanítson a gyakorló iskolában is. En ez indítványomat
nem tartom kivihetetlennek, haszna pedig az egész tanári működésre
megmérhetetlen nagy volna. Az újabb kor nagy tudományú theoretikus
pedagógusairól. Herbartról, Stoyról és Zillerről tudjuk, hogy" időnkint
maguk is tanltottak a gyakorló iskolában, részint hogy theoretikus ta-
naikat a gyakorlatban is bemutassák, részint pedig azért, hogy. a, gya-
korlat által egy teljes pedagógiai légkörben mozogva, a theóriát is job-
ban, mélyebben átértsék, s a netalán ellankadt pedagógiai erőt fel-
frissftsék. ,

Hozhatok azonban példát a saját gyakorlatomból is: nem mintha
én ezt valami nagynak, világra szólónak tartanám másokra nézve, ámde
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rám nézve és az én tanításomra, meg pedagógiai műkődésemre a fel-
hozandó körülmény döntő befolyást gyakorolt. Pályámat a néptanító-,

ságon kezdtem s nevelőséggel folytattam. Mint képzőintézeti tanár, mégis
nehézségeket tapasztaltam az elméletnek a gyakorlatba való vitelénél.

A legnagyobb mértékben éreztem azonban a nehézségeket akkor, midőn
mint igazgató, a pedagógiai tárgyak tanítását vettem áto Mit tettem
tehát? Minden iskolai év elején a városi népiskolában a gyakorlati ta-
nításra szánt órákban magam tanítottam azt, a mit növendékeimmel
megbeszélve előkészítettem. Ezenkívül évközben minden ujabb népisko-
lai tantárgy fellépésénel az első (minta) leczkéket én tartottam meg. S.
ezen tanításomnal kettőt vettem észre: 1. hogy ily gyakorlati tanítás-
nál az elméletileg előadott dolgokat növendékeim sokkal jobban és
maradandóbban sajátitották el; 2. hogy én magam az elméletbe jobban
hatoltam be, sőt helylyel-közzel ki is bővítettem s a mi előttem talán
csak sejtelem alakjában lebegett, azt a gyakorlat világossá tette.

De még egyébként is tapasztaltam a gyakorlatnak fölötte fontos
és termékenyítő befolyását. Saját gyermekeimet a népiskolai tárgyakra
magam tanítottam. Ez rám nézve azért volt fontos, mert teljesen szabad
kezem lévén, tág tér nyílott a kisérletezésre, a mit én bőven ki is
használtam. Hogya tanításra és egyes tantárgyak módszerére nézve
minő eredményeket értem el, ezt talán máskor és máshol irom meg, de
saját magamra és pedagógiai tudásomra gyermekeim tanítása valódi
pedagógiai kincses bányávávutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAlett,

Amde a 3 éves gyakorlat még nem minden, mert a gyakorlat
magában véve semmit sem ér, ha nem egészséges elmélet talajából nőtt
ki. Igaz marad és megszívlelésre méltó mindenkor, a mit Herbart mond:·
«Ein 90 jahriger Dorfschulmeister hat die Erfahrung seines 90-jahriger
Schlendrians.» A képzőintézeti tanárok képzése csonka volna és hiányos,
ha tekinteten kívűl hagyná azt, hogya jövendő tanár mikép szerezze
meg s ha van, miy módon erősítse és bővítse ki azon ismereteit és.
ügyességeit, melyek nélkül jó néptanító el nem lehet? A népoktatás
elmélete és gyakorlata tehát igen fontos szerepet kell hogy játszék a
képzőintézeti tanárok képzésében.

Azt mondtam, hogyaképzőintézeti tanárnak másodszor szakkép-
zett pedagógusnak kell lennie s hogy e szakképzettségénél különös súlyt
kivánok fektetni azon részre, mely a népiskolára vonatkozik. A képző
tanár pedagógiai képzettségének a dolog természeténél fogva nagyobb-
nak és intenzivebbnek kell lennie, mint középiskolai tanárénak, mert ő
neki ezen ismeretekre nemcsak magának van szüksége arra, hogy egyik
vagy másik tárgyat képes legyen jól tanítani s tudja a növendékeket
nevelni, hanem ő neki kötelessége ezenkívűl növendékeit a tanításra é i.

nevelésre, illetőleg nevelő oktatásra vezetni és tanítani.
V égre itt van előttünk a kérdés, hogy képző-tanáraink hol szeréz-

zék meg ezen szakképzettséget? Két vélemény áll egymással szemben:
az egyik szerint történjék a képzés az egyetemen, a másik szerint a
budai Paedagogiumban. En autodidakta vagyok, azaz nem voltam tanít-
ványa sem az egyetemnek, sem a Paedagogiumnak, s ha e körülmény-
nél fogva. talán hátrányba vagyok a felszólaló urakkal szemben, mert



egyik intézetet sem ismerem alaposan, másrészt azonban van ebben egy
kis előny lis, hogy nem vagyok egyik irányban sem elfogulva.

Az egyetem olyan korszaknak a maradványa, midőn az emberi
.tudás összesege szépen elfért egy intézetben; ez volt a polyhistorok
kora. A tudományok fejlődésével nemcsak a tudás anyaga szaporodott,
de magok a tudományok elágazódtak új tudományokká. Ujabb korban
az egyetem keretei szűkeknek bizonyultak valamennyi tudomány számára
s az egyetemek mellett főiskolák is létesültek. Igy Magyarországon
a gazdák Magyar-Ováron nyerik kiképeztetésüket, az erdészek és bá-
nyászok Selmeczbányán, míg a mérnökök a inűegyetemen. Mit jelenthet
ez tisztelt kartárs akvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA! Ez azt jelenti, hogy mindazon pályák számára, a
melyekben a prakszis nagy szerepet játszik, külön intézetek szerveztet-
tek, abból a czélból, hogy a prakszisnak is tág tere nyiljék.

A képzőintézeti tanárok képzésénel a gyakorlat éppen olyan fon-
tos, mint az elmélet. Az egyetemen képezik a középiskolai tanárokat.
De valjon meg van-e ezen képzéssel mindenki elégedve? Azt hiszem,
hogy nem, mert kölünben nem tudnám megérteni a közoktatási tanács
mélyen tisztelt elnökének, Fehér Ipolynak, a mult év május hó ro-én
tartott beszédét, melyben azt a kérdést is érinti, vajjon a, tanárképzést
ne végezze-e külön e czélra szervezendő intézet? Pedig hát nekünk a
mi intézetei nk számára a középiskolai tanárképzés kevés; mi behatóbb
és nagyobb terjedelmű pedagógiai képzettséget kivánunk. Altalános a
panasz a nevelők közt, nemcsak másutt, de még a pedagógika klasz-
szikus hazájában, Németországban is arra nézve, hogy az egyetemek
a pedagógikát alig tekintik tudománynak, s ha igen, akkor is a hamu-
pipőke szerepére kárhoztatják. Minthogy pedig a -gyakorlat számára
az egyetem nem tehet semmit; a mit pedig az elméletből nyújt, az
igazi nev előt ki nem elégítheti, azért kérdem, valjon nem igazolt-e azok
kivánsága, a kik a pedagógika számára éppen úgy kivánják a külön fő-
intézetet, mint a minőt a gazdák, erdészek, bányászok és mérnökök
már megkaptak. A gazdászati intézetben tanítják a természettudomá-
nyokat, de mindegyiket a gazdászatra vonatkoztatva; éppen ily módon
kellene egy pedagógiai intézetben előadni a bölcsészet tárgyait, de
mindig a pedagógtkára vonatkoztatva, Ilyenféle intézetre vall szüksé-

, günk, ha azt akarjuk, hogy tanárképzésünk a czélnak megfeleljen. \
A Paedagogium sajátságos, fejlődésben levő intézmény, mely,

akárki mit mond, jóval több egy tanítóképzőintézetnél. Kombinácziója
ezrvalamennyi népoktatási intézetnek; a benne' uralkodó szellem és
légkör szintén a nép oktatási intézetek légköre, Ezen szellem, ezen lég-
kör teszi kiváltképpen alkalmassá' arra, hogy a jövendőbeli képzőintézeti
tanár megszerezze benne a pedagógiai szakképzettségnek azt a mértékét,
a, melyet mi tőle kivánunk. Ezt neki az egyetem megadni nem képes.
Amde az is igaz, hogyaPaedagogiumban mégis hiányzik valami, a
mi nékül részemről legalább alapos pedagógiai képzettséget képzelni
nem tudok - s ez az alapos filozófiai műveltség. Szerény
nézetem szerint a tudós nevelőnek otthon kell lennie nemcsak a gon-
dolkodástanban és lélektan ban, .hanem alaposan ismernie ke ll az erkölcs-
tant.. esztétikat és a művelődéstörténelmet. Hogy ezek mire valók s a
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pedagógiával minő viszonyban állanak, ezt Itt fejtegetni részemről
fölöslegesnek tartom, mert az igen tisztelt kartársak mindezeket bizo-
nyára tudják. úgy, ha nem jobban, mint én. Ha tehát a Paedagogium ot
alkalmassá akarjuk tenni arra, hogy pedagógusokat képezzen. akkor
emeljék akadémiai rangra, szervezzenek benne a neveléstannak és az ő
melléktárgyaiuak kellő szám ú tanszéket s adják meg neki a jogot, hogy
oklevelet adjon ki. Mert én még egyszer és határozottan hangsúlyozom,
hogy szerény nézetem szerint egy jó képzőintézeti tanárnak első sorban
jó néptanítónak és jó pedagógusnak kell lennie, ez az ő szakképzettsé-
gének sarkpontja s csak második sorban kell lennie historikusnak, nyel-
vésznek, mathematikusnak, fizikusnak, stbnek.

Ezzel korántsem akarom az egyes speciális tárgyakban való szak-
képzettség értékét kisebbíteni. Ezekre is nagy szüksége van a tanítóképző-
intézeti tanárnak s ha némelyek a polgári képzőintézetben nyert tudás-
anyaggal nincsenek megelégedve, hát ez nem zárja ki azt, hogy a
paedagogiumi két felső osztályban egyes tudományokkal is ne foglal-
kozhassanak a jelöltek, sőt még az egyetemet js látogathatnák.
Annyi képzettséget mindenesetre szereztek már, hogy ez alapjául szol-
gálhat mélyreható önképzésnek. Erről is tartozom nehány szóval meg-
emlékezni. A mostani tanítóképzői tanárképzés leginkább az önképzésre
van fektetve. Az elv ellen nekem, mint autodidaktának, a legkisebb. ki-
fogásom sem lehet; ámde éppen mint autodidakta nagyon jól ismerem
mindazon nehézségeket, a melyekkel az önképzésnél küzdenie kell az
embernek, ha nincs meg a kellő vezetés. Kellő és intenziv önképzés
nélkül különben az egyetemi képzés sem 'ér semmit. Az önképzésuek
tág tere nyilnék akkor is, ha a Paedagogium filozófiai tanszékekkel is el
volna látva; mert az önképzés körébe tartoznak a speciális tárgyakban
való tökéletesedés (mint p. o. a nyelvészetben, történetben, mennyiségtan-
ban stb.) s ide volna sorolható egy jeles nevelő műveivél való alapos
megismerkedés s erről tanulmánykészítés. '

A mondottakból könnyen levonhatjuk a következtetést és pedig:
1. Az egyetem a tanítóképző- intézeti taáárok képzésére nem al-

kalmas. .
2. A Paedagogiumot könnyű szerrel lehetne alkalmassá tenni arra,

hogy benne tanítóképző-intézeti tanárokat képezhessünk.
3. Képzőintézeti tanár csak az lehessen, a ki legalább 3 évig volt

néptanító.kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A debreczen i országos tanszerk iá llítás és a tan ítók
gyű lései .vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

•..
Augusztus I8-án fogják ünnepiesen megnyitni a debreczeni orszá-

gos tanszerkiállítást. Szívünkből üdvözöljük ez alkalommal Debreczen
városát, a mely a-kiállítás sikeréért meghozta az áldozatokat, s azon
lelkes ..nevelőket, a kik ezen' országos kiállítás sikerén fáradoztak !

.orvendetes haladásra mutat a köznevelés terén, hogy ujabban
mind gyakrabban rendeznek nevelésűgyi kiállításokat a vidéken. A mint
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az előkészületekből látszik, a debreczeni kiállítás terjedelemre s fontos-
ságra nézve is felül fogja mulni a vidéken, sőt még a középpontban
tartott összes köznevelésí kiállításokat is. Reméljük azért, hogy e kiál-
lításnak meglesz a kedvező hatása nemcsak Debreczen városa, Hajdú-
megye és környéke közoktatására, hanem az egész országra is. Azon-
kívül lesz még egy specziális haszna, hogy tájékoztatni fog bennünket a
milléniumi kiállítás közoktatási osztályának arányairól is s nagyon valószínű
hogy azon tanuságot fogjuk levonhatni, hogy az I896-i ki orszá-
g o s ki ávutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIIí tás ban a k ö z okt a tás i osz tál Y s z á már a ter v e-
zett méretek egyáltalán elégtelenek lesznek.

Kiválőan érdekessé fogják tenni a debreczeni kiállítást az ezen
alkalommal tartandó k ö z okt at á s i ért eke zi e tek. a melyek nagy
arányúaknak igérkeznek. Eddig állítólag mintegy IO kongresszust jelen-
tettek be. Ez is örvendetes haladásra mutat, mert kivéve 1848 -at, nem
volt még arra eset, hogy ennyiféle egyesület és testület találkozott
volna együtt, egy alkalommal. Bizodalmat kelt ez a társadalmi élénkség
közművelődésünk gyors haladása iránt, mert látszik, hogy azokban, a
kik hordozói, munkásai a kulturának, megvan az érdeklődés, s meg-
van a törekvés, hogy minden alkalommal meghozzák az áldozatot a
művelődés közügyeinek előmozdítására. Egy u t tal erő s ö d i k be n-
n ü nk a z ahi t i s, hog Y sik er üln i [o g 1896-b a nak ö z o k-
tatás összes munkásait egy nagy táborba egyesíteni
5 e z á 1 tal ren d kiv ü 1 i fon tos s á g u, hat alm a s nem zet i
a k c z i ó t 1 éte s í ten i.

A tanítóképző tanárok egyesülete is meg fog jelenni a kiállításon
és képviselteti magát a magyar nevelők debreczeniértekezletein leg-
alább egy nagyobb választmanyi űlés alakjában; és ez jól is van így,
mert tekintve a tanítóképző tanárok előkelő hivatását, kell, hogy ki-
vegyék részöket az ország minden nevezetes kulturális mozgaimában s kell.
hogy megragadják akiállításban kinálkozó alkalmat Magyarország köz-
oktatási állapotának tanulmányozására.

1gen kiv á nat o s, hog y a tan í t ó kép z ő tan áro k eme
gy ű 1 é sei eh et ő 1eg f ény ese r k ö 1cs isi ker tar a s s o n. Szük-
séges az első sorban egyesületük jó hírneve érdekében, a melynek fénye
vagy elhomályosodása egyáltalán nem lehet közönyös a tanítóképző.
tanárok nak. Megfontolandó az is, hogyatanítóképzésnek szép jövőjű,
de eddig kevéssé elismert fontosságu ügyének propagandát szerezzenek
a vidéken s az ország egybegyült tanügyi emberei előtt.

A gyűlés kitűzött tárgyainál fogva is méltó arra, hogy egybe-
gyűjtse a tanítóképzés munkásait és barátait s azoknak minél szélesebb
körű, beható megvitatására indítsa. A tan ft ó kép z őke 1 hel y e-
z é s e egyike a tanítóképzés életbevágó szakkérdéseinek. A mag y a r
nye 1v tan í tás a a nem magyar ajku iskolákban pedig nemcsak a
pedagógiai szakköröket, hanem az egész nemzetet érdekli. E:~ ügyet
behatóán meg vitatni s róla véleményt mondani hazafias kötelességünk
és szakszerű hívatásunk annál inkább, mert tudvalévő. hogy ezen ügy
helyes megoldásának kulcsa a tanítóképző intézetek kezében van. A
tanítóképzők némely belügyei, mint agya kor 1 ó isk o 1 ait a n í t ó k
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a n y agvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi helyzetének javítása s a s e g é d t a n á ri intéz-
m ény á t·a lak í tás a, sem tűrnek már halasztást s a :debreczeni gyűlés
alkalmat adhat arra. hogy ez ügyekben ujabbari cselekedjünk.

Az elmondottaknál fogva tehát ma már úgy áll a dolog, hogy
nem csupán a kiállítás, hanem a tanítóképzés és az általános kultu-
rális érdekek is úgy kivánják, hogy a tanítóképző tanárok is minél szá-

. mosabban látogassák a debreczeni országos tanszerkiállítást, s keressék
fel ez' alkalommal tartandó saját gyűlésöket, valamint a- külömböző
köznevelési .értekezleteket; .

A Debreczenben tartandó többi gyűlések közül legközelebről érde-
kelnek minket a tanítók t. i. Tan í t ó kOr s z ágo s Biz o ts á g á nak
és az E ö t v ö s-a lap gyülései. Az Eötvös-alap csak oszté-bizottsági
gyűlést tart, azonban az Országos Bizotság u. n. nyári nagygyűlést. Az
Országos Bizottság Magyarország számbelileg legtekintélyesebb, legnagyob
hivatásu. de legkevésbbé méltányolt nevelői testületét képviseli; ezért
szükséges, hogy az O r s z ágo s Biz ott s á g g yű 1 é seD e b r e c zen-
ben a tan ügy i ért eke z 1 e tek sor o z a t á ban isa 1 e g k i-
eme 1ked ő b b m o z z a nat 1egy en. A íővárosban. valamint a vi-
déki tanítóegyesületek körében is kellő érdeklődés mutatkozik ezen
gyűlés iránt; de mégis leginkább attól függ a siker, mennyire karolja
fel az ügyet a debreczeni s a hajdúmegyei tanítóság. E gyűlés fontos-
ságát különösen emeli tárgya: a nép okt a t á si t ö rvé nye k m ó dos Í-

tás á nak megvitatása. Alig hihető, hogyagyülés e tárgyban fogható
eredményre jusson, de az nem is szükséges, mert ebben a dologban az
I896-bari tartandó V. egyetemes gyűlés van hivatva dönteni. Az ídö..
a mely bennünket az V. egyetemes gyűléstől elválaszt, oly rövid, hogy
ma már szemünket folyton erre kell függesztenünk, s ez az orsz. bizott-
sági gyűlés is leginkább, mint az V. egyetemes gyűlés előkészítője,
érdemel figyelmet s munkálkodása is ebből a szempontból lesz irányi-
tandó és .megitélendő.

, A többi gyűlésnek, mint a 'keres-kedelmi iskolai t a n á-

rak, a Mári~a-Dorott'ya-egyesület, a protestans taná-
rok, a 'h a j d ú m e g y e i tanítók cGönczy-Köre~ gyűléseinek
s a többi gyűléseknek is meglesz a maga specziális jelentősége, mert
valamennyien fontos köz nevelési érdekeket képviselnek és közoktatási
életünkbe mélyen bevágó ügyekrő,Uognak dönteni,

Azonban e gyűlések összeségének a jelentősége analog a debre-
czení tanszerkíállításéval. A tanszerkiállítás előkészítője, tájékoztatója
az 1896·diki.orsz. kiállítás köznevelési osztályának, a D e b-r e c zen bell
tar tan d óta n ügy ita n ács ko z á sok p e_dig min te g y eJ ő-
próbája kell, hogy legyenek az 1896-:-ra tervezett nagy
köz nevel é s i á 1 tál á nos nem zet igy ű 1é s nek. Már itt kitün-
hetik, hogy hajlandók-e a külömböző iskolák munkásai egymás mun-
kij ának tamogatására, az, együttes működésre ; mt:gvan -e közöttök az
összetartozás érzetének legalább a csfrája. Ebből a szempontból kivá-
natos, hogy a külömböző -értekezletek tagjai ne zárkózzanak el egymás-
tól, hanem vegyenek részt egymás gyűlésein, sőt az eszme kedvéért
menjenek el a liberaliz nus azon határáig, hogy adják meg a gyűlé-

Magyar Tanítóképző. 3°
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seiken megjelenő más jellegű tanügyi férfiaknak IS a felszólalasi
jogot.

S ez- nem, lehtetlen, csak akarni kell. Vegyék a kezökbe az ügyet
a kiállítást rendező vezérférfiak. a kik eddig is közelismerésre méltö
lelkesedéssel munkálkodtak egy szép eszme megvalósulásán. Létesít-
senek némi kapcsolatot a Debreczenben öszegyűlő külömböző iskola-
emberek tanácskozása között. Ha ez sikerül nekik, úgy egy szép eszme,
a magyarországi nevelők egységének útját egyengették.kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

l\'Ie ly elvek szerint v iendő keresztü l a m agyarország i

tan ítóképző-in tézetek elhelyezésének m odósítása?
- A debreczeni gyíílés elé terjesztendő előadói javaslat. -

Egyesületünknek ez évben tartott közgyűlésén kimondotta,
c hog y tan Í't ó kép z ő-i n t é zet ein k ro avutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi el hel yez é sen e m
m í n den ben é s nem min den ü t t fel elm e gak öve tel m é-
nye k neh. Ugyanez olvasható ki a kérdésnek választmányunk által
megállapított arakjaból, ugyanezt hangoztatják évek óta egyes jele-
sebb pedagógusaink, ezt hangoztatja minduntalan csekély személyem
is. Melyek voltak tehát azon, ma már oly.sokak által hibásaknak tar-
tott elvek, a melyek képzőink elhelyezésénél érvényesültek?

