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A jelen. iskolai év nevezetességénél fogva kimagaslik a többiek
közül. Ennek végére esik Magyarország fennállasnak ezredik évfordulója.
Az egész nemzet minden erejének egyesítésével készül e nagy esemény
megünneplésére. Valóban méltő is ez a tény a megünneplésre. mert
kevés példa van rá a népek történetében, hogy egy' nemzet ezer évig
fentartsa magát eredeti épségében, tisztaságában. Csuda számba megy ez
különösen a magyarnál, a ki éppen példátlan küzdelmeken és csapá.
sokon ment keresztül "itt e hazaban. Isten kiválasztott népének kell
lennünk, hogy a századok rettentő viharait nem csak kiállottuk, hanem
folyton fejlődtünk és erősödtunk s ma mint nagy jövőjű, ifjú erőtől
duzzadó nép sorakozunk a művelt nemzetek közé.

Midőn azonban az államalkotó, fen tartó tényezők, a társadalom
minden rétege s általában minden eime ez országban azon egy g~n-
dolatban forrad össze, ~ogy dicsővé és nagygyá tegyék a nemzeti
ünnepet, mint a milyen hazánk mult ja : az iskolákban működő magyar
tanitóknak s nevelőknek is gondolniok kell' arra, hogy az iskolákban
méltóképen megünnepeltessék a honfoglalás ezeréves fordulója. Soha
meg nem bocsátható bűn volna Kellőképen fel nem használni ezt a
nagyszabású alkalmat arra, hogy ifjainkban a nemzeti érzületet fellobog-
tássuk s meg erősítsük azt egész életér~, sőt nemzedékekre kihatólag. A
dicső ősök. emlékének emlegetése hangolja lelküket a hála és kegyelet
magasztos érzelmeire, töltse be sziveiket nemzeti büszkeséggel. A küz-
delrnek, szenvedések tudata tegye nekik drágává e földet s a nemzet
óriási küzdelmeiben nyilvánuló hatalmas erő öntsön beléjük bizalmat,
bátorítsa munkára s kitartásra. S mindenek felett meg kell ragadnunk
ez alkalmat, hogya fogékony szivekbe a kiirthatatlan szabadságszeretet
csiráit üItessük. .. .

Tartsunk ez iskolai év végén, a millenniumi ünnepségek idején, az
iskolákban országszerte szép nemzeti ünnepségeket l

Különösen a tanítóképző-intézetekben szükséges ily ünnepségek
rendezésére nagy gondot fordítani. Mert ha valahol, úgy a tanítók
iskolaiban van szükség a kedélyek mély megszánt~sára és üdvös esz-
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mékkel való beültetésére, Erezretnünk kell velök, hogy az az isteni ke-
gyelem, mely az ezredéves fennállást megérniökengedte, reájok azt a
nagy feladatot róvja, hogy egy ujabb ezerévi élet alapját megvessék,
a fejlődés és boldogulás útját biztosítsák. Ezt a kiválő alkalmat fel kell
használnunk arra, hogy őket a nemzeti eszme apostolaivá neveljük.

Kérjük egyesületünk választmányát, vegye kezébe ezt az ügyet, ad-
jon eszmét és itányt a millenniumnak a tanítóképző-intézetekben való
megünneplésére s terjeszszen javaslatot a vallásrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA"és közoktatási minisz-
terhez. Azonban a tanári testületek se maradjanak tétlenek, ne várják
a kivülről, vagy felülről való intézkedéseket. Mert a millennium tervszerű
megünnepléséhez, ha valóban széppé, magasztossá és tartalmassá akarjuk
tenni, már most meg kell tennünk az előkészületeket. Különösen az ifjú-
sági pályadíjak kitűzéséről kell mielőbb az iskolai év elején gondoskod-
nunk. Használjuk fel jól az időt hogy millennium ünnepét a közönséges
iskolai ünnepségek fölé magasra ernelhessük, hogy nagyot, értékest alkot-
hassunk 1. . . -

Magyarország közoktatásának munkásai még egy nagy és szép
feladattal állnak szemben ebben az iskolai évben: előkészülni a II. országos
és egyetemes tanügyi kongresszusra, a mely a millennium alkalmából,
1896-ban fog megtartatni. Kell, hogy a magyar közoktatás minden
munkása, barátja, sőt minden magyar ember örömmel és lelkesedéssel
fogadja és támogassa e mozgalmat, a mely nevezetes szerepre van
hivatva nemzeti nevelésünk ügyének fejlesztése körül.

A magyar nevelők eme mozgalom indításánál, igen helyesen, el-
tértek a ma már szokásossé vált nemzetközi pedagógiai kongresszu-
sok eszméjétől, a melyek úgy. sem szoktak nevezetesebb -nyomot
hagyni az államok köznevelési viazonyain. Inkább az 1848-diki első
egyetemes és közös magyar tanító gyűlést tartottuk példaképen szemünk
előtt. Ha a magyar tanítók és nevelők pozitív czélok megvalósítását
akarják elérni, úgy gyűlésüketnemzeti alapon kelle. szervezníök. Ki
tagadhatná, hogy az 1848.diki egyetemes gyűlés, mindamellett, hogy
határozatainak közvetlen megvalósulását a forradalom, viharai akadá-
lyozták, nagy hatással volt közoktatásunk fejlődésére? Nekünk első
sorban közoktatásunk nemzeti irányú szervezésére és fejlesztésére kell
törekednünk, ha hazánk jövőjét biztosítani akarjuk. Sajnos, ma még
nagyon mcssze vagyunk attól, hogy közoktatásunk minden téren s az
egész népre kiterjedőJeg nemzeti jellegű volna. A magyar nemzeti kőz-
oktatás ma még mindig csak eszme, óhaj, de nem valóság. Hogya
fejlődés ez irányban veszedelmes lassúsággal történik, annak okai rész-
ben maguk a -tanítók s tanárok, a kik erejüket megosztva, egymás iránt
közömbös, sőt ellenséges testületekre, egyesületekre oszolva szolgalták
a magyar közoktatás ügyét. A közös cz;élt közösen, egyesült erővel
érhetjük el csak s nem szétforgácsolva.

Reméljük, hogy a nagyszabasú összetartó, együttes működés
alapja, kiinduló pontja lesz a jövő évben tartandó második közös gyű-
lése a magyarországi tanítóknak s nevelőknek. Szükséges, hogy e kon-.
gresszus eredménye a. magyar közoktatás munkásainak egy testületté
szervezkedése legyen; külömben a siker 'csak félsiker marad, nem fog
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kifejlődni tanügyi közvélemény Magyarországon s nem lesz sulya ezután
sem a tanitók s nevelők szavának.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA magyar tanz"tók házának s a
tanltoi és tanári egyesületek szbvetségének ügye elengedhetetlen követel-rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
ménye, czélja legyen II. magyar tanügyi kongresszusnak.

Örömmel látjuk, hogya mozgalorn a kivant irányban halad; azért
az ügy teljes erővel támogatását hazafias szent kötelességünknek tart-
juk. De valamint egy magyar tanító, tanár s nevelő sem lehet közörn-
bös e mozgalommal szemben, úgy nem vonhatják ki magukat belőle a
tanítóképző tanárok sem, a kiknek a magasztos, ideális czélokért lelke-
sedni és fáradni leginkább hivatások, a kik különben megmutatták az
utóbbi években is, hogyaközoktatás nemzeti feladatait jól ismerik s
nem riadnak" vissza semmi munkától s áldozattól eme tisztük teljesftésé-
nél. Legyenek a tanítóképző tanárok az ügy buzgó munkásai s hassanak
oda minden erővel, hogy a magyar tanítók s nevelők második egye-
temes gyűlését, de különösen az annak a keretében alkotandó tanító-
képző.intézett" szakosztá ly működését fényes siker koronázza. Ha a tani-
tóképző-intézeti szakosztaly nem is lehet a legnépesebb tagja a gyűlés-
nek, de legalább tárgyalásainak fontosságánál fogva tűnjék ki. Ezt elérni,
erre törekedni a' főteendeje most az általunk alkotott egyesületnek s
kötelessége a tanítóképzés minden munkásának s barátjának.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

P é t e r f y S á n d o r .

Végre is igaz lett hát, a mit tavasz óta rebesgettek az emberek,
hogy Péterfy Sandor, a tanítók atyjá s a mi szeretett vezérünk, nyuga-
lomba vonul. Megvált a budapesti állami polgáriskolai tanítónőképző-
intézetben 18 évig viselt tanítói állásától - tanítványai s tanártársai sz0-

morúságára. Az utolsó évben megtámadott egészsége nem engedte a
sok felé elágazó, még a legrugékonyabb fiatal embert is próbára· tevő
nagy munkasságát a régi erővel folytatni s megvált . tanári állásától;
hogy élvezze talán a. kedves nyugalmat, a rnibe kevésbbé munkás évek
után is sok ezren vágyódnak? Nem, hogy tovább dolgozzék kedves
eszméiért s befejezze a feladatokat, a melyek neki Isten kegyelméből
osztályrészül jutottak

Péterfy Sándort sokaknak, nemcsak kartársainak, jelenlegi s volt
tanítványainak, hanem az egész magyar tanítóságnak, tanítóképző tanár-
ságnak mély tisztelete, meleg ragaszkodása s hálája kíséri nyugalmába.
Sőt az oktatás és nevelés munkásainak körén túl messze kiterjed a
Péterfy Sándor nevének ismerete és tisztelete. A nemzetnek majd min-
den rétegére kiható ezen általános elismerést az egykori egyszerű falusi
néptanító bizony 38 évi küzdelmes, fáradságos, folyton csak a haza
javát szem előtt tartó, önzetlen munkával vásároita meg. Nagyobb körű
első nyilvános szereplése 187o-re, az 1. egyetemes tanítógyűlésre esik,
a melynek jegyzője volt. Ezen idő óta, . 25' esztendő alatt, annyi s oly
derék munkát végzett a népoktatásért s különösen a tanítóságért, a mi
bizony bőven elég egy emberöltőre, s a minek nagy haszn at bizonyára
számos nemzedék fogja élvezni. Megpróbáljuk ezen 2'5 évi munkás-
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ságot nehány vonással festeni, nem kimerítően, hanem úgy, a mint
eszünkbe jut.
_ A Trefort Ágoston alatt működött miniszterium bizalmából részt
vett az 1878. évben a halhat at lan emlékezetű Eötvös József báró által
megalkotottzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA«Országos könyvbírá ló bizottság» teendőiben, amelyból
minekelőtte az megszünt volna működni, az első izben megalkotott
«Országos közoktatási tanácsba» a miniszterium kinevezte és a szabály-
szerűleg beválasztott tagok közős bizalma őt is beszólította a munkara,
Es itt e tanácsban kezdettől fogva tevékeny tag volt és az ma is, a
miről is az «Országos közoktatási Tan'ács» irattárában létező, köteteket
kitevő bírálatai és véleményes jelentései tanúskodnak.

A vaJlás és közoktatási miniszter az 1886. évben a budapesti m. kir.
ra jztanárképző-intézetbe állította, hogy ott mint óraadó tanár adja elő
az általános nevelés- és oktatástant, s vegyen részt, mint vizsgálóbizott-
sagi tag, a rajztanár-képesítő vizsgálatokon is.RQPONMLKJIHGFEDCBAI

Trefort Agoston egyenes szóbeli felhívasanak engedve foglalta
el ezelőtt 14 éve a «Magyarországi Központi Frőbel.nőegyesület» gyer-
mekkertésznőképző-intézetében az igazgatói állást. Ebben a minőségében
rendezte és vezette gr. Csáky Albin rendeletére az 1892. évben a « K is -

dedóvó képzőintézeti tandr- és tanítónőképző tanfolyamot» . Résztvett továbbá
a kz"sdedóvásrólszóló törvény végrehajtása ügyében tartott tanácskozásokon.

189I-ben átdolgozta. és ily módon a legjobb népískolaikéziköny-
vek színvonalása emelte Király Pallal egyetértőleg az összes «GásPár
és Sebesztha»-féle olvasókönyveket.

Működik ma is az 1893 dik évtől fogva a »Kisdedneveléss czímű
közlöny szer kesztésére fe lügyelő bizottságban, valamint a kisded-
óvóintézeti szemléltető kéPek elkészitését ellenőrző bizottságban, nem
különben az Orss. tanszermuzeum birá lóbzzottságában.

Elfoglalta helyét az 1896. évi millenniumi kiállítás o r s s , bzzottsá-
gában, és jelenleg avval foglalkozik. hogyelkészüljön az elemi úkolai
okta tásról szóló tüzet a millenniumra; stb.

A saját meggyőződését követve vett részt Zichy Antal főrendi-
házi tag oldalán a «Budapesti tanítók segélyegyesületének» megalkotásá-
ban és fentartásában, a «NéPnevelők búdapestt" egyesületében-, a melynek

. éveken át elnöke és lapjának egy ideig szerkesztője- volt. Résztvett az
.Első egyetemes tanítógyúlés» rendezésében, és vezette a három utolsó
«Egyetemes tanítógrúlést» s irányozta annak munkásságát, Létrehoata' az
«Eötvös-alapot» a mely ma -már 60 ezer forintnyi tőkésítert vagyonnal
bir. holott 'az eddigelé kiadott ösztöndíjak és segélyösszegek is igen.
sokkal meghaladják a 48 ezer forintot. kivált az esetben, ha hozzászá-
mítjuk azon jótétemények értékét js, a rnelyeket az «Eötvös-alap orsz.
tanítöegyesületének- kérésére, s a mi fáradozásaink következtében a
vendéglős urak a 'tanítók és tanárok Budapesten tanuló' nainak szabad
asztalok alakjában oly nemeslelkűleg nyujtottak és nyujtanak. Elnöki
minőségben szolgáltata cA Tanítóképző Tanárok Országos Egyesületében»,
megalakulasától kezdve a nemzeti irányban fejlődő tanítóképzés üg'yét.
Óraadó tanárként működik egy év óta az «Országos kúdedóvó·egye-
sület» képzöjében.
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Résztvett azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAtanítók országos árvaházának a létesítésében, a protes-
táns' legényegylet és a prot~stáns árvaház gondozóinak a munkájában; a
középiskolai tanáregyesület és a természettudományi társulat dolgaiban,
alapító tagja a «Magyar Paedagogiai Társaságnak», a melynek ügyeit
két éven át, mint alelnök vezette.

Irodalmi tevékenységévei iparkodott a magyar pedagógiai sajtó
színvonalát emelni, c Büszkeségére szolgál», hogy két pedadógiai folyó-
iratunknak. a «Nemzeti Nőneveléss-nek és a cMagyar Tanítóképzőa-nek
a megalapítói és rendes munkatársai közé 'számíthat ja magát. - Hasz-
nálatban lévő népiskolai, kisdedóvói és tanítóképző-intézeti kézikónyvet'n'ek
a száma 18. - Ezenkívül néhány oly hazaszeretetre és király tiszteletre
oktató füzetkét is szerkesztett az Eötvös, alap javára" a, melyek ifjúsági
irodalmunkban ,a jobb olvasmányok közé tartoznak. - Ilyenek: c Deák
Ference emléke/3cte», cEó"tvó:Semlékezete», c Kz'rá lyi, ünnepek emlékezete-,
cA koronázás ó'ró'mÜ1tnepe», < Jókai Mór 'ó'ró'münnepe»E füzetkék közül
egyik-másik 20-25 ezer példanyban kelt el. és így e vállalat ,egy pár
ezer forintnyi jövedelmet adhat az Eötvös-alapnak. Megindította dr.
Kiss Áronnal együtt a «Tanítók kónyvtára» czímű vállalatot.ia mely-
ból 4 igen becses füzet jelent meg a Franklin-társulat kiadásában.

Péterfy Sándornak az iskolában, a, tanítás és nevelés körül szerzett
érdemei mivel sem. csekélyebbek, mint a közügyek szolgálatában kivívott
sikerei; sőt ez volt az a: tér. a melyen első szép sikereit aratta. Haj-
lamainal, érzelemvilágánál fogva született tanító, de mégis önbíráláta s
vasszorgalommal folytatott önképzése által emelkedett arra a magas':
latra, hogyatanítóság a tanítás és nevelés művészete terén benne mes-
terét tisztelheti. Mindamellett, hogy régi tanító, a kor szín vonalán áll,
s csak abban különbözik a mai szakszerű és szakdiplomás pedagógu-
soktói, hogy tanítói képzettsége sok oldalú. Alig van oly ága a peda-
gógiának, a melyben elméletileg s gyakorlatilag ne volna járatos. A
kisdedóvótól az akadémiai jellegű intézet ig majd mindenféle iskolában
működött, volt magánnevelő s gyakorlatilag is foglalkozott siketnémák,
dadogók oktatásával, éveken át volt alkalma közvetlenül megfigyelni
a többi emberbaráti intézetekben folyó tanítást s nevelést is. Tanítvá-
nyai míndenütt s mindenkor szeretettel s tisztelettel rajongták körül.

Az ő tanítói működésének jellemzésére közlünk itt nehány okiratot,
a melyeket feljebbvaló hatóságai szolgáltattak ki számára.

A pestiág. evang. egyházgyülekezet. 1877. július 3-án, a mikor
Péterfy Sándort innen az állami polgári tanítónőképző-intézethez neve~-'
ték ki, a következő bizonyítványnyal bocsátotta el: " , '

cA pesti ág; h. evang. magyar és nérner egyházgyülekezet választ-
mánya mély sajnálattal vette tudomásul, hogy Ön, tisztelt tanár úr, ki
úgy tanítói, mint igazgatói működése alatt egyházunk és népiskolánk
érdekeit és javát oly kedvező sikerrel mozdította elő, intezetünktől
távozni fog.

Nem bocsáthatjuk el magunktól a nélkül,hogy az egyház kiérde-'
melt elismerésének és köszönet ének kifejezést ne adnánk azon sikerdúsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Ii évi fáradozásaiért, melyeknek köszönhetjük, hogy bölcs és. kitünő
vezetése alatt elemi iskoláink oly szépen fejlőd tek és rnost ' oly virágzó
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állapotban vannak, hogy büszkeséggel tekinthetünk reájok és az anya-
gilag jobban támogatott egyéb városi iskolákkal a versenyt bátran ki-
állhat juk.

Midőn valódi elismerésünk és hálásan érzett köszönetünk nyilvá-
nításával kellemes kötelességet teljesítünk a valódi érdem. iránt, egy'
szersmind azon reménynek és meggyőződésnek adunk kifejezést. hogy
tisztelt tanító úrnak új pályáján még évek hosszú során lesz alkalma
kitűnő tehetségeit és az itjúság nevelésére irányuló nemes törekvéseit,
e mellett azonban egyházunk és saját iskolánk iránt mindenkor tanúsí-

tott érdeklődést és vonzódast is kimutatni.
Ezen őszinte kívánságunkra Isten áldását esdve, tisztelettel vagyunk

a pesti ágo hitv, evang. magy. és német egyházgyülekezet választmánya
nevében Zsigmondy Jenő, Fabiny Teofil főfelügyelő, Hunfalvy Pál iskolai
felügyelő ..•

Részleteket közlünkzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAaz állami polgári tanítónőképző igazgatótanácsa
iilésének jegyzőkönyvéből, a melyben sajnálattal vette tudomásul Péterfy
Sándor távozását. . .

«Ismerve és teljes értéke szerint méltányolva Péterfy Sándornak,
a neveléstani tárgyak és a tanítói gyakorlat rendes tanárának, a polg.
isk. tanítónőképzőintézet szolgálatában szerzett ér demeités azt a tekintélyt
és díszt, a melyet más téren kitejtett munkásságával is a polg. isk. tanító-
nőképzőintézetnek kölcsönzött, a nevezett tanár nyugalomba vonulási
szándékát csak a kényerűségnek engedve veszi tudomásul, a nélkül azon-
ban, hogya pótolhatatlan veszteségbe belenyugodni birna:

,Péterfy Sándor tanár 1877 óta. tehát tizennyolcz éve áll a polg.
isk. tanÍtónőképzőintézet szolgálatában, .a hova egy hosszú tanítói pálya
tapasztalait. elméleti tanulmányainak gazdag kincstárát és egyéniségének
lelkesítő, jellemnemesítő megbecsülhetetlen tulajdonságait hozta magá-
val. Nem kereste emez állását, sőt anyagi áldozatot hozott, midőn azt
az igazgatótanács felszólítására elfogadta, mindazonáltal kezdettől fogva
máig fáradhatatlanul, lelkesen és lelkesítően élt tanári -hivatásának
s' teljesítette kötelességeit. Oszlopos tagja vólt a tanári testületnek, a
kiretár"sai., növendékei osztatlan tisztelettel. tekintettek s a kit a leg-
őszintébb szeretettel öveztek körül, Az iránta való tiszteletben és elis-
me~ésben mindenkoron osztozott az igazgatótanács is, a melynek szárnos
alkalma volt az ő működésének üdvös· hatásáról meggyőzödnie.

N ern kerülte azonban ki. az igazgatótanács figyelmét. hogy Péterfy
Sándor tanárra mind a polg, isk. tanítónőképzőintézetben, mind azon-
kívül az Orsz. Kőzoktatási Tanácsban, a- kisdednevelés terén, az egye-
sületi élethen és a tanügyi irodalomban kifejtett munkassága csaknem
elviselhetetien teherrel nehezedtek s már-már egészségét ves#IYeztették.
A legnagyobb örömmel látta volna, ha mindeme foglalkoeasaitól szaba-
dulva fényes tehetségét és munkásságát a tanítónőképzőintézetre korlá-
tozta volna s eképen könnyít terhein. annál leverő bb meglepetése, mi-
dőn arról értesül, hogy ennek aczélnak éppen a polgári isk. tanítónó-
képző- intézet esik áldozatul. De elfogadja a megváltozhatatlan tényt s
veszteségének némi kárpótlását látja abban a lehetőségben. hogy Péterfy
Sándor tanár hivatalos kötelezettségének emez ágatél felmentve, ezen-
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túl annál nagyobb szolgálatokat. teljesíthet a tanügyi irodalom és az
egyesületi tevékenység terén. Az igazgatótanács ebben a reményben,
midőn a poJg. isk. tanítónőképzőintézetnél szerzett elévülhetetlen érde-
meiért hálás köszönetét és őszinte elismerését fejezi ki, egyúttal leg-
őszintébb jókivánataival kiséri azon az úton, a melyet a maga számára
választott Ha van valaki, 3; ki rászolgált arra, hogyatanügy terén
kifejtett munkássága elismeréseü! teljes tanári fizetésének meghagyásá-
val bocsáttassék nyugalomba, úgy bizonyára sok mások felett Péterfy
Sándor az, a ki immár harmincznyolcz éve műveli népoktatásunk kert-
jét és oly szorgalommal, annyi önfeláldozással, hogya míg másokért és
mások helyett dolgozott, magára sohasem gondolt s a maga érdekeit
mindig kész volj áldozatul hozni.szyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Dr. Wlassics Gyula , vallási és kőzoktatási miniszter nyugdijazása-
kor a következő iratot intézte Péterfy Sándorhoz :

eMidőn tekintetességedet saját kérelmére nyugalomba helyezem,
nem tehetem a nélkül, hogy az emberöltőt meghaladó kitűnő szolgá-
lataíért, a mely a népoktatásnak csaknem minden ágát érintette s szá-
mos helyen állandó nyomokat hagyott, elismeresemct és köszönetemet ne
fejezzem ki. Szeretem egyúttal remélni, hogya mikor mint tanár 'lelép
eddigi működésének teréről, tudományos és irodalmi, tevékenységet
ezentúl sem fogja megvonni azon ügytől, a melynek mindenkor oly
hivatott munkása és lelkes ápolója volt.s

A magas helyről származó eme elismerő irat, különösen annak
utolsó szavai a népiskolai tanítóképző tanárok s a népoktatás minden
igaz barátjánál elénk visszhangra találnak. Mindenikök szivében él az:
az óhaj, hogy ha Péterfy Sándor meg is vált közel negyven éves tanítói
pályájátől, tartsa meg vezető szerepét a közügyek élén. Ha valamikor
volt, úgy most van szükség a nagy Eötvös szellemének, az ideális
gondolkozásnak, a népoktatás nagy nemzeti feladatai iránt való érdek-
lődésnek ápolására, midőn az ujabb nemzedéken mindinkább erőt vesz a
közöny és önzés szelleme. Azok az ,alkotások,a melyeknek ő' adott
életet, még mindég rászorulnak ápoló és fejlesztő kezére. Nem kérjük
őt erre, mert eszméin, czéljain sokkal mélyebb szeretettel csüng, mint
hogy azok érdekében fáradni bármikor megszünnék, de kérjük Istent,
hogy adjon neki friss egészséget, erőt a maga elé tűzött magasztos
feladatok keresztülviteléhez s lássa meg a népoktatás ügyének felvirág-
zását s a népiskola munkásai mindenikének nehéz gondoktól ment s
nemes törekvésektől áthatott életének eljövetelét. .ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

F a lu v é g i A lb e r t h u s z o n ö t éves j u b i l e u n la .

A félegyházi állami tanítóképző- intézet derék igazgatója. Faluvégi
Albert jul. zo-án töltötte be igazgatói működésénekrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA2 S·ik évér s e na-
pon tanártársai, volt tanítványai s nagyszámú tisztelői. a legőszintébb
tisztelet és szeretet jeleivel halmozták el.

Délelőtt a kép. tanári kar megjelent a jubiláns lakásán,. hol a
tanári testületnek gyönyörű kívitelű arczképcsoportját So os Antal inté-
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zeti tanár meleghangú üdvözlő beszéd kíséretében nyujtotta át az ün-
nepeltnek., Faluvégi Albert megható' beszédben mondott köszönetet
kartársai részéről nyilvánuló ezen őszinte 'szeretet s tisztelet kifejezése-
ért s kéJ;i, ,továbbra is támogatásukat a népnevelés munkájának nagy
küzdelmeiben, Megjelent ez ünnepélyen a helybeli róm kath. tanító-
testület küldöttsége. A testület érzelmeit Almássy Nándor igazgató
tolmácsolta .

.Üdvö .•.letét személyesen hozta el az ünepeltnek egyik legelső
tanítványa, Kiss Lajos mező-túri ref. tanító s főgimnáziumi tornatanár.

Üdvözlő leveleket küldtek : a helybeli főgimnázinm tanári kara,
Zilahröl többen volt tanítványai, a Szilágy-megyei tanító testület, StrauchRQPONMLKJIHGFEDCBA
G y u M tanártársa, Kolozsvárról két volt kollegája, Ujszászről,' Nagy-
Peleskéről, Balassa· Gyarmatról s még sz ámos más helyről volt tanít-
ványai, tanártársai s más tisztelői ..

. Este a Korona vendéglő' éttermében a tanári kar igazgatója tisz-
teletére szűkkörű bankettet rendezett.

Osztozunk mi is azok örömében őszinte, meleg rokonszenvében, a
kik szives ováczióban részesítették 25 évi igazgatói szolgálata alkalmá- .
hól Faluvégi Albertet, arqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt anítöképzö-intézeti, igazgatói kar egyik jeles
éS.,szerény tagját. Faluvégi méltó I mindeqderék ember tiszteletére s
elismerésére, mert kiváló érdemei vannak: tudott s tud ma is -tanít-
ványai között jó szellemet, hivatásszeretet és buzgóságot támasztani s
ez által a míveltség, szeretet és megelégedés áldását' sitéles körben
terjeszteni. A Faluvégi tanítványai bu~gó apostolai a népnevelésnek.
Kis körben ülték meg 25 éves jeles munkásságának ünnepét, de e
fi,~~ában sokan szeretik éN:' s a nép közül még többen, a kik nem is
ismerik, érezik az, ő' hasznos tevékenységenek gyümölcsét. Adja Isten,
hogy még sokáig szolgálhassa friss egészségben a tanító képzés ügyét 1

Rövid eletrajzát a cPaedagógiai Zsebnaptár» után (1888/89. év-
folyam) adjuk

Született 1843. szeptember bó r j-an Torboszlőn, hol atyja re for-
mátus lelkész volt. 81/2 éves korában a marosvásárhelyi kollégiumba
került, hol aztán, az elemi, gimnaeiumi. bölcsészeti és í,ogi tanfolyam ot,
k ilt ü ,n ő sikerrel végezte el, mi anná] nagyobb érdeme, mert átyjat
ín'ár 10 éves Jcoráben elvesztette s ig}; teljesen a maga erejére volt
utalva: . .

Faluvégi I864-ben ~ nagyenyedi theologiai akadémiara iratkozott
be s il. két éves' tanfolyam évi vizsgáit s a papi saigor.atot szinténzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
kitünő sikerrel állotta ki. Ugyanekkor nevelősködött id. I Zeyk Károly
két kisebbik fia mellett. A főúri ház egészséges légköre s a családban
megfordult notabilítások ~szme,9ser~~ üdvösen .hatottak Faluvégi lelkére.

Ezután két évig, köztanítő' volt il Bethlen-főtanodán s az ezen
iq,~alatt megtakarított összeggel a következő tanévben a hessen-rnar-
búrgi egyetemre ment, hol főképen bölcsészeti és. theologiai tárgyakat
hallgatott. Marburgból Schweizón át tanulmányutat tett Páfisoa, honnan
Berlinen keresztül tért vissza hazájába. Faluvégit 1869. év öszén Gáspár
J. ajánlatára Eötvös a szászg óthai tanítóképzőbe küldte .. hogy, ott a
tanítóképiő!' névetés, oktatás és ig~zilltás kérde~eit})ehatóan ~anulmá.~yoz-
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ván, valamelyik hazai állami képző nél alkalmaztassék. Gothában egy
évig volt a nagy hírű Kehr mellett, Innen többször tett kirándulást a
gothavidéki jelesebb népiskolákba; meglátogatta az eisenachi, erfurti,
weimari és weissenfelsi tanítóképzőket. a lipcsei elemi, iskolákat, a: hallei
árvaházat, a schnepfenthali fiúnevelő-intézetet, megfigyelte a vakok okta-
tását Weimarban, ,a siketnémákét pedig a weissenfelsi képzőben.
mindenütt gazdag tapasztalatokat szerezve.

Eötvös i870, őszén Faluvégit a zilahi állami tanítóképző igazgató-
jává nevezte ki, a mely állásban szolgálja ma is a magyar nemzeti
tanügyét s e 18 év alatt néhány száz derék tanítót nevelt a hazának.
Elsőés főteendője volt az intézet szervezése és berendezése, azután a
tanárok közötti egyetértésre és lelkiismeretes munkálkodásra való buz-
ditás, a gyakorlo iskolának a képzővel összhangba hozása s .a növen-
dékek gyakorlati irányú képzése. Faluvégi nehéz feladatát hosszú szol-
gálati ideje alatt nagy sikerrel oldotta meg.'

, Faluvégi egyideig a társadalmi mozgalmakban is tevékeny részt
vett; egy kisdedóvő-iutézet, egy felső leányiskola létesítésében s egy
lokalis érdekű lap alapításában hatalmas része volt. Többféle egyesület
elnökséget. viselte. Ma azonban egészen intézetének él, mert , arról
gyöződött meg, hogy egy ilyen nagyobbszabású intézet vezetése egész
embert kíván. -

Faluvégi neve a szakirodalom terén sem ismeretlen., Több paed.
és társadalmi czikket írt, szerkesztette a szilágymegyéi tanítótestület első
évkönyvét s a «Szilágy s-nak főmunkatársa volt.

Boldog csaladi életét három gyermek teszi még boldogabbá,
E vázlatot még a következőkkel egészítjük ki.
Faluvégi a Szilágyinegyei tankerületi tanitótestület alakításában,

féjlesztésében és több 'évi élénk működésében, mint . rendes.tag, majd al-
elnök és később elnök, tevékenyen résztvett. Az 1874. évi egyetemes
néptanítógyűlésen e testület képviseletében vett részt s elöadöja volt
a testület ajánlatára napirendre tűzött «Póttanfolyamok kérdéses -nek,
a melyre vonatkozó nézeteit, sarktételeit az egyetemes gyűlés majdnem
vita né,Ikül fogadta el. (L. a gyűlésről kiadott napló 337. és köv. lapjait.)

Városaban (Zilahon) és megyéjében a jók bizalmát és rokonszenvét
szerenesés vala megnyerni, a minek jeléül tekinthető, hogya városi
iskolaszék elnökségével kínáltatott meg. a városi casinó elnökévé válasz-
totta, a «Szilagy-szolnoki ref. egyházmegye» kép vis. köagyűlése tagjai
közé igtatta s tanügyi előadójavá kérte fel, Szilágymegiye állandó nép-
nevelési bizottsága pedig szintén az elnöki székkel tisztelte meg.

Mind e, tisztségek ,és megp.!zaÚso,~ ~IŐl azonban idŐ~el, és rendre'
g~lfngijlő egészsége miatt is visszavonult, hogyannál inkább hiJatásánkk
élhessen. , ,

A zilahi ,ál\., tanítóképzőnek megszüntétése' Jtáp, a mi a'. Faluvé.Jgi
igazgatö szivének talán örökre sajgó, sebet' okozott', ót Csá~y gr6f
miniszter hasonló minőségben a kun-félegyháaí ál,l~_mi taní~ókép'zőhö,t
helyezte at s jelenleg itt folytatja, áldásos működesét, Itt is mind, kat
társai, mint a{ ifjuság osztatlan szeretete veszi körül. Tanártársaival



szemben nem a nyakig gombolkozott főnök. Rendkívül finom érzékkel
hozza egybe igazgatói állását a collegialitással.

Kedves és megnyerő modorával a felmerült nézeteltéréseket is
azonnal kiegyenlíti, miáltal a testületi szellemet példás egyetértésben
tartja, a nélkül hogy az ő meggyőződéset vagy véleményét a testü-
letre erőszakolni akarná.

Az ifjúság valódi atyját találja benne. Az ifjúságnál felmerü It
hibák feddésénél sohasem hiányzik a szeretet hangja. Szelid dorgálá-
sában soha egy pongyola kifejezés el nem hangzik és mégis varázs-
hatással van az ifjúsagra. Nem hangoztatja ő a «sic volo - sic jubeo s-t

dörgő hangon. csak szeliden mondja:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA«így óhajtanám, így szeretnem» s
ezzel ő többet ért el, mint némelyek félóráig tartó dörgedelmes predi-
káczióval.

Teljesen hivatásának és családjának él. Épen e miatt a társa-
dalmi életben már nem kíván bővebb részt venni; de a kikkel érint-
kezik, azok csak elismerőleg nyilatkoznak kedves egyéniségerőI. .

Gyermekeit a leghelyesebb paedagogiai érzékkel neveli, kik .~éltó
büszkeség ei is a boldog szülőknek. .

Faluvégi A. tehát egyiké azoknak, kik minden tekintetben hiva-
tásuk magaslatán állnak. Talán ismert szerénységének lehet tulajdonítani,
hogy munkásságának nagyobb tere nem nyilt eddig. De ő az igazgató-
ságot sem kérte vagy kereste s ime 25 év igazolja, hogy a benne helye-
zett bizalomnak teljesen megfelelt.

Nála nélkül nem volna teljes paedagogusainknak névsora.
A Faluvégi tanítványai között sok kiváló és tollforgató tanító

van, pl. hogy csak sebtében említünk fel nehányat; Juhay Antal székes-
fővárosi tanító, Beér Ferencz csáktornyai kép. zene-tanár, Dobő Sándor
hajdú-böszörményí néptanítő, a «Tanitók Lapja» szerkesztője, Borbély
Sándor, tanár a siket-némák váczi intézetében stb.. a kik, valamint a
többiek, nevét ma is az igazi tisztelet hangján említik.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

V e r e s P á ln é

1815-1895.

Sokszor megemlékeztünk már e lap hasábjain olyanokról, a kik
tanitóképző-íntézetet vezettek ; fordítsuk most kegyeletes érzelrnünket
affelé, a ki tanítóképzőt teremtett. . . .

Megilletődéssel adtak hírt a napi lapok arról, hogy özvegy Veres
Palné, szül, Beniczky Hermin. az Országos Nőképző Egyesület elnöke,
a Nógradmegyei Általános Tanítóegyesület dísztagja, hosszú betegség
után szepternbér 28-án elhunyt. Meleg hangon írtak VereS' Pálné érde-
meiről s egyéni tulajdonairól; de mégis csak felületes megemlékezés
volt az. A kulturhistóriai írónak leend feladat a méltókép beszámolni
Veres Pálné tetteiről s érdemeiről. Méltán fog ő szerepelni a hazai
történet lapjain, mert egyike volt hazánkban a jelen század legneveze-
tesebb női alakjainak. Az ő neve a legdíszesebb sorba. a Kovács Terézé,
Teleky Blankáé es Brunswick Terézé mellé emelkedik.
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Az utókor benne a magyar nemzeti irányú nőnevelés apostolát
tisztelheti. Akkor lépett fel a nők magasabb és nemzeties irányú ki-
képeztetése érdekében, a mikor még az I868-diki népoktatási törvény-
czikk csak készülőben volt, kevés kívétellel még a e művelt» családok
is megelégedtek leánygyermekeik elemi iskolai oktatásaval, sőt iszo-
nyodtak a e tudományos s kíképeztetéstől. A magasabb fokú leányiako-
lákat mindossze nehány apáczazárdai és magánnevelő-intézet képvi-
selte, de jobb lett volna talán ezeknek nem is lenniök. Száműzve volt belőlük
minden, a mi hazai ; «idegen nyelven idegenekké nevelték» a leány-
gyermekeket. A magasabb fokú tárgyak tanítása csak csábító- czégér
és puszta szemfényvesztés volt náluk. Ennek a szellemnek az átka még
mindig kísért itt ott, de mégis óriási előhaladást tettünk 1868 óta. A
nemzeti szellem a legtöbb leányiskolában tanyát ütött, sőt ki, is szorí-
totta az idegent. A magasabb kiképeztetésről is annyira átalakult a
közfelfogás, hogy immár a nőnevelés az egyetem kapuit döngeti.

tfogy ennyire jutottunk, abban Veres Pálnénak is tetemes része
van. O hozta létre a polgárí iskola felé helyezett első magasabb leány-
oktató és nevelő-intézetet Magyarországon s ez a szerencsés . kézzel
megalkotott s minden ízében magyar leányiskola siettette a magasabb
fokú leányoktatás kérdésének megoldását. Ha Veres Pálné nincs, úgy
nehány esztendővel később létesül a felsőbb leányiskola a nemzeti
művelődés kíszámíthatatlan kárára. Ebben van az ő munkásságának or-
szágos fontossága. '

Veres Palné mintaképe vala a művelt magyar nőknek. Megvolf
benne a nagy elme rnerészsége, a rendíthetetlen akarat, a mozgékony-
ság nagyobb szabású tettek keresztülvitelére. de azért szerette mindenek
felett otthonát. Mint szeretö, gyöngéd feleség, buzgó háziasszony, ön-
feláldozásig gondos anya is méltó a köztiszteletre s arra a határtalan
gyöngéd szeretetre, amelylyel őt családja tagjai mindenkor övezték. A
magyar történelem ,nagy női alakjai egyikével sem hasonlítható 'össze tel-
jesen, mert épen sokoldalúsága által tűnik ki; jellemében voltak voná-
sok a Lorántffy Zsuzsánna kötelesség tudásából, Bornemissza ~Anna
háziasságából s a Brunswick Teréz tevékenységéből. Ha nála nem is
jelennek meg oly nagy szabású arányban e tulajdonok, mint eme feje-
delmi nőknél. de annál szebb harmóniában. -

Érdemesnek tartjuk mozgalmas életéből nehány vonást közölni.
1815 deczember r j-án született Laziban, Nógrádmegyében. Atyját

alig ismerte, s az 183I-dlki cholera sirba vitte édes anyjat s így ser-
dülőkorában teljesen árván maradt. 80 éves nagyapjához került falura,
kinek gyermekeit, két leányát három nap alatt rabolta el 'a ragadós
betegség, ki e csapás által nemcsak búskomorrá, de emberkerülövé
vált s a leányka neveltetésével tovább nem gondolt senki.

Minden vezetést nélkülözve telt el ifjúsaga, míg férjhez nem ment.
Jó sorsa egy kiválóan nemes gondolkozású egyént adott hozzá élettarsúl.
kiről Miksiáth sírversében így szól l «Tiszta, önzetlen jellern, mint a
kristály s nemesen dobogó' szív volt."

Férjhezmenetele után nemsokára pár évig utartó betegeskedése
alatt tudni vágyó lelke az ágyban sem hagyta ót tétlenül pihenni; be-
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latta, hogya magyar nőnek magyarul is kell tudnia, magyar nyelvet
tanult tehát, mit az akkori nevelés a nőknél teljesen fölöslegesnek tar-
tott. Vallásos lelke Zschokke «Stunden der Andachts- janak tvaskos
kötetéből . oly módon igyekezett taplálékot szerezni, hogy azt lapokra
valasztva olvasgatta áhítattal, hogy fekvő helyzetében is tart hassa a la-
pokat. .

Midőn betegségéből felépült. legfőbb feladatának tartotta egyetlen
gyermekét a lehető legnagyobb önfeláldozással nevelni. Orákra sem
hagyta el leányát magától, de a legéberebb figyelemmel vezette nevel-
tetését, nem bízva a külföldi nevelőnókre, kíknek befolyása a gyermekre
a hazafiúságnak rovására van. Gonddal megválasztott evangélikus pap'
növendékek voltak házi nevelői, a kikben azon időben (az ötvenes
években) legalább az általános műveltség leginkább volt feltalálható ..rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA0
mindig jelen volt az órákon, ügyelt az oktatás menetére, maga i~ tovább
mívelődvén.

Leánya neveltetése közben még élénkebben belátta, mily vétek
a leányok szellemi kiképeztetését elhanyagoini ; kétszeresen érezte ezt,
rnert hiszen ő alig. tanult valamit.

E közben jött az 1861 -dik év, midőn leánya férjhez' ment s így
folytonos goridoskodása, a melylyel egyetlen gyermekét környezte,
nagyon csökkent, Erre az időre esik, hogy a lánglelkű Madách Imre,
kivel Veres Páiné családja benső barátságban élt, mint országyűlési
képviselő, először tünt fel nyilvános szereplésével és óriási alkotasa az
Ember Tragoediája is. ez időben .jelent meg, a melyért az Akadémia
tagjáva választotta. Székfoglalójának tárgya a nő volt, kiről úgy beszélt,
mint a ki a férfira úgy hat, mint egy hervadt virág, egy dermedt
madár.

Megdöbbenve és méltatlankodva olvasta 'ezt Veres Palné s még
inkább belátta, hogy mily· nagy bűn jobban nem képezni II nőket,
mikor még egy kíváló elme és így nyilatkozik róluk Tollat. ragadott s
egy Madáchhoz írt levelében védelmére kelt a nőknek s kifejtette,
hogy hátramaradottságuk nem az ő hibájuk, az ok neveltetésök elha-
nyagolásában és különösen abban az akkori általanos nézetben rejlik,
hogy míg a :férfi csupán l:omoly tanulmányok útján képes emelkedni
és pályáján nagy sikereket aratni. addig a nő folyton azt hallja, minek
tanuljon, elég au nyit tudnia, hogya falnak ne menjen. Madách vála-
szában töredelmesen bevallotta .Veres Pálnénak, ha előzőleg beszélt
volna vele e thémaról. székfoglalóját egészen máskép irta volna meg.
. .Veres Pálné lelkében, mint a hamu alá rejtett parázs, élt az a
gondolat. hogy a nőknek több s jobb nevelésre van szűkségük. Madách.
beszéde volt, a szikra, a mely lángra lobbantotta a Iappange zsarát-
nokot. A haza leglelkesebb leányait íölkereste, majd értekezletre hívta
össze, hogy lépjenek a tevékenység terére a magyar nőnevelés érde-
kében. Mikor már 100-ag voltak együtt, egyesületté alakultak. Később
összetoborzotta országszerte 9000 művelt nőnek aláírását egy kérvény-
hez, a melyet Deák Ferencz adott be a képviselőházhoz. hogy állítson
az állam egy felsőbb leányiskolát, a mely mintájául szolgáljon a nő-
nevelésnek. Hogy mennyit kelle előítélettel s bizalmatlansággal kűz-
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denie, kitűnik abból is, hogyariagy Eötvös, a magyar népoktatás
alapítója, a 12 előkelő nőből álló küldöttségnek az Akadémia elnöki
termében. midőn kérvényök támogatását jöttek kérni, talán az ő sajá-
tos álláspontjából kifolyólag azt felelte, hogy kívánatosabbnak tartja a
béresasszonyokat kötésre tanítani, mint a művelt osztályba tartozó
nőket magasabb kiképeztetésben részesíteni.

Lelkében rendíthetetlen volt a bizalom az általa megindított moz-
galom sikeréhez. Semmi nehézség. semmi küzdelem nem. riasztotta
vissza s midön Ballagi Mór azt mondotta neki egy ízben e női moz-
galom g.vengeségére czélozva :cKanállal akarják a tengert kimerítenis
- ezt felelte rá : c Ugy-e, ha nyáron a nap lankadó heve elől egy
terebélyes fa árnyékában üdítő pihenést talál, nem jut-e eszébe, mily
aprócska magból nőtt ez a nagy fa?,.

. Veres Palné az Országos Nőképző Egyesület létesítése és szerve-
zése körül oly tevékenységet, lángbuzgalmat fejtett ki, amilyenre
még a ferfiak közül is csak a legemelkedetebb idealismussal és öntuda-
tos akarattal megáldottak képesek. Először egy napilapban hívta fel a
magyar hölgyeket s buzdítá arra, hogy egyesületi úton törekedjenek
segítení a nőnevelés hiányain. Majd magánleveleket küldözött szerte-
szét az ország minden részébe, az érdeklődő hölgyeket értekezletre
híván Budapestre. Maga személyesen megkereste a főváros előkelő
hölgyeit; meglátogatta vidéken a falusi kastélyok úrnőit, mindenütt
hatva, buzdítva, lelkesítve; végre elérte azt, hogy 1867. május 24-én
megtartatott 22 nő jelenlétében a fővárosban az elso értekez let, amely
egy nőképző egyesület alakítását szükségesnek mondá s az alakulaodó
egyesület czéljául az tüzé ki, hogy alkalmat nyujtson a nőknek ala-
posabb és magasabb műveltség szerzésérerqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAés hasznos palyakra való
előkészületre s elhatározta, hogy az egyesület e czélból női főiskolat
állít fel.

Veres Pál~é nem pihent. A társadalmi téren tovább folytatott.
agitácziója mellett ez időtájban egy fűzetet bocsátott ki e Nézetek a női
ügy érdekében» c.Im alatt. hogy minél szélesebb körben csináljon
propagandát a nagy fontosságú kérdésnek. Az egyesület 1868. majus
23·an alakult meg véglegesen too taggal. A legkiválóbb műveltségű
és társadalmi állású nők gyülekeztek az egyesületben Veres Pálné
körül, mint gr. Teleky Sándorné, Jankovich Antalné, Várady Gábomé,
Daruváry Alajosné, Gönczy Palné, Majthényi Alajosné, stb. stb.

Az egyesület női főiskoláját 1869-hen nyitotta meg az Országúton
(most Muzeumkörúton) a Zrinyi-féle házban, egy szerény 2 szobás
bérelt lakásban, A magvacska ei volt vetve s ennek ápolása, terebelyes
fává nővetése lett most már. Veres Pálné és az egyesület minden gondja.
De ehhez pénz, sok pénz kellett. Veres Pálné az egyesület vagyoni
felvirágoztatása körül ép oly bámulatos mozgalmat, kitartást és ügyes-
séget fejtett ki, mint annak létesítésénél. Rövid időn 130 alapítványt
tettek a lelkes magyar nők az egyesület számára, a melyek között
1000-6000 frtosak is voltak. Fáradhatatlanbuzgalmat, leleményességet
tanúsított az egyesület a nagy közönség' jótékonyságának, áldozatkész-
ségének felébrésztésében. Különösen a' hetvenes években egymást ér-
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ték az egyesület által rendezett fényesnél fényesebb jelmezes tombola-
estélyek, bálok, hangversenyek, karácsonyi és tavaszi vásárok, fölolva-
sások, sorsjátékok s egyéb mulatságok, a melyeknek lelke, intézője a ,
választmány élen mindenkor maga Veres Pálné volt. Ezen erőfeszítés-
nek eredménye az lett, hogy az egyesületnek tiszta vagyona ma körül-
belöl 200 ezer forint s iskolája egyike az ország legnagyobb s legjobb
tanító és nevelő intézeteinek

Az Országos Nőképző Egyesület iskolája és nevelőintézete,ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAh a

bár az általános társadalmi és iskolai viszonyok szerint fejlődött, mint .
a többi női iskolák, mégis története sajátságos, a többi női taninté-
zetekéből eltérő egyéni vonásokat tüntet fel, a mint hogy szerveze-
ténél fogva ma is különleges helyet foglal leányiskoláink között.

Az egyesület magasabb női tanfolyama 1869-ben nyílt meg, tehát
akkor, mikor meg hazánkban nemcsak felsőbb, de polgári leányiskolák
sem voltak. Érdemesnek tartjuk ezen tanfolyamnak, a mely két évre,
terjedt, tantervét közölni. Az 1. évfolyam tárgyai voltak: lélektan (az
első félévben heti három órán), neveles-és egészségtan (a második fél-
évben heti 3 órán), aesthetika (2 óra), általanos mívelődéstörténet (4
óra), magyar nyelv (4 óra), nérnet nyelv (2 óra), franczia nyelv (2
óra), természettan (2 óra). számtan (3 óra), rajz (2 óra); A II. évfolyam
tárgyai voltak: gondolkodástan (heti 2 óran), erkölcstan (2 óra),
magyar mívelődéstörténet és alkotmány tan (3 óra), magyar irodalom-
történet (2 óra), ném et és franczia nyelv (2-2 óra), vegy tau a háztartásra
alkalmazva (3 óra), számtan (3 óra), rajz (3 óra.) Ez a tanterv sokkal
inkább megközelitette a magasabb leányoktatás idealis czélját, mint a
gimnáziumok és realiskolák mintájára szabott mai felsőbb leányiskolák.