A felekezeti tanítóképzők csaknem kivétel nélkül a püspöki székhelye-
ken állíttattak fel; ez volt az elhelyezésnél érvényesülő egyedüli elv, amely
az egyházak viszonyaiból úgyszólván természetesen folyt. Az állami
tanítóképzők elhelyezésénél a magam részéről két elvet látok megval6-
sulva: az egyik az, hogy a tanítóképzők, mint leendő falusi tanítóknak
iskolai, lehetőleg kicsiny községekben helyeztessenek el, hogya' nö-
vendék az élet és leendő iskolája viszonyait már itt találja fel; a má-
sik az, hogy a tanítóképzők egyéb feladataik mellett még fontos
kulturpolitikai míssziőt, magyarositő : munkát is végezzenek, ebből a
czélból ne csak nemzetiségi vidékre, hanem lehetőleg nemzetiségi köz-
ségbe is helyeztessenek.

A felekezeti tanítóképzők e 1hel yez é s e ell e n csekély kifogás
emelhető. Ha hivatásukat nem képesek tökéletesen betölteni, az nem
annyira az elhelyezésnek, mint inkább a csekély anyagi erőből kifolyó
hiányos felszerelésnek és - sajnos - igen gyakran a jóakarat hiányá-
nak tudandó be. A szám os - gyakran törvénybe ütköző - hiány közűl itt
csak egyet említek fel, t. i. a magyar nyelv tanításának sikertelensé-
gét. A törvény megkivánja a magyar nyelvnek a népiskolákban való
taníttatását, kormányunk mindazonáltal egyes felekezetek tanítóinál az
ehhez szükséges előföltételt nem volt képes a mai napig biztosítani.
Az ilyen képzökkel szemben valahára a legerélyesebb eljárásra van
szükség! Meg kell alkotni sürgősen az uj közoktatásügyi törvényt; álla-
mivá kell tenni a tanítóképesítést. Ha a törvénynek meg nem felelő
felekezeti tanítóképzők ma megs zünnének: egy csapásra segítve lenne
a felekezeti tanítóképzők elhelyezésén is. A magyar nemzeti államot
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egyedűl a helyes népoktatás, illetőleg ennek előfeltétele, a tanítóképzés
alapján lehet felépítenivutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI

Az állami tanítóképzők elhelyezésénél követett elvek ma már ál-
talában elvetendőknek tartatnak. Tanítóképzésünk egyik alapelve az.
hogy a képzés egységes legyen, vagyis ne képeztessenek külön falusi
és külön városi tanítók, hanem képeztessenek mag y art a n í t ó k. Ez
a népnevelés egységes voltából következik. Tudtommal ezen elv ellen
sem nálunk, sem a többi kulturnépeknél számottevő mozgalom meg
nem indult, azért - de egyéni meggyőződés folytán is - azt mind fel-
tétlenűl helyeset fogadom el .. Könnyű ezen elv alapjan az elhelyezés
ügyét megoldani 1 Qlyan községekbe kell tennünk a képzőket, a hol az
élet sokoldalú követelményeivel szemben helyüket betölteni képes taní-
tókat képezhetünk. A tanítótói azt kívánjuk ma, hogy a művelt tár-
sadalomban - annak szokásait teljesen ismerve - állja meg helyét.
Itt nem szabad felednünk, hogy· a tanító mint képesített, befejezett
ember lép hivat alá b a, a követelmények tehát vele szemben, bár-
mily fiatal és tapasztalatlan legyen is, teljes mértékben fennállanak.
Hogy faluhelyen a művelt társadalmi élet szokásai rendszerint el nem
sajátíthatók, az kétségtelen; ahhoz művelt társadalomra van szi;ikség,.
a melyet növendékünk megfigyelhessen, a melynek mozgalmaiban ter-
mészetesen a tanítóképzés egyéb czéljaihoz mérten ő is részt ve-
hessen.

Ennél fontosabbak azonban a tanítóképző-intézeti nevelés és ok-
tatás egyéb czéljai 1 Nevelési és oktatási rendszerünk az eszközöknek
egész sokaságára van ma alapítva; nem mondom, hogy ezen eszközök
nélkül nevelni és oktatni egyáltalában nem lehet,' azt azonban igen,_
hogy csak hézagosari lehet. Ezt szem előtt tartva kimondhatom, hogy
a képzök . a művelődés mennél több eszközével rendelkező községekbe
vagyis nagyobb városokba helyezendők el. A művelődési tényezők
sorába tartoznak ugyan az előkészítő iskolák is; hogy mégis külön is
felsorolom őket, annak :az- előbbi általános okok mellett még az a
gyakorlati oka is van, hogy az előkészítő iskola nélkül szűkölködő
képzők növendékei nek létszáma egyes évfolyamonként oly ingadozó, a
mely a sikeres oktatásnak és nevelésnek egyenesen ártalmára van- .

A képzőknek mai elhelyezésok mellett a magyarosítás nehéz munkája
is osztályrészükül jutott. Szép, magasztos feladat! Nekünk azonban nem
szabad felednünk, hogy első feladatunk mag ya r tanítók képzése; ha
ezen feladat betöltésének veszélyeztetése nélkűl képesek vagyunk az
előbb említettnek a betöltésére is, akkor egyenesen hazafias kötelessé-
günk azt a munkakört is betöltenünk; de ha az előbbi másodrendű
feladat, általában a tanítóképzés sikereit veszélyeztetné, akkor - bár
sajnálattal. - arról le kell mondanunk. A jó tariítöképzés örsliág-os érdek,
egy hely megmagyarosítása helyi érdek; ki mernéaz országos érdéket a helyi
érdeknek alárendelni? I Hogy hazafias magyar tanítókat nevelhessünk,
avégből feltétlenűl egy magyar társadalom támogatására van szüksé-
günk. Ezeknek figyelembe vételévei kell az állami, sőt a fél eke zet í
tanítóképzők elhelyezését módosítanunk, ezek alapján kell majd ~ szer-
vezendő tanítóképzőket elhelyeznünk.
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Felemlítem még, hogy a vallásos nevelés' czéljaíböl kifolyólag oly
magyar városokat fogok ajánlani tanítóképzők székhelyeiül, a melyek-
ben a főbb vallásfelekezeteknek egyházközségük van. Ennek a magya-
rázata egyszerű. Vallásos érzelmeitvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAés meggyőződését kiki egy felekezet
szokásai és szabályai szerint nyilvánítja. Hogy nyilvánítsa azonban
hitét a tanítónövendék akkor, ha a képző székhelyén vallásfelekezetének
községe nincs? En a kérdésnek ezt az oldalát vallásos nevelés szempont-
jából igen komolynak találom 1 A ki hitét nem gyakorolja. az előbb-
utóbb, csekély kivétellel, hihetetlen é vagy legalább is közörnbössé lesz.
Ezért szükséges tisztán nevelési szempontból is, hogy a képző székhe-
lyén az egyes felekezeteknek hitközségeik legyenek. De szükséges az

, gyakorlati szempontból is níindaddig, a míg a tanítóképzök egyúttal
kántorképzők is, mert a kántorképzés csak úgy lehet intenziv, ha_az a
gyakorlati istentiszteletet veheti alapúl. Több vallásfelekezet rend-
szerint csak nagyobb városokban van képviselve, ezért is szükséges képző-
intézeti székhelyekfil városokat kijelölni.

Miniszterünk huszonkettedik jel e nt é s e (az 1891-92. tanévről)
66 elemi tanító- és tanítónőképzőről emlékezik meg. Ezek közűl tud-
tommal a legutóbbi években 7 tanítóképsőt szüntettek be, (3 róm.
kath. és 4 lutheránus szász); marad tehát 45 6- és 14 nóképzö. Ez a
létszám akkor sem volna elégséges. ha valamennyi tökéletes félszere-
lésű és berendezésű volna. Tanítóképzőinknek nagyobb százaléka pedig -
sajnos. nem egy. állami is . szaporitja ezt, a százalékot! .- egyáltalá-, I

ban nem felel ,meg korunk követelményeinek. Népuevelésünk komoly
fejltsztése azért még több fennálló -képző mielőbbi feladását és még
több ujnak czélszerű szervezését sürgősen követeli. Ugy a meglevók
elhelyezésénél, mint esetleg ujak Ielállitásánál nem szabad szem elől
tévesztenünk azt az elvet, hogy. a képzök arányosan legyenek. az or-
szág területén elosztva. Vannak vidékeink, a melyeken a képzők sűrűen
-érik egymást, nagyobb baj azonban az, hogy egyes vidékek meg épen
teljesen híjával vannak ezeknek, sajnos - ez utóbbi épen a magyarajkú
vidékekre áll, a hol pedig ezeknek a legjobb helyük lenne.

Nem akarok a tétel olyatéri részletezésébe menni itt, hogy az
elhelyezés mikénti módosítására nézve javaslatokat tegyek, csupán az
elhelyezésnél követendő elveket akartam érinteni. Ezen elveket az alábbi
pontokba foglalva, van szerenesém a rnélyen tisztelt választmánynak
elfogadásra ajánlani".

I. A z ö ss z es mag y a r or s z ,á g ita n I t ó kép z ő k a z' o r-
sz á g ter üle t é n ar á n y o san hel yez end őke 1 oly m ó don,
hogy minden földrajzi vidéknek meglegyen a maga
tan í t ó kép z ő j e.

2. A haz a fl a s é s vall á sos nevel é s c z élj aik ülö n ö-
5 en, a nevel é s c z élj a i á 1 t al á ban is sz ü k ség ess éte sz i k,
hogya tanítóképzők s z é k h e l y e i vha z a fi a s szellemű
é s magyar nyelvű társadalommal birjanak é s olyan
magyar városok legyenek, a .m e l y e k b e n a főbb v a l-
1á s fel eke z et ek nek egy ház köz s é g ü k van.

3. A tanítóképzők o k t a t á s i c z é l j a i s z e m p o n t j á b é l
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s zvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAü k ség e s, hog y :s zék hel y eik á meg fele 1ő elő kés z ít ő
isk ol á val ,(k ö z é p-, vag y pol g á r i isk o 1a) é sam ű vel ő-
d é s nl enn é ls z á m os a 1;1 b t ~nye z ő j é vel bír jan ak: v.a gyi s
nagyobb városok legyenek.' .rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

. Moha r : J ózsef,kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

M ik a m agyal' nyel v tan ításának b iztosítéka i a nem

m agyal' 3Ijkú isko lákban?
- A debreczeni gyülésre beterjeszteudő határozati javaslatok.

Törvényhozási és szervezeti in tézkedések .

1. Az 1868. XXXVIII. és XXXXIX, t.-ezikkek akként módosí-
tandók, hogy a hazai tanítóképzők tanítási nyelve' kizárólag a magyar
nyelv legyen. Más hazai nyelvek a tanítóképzőkben esak mint tan-'
tárgyak, megállapított óraszámban tanítandók.

2. Az 1879. XVIII. t.-ez. odamödosítandó, hogy a hazai nép-
iskolákban a magyar nyelven, mint népiskolai tantárgyon kívül, több-
más népiskolai tantárgy is magyar tanítási nyelvvel, egészen magyarul
taníttassék. Magyarul taníttassék a természetrajz, földrajz, egyes' részek
a történetből, a polgári jogok ismerete, játék, torna és részben az ének.
Anyanyelven a hit- és erkölcstan; az anyai nyelv nyelvtana, olvasása,
írása; történelem (egyes részek); számtan, természettan; gazdasági -és
kertészeti gyakorlatok; rajzolás és részben az ének.

3. Az 1879. XVIII. t.-ez. végrehajtására- vonatkozó utasítások,
tudnivalók és a tanterv megfelelőleg' megváltoztatandók. A tanítási
tudnivalók a közvetetlen módszer szellemében készüljenek el kellő szaba-
tossággal. A tantervben a magyar nyelvi órák száma k ülö n meg-
határozandó; a mostani tantervben felvett nyelvi órák számának fele
anyanyelvi, fele magyar óra legyen.

4. Minden hazai tanítóképzőben a közvetetlen mődszer a mődszer-
tan tanításának folyamán 3 havi, heti 3 órai tapfolyamban elméletileg
es gyakorlatilag megismerteteridő.

5. A kormány gondoskodjék pályázati úton a közvetetlen mődszer.
szerint készülő vezérkönyvekről és népiskolai olvasó- és beszédgyakorló
könyvekről, melyeknek segítségével a tanítóképzők a nem magyar ajku
iskolák magyar nyelvtanítási médszerét tanítani fogják.

6. A tanítóképző-intézetnek gyakorló-iskolájában nagy gond fordí-
tandó a magyar nyelvi minta- s próbatanításokra. Először a pedagógia
vagy magyar nyelv tanára, vagy a gyakorló-iskola tanítója mutasson
nehány mintaleczkét, azután minden növendék tártson próbatanítást ;
végül egy-két napon át vezesse a IV. éves növendékek mindegyike a
magyar nyelv tanítását a gyakorló-iskola tanítójának felügyelete alatt.
Oly képzők, hol tiszta magyar ajkú gyakorló van, szintén tanítsák a
közvetetlen módszert. Ezek a gyakorlati tanításokat a szükséghez képest,
olykor úgy végzik, hogy képzői növendékek szerepelnek mint gyakdrlő-
iskolai tanulók.
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7. Tanítói okleveleket csakis országos képesító vizsgáló-bizottságok
adhas-anak,

8. A· jelenlegi állapotok javítására évenkint magyar nyelvi pót-
ranfolvámok szervezendők. E póttanfolyamok csakis tiszta magyar
városokban tartassanak. A résztvevő tanítók magyar családoknál helyez-
tessenek el. Csak oly tanárok és tanítOK foglalkozzanak velök, kik jár-
tasak a magyar nyelv módszeres tanításában. Mikor a tanítók együtt
időznek akár tanulás, akár szórakozás czéljából, tanár legyen köztük.
A ki 3 póttanfolyam látogatása után sem tanult meg kellőleg magyarul,
tanítói állásától felfüggesztendő. A póttanfolyamra vonatkozó utasítások
részletezendők.

9. A magyar nyelvi képesítő vizsgálatra vonatkozó utasítások is
részletezendők.

10. A hazai tanítóképzés külön szakfelügyelettel látandó el az
egységes fejlesztés czéljából.

II. A tanfelügyelet gondoskodjék róla, hogy az óvók valóban a
népiskolai magyar nyelvtanítás előkészítői legyenek. A hol nincs óvó,
ott minél hamarább állítandó. .

12. Az ismétlő és az ipariskolák tanítási nyelve a lehetőség
szerint a magyar nyelv legyen.

13. A népoktatás államosítása, a közmívelődési, valamint a nem-
zetiségi kérdés megoldhatása szempontjából kivánatos.

14. A fenti javaslatok elfogadása és megvalósítása végett a nm.
kormányhoz külön fölterjesztés intézendő.vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

NÉP OKT A TkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA s.

A népok tatási törvény mödosítása,

A népkotatási törvények módosításának szükségét már régóta,
mondhatni, a törvény megszületése óta hangoztatják a tanítói körök s
foglalkoztak vele minden nevezetesebb alkalommal. Azóta pedig, hogy
a közoktatási kormány is elismerte a módosítás szükségét, oly hullámokat
ver az ez irányban megindult mozgalom, hogy többé előle kitérni nem
lehet s ha nem is az egész törvénynek, de egyes fejezeteinek novelláris
úton való módosítása el nem odázható.

Ezen mozgalommal szemben a mi feladatunk első sorban azt'
figyelemmel kisérni, másodszor pedig abban tevékenyeri is részt venni.
Ezen kötelességnek vélek megfelelni, midőn a Sza bö Lisz ló-féle_ javas-
latot közzé teszem. Ezt a javaslatot tárgyalta már a Tanítók Országos
Bizottságának igazgató tanácsa, s ez szolgált eddig a különböző egye-
sületi tanácskozások alapjáúl s napirendre fog kerül ni a Tanítók
Országos Bizottsága debreczeni gyülésén is. A külömböző egyesületi tár-
gyalások közül nagyobb jelentősége van a Délmagyarországi Tanító-
egyesületének, a melynek határozataival megismerkedni szintén érdemes.
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Kivánatos, hogy egyesületünk tagjai? a tanítóképző tanárok, e ja-
vaslatokat behatóan tanyulmányozzák annyival inkább, mert debreczeni
nagy választmányi íílésünk együtt fog tartatni a Tanítók Országos Bi-
zottságáéval s kedvező alkalom nyílik a tanítók tanácskozásaiban való
részvételre.rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Az O r szá gos Bizottsá g na gygyűlése elé ter jesztendö ja va sla tok.

A népoktatási törvényünk - vagy ma már igy is mondhatjuk:
törvényeink - módosítására vonatkozó kivánalmakat általánosságban két-
féle főszempont köré csoportosíthatjuk; az egyik az, hogy bizonyos te-
kintetekben a törvényen elvi módosításra is szükség van; a másik, hogy
a törvénybe foglalt elvek jő része megmaradhat, de éppen ezeknek
a megtartandó elveknek a gyakorlati életbe átvitele, tehát megvalósu-
lása érdekében szükséges a törvény paragrafusaiba öntött intézkedéseket
olyképen módosítani, hogya benne r ejtézö elvek ne teoretikus malasz-
tok, hanem a' nemzeti életnek alkoto részei legyenek.

E kettős szempontot tartom meg irányul akkor, midőn a törvény
módosítására vonatkozó javaslatot a következő főbb pontozatokba fog-
lalom:

1 F ejezet. 1. Az általános tankötelezettség elvének gyakorlati meg'
valósulása érdekében ki kell mondani, hogyanépoktatási törvényben
megszabott ezen kötelezettség oly honpolgári kötelesség, mely nélkü-
lözhetlenvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA'S elengedhetlen feltétele minden - későbbi - honpolgári
jogoknak ; sőt még a megélhetésnek is - a magyar állam köte-
lékén belül - e kötelességteljesítés elengedhetlen feltétele. Kimondandó,
hogy sem iparos vagy kereskedői pályán tanoncz-szerződés nem köt-
hető olyegyénekkel, sem semmiféle munkakörben cseléd- vagy rnunka-
könyv ki nem állítható olyanok részére, akik érvényes bizonyítványnyal
nem igazolják, hogy - legalább - népiskolai kötelezettségüknekUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAk z'-

e légítö er edménynyel eleget tettek. Sőt - mivel a vagyonosabb, de a
művelődés érdekei iránt érzéketlen családok körében akadhat, aki a
törvény most emJített kényszerének hatását nem érezi, - kimondandó
volna, hogy a család-alapítás, vagyis a házasságkötés feltételei közé is
odatartozik a népiskolai kötelezettség teljesítésének igazolása épen ugy,
amint megkivánják a hadkötelezettség teljesítésének bizonyítását. (Ilyen
törvényes intézkedés .mellett minden más büntető intézkedés szükség-
telenné válnék).

2. Ugyanezen fejezetnek a tanítás szabadságára vonatkozó elve
teljesen elejtendő, törvénybe igtatásával annak, hogy minden magyar
állampolgár a gyermekét - az elemi iskolai tankötelezettség időszaká-
ban - köteles nyilvános iskolába járatni. (Ez az intézkedés nemcsak
a hazaellenes nevelőhatások megakadályozása végett szükséges, hanem
a demokratikus elvek érvényesülése szempontjából is, hogy ne legyen
a hazának egyetlen fia sem, a ki az «egyenlőség, testvériség, szabad-
ság» magasztos elvei alapján álló népiskolai oktatás szellemirányától
eltérő, különködő nevelési irányzat hatása alatt álljon az emberi élet e
leg fogékonyabb szakában).
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lJ .rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAF ejezet.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA3. A II. fejezetben kimondandő, hogy Magyarország-

ban a népnevelés nemzeti ügy; tehát a népnevelési érdekek ellátása
egyedül és kizárólag az állam feladata, joga és kötelessége. Az állam
azonban megengedi bárkinek, községeknek, társulatoknak. hitfelekezetek-
nek, egyeseknek. hogy népiskolákat tartsanak fenn; de mind ezen iskola-
fentartók kötelesek az alkotmányos magyar állam törvényes kormánya :
által megszabott tantervet, tanrendszert, módszert, tankönyveket és esz-
közöket feltétlenül alkalmazni, szóval : az iskola egész életét a törvény-.
ben és kormányrendeletekben - megszabott irányban vezetni, e tekintet-
ben az általános, minden iskolára kötelező intézkedéseken kivül kízárva
lévén minden- más, - bárhonnan jövő - intézkedési jog. (Azok meg-
nyugtatásara, akik azt kérdeznek, hogy ily feltételek mellett mi indítsa
pl. a hitfelekezeteket arra, hogy áldozatokat hozzanak iskolák fentartá-

. sára, ez a felelet: A felekezetek az iskolafentartás terheiért - viszonzásul -
azt a jogot élvezik, hogy az iskolában a saját egyházi czéljaíkat körülmé-'
nyesebben, behatóbban kultiválhatják ; bizonyos irányban közvetlen fel-
ügyeletet gyakorolhatnak ; a tanítót nemcsak a - saját czéljaik szerint
- maguk választhatják; hanem egyházi ügyeiket illető mellékteendókre
is alkalmazhatják). . .

4. A «nyilvános» és emagán s-iskolák megkülönböztetése eltörlendő,
annak akimondásával, . hogy Magyarországon csak egyféle' népiskola
lehet:' a törvényeknek és szabályrendeleteknek teljesen megfelelő, s tör-

r---·vényes állami hatóságok közvetlen felügyeleti, ellenőrzési és intézkedési
"köréb e tartozó «nyilvános» iskolák, tekintet' nélkül arra, hogy- az állam,
vagy valamely egyén-e annak a fentartója.