Az intézet első tanárai voltak: Gyulay Pál, Torkos László, Berecz
Antal, dr. Csíky Kálmán, Dömötör Károly, Fekete József FelvettekrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
J 3-14 éves leányokat elemi iskolai bizonyítványnyal. A tanfolyamon nem-
csak tanulok, hanem felnőttek is résztvehettek, mint rendkívüli tanulók.
Ime a «Szabad Lyceum» eszméje 1 IRQPONMLKJIHGFEDCBA

A i iskola gyorsan fejlődött és a mi sajátságos, de a viszonyoknál
fogva természetes, nem felfelé, hanem lefelé épült. Már a harmadik év-
ben szükségessé vált egy előkészítő osztály felállítása, hogy a tanulók
a tanfolyam magasabb ismereteket nyujto tárgyainak elsajátítására, némi
alapot kapjanak. Ekkor szerveztettek uj alapon az 1868-diki törvények
értelmében az elemi népiskolák s jöttek' létre a polgári iskolák. Az
egyesület nem támaszkodott a többi elemi és polgári iskolákra, hanem
maga létesített ilyeneket felsőbb tanfolyama alá, hogy alkalmat adjon
a szülőkIiek leányaikat eleitől fogva egy I iskolában, ugyan azon szel-
lemben nevelhetni. Az egyesületnek az i876. évben .már 12 osztályból
álló női tanintézete volt, a mely állott 4 elemi, 4 polgári és 2 felsőbb
tanfolya mből,

Az egyesület 187o-ben, tehát a tanintézet fennállása második évé-
ben, internátust létesített, hogy kitüzött feladataihoz híven, bármely
családnak lehetővé tegye leánya magasabb fokú kiképeztetését.

Jellemző az egyesületzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAtanítóképzőjének fejlődése. Veres Pálné az



egyesüfet kettős feladatához híven. a mely részint a nőknek magasabb
általános műveltséget s egyúttal önfentartási pályákra előkészítést kivánt

• nyujtani, felsőbb tanfolyamát kezdettől fogva e{~yúttalzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAnevelőnőképzőnek IS

tervezte, sót eszében forgatta, mint az egyesület 1869·ben kiadott első
évkönyvéből kitűnik, az iskolának nőz' kereskedelmi tanfolyammal vala
kiegészítését Ú. A mint az ország első tanítónőképzője létrejött. a nevelő-
nőképzés szándékával felhagytak s a leányokat a tanítónői pályára
készítették elő. Tantervüket némileg átidornították a tanítónőképzőké
szerint s előkészített tanulóikat állandóan a budai állami tanítőnőkép-
zőbe küldték képesítő vizsgálatra. Ezen időtől fogva az intézet maga-
sab női iskolája egészen a tanítónőképzők hatása alatt fejlődött. Az ál-
lami felsőbb leányiskolák tantervétől s fej lődésétől függetlenítette
magát. Az első hatás abban nyílvánult, hogya mint 188I-ben az állami
tanítónőképzők négy évfolyamúakká lettek, ugyanakkor az egyesület két
osztályú magasabb leanyiskoláját három osztályúvá egészítette ki oly-
formán, hogy a 2 első folyam megőrizte az (809-ben kapott eredeti
jellegét, és szervezetét, a harmadik pedig a vizsgálatra való előkészítést
nyujtotta. A mint a nyolczvanas évek vége felé a taníténőképző-inté-
zeti oktatás színvonala s különösen szakjellege emelkedett, szükségessé
vált a negyedik évfolyam felállítása, a mit lehetővé tett az egyesület
épületének 1888-ban bekövetkezett kibővítése. Az 189Idiki uj tanító-
kepesíró szabályzat pedig arra késztette az egyesületet, hogy a nyil-
vánossági jogért folyamodjék, a mínek elnyerése czéljából a felsőbb
tanfolyamot egészen az állami képzők tanterve és szervezete szerint
rendezte be s önálló rendes tanári testülettel látta el.

Az intézet nyilvánessági jogát 1894-ben nyerte el. A tanítönö-
képző tanfolyam tanárai mind középiskolai vagy akadémiai (rajz, zene)
képesítésűek.

Az által, hogya magasabb női tanfolyam teljesen tanítónőkép-
zővé alakult át, az iskola eltért eredeti czéljátó l, Sem Veres Pálné,
sem az egyesület nem tudott ebbe belenyugodni. Ezért a jelen iskolai
év elején a tanítónőképzőtől függetlenül,' csupán a magasabb általános
képzés kívánalmait tartva nem előtt, két évi tovább képző tanfolyamot
étesítet tek, a melynek tanterve majdnem egészen megegyezik az 1869-
ben felállított tanfolyamával. Ez a továbbképző iskola igen látogatott
s szép jövő csírájáthordja magában.

Még az egyesület intézeti épületéről kell megemlékeznünk. Az
egyesület Veres Pálné vezetése alatt tíz év alatt vagyonilag annyira
megerősödött, hogy iskolája és internátusa számára 1882-ben a modern
pedagógiai követermények szerint berendezett díszes két emeletes épü-
letet emelhetett, a melyet 6 évvel később újra tetemesen kibővíthetert.
Osszesen 70 helyiséget foglal magában az épület, melyekből 24 szolgál
tanítási czélokra, u. m.rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAII osztályterem, -3 tanuló terem, 5 zongora-
szeba, egy-egy rajzo, ének- és tornaterem és 2 szertár. A többi része-
ket a lakó- és betegszobák, háló- és ebédlőtermek, a gyönyörű
nagy díszterem és a háztartáshoz szükséges egyéb helyiségek foglal-
ják el. Nevezetes az intézet berendezésénél, 'hogy az interna tus egészen
el van külö'nítve az z·nternatus1Ól. A benlakó növendékek 5 családra



vannak osztva, mindenik családnak tneg van ,egy-e~y csoportban a
maga külön halő-, lakó-, fürdőszöbája és egyéb mellékhelyisége.

Hogy az Országos Nőképző Egyesület tanító és nevelőintézete
a mai színvonalra ' emelkedett, egyéb tényezők mellett is az érdemek
oroszlánrésze a Veres Pálnéé. Nemcsak az egyesület, hanem az intézet
fővezetését is gyakorolta. A kormányzás és fejlesztés legkisebb' részletei
iránt érdeklődött, azok intézésébe befolyt; az elvi fontosságú és személyi
ügyekben pedig a maga ~zámára tartotta fenn a döntést. Főleg
fontos esetekben mindig kikérte azok nézetét, a kiket becsült, de sok-
szor nem azért, hogy magát vezettesse, hanem, hogy eszméinek híveket
nyerjen. Ez rendesen könnyen sikerült neki szellemességénél, szerény-
ségénél, finom tapintatánál s főleg szivének melegénél fogva. Minden
szavából az idealistákat jellemző lelkesedés, őszinteség, bizalom sugár-
zott ki. Hátásának titka, ereje lelki nemességében állott. Mindenki érezte
vele szemben, hogy emelkedett szellemmel s fenkölt erkölcsi lény-
nyel van dolga. A férfinemet tisztelte, saját nemét imádta, a gyerme-
keket rajongva szerette. Családi körén kívül legboldogabb perczeit az
iskolában a gyermekek között töltötte, Gyakran látogatta a tanítási
órákat s azonnal kifejezte örömét, ha valamit tanult, de boldog volt, ha
ő is mondhatott újat s a gyermekek szellemi kincsét gyarapíthatta.

Tanulni s a tudás által a szellemi élet urainak sorába emelkedni,
volt szívének legforróbb vágya. Folyton észlelt, megfigyelt s kedvvel
forgatta a könyveket. Előszeretettel tanulmányozta alélektant. gondol-
kodástant és neveléstant. Nézete szerint e tudományokban minden anyá-
nak tájékozottnak kell lennie. E meggyőződésének illusztrálására írta
meg ezelőtt egy évvel az anyák s művelt nők. nevelői pályára készülő
leányok számára lélektanát, a melyet a szakkörök is elismeréssel fozad-
tak. Veres Pálné szavainak igazságát tetteivel szerette bizonyítani. Nala
a szó és a tett belső életnek, lelki szükségriek kifolyása volt.

Veres'Pálné nagy kincset hagyott nemzetének. Már eddig is ezer-
ötszáz magyar nő az ő általa alapított intézetnek köszönheti lelkirqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBArnű-

veltségét. S ez nagy dolog; mert, a mint ő mondá, a férfiak teremtik
az országnak a törvényeket, a nők az erkölcsöket. Magyar nők, a Veres
Pálné szelleme hassa át lelketeket, s családotok boldogsaga,' nemzete-
tek jövője biztositva lesz!ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A f e l s ő - I ö v ő i t a n í t ó in t é z e t e k jubileuma,'

Hazánk egyik legszebb vidékén, közel a stájer határhoz, Vasvár-
megye észak-nyugati részében fekszik egy kis, alig másfélezer lakosságot
számláló község csendes. kies völgyben. Az utazó, a ki ott megfordul,
csodálkozva látja, hogy a mezőváros közepén egész sora emelkedik a

1) AzzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAcEvange/ikus Nlpz'skola . 8 -9 számáb61 közöljük a hazafias hivatást teljesí ő
fels6.lövői evang. tanűéképző-intézet SO éves jubileumanak leírását, amely, alkalomból a
tanít6képző' tanárok orsz egyesülete nevében Péterfy Sándor elnök távirJüilag tolmácsolta az
ország tanít6képz5 tanári testületének részvételét az ünnepi örömben s e,lism~réséta hazai
tanUgynek tettso évi kivá16'siolgálatokért. ." .. " Szerk.



palotáknak és bámulara még nagyobbodik, ha hallja és latja, hogy ezek
rnind a magyar kultura templomai, mind iskolák. Igen, ezen kis hely-
ségben nem kevesebb, mint három tanintézet létezik, t.·rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi. tanítóképző,
hat osztályú gimnázium és négy osztályű reálisk~la.· . ." ..

Hazánk minden művelt polgára örömmel szemléli szellemi életünk
eme szép és hatalmas védbástyáit és önkény telen fölveti a kérdést: ki
volt az a bölcs tényező, ki e helységet ezen intézetekkel ·megáldotta.
Talán az állam volt az, a ki e német vidéken az állami nyelv és eszme
terjesztését, mcgsz ilárdítását akarta előmozdítani? Oh nem, az államnak
nincs arravaló pénze, hogy. ily kis községet ily kulturális központtá
tegyen. ,Vagy talan valami gazdag embet;b;uát,' ki rajongott e darab
földért és fölösleges millióibót juttatott néhány százezret ide is? Oh
nem, nem gazdág ember volt az alapító, hanem 'egy egvszerű, népért,
hazájaért és hitéért lángoló protestáns lelkész:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAWimmer Gattlieb Agost.
Egy Bécsben .született, de magyar földön és iskolákban fölnövekedett árva
fiú. Ő volt ,t; községre t. i. Felső Ló"vőn nézve az, a mi egykor Franeke
Halléban. O alapította ezelőtt 50 évvel első sorban a tanítóképzőt,
hogy cr népet jó tanítókkal lássa ej, alulról művelje. Nagy sző volt az
az akkori időben, a mikor kiszolgált katonák és munkakerülő mester-
emberekből 'állott a falusi tanítóság. - Az ő intézete volt hazánkban
az első rendszeresen szervezett tanítóképző-intézet. Tizenkét tanítvány-
nyal kezdte a nemes munkát, a tanerőket külföldről hozatta, csupa
kiváló pedagógusokat. A szükséges pénzt összekoldulta, legnagyobb
részét a németországi hitrokonok. nevezetesen a Gusztáv Adolf-egylet
adományozta, továbbá jöttek 'adományok Schweizből; Angolország- és
Skócziából. Wimrner nem sokáig örülhetett műve fejlődésének, mert a
szabadságharcz következtében ő is. mint buzgón szereplő hazafi és
kormánybiztos, menekülni volt kénytelen és külföldön tartózkodni, mire
pedig megjött .számára a kegyelem, eljött a halál angyala. ugyanott
halt meg. a hol született, Bécsben.RQPONMLKJIHGFEDCBAM ű v e és szelleme azonban örökké
fog fényleni. Az általa alapított felső-Iövői tanítóképző, rnely később
reáliskolával és gimnáziuminal lett bővítve és a melyek évről-évre fej-
lődtek és virágoztak. július hó 18-án ünnepelték az 50 éves tennállas-
nak ünnepet. Az ország minden széléről sereglettek össze az intézet-"
nek volt tanítvanyai ezen alkalomra. eljött a vármegye főispánja, Reiszig
Ede, alispánja, Károlyi Antal, a kerüléti főigazgató, dr. Németh Antal,
a Gusztáv Adolf-egylet részéről Witz-Stőber egyházi főtánácsos. Ki-
maradásnkat kirnentették Pronay Dezső, egyetemes felügyelő és Radó
Kalmán egyházkerületi felügyelő stb. kik mind szivélyes iratokat küld-
tek. A kis község ezen alkalomra ünnepi diszt öltött, minden házon
lengett. oa" hárornszinű zászló; az utczák pedig' mindvégig. fel: voJtak.
diseítve feriyű' és nyírfácskákkal ; .a szépen. felkoszorúzott iskola-épületek
előtt hatalmas diadaliv emelkedett- efelirattal: elsten hozott h

.Az idő gyönyörű volt, a legkisebb felhő sem mutatkozott az égen;
ezrivel tolult és gyülekezett a helybeli és vidéki nép. nagyot. széltak
a mozsarak, majd megkondultak aharangok és templomba hívták az
ünneplő közönséget a hálaadó isteni tiszteletre. Itt 'Stettner Gyula ,espe-
res és Seregély Dávid lelkész mélyen megható egyházi .beszédekben ki-
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fejtették, hogy ezen intézetet a hit és szeretet alapította és tartotta
fenn és megemlékeztek hálás szavakban nagy alapítójukról.

Azután -kivonult az ünneplő sokaság az iskolatérre, holzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAHó'llt'g
Károly igazgató vázolta az intézet történetét, küzdelmes multját. Utána
az üdvözlő beszédek egész sora következett. Így első sorban amegye
alispánja, dr, Károlyi Antal a vármegye nevében meleg, elismerő sza-
vakban üdvözölte az intézetet, majd felszolalt Wz'tz-Stőber egyházi fő-
tanácsos a Gusztáv Adolf-egylet nevében s lelkes beszédben tolmá-
csolta ezen egyesületnek, me1y 50 év alatt több mint 140,000 frtot
adományozott az intézetnek.ijő kivánatait, kifejtve egyúttal, hogy ezen
adomány fejében ezen egyesület nem kiván és kivánt soha mást, mint
hogy szabad protestáns, hazafias szellemben neveljék a fiatalságot.

A volt tanítványok nevében Kurcz Sámuel fő- és székvárosi tanító
tolmácsolta az intézet iránt táplált háláját és egyúttal 2100 frtot adott
át az intézet igazgatójának, mely összeget az ő felszólítására a volt
tanítványok adták. össze egy cjubelt'umi alap~ megteremtése végett,
melynek kamataz'ból szegény tanuló!? , első sorban tanítóknak gyerme~ez' fog-
nak segélyeztetm',. V égre Hokk Otto tartott a tanári kar nevében sike-
rült szónoklatot, fogadalmat téve, hogy ezen intézet szelleme, úgy mint
eddig, ezentúl is a vallásosság és hazafiság lesz, mely szellem szolgá-
látában állott á nagynevű, halhatatlan érdemű alapítója, Wimmer G.
Ágost.

Az egyes beszédeknél a templomban és künt a téren is a felső-
lövői férfidalárda J:t.z'tnerJános tanár vezetése alatt megható módon éne-
kelt. Az óriási közönség daczára mindenütt példás rend uralkodott,
miben a helybeli tűzoltóságnak, mely arra felügyelt. nagy érdeme van.

Az ünnep után fényes bankett következett az intézet tornacsar-
nokában.

Megemlítjük még azt, hogy az intézet ötvenéves történetét Eben-
spanger :János, a tanítóképző főnöke írta meg és az értesítőben tette
közzé, azonkívül külön lenyomatban is megjelent. A benne található
érdekes adatokból csak annyit akarunk felemIíteni, hogy ezen intézet
50 év alatt 550 tanítot nevelt és középiskoláit 6552 tanuló látogatta.

Kurcz Sámuel budapesti ev. tanító pedig ez alkalomra az odavaló
nép számára megirta Wimmer G. Ágoston életrajzát, mely az örömün-
nep napján száz meg száz példányban kelt el.
, Az épületek száma hat és mintegy 200,000 frtot képviselnek érték-

ben. 50 évvel ezelőtt 12 volt a tanulók száma, a lefolyt iskolai évben 274.)

A..felsölövöi ágoZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAh i t v . evang.fanítóképzö-íntésetnek rövid,
. t ö r t é n e t e .

Az intézetnek alapítója Wimmer Goltlt'eb Agost, felsőlövői pap volt,
Ki 1791. aug zo-án Bécsben igen szegénysorsú szülőktől született. Hat
éves korában elveszítette atyját, 10. évében anyját, Az árva fiú most
mesteremberekhez jött' mint inas, de hírét vevén még szülői életében,
hogy Magyarországon vannak olyan iskolák, hol szegény fiúk ingyen
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taníttatnak. ott hagyta Bécset sindult Selmeczbánya fejé, hol állítő-
'lag bácsíja élt volna A középiskolákat látogatta Selmeczen, Osgyán-
ban (GÖmörtnegye). hol egy istenfélő reform, úr, bizonyos Nagy-Révi
Vajda István, sok jót tett vele; innen eljutott Beszterczebányára, Eper-
jesré és végül Sopronba, hol különösen a theologusi kurzust végezte,
Innen a gyönki gunnáziumnál 1 évig működött, mintzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAanémet nyelv-
tanára, aztán pedig Szontágh István úr házában, Felső-Magyarországon,
2 évig nevelő volt. ,

A protestáns magyar ifjak példáját követve, külföldre is- került,
még pedig jenaba. 1818-ban Kis János evang. superintendens által fel-
szenteltetett, miután már F.-Lövőre káplánnak meghívták az öreg. be-
teges Raics Pál lelkész mellé, Ugyanez év őszén Raics elhalálozván,
Wimmert rendes papnak megválasztották. Lövőn működött 1833 ·ig
áldásosan, különös gondot fordított az iskolák javítására. Ezeket ujjá-
szervezte. Minthogy azonban abban az időben sem Magyarországon,
sem az osztrák tartományokban evang. tanítóképző-intézet nem volt, azon
törte fejét: hogy hogyan lehetne egy ilyent teremteni, még pedig ott,
F'-Lövőn, abban a kis paraszthelységben. melynek lakossága akkor
alig lehetett több 1200 léleknél! 25 esztendeig foglalkozott e gondo-
lattal, e tervnek keresztülvitelével. Nagy és erős vala Wimmernek a
hite Istenében és bizalma a jó emberekben! Ismerte s látta ő a Gotha
melletti Schnepfenthalt és a Franeke alkotásait Hallében. Miért nem le-
hetne Magyarországon is hasonló dolgot teremteni?! Pályatársai is
nagyon )ételkedtek tervének megvalósíthatásán s ennek egy kerületi
gyűlésen kifejezést is adtak, kérdezvén őt: c Mivel gondolja a létesí-
tendő iskolát fentartani? Mire ő mintegy felháborodottan felelt. cAzt
his.sem, hogy azÚr Jézus még nem mondott csődb"!RQPONMLKJIHGFEDCBA1 > Most már nem
tartóztatá vissza magát, bejárta Németországot, Schweizor s biztosította
legalább annyira, a mennyire a képzőnek az ekzisztencaiáját,

Mielőtt még 184o-ben gyülekezetét a jobbágyság kötelékeiből föl- '
szabadította volnarqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(F.- Lövő volt az első község e téren I), 1842- ben
hozzáfogott a tulajdonképeni tanítóképzői épület építéséhez, melyet, úgy
sejtem, a Bázel melletti Zeller-féle z'ntlzet és berendezése szerint kívánt
berendezni, sőt még azt a nevet is adta neki eleinte, mint a hogyan
azt nevezték, t. i. c Armen-Schullehrer-Seminar.» Ugyanaz év május
[7-én rakták le az intézet alapkövét.

I845-ben készen állott az új épület, mely ugyan becsületesen meg
lőn építve, mert a későbben emelt épületek közt egyetlenegy sem állotta
ki úgy az idő viszontagságait., mint az. Látni kellett volna azt a buzgó-
ságot, mivel az odavaló lakosok és a filiakból jöttek s végezték az ingyen-
munkát I Es Lovőnek lakossága még ma sem 'szünt meg Isten nevében
dolgozni ott, a hol a jQ ügy megkívánja.

, 1845. május hó r z-én történt az épület felavatása. Nagy, volt a
sokaság, odavalók és idegenek,' kik eljöttek, látni és hallani az itt tör-
ténteket és még történendőketI Többek közt jelen volt akkor K la u e d ]

Bdbor csorigrádmegyi országgyűlési követ, Wémet' Ujvári gnój /3attyányz
ífFcsaládja , sok evang. lelkész .és a felsö-eőri ev. ref. lelkipásztor .. Kez.
dődött az ünnepség .choralénekkel, mire Wimmer káplánja;": l&tter .
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Sámuel. bevezető imát mondott németnyelven. MostzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAWimmer odaállott
és hatásos 'magyar beszédben fejregette az új iskola czélját. Utána az
intézet számára nyert igazgató, f(ühne F. K. megható .beszédben mutatta
be magát. Ezutan felavattatott az épület a helybeli lelkész, Wim mer által.

Az épület meg a berendezése most megvolt ugyan. de maradt
ám törleszteni való adósság is. A mennyit hazánkban evang. hivektől
összeszedhetert Wimmer, annyit gyüjtött is, de ez mind. vajmi kevés volt.
Vette útját újra kifelé s 1845 szeptember havában látjuk őt Stuttgart-
ban a Gústav Adolf gyűlésen és Berlinben, honnan IV Vzlmos porosi
király 10,000 váltóforintból álló adományával tért haza, Benesur Már-
ton, soproni gyógyszertáros 2000 pengő forintnyi alapítványt tett; Mária
Dorottya főherczegnő szintén ide ajándékozta 2.000· pengőfrtnyi alapít-
ványának kamatjait, Le Gra.nd baseli pap pedig, ki Lövőnek mindig jó
barátja volt, 2500 váltoforintot adott eczélra.

1846-ban a tanítóképző személyzetét így találjuk : Wimmer fel-
ügyelő (Iuspektor], Kühne igazgató és egynehány kitünő tanár külföld-
ről, mint Láline, a későbbi soproni tanintézetek megteremtője, bizonyos
Martzg kitűnő számolómester, Samarfay Mihály nyugd. főreálisk. ig.
Pozsonyban. Gebhard szépírö sat ...

. Ezen időben az intézet 5 osztályból állott: 1 előkészttőből, z
praeparandia és 2 szemináriumi osztályból.

12 ifjúval nyitotta meg Wimmer iskoláját. (Nem emlékeztet-e
e szám a Krisztus 12 tanítványára?) Ezek közül tudtommal jelegleg még
3-an működnek, mint tanítók (1849-ban kerültek ki oklevéllell); egy
élvezi a nyugdíjat, egy mindjárt kilépése után gazdaságra adta magát és
nem járt rosszul; 1 qleg hosszú tanítói működését jegyzőséggel cserélte fel.

Akkori időben, mi nagyon természetes, nemcsak magyarorsz ági
ifjak léptek a képzőbe, hanem az akkor még: «Oesterreicblscbe Monar-
chie» minden tartományából evang, vallású tanulók, kiktől követeltek
4 jól végzett elemi osztályt s hogy I4 évesek lettek legyen, onnan felvételi
vizsga alapján jöttek a praeparandia I. osztályába, hol a rendes tantárgya-
kon kívül különösen a zenében és éneklésben nyertek oktatást. A prae-
par. osztályok végeztével átlé.ptek a szemináriumba. Itt az első évben
fontosabb tárgyak kibővítesén kívül bevezettettek a leendő tanítók szak-
májukba, a mennyiben itt kezdték meg a pedagógiai tudomány alap-
kövét lerakni, ez évben persze még csak theoriában; eljártak továbbá
a főnökükkel (Seminar- Vorstand), a mely elnevezés még mai , napig is
megmaradt, aZ ugyanabban. az épületben. elhelyezett elemi ískolákba,
tanáraikkal v. tanáraikat hallgatván, a H. évben aztán már az egyesek-
nek kellett tanÍtaniok, mely tanítás után visszamentek terrnükbe, hol
aztán a' legszigorúbb kritika következett mind a társak, mind a tanár
részéről, ,

De Wimmer nemcsak a tanítóképző- intézetet hozta létre, hanem
felállított melléje még egy penst'onátumot is, melynek kettős czélja volt:
I. hogy ebbe vagyonosabb polgároknak, honoráczioroknak és nemeseknek
gyermekei az elemi iskolákban tanultak után tovább képezhessék magu-
kat; 2. hogy ezen tanulókért fizetett jövedelem fölöslegese lj. szeminá-
rium fentartására fordíttassék.



Ily mődon szépen fejlődtek az iskolák, derqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi 848 F. Lövőt is érin-
tette, Wimmer mint Vasvármegye táblabírája sem maradt hátra a többi
hazafitól. A' fenkölt· gondolkodású hazafias íelsölövői pap is' kardot
öltött s mint kinevezett magyar kormánybiztos, a vidék harczképes
embereit maga köré gyűjté s lőn a nemzetőrök parancsnoka, Ü fordí-
totta le Kossuth Lajos lelkes szózatát német nyelvre, melyet a megyei
hatóság a nép közt hivatalból terjesztett. - Hogy mi lett ennek

, a vége, könnyen gondolható, Wimmernek menekülnie kellett; álru-
hában szerencsésen ugyan, de nagy veszélyek közt leülföldre. sőt Ame-
rikába is eljutott, honnan 185o-ben' Bréma városába visszautazott, hol
aztán 'I863·ig lelkészkedett.

De sajátságos, az általa alapított iskolában nem szünetelt a tanítás.
A fent érintett Kűhne, ki Wimmer ldoiDb leányát, Augustát nőűl vette,
lett rnost apósa helyén adminisztrátor, majd lelkésze az egyháznak,
e mellett meg megtartotta az intézetben a felügyelői tisztet is, igazga-
tóul pedigzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBASchubert Vilmos hivatott meg külföldről, ki minden szakmá-
ban igen járatos férfiú vala.

Csakhamar kicsinynek, szűknek bizonyult a régí épület, kibővíté-
sére kellett gondolni s íme, 1851-ben már elhatározta egy. második
iskolai épület emelését. Ez a 2 emeletes épület 1853-ban -készűlt el. E
mellé 1857~ben még egy emeletes épület épült, mely többek közt 2
tanárnak ad lakást. 1879 ben 'a tanintézetek egy a helységben fekvő
emeletes házzal szaporodtak, 3 évvelrá pedig egy kisebb hazat vettek
meg a hozzá tartozó kerttel, .kevés szántófölddel és erdőcskével.

, Ezen épületek még mindig nem feleltek meg a kívánalmaknak s
különösen gr -. Csáky Albin miniszter nagyon szorította a felsőlövőieket,
hogy különálló nevelőintézetet állítsanak fel. Folyamodtak is a jó lö-
vőiek a magas kormányhoz segélyért, de ilyent onnan nem' kaptak, a
szigorú parancsolatok az épület felállítását illetőleg meg egyre szapo·
rodtak és az egyháznak bele kellett mennie az épület felépítésébe. de
egyúttal az adóssag csinálásba is, mert 65JOO Irt nem csekély összeg
szegényes viszonyok közt. Az alapját 1892. évi junius 8-án a király ő
felsége koronázási ernlékünnepén rakták le s felavatása 1894. junius
3-án történhetett meg. Az épület impozáns, két, sőt a közepén .három
emeletes •

. Alig hogy az megvolt, jött a kormány részéről uj parancs: állít-
tassék .fel egy téli tornacsarnok.' Ez is megtörtént.

Az összes tanintézetek épületei ma körülbelul 170-200,000 frt
értéket képviselnek. van azokban 124 helyiség, azok közt 19 tanterem.

Már is hosszúra nyúlt «rövid» ismertetésem, kell még, hogy fel-
említsem. hogy milyen most a tanítóképzőnek szervezete.

Az 1871/2. tanév legfontosabb határozata az, hogyaképzőbe
ezentúl évenkint vétessenek tel növendékek. (1845-1552-ig minden 4
évben, 1852- 1872-ig minden két évben vétettek tel a képzőbe növen-
dékek.) A szemínárium utolsó évét a tanítojelölteknek valami tanítói állá-
son kell tölteniök, honnan visszajönnek, képesítőttenni. 1874- ben 7ausz
tanítóképző tanár Lövőről távozván, az önálló «praeparandia s meg szünt ;



a preparandisták ezentul a középiskola megfelelő osztályú növendékei-
velközös oktatást nyertek, csak a zenében .kaptak még külön-órákat.

1876. okt. ra-én nagy csapás érte á felsőlövői képzőt,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAWeber Hug»;
ki 16 éven át volt kitünő főnöke s tanára a képzőnek, meghalt. «Nehezen
nélkülözi a tantestület hű munkatársát, aképezde szakavatott, lelkiös-
meretes vezetőjét b. mondja az iskolajegyzőkönyv.

1877. Ebenspanger Jánost választották meg Weber helyébe képző.
intézeti főnöknek, ki 1888 óta egyúttal helyettes igazgatója is az inté-
zet eknek. Nagy érdeme Ebenspangernek, hogya tanítokká kiképzendő
ifjakat nyelv tekintetében is jó magyarokká teszi, A tanítás nyelve
magyar és nérnet,

Budapest Kurcs Sámuel
ev. tanít6.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

F o g a lm a z á s a z e l e m i t a n í t ó k é p z ö b e n .

(F oly tat á s.)

6. Anyaggyüjtés a szónoki 'kisérletekhez..rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
(

Tájékoffásul. Tantervjavaslatunk a jövő néptanítóját nem akarjá
ugyan sem népszónokká. sem keresztelők, különféle torozások meg más
ilyen összejövetelek szóvivőjévé nevelni. De azt már igenis' akarja -
mindnyájunknak is akarnia kell - hogyanéptanító barmely olyan
alkalomból, mely állásával, hivatásával összefér, összefügg, vagy amely
ezt tőle épen határozottan megköveteli: mívelt ember módjára, kellő
'alapossággal és hatással szót emelni képes legyen. Néptanítóinknak
ilyes szereplését tantervjavaslatunk, igaz, hogy csak az iskola : ' tletre.
korlátolja ; de minthogy felfogásunk, tapasztalataink szerint a tanító
egyesületi testületi élete az ő iskolai életének szerves kiegészítője: az
alább sorba állított néptanítói alkalmi beszédek közé ez okból vontunk
be nehány olyant is, melyek :javarészben a tanítótestületi működés
körében találnak alkalmazást. - Kezdő szónok részére pedig iranyítő-
nak e két fökérdés megfontolását tűzzük: ki:RQPONMLKJIHGFEDCBAa j minő kozönség előtt
kell csak azt a beszédet tartani? b) Minő czélt kell azzal a beszéddel el-
érni? .- Amaz okok pedig, melyek beszédtartásra alkalmat szolgáltat-
nak, lehetnek: rendesen évről-évre, vagy rendkívül előkerülők. Rendesen
kerülhetnek elő a következők: az évnyitó, évzár6, évente tartatni szokott
helyi vagy nemzeti ünnepi beszéde. Rendkívül kerülhetnek elő: a be-
köszöntő, búcsúzó, üdvözlő vagy fogadó. felavató, jubilá ló, véletlen örven·
detes vagy gyászos alkalomra szóló és emlékbeszédek.

a j Ren d e IS elle 1ő for du 1 ó aIk alm i b e ~ z éde k.

aa) Évnyitó beszéd. 1.'Évnyitó beszédem' főtételét hol keressem r
Mire hívjam föl a gyermekek, szülők, a hallgatóság, esetleg az összes-
nek figyelmet a megnyitás alkalmával? A gyermekekét . fölhívhatom a
gyermeki kötelességekre, tanulói erényekre, az iskolai élet kellemeire;
a szülőkét a szülői kötelességekre : a sajátságaira, kötelezettségeire ama



4rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAII

szoros viszonyoknak melyben szülők és gyermekek, szülők és t~nító., gyer-
mekek és tanító, vagy mindhárman egymáshoz állanak; a gyermeki élet
örömeire, fejlődésének sajátságos, átalános, különös fontos jelenségeire ; a
h a II gat ó s á g é t - esetleg a szülőkét, gyermekekét, hallgatókét össze-
sen - az iskolának mint közintézetnek fontosságára-a család, társadalom
nemzet felvirágoztatásában; e téren .betöltött, betöltendő hivatására;
mindnyájunknak érdeklődését. áldozatkészségét követelő helyzetére. 2. A
kimerithetetlen gazdagságban kinálkozó főtételek közül az adott és kellően
tekintetbe vett összes körülmények melyiket ajánlják jele nleg leginkább,
legsürgősebben ? 3. Van-e szükség és mennyiben arra, hogyafőtételben
kimondott igazság, elv, állítás felől való általános, divatos, uralkodó fel-
fogást megvilágítsam, kiegészítsem, helyreigazítsam ? 4. Mi által, minő
úton-rnődon érhető el ez a kiegészítés, megvilágítás stb. legczélszerűbben?
5. A főtétel esetleg minő szempontok szerint minő teljes. de nem nagy
számű alsóbb tételekre oszthat6? 6; Az egyes alsóbb tételek valamelyi-
kénél és melyikénél van szükség olyan munkára, milyet e kérdéssoro-
zat 3. pontjában említettünk s az a munka, sikerrel, hogyan végezhető ?
7. Az egyes alsóbb tételeknek, vagy az ilyenekre föl nem osztható
eredeti tétefnek a hallgatóság értelme előtt leendő teljes feltüntetésére
minő egymásutánban, minő intézkedéseket tegyünk (hol, mennyiben, minő
meghatározást, fogalomkifejtést, körülírást, hasonló. és ellenkező dol-
goknak, minőségeknek, cselekvéseknek, viszooyoknak feltüntetését alkal-
mazzuk; hasonlatokkal, példákkal, az ellenkezőoek feltüntetésére szol-
gáló rninő adatokkal rendelkezhetünk a közéletből, történelemből. mese-
irodalomból, egyes kiváló egyének, irók, költők, szónokok műveiből,
nyilatkozatai ból) ? 8. A hallgatóság értdmi felfogásába ennyire 'beférkőzte-
tett részletek összességét, azok egyeseit, és pedig melyikér, minő úton:'
módon kell innen ugyanazoknak kedélyvilágába átvinni (Ha kötelességekről
van szó, azoknak melyike minő eredetű ;teljesítésüknek minő üdvös,
jótékony, elhanyagolásuknak minő káros következményei szoktak lenni;
ha erények forognak szóban, azoknak melyi ke minő üdvös, elhanyagolása,
ellenkezője, szűkebb-szélesebh körökben minő káros következményeket
vonhat maga után; ha viszonyok fejtegetése a teendőnk, a nemeseknek,
helyeseknek, jóirányúaknak fentartása. fejlesztése, szorosabbátevése meny- .
nyiben válik javunkra, ellenkezője pedig menyi bajt okozhat egyesek-
nek ; ha megengedett, ártatlan örömekről beszélünk: mennyire fölvidit-
ják azok a kedélyt, megkönnyítik a munkát, az élet terheit, az ellen-
kezők ': a keresettek, a nemtelenek menyire megrontanak testet, lelket,
vagyoni állást; ha fejlődésről, annak valamely helyes, egészséges mód-
járól, irányáról beszélünk: minő hálával tartozunk az iránt, ki a fejlesz-
tést eszközli, helyesen irányítja. annak továbbvite\ében főfőmunkás, minő
örömet, lelki élvezetet okoz e fejlődés szemlélése azoknak, kiket jővőnk
közelebbről érdekel, és minő ellenkező a hatás ellenkező esetben stb.)?
9. A magunk által elébb (a 8. pont utasítása szerint) felhozottak. felhoz-
hatók további támogatására, hatásának fokozásárá a természetből, a
közéletből, a történelemből, egyes kiváló egyének példájából, nyilatko-
zataiból a kedélyre hatni képes minő eseteket lehet fölemlítenünk. 10

Az egész beszéddel minő végeredményre kell jutnunk?



bb) Évzárú berzéd.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1. Ilyen beszéd~m legtermészetesebb főtétele mi-
ből állhat (szernle a mult év fölött; visszatekintés, pillantás a mult évre,
am. é. tanulságai stb)? 2. Az egyes alsóbb tételek: a szemle, visszatekintés
egyes eredményei, az egyes tanulságok, tapasztalatok. 3. Az egyes
alsóbb tételek közül melyek és mennyiben vonatkoznak az értelmi,
kedélyi nevelésre? 4. Melyek voltak az iskola rhinden irányú nevelői
működését elősegítő, gáti 6, el nem hárítható körülmények? 5. Az elébbi
évhez viszonyítva, különösen az iskola által elért eredmények, átalában
az, egész iskolázásügy, minő adatok szerint, minő emelkedést, veszteg-
lést visszaesést mutat s utóbb emIített jelenségek": minő helyi vagy
szélesebb körben ható okokra vihetők vissza? 6 A tapasztalt emelke-
désért az iskola 'életére, fejlődésére befolyást gyakor-Ió tényezők közül
melyek a kulönösen kiemelendők, az átalában megernlíthetők ; a veszteg-
lés, vissza esés elkerülése czéljából idehátrább minő tényezők közrernií-
ködésére számíthatni? 7. Mit tanácsolok a (nyári) nagy szünet küszöbén
tanítványaimnak? 8. Mire kérem ez alkalomból szülőiket, az őket keb-
lükre fogadó családtagokat. rokonokat, az ifjú nemzedék nevelése iránt
érdeklődő hallgatóságot? 9. Az iskolából - év végén - az életbe
kilépő rajhoz minő tanácsoló, kérő szavaírn vannak (iskolával való kap-
csolat fentartása, tanításainak megőrzése stb.)?

cc) Évente előforduló helyi vagy nemzeti ünnepen mondandó beszéc{ek.
1. Minek az emlékét ünnepeljük? 2. Miben adható rövid rajza amaz
eseménynek intézkedésnek, melynek emlékét évente megüljük (az ese-
mény, intézkedés előzményei, lefolyása, hatása s ennek alapján a meg·
ünneplés önkény telen keletkezése;' hivatalos, országos elrendeltetése)?
3. Hogy érte el az ünneplés mai fejlettségét (rnilyen formaság-okkal,
kiknek rendezése, vezetése, részvétele mellett, jelenlétében tartottak meg
legelőbb. később; az ünnep megtartása később -- rnikor - minő kezde-
ményezésre. minő változasokon ment keresztül)? 4. Az ünnepnek minő
külső hatását láthatni különösen, minőt átalában (minő részük, szerepük
jut benne az elüljáróknak, öregeknek, az itjúság nak, különböző foglal-
kozású egyéneknek ; hogyan emeli az ünneplés a közlelkesedést, az
üdvös dolgok végzésére való vállalkozást társulást ... mindezen ténye-
ket a lehetőségig köztudatban levő példákból kell leolvastatni) ? 5·
Hogy ünnepeljük legméltóbban amaz eseményt, intézmény létrejöttét,
az ebben szerepelt dICSŐ elődök emlékét (példáik, erényeik követése,
üdvös intézkedéseikhez való ragaszkodás, netalán észlelhető hibáik, togyat-
kozásaik gyöngéd elfödése. tévedéseik kikerülése ;' idő lk, eszközeink,
alkalmaink 'szorgalmas, lelkes stb. fölhasználása; a közjó lelkes előrnoz
dítása; magunk, embertársaink erényeinek, jó hajlamainak fejlesztése.
az ellenkezők levetkőzése, elnyomása stb.)? 6. Jelen alkalommal épen
mire :határozzuk. szánjuk elrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAmagunkat (mi a "Iegsürg ősebb- Iegfontosabb,
legszükségesebb;' a mit ilyennek látunk, annak kiviteléhez minő elők~-
szítő és további lépéseket tegyünk; a- siker biztosítása czéljából minő
tényezőket igyekezzünk megnyerni, minő munkara serkenteni. működésbe
i~dítani, e munka legközelebbi czéljául mit kitűzni stb.)?



b )zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBARen dk í v ü lia lk a l mib esz éde k.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

aa)Beköszöntö beszéd. I. Minő állást foglaltam el (a népiskola,
.néptanítói állás jelentősége átalános nagy vonásokban)? 2. Működésem
elébe rninő elérendő, megközelítendő czélt kell kitűznöm (egy község
ifjú nemzedékének testi, értelmi, erkölcsi, vallásos fejlesztése s ez úton
minek a felvirágoatatása.) ? 3. Magamról e részben mit ígérhetek (buz-
góság, szorgalom, pontosság, lelkiösméretesség, kötelességeim teljesíté-
sében; szeretet, türelem, nyugodtság, körültekintés, megfelelő alkalmaz-
kodás, szeretetteljes bánásmód a gyermekekkel való érintkezésben;
nyájasság, előzékenység a szűlőkkel, közönséggel szemben; kellő kornoly-

sag, tiszteletadás az elüljáróságom irányában stb.)? 4. Czélom megköze-
Iíthetése. tekintetéből kikre, minő oldalról kell számítanom (tanítványaimra,
a taníttató szülőkre, kartársaimra. közelebbi, távolabbi elüljáróimra, a
jó Isten segítségére)?

bb) Búcsúzó beszéd. 1. Hány évi működésre tekinthetek vissza? 2.

Melyek ez időszak kiválóbb eseményei? _3. Melyek a kiválóbb eredmé-
nyei (az értelmi, erkölcsi, vallásos nevelés, az iskola, a község, a testü-
let fejlődése, virágzása terén)? 4. Minő bensőbb, szorosabb viszonyok
fejlődtek ki, amaz idő alatt a búcsúzó és visszamaradók között? 5. A
megváláskor kik iránt, miért érzem magam hálára stb. kötelezettnek?
6. Kikhez mi a kérésem?

cc) Üdvözlő, fogadó beszéd. 1. Minő az alkalom, melyben a fogadás,
üdvözlés történik (minő kedves, örvendetes, fontos, ünnepies, várvavárt,
ritka, egyetlen az alkalom)? 2. Kiknek a részéről történik a fog-adás,
üdvözles (rninő testület, iskola. község örvend. az elébbi pontban minő-

sített alkalomnak. hogy üdvözlerét, jókívánatait, községünk, testületünk,
intézetüu k helyzetét ez alkalommal. a fogadott, üdvözölt egyén előtt
föltüntetheti, föltárhatjá. stb)? 3. Minő érzelmekkel közeledünk az üdvö-
zölt, a fogadott felé (a köyetkező jőkívánatokkal, érzelmekkel stb)? 4.
Mi a kérésünk hozzá? 5. Részünkről mit igérünk, fogadunk. miről biz-
tosítjuk a fogadott, az üdvözölt személyt?

dd) F ,ölavató beszéd. 1. Mit vagyunk a közhasználatnak átada ndók
(népiskolát, új népiskolai épületet, tornahelyiségct, kertet, játszóteret
stb.)?rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA2. Felavató ünneplésünk tárgyának mi a hivatása (minő lényeges
szerepet viend, rég érzett hiányt tölt be községünk, testületünk. isko-
lánk stb. életében)?-3. Kik, minő érdemeket szeréztek a létesítés körül

(kezdeményező, indítványozó. tervező), a létesítés hez; további fentartás-
hoz, esetleg továbbfejlesztéshez is ·szükséges alap megteremtője ; . az
anyag beszerzője, a munka vezetője, végezői stb)? 4. Hogyan kell a
felavató ünneplés tárgyát rendeltetésének megfelelően használni? 5. K
megfelelő hasznábis biztosítása végett-rnit ajánlhatunk, mire számíthatunk
(a magunk, társaink. testületünk. iskolánk, tanítványai nk részéről; meny-
nyiben számítunk' másoknak - a szülőknek, község polgárainak, a
megyei hatóságoknak, a tanügy-, emberbarátoknak segélyére, közre-
működésére}] 6. Minő -intézkedést teszünk a .létesítők iránt érzett hála
kifejezésére (nyilvános köszönet, a kiválóbbaknak kitünő helyen való
megemlítése; a keletkezés történetének leírása, nyomdai közzététele, a



létesítők neveinek az intézet érdemkönyvébe való bejegyzése, emlék-
táblán leendómegörökítése stb.)?zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

ee) Évfordulói (jubzleumi) beszld. 1. Minő évforduló a mai (10.25,

50, 100, stb. éves)? 2. Az intézet keletkezésének, eddigi fejlődésének
története (részletesebben, vagy, ha régóta áll fenn, a főbb vonásokban ;
csak az utóbbi bizonyos számú évekre kiterjeszkedve) ? 3. Mennyiben
sikerült az intézetnek hivatását betölteni (hány rajt bocsátott ki kebe-
léből. hány nemzedéket részesített a nevelés áldásaiban)? 4. Vezetésé-
ben kik vettek részt s ezek közül a fejlesztéssel mostanig kik szereztek
kiváló érdemeket: az összes' vezetők, elüljárók közreműködők elősoro-
lása) ? 5. Minő oldalról, érdekből ajánlom az ünneplő intézetet a köz-
vetlenül, a távolabbról érdekeltek, hatóságok figyelmébe. érdeklődésébe ?'RQPONMLKJIHGFEDCBA

tJ ) Véletlen örvendetes vagy gyászos alkalommal tartandó beszéd. 1.

Miben áll a kérdéses véletlen alkalom (az örömet, gyászt okozó ese-
mény, történet, intézkedés megnevezése, valóhű, rövid leírása, elbeszélése) (
2. Miből, kitől, minő körülmények kőzőtt, minő véletlen. nem várt, nem
remélt módon származott az örvendetes, gyászos esemény? 3. Mi az,
a mi benne örvendeztető, leverő, elszomorító r 4. Miben keressünk vigasz-
talást, a bennünket ért gyászos esemény leverő hatása ellen? 5. Mi a
teendőnk a véletlen örömteljes helyzetben? 6 Minő tanulságokat von-
junk le mind az örvendetes. mind a gyászos eseményből? 7. Hogyan
ér tékesítsük mindkét nemű véletlenből nyerhető tanulságokat a magunk.
mieink (iskolánk. szűkebb-szélesebb körök) hasznára?

gg) Emlékbeszéd. 1. Kiről kell megemlékeznünk? 2-rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA12. (E kérdé-
sek ugyanazok, mint az éle tra j z-hoz tartozó kérdéssorozat l-t 1.

pontjai alatt láttuk)? 13. Bennünket (testületünket, iskolánkat) minő
viszony csatolt az ünnepelthez. mit köszönünk neki (minő állást foglalt
el, minő hivatást töltött be közöttünk; minő maradandó nyomai van-
nak jelentékeny, áldásos stb. működésének)? 14. Példájának hatása mi-
beo körvonalazható (mit tanulhátunk fejlődésébő}, életsorsaból. elért
eredményeiből)? 15. Hogyan őrizzük meg emléket (jeles tulajdonainak
lehető elsajátítása, derék tetteinek követése stb.)? 16 Mielőtt elválnánk
tőle, még egyszer hogyan újítsuk fol lelkünk előtt az ő teljes egyéni-
ségét (L. asz em él y i- és ej ell em raj z,. czímek alatt kőzölt kérdés-
sorozatok vonatkoztatható számait)?

7 Anyaggyüjtés az ügyz·ra tokhoz.

Tájékozásul Tantervjavaslatunk a IL osztály től az u. n. közéleti
fogalmazványok közül (a levélen kívül, rnelyről alább és külön szólunk,
.a következők gyakorlását követeli, u. m. a) a nyugtatványét, b) az elis-
mervényéf, c) a bizonyítváltyét, d) a SzerzlJdését (dfjlevel-) e) a ' folyamod-
ványét, j) a jegyzókó"nyvlt, g) a jelentéSét. Irály gYdkorlatokról sz616
művek az itt a)-g) pont alatt említetteken kívül egy egész sereg u, n.
porgár! ügyiratról emlékeznek, Az elemi tanítóképzés czéljából részünk-
ről a tantervjavaslat ajánlotta [ugyiratokkal) kö'zéltti fogalmazványok-
kal teljesen beérjük; a többit hagyjuk a kereskedelmi iskelak növén-

dékeinek. Az ügyiratok tárgyalásakor pedig mindig arra figyelmeztetjük



tanítványai nkat, hogy minden olyan esetben, midőn.a ügyirat .szerkesz-
tésénél törvényszabta formaságokat kell pontosan megtartani, .vagy
kényes, _nagy összegről szóló. ügyletben. furfangosságáról. pörlekedő
természetéről ösmeretes emberrel lkötött ügyletben kell -valamely ügy-
iratot szerkeszteni : minden ilyen esetben bízzuk a szükséges irat szer-
kesztését ügyvédekre vagy királyi közjegyzőkre s ilyenek szerkesztésébe
bele ne ártsuk magunkat. Most pedig lássuk a szükséges kérdéssoro-
zatokat.RQPONMLKJIHGFEDCBA

a ) Any u g tat v árqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAil Y o k hoz.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

aa) Kózónséges nyugtatvdnyokhoz. I. Mi az ügyirat czíme? 2. Mek-
kora összegről szól a nyugtatvány (az összeget a számjegyekkel a bé-
lyeg mely részén kell keresztül 'írni;e keresztülírást mikorra tanácsos
hagyni; minő nyugtatványra nem kell bélyeg: az ll. n. hivatalos nyug-
tatványra; a bélyegilletékekról szóló táblázatokban mely fokozat alatt
kell keresni, a nyugtatványokra bélyegösszeg mennyiségét: a II. fokozat
alatt; a sz óval történő kiírást szükség-e, szokás- e a krajczarokra is ki-
terjeszteni)? 3. A nyugtatványozandó összeghez a kiállírónak minő czí-
men van joga (mije neki az ~ rendes fizetése, szálláspénze, tisztelerdíja.
előle ge, rendkivüli segélye stb)? 4- A megnevezett jogczím alatt álló
összeget egészen veszi-etöl a kiállított nyugtatványra vagy nem, s ha
nem, akkor mely időre eső mely részletet}? 5, Minő felsőbb rendelet,
utalvány alapján történik az egész összegnek egyszerre való, vagy
havonkint, évnegyederikint stb. kiszolgáltatandó összeg legelső részleté-
nek kifizetése (az utalvány mely miniszteriumtói, vagy felsőbb hatóság-
től, minő hivatalos szám alatt, mely év mely hava, mely napjáról van
keltezve) ? 6. Mily pénztártói (társulati, testületi, egyesületi pénztártói,
~, kir. adóhivataltói) történik a fölvevés ? 7- Hol, mikor {év, hó, mely
napján) kelt a kérdéses ügyirat ? 8. Minő nevű, társadalmi állású egyén
az összeg fölvevője ? 6. Az összeget még hová, minő módon szokás a
nyugtatványra írni?

b b ) Ellennyugtatványokhoz. 1. Mi az ügyirat czíme? 2. Mekkora ÖS7.-

szegről szől (ezt is egymás után hányszor, elébb hogyan, mindjárt azután,
hogyan kell leírni; bélyeg kell-e az ellennyugtatványra) ? 3- A bevétel
czímét elég-e csak röviden és általánosságban megjelölni, vagy részle-
tezni kell és pedig miként (részletezni kell és pedig így: ilyen s ilyen
czím alatt, külön-külön ennyit. összesen ennyit szolgáltat be)? 4- Minő
pénztárba, pénzkezeléséghez történik a beszolgáltatás? 5- Hol, mikor
(év, hő, nap) kelt a beszolgáltatást tanúsító irat (ellennyugtatvány) ? 6.
Ki a beszolgáltató (minő nevű és társadalmi állású egyén)? 7. Az
összeget itt is még hová szokás kiválő számjeg:yekkel oda írni ?:

b ) Eli s mer v ény hez.