I l l- IV . F ejezet. 5. cA hitfelekezetek által felállított népoktatási
taníntézetek s-ről szóló IlL fejezete, valamint cA magánosok és társu-
latok által felállított népoktatási íntézetek--ról szóló IV. fejezete a tör-
vénynek teljesen tör lendő. Mert ha a népoktatásügy berendezése arra
az alapra helyezkedik, amelyet az imént említettem, akkor a népokta-
tási törvénynek az iskolafentartók külön-külön érdekeire tekintő más-
más intézkedéseket nem szabad tennie; hanern meg kell szabnia ~gy
általános mértéket a népiskolával szemben, melyet aztán meg kell kö-
vetelnie minden népiskolától. bárki vállalkozott légyen is annak a fen-
tartására ..

V. F ejezet. 6. Megváltoztatandó a törvény azon intézkedése, hogy
felekezeti jellegű .lehet az oly iskola is, amelyet a politikai község tart
fenn, ha az a törvény keletkezése előtt felekezeti jellegű volt. (Ha már
az elnevezést az iskolafentartóktól veszszük, akkor helytelen egy régi
rossz szokásból eredő hibát törvényesíteni, csupán, azért, hogy bizonyos
körök és egyének jogtalanul gyakorolt hatalmát ne érintsük. Különben
is irégi igaz közmondás, hogy í« a szokás, ha rossz, nem egyéb" mint
régi bűn.s Nemzeti ügyet rendező országos törvénynek pedig nem fel-
adata bűnöket állandósítani csak azért, hogy azok már - régiek.) .

7. Törvénybe iktatandó, hogy oly helyeken, ahol a' népoktatás
igényeiről a politikai község vagy az állam által felállított iskolákban.
gondoskodva van, sem felekezetek, sem mások által fentartott iskolá-
nak helye nincs. (A népiskolának nem az a czélja, hogy az állarnélet-
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nek vagy. társadalomnak minden frakcziója, vagy épen minden egyén,
a maga külön czéljaira az iskola intézményét. kizsákmányolja; hanern
az, hogy a nép müvelődése. előrnozdíttassék. Ha erről a czélról a nép-
oktatásra kizárólagos joggal biró tényező akár községi, akár állami iskola
felállításával már gondoskodott, akkor nem engedhető meg, hogy vele
szemben az általános czélokkal ujjat huzó, más irányu törekvések sikra
szálljanak s a népoktatás általános érdekeit veszélyeztessék),

8. Kimondandó a törvényben, hogyanépoktatás egész területén ,
- kezdve az, elemi iskolai különféle naplóvezetésektől az' adminisztrá-
czió minden ágazatában ~ a magyar nyelv a hivatalos nyelv, bárhol
s bárki tartsa is fenn az iskolát.. ' ,rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

VIl F ejezet. A tanítóképzésre vonatkozólag egészen radikális ují-
tásra van szükség. A magyar nemzet népoktatása csak akkor vesz nagyobb,
az emberiség történetében számot tevő lendületet, ha a népoktatás összes
ágazatáiban egységes irányzat honosíttatik meg. E czélb6lszükséges,
hogya nép oktatás összes személyzetének szellemiránya egységes kvali-
fikáczion alapuljon. Ennek elérésére:

9. Törvénybe iktatandó, hogy 'a tanítóképző-intézetekbe' csak a
középískola nyolcz osztályát végzett· egyének vétetnek fel; a négy év-
folyamú tanítóképzés pedig ugy szervezendő, hogy ott .a népoktatás min-
den ágazatának szakigényei tudományosan előadassanak, s igy a ké-
pesítést nyert egyén, kinek - habár csupán a népoktatás terére is -
a tudományos képzettsége egyenlő értékű az egyetemet végzettek évei,
a népoktatás minden ágazata egyszer s mindenkorra kvalifikált legyen,
s a magasabb állásokra való előléptetése csupán az alsóbbakban szer-
zett érdemei alapján történjék.

E czél elérésére szükséges másodszor a népiskolai tanítók fizetését
legalább 600 forint os minimum ban állapítani meg, hogy ne csupán 'a
magasabb állásokba való léphetés lehetősége, hanem már a 'legelső
alkalmaztatásban való megélhetes biztossága is épen olyan kecsegtetővé
tegye a népoktatási pályát; mint bármely más tudományos pályakört.

(Az ily módon egységes kvalifikácziót szerzett népoktatási sze-
mélyzet közül a nyilvános működésben szerzett érdemek szerint volná-
nak kinevezendők a felső nép- és polgári iskolai, valamint a tanítóképző-
intézeti tanítók, a járási és kerületi tanfelügyelők, a közoktatási minisz-
terium tisztviselői, egészen a népoktatási ügyeket intéző miniszteri ta-
nácsosig.· . AvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAtudományos képzettség mértéke igy ugyanaz lévén, mint
az egyetemet végzett egyéneké : sem az államnak, sem a társadalom-
nak nem derogálhatna a népoktatás magasabb és legmagasabb állásai-
ban oly egyéneket látni, akik pályafutásukat mint népiskolai tanítók
kezdték; amint nem derogál a kuria birói székében látni oly egyént,
aki a pályafutását, mint egyszerü gyakornok kezdette I meg az igazság-
~yi téren.) , .

IO. A tanítóképzésre vonatkozó, most kifejezett kivánalomb6l ön-
ként következik, hogy,' az ily czélu tanítóképzőintézetek fentartására
egyesegyedül csak az államnak van joga. De, ha ez az álláspont egy-
előre el nem fogadtatriék is - . hegy az idők folyama valamikor (ha
most tán nem is), ezt meg fogja hozni; nem kétlem - azt minden esetre
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törvényileg ki kell mondani, hogy a tanítóképző-intézetet másnak, mint
az államnak, fentartania nem szabad. Tartson fel népiskolát, -'- az
állam által kikötött szigoru. feltételek mellett, - akinek rnődja s akarata
van hozzá; de tanítót csak azok közül választhasson, akiket az állam
a maga képzőintézetei elvégzése után a tanítói pályán való mükődésre
feljogosított.

Kimondandő továbbá az is, hogy tanítással nemcsak nyilvános isko-
lákban, de magánúton is, más nem foglalkozhatik, mint aki a tanításra
oklevélileg. jogositva van. (Ennek indokolásául utalok egyszerüen arra
az analóg tényre, melyet a zugirászatról szóló törvény teremtett.)rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

VIlI. F ejezet, 1I. Az ískolaszéki intézmény fentartandó abból a
czélból, hogy a közönség képviseletében az iskolaügy népszerűsítésére
közrehasson ; de kiveendő hatásköréből a tanítók választása, a tanításra
s az iskolai törvények végrehajtására való felügyelés, valamint a tanítók
és szülők között felmerülő panaszokban s egyéb fegyelmi kérdésekben
a' bíráskodás. _

Az iskolaszék a tanítóknak és tanítótestületeknek ne legyen ható-
sága, hanem melléjö 'k abból aczélból, rendelt tényező, hogy őket
az iskolaügy fejlesztésére irányuló czéljaikban támogassa s ezen műkö-
dése közben az iskolaszék minden tagja szigorú felelősség alatt álljon,
aki ellen minden hatáskör-tullépésért fegyelmi eljárás indíttassék.

12. A tanítók ellen szóló panaszokban s egyéb fegyelmi ügyekben'
..,- tekintet nélkül arra, hogy ki tartja fenn az iskolát - a két tan fel-
ügyelő elnöklete alatt tanítókból és más, független, közhivatalt nem
viselö, népoktatásügyben nem érdekelt, művelt emberekből egyelő számban
alakitott fegyelmi biróság itéljen.

13. A tankerületi kir. tanfelügyelőkön kivül szakfelügyeletet az
elemi iskolai igazgat6k köréből - a tanítói szolgálati pragmatika ren-
delkezése szerint - előléptetedő főigazgat6k végezzék. a kik a kir. tan-
felügyelő elnöklete alatt - tekintet nélkül arra, hogy ki az iskola fen-
tartója - a szakfelügyelő-testületet képezzék.

14. A kir. tan felügyelő keniletébe tartozó összes népiskolák ta-
nítóí együttesen egy hivatalos tantestület et képezzenek; amely testület
- a szolgálati pragmatikában megjelölendő módon - minden népokta-
tási kérdésben az illető hatóságoknak - egészen a közoktatási kor-
mányig - szakvéleményt mondó közege legyen.

A törvénymódosításra vonatkozó kisebb részletekre tartozó, ille-
tőleg csupán pedagógiai irányú kivánalmakra ezuttal kiterjeszkedni nem
tartottam szükségesnek; mert véleményem szerint legelőször e főirány-
zatokban kell az országos bizo ts ágnak ugy, mint hazánk összes tanító-
ságának közös megállapodásra jutniok. Ha majd ezen tul leszünk, a
részletekre vonatkozó, yagy kisebb jelentőségü kivánalmak összegezése
könnyű feladat lesz.

Legfeljebb tehát még annak a kivánalomnak adok még itt kifeje-
zést, hogy vagy a népoktatási törvény keretében, vagy külön törvény
utján szükséges gondoskodni arról, hogy az elemi iskolákból testi vagy
szellemi fogyatkozás miatt kizárt gyermekek részére minden tankerület-
ben legalább egy külön intézet állíttassék,
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S ezzelvégére értem előterjesztésemnek. Kérve-kérem az igen tisztelt
Igazgatótanácsot, méltassa szigoru bírálatára. S kegyeskedjék a benne
foglaltakra mondandó véleményeket irásba foglalva összegezni, s mind-
nyájunk nézetét együttesen bocsátani a tanítóegyesületeknek, illetőleg"
majd az országos bizottságnak itélete alá.

Engem e - talán kissé hosszura nyult - előterjesztésemben egyetlen
egy czél vezetett: hogy megkönnyítvén a kérdés egy helyen való át-
tekinthetését a tanítóegyesületeknek s az országos bizottságnak - alap-
szabályszerü kötelességemből kifolyólag - megkészítsem a konkrét ala-
pot az ügy tanulmányozására, a véleményharczok megindulására. Azzal
a meggyőződéssel teszem előterjesztésemet az igen tisztelt Igazgatótanács
elé, hogy a «Magyarországi Tanítók Országos Bizottsága» -nak -
egyetértve a tanítók összességével - sikerülni fog a törvény módosí-
tására vonatkozólag a leghelyesebb irányban.rnozgő véleményt terjesz-
teni az illetékes felsőbb helyekre.

Budapest, 1894. február hava.rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBASza bd Bugá th Ldssio .

A délma gya r or szá gi ta nítóegyesűlet [ a ua sia ta i.

r. A nevelésügyi miniszterium elválasztandó a vallás-míniszteriumtól,
A közoktatásügy nemzeti és valláserkölcsi alapon egységesen szervezendő,
ugy, hogy az ovoda, elemi és középiskolák szorosabb kapcsolatba hozas-
sanak. Az iskolázás kötelezettsége két évvel meghosszabbíttassék és a
népiskolai oktatás teljesen ingyenes legyen.

2. Az ismétlő iskolák a helyi viszonyok szerint iparos-, kereske-
delmí-, banyász-, vagy felsőbb leányiskolákká alakíttassanak áto

3. A népiskolák felállítása a község joga és kötelessége.. Magá-
nosok is állíthatnak fel iskolákat, amelyek, ha a törvény követelrnényei-
nek nem felelnek meg, községiekké átalakítandok.

4 Az iskolafelügyelet joga kizálólag az államot illesse, mely jogát
szakközegek által közvetlen gyakorolja. A felügyelet érdekében járási
tanfelügyelőket kellene a megyei tanfelügyelők mellé rendelni, kik a
néptanítók sorából nevezetessenek ki.

5. Az iskola belügyei az iskolaszékek hatásköre alól kiveendők.
Az iskolaszék csak az iskola anyagi ügyeit gondozza.

6. A népiskolai nevelés és oktatás a sziv- és jellemképzés "esz-
közeit az eddiginél nagyobb mérvben alkalmazza és nagyobb figyelemre
méltassa, mint a reáliákat.

7. Az első oktatás a gyermek anyanyelvén történjék. AvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAm. osz-
tálytól kezdve azonban a tanítás nyelve kizárólag a magyar legyen.

8. Minden iskola mellett legyen játszó- és tornahely.
9. A tanítóképzés oly módon történjék, hogya leendő tanító érett-

ségit tegyen és aztán két évi pedagógiai kurzust hallgasson.
10. A tanítói oklevelet csak országos vizsgálóbizottság állíthassa ki.
r r , A néptanítók külön hivatalnoki testületet képezzenek és szol-

gálati viszonyaik egyöntetüleg szabályoztassanak. Fegyelmi ügyek tár-
gyalásánál a tanítók kiküldöttei tanácskozási és szavazati joggal birja-
nak. A tanítókat az állam nevezze ki az iskolafentartó kijelölése alapján.



Az iskolai padok ügye mind azorvösí, mind a nevelői köröket
már régóta foglalkoztatja, de eddig nem sikerült határozott véleményt

megállapítani. Pedig
a helyes megoldas

_ rég érzett bajt volna
hivatva orvosolni.

Legutóbb a Bu-
dapest-krisztinavá-

rosi iskolaszék Gyer.
tyánffy István kir.
tanácsosnak, a budai
Pedagogium igazga-
tójának indítványára
igen behatóan tár-
gyalta ez ügyet. Egy
kiváló orvosokból és .
pedagógusokbél álló
albizottság valósá-
gos tanulmányozás
alapján oly elvi meg-
állapodásra jutott,
me ly véleményem
szerint döntő befo-
lyású lehet a dolog
elbírálására. A ne-
vezett albizottság

megállapodásainak,
valamint az e téren
szerzett tapasztala-
taim és tanulmá-
nyaim közrebocsá-
tásával talán sike-
rülni fog a mind
egészségtani, mind
pedagógiai és er-
kölcsi szempontból
helyes és czélszerű

'iskolai pad kritériu-
mait megállapítani.

A legtöbb isko-
lai pad rossz szerke-
zetű, melyekben a
gyermeknek a haj-

lott üléstől megfájdúl a dereka, válla és gerincze elferdűl, elgörbűl, lélek-
zete elszorul, mellkasa összeesik és szeme meggyöngűL Sok gyer-
mek a helyzet kényszerítő hatalmánál fogva oly meggörbűlve ül, hogy
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Az "ívutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAs k o l a l padok .
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az aztal széle a mellét nyomja, miáltal a -tűdő nem tágu Ihat kellően, a
fej lehorgasztásávál összenyomődnak a nyak erei, ez által a fejben vér-
tódulás áll elő. E természetellenes helyzet, m el y a c s ont váz, az
izo mz a t, a t üd Ő, asz í v, szőval az 'egész test fejlődésére bénítólag
hat, megakasztja egyuttal az értelem rendes folyamatú fejlődését.. tehát
a tanítás értéke is kétségessé válik.

E szomorú jelenségre már több jeles orvosi tekintély, .mint dr.
Fodor, dr. Csapodi, dr.' Dollínger, dr. ~chermann, dr. Schusny iskola-MLKJIHGFEDCBA

• ..kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA_-- -,vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
-- - - -1

A Michl Alajos által szerkesztett pad (javított formában) falhúzott ülőhelylyel és
leeresztett asztallappal.

orvosok több ízben rámutattak s a baj ma már oly akut jellegü, hogy
annak orvoslása égető szükséggé vált. .

Konstatálnom kell, hogyapadszerkezetek javítása körűl az örven-
detes- haladás küszöbén állunk. Kiválóbb iparosok foglalkoznak padké-
szítéssel, sem fáradságot, sém költséget nem kírnélve, hogyafelmerült
követelményeknek legalább némileg megfelelő padot összeallíthassanak.
Már pedig a követelmények nagyok és nehezen összeegyeztethetők.rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Tör téneti viss.fJ a pilla ntá s.

A XIV. és XV. században az iskolában egy zsámoly magasságú,
asztal és támasz nélküli padban űltek a gyermekek. Ezen padok a fal
hosszában, két-három sorban voltak elhelyezve, csak a középrész ma-
radt szabad, hol a tanító rendesen tartózkodni szokott. A tanulók tér-
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dökre helyezték a viaszos táblát és úgy írtak és számoltak. (Gyulay
Béla e Népoktatásunk a vegyes házbeli királyok korábans

. A rongypapír feltalálása után, midőn a gyermekek már lúdtoll al
és tintával irt ak, érezték annak szükségét, hogyatanulónak egy
asztalra is van szüksége, mely biztos és szilárd alapot nyújt az írófüzet
számára. Igy jöhettek létre azok a padok, melyek még csak 2-3 év-
tizede, hogy kiszorultak aszékesfőváros népiskoláiből, de a milyeneket
faluhelyen még igen-igen sokat láthatunk. Hogy ezek a padok mennyire
czélszerűt1enek voltak, azt hiszem fölösleges volna bizonyítgatnom. Nem
rég mult ideje annak, hogy a padokat bizonyos tervszerűség szerint
kezdik készíteni. Ha jól tudom, Gönczy Pál volt az első, kinek a nép-

A cBrüder Schlimp s cz6g padja.

oktatás terén annyi szépet és jót köszönhetünk, a ki külföldi tanulmány-
utjaiban figyelmessé lőn a külföld enemű reformtörekvéseire. Az ő
szerkesztés ei alapján létesűltek Feiwel Lipót budapesti vasbutorgyáros
gyárában az első padok, melyeknek szerkesztésénél már az egészségügyi
és pedagógiai szempontok érvényesűltek. Azóta a Gönczy-Feiwel-féle
padszerkezet többféle átalakításon ment keresztűl. A legujabb rendszer
a kizárólag Feiwel Lipót által szerkesztett, a kereskedelmi miniszterium
által szabadalmazott «Hunga r ia » elnevezésű iskolapad. Ezen szabályszerű
és czélszerű iskolapad öntött vaslábakonáll, 3-5 cm. minus distan-
cziával bír, úgy, hogy a tanuló kén y tel e n egye n esevutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAII üln i j a
a felállásnál az ülőhely magától és zajtalanúl vis sz a haj 1i k. Az
asztallap fel haj 1í tha t ó é sle ere szt het Ő. Az ülés az egyes
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tanulők testi fejlődéséhez mérten eme 1het ő vag y 1e ere szt het ő,
a mi a gyermeknek szükséges nyugodt testtartást igen megkönnyíti. A
padok kiállítása igen tetszetős, áruk eléggé mérsékelt.

1.UTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Normálpad méretei,

Figyelmet érdemel Mzchl Ala jos székes-fővárosi asztalos normál
padja, melyet a nagym. vallás- és közoktatásügyi m, kir. miniszter úr
1893. évi 13439. sz. alatti rendeletével az illetékes hatóságoknak meg-
szerzésre ajánl. A szerkezet szilárd faalapon nyugszik. A pad először



is megfejel a nyolcz- vagy tizéves fiúk nagyságának, a' mennyiben a
distanczia zérus vagy minuszra, esetleg pJuszra igazítható, a differenczia
pedig a tanulók méreteinek megfelelő. Ha most a padot az iparosta-
nonezök. igényeinek megfelelöen . akarjuk átalakítani, egy' kulcs és az'
emelő-szerkezet segélyével az ülődeszka, valamint a padlap annyira
emelkedik, hogy az a tanulók méreteinek megfelel. Ez az emelő-szer-
kezet kovácsolt vasból készült és a favázban van elrejtve, hogya tanulők
ahhoz ne férkőzhessenek és azt könnyű szerrel el ne ronthassák. A-
padnak naponkénti átalakításához felette kevés idő szükséges, úgy hogy
azt az iskolaszolga egymagában minden erőlködés 'nélkül elvégezheti.
Ilyen szerkezet mellett az elemi iskolákban a rendes tanulők úgy mint
az inasok. 'iskolai foglalkozásaikat a didaktika és higiena követelményei-
nek megfelelöen végezhetik. .

A székesfőváros több iskolájában u. m. a Ill. ker. Lajos-utczai,
Kórház-utczai, IV. ker. gr. Károlyi-utczai, VI. ker. Szív-utczai,
Érsek-utczai, VII. ker, Murányi-utczai, VIlI. ker. Práter-utczai, Külső
váczi-úti iskolákban arqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBASchwendtner : J ózsef székesfővárosi főmérnök
szerkesztette padok vannak használatban. E padok aszékesfővárosi
tiszti-főorvosi hivatal kivánalmainak teljesen megfelelően szerkesztettek.
Minden osztály számára külön-külőn méretek vannak megállapítva és
csekély plusz distancziával bírnak. Az író- és ülőlap szilárdan van al-
kalmazva, e mellett a pad alatti padló kényelmesen söpörhető. Különös
előnyei a mozdíthatlan, fix szerkezet. szolid kiállítás, és olesósága.

Bernha r dt Rezső és tá r sa , lakatos és vasbutorgyáros Brassóban
is igen czélszerű padokat készít. Ezen kovácsolt vasból készült pad egy-
szerüsége és tartóssága mellett az által tünik -ki, hogy a tel jes ell
zaj tal a n úvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 mo z g ó iró- és! olvasóállvány .egyszerű gépezeténél
fogva a tanuló kén y elm ese n il" hat, o 1vas hat é s föl á II hat
a nélkül, hogy szomszédját zavarná; továbbá hogy czélszerü kovácsolt
vas szerkezete miatt törés vagy más rongálás csaknem teljesen ki van
zárva, az osztály szobák könnyű, kényelmes takarítása is lehetövé van téve,
esetleges tisztátlanság azonnal szembe tünik.

A padok 2-3 vagy több ülésre is készithetők s az árak csak kevéssel
magasabbak. mint az eddigi fapadoké. Megigazított iróállványnyal a pad
2-4 cm. minus távolközű. Könyvfiók és tintatartó minden tanuló szá-
mára külön van alkalmazva és pedig olyképen, hogy a tinta tartók eset-
leg ki is vehetők. .