I. Mi az ügyi.rat czíme (Elismervény)? 2. Alulírott mit ösrner el
(hogy idé és idevaló. ilyen s ilyen ezírnü, nevű, társadalmi állású egyén-
től átvett valamit)? 3, Mekkora az átvett (valakinek át- vagy vissza-
szolgáltatandó) összeg? 4. Minő az átvett tárgy val,ósággal vagy állí-



tólag (minő anyagú alakú, terjedelmű, darabszámú, tiszta vagy nyers
súlyú; esetleg mibe van göngyölve, csomagolva. hogyan; mivel elzárva,
lepecsételve)? 5: MI czélból történt az árvevés (jogszerű átvevés ; megör-
zés végett, másnak vagy az átadonak - minő alkalommal idő alatt, hol
- leendő át- vagy visszaszolgáltatás végett)? 6. Esetleg kinek (mely
egyénnek, czégnek, társulatnak) megbízásából, felhatalmazásából történt
az átvevés? 7. Minő kártérítésre kötelezi magát az átvevő a megőrzendő,
használat végett átvett értéktárgy elveszése, elkárosodása., vissza nem
szolgáltatása esetére; a kártérítés hol, kinek rendeletére eszközlendő?
8. Hol, mikor (év, hó, nap) van kiállítva az irat? 9. Ki a kiállító (rní
a neve,' polgári állása, esetleg kinek a meghatalmazott ja, képviselője)?zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

. c) ~izonyítványokhoz.

aa) (Szolgála tz) bzzonyítványokhoz. I. Miben állapodj am .meg az ügy'
irat czíme felől (pl. a cseléd meg a nevelő. részére nem lehet rnindig :
ugyanazon czímű bizonyító iratot kiállítani: a cseléd kapjon szolgálati
bizonyítványt, a nevelő egyszerűen bizonyítványt}? 2. Alulírott kire
vonatkozólag bizonyít ( ... N. N, hová való. hány éves, minő vallasú,
anyanyelvű) ? 3. A kérdéses egyén mióta volt az ügyirat kiállftójáná!
alkalmazásban ( ... év, hó, naptól fogva mai napig)? 4. Milyen minő-
ségben volt alkalmazva? 5. Ez idő alatt. milyennek tanusította magát
{saakértelem, hasznalhatóság, józanság, osszeíérhetőség , megbízhatóság
stb. tekintetében)? 6. Minő tisztességes, neki hibául nem számítható körül-
rnény szolgáltatott okot a viszony megszakítására ? 7. Hasonló (vagy
masnemű alkalmazásra is) minő mértékben ajánlható? 8. Hol, mikor (év,
hö, nap) állírottak ki a bizonyítvanyt ? 9. Ki állírotra ki (a kiallító neve,
polgári, állasa) ? 10. A névíras hitelességét mivel igyekszik a kiállító
emelni (magán-pecsét a név elébe, vagy alá)? ,

bb) 7énybizonyítuányhoz,rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1. Alulírottak kiről (kikről) bizonyítanak
(részletes körülírása amaz egyén, egyének, nevének, lakásariak, fogbl.
kozásanak, társadalmi állásának; megjelölése, kiről, kikről bizonyítani
ak~runk)? 2. Mit bizonyítanak (hogya kérdéses egyén bizonyos. részlete-
sen és pontosan meghatározott időben hol volt, kikkel érintkezett, mit
tett, hogyan nyilatkozott, vagy vele - részletesen, hitelesen körülírva -
mi történt)? 3'. A bizonyítvány kiállítója (kállitói) állításuk igazságát -
.szükség esetén hol és mivel is készek tanusítani (bíróság előtt, eskü-

vel)? 4. Hol, mikor (év, hó, nap) kelt a bizonyítvány? 5. Ki (kik) a
bizonyítvány kiállítója? 6 Kik igazolják. mint tanúk, azt a kö. ülményt,
hogy 'a 'bizonyítványt csakugyan azok írták alá, a kiknek neve ott áll?
7· Hol áll a bizonyítvanyou a tanúk. hol a kiállítók neve (a tanúké az
olvasó v. iro balja. a kiálítőé, kiállítóké a jobbja felől)?,

-, cc) (Lelet) bizonyítvány. 1. Alulírottak' miről bizonyítanak (a meg-
szemlélt tárgynak; csomagolásának, tartójának. jegyeinek, főliratának,

czírnének, kuldőjének, találtatása helyének. érkezése idejének stb. részletes
körülírasa}? 2. Mit bizonyítanak (hogyamegszemlélt, szakértően megvizs-
gált tárgy milyen - ép, rongált, romlott - állapotban levőnek, a kűlczfrnen
vagy a szallítólevélen megjelölt mennyiségünek.tvagy ellenkezőnek. attól



eltérőnek és mennyiben eltérőnek találtatott.)? 3. A megszernlélés után
a kérdéses tárgygyal mi történt (visszacsomagoltatott. gondozás. további
megőrzés. végett kinek adatott át, hol hagyatott, hová szállítatott stb.)?
4. A szernlélők a legjobb tudomás szerint tett nyilatkozatot - szükség-
esetén hol teendő - esküvel erősítik? 5. Hol, mikor (é v, hó, nap)
írják alá a bizonyítványt? 6. Mi a kiállító (kiállítok) neve, polgári állása
(e név hová írandó)? 1. Kik a tanúk és nevük hova jön. (L, alább arqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
M. 7. pontja alatt.)?RQPONMLKJIHGFEDCBA

d . ) Sze r z ő d é sek hez.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

aa) (Ház- v. haszonbér)' ssersddeshes: I. Miből áll a szerződés
szokott bevezetése? 2. Alulírott 1) N N. mint tulajdonos mely tárgyat
mely időtől kezdve meddig, mennyi évi haszonhér mellett ád bérbe N.
N. minő állású egyénnek (A bérlet targyának részletes körülírása: mely
község rnely útczájában, mely házszám alatt levő lakóháznak mely hozzá-
tartozó melleképületekkel, konyha- ésgyümölcsös kerttel ; esetleg mely.
községbe li hányadik számú telekjegyzőkönyvnek A lapján elősorolt mely
ingatlanoknak a bérbeadásáról van szó.)? 3. N N. - minő társadalmi-
állású egyén - a haszon bérbe vevés a bérleti viszony kezdetének és
végének a bérletösszeg nagyságának megjelölése mellett mire kötelezi
magát (hogy áz évi naszonbérösszeget évnegyedes, félévi stb. előleges
és hány forint, hány krajczárból álló részletekben fogja a tulajdonos-
nak vagy rneghatalmazottjának kezeihez hollefizetni, hogy az első
részlet fizetése mikor válik esedékessé és nemfizetés esetére a tulajdonos
miből vehet eleget a bérlőn stb.)? 4. Bérlő a bérlet targyát albérletbe
adhatja-é. nem-e; ha igen; csak minő föltétel alatt? 5. Minő különos

kikötése van még bérlőnek, vagy tulajdonosnak? 6. A bérlet tárgya
után járó állami, községi adókat, pótadókat. rovatalokat, köz munkákat
szerződő felek melyike hordozza? 7. A bérleti viszonya 2. pontban
megjelölt idő előtt a felek valamelyike által folmondható-e, nem e ;
melyik altal? 8. A jelen szerződésből keletkezhető pör esetére hova-
való bíróságot választják szerződő felek? 9. Jelen szerződés minő előz-
mény után és kiknek a jelenlétében iratott alá (felolvasás, kölcsönös-

elfogadás után és tanúk. jelenlétében íratott alá.)? 10. Hol, mikor (ev
hó, nap) kelt. a szerződés? 1 X. Ki a tulajdonos, ki a bérlő (mi a neve,
polgári allása az egyiknek rni a másiknak.}? 12_ Kik a tanúk (Itt is hová
irandó a szerződő felek, hová a tanúk neve? (L alább a C . ·bb. 7.
pontja alatt.) 13. Ha esetleg a szerződőfelek nem egy helyen laknak: •
hol, mikor írja alá az egyik és kik a' tanúi,hol, mikor a másik; és kik
az ő tanúi)? 14. Ha a tulajdonos csak kezesség mellett lenne .hajlandó :

el szerződésre ráállani : a szerződés- végére ki (kik) vezeti rá (és minő-
kelet kitüntetése mellett) mint kész fizetőkezes a bérlőért való vagyoni
jótállásról szóló záradékot és kik ennek Ce jótállóknak) a tanúi?

1 Házbér, haszonbérszerz5dések a HI. bélyegfokozat alá tartoznak; a szöveg kez-
dete a bélyegen átirand6; szakért6 egyéntől kérjünk tanácsot a· bélyegösszeg fel&l,melyet a.
szerzcSdésrekell tenni .(különben: a~ évi haseonbérösseeget annyiszor kell venni, ~ hány
évre a zzers5dés szól s ez összeg UtáDkelJ fizetni a IlL 'fokú bélyeget.)



4:18zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

bb) '(Munkaszerződes) tanítÓt', kántortanitóz', dljlevll. I. Me(y ható-
ságnak minő hivatalos száma alatt kér 'az irat? 2. Mi az irat czíme
(Díj levél ; Tanítói,- Tanítónői-díjlevél. Kántortanítói díjlevél) ( 3. Képvi-
seletben ahilírott iskolaszék honnan nyerterqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAII megbízást, felhatalmazást
a: jelen szerződés megkötésére (hivatkozás az egyházközség, a községi
képviselőtestület jegyzőkönyvének ama pontjára, vagy ama tanfelügyelői
felhívásra. -melyben a díjlevél kiállítása az iskolaszéknek meghagyatik) (.
4. Alulírott hatóság (iskolaszék) kivel szemben vállal kötelezettséget (N.
N. megválasztott, egyházi főhatóságilag kinevezett tanítóval szemben] (
5. Minő kötelezettséget vállal (hogy ilyen s ilyen fő- és melléképületek-
ből álló, ilyen-s ilyen területű udvarral.iveteményes, gyümölcsös .kerttel
stb. ellatott tanítói lakástól esetleg ennyi sennyi ssálláspénzt biztosít
részére; külön a kántori teendőkeért ilyen s ilyen külön forrásokból
jelenleg összesen ennyi,. külön a tanítói teendőkért ilyen s ilyen ,külön
forrásokból jelenleg összesen ennyi s bizonyos évi szolgálat után ennyi
s ennyi 0/o·kal emelkedő a fizetés; gondoskodás arról, hogy a különböző
alapokból nyerendő jövedelemnek mindenike meghatározott időben, a
tanító személyes közbejövetelének kikerülésevel folyjon be és legyen a
tanítónak pontosan kiszolgáltaiható) ( 6. Minő viszontszolgáltatást vár
a díj levél kiállítója a tanítótóI. a kántortanítótól, (hogy az ilyen s ilyen
részletekből álló kántori teendőket pontosan végezze; hogy az egyház-
községnek, a községnek névszerint és részletesen megnevezett, osztott,
osztatlan, vegyes, ilyen s ilyen tennyelvű iskoláját vezesse, annak növen-
dékeit heti ennyi s ennyi 'órán át, a népoktatási törvény s miniszteri
utasítások hivatolt caikkeiben megjelölt oktatásban, nevelésben része-
sitse stb)? 7. Jelen szerződés csak, mely felsőbb minő· hatóságtól nye-
rendő megerősítés, jóváhagyás után válik a szerződőfelekre nézve érvé-
nyessé ( 8. Jelen szerződést a felek mi után .írták alá (felolvasás és köl-
csönös elfogadás után írták alá)'( 9. Hol. mikor (év, hó, nap) kelt a
d;íjlevél? 10. Kik írják alá (mint az iskolaszék képviselói a szöveg alá
balról fölül :N. N. elnök; 'alája jegyző; a szöveg alá jobbról N, N. tanítónő,
tanító, kaccortanítö) ( 1 I. HgI, mikor, mely szám alatt, kinek az alá-
írásával kelt e kiállított cl,íjlevelet rnegerősitö felsőbb hatosági záradék?

e) Kér ele m hez (fol y-a mod v <ÍJ n y hoz).

t: M~ mődon elkészített papiara és minő formaságok figyelembe-
• vételével szerkesztendő az ügyirat ? 2. Kihez intézendő 3, kérelem (kit,

mely egyént, hivatalt testületet miként szólítok meg 2 a kérelem leg-
eJején)? 3. Honnan. mi útqn-módqnesett értésemre, hogy a kérdéses
állas, javadalom. üresedésben van P ,4. Mely és minő sorban bemutatandó
okmányokkal támogatom kérésen}ettaz okmányokon láthatő jegyeket
a kérés szövegén kívül még hpva és hogyan kell kiírni) ( 5. Mivel, minő
szólásmóddal zárom be a kérvényt (folyamodványt) és e bez~r9_r:_é.sz.
letnek mi jön épen 9- legv,ég~re (.'1:,megszélírás ismétlése) ( 6. Hol, imikor

'" '2 Jeg y zet: Á~in eg s z ö f!! t;~s t ili.ető~gC' a.t, e::' e 1ez ,é. nél erre v9natk'o'f6!!ig
olvashatö figyelmeztetést"! , .. ,L • '\ ,," ,." '. , ' '" .' ,•••' , "
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(év, hó, nap) kelt az irat? 7. Ki a kérelmező (név, polgári állás)? 8.
Minő, hány darabban, hova elhelyezendő részletekből áll az u. n. külső
czím (a külső lap felső felére e részletek vezetendők:RQPONMLKJIHGFEDCBAa ) kihez, b ) hová
intézett e ) miféle irat a ; az alsó felére: a ) kinek, b ) minő tárgyban, e )

minő jegyű, eredeti vagy' másolati. mellékletekkel.) ?zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

f) A je g y z ő k ö n y v höz,rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1, Miből áll az ügyirat bevezetése s az hová, hogyan irandó (czím :
Jegyzőkönyv; a bevezetés; annak megjelölése, hogya jegyzőkönyv mely
testületnek, egyesületnek hol, minő helyiségben, mikor tartott és me ly
minőségű - rendes, rendkivüli stb. -:- gyűléséről, közgyűléséről szól ;
hogy ki az elnöklő, a tollvezető, kik a jelenlevő társulati, testületi, köri
tagok)? 2. A jegyzőkönyv többi részét. minő módon elkészített papírra
és hogyan kell vezetni? 3. Minden ilyen (tarsulati, egyesületi, testületi)
jegyzőkönyvnek legelső pontja miről kell hogy szóljon (a gyűlés meg-
nyitásáröl}? 4. Mit foglal magában a jegyzőkönyv 2. pontja olyan
gyűlésről, melyet nagyobb,és a melyet kisebb időközök kel, pid. havon-
kint - tartanak (nagyobb időközökkel tartott gyűl. jzők. 2. pontja. a
jegyzőkönyvhitelesítő bizottság kiküldetéséről, nem ilyené pedig az
elébbi gyűlés jegyzőkönyvének felolvasásáról és hitelesítéséről szól)? 5.
Miről kell szólania nagyobb időközökben tartandó gyűlések jegyző-
könyve 3. pontjának (elnök megvitatás, elfogadás végett előterjeszti a
központi választmánynak. az előkészítő bizottságnak a tárgysorozatra
vonatkozó javaslatát; a mint e javaslat felől a gyűlés megállapodik: a
tárgysorozat egyes pontjai úgy fognak előkerülnr) ? 6. Rövidebb időkö ..•
zökkel tartott gyűlések tárgysorozatát ki, mikor állapítja meg s azok
rendesen minő sorban következnek egymásra (vagy az előző gyűlés
alapítja meg a rákövetkezőnek a tárgysorozatát ; vagy esetről-esetre a
testület elnöke, főnöke, a gyűlés vezetője tűzi ki a megvitatandó tar-
gy(j.kat. A tárgyalandók sora bárminő legyen a tárgysorzat eredete, ál-
talánosan elfogadott szekas szerint a' következő szokott lenni: a ) fel-
sőbb rendeletek; b ) társ intézetek, testületek. egyletek, hatóságok meg'
keresései, átiratai ; e) saját kezdeményezésű ügyek; d ) jelentések, ko-
rábbi, vagy jelen alkalommal nyert kiküldetésről, megbízatásról; e ) in-
dítványok)? 8, A jegyzőkönyv hitelesítéséről való záradék hogyan szől,
kik, mikorról keltezve írják alá? .)

g ) Tan í tói jel e n t é s r ő l.

Tájékozás. Néptanítónak úgy is, mint valamely tanító'testület tag-
jan ak, de különösen úgy, mint az iskola vezetőjének, egyedül vagy töb-
bedmagával működő egyénnek, gyakran nyílik alkalma ilyen ügyirat
szerkesztésére. Az egyleti, testületi jelentések szerkesztését könnyűvé ,
teszi aza kiküldetés, megbizatás,' melyet a tanító a testülettől nyert,
.Az ilyen jelentés elején 'egyszerűen fölemlítjük. hogy: mikor, minő meg-
oizatáscnyertünk. Ezután 'előadjuk, hogy mit és mihő eredménynyel .vé-
geztünk, végül kérjük jelentesünk tudomásul vevését s ezzel kész a 'je.
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lentés. Ha mint iskolavezetőnek kell jelentést tennem az iskolaszék
vagy a tanfelügyelő előtt: akkor már bonyolultabb, nagyobb körülte-
kintést, gyakorlottságot követel a munka. Erre vonatkozólag óhajtunk
az alábbi kérdéssorozatokban útbaigazítással szolgálni s ezért adtuk je-'
len czikkünknek is a e Tanítői jelentés» czímet. E jelentések vagyzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAren-
desek, (év elejéről, közepéről, végéről szólok) vagy rendkívüliek, melyeket
valamely rendkivüli eset alkalmával a tanítónak vagy saját kezde-
ményezéséből, vagy az arra jogosított hatóság (iskolaszék, tanfelügye.,
lőség) felhívására kell megtennie.

aa) RendesjelentésekrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAGI:) A tanév elejéről. 1. Kit és hogyan kell megszó-
lítanunk 3 a jelentés elején (a testületet. hivatalt, hová '- esetleg a'
vezetőt, iskolaszéki elnököt, tanfelügyelőt. kinek személyéhez - a je-
lentést intézzük)? 2. Hogyan kell általánosan jeleznünk, hogy miről
készülünk jelentést tenni. (cA folyó 18 ... iskolai év elejéről - közepé-
ről, végéről - szóló tiszteletteljes jelentésemet [vagy: a megsiólított-
nak ezen s ezen napról, ennyi s ennyi szám alatt kelt felhívására vo-
natkozó ... ; vagy: az ekkor sekkor észlelt ilyen s ilyen véletlen eset-o
ből szukség essé vált tiszt.eletteljes sürgős jelentésemet] a' vezetésem
alatt álló ide s ide való, ilyen s ilyen jellegű osztatlan, osztott, vegyes
fiú-, .leányiskoláról a következőkben teszem meg)? 3. Mi a jelentendőm
a tanév megnyitásaról. a tanítás elkezdésérőt (a tanév mikor, kinek az
elnöklése alatt,' kiknek a jelenlétében.. .minő ünnepséggel nyilt meg;
mikor kezdődött a tanítás)? 4. Mi a jelentendőm, esetleg. a tanítósze-
mélyzet létszámáról ? Mi a növendékek Iétszárnáról (mekkora a' növen-
dékek összes száma; e szám hogyan osz1ik meg nemek. osztályok, kor,
valláso anyanyelv, községi illető ség, a szülők társadalmi állása szerint.
Ez adatokat akár összesen, akár kisebb-nagyobb csoportonkínt, átte-.
kinthetőség czéljából, jó u n. táblázatokba foglalni)? 6. A tanítás, testi:
erkölcsi nevetés czéljából minő kapcsolatos jelenteni, kérni valóim len-
nének? 7. Mi képezze jelentésem befejező részét ( •... Ezekben foglal-
hatom össze tiszteletteljes jelentésemet, melynek tudornásulvevését kér-
vén, kiváló, megkülönböztetett stb. tisztelettel maradok ... )? 8. Hol,
mikor (év, hó, nap) kél a jelentés? 9. Ki teszi a jelentést (név, tanítói
minőség)? .

~.. A tanév közepéről. 1 - 2 ugyanolyan módon, mint a tanév ele-
jéről szóló jelentésnél láttuk. 3 Miben áll a tanítószemélyzet létszáma
(van-é, miből álló változás. vagy nincs, az é» eleje óta.)? 4. 'A tanulók
létszáma hogy áll a tanév elejéről s;:ó:ó adar ok k al eg-ybevetve (összes
szám; ennek megoszlása osztalyok, nemek stb. szerint ... párhuzamo-
san és táblazatban kimutatva.)?' 5. A növendékek mennyiben voltak
könyvekkel, . a tanuláshoz szükséges kellékekkel fölszerelve? 6. Milyen
volt az iskolalátogatás (mulasztások félnaponkint ; hivatkozás az igazolat-
lan mulasztások miatt történt megíntésekre, büntetésekre, az igazolás
okaira stb.)?,7. Milyen volt az egészségi állapot az isk. ~v eddigi folya-

S A jelentés elején levő cd~zésre, megsz6lításra, vala.int a végén a b~fejez6 sz6lás-
módra, a kelet, névírás egyes részlete ire nézve stb. 1. a Leve/als-nél ídevonatkoxélag olvas-
hat6kat! .
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mán (tömegesebben ejőforQuft,. járványesan föllépett betegségek stb.,)?
8. A népiskolai tárgyak megfelelő része fel van-e dolgozva (fele, több,-
kevesebb; a hátra maradás, a kiválóan kedvező eredmény okainak fel-
tüntetése.)? 9. Voltak-e az iskolai év eddigi folyama alatt kiválőbb ese-
mények (valamely súlyos baleset, ünnep, kiváló egyén látogatása, vala-
mely jelentős mozzanat az intézet fejlődésében stb.)? 10. Mi képezze
jelentésem befejező részét (L. az év elejétől szölő jelentés kérdéssoro-
zatának a 7. számát.)? ll. Hol, mikor (év, hó, nap) kél a jelentés? 12.

Ki teszi a jelentést (név, tanítói minőség.)?zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
y) AzRQPONMLKJIHGFEDCBAé lJ végéről 1-2. (L. az év elejéről szóló jelentéshez össze- .

állított kérdéssorozat 1-2. számát.)? 3. Mit jelenthetek a 'tanítószemély-
zet létszám viszonyairól (az év elejét és végét összehasonlítőn )? 4.- Hogy
állanak a tanulők 'létszám viszonyai ez évelejéhez mérve (táblázatosan
kimutatva, mint az év elejéről szóló jelenté" kérdéssorozatában az 5.
szám alatt látható.) 5. Minő számadatok tanuskodnak az egész iskolai
év alatt elért erkölcsi, szorgalmi, tanulási eredményről (táblázatosan
kimutatva, hogy összesen hány növendék nyert er k öle s b ő 1, . sz o r-
gal O m ból, tan u I á s ból 1. 2. 3. stb. érdemfokot, s ez összes
számok hogyan oszlanak meg az egyes osztályok között)? 6. Mennyi
volt az egész évi mulasztások összes száma; ezekből meanyi az igazolt,
az igazolatian, az összes mulasztásokből mennyi' esett az egyes osztá-
lyokra ; az igazolatlan mulasztások 'miatt mennyi megintés, büntetés
történt.)? 7. Hogy állottak egész év folyamán az iskola tanító-, tanuló-
személyzet egészségi viszonyai (szükség esetén: táblázat os kimutatás a
halálozásokról, betegségekről, azok főbb nemeiről stb.)? 8. Melyek voltak
az egész év kiválóbb eseményei (L. az év közepéről szóló jelentés kérdés':
sorozatának 9. pontját.)? 9. Melyek voltak a lefolyt isk. év összes ta-
pasztalatai s ezeknek a korábbi évekélvel való összevetése' minő tanul-'
ság elvonásara jogosít; esetleg minő intézkedések megtételét mutatja
őhajtandőnak, .szükségesnek? 10. Mi kepezze .jelentésem befejező részét
(L. az év elejéről szóló jelentés kérdéssorozatának 7. számát)?rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAII. Hol,
mikor (év, hő, nap) kél a jelentés? 12. Ki teszi a jelentést (név, tanítói
minőség.)? "

bb) Rendkívült' jelentések. I -2. szintén úgy szól, mint az év elejéről
szólő kérdéssorozat 1-2. számánál olvasható. 3. Amaz ügynek: kérdés-
nek kiderítésére,' tisztázására 'nézve, melyre vonatkozólag hozzám szó-

vagy írásbeli felhívást, figyelmeztetést intéztek, mikor, kinek, kiknek a
tudtával, tanúskodása szerint, segédkezése mellett minő lépéseket tettem?
4. Szerzett észleleteim, tapasztalataim, közfelfogás szerint a kérdéses ügy
miből fejlődött, jelenleg miben áll, jövőben mivé fejlődhetik ? 5. A baj, a saj-
nos eset, szerencsétlenség, csapás enyhítésére. megszüntetésére,jóvátételére
minő felsőbbség] beleavatkozás, közbelépés, segítség, intézkedés mutatkozik
szükségesnek, kikérendőnek, elrendelendőnek ? -6. Mi képezze jelentésem
befejező részét (L. év elejéről szölö jelentés kérdéssorozatának 7. számát)?
7. Hol, mikor (év, hő, nap) kél a 'jelentés? 8. Ki teszi a tanítói jelentést
(név, tanítói minöség)?