1893-ban Bécs város az iskolai padok szerkesztésére és összeállí-
tására vonatkozólag nemzetközi versenypályázatot hirdetett. A verseny.
pályázatra beérkezett 49 padszerkezet között Brüder Schlt'mp czég pad-
jai nyerték meg az első díjat. A pad az országos iskolaszer muzeumban
megtekinthető. ' .

A padnak mozgatható irólapja van, melynek mechanizmusa" igen
egyszerű. Az asztallap és az ülés magassága a tanulók kora szerint meg-
lehet6s méretegységgel van megállapítva. A háttámasz domborított.

A pad mozgatható szerkezeténél fogva minusz vagy plusz distan-
cziára igazítható.

Az O lda l-féle szabadalmazott normálpad különös en ott használható.
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hol iparos- vagy ker eskedő-tanonczok használják az elemi iskolák tan-
termeit. A hat éves gyermek éppen oly kényelmesen i!l benne, mint
a 18 éves ifjú, azért minden iskolának bármelyik osztályában használ-
ható. A pad massziv szerkezete egyszerű. a rongálás lehetősége fel-
találó szerint teljesen ki van zárva.

A pedagógiai társaság egyik' ez idei ülésén Verédy Károly a
székesfőváros iskolafelügyelője - ki hatáskörében az iskolai padok
szerkezetére is rendkivüli gondot fordít, s e gondosságának már is szép
eredményeket köszönhetünk - be- is mutatta ezen padokat.

Az országos iskolaszer-muzeumban kiállított padok közül szükséges-
nek tartom megemlíteni arqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBACzukor Gyula -.féle egy üléses padot, melynél
az ülés különböző magasságra emelhető. A pad szerkesztője, úgy látszik,
még csak a tervezgetés terén mozog. A tintatartónak helye nincs.

Az Engel-Müller -féle egy- és kétüléses pad a gyermekek nagy-
ságához képest - különböző magasságú. Az asztallap kihúzható, az ülés
felálláskor hátraesik.

A Kunze-.féle pa d kétüléses, czélszerű pad, kihúzható és mozgat-
ható üléssei bir.

A Broghammer -féle rögzített pad alapjában megközelíti a helyes
szerkezetű pad főkellékeit.

A F eszl Lá szló-féle pad szintén' kétüléses, czélszerű pad, mozgat-·
ható asztallappal. Igen helyes összeállítású rögzített pad, azvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAU" n.
fra n c zia pad.

E rövid ismertetésból eléggé kitűnik, hogy a legtöbb padszer-
kesztő intencziója az volt, hogy padjai az iskolai élet minden mozzanatára

. alkalmasak legyenek, a mi csak a szerkezet komplikálásával volt elérhető.
Mindenesetre tekintettel kell lennünk arra a körülrnényre, hogy

különösen a székesfővárosban heti tiz órán át 12 - 18 éves iparos-
tanulők is hasznaljak az elemi iskolai tanulók padjait. A kinek alkalma
volt láthatni, hogy milyen lehetetlen ülésre vannak kényszerítve ci. kis
padokban e tanulók 2 -4 órán át, azok nem térhetnek e kérdés fölött
jó lelkiismerettel napirendre. A székesfőváros közoktatási bizottságának
kebeléből kiküldött padbiráló-bizottság. ajánlatba hozta a tanácsnál,
hogya már ismertettem Míchl-féle padokkal kisérleteket tegyenek.
V éleményem szerint, ha e kisérletek esetleg be nem válnának, a helyzet
javításáról mindenesetre gondoskodni kell, a mi talán a legkönnyebben
az ipariskolák deczentrálizásával volna elérhető. A deczentralizáczió mind
az iskolai fegyelem, mind a. közrendészet és a közerkölcsiség szempont-
jából is nagyon kivánatos volna.

Az ismertettem padok legnagyobb része kétüléses, a mi igen
czélszerű, a mennyiben a ragályos betegedéseknél a fertőzés nem lehet
nagymérvű. különösen ha a két ülés között egy elkülönítő rekesz van
alkalmazva. Czélszerű a kétüléses pad tanítás szempontjából is, mert
a tanító könnyebben áttekintheti a tanulók munkáit.

Némely pad minusz, a másik zérus, a harmadik plusz disztancziá-
val bír, A minusz disztancziával bíró padoknál az ülőlap a felállásnál
hátrabajlik, az asztallap előrehajlik. A plusz distancziávál biró padok-
nál úgy az író- mint az ülőlap mozdíthatatlan.

Magyar Tanitóképző. 31
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A jó iskola pa d kellékez·.

Az iskoÍ:ai padok kérdésének elbfrálásához szükségesnek tartottam
jeles orvosi szakértők és 'pedagógusok véleményét kikérni, különösen
ama padokról, melyek ma használatban vannak. E szakvélemények
különben két kérdésen alapulnak ; 1. Mik a hibái, vagy előnyei a jelen-
leg használatban levő padoknak ? 2. Milyen legyen a jó iskolai pad (
Minthogy abban a kellemes helyzetben voltam, mint a Budapest-krisztina-
városi iskolaszék tagja, hogy az iskolaszéknek az iskolai padok tekin-
tetében hozott jeles elvi megállapodásairól közvetlen tudomást szeréz-
hettem, a következőkben ismertetni fogom az e tekintetben felmerült
nézeteket. '

Az eddig használatban levő padok legnagyobb hibája a kom
, pl i k á 1tsz er kez e t. A 1eg t öbb pad asz t a II apj átk ö zei í,

tik, svutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAű 1yes z tik, fel haj t j á k, az ülő 1a p,o kat eme li kés csa p ó-
ágyak kali á t j á k e l. A padtervezőknek mindenesetre figyelembe kel-
lett volna venni azt, hogy a komplikált szerkezet könnyebben romlik,
a csapó-ágyak kikopnak, ennek folytán mind a leülés, mind a felállás
alkalmával zörög, csapódik a felbillenő asztal-, vagy ülőlap, zavarván ~
tanítást. A rácsos szerkezetű lábzsámoly által bizonytalanná és kimerítő
hatásúvá válik az állás; a rácsos szerkezetű üléslap szintén a nélkül.
hogyelőnyösebb lenne a sima ülőlapnál, rontja, a gyermek ruháját.

A szakértők között fölmerült az az eszme is. hogy talán czélszerű
volna szabadon. álló asztalkakat szabadon álló székekkel alkalmazni, a
meanyiben a gyermek fiziologiai szükség szerint távolódhatik vagy
közeledhetik székéhez. Azonban ez a berendezés, eltekintve attól, hogy

. sok helyet foglal el, hátrányos, mert egyénenként nem lehet ellenőrizni
az ülést, vajjon az az egészségtan követelményeinek megfelel-e?

A plusz distancziával biró padoknál, a gyermek a helyzet kény-
szerítő hatalmánál fogva különösen az irás és rajzolásnál, felső testét

. előrenyujtja, mellét rendesen az asztallap széléhez támasztja, a mi egész.
ségtani szempontból föltétlenül káros hatású. A minusz distancziával biró
padoknál a felállás, kiállás úgyszólván lehetetlen, hacsak az asztal- vagy
ülőlap nem mozdítható, -

A kettőnél több üléses padok úgy egészségtani, mint pedagógiai
és erkölcsi szempontból kifogás alá .esnek ..

Tisztasági szempontból a lábzsámoly alkalmazása nem mutatkozik
czélszerűnek,

Ama kérdésre, melyek egy minden tekintetben teljesen megfelelő
iskolai pad kellékei, a legtöbb szakértő véleménye következőkben egye-
zik meg:
, ' r, A pad asztal- ésülőlapja ~ lehető legegyszerübb és mo z d í t-
h a tat 1an sze r kez e t űle gye n. A rógzített szerkezet jobban
ellenáll a gyermek romboló ösztönének.

2. A z a S,.Z t a II api eg alá bb 1 sOlo haj 1á sui egyen, mely haj-
lás mellett sem .a könyv, sem az írófüzet le nem csuszhatik.

3. A z asz tal é s' az ü 1é s köz ö t t i dis tan c zia z é ru s
1egyen. A padban való felállás ily distanczia mellett 'nem természe-
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tes ugyan, de a két üléses padoknál pl. az olvasás kiállással történ-
hetnék.

4. A pad o k ro i n den ese t r e 'k étü l.é se sek leg y e nek
c s ak; a hol azonban a térviszonyok megengedik, legczélszerübb az egy
üléses pad alkalmazása.

5. Fontos szerepet játszik a jlS pad készítésénél és alkalmazása-
nál a tanulók test-, kvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAö n y ö k-, térdhajlat m a g a s s á g á n a k
m e gá l l a p f t á s a osztályok szerint, hogy bizonyos k ö-

z ép mér e tek rel e h ess ens z ert ten n i.
6. Az ülésnél. a derék támlája kövesse a derék hajlását, maga az

ülőlap vájt alaku legyen,
• 7. Az ülésnél a tanulők lábai az ,iskolaterem padlózutan nyugod-
janak,rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Mérések,

A higiéniai szempontból helyes sz~rkesi.tésű pad első és főfel-
tétele lévén a tanulók magassági méreteinek pontos megállapítása, több
fővárosi és két falusi iskolában 10QO mérést eszközöltem. A mérések nél
a test-, könyök- éstérdhajlat magasságát határoztam meg minden egye"
tanulónáI. Megjegyzem, hogyaméréseket nem a kor, hanem osztályok
szerint eszközöltem. a mi különösen azért mutatkozott kivánatosnak, mert
az ,egyes osztályokban a korra nézve, különösen a fővárosi iskolákban,
roppant nagy volt az ingadozás. Az' 1. osztályban pl. 12-13 éves
tanulókra is akadtam. .

A térdhajlat, továbbá a köriyök magasságát azért találtam szüksé-
gesnek megmérni, hogy az asztal- és az ülőlap magassága meghatároz-
ható legyen.kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1 . K im utatás

a székesfőváros több népiskolájaban eszközölt testmagassági mérésekről.

Az osztály A legmagasabb I A legalacsonyabb I Reális közép-
\

megnevezése tanuló ,.. tanu16UTSRQPONMLKJIHGFEDCBA" fm

Különbözet " Im .
mérték " Im .

1.
132 104 28 116'0

<

II. 136 109 ,27 121 '0

Ill. IS° . -Ill 39 127'0

IV, ISO 119 3'1 133 '0

V-VI. 148 121 27 149'5,-



Az osztályvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI A legmagasabb A legalacsonyabb I
Különbözet "f". I

Reális közép-

megnevezése tanul6 %. tanul6 %. mérték %.

1IHGFEDCBA 142'0 . 103'9 38'S 1I7'O
.,

II. I40'0 103' 5 36'S 125 'O I
I m. 155'5 I13'O 42'S 134'0

F
IS0' 5 107' 5 43'0 L44'9

V-VI, 157'0 115'5 41' 5 153'0MLKJIHGFEDCBA

II. Kirrrutatás

két Buda-vidéki népiskolában eszközölt testmagassági mérésekről.

A fenti két kimutatásból eléggé kitetszik, hogy az egyes osz-
tályokban a testmagasság tekintetében úgyszólván óriási különbséget
találunk. A két adat közötti mennyiségtani kőzép méretek 2-3 cm.
különbséget mutatnak mindig a reális középméretekhez hasonlítva,
(reális középmértéken értem, hogy egy-egy osztályban az 1000 mérés
között a legtöbb ilyen középmagasságot találtam.) Minthogy a mérete-
ket épen gyakorlati czélokra akarjuk felhasználni, kimutatásomban e
valódi középmértéknek előnyt kellett adnom a mennyiségtani közép-
mérték felett,

Ill. Kímutatás-

a könyök-magassági mérésekről.

Az osztály I A legnagyobb A legkisebb

I
Különbözet %.

I
Reális közép-

megnevezése magasság %. magasság %. mérték %.

1. 82.0 60,0 22.0 7°,0

II, 83.0 60.0 23,0 73·5

Ill. 92.0 65.0 27·0 79·5

IV.: 92.0 71,0 21.0 82,0

V-VI. 94.0 65,0 29,0 83,0

. - I



• ckjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

IV . K im utatás

a térdhajlat-magassági mérésekról.

Áz osztályvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI A legnagyobb

I
A legkisebb

I
Külsn bözet "la

Realís közép·

megnevezése magasság ~ magasság "la , mérték "fm,

1. IIHGFEDCBA
42'0 2S'O 17'0 34,0

-

II. 43 'o 3°'0 13'0 37,0_.

~

48'0 33'9 IS'o 40,S
-

IV. 48'0 3S'0 13'0 .:'- ... . -

V-VI. SO'O 32'S 17'S 43.0

I .' -,., - -

--
A könyökmagasság meghatározása állásban történt; minthogy

azonban a könyökmagasság a leülés által 10-11-12 czentiméterrel
kisebb lesz, az asztallap belső magasságának meghatározásánál ezen
összeget mindenesetre le kell vonni.

Oly iskolákban, hol a tanulók testmagasságánál az abszolut szélső-
ségek között nem mutatkozik nagyikülönbség, ajánlom az I. kimutatás-
ban felvett rnéreteket venni alapul, a hol azonban a két szélsőség között
nagy a különbség ott mindenesetre a II, kimutatásban felvett méretek
szerint kell eljárni.

Az osztály termek bebutorozásánál tekintettel kell lennünk a leg-
magasabb és .legalacsonyabb termetü gyermekekre is; e szélsőségeknek
azonban csak S--IO két üléses padot szánunk, mig s/4. részben közép-
méretű padokat kell alkalmaznunk.rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A normá l pa dok mer ete«.

Az alábbi kimutatásban a fenti kimutatások alapján némi tekintet-
tel a testmagassági .szélsőségekre, tekintettel különös en a középmére-
tekre, összeállítottam a padok pontos méreteit. Nagyon kivánatos volna,
ha egy iparos vállalkoznék arrra, hogy ezen tisztán az elmélet terén
álló munkálatnak testet adna s ezen méretek szerint és utasítások alap-
ján bizonyos szám ú, padot készítene, hogy az az illetékes hatóságoknak
megbfrálás végett bemutatható volna,
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Az országos ezredéves kiállítás iskolaügyi csoportjában minden-
esetre ott fognak szerepelni az iskolai padok. A székes főváros saját
pavillonjában egy mintaszerűen berendezett osztály termet is be fog
mutatni, sajnos volna, .ha e' mintaszerűen berendezett teremben a padok
nem volnának mintaszerűek. Az illetékes hatóságok figyelmébe ajánlom
ama inditványomat, méltóztassék pályázatot hirdetni egy ily mintaszerü
pad szerkesztésére és csakis apályanyertes padokkal méltőztassék a
termet bebutorozni.rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAEper jessy Istvá n.

"EZel" év meseköltése."
Megkezdődött a hangyamunka, . hogy a honfoglalás ezeréves

ünnepét méltő módon megülhessük. Minden vonalon foly a készülődés,
a sürgés-forgás, az építés, az alkotás. Az írők rendre megírják a nép.
az ifjuság s a műveltebb közönség részére a nemzet ezer éves multját;
a tan férfiak összeülnek és alaposan megvetik, meghányják az ezer éves
ünnep tárgyában fölmerült tengersok eszmét. Ugy is van az rendjén.
A nagy nemzeti munkából mindenkinek ki kell vennie a maga részét.

Mert voltaképpen nem is ünnepély lesz a honfoglalás ezredik év-
fordulója, hanem egy óriási nagy munkának első kapacsapása, egy'
újabb ezredéves államépűlet alapkőletétele. A magyar még nem ér rá
henyén ünnepelni, nekünk évszázados mulasztásokat kell helyrehoznunk .
Tehát keljen munkára minden magyar, a ki csak csöpp erőt is érez
tagjaiban! Nagy nemzeti munkát csak egyesült erővel, hangyaszorga-



lommal lehet megalkotni. Nem szabad senkit sem kícsinyelnünk, mert
minden emberi munkára szükségünk van; annál nagyobb örömmel. és
tisztelettel kell fogadnunk a kiváló emberek munkásságát. Sok kicsi
ember egyesült erővel nem egyszer vegzett már derekas, munkát. De
az igazi nagy ember egymagára is képes magának és nemzetének
becsületet szerezni az egész világ előtt: mi egyiket sem nélkülöz-
he~ük. ' .

Kétszeres örömmel kell üdvözölnünk Ben e d ekE 1ekrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAcMa gya r

mese- és monda vz'lá g: t> ez. vállalatát, melyet az cA the nae u m» jöhírű
irodalmi részvény társulat ad ki. Ime, a mit a magyar nép ragyogó kép-
zelete ezer év leforgása alatt alkotott: a különféle tündéries mesék,
történeti mondák és regék összegyűjtve, öt kötetben köz kin c s c s é
válnak. A magyar nép meseköltése világirodalmi szempontból is kiválóan
értékes A néprnesékből tetszik ki leginkább az illető nép szellemi
világa, a mivelődésügy iránti érzéke és hivatottsága. De a magyar
népmesék terjesztése magyar nemzeti szempontból kiszámíthatatlan
hatású. Ha azt akarjuk. hogy hazánkban a magyar gondolkozásmód
és magyaros érzület hódító munkát végezzen: úgy az ifjúság és a nép
kezébe kell adnunk mind azt, a mi szépet és értékeset alkotott népünk.
Benedek Elek vállalkozott a nem kicsi, de háládátos feladatra. hogy a
nép mesemondó hangján. népies irodalmi nyelven feldolgozza a külön-
féle gyűjteményekben és folyóiratokban szétszórt és jórészt -hozzáférhe-
tetlen meséket és mondákat. Nyelve szép és jó magyarságú. A külöm-
ben is ragyogó szép tündérmeséket pompás nyelvezete gyönyörűséges
sz ép Juhákba öltözteti Kifogásom csupán az, hogy annyi székely
szót használ, hogy mcséje helylyel-közzel modorossá válik. Helyes.
hogy itt-ott 'a tájszókat magyarázza, pl. esztena = pásztorkunyhő ;
munyatorvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA= kis bojtár (223. old.). Ez a szómagyarázat többször is el-
kelne. A· magyaros tájszók használásat külömben inkább helyeslem,
hadd gazdagodjék általuk a magyar nyelv. De a deákos tájszókat el·
ítélem. Ilyenek pl. kurrentáltatta (1 I. old), kommenczió (48. old.), kon-
tignácziós (57. old.), konfundálá magát (117. old.), minuta (171. old.),
praktika (200. old.), gránárium (203. old.), diskurál (219. old.) stb. Ezek
helyett vannak jó magyar kifejezéseink, használjuk ezeket. Nem lehet-
czélunk, hogy az idegenes szókat az irodalomban általánosÍtsuk, még
ba a nép is alkalmazza őket.

Ki kell emelnem Benedek pe da góg i a i érz é két, a melylyel
igazán szerencsésen választotta meg meséit. Az első kötetben egyetlen
mesét se találtam, a melynek tartalma és feldolgozása vétene az erkölcs'
és a- szép törvényei ellen. Az előadás is annyira világos, a nép égy-
szerű hite, naiv felfogása olyan közvetlenül hat, hogya nép öregje-
ifja egyaránt haszonnal olvashatja. , ,

Az első kötet tíz füzetben, 486lapon, összesen 60 mesét és mon-
dát tartalmaz. Ezek közül 3 szerosabb értelemben vett történeti monda :
A csodaszarvas, Az Isten kardja és A hadak útja. Négy közülök helyi
monda: Vár és forrás, Bálványes vár, Rapsóné és Venetúrné. Van köz-
tük 3 Krisztus-rnonda : Krisztus és az oláh pap, Krísztus és a fösvény
asszony és A tűz. A többi 50 mese csudás, tündéries népmese .

. /



Ha ezeket a népköltéseket behatóbban tanulmányozzuk, észrevesz-
szük, hogyan é pél é t, a nép gondolkozása és lelkűlete, vágyai és
érzései, öröme és fájdalma szólalnak meg bennük. A mesék tárgyai:

1. Természeti jelenségek é s természeti tárgyak:
az ég, a Nap, a Hold, a csillagok, a szivárvány, villám, mennykő, isten-
nyila, meteor, mező, erdő (rengetegek), rét, hegy (üveg, gyémánt stb.),
völgy, forrás, patak,. folyó. tenger (őperencaiás), tó, harmat, dér, jég-
eső, szél, felhő, a négy világtáj, ország, tartomány. Az állatországból
leggyakrabban szerepelnek: a ló, szamár, kutya, macska. tehén, ökör,
juh, kecske, disznó, farkas, róka, medve, szarvas, őz, vaddisznó, nyúl,
tyúk, kakas, kácsa, lúd, galamb, hattyú, pacsirta, fülemile, sas, arany-
hal, ezüsthal, czápa, harcsa, csuka, béka, gyík, kigyó, sárkány (hétfejű).
griff-madár. A növény országból : liliom, rózsa, tulipán, gyöngyvirág,
útifű, szőllő, alma, dió, körte, szilva, baraczk. egres, tölgy, nyír. cser,
szomorú fűz és ákácz. Az ásványországból : arany, ezüst, gyémánt, réz,
vas, márvány, alabastrom,vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAsó, rubin, smaragd.

2. Mes ter ség est á r g y ak: asztal, szék, szekrény. ágy, tükör,
óra, gyűrű, gyűszű, tű, czérna, kötél, ruha, ház, viskó, kunyhó, palota
(gyémántból, aranyból, ezüstből, rézből, kőből, vasból), ostor. síp, kan-
tár, nyereg, kard. buzogány, nyílvessző, puska, kulcs, lakat, bárd, balta,
hordó, pohár, üveg, tányér, tál, ásó, kapa, harang, csengettyű (ezüst,
arany), sarkantyú, hegedű, furulya, czimbalom, hid [réz-, ezüst, arany-
hid) stb. .UTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI . •

3. A foglalkozások k öz ü l legtöbbször ezek [or-
du 1 nak elő: pásztor, bojtár, kondás, gulyás, csikós, kocsis, szabo,
csizmadia, kovács, lovász, lakatos, pap, katona, király, szolga, inas,
borbély, bába (vasorrú), szakács, szakácsné, 'halász, vadász, kertész,
szántóvető, fonó-szövő leány és asszony, takács, favágó, kukoricza-
fosztó, arató, kaszáló, napszámos, rabló, tolvaj (szegény legénység),
mészáros, hentes, molnár, korcsmáros, czimbalmos, zenész stb.