Sándor Domokos.

:Magyar TaniMképzö.
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ÁtlépésrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

.
az óvónöképzőböl' a tanítónöképzö-intézetbe.

Többször fordul elő az az eset, hogy ővőképzőt végzett okl, kis-
dedóvónők tanítónőkké óhajtják magukat kiképezni s e czélból felvételért
folyamodnak a tanítónóképző Ill. évfolyamába, azt remélvén, hogy vég-
lett tanulmányaik alapján erre reflektálhatnak. Azonban az .ővónőképző-
ből a tanítónőképzőbe való átlépés mind ez ideig szabályozva nem lévén,
a folyamodók rendesen csak oly feltétellel vétettek fel a tanítönöképző
egyes évfolyamaiba, ha a megelőző osztályrólsikeresen kiállottak a ma-
gánvizsgálatot; vagyis tanítőnőképesírőre okl, óvónők csak az esetben
állhatnak, ha külön magas miniszteri engedély alapján a tanítónőképző
egye~ tanfolyamairól vizsgálatot tesznek, a mi rájuk nézve mind a négy,
osztály elvégzését kötelezővé teszi. Tehát az ővöképző intézet 2 éves
timfolyama egyáltalán nem vétetik figyelembe a felsőbb tanügyi hatóság
részéről és úgy látszik, addig nem is jöhet számításba, míg a két inté-
zet tantervi különbözete illetékes helyen kiderítve nem lesz, hogy az
átlépés jogosultsaga felett didaktikai szempontból se foroghasson fenn
nehézség.

Részemről igénytelen czikkemmel e helyen vetem föl ezen aktuális
kérdést s a mennyire ismerem a két rokon intézet szervezetét, meg-
kísérlem a tantervi különbözet kimutatását is és elmondom szerény néze-
teimet arra nézve, hogy mikép lehetne a kisdedóvónőképzőből a tanító-
nőképzőbe való átlépést eszközölni.

Mind a két intézet speczialis szakiskola s jellegre, fokozatra nézve
csak annyi a különbség köztük, hogy az egyik kisdednevelőket képez
két év alatt, míg a másik négy évet fordít a tanítónőképzésre. Egyik
a kisdedóvás 'czéljára van tekintettel, a másik pedig az elemi népiskola
követelményével számol.

De ha e két iskolába szőlő felvételi feltételeket tekintjük, úgy mind
a kettőt teljesen egyenlő magasabb fokú népoktatási intézetnek vehetjük.

Nevezetesen az óvóképzőbe éppen úgy, mint a tanítőnőképzőbe
csak olyan 14 éves leány növedékek vehetők fel, kik a polgári és fel-
sőbb leányiskola 4, vagy a felső népiskola 2 osztályát sikerrel végezték,
avagy a megfelelő tananyagból jő eredménynyel felvételi vizsgálatot tesz-
nek. Elvileg tehát az, óvónőképzőt rendes úton végzett okl, óvónőt meg-
illetné atanítónőképző lll. évfolyamába való esetleges belépés joga, a
mint a felsőbb leányiskola VI. osztályát végzett tanulőknak is megnyi-
tották a tanítónőképzői Ill. osztályt

Továbbá a viszonosság elve is indokolja az átlépés kimondását,
mert ha okI.' elemi iskolai tanítónők félévi kisedóvodai gyakorlattal köz-
vetlenül óvónőképesítőre állhatnak (1891.: XV. t.,c. 40, §), ha a taní-
tónőképző 1. osztályát végzett növendékek azonnal az óvónőképző II.
évfolyamába beléphetnek (1892. 29973, sz. min. rend. II. §-a,úgy
az óvónőjelölt is tarthat igényt a tanítónőképző megfelelő osztályába
való felvételre. .

A polgári és középiskolai kölcsönös átlépés szintén szabályrendele-
tileg meg' van engedve a tantervi különbözet kikötése mellett.
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Ezen analogiára támaszkodva, a következőkben feltüntetem az
óvónő- és tanítónóképző 1., II. évfolymának törvényileg megállapított
tananyagának egybevetéséből a tantervi különbözetet, melyből az óvó- .
nójelölt atlépés es etén fölvételi vizsgálatra volna utasítható. Es pedig.
az I. oszt. végzett óvónőképzői növendék a tanítőnőképzö II. osztá-
lyába leendő fölvételekor fölvételi vizsgalatot tartoznék tenni; I.) anémet
nyelvből, ha az óvóképzőben nem tanulta, mivel ott fakultative fordul
elő; 2.) a számtanból ; 3.) a földrajzból ; 4.) a zen éből.

A II osztályt végzett óvónőjelölt pedig úgy vétetnék föl arqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAtaní-

tónőképző UI-ik osztályába, ha előzőleg a felvételi vizsgálatot kiállná
1.) a nevelés- és módszertanból ;. 2.) anémet nyelvtanból. oly értelemben.
mint az előbbi esetben; 3) a számtanból ; 4·) a földrajzból ~ 5.) a zenéből.

Végül megjegyzem, hogy az átlépés ügyét a «Kisdednevelés s-ben
nem azért tettem szóvá, hogy esetleg az óvónőjelöltek figyelmét a ta-
nítónői pályára tereljem, mert leghelyesebbnek tartom s az ügyre
nézve is a leghasznosabb, ha az illetők mindjárt kezdetben számolnak
egyéni hajlamukkal s a szerint választják meg jövendő pályájukat.
Ötletszerűség, hiúság vagy egyéb körülmény sohase vezesse az illető-
ket elhatározásukban, mert a valódi hivatás hiánya sehol sem káro-
sabb, mint a tanítónői és kisdedóvónői pályán.

Jelen soraim megirására egyedül a méltányosság és igazság érzete
indított. és ismerve az intéző köröknek az ujabb tanügyi kérdésekben
nyilvánult liberalis felfogást, remélhetjuk. hogya fentebbi ügyben is
intézkedés fog történni.

(A «Krsdednevelés s IS. számábó1.)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAKirckner Béla .ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

J a v a s la t a varmegyék nép oktatási t ö r t é n e t é n e k m e g -

u 'a t á s á r ó l s z ó ló u t a s í t á s o k a t Illetőleg,'
A vármegyei népoktatást történeti bizottságok megalakítása és seeruesete,

1, §. A vármegyék népoktatási történetének. megiratásáról és ki-
adásáról minden egyes vármegyében az e czélból alakítandó «vármegyei
népoktatást' történeti bizottság:- gondoskodik, a mely a vármegyei köz-
igazgatási bizottság felügyelete alatt áll.

2. §. A vármegyei népoktatási történeti bizottság az adatok gyüj-
tése, rendezése és összefoglalása ~zéljából az adott körülményekhez ké-
pest 6-7 csoportra osztva működik, Felosztandó a bizottság a körül-
ményekhez képest: ,

1. a kisdedóvók és gyermek-menedékházak csoportjára,
2. az elemi 'nép- és ismétlő iskolák csoportjára.
3. a felső-nép- és polgári iskolák s az alsőés középfokú szak-

iskolák csoportjára,
4. magánosokvagy egyesületek által fentartott népiskolák és

1 Eme dolgozatb6l, a melyet s. erzc'í a vallas- és .k~z.o,ktatá,.,ügyi miniszter rendelete
értelmében az Országos Közoktatási Tanács megbír.:ásá.ra ;kJ!lI~íteit, helyszűke miatt csak II

minket közelről érdeklő részeket közölbetjük.' " . Szerk,,
28*



Az elemi néPúkolák és az úmétlőúkolák szakcsoportjának feladata i.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

6.rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA§.RQPONMLKJIHGFEDCBAA ) Felhívja a szakcsoport a vármegyében létező elemi nép- és
ismétlő iskolák hatósága it, hogy az alájuk rendelt iskolák történeti ada-
tait minél előbb összeállíttassák és azokat évről-évre kiegészíttessék erre
hivatott egyének által egy olyan jól bekötött 100- 150 ívre terjedő
könyvbe, a mely az iskola leveles ládájában megőrzendő.

Az t"gyes jskolák ezen krónikájába, a mennyire csak lehetséges,
bejegyzendó az iskola keletkezésétől kezdve minden egyes, az iskola
életére vonatkozó nevezetesebb esemény. Az egyes iskolák történeti tá-
rában a következő kérdésekre kell megbízható és kimerítő feleleteket
összéállítani. ,

. a ) I. Mikor és ki által alapíttatott az iskola? 2. Vari-e az iskolá-
nak fekvő birtoka, alapítványa, honnan származnak ezek? 3. Meanyire
tehet ő az iskola összes ingó és ingatlan vagyonának értéke, ki kezeli azt
és mennyi e vagyonnak az évi jövedelme? 4. Mennyibe került az iskola
fentartása - a legutóbbi 10 évet véve alapul - átlag véve évenkint?
5.. Állami, hitfelekezeti. községi vagy egyesületi-e az iskola, avagy'
magánintézet-e az ?6. Mennyivel járulnak az iskola. évi kiadásai hoz az
állam, a vármegye •. a hitfelekezer. a község és az iskolába járó gyerme-
kek szülei készpénzben avagy terményekben beszolgaltatandő járandó "
ságokban? 7. Kinek a tulajdonát képezi az iskola épülete?' s ha magán-
tulajdon, mennyi rhazbért fizet évenkint az iskolai helyiségekért az iskola-
fentartó hatóság ,?, 8. Mikor épült és megfelel-e a törvényszabta követel-
ményeknek az iskola épülete, s ha nem, mennyiben nem? 9. Hány
tanterem van az iskolai épületben, és megfelelneke azok.ifelszerelésü-
ket is tekintve, a törvényes rendeletek által előirt követelményeknek s ha
nem, mennyiben nem?' 10,' Milyenek az iskolákban alkalmazott fűtési
és szellőztetési készülékek? 1 1. Megfelelnek-e az iskolaépület árnyék-
székei a közegészségügy követelményeinek, s ha nem, mennyiben nem?
12. Van-e az iskola épületében alkalmas. jól. felszerelt téli tornacsarnok
és árnyékos nyári tornáző terület? 13. Vari-e az iskolával olyan' fa-:
iskola és- konyhakert ~~pcsolatban, a melyekben a nagyobb tanulők
magokat akertészetitig'~sségekben gyakorolhatják j rnilyen állapotban

nevelőintézet ek s az árvaházak és más e féle emberbaráti nevelő és
tanítóintézetek csoportjára,

5. a tanító- és a közművelődési egyesületek csoportjára,
6. a vármegye népoktatasi történetének adatait feldolgozó mono-

graphiaszerkesztő csoportra.
(A 3. és 4. §§, szólnak a történeti bizottságok megalakulásáról és

működésüknek módjáról, az 5 §. pedig a kisdedővő-intézetek és mene-
dékházak történetének megírására ad utasítást, a mely szerint az inté-
zetek történeti adatai évről-évre összeálHtandók és kiegészítendők egy
lOO-150 ívre terjedő könyvben, a mely az illető intézet leveles ládá-
jában őrizendő meg. Az utasttás az összeállítás számára részletes kérdő-
pontokat nyujt. A 6. §. a nép és ismétlő-iskolák történetének összeállí-
tásáról ad utasítást, a mit egész terjedelmében közlünk.)



vannak ezek a kertek, ki a gondozójuk, s ki vezeti a tanítványokat a
kertészeti ügyesség ek elsajátításánál ? I4. Van-e az iskolának olyan házi-
ipari tanműhelye, a melyben a növendé az ipari kézi ügyességet elsaja-
títhatja, ki annak a vezetője s hogy van az felszerelve?rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI 5. Van-e az
iskolának tanítói vagy ifjúsági könyvtára és taneszközgyüjteménye, ki
gondozza ezeket, hány darabból állanak, milyen állapotban vannak, '8 a
czélnak megfelelnek-ej Mennyit költ az iskolaCnntartó évenkint ezen
könyvtárakra és taneszközgyüjteményre? I6. Mennyi pénzzel lehetne
az iskola épületét és az iskola felszerelését - ha az a kívánalmaknak
meg nem felel - átalakítani, kiegészíteni, esetleg a házat ujra épí-
teni? 17. Hány iskola van még a községben a leirt iskola meÍlett
és megfelel-e a közsegben létező elemi és ismétlő népiskolák és
ezek tantermeinek száma a községben létező tanköteles gyermekek
számának, és ha nem, mily módon igyekeznek a községben lévő isko-
lák fentartói az ezen aránytalanságból származó törvénytelen állapoton
segíteni? .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

b) I. Osztott vagy osztatlan állapotban van-e az elemi és ismétlő-
népiskola, és ha osztott állapotban van melyik osztasi alapon osz-
tattak szét a növendékek, a nemre vagy az évfolyamokra fektetrék-e
a fősúlyt ezen teendőben ? 2. Hány tanító, illetőleg tanítónő van az
intézetben alkalmazva. mi a neve, illetőleg nevök, mikor és hol születtek,
milyen vallásúak és melyik nemzetiséghez tartoznak; birják.e tökéletesen
a magyar nyelvet szóban és írásban, mily en nyelven tudnak a magyaron
kívül beszéni? Rendesen-e és hol végezték el az elemi tanítóképző-inté-
zet négy évfolyamát. miféle előképzettséggel léptek tanítóképző be ?
Mikor és hol szerezték meg az elemi tanítói oklevelet ? Van-e más
tanintézetekre avagy szakoktatásra képesítő oklevelük is. hol és mikor
szerezték azokat? 3. Megfelel-e oklevelük a törvényes követelményeknek,
és ha nem, avagy ha még tanítói oklevéllel sem birnak, ki jogosította
fel őket a tanításra? 4. Ki választotta meg, avagy nevezte ki és erősítette
meg illetőket a néptanítói hivatalban. 5. Működött-e az iskolában alkal-
mazott tanító mint nevelő vagy tanító magánházakban. nevelőintéze-
tekben :vagy más iskoláknál tanítói minőségben, s van-e birtokában
régebbi működéséről szolgálati bizonyítvány? 6. Ha az alkalmazott
tanító, mielőtt jelenlegi hivatalát elfoglalta, vagy a tanképesítő vizsgát
letette volna, más élet pályán volt elfoglalva. minő volt az az életpálya
s van-e az illető nek a tanítói hivatalba lépése előtti életszakára nézve
hiteles bizonyítványa P 7. Tagja-e a tanító valamely tudományos, nép-
oktatási vagy jótékony egyesületnek, s mi módon vesz részt ezek mun-
kásságában? járat-e, illetőleg olvas-e rendesen valamely pedagógiai
vagy más szaklapot és folyóiratot? Miféle könyveket olvasgat önképzés
czéljából? Mely részét utazta be a vármegyének ? Ismeri-e közvetlen
tapasztalatból a vármegye székhelyét, az ország fővárosát, s néhány más
hazai nevezetesebb várost, s azoknak a nemzet jólétére és közművelő-
désére nagyobb befolyást gyakorló intézményeit; járt-e a külföldön és
hol? 8: Leírja-e a könyvekből, avagy a közvetlen tapasztalatból szer-
zett ismereteit a magá gyönyörűsegére és tanítványai javára ol) an
naplóféle füzetekbe, a melyeket esetleg közvetlen előljáróinak s a kir.



tanfelügyelőnek is bemutathat a maga előnyére? Közzéteszi-e tanulmá-
nyainak értékesebb részeit valamely lapban. folyóiratban; vagy a taní-
tói értekezletek. gyűlések vagy más gyülekezetek alkalmával? 9) Füg-
lalkozik-e ~ zenével és mennyiben, résztvesz-e valamely egyházi vagy
világi zene- vagy dalegyesület tevékenységében? 10. Foglalkozik-e vala-
mely ágával a mezei vagy kerti gazdaság nak, az állattenyésztésnek es
minő sikerrel? Foglalkozik-e- a házi iparnak valamely ágával. és milyen
sikerrel? Van-e olyan mellékfoglalkozása, a melyet csak az előljáróság
engedélyével szabad gyakorolnia, s miben áll ez a mellékfoglalkozas r
1 I. Ki arqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAtaníró közvetlen előljárója, igazgatója, s ha égymaga tanít a
tanító valamely teljesen osztatlan iskolában, ki gyakorolja iskolájában a
közvetlen felügyeletet P Ki választja, illetőleg nevezi ki és erősíti meg
az osztott iskola igazgatóját. és mennyi időre? Van-e' valamiféle szol-
gálati szabályzat az osztott népiskolai tanítók es az igazgató, az osz-
tatlan iskolák tanítója és a közvetlen ,iskolafelügyelőteendőire' és
viszonyaira nézve? Ki készítette és erősítette meg ezen szolgalati sza-
balyzatot P 12. Kik tanítják az iskolában a hittant? Kik a hitoktatóknak
a felügyelői? 13. Megegyezik-e a tanító által az iskolaban követett
tanterv .a miniszterium által kibocsátott, .illetőleg az egyházi főhatóság
által kiadott s az illető iskolára nézve kötelező tantervvel és ha nem
mennyiben tér az attól el és ki erősítette meg az iskolában követett
s a rendestől eltérő tantervet ? Van-e a tanító előtt részletezettebb tan-
terv is és ha igen, ki által erősíttetett meg az ? Ki készíti és ki erősíti
meg a taníto órarendjét ? Ki állapítja meg az iskola szorgalmi idejét és
a szüneteket s a tanítás rendszerint mikor saünetel (Mikor tartja meg
az iskola az évzáró vizsgálatot és ki elnököl azon? Ki állítja ki az
iskolai bizonyítványokat és ki írja alá azokat P Ki vezeti az iskola anya-
könyveit és az egyes osztálykönyveket, naplókat ? Megőriztetnek-e az
isküla anyakönyvei ? 14. Melyek az iskola egyes osztályaiban hasznalat-
ban lévő kézikönyvek, ki állapítja meg azok jegyzékét, mi azoknak az
áruk egyenként s egy-egy tanuló könyvei mibe kerülnek? 15. Vannak-e
az iskolának a hatóság által megerősített fegyelmi szabályai a ta-
nulókra nézve és melyek azoknak legnevezetesebb pontjai? 16. Mikor
tartják az 'osztott népisküla tanítói mödszereaertekezleteiket, ki elnö-
köl azokon és ki veszi fel az értekezleti jegyzőkönyveket? Miféle kér-
dések felett szokott a tanítói testület ezen értekezleteken tanácskozni P
Felterjeszti e az értekezlet jegyzőkönyveit a testiilet az iskola előljáró-
ságahoz ? Megőriztetnek-e a tanítói értekezletek jegyzőkönyvei . és ki
gondozza az iskola levéltárát ? 17. Megvan-e a levéltárban az iskolában
jelenleg működő es az abban régebben működött tanítók, hitoktatók
vázlatos életrajza s az iskola története és ha nincsenek .még-: meg. -mi
módon lehetne ezen ahiányon segkeni? Megvan-e az isk.Qla~p.iih!t;ll~l,<
fényképe és tervrajza s ki őrzi azokat? Mikor tartanak lj, tanítók jS.ko-
lájokban, illetőleg osztályaikban ünneples elő,adsisok.kalkapc~ol~tos
iskolai ünnepeket? Van-é az iskolának kiJ.lÖn lát9g'iltá~i könyve, il melybe
az iskola látogatásával megbízott hatosági tagok ;!? a ~ir:ál}'i t~l)f<\!~ü-
gyeJő nevüket és a látogatás idejét t!,!ljegyezhetik.f, Hányszor . ljÍ;t9g~,t-
ták meg az iskolát az utóbbi öt év alatt. avkir, tanfelügyelő, ,a ti;8.zti



orvos s ai iskolaszék tagjai? Fordult- e elő az iskolában más nevezetes
esemény is a lefolyt öt év alatt?RQPONMLKJIHGFEDCBA

e j 1. Mennyire teheté az osztott iskola tanítóinak, tanítónőinek,
igazgatójának, a hitoktatóknak, és mennyire az osztatlan népiskola
tanítóinak az évi jövedelme a lakás értékér, illetőleg a lakbért és eset-
leg a kántori jövedelmet is beleszámítva? Mennyi a tanító évi jöve-
delme a lakás értékét és az esetleg elkülöníthető kantori jövedelmet
bele nem számítva? Mennyire becsülhető a tanítói lakás és esetleg a
vele járó kert. házbérértéke. és ha a tanító lakás helyett csak ház-
bérilletéket élvez, mennyire rug ez? Mennyi a tanító. évi rendes kész-
pénzbeli fizetése? Mennyire tehető a tanító rendkívüli készpénzbeli jöve-
delme a vizsgálati díjakból, a tandíjból, vagy más szokásos készpénzbeli
járandóságokból ~ Mennyi a tanító átlagos évi rendes jövedelme a ter-
ményekben beszolgáltatandó járandósagokből, és mennyi az átlagos
évi jövedelme a tanítói fizetést kiegészítő földbirtok használatából
holdanként. és az egész földbirtokot összevéve? 2. Mennyi a tanítónak
esetleges személyes járandósága, pótléka es az ötödéves .korpótléka ?
3. Van-e a tanítónak rendes meUékjövedelmerqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAí!-~ismétlő iskolába járó
tanulók, az elemi iskolában korrepetáló tanulók után és a faiskola keze-
léseért? 4 Van-e a tanítónak valamely olyan jövedelmező mellékfoglal-
kozása, melyre az illetékes hatóság adhat csak engedélyt és mennyit
jövedelmez az a mel1ékfoglalkozás évenként? 5. Kitől veszi fel a tanító
rendes pénzbeli járandóságait és kiszolgáltatják e azt .rendesen? Ponto-
san kiszolgáltatják-e metők a tanító természetbeli járandóságát és ha
nem, ki szorgalmazaa és minő eredménynyel a tanítói jövedelem pontos
beszolgáltatását? Rendes és hiteles könyvet vezet-e a tanító tanítói
jövedelmének a beszolgáltatásáról. ki hitelesíti és ki ellenőrzi a tanító
ezen könyvvezetését ? 6. Van-e a tanító házastársának valami önálló
hivatala, üzlete és minő az? 7. Tagja-e a tanító valamely nyugdíjinté-
zetnek és melyiknek ? Tagja-e a tanító házastársa valamely nyugdíjinté-
zetnek és melyiknek ? Mennyivel járul a tanító évenkint a nyugdíjintézet
pénztárához és mennyivel járul 'ahhoz az ő állása után az iskola fen-
tartó hatóság? 8. Tagja-e taníió valamely jótékony, országos jellegű
tanítóegyesületnek és mennyivel járul ahhoz évenként? 9. Milyenek a
megélhetési viszonyok abban a községben, a melyben a tanító műkő-

dik ? Mennyi a jövedelme abban a helységben vagy a helység környé-
kén élő körjegyzőnek, .törvényszéki írnoknak. a kisebb vasuti állomások
főnökeinek? 10. Hány tanítási napot mulasztott a tanító a legutóbbi
hét év alatt. mi volt a mulasztás oka? Ki helyettesíti a tanítót szükség
esetén az Lkolaban ? : .

d ) 1. Hány gyermek látogatta évenként a legutóbbi öt eIT alatt
az elemi népiskolat r 2. Hány járt ezek közül az I.,a II.. a Ill, a IV., az
V. és a VI. osztályba és hány az ismétlő iskola 1.. II. és Ill.évfolya-
mába? 3. Hány volt az iskolásgyermekek közül fiú? hany leány ? Milye-
nek voltak az iskolásgyermekek vallásukat és nemzetiségüket tekintve?
4. Hány tanuló nem értette meg a magyar beszédet az iskolába lépés
alkalmával, és ezek közül hány tanult meg az elemi iskolai osztályokban
magyarul olvasni, írni és beszélni? 5. Milyen az iskola tan nyelve ? 6.