4. Az er ény e kés b ű n ö k közül jobbára ezek szerepelnek:
jószívűség, irigység, könyörületesség, kegyetlenség, vitézség. gyávaság,
hűség, hűtelenség. kitartás, állhatatlanság, munkásság, tolvajlás, vallá-
sosság, istenkáromlás, háladatosság, hálátlanság, gyilkosság, igazmondás,
hazugság.

5. Testi kiválóságok é s fogyatkozások: szépség, rút-

ság, erő, gyengeség, deli ség, sántaság, púposság, törpeség. óriás-nagy-
ság, szikárság, kövérség, merevség, hajlékonyság.

6. Lel k i in du 1 a tok: nagy bánat és szomorúság, határtalan
öröm, szülői és gyermeki szeretet, gyülölet, sz erelern, féltékenység,
irgalom, könyörület, könyörületlenség, szánalorr , bosszú, csodálat, fity-
málás.

7. Sz oká sok: házasság, lakoma, keresztelés, halotti tor, táncz,
zene, dal, ének, vendégszeretet, dicsekvés, szerencse- pr6bálás.

Nem hiába mondják, hogya magyar lóra termett: a magyar nép
mesékben nagY0t;l sokat szerepel a táltos ló, mely sebesen repül, hol
mint a szélvész, hol mint a gondolat. Az erdő, mező, hegy, völgy,



csillag, Hold, Nap, szél. folyó, forrás, juh, tulok sokszoros szereplése a
szabad természet ölén fölnőtt pásztornépről ad tanúbizonyságot.

_ A sz íves magyar vendégszeretettel is lépten-nyomon találkozunk
a népmesékben, A házasság, a keresztelés és a temetés nem eshetik
meg lakoma nélkül. A tehetősbikje tulkot ölet, folyik a bor, szól a
zene s mindenkit szívesen látnak a háznál. Csapnak olyan mulatságot,
hogy hetedhét országra .szól ,

A nép gyengéd érzűletéról tanúskodik a házastárs megbecsülése.
A megszólttás rendesen a leghizelgőbb szavakkal történik: édes lelkem,
galambom, csillagom, gyöngyvirágom, egyetlenem stb. A szeretők hol-
tig tartó hűséget fogadnak egymásnak, csak az ásó, kapa és a nagy
harang választja el őket. -

A népben kiváló mértékben fejlődött ki az "i gaz s á g érz e t, a
sza bad s á g sze r et e t és az em b exvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAí jog o k megbecsülése. Majd-
nem minden népköltési termék ezt a szellemet sugározza ki. Mindenik-
ben van igazságszolgáltatás és erkölcsi tanulság. A gonoszt mindig utól-
éri a büntetés, a jó megkapja jutalmát. A beteg macska, kutya, a bajba
került kigyó, hal, béka, disznó stb .. mind figyelmeztetik az embereket:
jótét helyébe jót várj. A ki könyörül rajtuk, csakugyan jól jár, mert
jóságát százszorosan visszafizetik: Bezzeg pórúl jár a könyörületlen !

A magyar mese- és mondavilág minden egyes füzetét szám os
sikerült rajz is díszíti. l:<.:gy-egy füzet ára csak 25 kr. Méltó a pártolásra.
Ne legyen az ezredéves ünnep idején egyetlen iskolai vagy népkőnyv-
tár, mely ezt a kiváló munkát nélkülözné. Bár mentől több család
asztalán is ott volna, hogy terjedjen a mag y arn e m zet i er k ö 1cs!
Tanítóknak és lelkészeknek hivatásos _kötelességük, hogy ezer évünk
meseköltését terjeszszék. 'UTSRQPONMLKJIHGFEDCBAB Ó 'n g é r f i J á n o sMLKJIHGFEDCBA

EG YESŰ LET I É LE T ;kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Értesítés egyesü leti é letünk köi· ébö l.

Gróf C sáky A lb in búcsú ja - egyesü1etünktő l. Azon hála-
érzettől indíttatvava melyre egyesületünk gr. Csáky Albinnak, Magyar-
ország volt kezoktatasi miniszterének örökre kötelezve van, az elnökség
a 'választmány határozatából kifolyólag búcsú- és hálafeliratot intézett
"- volt közoktatási miniszterhez., Kifejezte a tanítóképző tanárok mély
hálaérzelmét iránta azért, mert az egyesületet akkor, a mikor súlyos
körülmények között megalakult, kegyesen fogadta s legyen szavával
életre segítette s ezután is mindenkor erkölcsileg és anyagilag támogatta.
Annak, hogy egyesü1etünk rövid fennállása alatt figyelemre méltó
működést tudott kifejteni. jelentékeny tényezője volt az ő atyai jóindu-
lata. Ezért szerény egyesületünk történetébe is örökké arany betűkkel
lesz beírva gróf Csáky Albin neve.

Kitejezte az elnökség az egyesület háláját gr, Csákynak azért is,
mert magát a tanítóképzés ügyét felkarolta s elhagyatott állapotából



fontos rendeletekkel, szabályzatokkal. intézkedésekkel kiemelni segítette,
Legtöbbet tett azonban Csáky a tanítóképzésért az állami tanítóképző
tanárok fizetésének javítása s a felekezeti tanárok nyugdíjának országos
rendezése által. Csáky ez irányban annyit tett, a mennyit csak a viszo-
nyok neki megengedtek s ha összehason1ítjuk azt az állapotot, a melyet
ő teremtett, azzal, a melyet a miniszteri székbe lépésekor talált, tete-
mes -külörnbséget találunk.

Az ő minisztersége alatt a tanítóképzés ügye ujabb fejlődésnek,
virágzásnak indult. Az ő minisztersége a tanító képzés történetében egy
ujabb korszak kezdetét jelenti.

Megemlékezett még az elnökség feliratában gróf Csáky igazság-
szeretetéről, humanus bánásmódjáról s "liberalizmusáröl, a melylyel nem
zárkózott el az őalatta működők véleményétől, hanem azoknak, s igy
az egyesületnek kéreimeit, felterjesztéscit meghallgatta, megfontolta s
igen - gyakran meg is valósította. Az ő bánásmódjának, egyenes lelkü-
ségének jelentékeny része van abban, hogy az egyesületnek, a tanító-
képző tanároknak ő benne helyezett bizalma a válságos időkben is soha
meg nem ingott. ,

Végre midőn az elnökség gróf Csákyt az egyesület és a tanító-
képző tanárok soha meg nemvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAszünő hálájaról s mély rokonszenven
alapuló tiszteletéről biztosította, egyuttal kérte őt, hogy tartsa meg
ezutánra is az egyesület iránt való jóindulatat; al, Ő bizodalma, rokon-
szenve erőt fog nyujtani az egyesületnek a kitartó, lelkes munkásságra .

Gróf Csáky Albin az egyesület iratára a következő levélben vá-
laszolt :rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Nagyon tisztelt vá la sztmá ny I

S: : z'vilyes búcsúi1 'a tá ér t meleg kö 'szöizetet mondua , biztosítom a t.

vá la sztmá nyt, hogy na va lamz't fá jla lok minúzter i műkö 'désemet z"lletőleg

ez bizonyá r a a z, hog)' a z önök á lta l kéPm'selt na gyfontossá gú. ér dekér t

nem tehettem tö 'bbet, mint a mennyz't tettem.

Anná l jobba n e,ik nekem termér zetesen má sr észt, hogy minúzter i

elha tá r ozá sa im és ténykedésez'm ö'nöknél mégis elismer esr e ta lá lta k,

mer t megnyugta t ez engem a z ir á nt, hogy legjobb szá ndékomba n nem

kételkedtek soha ; ' némely jogosult kívá nsá ga ik nem teljesültét nem

nek e m imputá ltá k, ha nem a z á llami osseer de] : gá tló- kö 'vetelményez'nek,

mély elött megha jolni mindnyá junk kötelessége.
Buzgó műkö'désüktöl a jö 'vöben ú a legszebb siker eket vá r va , kér em

önöket, hogy engem jó emlékezetben megta r ta ni sziveskedjenek.

H a za fia s tiseteieuel .

Szepes-Mz'ndszenten,UTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 8 9 4 . ju lz'us hó o-en,
G róf Csá ky Albin .

Talán fölösleges is e nagy érdekű levélhez megjegyzést fűzni, hisz a.
levél sorai magok beszélnek s hirdetik gróf Csákynak magasztos gondol-
kozását .és szerénységét, parlamenti érzületét, a melynél fogva a kőz-
oktatás munkásainak véleményét mindig fontosnak tartotta és ha lehe-
tett, követte. Mindazálta:l éppen a levél szíves hangja ösztöuöz minket
mintegy a kezvélemény visszhangjaként, hogy megköszönjük a tanító-



képzés ügyének azt a méltánylását s törekvéseink jogosultságának azon
elismerését, a mely e levélben nyilatkozik. Nagy fontosságúak e nyilat-
kozatok, mert azok egy volt minisztertől s a magyar állam egyik leg-
kiválóbb politikusától erednek. E levelet ezért, meg a benne nyilvánuló
bizalomért. elimerésért s rokonszervért egyesületi életünk egyik leg-szebb
tényének tekintjük, mely méltó emléke lesz mindenkor egyesületi rnun-
kásságunk legnehezebb, de talán legszebb kerszakának.

A debreczeni gyűlés előkészítése. A választmány által a deb-
reczení gyülés előkészítésére kiküldött bizottság július zo-án ülést tar-
tott. Jelen voltak Th urá n szk y Trén elnöklete alatt Szt a n k 6 Béla,
Ko z o c s a Tivadar és N a gy László, Először is ez utóbbi tett jelentést
a gyűlés előkészítése cséljából tett lépésekről. Örömmel vették tudo.
másúl, hogy az elnökség felhívasára Vir ágI st van, a kalocsai róm.
kath. képző tanára, készséggel vállalkozott $ z v o r ény) J ó z s ef tisz-
.teletbeli tagról emlékbeszédet mondani, Ugyancsak Nagy Laszló titkár
bemutatta a bizottságnak Kr aus z Sándor előadó munkálatának te r-
ve zet é t. A bizottság Krausznak a mag y arn y- elv tan í tás a
ügyében bellyujtott javaslataihoz általában véve. hozzájárult ugyan,'
mindazaltal azok nem a bizottságnak hanem az előadónak magán
véleményeként lesznek a gyűlésen előterjesztendők.

Nag y Lászlo jelentette, nogy arqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAgya ko1 'Íc)zskCJ la i ta nítók helyzetük
javítására mozgalmat indítottak. ajánlja, hogy az egyesület karolja fel
ez ügyet s tűzze ki a debreczeni gyűlés tárgyául. Ugyanez alkalom-
mal, Szt a n k ó Béla a segédta ná r ok azon szándékáról tett jelentést,
hogy a kultusz miniszterhez hivatali és anyagi helyzetok javítása végett
felterjesztést szándékoztak intézni. Ajánlja, hogy az egyesület, mint
arra hivatott tényező, vegye a kezébe ez ügyet. - A bizottság mind a
két mozgalmat jogosultnak találta s méltónak arra, hogy az egyesület
azokat czélhoz segitse. Azért a bizottság megbízta Nagy László és
Sztankó Béla titkárokat. lépjenek az illető kartársakkal érintkezésbe és
kérjék fel őket ügyeiknek a debreczeni gyűlésen való előadására. Ez .
ügyek nem előre megjelölt külön tárgyként, hanem l1z in d í t-
v á n y o k sorában fognak sorra kerülni,' ,

A bizottság a gyűlés idej érővutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIez ülésen végleg még nem határozott,
mert a tanszerkiállítás rendező bizottsága az ügyről még részletes felvilágosí-
tással nem szolgálhatott, sőt még a Tanítók Országos Bizottsága sem
határozott a debreczeni gyűlésre vonatkozólag. A bizottság utasította
a főtitkárt a viszonyok szerint. a kellő intézkedések megtételére s külö-
nösen arra, hogy a debreczeni kiállítás rendező bizottságát kérje fel a
tagok elszállásolásáról gondoskodni.

Az elszállásolás. A debreczeni iskolaszerkiállításra és gyűlés ek re
érkezők elszállásolásáról a kiállítás rendező bizottsága gondoskodik. A
nagy rendező bizottságban kisebb szak osztályok alakultak, a melyek a
külömböző tanácskozrnányok tagjainak ellátásával foglalkoznak. A ta-
nítóképző' tanárok ellátásán a debreczeni ev. ref. tanítóképző intézet taná-
rai fáradoznak, Az egyesületünk elnökségének eddig tudomására hozott
adatok szerint 'az érkező tan férfiak 'elszállásolhatók az is kol á.k ban
ingyen, illetve a tisztogatási díjért, vagy a ven d é li lők ben, illetve



magánházaknálvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 kor. napi díjért. Augusztus ro-d í k é ig be-
jelentendő a rendező bizottságnak az előbbi, vagy az utóbbi elszállásó-
lási módot kivánják e. Étkezés naponként 2 koronáért lesz kapható.

Választmányi gyűlésünk augusztus zo-án d. e. 8 órakor kezdődik
a városháza nagy üléstermében.kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBATalá lkozás lesz a megelőző napon,
ro-én este 7 órakor-egy később meghatározandó és közzé teendő helyen.
Tudakozódások bármely részletről a rendező bizottság irodajához
(k ere s ked elm i a k a d é m i al intézendők.

A gyakorló isko la i tan ítók ügye. Az állami gyakorlóiskolai
tanítók körében mind gyakrabban és élénkebben nyilvánul az elége-
detlenség azon elbánás miatt, a melyben őket a közoktatási kormány
a fizetésrendezés alkalmával s azóta részesítette Ujabban egyik állami
gyakorlóiskolai tanító a következő körlevelet intézte kartársaihoz :

c Mélyen tisztelt Kartás I Közlönyünk, a «Magyar Tanítóképző»,
hasábjain a gyakorlóiskolai tanítók sorsáról elmélkedő egyik kartársunk
méltó elkeseredéssel panaszkodik, hogy a tanítóképzők ben működő
egyének mindegyike - még az iskolaszolgák is - részesültek már
fizetésemelésben ; csak egyedül mi, gyakorlóiskolai tanítók nem, akik
pedig annyira meg vagyunk terhelve munkával, mint senki jobban:
Fájdalom, a panasz szóról-szóra igaz, sőt reánk illik annak folytatása,
t. i. hogy multunkban kevés az öröm, jelenünk nyomorúságos, - csak
azt tagadom, hogy jövőnkben nincs remény, mint azt reményvesztett
kollegánk állítja. Hajnalodik a mi reggelünk 1A dicső emlékezetű Eötvös
József báró fia lett a vallás- és közoktatásügyi miniszter. O a legnagyobb
emberbarátnak, a tanítók igaz atyjának fia; méltányolni fogja terhes
és nagyfontosságú munkánkat, panaszainkat meg fogja hallgatni és jogos
kéréseinket teljesíteni. A nagy szünidőben jőjjünk össze hazánk fő- és

székvárosában; beszéljük meg a teendőket és forduljunk panaszainkkal
az illetékes helyre.s

A gyakorlőiskolai tanítók a Debreczenben tartandó gyűlésünk al-
kalmával fognak értekezni, és a nagy választmányi gyűlés elé indítvány-
képen javaslatot terjeszteni.

A segéd tanárok ügye Az állami tanítóképző intézetek igaz.
gatásának és felügyeletének szervezete annyira hiányos és elavult, hogy nem
csoda, ha nap-nap meIIett megújul ellene a panasz és elégedetlenség.
Egyik dédelgetett idétlen gyermek e szervezetnek a segédtanári intézmény,
különösen a mai formájában. Természetes, hogy a helytelen intézmény
keretében műkődők nem érzik jól magokat. A mint értesültünk. az állami
segédtanárok a márcziusi közgyűlés alkalmával a magok körében érte-
keztek és elhatározták, hogy felterjesztést fognak intézni a közoktatási
kormányhoz az intézménynek és helyzetöknek javítása végett. Utóbb
az elkülönült fellépés eszméjével felhagytak s a mint fönnebb közöltük,
az egyesület forum a elé szándékoznak vinni e nagy fontosságú ügyet.
Az eljárás ez a módja valóban helyesebb és czélravezetőbb is. Re-
méljük, hogy sikerül ni fog az egyesület választmányának, esetleg a
debreczeni gyűlésen, ezen ügy elintézésének leghelyesebb módját el-
találni s így a mozgalom sikerét biztosítani.



VE GYEMLKJIHGFEDCBASEK .

Ssemélyi hirek, o felsége a királyrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBASebestyén Gyltlá na k, a budapesti VI ker.
áll tanítóképző intézet tanárának, a tan í t ó kép z ö-i nt é zet i iga z gat ó i
c z íme t és jell egevutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt adományozta s azon kivül a vallas- és közoktatási minisz-
ter őt az összes vidéki állami tanító- és tanítönöképző-intézetek miniszter i b iztosá vá
nevezte ki. Ez most az állami tauítóképző-intézetekre nézve a legfontosabb es
legörvendetesebb hír. Fontos ez esemény azért, mert ez által ha nem is értük
él, de egy lépéssei közelebb jutottunk a tanítóképző intézetek szakfelügyeletének
megvalósulása felé. Orvendetes pedig azért, mert éppen Sebestyén Gyulát, az
ország tanítóképző tanári testületének egyik legkitűnőbb tagját biztak meg a
felügyeleti teendőkkel. Sebestyén Gyulát mi, tanítóképző tanárok, mint általában
az egész művelt magyar közönség, elsö sorban és már régen történettudomanyi
munkaiböl tanultuk megismerni. Az «O s kor tör t éne te», a «Z r in y i Mi k-
ló s, asz ige t vár i hős, tör t éne te», czímű művei, az általa megindított nagy
munka, a Vi l-a g tör t éne t, valamint a polgári és felsőbb leányiskolák szá-
mára irt Mag y a r o r s z á g Tör t éne t e czímű tankönyve mind az ő
széles ismeretéről, mély felfogásáról, lángoló hazaszeretetéröl és világos, tömör,
hatásos irályáról tanúskodnak. Ezeken kívül szarnos történeti és pedagógiai
tárgyú értekezés jelent meg tőle a szakfolyóiratokban. Mint nagy míveltségű,
s a művelödésért lelkesülö ember, a köz oktatás minden ágának fejlödését min-
dig figyelemmel kisérte, de a népoktatás iránt való kivalö érdeklődése akkor
kezdődött, a mikor a polgári tanítóképző-intézethez kinevezték a történelem és
földrajz tanárává. A népoktatási viszonyok részleteivel ismerős ugyan, de mégis
Iegbenatöbban foglalkozott a tanítóképzés s különösen a tanítóképző-intézeti
tanárképzés ügyével. E tárgyról még 1888-ban, a mikor a Paedagogiumban és
az Andrássy-úti tanítónőképzőben a tanítóképző tanári tanfolyamokat szervezték,
behatá tanulmányon alapuló emlékiratot szerkesztett intézete tanári testületének
megbízásából. A Paedagogiai Társaságban s a tanítóképző tanárok egyesületében
e tárgyról kifejtett nézetei ismeretesek. Sebestyén a tanítóképző tanárok egye-
sületének megalakulása pillanatától tevékeny tagja volt, buzgón vett részt már
a szervezkedés munkajaban, s azóta is egyik legtevékenyebb tagja a "választmány-
nak, s az ű lés eke nat a n í t ó kép z ő tan áro kan y agi é s er le ö l-
esi é r d eke i trni n den a Lk a lom mal b u z g ö n t á m o gat ta; az.
utolsó közgyűlésen, a mint ismeretes, a tanárképzés ügyének előadója volt. A
középiskolai tanáregyesületben is élénk munkásságot fejtett ki, s egy ízben
szerkesztette az Országos Középiskolai Tanítóegyesület közlönyét, majd (1890-91-
ben) az egyesület nyelv- és történettudomanyi szakosztályának elnöke volt.
Nevezetes része van 'a fontos hivatást teljesítő <Nemzeti Nönevelés» czírnű
folyó irat megalapításában s azt 1890-ig szerkesztette is. Az Országos Köz-
oktatási Tanács, a melynek három czikluson keresztül tagja, a legfontosabb munka-
latokkaI bízza meg. Előadója volt az ispariskolák tantervét készítő s legutóbb
atankönyvbirálat ügyében kiküldött bizottságnak. Sebestyén Gyula szerény ember,
a ki nem keresi, sőt nem szereti a nyilvános szereplést és ünnepelretést, inkább
szereti kisebb körben érvényesíteni nézeteit; pedig fényes szónoki tehetsége ót
nevezetes nyilvános szereplésre képesíti. Az Eötvös-alap által 1893. február c-an
tartott Eötvös-űnnepenszabadon mondott emlékbeszéde valóságos szónoki remekmű.
Sebestyén Gyula ma a tanítóképző tanárok előtt népszerü ember, ezért bizonyára,
közmegelégedéssel fogadják a miniszter intézkedését. Valamennyien bízunk az
lj nemes szívében, kivalö tehetségében, ügybuzgalmában és erélyében, hogy mun-
kassaga azon a polczon, amely őt az összes tanítóképző-intézetek felé helyezi,
áldásos lesz a tanítóképzésre, a tanítóképző-intézetek fejlődésére. Reméljük, hogy
meg fogja tudni védeni a tanítóképző tanárok érdekeit s a dévaihoz hasonló ese-
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tek nem fognak ismétlődni. Reá igen nehéz de szép munka vár. Természetes
azonban, hogy Sebestyén Gyula megbizatásával a felügyelet kérdéséf megoldott-
nak nem tekinthetjük még ideiglenes en sem, mert az az az óriás munka, amely
ő reá vár, egy ember erejét meghaladja.rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Boga Ká rolyt, Hunyadmegye kir. segédtanfelügyelőjét, a vallas- és köz-
oktatási miniszter egyelőre ideiglenes minőségben a d é v a i ávutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAII ami ta 11 í t ö-

kép z ö-i n t é zet iga z gat óta n árá v a nevezte ki. Ezáltal Hetyey Gábor
székét feltünő rövid időn betöltötték. E lapok szerkesztője az új igazgatóval
személyes jö ismeretségben van, ismeri annak képességeit, s hiszi is, hogy jól
be fogja tölteni Hetyey Gábor helyét r . Mindazáltal ez a körülmény nem aka-
dályozhat minket azon megütközés kifejezésében, a melyet ez a kinevezés
országszerte az állami tanítóképző tanári testületben keltett. A deprimalö hatás
onnan ered, hog y r ö vid két esz ten d ő a 1 att egy más uta n ez
már a m á s o d i k ese t, hog y ame g üre sed e t t iga z gat ö isz é-
ket nem tan í t Ó kép z ő tan á r ral, han ems e g é d tan fel ügyel ő-
vel t ölt i k b e. Megdöbbenve kérdjük önmagunktói, honnan van a tanítóképző
tanári testület ezen következetes mellözése az igazgatói kivezéseknél. Vagy
"an közöttünk arra való ember, vagy nincs. Ha van, akkor miert nem neveznek
k özülünk igazgatót; ha nincs, akkor kérdjük, miért nincs? Ki, a hibás ebben? Ki
az oka, hogy nekünk újra pirulnunk kell? De hát hál isten nem úgy van, mert
az országban általánosan elismerik, hogy ez a testület komolyan fogja fel és
teljesíti magasztos hivatását s az utóbbi időkben is oly tevékeny munkásságot
fejtett ki kivatalos kötelességén túl is, a mely nek gyümölcseit a tanítóképző
intézetek immár élvezik, s a mely a hivatás magasztos felfogására vall. Ezt a z
elbá ná st va lóba n nem érdeme/tük meg s kérve kérjük a kezoktatási minisztert,
a ki a tanítók és tanárok érdekeinek előmozdítását programmjába felvette, hogy
ne méltóztassék az igazgatói kinevezéseknél e testület jogait megligalni,

A m. kir. vallas- és közoktatasügyi miniszter dr. Ba ló J ózse./ budapesti r. ker.
áll. polgári tanítöképzöi gyakorlóiskolai tanítot a tanítóképző tanárok létszámaban
a VIlI. fizetési osztály utolsó fokozatába rendes tanarra nevezte ki. A m. kir.
vallas- és közoktatasügyi miniszter az állami tanító- és tanítönöképző-intézetek és
állami felsőbb leányiskolák tanárai és tanítónői létszámaban a következő kineve-
zeseket, illetőleg fokozatos előléptetéseket eszközölte: Da ch J á nos pozsonyi
állami felsőbb leányiskolai tanárt a VIII. fizetési osztály utolsó fokozatával járó
illetménynyel nevezte ki; Csisza r Sá ndor budapesti állami tanítönöképz ö, Soós
Anta l znióváraljai tanítóképző, Szőllősy La jos dévai állami tanítóképző rendes
tanárok a IX. fizetési osztályelső fokozataba ; Horvá tIt F á biá n szabadkai, Boer
Gergely kolozsvari, Bene Gyula bajai, Sta á b Léná r d győri, Végler Gyula sz.-
kereszturi tanító-, illetőleg tanítónőképző zenetanárok és Gutá nés O lá h Má r ia
selmeczbanyai áll. felsöbb leányiskolai rendes tanítónő, a X. fizetési osztályelső
fokozataba ; Thoma Ter éz lőcsei áll. felsőbb leányiskolai tanítónő a X" fizetési
osztály második fokozataba léptettek elő, Szőke Anta l félegyházi tanítóképző,
Solymossy La jos szabadkai tanítóképző rajztanarok, továbbá: Rezdt P a ula soproni
és Csik Má r ia m.-szigeti áll. felsőbb leányiskola segédtanítonök a X. fizetési
osztály utolsó fokozatával járó illetményekkel rendes rajztanarokka. illetőleg
rendes tanítönökké neveztettek ki. A XI. fizetési osztályelső fokozataba elő-
léptettek : Zombory Emőd sárospataki es F elmér )' Mózes sz.ikereszturi áll. tanító-
képző segédtanarok, továbbá Özv. Ba rba r ó Sa r olta szabadkai áll. tanítónőképző
segédtanítönö, J ózsa Ká roly dévai áll. tanítóképző segédtanár és Csiszdr ne' Ritoók
J budapesti áll. tanítönöképzö segédta 1Ítónő. A XI. fizetési osztály második
fokozataba előléptettek : Wagner J ozejin soproni felsőbb leanyiskolai, Ujhá zt
Aia ddr ne rnarmaros-szigeti felsőbb leányiskolai, Inda li Ilona temesvári felsöbb
leány iskolai, Deszá th Anna pozsonyi felsőbb leányiskolai, Ha szek Má r ia már-
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maros-szizeti felsőbb leányiskolai,rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAZsigtÚ -di F lór a győri tanítóképző, Buda y Thekla
pozsonyi ~anítónőképző, Szuková thy Dona győri tanítónőképző s Günther Anna
pozsonyi tanítönöképző segédtanítónők.

A mikor ezen tömeges kineveztetéseket, illetve, előléptetés eket lapunkban
közzé teszszük, egyúttal hálás elismerésünket fejezzük ki gr. Csáky Albinnak, a
kinek ezen elöléptetések eszközlése kormányzatának egyik utolsó ténye, volt.
Különös elimerést érdemel azon törekvése, a mely ez, alkalommal is nyilvanult,
hogy a X. és XI, fizetési osztályban levő tanítóképző tanárok (tanító nők) anyagi
helyzetéri segítsen tömeges előléptetés által. Elvi jelentőségű pedig azon
tény, hogy két gyakorlöiskolai tanítot (Balö József, Csiszár Sándor) rendes
tanárnak mond, illetve azok létszámaba emel a miniszter.

Magyar nyelvi tanfolyamok. Gróf Csáky Albin volt vallas- és köz-
oktatásügyi miniszternek maradandó érdeme, hogy vaserélylyel fogott az 1879.
XIX. t, ez, végrehajtasahoz. a melynek keresztülvitelével azelőtt bizony keveset
törődtek. A mult év öszén adta ki hires rendeletet a magyarul nem tudó tanítók
ellen, ez év tavaszán pedig a tanítöképesítö vizsgalatoken követelte a törvény
szigoru végrehajtásatj- idevágó _intézkedéseinek betetőzéseként elrendelte a
m ágya r nye 1 vit a n fol y a m o k tartását. Ilyen tanfolyamokat rendeztek ~
sz é kel y-k ere szt úri, d é v a i, már a mar o s s z ige t i, sár os pat aki,
lo so n c z i, 1 é y a i, fél egy ház i, csu r g ó i tanítö-, sas e ps i-s zen t-
g Yö r g:y i. és hód mez Ő,v, á sár hel y i kisdedóvöképzö intézetekben. A
napilapok közlései szerint e tanfolyamokon, a melyeknek hallgatói 70 kr. napi-
díjban részesülnek, mindenütt szép számmal vesznek részt a tanítók. Részletesebb
adatok eddig csak a csu r g ó i tanítóképző intézetben tartott tanfolyamról ke-
rültek napfényre. Erről a Nép nevel ő k Lap j á nak szerkesztöje személyes
tapasztalatai alapján azt irja, hogy 20 olyan tanító vett benne részt, aki mitsem
tud magyarul. «Érdekes, de a mellett sajnalatra méltö is, hogy e tanítóink közül
többen már évtizedek óta működnek a nélkül, hogy vagy önszantukböl, vagy
iskolai hatóságaik részéről a magyar nyelv megtanulásara kényszeríttetfek volna».
A részletes adatok szerint a legfiatalabb tanító 33 s a legidősebb 5vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI éves. Még
érdekesebbek a m ű köd é s i é v ek r ő 1 közölt adatok; a legkevesebb mükö-
dési év 13, de van olyan is, aki már 33 éve tanító. A tanítási rend. a miniszteri
utasítás értelmében a következö : .

reggel 7-8 társalgás magyar nyelven, vezeti A dor j á n Miklös gy. isk.
tanító,. ,

8-9 az irvaolvasás módszere, előadja 11:1 á tra y Gyula igazgató,
9-10 a magyarnyelv módszere, előadja Hor v á t h József tanár,
10-11 a számtanítás mödszere, előadja Pet h e s János tanár,
1[-12 magyar társalgás, vezeti Nag y János, el. isk. tanító.
Délután 1/22-'3 a magyarnyelv mcdszere,

3-4 számtanítás módszere,
4-5 az irvaolvasás mödszere,
S-6 } ~ Adorján M.
6-7 magyar társalgás ~ Nagy J.

Már erre az egy tanfolyamra vonatkozó ezen általános adatok is érdekesek.
,Ez azonban korántsem kielégítö. Szükséges vollJa, hogy az ö ss z e s tanfolya-
mokra vonatkozó rés z 1e tes adatok nyilvánosságra kerüljenek. Tudni kellene
a résztvevő tanítók korát, müködési helyét és évszámát; a tanfolyamok óra-
tervét, tantervét, m ó d sze rét s eredményét általában és részletesen. Ezeket
az adatokat igen jól lehetne pedagógiai szempontból egy következő tanfolyam
számára értékesíteni, sőt általában becses anyagot nyujtanának arra nézve, hogy
összeállítható volna a magyarnyelv tanításának rés z let e s m ó ds z ere a
nép isk o 1á k és a tan í t ó kép z ő int é zet e k s z á már a. Talán nem
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árt;na ezt a debreczeni gyűlésen szöba hózni s oda hatni, hogya kormány vagy
az egyesület kezébe véve ez ügyet, nemzeti és pedagógiai szempontból igen
becses munkát hajtana végre.

A csurgói áll. tanjtóképző-intézet jubileuma. Érdemes-e egy tanító-
képző-intézet XXV. éves fennállását ünnepelni? A «felső» «tiz ezer» no meg a
e kétszáz ezen itélete szerint bizonyára nem. Oly csekély ezek szemében egy
tanítóképző, hogy ennek a jubileumát csak olybá veszik, mint akár egy dijnokét,
Ezer a szerencse meg kettő, hogy az egész világ nem mind ilyenekből áll. A
tiz- és százezrekkel szemben ott áll a népek milliöja, mely ~ már érezni kezdi,
hogy az a demokratia, mely az embereket annyira a mennyire egyenlő joguak-
nak tekinti, többé nem csupán a birói székben ül, Hogy azok száma, a kik
igy gondolkodnak, nem kevés: bizonyítják ama törekvések, miket egyház és
állam a tanítóság szellemi niveauja emelése körül kifejtenek. Ám -fontoljak meg
a képző munkainak kicsinylöi, ócsárlói, hogy hazánk s nemzetünk, a népoktatás-
ügyi törvény létrehozatala, s a képzök felállítása óta kulturalis tekintetben meny-
nyit haladt s ismerjenek el legalább annyit, hogy a haladás előmozdításában a
tanítóképzők nek s köztük a csurgöi áll. tanítóképzőnek IS megvan a maga része.
Legyen a dolog bármiként, a junius hö r o-én rendezett ünnepély fényesen ta-
nuskodik a mellett, hogy ezt az intézetet Somogy ban eléggé szeretik. A csak
most épült «Korona» vendéglő nagy terme szűknek bizonyult annak a közönség-
nek befogadására, mely ez ünnepélyre közel- és távolból az intézet barátai s
tanítványaiból s Somogy vármegye' tanítóíból Csurgóra sereglett. A hangverseny
teljesen kielégítettevutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa nagyszámu közönséget; a növendékek énekei, zongorán,
hegedűn és harrnoniumon való játéka teljesen korrekt volt s nem egy hallgató-
ban csodálkozást keltett.i.A programm-pontokUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAja része magaból az intézetből

,került ki. B áto ri Lajos zenetanárnak két művét : «A csárdában», és a Jókai-
féle «Király-himnusz»t énekelték az intézet növendékei. H o II ó s y István köz-
igazg. dijnok s az intézet egykori növendéke maga szavalta ez alkalomra írt
ó"dáját. Hor v á th József képzőintézeti tanár « Apothoesiss-a, melyet egy növen-
dék szavalt, szintén tetszés ben részesült, Mát ray Gyula igazgató «Visszapil-
lantás az intézet XXV. éves mult jára» czímű felolvasásában megemlékezett arról,
mily nagy' érdemei vannak' a Belső-Somogyi ev. ref egyházmegyének abban"
hogy ez intézet Csurgón állíttatott fel. Vázolta, mily sok bajjal kellett kezdetben
-az .intézetnek küzdeni, mig végre a város rászanta magát, hogy az intézet szá-
mára, 1400 frt évi bérért épületet emel. Felemlítette azt is, hogya lefolyt XXV

• év alatt' az intézetet 655 növendék látogatta, 278-an (ma már 295-en) tettek ez
intézetnél tanképesítö vizsgálatot. Említsük fel ez alkalommal még azt is, hogy
a XXV. éves jubileum emlékére az igazgató szerkesztése alatt «Emléklapoks
cz ímmel két és fél ivböl álló füzet jelent meg; mely az igazgató felolvasásáll
kívül magában foglalja az igazgató-tanács, a tanári testület és a növendékek
névsorat, Hollósy István és Horváth József költeményeit, Bátori Lajos eKiraly
himnuszo-at. E füzet ára 30 kr. A hangversenyt táncz követte, mely, hogy világos
virradtig tartott, mondani felesleges.rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(Iskola t Szemic.)

Jelentkezés a debreczeni gyűlésre. A Debreczenben tartandó gyűlé-
sünkre augusztuz 3-áig a következők jelentkeztek: P éte r f y Sándor (Budapest),
Nag y Lászlo (Budapest), Szt a n k ó Béla (Budapest), Th urá n szk y Irén
(Budapest), N end.'! wi c.h n é H o ff ma n n Jolán (Budapest), Zaj z o n Dénes
(Losoncz), Be é r Ferencz (Csáktornya), Fel m é r i Albert (Csáktnrnya), M o-
h a r József (Zniövaralja), K ra u s z Sándor (Temesvár), Vir á g István (Ka-
locsa), Deá k Lajos tanf. (Marosvásárhely). Tisztelettel kérjük a gyűlésen részt
venni öhajtökat, hogy legkésöbb a ugusztus Io-ig: jelenkezni szíveskedjenek, mert
a debreczeni tanszerkiállítasi rendező .bizottsag által kitüzött határidő e napon

jár le.

\
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Nyilvános pályázat tanítói állásokra. Báró Eötvös Lorant vallas- és
közoktatasi miniszter elrendelte, hogyezentul az állami tanítói állások nyilvános
pályázat. utján' töltessenek be. Egészen helyes s a mai kor szellemének meg-
felelő intézkedés. Hogy van az, hogy csak a tanítóképző-intézeti tanári állásokat
töltik be még ma is a nyilvános pályázat kizárásával?vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A szombathelyi kir. kath. tanítóképző-intézet beszüntetését, a mint
a napilapok írják, Vaszary Kolos herezegprimas elhatározta s a jővő iskolai év
elején az első tanfolyamot már nem nyitják meg. A mint mi tudjuk, a herczeg-
primásnak ez az elhatározása még akkori keletű, a mikor foganatba vette az
esztergomi, nagyszombati és budapesti kir. kath. képzök egyesítését, illetve az

esztergomi képző megfelelő kibővítését. A budapesti kir. kath. tanítóképző be-
szüntetéséröl egyelőre még nincs szö.

Tanítóhiány. A közoktatási miniszter annak megállapíthatása végett,
hogy mennyiben tapasztalható hiány okleveles tanítókban és tarntönökben, fel-
.hívta a tanfelügyelőket, hogy tegyenek jelentést, kerületeikben hány állás van

üresedésben, illetőleg hányat nem lehetett képesített tanítóval betölteni s jelől-
jék meg számszerint, hogy mily jellegű és tannyelvű elemi iskolákban tapasz-
talható az okleveles tanítókban ily módon beállott hiány s mi az oka. Jelentés-
tételre hívta föl ezenkívűl a miniszter a tanfelügyelöket, hogy az illető tankerület min-
den községében levő összes tanköteles gyermek iskoláztathatása végett már jelenleg
rendszeresített tanítói állomásokon kívűl hány ujabb állomásra (enne szükség s
az uj á~lomás betöltésére alkalmazandó tanítók vallas- és nylevismeret tekin-

tetében tniként oszolnak meg. Mint hirlik, szeptemberben igen sok állást tölte-
nek be, s ujakat rendszeresítenek.

Évzáró ünnepély és tanúlmányi kirándulás, Az epe r jes i á II ami
kis d e d ó v ó n o kép z ö-i n t é zet junius hö 28-án délelőtt 10 órakor az
intézet nyári tornahelyiségében évzáró ünnepet tartott, melyre a város és vár-
megye közönsége is hivatalos volt s nagy számmái jelent meg. Az ünnepély
programmja volt: 1. « Himnusz s énekélték a növendékek. 2. A minta-óvodabeli
kisdedek játéka, meséje. Bemutatta a kisdedekkel Molnar Mária minta-övönö. 3.
eRozsabokor piroslik a halmon.s Tihanyitöl, Énekelték a növendékek. 4. «A
gyermek öröme.» Felolvasta Molnár Mária minta-övönö, 5. «Népdalok». Éne-
kelték a növendékek. 6. «Egy félnap a minta-övöban.» Felolvasta Cseri Zsófi
növendék. 7. «Népdalok.s Enekelték a növendékek. 8. «A haza.» Pösa Lajos-
tól. Szavalta Mesko Gizella növendék. 9. Evzarö beszéd. Előadta az intézet
igazgatója. lO. eSz özat.s Énekelték a növendékek. .

Az évzáró ünnepet követő nap, junins 29-énaz intézet növendékserege
az igazgató és a tanárok vezetése alatt igen érdekes kirándulásra indúlt Bár t-
fára az ottani szép kisdedövö meglátogatása végett. A tanárikar felhasználta.
az alkalmat, hogy az intézeti növendékeknek megmutassa Bartfa nevezetességeit:
a templomot, városházát, iparmübelyet és a különböző intézeteket; azután ki-
rándultak Zboróra a történelmi nevezetességek megtekintésére. A tanulmányút
két napig tartott, melyről a növendékek ismeretekben és nemzeti érzületben
meggyarapodva tértek vissza.

A Tanítók Országos Bizottságának Nagygyűlése. A mint már e
számunkban több helyen említettük, a «Magyarországi Tanítók Országos Bizott-
sága> idei nagygyűlését Debreczenben, a városháza dísztermében fogja megtartani.

A gyűlés időrendje a következö lesz:

Magyar 'l'anitóképzö.IHGFEDCBA 32



A Kos s ut h- a 1a p javára a következő gyűjtések érkeztek be:

:A bp esti II. ker. tanítónőképző tanari karátél _.:vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAZ 3 frt - kr
A bp esti VI. ker. tanítónőképző tanári karatói ,_. 38 » 50 »

-A dévai tanítóképző tanári karától: .__ II ,. -.»

A győri tanÍtónőképző tanári karától . _, ~__ .__ 8 ,. - •
Az orsz. izr. tanítóképző tanári kara és tanuló ifjusága

részéről _::_ ._.. _.:_ _ _ __, ___

Eperje~i áll. ~is,dedó~óképző o

Soproni ev. tanítóképző , _

14' 3
6 ,. r 5 ,.

IZ ,. - ,.
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augusztus ac-an, délután 5 órakorrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAelőér tekezlet,
augusztus e r-én, reggel 8. órakor na gygyűlés.
A nagygyűlés tárgyai lesznek: I. Elnöki megnyitó. 2. Titkári jelentés 'a

lefolyt évről. 3. A népoktatási törvény, reviziöjara vonatkozó javaslatok. 'Előadó:
Sza b ó Bug á t h L a s z ló (Budapest). 4 Az ismétlő-oktatás országos szerve-
zése. Előadó: M á da y Mát Y á s (Arad) S. A nyugdíj-járulékok kiszabásánál
tapasztalt sérelmek. Előadó: Som 1y a i J ó z s ef (Budapest.) 6. Az állami taní-
tók fizetésének rendezése. (Előadóról az elnökség gondoskodik.) 7. Az orsz.
bizottság kiegészítése s az igazgatótanács és tisztikar ujjáalakítása 8: Indítványok.
- a) A tanítóságnak az útadó alól való felmentése. Indítványozó: Som 1 y a y
J ó z se f. - b) A tanítöegyesületek részvétele a milleneumi kiallitason, Indítvá-
nyozó: Nag y L á szl ó. - c) Az országos bizottság hivatalos közlönye. (Javas-
lat az igazgató-tanács részéröl.) '. . , .kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

I. K im utatás
. a K ossu th -a lap javára történ t adakozásokró l.

, .-~c.~udapesten, 1894 jul, I.

Összesen no 1 12 fd 68 kr

K'o m d r om y La jos,
egyesületi, pénztáros.

;-

XXX II. K im utatás
a m áj. 9 . ju l. I-ig befo ly t ~agdíjakról.. .

1894: 1. félévre, Csepreghy Endre, Mocsáry Gerő, Szukováthy Ilona
(2-Z frti .