Hány tanuló végzi el jő sikerrel az egyes' osztályok tananyagát az is-
kolában, és átlag véve hány tanulónak kell évenként az egyes osztá-
lyokat ismételnie a legutóbbi öt évi tapasztalatot véve fel alapul? 7.
Van-e a nyári szünidő alatt isrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.tanítás az iskolában? Mikor, és kiknek
a számára? 8. Mennyi a félnapi mulasztások összege a rendes tanév
folyama alatt az egész iskolában. és mennyi az egyes osztályokban? 9.
Mi az oka e mulasztásoknak ? 10. Hány szülőt intett és hányat bünte-
tett meg az előljáróság a gyermekek indokolatlan iskolamulasztása
miatt? Fizetnek-e az iskolába járó tanulók beiratási avagy tandíjat, s
mennyire megy évenként az egyes tanulők után fizetendő beiratási és
tandíjösszeg ? Ki szedí be ezen díjakat, és kinek a javára szedetnek
azok? Kinek áll jogában ezen díjaknak elengedése, illetőleg mérséklése r
Van- e e díjak megállapításánál különös tekintet olyan. szülőkre, a kik-
nek több gyermekük is jár az iskolába? Hány tandíj mentes tanuló vult
évenként a legutóbb lefolyt öt év alatt az iskolában?zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

e) 1. Kikből áll az iskola felügyeletével megbízott iskolai elől-
járóság és a törvényen alapuló rendeletnek megfelelőleg van-e az szer-
vezve? 2. Évenként hány ízben látogatják meg az iskolát az iskolai
előljáróság tagjai? 3. Mikor tartja meg az 'iskola előljárósága rendes
gyűléseit? 4 Mik képezik ezen gyűlések rendes tárgyait? Részt vesz-e
ezen gyűléseken a tanító avagy a tanítótestület képviselője? 5. Gondos
kodik-e és mi módon az iskola előljárósága a helységben található és
az illető iskola kötelékéhez tartozó tanköteles gyermekek összeírásáról
és miként ellenőrzi azt, hogy jár-e minden tanköteles gyermek az isko-
lába? 6. Számon tartja-e az iskola előljárósága a hatáskörébe tartozó
azon szerencsétlen gyermekeket, a kiket az I868-diki XXXVIII t.-cz.
2. és 3. §-a az iskolából kitilt és tett e lépéseket arra nézve, hogy ezek
is részesüljenek nekik' megfelelő oktatásban, nevelésben? 7. Számon
tartja-e az iskola előljárósága a hatáskörébe tartozó tanköteles vak és
siketnéma gyermekeket és tesz-e valamit ezek taníttatása érdekében?
8. Foglalkozott-e az iskola előljárósága a szegény szülők tanköteles
gyermekeinek a segélyezésével és minő sikerrel? 9. Minő intézkedése-
ket tesz az iskola előljárósága arra nézve, hogy az iskola vagyona
gyarapodjék és a tanítók fizetésüket hiány nélkül és pontosan megkap-
hassák ? Beszámol-e évi működéséről az iskolaszék és kinek? 10. Meny-
nyire megy az iskola évi - személyes és dologi - kiadása összesen?RQPONMLKJIHGFEDCBA

E J Tanulmányozás-, tárgyává teszi a bizottság a következő kér-
déseket:

Van-e a vármegyei, a községi, az egyházi levéltárakban a vár-
megyék, a városok és az egyházak történeimével foglalkozó rnűvekben,

lapokban és folyóiratokban, a vármegye elemi iskolaira és ismétlő, ille-
tőleg vasárnapi iskoláira nézve valamely nevezetesebb. a' jelen század
első felére, avagy a mult századokra vonatkozó népoktatási törteneti
adat? Kik szereztek maguknak legtöbb érdemet az 1868. ev előtt a
vármegye népiskolainak fejlesztése körül s miben állanak ezen érdemek r
Hol volt már népiskola a varrnegyében a mult század második felében
s minők voltak ezek a régi népiskolák ?

c) Ősszegyűjti a bizottság a varmegye területén létező elemi és



ismétlő iskoláknak fentebb említett iskolatörténeti tárainak hiteles máso-
latait, valamint a levéltárakból, a régebbi nyomtatványokból összeallí-
tott és a vármegye népiskolaira vonatkozó hiteles adatokat' és beszol-
gáltatja azokat a bizottság elnöke útján a vármegye történeti albizott-
ságának szerkesztőségi csoport jához.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A kz'sdedóvó', tanító- és tanítónőké!ző·z·ntézetek szakcsoportjának feladata :

8. §. 1. Felhívja a vármegyéhen létező kisdedóvő-, tanító- és taní-
tónőképzö intézetek igazgató it arra. hogyáUítsák egybe egyrészt az
intézet történetér, annak alapításától kezdve. és tüntessék fel másrészt
ai intézet mai állapotát megbízható és kimerítő leirásban. Az igazgatók
szerkeszszék meg az intézet monografiáját a kővetkező fejezetek szerint ;RQPONMLKJIHGFEDCBA

a ) Az iskolaépület és tartozékainak s a butorzat leirása.
b ) Az intézetben működő és működött tanárok életrajzi adatai s

irodalmi működésük kimutatása.
e ) Növendékek statisztikája az intézet fennállása óta.
d ) Az intézetben annak fennállása óta a tanulók által használt összes

tan-, segéd- és vezérkönyvek jegyzéke a tantárgyak szerint csoportosítva.
e ) A tanári .és ifjúsági könyvtár katalógusa. '
f) A, taneszközök jegyzéke szakok szerint rendezve.
g) Az iskolai életre vonatkozó szabályok és . adatok (rendtartási

szabályzat, a különböző körők alapszabályai és az utolsó évi működé-
sükről szóló jelentések, iskolai megnyító, bezáró, hazafias, kegyeletes
stb. ünnepélyek, előadások).

h ) A gyakorlöískolára vonatkozó adatok; órarendje.
z') A gyakorlati kiképzés részletes ismertetése. Az egyes években

tartott gyakorlati tanítások és bírálatok statisztikája.
j ) A tanító növeridekek segélyezése. A segélyezés módozatai,

statisztikája. Az intézetnél fennálló különleges alapítványok.
k ) Az internatus ismertetése; költségvetése; belső élete; statiszti-

kája fennállasa óta. Az ellátás minősége.
t ) Intézkedések a testi nevelés érdekében (játszó helyek és játék-

órák,korcsolyázás, kirándulások; egyéb testgyakorlatok), '
. m ) Küiönleges intézkedések, kántorképzés ; tűzoltó tanfolyamok stb.

n ) A tanítói képesírésre vonatkozó adatok. még pedig az írásbeli
tételek jegyzéke kezdettől fogva; a szőbeli vizsgálat tételei az utolsó
évről; statisztika.

o ) Miféle összeköttetésben áll az intézet kibocsátott növendékei vel
és tudja-e az intézet igazgatósága azok tartózkodási helyét? :

z. Tanlumánya tárgyává a bizottság a varmegye területén az 1868. év
előtt már létezett, de az idők folyamán mar megszünt kisdedóvó- és ta-
nitóképző-intézetekre vonatkozó iratokat, valamint a megyében régeb-
pen fennállott tanítóvizsgáló bizottsagok működésére és a népiskolák fel-
ügyeletére vonatkozó ügyiratokat es az ezekb'ől. kiszedett népoktatási
történeti adatokat az egyes, ma is fennálló képzök monográfiái val együtt
beszolgáltat ja a bizottsag elnöksége útján a vármegye népoktatási tör-
ténetének meg~zerkesztésével foglalkozó bizottsághoz.
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A tanítóegyesületek és kpzmívelődést' egyesületek csoportjának feladata .

10. §.RQPONMLKJIHGFEDCBAA ) Felhívja a tanító egyesületek és testületek elnökségeit
arra, hogy az egyesület működéséről beszámoló monográfiát állítsák
össze, a következő kérdéseknek tekintetbevételével:

1. Mikor keletkezett az egyesület, mi annak a 'czíme s milyen an-
nak a jellege? 2. Van-e alapszabálya; mikor és ki erősítette azt meg?
3· Az alapítás éve. 4. Az egyesület székhelye. 5. A tagok számarqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
1894-ben ; mikor volt fennállása óta legtöbb, legkevesebb tagja s mennyi
volt számuk akkor? 6. Az egyesület hány' körre, osztályra oszlik, s
melyek azok? 7. Az egyesület hivatalos nyelve. 8, Az ~f,!yesület hány
közgyűlétt tartott eddig, s ha talán szünetelt, mikor? 9. Évenkint mely
hónapban tartja gyűléseit. 10. Melyek a közgyűlések általános érdekű
határozatai? Mik rendes tárgyai? A felolvasások czímei, szerzők nevei
az alapítástól. 1894-ig. II. Melyek az egyesület kiadványai, évkönyvei,
pályaművei ? Van-é közlönye ? Mi ennek a czíme ? 12. Az egyesület
könyvtárának kötetszáma s pénzértéke ? Hány kötet a paedagogiai s.
hány a más szakbeli könyv? 13. Hány tag hány kötetet használt a
könyvtárból 1894" ben? Hogyan tette lehetövé az egyesület a könyvtár
használatát ? 14, Az egyesület vngyona 1894-ben a főkönyv és leltár
alapján és rovatai szerint? IS. Van-e segélyalapja (magtár) és mekkora
tőkével? 16. Van-é tanszermuzeuma s hány darab taneszközzel ? 17.
Tagja-e valamely orsz. tanítói jótékonysági egyesületnek s melyiknek r-
18. Részt vesz-e a tanítók háza érdekében indított mozgalomban s
hogyan? 19. Mely ügyekben érintkezett eddig az orsz. bizottsággal? 20.
Az állami vagy egyházi tanfelügyelőségek részt vesznek-e az egyesület
munkásságában P 21. Mikor s honnan kaptak, mióta nem kapnak a ta-
gok a gyűlésekre fuvar- és napidijat? 22. Az egyesület tisztviselői
névszerint az alapítás évében és 1894 ben.

E ) Felhívja a várrnegyében működő közmívelődési egyesületek
elnökeir, hogy az egyesület alapszabályait és az egyesület működését
feltüntető évi jelentéseket küldjék be az elnökség útján a vármegye
népoktatási történetén-k megszerkesztésével foglalkozó albizottsági cso-
porthoz.

c ) Felhívja a tanítóegyesületek és testületek elnökségeit, hogy
tanulmányozzák a vármegye területén az 1868. évelőtt netán megin-
dúlt tanítói egyesületi mozgalmakról tudósító iratokat, és az egyházi.
iskolai előljáróságok által elrendelt tanítói értekezlet ek szervezetét, jegy-
zőkönyveit s az ezekből összegyüjtött adatokat küldjék be az egyesü-
let monográfiájával együtt a vármegye népoktatási történetének meg-
szerkesztésével foglalkozó albizottsagi csoporthoz a bizottság elnök-
sége útján.

A vármegye népoktatást" tó'r ténetének szerkesztésével o gla lkozó bizottság,
illetőleg szakcsoport feladata .

IL §. 1. Összeállít ja az egyes al bizottsági szakcsoportok számára
azon könyveknek, folyóiratoknak és lapok nak a jegyzékét, a melyekből
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a vármegye népoktatási történetére vonatkozó régebbi adatok össze-
gyüjtésénél útmutatást és tájékozást meríthetnek és közli azt az illető
szakcsoporttal.rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2 Szorgalmazza az egyes szakcsoportok dnökségeinél a népokta-
tási történeti adatok gyüjtését, összeállítasát és beszolgáltatasát.

3. Összeallítja il szakcsoportok által beszolgáltatott adatokból a
vármegye népoktatási történetét a következő fejezetek szerint:

1. A vármegye népoktatásügyi állapota a reformáczió idejétől
Mária Terézia koráig.

II Mária Terézia iskolaügyi szervezetének hatása a vármegye nép-
oktatásügyére az 1848. évig.

III . Az .osztrák kormány népiskolai szervezetének hatása az
1862. évig.

IV. A vármegye népoktatásügyi állapota az 1862-i868. évig.
V. A népoktatási törvény hatása az 1876. évi VI. törvénycsikk

szentesítéséig.
VI. A népoktatási törvény hatása a vármegye népoktatásügyére

nézve az 1876., évi VI. törvényeztkk szentesítése óta.
VII. A vármegye statisztikája az 1869" 1879. s az 1893. évről

SZ91ó adatok összehasonlításával.
VIlI. A vármegye területén létező népoktatási intézetekkel kapcso-

latos alapítványok ismertetése.
IX. A vármegye területén létező népoktatási intézetek történeti

adatai a községek betűspros rendjében összeállítva .
. X. A vármegye területén működő tanítóegyesületek és testületek

története.
XI. A vármegye területén működő közművelődési és emberbaráti

intézetek története.
XIL A m. kir. állami tanfelügyelők és az egyházi iskolafelügyelők

működésének hatása a vármegye népoktatási intézeteiré.

Budapesten, 1894. deczember 29.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAPeterfy Sándor
az or sz, közokt. tanács

r, tagja.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A z e v a n g . t a n í t ó k é p z ő - in t é z e t e k f e j l e s z t é s é r ő l .GFEDCBA
1

A vallás és közoktatásügyi miniszternek hazánk tanügyi állapotá-
ról évenként kiadni szokott jelentését néhány év óta. be ható tanulmá-
nyozás tárgyává tévén. azt tapasztalom. hogy évről-évre meg-megújul
bennük a panasz,' mely szerint a' felekezeték a tanítóképzést elhanya-
golják; az ;ig. hitv, ev. tanítóképzők is messze elmaradnak a törvényes
kivánalmak mögött.

Szeretném bebizonyítani ellenkezőjét: megmutatni a miniszternek:
hogy nem egészen úgy áll a dolog; de lehetetleri. A rideg tényálladé ..
kok, számtani adatok 'bízonyítö hatalmával szemben tehetetlen vagyok.
Igaza van a miniszternek. Tanítóképzésünk messze elmaradt közép és

1 A Protestáns Egyházj és Iskolai Lap. 30. számábó!'(július 2S) ~erk.
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felsőbb iskoláink fejlődése mögött. Középiskoláink szépen fejlődnek;
rővidesen állami "felszínen fognak már állani minden tekintetben; ez igen
örvendetes tény. Igaz, hogy e fejlődésnek az állami segély adta meg
a hathatós erőt.

Az ágo hitv. evangelikusok nem is olyan rég, hazánk nevelésügyé-
nek zászlóvivői valának ; ma? lepesról-Iépésre hódítják lábaink alól a
tért: hanyatlunk; Allamsegély nélkül középiskoláink, egy-kettő kivéte-
lével, képtelenek volnának magukat fentartani. A hanyatlásnak tudata,
kell, hogy minden egyházát, hitét szerető evangélikus lelkét fájdalom-
mal töltse el, lehetetlen, hogy e ' bajok orvoslásának gondolataival ne
fog lalkozzék,

Sopronban volt a mult tanévben 69 .. Eperjesen 36,Felső-Lövőn
28, Selmeczen 21, Szarvason 15 növendék; összesen 169 Ezen intézetek
nagyonrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAts visszamaradtak a középiskolák, hittani intézetek és jogaka-
démia fejlődésével szemben; mi azt mutatja, hogyatanítóképzés soha-
sem volt dédelgetett édes gyermek. Pedig azt senki sem tagadhatja,

. hogy az egyházi élet alapja a c veteményes kert», melyneK lelke a szak-
értő kertész. Ha jók a tanítóképzők, jók a tanítók is; csonka intézetek
csak hiányos képzést nyujthatnak. Szilárd épületet csak biztos alapra
lehet építeni. Ha azt akarjuk, hogy egyházi életünk fejlődjék. erősöd-
jék, kezdjük a gyökeres javításokat az alapon. a népiskolákon s az
ezeknek lelketadó tanítókepzésen.

A hiányok megvannak, hogyan segítsünk rajtok? Két mö dozat áll
előttünk, melyek a kibontakozás felé vezetnek: ú. m. I. az öt tanító-
képzőnek összevonása kettővé, országos. illetve egyetemes jellegűvé
tévén azokat; 2. állami segély kieszközlése. Lássuk e módozatokat
közelebbről. .

A legutóbbi miniszteri jelentés szerint van tanköteles gyermek ev.
"ref 391,739. ág, ev. 2I8.342. ezzel szemben van ev. ref.-nak három,
az ágo ev.-nak öt tauítóképzőjük, ide nem értve az erdélyi szászokét,
kik összevonták elszórt tanítóképzőiket. E tényről a miniszteri jelentés
szép elismeréssel nyilatkozik. Az ev. ref. testvérfelekezetnek, . holott
majdnem még egyszer annyian vannak, mint mi, elég három tanítóképző j

nekünk hat kell, a közelmultban meg éppen 10 volt. Amazok tanító-
képzői kifogástalanok, a mieinkért évről-évre pironkodunk az ország
színe előtt.

Tömörüljünk mi is; egyesülésben van a hatványozott erő, mely
mindig nagyobb tettekre képes, mint egyesek bár kiváló ereje. Vonjuk
össze a királyhágóninneni öt tanítóképző-inézetet két országos, egyete-
mes jellegűvé. Az egyik képző képesítse a magyar-tót, a másik a magyar-
német tannyelvű iskolák számára a tanítókat. Ha az öt tanítóképző ala-
pítványait összevonjuk. mindenkiuek' megadván a meg lévő, illetve
átadandó alapítványokhoz mért kellő arányú tanárválasztási, növendék-
felvételi stb. jogot, így kielégíttetvén minden fél a megfelelő kötelessé-
gek ellenében nyerendő Jogok által. két 100-100 növendékre berende-
zett, kellő számú tanárral ellátott, a kor színvonalán álló tanítoképzőt
álJíthatnánk fel. E tervezet nem kivihetetlen: végeredményében csak
üdvös lehet. Tegyük félre a kicsinyes, egyéni, kerületi érdekeket, tekint-



suk az összes javát, állítsuk fel a két egyetemes jellegű ágo hitv, ev.
tanítóképző intézetet és meglátjuk, mennyire áldásos lesz azoknak hatal-
mas munkássága. .

Ez a mód felel meg legjobban protestáns önérzetunknek. Saját,
erőnktől, senkitől sem kunyorálva, állíthatunk fel két oly intézetet, melyek
nemcsak hogy kiállanák a versenyt az államiakkal, de kielégítvén minden
igényeket, büszkeségcink lehetnének.

Tapasztaljuk. hogy nagy a tanítóhiány ; nem volna-e üdvös, kap-
csolatosan e kérdéssel a nőtanítók képzéséről is gondolkozni? Oly helye-
ken, hol kántori teendőket nem kell végezni, különösen leánygyerme-
keknél, nagyon is beváln ak a nőtanÍtók. A férfi-képzök mellett, egy-
két női tanerő alkalmazasaval. egy külön internátussal, igen könnyen
lehetne a nőtanítók képzését is keresztűl vinni.

Utóbbi időben évről-évre mind sürűbben kisért a népoktatási in-
tézetek, főleg pedig a tanítóképzés államosításának az eszmeje. Ez volna
a legkényelmesebb mód javítani a helyzeten: átadni az egész népokta-
tást. A tanárok nak és tanítóknak nem is esnék valami nagy bajuk;
rangfokozatos s rendszeres fizetéshez, évötödös korpótlékhoz jutnának,
palotákban tanítanának, sőt a letöbb esetben laknának is. De az egy-
ház érdeke és a népoktatás teljes államosításának eszméje homlokegye-
nest ellenkezik. mert az állami intézetek nevelhetnek, derék s józan
gondolkozású honpolgárokat, de hitbuzgó. egyházát benső hévvel sze-
rető áldozatkész hiveket soha l Népoktatási intézeteinket kiadni kezünk-
ből, vagyis teljesen államivá tenni, annyi volna, mint elvágni a törzstől az
éltetadó hajszálgyökereket.

Különben a, népoktatás államositásának eszméje csak kisért; de
nem következik be egyhamar; mert az állam anyagi okok miatt sem
hajtatja végre a műveletet; másrészt pedig tudja azt, hogy az eszme
még nem érett, erőszakos megvalósítása üdvös hatások, helyett sok
igen-igen keserű utóízt hozna magával. A tanügyi kormány maga talaita
el a leghelyesebb utat azzal, hogy a felekezeti népiskolák állami segélye-
zését törvénynyé emelte. Ez a leghelyesebb és legjobb út a népoktatás
fejlesztése felé, .

A jó népoktatásnak legfőbb tényezői a jól kiképzett tanítók; mint
látju«, az állam e tekintetben 'a tfelekezetekkel nincs megelégedve. A
baj nem a mi jóakaratunkon, de anyagi tehetetlenségünkön mulik. A
népnevelés épen oly fontos kamatozó tőkeje ez államnak, mint bármely
más jövedelmező források; hiszen egy ország legfőbb kincsét a művelt
nép, gondolkozó polgári elem képezi. A népet, a józan polgárokat
a népoktatási intézetek nevelik e hazának. A népiskolák lelkei a tanítók,
kiket állam és felekezet egyaránt nevel; a felekezeti tanítóképzők tehát
első sorban a haza javán fáradoznak. A középiskolák kulturmisszója
nagy és fontos. de egy cseppet sem kisebb ám a tanítőképzőké ; míg a
felekezeti középiskolák százezrekre menő állami segélyben részesülnek,
addig a tanítóképzők egy fillérnyi támogatásra sem számíthatnak. Miért?
Hány felekezeti képzőkben végzett tanító működik állami iskolaban P
De bárhol működik is, bár hol képeztetett legyen, az az egy tagadhatat-
lan, hogy első sorban hazánk javán munkál. Ezt maga a tanügyi kor-
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mány, a népoktatás összes tényezőiré egyenlöjbgokkal s kötelességekkel
kiterjedő nyugdíjintézetével fényesen igazolja.

Kifogástalan jó tanítók ra van első sorban szükségünk; miután az
állam a felekezetektől a tanító képzési jogot egykönnyen el nem veheti,
vagy talán e darászfészekbe nem is akar belenyulni. segítsen e beteg
ügyön úgy, mint a középiskolákon, Mondja ki, minőnek kell lennie egy
mintatanítóképaő-intézetnek ; a hol a felekezet anyagi hiányok miatt
ilyet fentartani nem képes, állami segélylyel kell pótolni a hiányt Ek-
kor joggal kívánhatja, hogy minden tanítóképző mintaszerű legyen.
Egyúttal a tanítóképzést egységessé is teheti. E módszer a középisko-
laknál jónak bizonyult; biztosra vehető a siker a tanítóképzőknél is. Igy
a felekezet érzékenysége sem szenved csorbát, e fontos ügy is kielégitő
megoldást nyer.

Mi pedig, ha kicsinyes helyi érdekek miatt két intézett é tömörülni
nem tudunk, vezérlő férfiaink, országgyűlési képviselőink útján hassunk
oda, hogy tanítóképzőink állami segélyezése törvényileg kimondassék.

Hiszen számalapokon nyugvó tényekkel igazol hat juk, hogy sem a
multban, sem a jelenben aránylag' egyetlen vallásfelekezet sem fordított
s fordít annyit nevelésre, tehát az állam polgárai értelmi színvonalának
emelésére, mint épen mi, ágo hitv. evengélikusok.

Tanítóképzésünk most is ott áll, a hol évtizedek előtt; holott
közép- és felsőbb iskoláink szépen fejlődnek. Azt az egyet mindannyian
belát juk, hogyatanítóképzés nem maradhat így. Tenni kell valamit.

A kibontakozás felé az ismertetett két módozat vezet. Vegyék
kezükbe hitfelekezetünk vezérlő férfiai e felette fontos ügyet, munkájok
áldásos eredménye nem fog elmaradni. Emeljék tanítóképzésünket oly
színvonalra, minőt a haladó kor jogosan megkíván. .

Isten áldása kísérje munkájukat!
Eperjes.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBASz'mkó Endre,

tanítóképző tanár .

.AZZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 8 9 6 - d ik i á l l a m i kdltségvetésbdl;'

Elemz' és polgárt" tanítóképzők.

Az 1895. évre megszavazott kiadás 427.417 frt
az 1896. évre előirányzott kiadás 468.165 ,.

-----'--te-h-a-t~to~·b~b--_-__--_-__--------~4-0-.-7-4~~~tr-tt-a~GFEDCBA1 .--

A bevétel, úgy mint tavaly, 22.430 frt.
A kiadási többlétből 12.203 frt a szernélyi járandóságokra esik.

A mult évben a rendes tanárok, valamint a segédtanárok létszámának
öttel, illetőleg 3-mal a szolgálat érdekében szükségessé vált emelése
folytán azoknak a törvényes keretbe juthatása czéljából az 5 tanárnak
fizetésére 1200 frttal 6000 frt, lakpénzekre pedig 1.°40 frt; a 3 segéd-
tanárnak fizetésére 800 frttal 2400 frt és a 35 frtnyi lakbérkiegészí-rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

't Addig is, míg az I896-diki állami költségvetést közelebbről ismertethetjük, jelen
alkalommal adjuk a költségvetésnek a kép'zőkrlíl szóló részét. Szerkeszté,
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téssel együtt 2.435 frt volt felveendő. Ugyancsak a tanítás sikerének
előmozdítása czéljából szükségessé vált a két tiszteletdíjjal alkalmazott
házi ipartanítónak kinevezése is, a mi 1510 frtnyi kiadást okozott. To-
vábbá 250 frt kiadási többletet idézett elő a szolgák számának egygyel
való emelése; a jutalmak és segélyek javadalmát is kelle emelni leg-
alább 330 frttal ; végre a vallastanítók díjazására a tényleges állapotnak
megfelelően 1245 frtot vettek fel.

A kiadási többletből 29.545rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAfrt a.idologi kiadásokra esik. Ebben'
az összegben benfoglaltatik az 1868. XXXVIII. t.-cz. 81. szakasza ér-
telmében s a nagy tanító hiány következtében felállíttatni szükségessé
vált uj képzőintézet költsége 2000 írttal. Ezenkívül köztartási költségek
elégtelensége folytán az e czímen beállott szükséglet egy részét évek
óta a következő év javadalma terhére kelle áttolni, minek következté-
ben az így megcsonkított javadalom az illető év szükségletét kielégíteni
képes nem volt. Minthogy ilyen eljarás a reális leöltségvetés igenyeinek
meg nem felel, a köztartási költségek 1896. évi javadalmát a számadási
eredmények alapján 25.545 frttal kellett fölemelni.

A dologi kiadások egyéb- tételei változatlanok maradtak. (L. a
Magyar Tanítóképző 1894. nov, füzetét).'