1894. II. félévre: Vasbegyi népiskola (z frt.)
1894. évre: Besztercze-Naszód-megye Alt. Tanítótestülete. Biró

Gyula, Czöndör Sándor, FelmériAlbért, Lakits Vendel.
Litsebauer Teréz. Pataky Irrna, Perényi János, dr. Rar-
kovszky Soma. Szabő József, Stark Lajos, Staab Lénárd,
Végb Kálmám, (4-4 frt) .

.I: Jegyz. A XXXI. Kimutatásba tévedésből csúszott le, Tóth-
falusy Dániel neve azok rovatába, a kik 1894"t:eaz .
egész tagdíjat lefizettek ..

2, Jegyz, , A P é n z t á ri hivat alj uli II s é sau g II s z t II s
h ó nap o k-b a n p é n z k ü 1 d e m ény eke t nem v e-

h e t~ t. '" . It o .má r o mr L a J .os,'
egyesül~tl pénztáros.



A Tan ítóképzö -In tézeti T anárok O rszágos Egyesü lete tagja inakUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

JvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
N ,E V SOR .A.

"zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1892. ápril r r-én.

T iszte letbeli ,tagok:
, -

Dr. Berzeviczy Albert, vallas- és közokt. ügyi -államtitkárI
'Brassai Sámuel, a kolozsvári ,egyetem nyug, tanára. .
-,Gr. Csáky Albin, v allás- és közokt. ügyi miniszter:
Dániel Márton, volt.országgyülési képviselő.':": .
Firczák Gyula', ungvári görög kath. püspök.
GyertyánffyIstván, a. budai Paedagogium igazgatója.
f Hetyey Gábor, a dévai all -, tanítóképző-intézet igazgatőja.:
Jókai Mőr. '. .
Karsay Sándor, dunántuliág .. hitv. püspök. ' , /
Szász Károly, a dunamelléki hely. hitv. egyházkerület püspöke.
Szathmáry György, miniszteri tanácsos. - .

, 'Zírzen Janka, ~ budapesti po!. iskolai tanítónőképző-intézet igazgatöja.IHGFEDCBA
- ~.!

Hermann Antal.
A lap itó tag:
"":0\,

'T isztv ise lők : " -' ,"

Elnök: Péterfy Sándor. . . , ..
AJelnökök : f Hetyey Gábor, KoaocsaIf'ivadar, j\lÓGsro ,,Antal.]
Főtitkár és felelős sz erkesztő: Nagy Lászlo. '. ;-~ ,/ 1
Trtkár : Sztankó Béla. ',. ',,;.'1' ,,' j
Pénztáros: Kornáromy Lajos. l' r

. . r . ' . . '. ," f" , . , : . . . . ; / , ' ,1MLKJIHGFEDCBA

V á la s z 'tm an y " j"< 'tag o k :";.'1 T ., '~ ~ .

Arányi Antal (IgI6)' . _" ' J3,~~~h-a:·-ii~H·.a./(~t~~apest); 1
Dr. Baló József (Budapest) Borornisza István (Kalocsa] {
Dr. Bánóczy józsef (Budapest); Borbély Sámuel (Sz.~,Keresztur)
Dr. Bartsch Samu (Baja) Csepreghy Endre (Győr)
Belányi Tivadar (~ozsony) Deák Lajos (M...-Vásárhely)



Dezső Lajos (Sárospatak)
Erdődy János (Kassa)
Faluvégi Albert (Zilah)
Felméri Albert (Csáktornya)
Gyertyánffy István (Budapest)
György Aladár (Budapest)
Hallós Károly (Budapest)
Hetényi Kálmán (M.-Sziget)

- Horváth József (Csurgó)
Joó István (Debreczen)
Kapy Gyula (Sopron)
Dr. Kármán Mór (Budapest)
Kozma Ferencz (Kolozsvár)
Krausz Sándor [Ternesvár]
Dr. Kovács János (Budapest)
Dr. Kiss Áron (Budapest)·
Kun Alajos (Budapest)
Lakits Vendel (Budapest)
Lázárné Kasztner Janka (Kolozsvár)
Lászlő Zsigmond (Déva)
Léderer Abrahám (Budapest)
Dr. Málnai Mihály (Budapest)
Mártonffy Márton (Budapest)
Mátray Gyula (Csurgó) .
Miklós Gergely (Budapest)
Mihalicska litván (Ig ló)

Molnár László (Budapest]
Nogely István (Nagy-Várad)
Paal Ferencz (Kolozsvar)
Peres Sándor (Losoncz)
Petrovácz József (Kalocsa)
Radó Vilmos (Budapest)
Regéczv József (Nr-Szombat]

. Samu József {Zenta)
Schultz Imre (Pécs)
Sebesztha Károly (Besztercze-

bánya)
Sebestyén Gyula (Budapest)
Somogyi. Géza (Znió-Váralja)
Szuppán Vilmos (Budapest)
Szathrnáry György (Budapest)
Szabó József (Arad)
Sztára József (Kalocsa)
Szováthy Lajos (Losoncz)
Scherer Sándor (Baja)
Dr. Steinberger Ferencz (Győr)
Tóth József (Budapest)
Turánszky Irén (Budapest)
Dr Verédy Károly (Budapest)
Dr. Walter Gyula (Esztergom)
Zajzon Dénes (Félegyháza)
Zirzen Janka (Budapest). .vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

, Tags dijat fizetett

Egyesületi tagok
A belé- O ~IN ..., ~
pés éve 0\ 0\ 0\ 0\ 0\

00 00 00 00 00... ~ ... .... ...

II I
Angyal Dezső, m kir. vinczellérképz<>i.

"
-

tanár, Budapest .- --- --- --- - . -.,. 1889. 4 4 4 4 4
A rányi Antal, tanítóképzői igazg., Igló._ 1889. 4 4 4 4 4
Amler Antal, népisk. tanító, Igló .: \-. i89[.
Amberg József áll. tanítóképző, tanár

Budapest ___ .. - --- --- --- --- --- --- 1894
,

4
5 Altmann Jakab, népiskolai igazgató, - ,

Rolics --- --- --- --- --- --- - .- -- ,893· 2

Aradvidéki tanítóegyesület, Arad [893· I ., 4 4
Babik József, róm. kath. tanítóképző

tanár, Eger --- --- .- - --- --- --- - 1892. 4 4 4
Bakos Kálmán, áll. tanítóképző tanár,

Modor --- _. - --- --- -.- --- ._- -- 1889. 4 4 4 4
Balajthy Ilona. áll. tanírónóképző taníró-

nő, Szabadka .-- --- --- __ o --- ."'- ,!
1889 4 4 4 4

- oa
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Tags. díjat fizettek

Egyesületi tagok
A belé-IHGFEDCBA

°1~INIMI~pés éve-vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA0\ 0\ 0\ 0\ 0\
00 00 00 00 00- ................. -

, I I
I

JO Balázs Endre, áll. tanítóképző tanár, Igló J889. 4 4 4 :1Ba láz sfalvi gör. kath. román tanítókép. 1893.
Dr Baló jóasef, 1 ker. tanítóképző tanár,

Budapest ._. ___ ... --- --.- - .. --- -_ .. 1891. 4 4 4
Bárány Gyula, áll. tanítóképző tanár,
.. Csurgó --- .. - --- --- --- --- --- --- J892 .. 4 4
Ozv. Barbaro Sarolta, áll. tanítönö- ,

képző tanítónő, Szabadka --- _o. --- 1889. 4 4 4 4
Dr. Bártsch Samu, áll. tanítóképző

<

15
igazgató, Baja --- --- 1889. 4 4 4 4 2.. - ._- --- ---

Dr. Bánóczi József, izr. tanítóképző
igazgató, Budapest .. - --- --- --- --- 1889. 4 4 4 4

Bartoniek Géza, áll. tanítónőképző ta-
nár, Budapest VI. ker. ___ --- --- --- 1889. 4 4 4 4

Bátori Lajos, áll, tanítókép. zenetanár,
Csurgó --- --- --- --- --- --- --- --- 1889. 4 4 4 4 4

Báthory József, áll. tan. kép zenetanár,
Mármaros- Sziget. --- --- --- --- --- 1889· 4 4 4 4

20 Báthory Endre, r. kath. képez. tanár,
Szathmár ___ .-. --- .-- --- --- ._- --- 1891. 4 4 4

Bedő Dénes, áll. kép. tanár, Székely-
Keresztur --- ._- ._- --- --- --- --- 1889 4 4 4 4 4

Beér Ferencz, áll. tanítóképző zene- .

tanár, Csáktornya --- --- ---
__ o --- 1889. 4 4 4

Belányi Tivadar, áll. tanítókép. tanár,
Pozsony --- --- ._. --- --- --- --- --- 1889. 4 4 4 4 4

Belle László, gyak. isk. tanító, Székely-
Keresztur --- --- --- --- --- --- --- 1889. 4 4 4 4

25. Bellosits Bálint áll. tanítókép. tanár,
Baja 1893 4 2--- -- -

__ o --- --- --- __ o __ o ---
Bene Gyula, áll. tanítókép. zenetanár,

Baja -- 1889. 4 4 4 4 2._- --- --- --- --- --" --- __ o

Belitzky Gusztáv, gyak. isk. tanító,
Szepes-Iglő --- --- --- --- --- --- __ o 1892. 4 4

Beniczky Lajos, áll. tanítókép. tanár,
Losoncz --- --- --- --- --- --- --- --- 1889. 4 4 4 4

Berauer József, r. kath. tanítókép. tanár,
Kalocsa __ o --- --- ._-kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-_MLKJIHGFEDCBA....... _ .. ._. --- 1889 4 4 4 4

I 30 Bertha Ilona, felsőbb leány isk. tanítónő,

41Bpest, VI. ___--- --- --- --- --- --- 1889. 4 4 4 4

r
Berthold János áll. . tanító kép. torna-

Itanár, M.-Sziget ___ --- . --- __ o ---
"

1890. 4,4 ,



-Egyesületi tagok

_Biró Gyula, álL tanítókép. tanár;
Kolozsvár " _

Bocskay Kristóf, gy<\lé.isk. tanító, Baja
. Bod Péter. áll. 'polg. leányiskolai igaz-

gató, Nagy-Szeben _
35 Bodnár Gáspár róm. kath. kép. tanár,

Szathmár _~ __ ___
- Bodrogi .Gyuta, áll. tanítókép. tanár,

M.-sziget . _
Boér Gergely, "<lll. tanítóképző zene-vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

I tanár, Kolozsvar ____o,

Boga Karolyrs. tan felügyelő, Déva _
Dr. Bokor József, egy. m.-tanár, Bpest

40 Borbély Sámuel, alI. tantokép. igazgató,
Székely-Keresztur _ _

... BQromis~<lIstván r. kath. tanítönöképző
tanár, Kalocsa o _

. Brassómegyei tanítótestület ___
Braunhoffer József, népisk. tanító, Rácz-

Militics . _

Buday Tekla, áll. tanítónőképző tanítónő,
Pozsony ___ ___ ___

45 Budapesti II. ker. áll. tanítónőképző in-
tézet .__ __

Budapesti tanítótestület __ ___
.Budapesti külső váczi-uti közs. isk.- _
Budapesti (budai) tanítótestület _
Budapesti Weselényi-utczai tanítótestület

50 Bulkeszi ágo hitv. tanítotestület -
Besztercze-Nasződvármegyei tanító-

testület o _

Buzogány Mária, gyakorlo isk. tanító-
nő, Bpest, vr ker; .-- --- --- --- --c-

CsepreghyEndre, áll. tanítönökép. tanár
, Gyór . o' _

Csiszár Sándor .gyakorlo isk. tanító,
I Budapest II. ker. --c --- --- ---

55 Csongrádrnegyei Tanítóegyesület, Sze-
ged . -__ -- --_. --- .--

Czöndör Sándor gyak. isk. tanító, Zilah
Deák Lajos tanfelügyelö, M.- V ásá"rhely
Decsy Géza, áll. tanítókép. tanár, Arad

Tags. dijat fizettek

A belé- O _ '" ty) ~
pés éve go go go go go

•....• - ~ ...• -IHGFEDCBA

4 4
4

4 4
4

2

4

4
4

1889· 4 4 4 4

18S9.!4 4 4 41

1889 4 4 4 4

1890. 4 4 4 4

·1889· 4 4 4 4
1892• 4
1891. 4 4 4

(889· 4 4 4 4 4

444
4

1893.

1889· 4 4 4 4 4

1892.

1893.
1894.
1894.
1892.

1~93·

1894.

1889. 4. 4 4 4

1889. I 4 4 4.4
,

4 4 4- 4 4

I 4 4-
4 4
4 4
4 4
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I Tags. dijat fizettek

E- 1 k Abelé-o •.• Nt'"l"<l",-- gyesü eti tago 0\ 0\ 0\ 0\ 0\

I pés éve ~ ~ ~ ~ ~ "

~====================#===~==P=I

-'Dezső Lajos, áll. tanítókép. igazgató,
Sárospatak --- --- --- --- --- --- --- 1889. 4 4 4 4

60 Dömötör Géza, kisdedóvó kép. nyug.
igazgató, Ujpest ._- --- --- --- --- --- 11-1892.

Ebenspanger Jários, ágo hitv tanítókép.kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

igazgató , F első -L övő -._ - --- --- --- 1889 · 4 4 4 4 ~
Egner Adolf, áll. tanítókép. zenetanár.

Félegy háza. --- --- ---- ---- --- -_- - -- 1889. 4 4 -4 4
Erdődi János, r. kath, tanítókép. igazgató,

Kassa_____ -- --- ---- --- --- --- --- 1889. 4 4 4 4
Egri közs. isk. tanítótestület. . 1893. 4 l5

65 Özv. Fábián Károlyné, áll. tanítőnők.,

Szabadka • --- ---- --- --- --- --- --- 1889. 4 4 4 4'
Faluvégi Albert, áll. tanítókép. igazgató,

Félegyháza --- ._- --- -- --- --- -. - 1889. 4 4 4 4
Fay Gizella áll. tanítókép. tanítönö.

Győr --- --- --- --- .-- __o .- .-- 1889· 4 4 4- 4
Fazakas _József, áll. tanítókép. tanár:

Kolozsvár --- --- --- --- --. --- --_ 1889· 4 4 4 4 4
Fehér Sámuel, ágo hitv. tanítókép.

tanár, Sopron' ---- --- --- --- --- --- 1889. 4 4 4 4
;0 Fehérmegyei Tanítótestület. Sze-Fe-

hérvár __o 1891.
Felméri Albert, áll. tanítókép. tanár,

Csáktornya _ _
Felméri Mózes, áll. tanítókép rajztanár.

Székely-Keresztűr .. - --- --- --- --- 1889. 4 4 4 4 4
Fesaterich Bennó gróf, tanfelügyelő,

Székes-Fehérvár 00- --- --_ --- .-- --- 1890. 4
Fíéba Izabella, áll. tnőkép. tnő, Pozsony 1863.

75 Földes Izabella felső leányiskolai volt
tanítónő, Bpest, VI. k .. _

Fogarasi Jenő tanító, Aroktő __ .__ ___
Gamau~ György, ágo h~tv. kép. igazg.,

Eperjes --- --- --- --- --o --- --- --- 1890. 4 4 4 4 4
Grézlő János; áll. népisk. tanító, Losoncz 1889. 4 4-' 2
Gyertyánffy István, áll. tanítókép. igaz-

gató, Budapest o __ 0__ __o -"

80 Győrffy Lajos, róm. kath. tanítókép.
tanár, Nagy-Szombat o • __

Glünkl Ágoston, áll. -tanítókép. tanár,-
Modor ~_~ __o, __ o • o ._. ._~ __ • 1892.

444
.

1889. 4 4 4 4

1889..\ 4 4~l4 ~I~_I
1889. 4 44--

IIHGFEDCBA

4 .

44
4 4

4.4
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Eg yes üle ti tagok
A belé- °1~INI~ <+
pés é';é 0\ 0\ 0\ 0\ 0\

I
00 00 00 00 00

, Io-oj tooo4 •••..• i--I ~

14György Aladár tanügyiMLKJIHGFEDCBAÍró , Budapest 1892. 4 4
Hahóthy Sándor, polg. isk. tanár, ,

Budapest ___ --- --- --- --- --- --- --- 1894.
Dr. Hajnóczy R. József, kir. tanf., Lőcse 1889. 4

85 Hajtmann Pál, gyak. isk. tanító, Déva 189°. 4 4
Dr. Halasy Kálmán. áll. tanítóképző

tanár, Temesvár ___ --- --- --- -- --- 1889. 4 4 ·4 4
Dr. Hanzély Béla tanár, Budapest _ .. - 1891. 4 4 4
Dr. Havass Gyula kir. tanfe!., Nagy-

Enyed --- - - - --- -- - --- --- -- - --- 1889. 4 4 2

Heinrich jőzsa áll. ttónőkép. tanítónő,
Kolozsvar --- - -- --- --- --- --- 1889. 4 4 4 4

9° Herchi János. róm. kath. ttókép. tanár,
Kassa ___ --- - -- --- --- -- - ._.- _._- --- 1889.

4[ 4 4\
4 4

Herrmann Antal áll. ttókép. tanár,
Budapest I. ker. ___ --- --- --- - -- --- 1889. 4r~it:i':gHetényi Kálmán, áll. ttókép. igazg.,
Mármaros-Sziget ___ - -- --- --- --- --- 1889. 4

t Hetyey Gfrbor, áll. ttókép. igazg., Déva 1889. 444 4
Hodinka Agoston, áll. trókép. tanár,

Sárospatak --- --- --- --- --- --- --- 1891. 4 4 4
95 Hodossy Béla áll. ttókép. tanár, Sáros-

patak ___ --- --- --- --- --- --- --- --- 1891. 4 4 4
Hódmezővásárhelyi ref tanítótestület 1893- 4 4
Hoffmann Amália, áll. ttnők. igazg.,

Szabad ka ___ --- --- --- --- --- --- --- 1889. 4 4 4 4
'. Holló Sándor, áll. ttókép. tanár, Léva 1889· 4 4 4 4

Hollós Károly, tanár, Bpest, VI. ker.
áll. ttókép, --- --- --- --- --- --- --- 1889. 4 4 4 4 4

100 Holczmann Ferencz, r. kath, trókép
tanár, Győr --- --- --- --- --- --- --- 1891. 4 4 4

Hoós János, áll. ttókép. tanár, Temesvár 1889. 4
Horvay Ede, áll. ttókép. tanár, Buda-

pest, 1. ker. --- --- --- --- --- --- --- 1892. 4 4 4
Horváth Antal, áll. tanítókép. igazg.,

Tetriesvár ___ -- . - -- --- --- --- --- --- 1894.
Horváth Fábián, áll. ttókép. tanár,

Szabad ka ___ --- --- -- - --- --- --- --- 1891. 4 4 4
105 Horváth Géza, r kath. ttókép. tanár,

Kalocsa --- --- --- --- -- - --- - --- --- 1891. 4 4 4
Horváth József, áll. ttőkép. tanár, Csurgó 189°· 4

4\
4 41

Hunyadmegyei tanítótestület, Déva --- 1892. 4 41



Egyesületi tagok

Huzják : Lukács ttókép. tanár, Znió-
váralja , _

Irsa Béla áll. ttókép. tanár, Mármaros-
Sziget.; . .__

1 IQ Jaskó Károly áll. ttókép. tanár, Sáros-
patak _ _

Dr. Jankovich Pál orvos és kép. tanár,
Székely-Keresztur _

Joó István, helv. hitv. tkép. igazg.
1. Debreczen --,- --- --- --- --- --- _

Józsa Károly, áll. trókép. tanár, Baja
Józsa Pál, elemi isk. ig., Kisujszállás

115 [urássy Berta, áll. polg. isk. ttónő,
Ujpest __. ___ ___

Kaposvári tanítótestület __;
Karolíny Mihály áll, tképző tanár, Igló
Kapy Gyula, ágo kép. igazg., Sopron
Dr. ~arácson Imre, r. k. ttőkép. igaz.,

Gyor _ o _ __ ,__ _ _

120 Kardhordó Lászlo, áll. ttókép, gyak.
isk. tr., Félegyháza orqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Dr . Kármán Mór egyet. m. tr., Budapest
Karkis István, áll. ttónőkép. tr., Budapest
Kápolnay József, áll. ttókép. tr., Zniö-

váralja _ _
Kertay Ede áll. ttókép. tr., Arad _

125 Kézdivásárhelyi kÖLS.isk. _
Kibédy Lajos, áll. ttőkép. tr., Déva _
Király P~I, áll. ttókép. tr., Budapest
Dr. Kiss Aron, áll. ttőkép. tr., Budapest
Dr. Koch Ferencz,· áll., ttókép. tr.,

Kolozsvár ___
130 Korányi Sarolta, tnőkép. -tnő, Buda-

pest, II. ker. __.: _ _
Kolumbán Samu, áll, ttőkép, tr., Déva
Komáromy Lajos, áll. ttókép. tanár,
Budapest _

Dr. Kovács János, áll. ttőkép., Buda-
pest, 1. ker. _

Kovács Béla, áll. ttőnőkép. tr" Kolozsvár
135 Kovács Sándor, áll. ttőkép. tr., Félegy-

háza __ _ _

A belé-

pés éve

Tags. dijat fizettekIHGFEDCBA

&1; ~ ~ ~
00 00 00 00 00

J>.oot •••••• 1-1 )0000I ••••

18S9· 4 4 4

1889· 4 4 4

1894. 2

1889· 4 4 4 4 2

1890. 4 4 4 4

1889·
1892.

1894.
1889.

4 4 4.4
4 4

4 4 4 4

1891.vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA4 4 4

1889. 4 4
1891. 4 4 4 4
1889. 4 4 4 4 4

1889 4
1889. 4 4 4
1894. 4
1889 4 4 4 4
1891. 4 4
1889. 4 4 4 4

1889. 4 4 4 4 4

1894. 4
1889. 4 4 4 4

1889. 4 4 4 4 4

1889.. 4 4 4 4
1889. 4 4 4 4

1889. 4 414 41

2
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Tags. díjat fizettek

Eg ye s.ü 1e t i ta gok
A belé- a -IN ~ -:r
pés éve 0\ 0\ ..0\ 0\ 0\

00 00 00 00' 00

- - ...• .,.. .... ....

Kovássy Zoltán, áll. ttókép. tr., Már-
maros-Szigét ~__ --- --- --- --- --- ~-~ 1890. 4

, Kozma Ferencz, tanf., Kolozsvár .__ __~ 1890. 4 4

41
Kozocsa Tivadar, áll:' ttőkép. tanár,

- Budapest __~ 1889. 4 4 4~-~ --~ --- ~-- --- --- ---
König Gusztáv, r. k. hitoktató, Budapest 1890. 4 4 4

14° Könyöki J ózsefné, áll. ttónőképz. tnő., .
PozsonyMLKJIHGFEDCBA-- .- ~-- --~ - -- --~ ~-- --- --- 1889. 4 4 4 4

Krausz Sándor, áll. ttóképz. tr. Tenresvár 1889. 4 4 4 4
Kratsrnár Béta, áll. ttóképz. tanár.,

Modor --- --- --- --- --- --- ~-- --- 1889. 4 4 4 4~
Kriek Jenő, áll. ttőkép. tanár, Léva 1889. 4 4 4 2

Kruze Ernő, áll. ttókép. tr., Mármaros-
Sziget._ --- --- --- --- --- --- --- --- 1890. 4 4 4 4-

145 Kuliszeky Ernő, tanf, Magyar-O vár ___ 1889. 4 4 4 4
Kun Alajos, gyak isk. tan., Bpest, I. ker. 1890. 4 4 4 4 2

Kugler János közs. elemi isk. tanító,
Budapest ___ ~-- --- --- ---kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA_ ._ - --- '- -- 1893. 4

Kutnyánszky Jenő, ttókép .•tanár, Znió- ,
1892... váralja .~. --- --- --~ --- --- -_ .. -_ .. 4 4

Lakits Vendel, közs, elemi isk. igazg.,
Budapest c.. --. ~-- --- --- --- --~ 1891. 4 4 4

150 Lányi Ernő, polg. gyak. isk. tanár,
Budapest ~__- ._~ --~ ~-- ---~ --- --- --- 1892. 4 4

Láng . Mihaly, kisdedóvóképző igazg.,
Eperjes •• 0. --- --- . --- ~-~ ~-- --- --- 1893. 4

László János, r. kath. képzőint. tanár,
I

Eger ~- ~~~ ~-- --- --- --- --- --- ~-- 1893. 4
Lászlo Zsigmond, áll. tanító kép. tanár,

Déva ~_~ --- -~ - - --- --- ~-~--- --~ 1889. 4 4 4 4
Dr. Lázár, Gyula, áll. tanítokép. tanár,

Kolozsvár ~-~ ~-- --- ~-~ --- --- --- 1889. 4 4 4 4
155 Lázárné Kasztner janka, áll. tanítónőkép.. - -

ig'azg., Kolozsvár ~-- --- ~-- ~-- --- .1889. 4 4 4 4 4
Láaárics.jános, áll. tanítókép. tr, Déva 1889. 4 4 4 4
Lengyel János, s. tanfelügyelő, Arad 1889. 4 4 4
Lenbardt Kátoly, áll. tanítókép. igazg.,

- Modor __ o --- --- --- .-- .. --- --~ ~-- 1889. 4
41·4_ 41Léderer Ábrahám,

~, izr, tanítókép. ny.
tanár, Budapest ___ --- --- ~-- --- ~-- ..1889. 4- 4 4 r160 Liber Etelka, áll. - polg. isk. igazg.

..

.tanítónő, Brassó ~_O ._- --- --- --~ --- 1890.1 4 4'UTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI



483

Tagi. dij at fiz!ttek
A belé- O.vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA....• N ...., -o:!"

pés éve 0\ 0\ 0\ 0\ 0\
00 00 00 00 00.... •.... ..... •.... ....

1
1889. 4 4 4 4.,

. 1889.1 4 41 4
\

1891.. 4 4 -4
,

1891. '4 4

1891. 4 ·4 4 -

~889. 4 4 4 4

_1889.rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA 4 4 4 4
.I 891. 4 4 4 2

. 1889. 4 4 4 4
1893. 4

1892. 4 4
'.

!894·

1889. 4 4 4 4 4
1889. 4 4 4. 4 2

1891. 4 4 4
1889. 4

1889. 4 4 4 4
1893/ 4
1889. 4 '--4 4 4

I
'.

l890. 4 4 4 ·4 .-..
1889. 4 4 4 4 4
1889. 4

,

I890 4 4 4 4 4

1889. 4 4 4' 4MLKJIHGFEDCBA41
1889. 4j 4:4

1

4 21
1889. 4 '4 .4 4 '.'

I Egyesületi tagok

'!===c=========*====\==:=\==l===*==~1

•
Litschauer Teréz, áll. tanítónókép. tnő.

Gvőr .. . .. _ ._-
Lovcsányi Gyuia,áll. tanítokep, tanar,

Budapest . __o • ,. _

Lubinszky Emilia, .all, tanítónókép. tnő ,
Budapest _~ o ._ •• _. • o _

Ludányi Béla. közs. el. isk tanító,
Szolnok --- --- i ._- __o •••• • •• ' ••• _ ••

165 Macskassy Sándor,' ill. tanítókép. tanár.,
Csáktornya .... _. .... _. _..

Maior P. Gyula, izr, tanítókép. tanár,
Budapest ._.. _... _ ._. .__ .. _ . _

Dr. Malnay Mihály, izr. ttókép. tanár,
Budapest .'.. ._. __o .,..._ "'.' _. ._, ._.

Mánczos József, el. isk. tanító, Vashegy
Margitay józsef, áll. tanítókép. igazg.,

Csáktornya ... .._ ... '_.. _.. __ ._.
170 Mármarosmegyei tanítóegyesület ..... -

Maros: tordamegyei ált. tanitótestület
Marosvásárhely ... .... ... ~.__ .,,' ._.

Mártonfy Márton kir, tanfelügy., Buda-
.pest ._.. __ _.. -" .... -

..Mátray Gyula. áll. ttőkép. igazgató,.
Csurgó .__ ._.. _. _._ __o . _. _ __

Menich Antal, áll. ttőkép. tr., Pozsony
175 Dr. Mersich János, r. k. trókép. tr.,

Győr ., ~_ r r -: ._ . - r __ ._~ __ .- ._-

Mihalicska István, áll. trőkép. tr., Igló
Miklós Gergely, áll. ttökép .. tr., Buda-

pest, 1: ker .. __ '_' «r -r - • __ ._ . ' .'

Moha:r József. tkép. tr .. Zniőváralja ...
Mocsári Gerő, áll. trőképző tanár, Győr

180 Mócsy Antal, r. k. ttókép. igazg .. Ka-
'locsa .. _ ... __o ._; ~_'UTSRQPONMLKJIHGFEDCBA= r- : . ' .- - -

Mokos Gyula, tanár, Budapest ... ---
lVloluar )ózse,f, ali. ttőkép, !r:, Kolozsvár
Molnár- Lászlo, r. k. -ttőnőkép ...igazg.,

Budapest ... .__.. _. _.. __o _._ ••• ._-

Molnár Leontín, áll. ttőnőkép. tnő,
. Budapest ..~.. _.. _.. .. . . , '.

185 N ágel Sándor, áll. tanító kép. tr., Baja
:,.Nagy Iván,áU:tanftókép. tanár, Losoncz



Egyesületi tagok

Tags. díjat fizettek

A belé-vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI
pés éve & ; ~ ~ ct.

00 00 00 00 00
1-01 _ 1-01 •.••• -.\•••••

Nagy Károly, áll. tanítóképtr., Budapest,
II ker. ~ _

Sz. Nagy Károly, tr., Budapest _
Nagy Lász ló. áll. tanítónőkepző tanár,

Budapest _ _

190 Nagy Sándor áll. tanítókép. tanár, Arad,
Nagyváradi tanítökör ___

Nemes Lajos, tanf., Sátoralja- Uj hely _
Nemessányi Adél, áll. polg. isk. igazg.,

Ujvidék _

Nendtwichné Hoffmann Jolán, áll. taní-
tónőkép. tnő., Budapest _

. 195 Népnevelők Budapesti Egyesülete _
N iernsee J 6zsef, áll. tkép. tanár, Losoncz
Nitsch józsef, r. k. tanít6kép. tanár,

Szathmár .__ .__ _"_ ___

Nogely Isván, r. k. kép. igazg., Nagyvárad
Oherolly János áll. tanítönökép. tr., Buda-

pest __.. ___

200 Orbók Mór áll. tnőkép. tanár, Pozsony
Orosz István, ev. ref. tkép. tr., Debreczen
Paal Ferencz, kép. igazg., Kolozsvár _
Pákh Berta, áll. f. 1. isk. tnő, Bpest _
Papp Mária, áll. tnőkép tnő, Kolozsvár

205 Papp József, ágo ev. tanitókép. tanár,
Sopron _ _

Parthay Géza Orsz. Baromfiteny. E-ig,
Budapest .___ _ _

Pataky Irma áll. ttókép igazg., Győr
Pavetics Mihály, áll. ttőkép, tr., Buda-

pest, I. ker. .: _

Peres Sándor, áll. kisdedovőkép. igazg.,
H.- M.- Vásárhely ___

210 Perényi János r. k.' tanítókép. tanár,
Szathmár _ _

Péterfy Sándor áll. tt6kép trr, Budapest
Peth es János áll. ttóképző -tr., Csurgó
Petrovácz István, áll. tanítókép. tr.,

Baja __ _ _

Petrovácz József r. k. tt6kép. igazg.,
Kalocsa __o _

215 Piller György áll. ttókép. tr., Szabadka

1 1

1889. 4 4 4
1391. 4 4

1889. 4 4 4
1889. 4 4 4
1893.
1891. 4 4

4 4

41IHGFEDCBA

4 4
4
4
4

1891• 4 4 4 4

1889. 4 4 4 4
1893. 4
1889. 4 4 4 4

1891. 4 4
1891. 4 4 4

1889. 4 4 4 4
1889. 4 4 4 4
1892• 4 4 4
1889. 4 4 4 4 4
1891. 4 4 4
1889. 4 4 4 4

1889 4 4 4 4

1889. 4 4 4 4

l889 4 4 4 4 4·

1891. 4 4 4
18~9· 4 4UTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA 4 4
1894~ 4

1889. 4 4 41 4 2'

189°· 4414 4 4
1889. 4 4 4



IzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Tags. dijat fizettek

Egyes üle tit a g o k A belé- o - N M -.:t
pés éve g. g.UTSRQPONMLKJIHGFEDCBAJ i g. :5s'IHGFEDCBA

I'==========~~-~-I~--~-'
Polereczky jolán áll. f. leányisk. tnő,

Budapest _ _
Pókasz Imre áll. ttókép. tr., Arad _
Dr. Povichil Richard áld. és tr .. Kalocsa
Putsch Tóbiás áll. ttkép gyak tan, Igló

220 Rátskay János áll. ttkép. tr., Znióvár-
alja__ _ _

Radnay Bella áll. tnőkép. tnő, Budapest
Radó Vilmos áll. tnőkép. tr., Budapest
Dr. Ratkovszky Soma r k_ ttkép. tr.,

Szatmár __ _ _

Regéczy József, r. k. ttkép. igazg., N-
Szombat _

225 RohnJózsef áll ttkép. tr., Budapest, 1.ker.
Rózsa Ján05, áll. ttkép. tr .. Félegyháza
Rybár István, áll. tankép. tr., Budapest

VI. ker. ___ _:_ _ _
Reichheld Károly áld. r. k. tképző ta-

nár, Kalocsa _ _
Reiner Ignácz. népisk. tanító, Kenderes

230 Röszler Béla, áll tképző i. tanár., Te-
mesvár _ _

Rucsinczky Lajos, áll tképz ő tanár, Buda-
pest, 1 ker. ___ ___ ___ ___ ___

Salamon József, kir. tanfelügyelő. Pécs
Samu József álL tkép. nyug. ig, Zenta
Sándor Domokos, áll. ttkép. tr., Sz.-

Keresztur _ _

235 Sándor Mózes, kir. tanf Székely Ud-
varhely _

Scherer Sándor áll. ttókép. tr., Baja _
Schmied Bertalan áll. trókép. gyak isk.

tan., Mármaros-Sziget ___ _ _
Schiffer Ferencz r. k, isk. igazg., Buda-

pest __ / __ _ _
Schultz Imre r. k. tanítókép. tanár, Pécs

240 Sebestyén Gyula tanítőnőkép., Budapest

Se~~s~;':~~té __~~~ti~~__~l_o~~ _t_~o~:~~~~_1

Sennyel József áll. tanítókép. tr., Déva
SnaseI Ferencz tanítókép tr., Budapest,

-1. ker. _

1889. 4
1889_1 4
1891.
1889. 4

4 4

4 4
4 4

4 4

1889. 4 4 4
1889. 4 4 4 4 4;
1889_ 4 4 4 4

1891. 4 4 4

1889. 4 4 4 4
1889 44 4
1889 4 4 4 4

1889. 4 4 4 4 4'

1894 4 ,
1892• 4 4

1892. 4 4 4

1893. 4
1892 4 4
1889 -4 4 4 4 4

18°9_ 4 4 4 4 4

1889. 4 4 4 4 4
1889. 4 4 4 4 2

1890. 4 4 4

1891•

1892•

1889. 4

1892. 1 4 4
1889. 4 4 4 4

444
4 4

444

4

11
4 -



Solymossy Lajos áll.. tanítönőkép. tr.,
Szabadka ._.' --- ..•.. _. --- -, .. _.. _- 1889. 4 4 4 4

245 Somlyai József közs. isk. ig., Budapest 189I. 4 4 4
Somogyi Géza áll. tanírókép. ig., Znió-

váralja __o - __ ' • • --_ 1889. 4\ 4 4 4
Soós Antal áll. tanítókép. tr., Znió-

váralja .__- . __. 0_. _ _ __o
Staáb Lenard áll. tanítór-őkép. tr., Györ
Stark Lajos r. k. tanítókép., Szathmár

250 Stark Vilmos, áll. tanítókép .., tanár;
Kolozsvár ._.. __ ._. .__ _. __"0vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1893 II.

Strauch Gyula, áll. tanítókép. tanár,
Félegyháza ._.. ._. --- --- 1~94;.

Száva János közs, tanító, Nagy- V árad 1894
Stern Ábrahám 'isr, el. isk.' igazgató

Budapest ,~. _..~ .__ ._. '._ .. _. '1 ~94.
Dr. Steinberger Ferencz ro k. tanítókép.,MLKJIHGFEDCBA
. ig .,kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBASzathm ár ;-: / ~ .__UTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI

255 -Stepankő Albert áll. tanítókép. tanár,
Igló .__ . "0 - ._. _.

Strornp Gyula 'ágo h. tanítókép. tanár,
Sopron ._.' ,_'. .__ .__ __. 1889. 4 4 4 4

Suppan Vilmos áll f. leányisk. igasg,
Budapest;, IV. ker .. __ . __ ._. __o ._0

Svarba jóásef áll. tanítókép. gyak. isk.
tan., Léva ._. . ._ '_~.

Szabé Gabnr tanítókép. tanár, Budapest .
. I. ker. ,r _ _ - ; ._ ~ . _ , 00 _ ••• __ ••

260 Szabo Géza kir. tant, Ipolyság __':_.
Szabó Lajos áll. tanítókép igazg, Léva o
Szabo József -áll. tanítókép. ig ;oArad
Szánthó Edéné áll, tanítónőkép. tanítónő,

Sí.abadka.. ... .._ .,._ .__ _.. . 1889. 4 4 4 4
Szarvas <':;-ábor akadémiai tag, Bpest.· 1~91. 40 4 4

265 Szarvas Gaborné áll. tanítónóképző int.
: tanítónő; Budapest, VI ker. c __ ! .~-;,! 889· A 4 4 4
Szarvassy Margi~ á ll. f: leány is k . tnö., '.

Budapest, VI. ker. .~. L .' o_~ ', ~.: I89Ii
. Szatmarmegyeí r. k. tanítötestület, _

Szathmár -'._, .__ '._ ._.0,: __ ]0_. .--1894.
Szenté József áll.. ttönökép' .. tr. Buda~'
.' pest, II. ker; .-- .-- .:'- _..- ._- ._. ... 1889. 4 4 4 41-4

,
..

E .g yes ti 1e tit a g o k
A belé.
pés éve

Tags. dijat fizettekIHGFEDCBA

&;~~I~
00 00 00 00 00- - - - -

4:4 44
4 4
444

\

2 4,

4

1889. 4 4 4 4 4
1889 4 4 4 4
189 1 ." 4/ 4 4

1890. 4 4 4 4 ~
í 889.' 4 4 4- 4
1889. 4 4 4: 4

1891•

1891.

1889. 4
1889. 4
1889 4
1889. 4

444

44-4



EUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA! ty e svutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAü l e tit a g o k

Szováthy Lajos, áll. ttókép. ,igazg"
Csáktornya _ _

270 Szőke Antal áll. ttókép.tr, Félegyháza- I
Szőllősy Lajos áll. ttókép. tr., Déva ..__
SzőIIősy István áll. ttókép. tr, Arad
Sztaukovich Alajos áll." trókép. gyak.

isk. ttó., M0dor ' ___ ___. ___
Sztankovies János áll. tanítókép. tanár,

Modor ___ '___ ___

275 Sztankó Béla tanítókép tanár, Bpest,.

1. ker. --- -- --- --- --- __o --- --- ,1889. 4 4 4- 4 4
Sztára József r. k. tanítókép , Kalocsa' 1891. 4 4 4
Dr. Szuesics Sándor plébános, Csávoly

Báesmegye --- --- --- ---rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAr -- --- __:

Szukováthy Ilona, áll. tnőkép. tanitónő,
Győr _ _ ___

Tan~ Iván, áll. _tanítókép. tanár, M.-
Sziget _

280 Tavassy Mária, felső 1. isk. tnő, Bpest
Thaisz Lajos áll. tanítókép. tr., Losoncz
Thuránszky Irén áll. kép. igazg, Buda-

'1 .kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBApest , .. _

Tóth József, kir, tanf., Budapest __. _
Tóthfalussy Dániel r:, k. tanítókép.

tanár, Szathmár ___
z85 Triff Gábor áll. tanítónőkép, tanár, Sza-

badka , _

Uhrl józsa áll. tanítónőkép. ig., Pozsony
Ulri eli Ve~?~~ ál_~.tanítókép. gyak. isk.

tan .. Znióváralja _ _

Ujvári Mihály áll. tanítókép. tr., Székely-
Keresztur --- -_~ --- --- --l- --- --- _

Újpesti áll. isk .. tauítótestület ._.
290 Végler Gyula áll. tanítókép tr., Székely-

Keresztur :: . ___

Velősy Lipót főv. elem. isk. tan., Buda-
pest ... . _

Veres Ferencz áll. tanítókép. tr., Sáros-
patak . _

Dr. Verédy Károly kir. tanf., Budapest
Versényi Gábor áll. tanítókép. ta-nár,

Kolozsvár ._, __ ___ -= __

A belé-

pés éve

TllgS. dijat fizettek

O ~- ,N ~ "<t

0\ 0\ 0\ 0\ 0\
00 00 00 00 00

•••••• _ JO-OI 1-4 _

1 I
1889 4 4 4 4
18~9. 4
1889 4 4 4 4 4
1891. 4 4 4

1889. 4 4,' 4 4

1889. 4- 4',4 4 _

1890. 4 44 4

1894. -2

1889, 4 4 4 4
1889. 4 4- 4 4

1890. 4 4 4 4 4
1889: 4 4 4 4

1891• 4 4 4 4

1889. 4 4 4 4
1889. 4 4 4 4 4

4
1889. 4

1889. 4 4 4 4 4
1893. 4 4

1889. 4 4 4 4- 4

1892.

I89T.1
1889 .. 44·4



Tags. dijat fizettek

Egyesületi tagok
A belé- ovutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA--1 N I ~ '<!"
pés éve 0\ 0\ 0\ 0\ 0\

00 00 00 00 00.... - ........ --
295 Vineze Alajos. r. k. tanítóképző igazg., I

Eger /

1893. 4 4._- --- --- --- --- --- --- --- ---

Virág István áld. és kép. tanár, Kalocsa 1891. 4 4 '4
Dr. Waiter Gyula primási titkár, Esz·

tergom --- --- - -- --- --- --- --- --- 1891. 4

:1
4 4

Zafir)' Lajos áll. tanítókép. tr., Igl6 --- 1890. 4 1
Zajzon Dénes áll. tanítókép. ig., Losoncz .1889. 2 4

I
300 Zigány Zoltán áll. tanítókép. tr., Buda-

pest L ker.
~

1891. 4 4 4--- - -- - .~- --- --- --- ---

1

Zirzen Janka ignő. Budapest --- --- --- 1889. 4 4 4 4 4
Zöllner Erzsébet áll. felső 1. isk. tnő.

Budapest, VI ker. --- --- --- ---kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA--- 1891. 4 4 4
Zsigárdy Fl6ra áll. tanítónőkép, tnő.,

I Pozsony --- --- . -- - -- --- --- --- - -- ]889~ 4 4 4! 4 ~
I I

Budapest, 1894. május I.

Összeállította:rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAKomá rómy La jos, pénztárnok.