A személyi járandösagok részletezéséről említésre méltők a követ-
kező tételek:

a két budapesti, 16 vidéki, összesenzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIS igazgató fizetése:

- 1 1-600 frt 1 15-2000 frttal J-360,. I-Iqo frt
13-1400" 3-300" lakpénzzeJ sze~élyi

2-2 50 ~ pótlékkal

A- 21 fővárosi, 49 vidéki, összesen 70 rendes tanár flzetése :

1,:',1 1
II-5°0 frt

1-1,800
8-40~ »

11-1,600
1-35°' ,.

1-200 frt
9-1,400

1-3°0 ,.
lakpéozzel személyi3-28~ ,.

10-1,3°0 »

J

5-25° »
pótlékkal

39-1,200 »
14-24° ,.
24-200 ,.

A 2 budapesti, 35 vidéki összesen 37 segédtanár és zenetanár
fizetése:

5- 1000 frttal } 1,100' frt } 3-245
1-9°0,. szem. 6-210

31-800,., pótlékkal 4-':'175

A 25 vidéki tanító fizetése:

18-7°0 frttal } 1- 100 frt }
5- 600» személyi
2- 500,. pótlékkal

frt {
: s lakpénzzel

1-210 frt}
8-180,. lakpénzzel

14-15° ,.



Az I budapesti, 13 vidéki, összesen 14 tornatanító fizetése:rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1- 900 frttal } 1-150 frt}
I 3-400 ~ 1- IOO ~ lakpénzzel

2 tornatanító fizetése:

1-3°0 frt}. 1 díi 11-200 ~ tiszte et ijjazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Elemz' és polgári tanítónőképzök.

Az 1895. évre megszavazott kiadás
az 1896. évre eJőirányzott kiadás __o

tehát több "__

291.224 frt
319.134 ~

27.9IO frttal

5.750 frttal többre, mintRQPONMLKJIHGFEDCBAl

/
A bevételt 90.500 frtra irányozták elő,

tavaly. .
A kiadási többletből IO.623 frt a személyi járandóságokra esik.
Ugyanis, mint az «Indokolás. mondja, figyelemmel kellett lenni ci

tanítónők tényleges létszám ára s .a mennyiben I tanítónő volt, ki a lét-
számba nem volt felvéve, ezt a létszám emelésével a törvényes keretbe
juttatni, kellett, a mi az IOOO frtnyi fizetéssel és az 505 frtnyi lakbér-
helyesbbitéssel együtt 1505 frtnyi kiadást okozott. Hozzájárul ehhez,
hogy az 1894. év végén 4 zongora tanítónőt scgédtanítónővé neveztek
ki, kiket csak a segédtanítónők létszámának emelésével lehetett azok
körébe törvényesen beilleszteni, mi végből fizetés fejében 2000 frt és
lakbér fejében 1200 frt volt felveendő, Szükséges volt továbbá az
óradíjas tanárok s tanítónők illetménycit egy részről az 189 5-évi állapot
tényleges eredménye alapján, másrészról mivel egyes tanintézetekben,
pl. a budapestl VI. ker. állami polgári tanítónőképző intézetben is inter-
nátussal összekötött állami felsőbb leányiskolában a segédtanítónők
annyira túl vannak terhelve, hogy e baj csak nevelő nők alkalmazása
által orvosolható," IO.Ooo frtra (6.120 frttal) fölemelni.

A dologi kiadások is szaporodtak - 17.287 frtta\. Ennek is, mint
a tanítóképző-intézeti kiadási többletnek . legnagyobb része, vagyis
13.545 frt a köztartási költségekre esik, továbbá fűtésre és világításra
2000 frt, cselédek béreire IOOO írt, épületek fentartására 800 frt. Ezeknek
a többleteknek előirányzását szükségess é tette egyrészt a tanítönöképző-
intézetek növekedő látogatottsága, a mit a tanítóhiány nagysága miatt
korlátozni nem lehet, másrészt az előző évek számadási eredményei, a
melyek az' eddigi összegek elégtelenségét igazolják.

A dologi kiadások egyéb tételei változatlanok maradtak.
A személyi járandóságok részletezéséből közöljük az itt következő

tételeket.
A két budapesti, 4 vidéki, összesen 6

2-2000 frttal
4-1400 ,.

igazgatónő fizetése:
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lO-1600 frttal
1-1400
8-1300 :t
9-1200 ,.

A 20 budapesti, 8 vidéki,' összesen 28 rendes tanár fizetése:

lO-500 frt
6-400rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA»

3-350 :t
1-300 ,.
3-280 :t
1-240 ,.

lak pénzzel } 3 - 200 frt} szem. .
1- roO:t pótlék.

A 8 budapesti és 8 vidéki, összesen 16 rendes tanítónó és zene-
tanár fizetése:

}

1- 350 frt }
5-lO00 frttal 5-245" lakpénzzel.

11-800,. 1-210 :t .

A ro budapesti, 13 vidéki, összesen 23 segédtanítőnő fizetése:

f 1

l
3-300 frt lakoénzzel

4-700 rtta 4-2IO:t .
6-600 ,. 1-180 :t

13-500" 3-100» lakpénzpótlékkal.

Az egy budapesti tornatanító fizetése 600 frtal s ISO frt lakpénzzel.
Az óraadó tanárok díjai ro.ooo frt.
A nyelvtanítók díjai 5.000 frt.
A 2 budapesti, 4 vidéki, összesen 6 gazdaasszony fizetése:

1-600 frttal
1-5ÓO ,.

1-480 ,.

3-450 »zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A felekezeti képzőz'ntézetztanárok ületményeinek kiegészítése.

Erre a teljesen új czélra előirányoztak az 1896. évre 3000 frtot,
a minek a miniszter a következőleg adja okát : .

cA tervezett segélyezést nemcsak az illető felekezetek iránti méltá-
nyosság szempontjaból tartom indokoltnak, hanem egyenesen a hazai
tanítóképzésnek jól fdfogott érdekében is mellőzhetetlenül szükségesnek,
mivel a nemzet, művelődésének ezen alapvető s mint ilyen, egyik leg-
fontosabb tényezője tekintetében a szellemi élet rohamos fejlődése -és .
annak elodázhatatlan igényei daczára, mai napság még azon követelé-
sek sem elégíttettek, a melyeket már közel 30év előtt a törvényhozás
megállapított. Indokolttá teszi a segélyezést még a tanítók nagy hiánya
s a felekezeti képzőintézetek számának már ez ideig öttel történt csökke-
nése, minek következtében a felekezeti hatóságok még kevésbbé vannak
abban a helyzetben, hogy mint törvényességi és közművelődesi okok-
ból feltétlenül kivánatos volna, minden megüresülő vagy nem képe-
sített egyénnel betöltött tanítói állomást okleveles tanítókkal töltse-
nek be.s

M"gyar Tanitóképzö.
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Az 1895. évre megszavazott kiadás 55.000 frt
Az 1896. évre előirányzott kiadás 59 700 •

tehát több 4.700 Irttal

Az előirányzott kiadásból 19.700 frt esik szernélyi járandóságokra.
vagyis 7.000 frttal több, mint 1895-ben. Ebből 6 550 frt esik a Fröbel
nőegyesület tanítóinak s tanítónőinek díjazására. a kiket ma már az ál-
lam nevez ki ésdíjaz. A személyi illetmények emelkedését okozza még
1. hogy a hódmezővásárhelyi kisdedóvóképző igazgatója 250 frt lakás-
pénzt kap (eddig az intézetben lakott); 2. ugyanezen intézet kisdedovöjá-
nak lakáspénzét 100 frtról 200-ra kell emelni stb.

A dologi kiadások indokolásából felemlítjük a miniszter azon igé-
retét, hogy a sepsi-szentgyörgyi községi kisdedóvóképző állarn-segé-
lyét felemeli.

A kisdedóvóképző-intézetett szernélyi járandóságának részletezésé-
ból közöljük a következő adatokat:

3 igazgató fizetése

1.4°° frttal

~

1~200 frt ig. díjjal
2-200:t évöt, pótlék

1-5°rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA0,. }

1-3°0:> lakpénzzel
1-250 :t

3 rendes tanár fizetése

t 2-400 frt t
1-200 frttal SI-200. S lakpénz

3 rendes tanítónő fizetése 800 frttal 1-350 frt lakpénzzel.

, } 1-1.200 frttal t
3 kisdedóvó fizetese 2-700 :> S 1~ 200 frt Iakpénzzel.

Ber u ház á sok.

E czímen a következő új tételek fordulnak elő:
1. A budapesti Il kerületz' tanítónöklpző épületének kibővítésére az

1895. évben előjegyzett összeg nem bizonyult elegendőnek. A költség-
többletek fedezésére 1896-ra 5°.000 frtot vettek fel.

2. Az- eperjesi kisdedóvóképzö épülete szintén többe kerűlt a tavalyi
előirányzatnál.. vagyis 95.200 frtnál, mely összeget most 13.000 írttal
pótolnak.

3. A szabadkaz' tanÍlónöképzö uj épületet és telket kap, mert egész-
ségtelen. rossz és czélszerűtlen voltánál fogva oly szánalmas állapotban
van, hogy rendeltetésének már most sem tud megfelelni, még kevésbbé
tehet eleget a tanító hiány következtében reá váró magasabb igényű
feladatoknak. Az épület 13°.760 frtba fog kerülni, mihez a város 95.000
frttal járűl,
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NZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAÉ GFEDCBAP O K TA T A S ·

A z e g y h á z i és mllveltségí v i s z o n y o k a z "árp,ádházi
, k i r á ly o k alatt.rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1

Ama viszontagságok és válságok között, a melyek Szent István
"királyság át érték, az ő egyháza az allandóság képét tárja elérik. Az
állandóság alatt nem változatlanságot értek. Sőt inkább az egyház fel-
-tűnő mértékben nőtt. terjeszkedetc és gyarapodott: de szervezetében,
'intézményeiben és hivatásában megmaradt, annak, a mi volt. Sem kívül-
ről nem érte támadás" sem belülről nem fenyegette veszedelem. Am.a'
hosszú, elkeseredett harcz is, melyet a pápák vivtak a császársággal,
hazánk határaitói messze zajlett te. Izgalmai nem jutottak .el hozzánk;'
csak hatásait éreztük meg. S e hatások, bármily magasra emelték az
egyházat, meghasonlásbanemsodorták azt a királysággal. Hiszen királyaink
a pápák és császárok százados küzdelme alatt mindenkor a szeritszék
-oldalan álltak s országuk zavarai között, tekintélyük megingásában annál
szfvesebben látták az egyház segítségét, minél hatalmasabb volt az.

S az egyház hatalma az utolsó Arpádok idejében már az állami
-és társadalmi élet minden ágazatára, minden rejtekére kiterjedt. Jelen
van ott is, a hova a kirá.yság karja el nem hat. O szabja meg, mit
szabad hinni, mit szabad tudni, mit szabad cselekedni. Nem történhetik
más, mint a mit ő akar, Nagy Ő szentesít ; s szavának most már a maga
erejéből is tiszteletet bir. szerezni és mindenkivel szemben engedelmes-
séget biztosít. Csak a test az állarné, a lélek fölött ő az .űr. Társadalmi
.hatalmanak úgyszólván nincsenek korlátai s az állam tehetetlen nélküle,
Érzi, hogy a keresztény királyság éltető szellemének őa letéteményese.
Elfogadja, sőt megköveteli a királyság támogatását s kölcsönbe készsé-
<gesen ajánlja fel a maga. segítségét, De ő az, a ki többet ad s a király-
ság marad adósnak: nem is csoda, hogy hitelezők mödjára 'gyámkodá-
sát kiterjeszti adósára. A magyar kath. egyház az Arpádok koráriak
végén már teljes kifejlettségében áll előttünk; holott a középkori magyar
királyság kialakulása csak a következő 'században, az Anjouk alatt, megy
végbe. ' , '

A szent királyok. idejében alapított püspökségekhez járul a XIII.
században még három, egyaránt' bizonyítva a magyar királyság és egy-
.ház mcsszeterjedő hatalmát. Még a század közepe előtt csaknem egy
időben áll elő azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAsserems , és bosznia i püspökség s kél új életre a n#lkót'
püspökség. Ama kettő az eretnek patarenusok ellen" emez a pogány;
kúnok közt őrzi, ápolja és műveli a magyar ker. egyház j~~át.'.A ma-
gyar, főpásztorok sorát berekeszti, a spala tóz' érsek .a maga huszonöt.,ap'r,ó
püspökségével. A Szent István palást jának .csak a szélén f<!l.glalnakhé~

, . 1 Mutatvány SebestYén Gyulának most megjelent .Az Árpádok Törtinete; czilnl'i
mlÍvéből. '" , j

29*
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lyet ; de nagy mult juk, összeköttetéseik a művelt Olaszországgal és
szamos jó szolgálataik kedvesekké tették őket királyaink előtt. Nagyobb
városainkban és egyes vidékeken, a hova püspöki székhely nem jutott,
a szaporodózyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAtársas kápta lanok lesznek az egyházi élet központjaivá. A
régi pozsonyt", székesfehérvári és ó-budaz' káptalanok mellé sorakozik idő-
vel az aradi, do'mó"st",szeben, es seepesi káptalan. Tiszteletreméltó testű-
letek a melyek ép oly mértékben képviselik az egyház fényét, mint
annak erejét.

Az uralkodó egyház - a világi .papság - mellett még szembe-
ötlőbb a küzdő, harczoló, tanító egyház - a ssersetesrendeb - gyara-
podása. Monostoraik a XIII. században valósággal el árasztják az orszá-
got. A pápai hatalom emelkedését a szerzetes életnek szinte csudás
föllendülése követte az egész nyugaton. A régi századok izzó vallási
buzgósága lobban új lángra, Az egymás nyomában keletkező szerzetes-
rendek légiói más más fegyverzettel, de egyenlő fegyelmezettséggel és
rajongással követik a pápaságtói kitűzött új zászlót. Nem azért hevül-
nek már, hogy megváltsák : az égeti lelküket, hogy meghódítsák a
világot.rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Szok atlan az a gyorsaság. melylyel az új meg új irányok utat
törnek hozzánk s az új meji új szerzetesrendek .gyökeret vernek nálunk.
A XI században csak a Benedek-rend apostolai művelték az Úr szőle-
jét ; a XII. században a Premontreiek és Czisztercaiták iállanak melléjük ;
a XIII., században nemcsak hog-y e három rendnek száznal több mo-
nostora van, hanem rövid időközökben egymásután meghonosodnak a
Szent Ference- -és Agoston rendjebeliek, a Domonkosok, a Karthaust"ak, sőt
e'gy -'magyar 'szerzetesrend is 'keletkezik: a Pálosoké, a mely tőlünk ter-
jedez szét az éjszaki szomszéd országokban. Egy- két évtized alatt több
monostor áll elő, mint a régebbi két században. A Domonkosok rendjétGFEDCBA

III Honorius . pápa •I216-ban erősíti meg s a bolognai egyetem híres
tanára, magvarországi Pál (Paulus Hungarus) már 1221-ben Győrött
megalapítja nálunk is első rendházukat. A század közepén tizenhat
monostorból bocsátják ki rajaikat a pogány kúnok megtérítésére. Assissi
Szent-Ferencz. rendje 1223-ban kapta meg a pápai megerősítést s heted
évre Klétus, egri. püspök, . az arany bulla kiállítója, már monostort alapít
számukra a maga székhelyén. 'Míg a magyar kereszténység első két
századából női szerzetesrendekről csak elvétve vannak tudósításaink,
.most az il pacaa-kolostorok száma is felszökken. Szerit István . veszprém-
'völg yi elso, ősi apácza-kolostoráthosszú sorban követik a Domonkos-
rendiek pécsi, fehérvári. veszprémi, a Clariszszák budai, n.-szombati,
pozsonyi, a Czisztercziták pozsonyi, a Ferenczrendiek, n.-szombatí stb.
társházai s valamennyiökre szelíd fényességét borítja Szűz Szent Margit
kolostora a Nyulak-szigetén.

Az egyházi lovagrendek is korán és hirtelen elhatalmasodnak ki-
rályaink bőkezűségének verőfényében. A Templomos vitézek II. Gejza
idejében alapítják első rendházukat s a XIII. század végen már hetven
rendházuk van. A :János vitézek ugyanabban az időben vernek gyoke-
ret ; a tatárjárás alkalmával az 'ország nagy. szerencsétlenségében ott
állnak IV. Béla jobbján, a ki utóbb Moldva és Havasalföld védelmér
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bízta rájuk. AzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAnémet lovagrend később ver gyökeret nálunk s hamarabb
el is pusztul. It Endre a Bárczasággal ajándékozza meg őket, de fön-
héjázásukban a kiralylyal is újját húznak. Mindent mertek s mindent
elveszttettek. Napjuk itt nálunk leáldozott, de annál ragyogóbb fényben
kelt föl utóbb a pogány poroszok közt, a kiket ők hódítottak meg a
kereszténységnek és nyugoti kulturának.

Sok százra rúgott a gazdag adományokkal elhalmozott monostorok,
sokeeerre az önfeláldozó munkásságban vetélkedő szerzetesek száma.
Alig volt nagyobb városunk, a hol a legtöbb rendnek társháza ne lett
volna s nem akad olyan elhagyatott vidéke az országnak, a melynek
gyér népességét egy-egy monostor templomának keresztje ne gyüjtötte
volna maga köré. A,z egyház mindenütt jelen van: a rengeteg erdősé-
'gekben, 'a melyeknek irtására. az első fejszecsapást az ő szolgái teszik
meg; a városok sokadalmaiban, a melyeknek zajaból magasra szállnak
az ő zsolozsmáik; a. királyi udvarban, a hol a hatalom dúslakodása
közepettmegszólaltatják a lelkiismeret szavát s a múló földi dicsőséggel
szembeállítják az' örök élet üdvösségét A magánéletben a bölcsőtől a
sírig az egyház vezető, intő, dorgáló, büntető és jutalmazó keze el nem
ereszti a lelki gondjaira bízott hívőt; a közéletben ő képviseli azt a
magasabb rendet; a mely felül áll a törvény betűjén· ésa hatalom
erőszakosságán. Ö tűzi ki aczélt, ő lobogtat ja a sokaság előtt az örök
ideál .zászlaját. A templomban: az iskolában, az irodalomban, a művé-

szetben csak úgy, mint a hatalom kezelésében, az országkormányzatban,
az .igazságszolgáltatásban és a csatatérenmegtaláljuk keze nyomát,
szelleme bélyegét és nagy szolgálatai dicsőítését. Ha arról beszélünk s
büszkén hivatkozunk rá, hogy az Árpádok három százada alatt a ma-
gyarság egész mivoltában átalakulva méltán sorakózott nyugoti szom-
szédaihoz nem szabad elfelejtkeznünk róla, hogy a nemzetet főkép az
egyház gyúrta, idomította át s hogy ezt a nagy munkát csak -annak a
mindenre kiterjeszkedő nagy hatalomnak segítségével cselekedhette meg,
a melyet a királyság reáruházott és a melyet a királysággal szemben
is biztosított a maga számára. '

.Nincs érkezésünk annak fejtegetésére, hogy az egyház milyen részt
vett az állami hatalomban a király személye körül: a kir. udvarban, a
kir.' tanácsban, követségek váltásában és az ország védelmében. Csak
arra szeretnék még egy pillantást vetni, hogy mit tett az egyház a
szellemi műveltség terén s hogy e durva, erőszakos' korban milyen volt
az a kultura, a melynek magvait elhintegette, csemetéit védte és ápolta.
Kevés+az, a mi kőbe vésve, betűbe foglalva az idők e nagy távolságá-
böl ránk maradt; denincs olyan emléke e kornak, a melyen az egyház
kezevonását ott ne találnok.

Mint a fecskefészek a ház ereszéhez, úgy tapadt a középkori iskola
az ódon templomok falához. Az egyháznak hivatása, privilegiuma volt
a tanítás: más-más formában 'cselekedte ugyan, de csak ezt a hivatását
teljesítette a templomban, iskolában egyaránt. A különbség legfölebb
az volt, hogy az Isten házában mindenkihez szólott, az iskolában csak
li kiválasztottakhoz, S kik voltak 'e kiválasztottak? azok, a kiket az
ismeretek után való' szomjúhozásuk a mester szárnyai alá vezetett s a
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kiket az egyház a maga számára, a mag.a szolgálatára nevelt föl. A·
világi társadalomban a könyvből meríthető ismereteknek nem volt ke-

./ letök ; azoknak sem szükségét, sem becsét nem érzik. Azt a műveltsé-
g:et, a mely nélkül el nem' lehettek, megadta az éiet, a mely minél
szabályozatlanabb és rakonczátlanabb volt, annálélesebben kifejlesztette
a tehetségeket és annál többszörösen próbára tette az embert. A kard
markolatához törődött kezük esetlen volt az íróvessző forgatásához. A
tudós és pap csakhogy egyet nem jelentett. S mit tanított iskolaiban
az egyház? - azt, a mire neki szüksége volt. Az íráson, olvasáson,
számolás on kezdte s ennek még hasznát vehette más is; de a mi ezen
felül sorra került a kathedrán, annak már semmi köze sem volt az
élethez Mikor népünk a keresztséget fölvette, az egyház akkor
már j61 körülárkoita a keresztény műveltség birodalmát s gondos.
megfontolással nagy időkre fölépítette a maga iskolai rendszerét. A
magyar templomban az isten tiszteletének módja szakasztott olyan módon
történt, mint a' nyugat bármelyik egyházában; iskolája sem lehetett
másmilyen.

Bizonyára a parochiák mellett is voltak iskolák, ha a körülmények
megengedték és a parochusban meg volt hozzá a buzgóság. Nem a
nép javára, hanem az egyházi rend kedveért történt, a melynek sok
emberre volt szüksége s ott szedte újonczait, a hol alkalma volt rá,
Ezekről a kis iskolákről, a melyek egységes szervezet nélkül szűkölköd-
tek, nincsenek adataink. Annál biztosabb a tudomásunk a káptalani
és monostori iskolákról, a melyek e kor félszeg, ösztövér műveltség ének
igazi melegházai. Azt tanították bennük a XIII. században is, mint fél
ezredévvel ezelőtt; jóformán iskolai könyveik sem változtak. Annak
idején óvatos körültekintéssel eregettéle át az egyház sűrű rostájan, a
mit a ldasszikus világ romjai közül az idő megmentett. Rendszerbe fóg-
lalták a holt ismeretet, távol tartván tőle a régi kor éltető . szellemét.
A tudományt leszáIJították trónjáról. Nem tekint ették művelését czélnak,
eredményeit az emberi szellem gyönyörűségenek : királynéból az egyház
szolgaló leányává lett s félve leste szigorú gazdája parancsoló tekintetét.
A szentegyházak. kolostorok falai közé zárva nem volt többet köze a
világhoz, nem érintkezett az élettel. A «hét szabadrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAművészet» neve alatt
foglalták össze az iskolai tudomány rendszerét. Grammatica, rhetorica,
dialectica, arithmetica, musica, geometria és astronomia volt a tudomá-
nyok korhadt törzsének hét virág tal an ága. A legfőbb helyet és a leg-
több időt foglalta el ezekben az iskolákban a latin nyelvvel való vias-
kodás és ha ezen diadalmaskodtak, az összes szellemi tehetségeknek a
theolögiai eszmék szolgálatában való fegyelmezése. Ez az iskola igazán
az önmegtagadás iskolája volt s kipróbált módszere biztosan bevált az
egyéniség megsemmisítésére. az eszme fölmagasztalására.

Föltehető, hogy minden káptalannak és szerzetesrendnek meg volt
a m~ga iskolája, de hiteles följegyzések csupán egyről-kettőről maradtak
ránk. A székesfehérvári, esztergomi, csanádi, győri, budai és .szepesí
káptalani iskolák,. továbbá a ,Benczések somogyvári és tapoIczai, a
Dörnések győ ri és budai, az Agostonrendiek esztergomi iskolai név-'
szerint is ösmeretesek előttünk. A kiket emez iskolák ki nem elégítettek
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és a kiket az egyház méltóknak talált arra, hogy az Istennek tetsző-
tudományokban tovább vezettessenek. azok számára a püspökségek
magasabb hittudományi iskolákat állítottak. Ezek közül a régi följegy-
zések csak kettőnek, a szent-mártoninak és esztergominak a nevét hagy-
ták ránk. Sőt elhatott. hozzánk már a XIl. században annak a tudós
főiskolának .: a párisi egyetemnek a híre is, a mely akkor egész vi1ág-
részünket beragyogta. Tán ép ennek hatása alatt, az ő példájára nyi-
totta meg Ill. Béla királyunk a veszprémi főiskola kapuit, a hol a kor
uralkodó tudományai mellett a hazai jog tanítására is gondot fordítottak.
A következő században a nyugati főiskolák falai között hosszú szender-
géséből új életre ébredez a tudomány s belőlük új szellem indul hódító
útjára: de a veszprémi főiskola ezt a hajnalhasadást nem érte meg.
Korán áldozatává lett nagy uraink erőszakoskodásának. Kún László
uralkodásának elején még tizenöt tanár buzgólkodott benne s újabb
királyi adományokban részesürqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIt ; azonban mire az Árpádok napja le-
áldozott, elenyészett mindenestül, a nélkül, hogy nyomot hagyott volna
maga után. .

A XII. század vége óta a külföldi egyetemeket is mind számcsab-
ban keresték föl azok, a kik a hazai iskolákat elvégezvén, az itt sze-
rezhető műveltségnél többre' áhitoztak.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAPdrisba a hittudományok, 8010-
gndba és Pddudba a jogtudományok vonzottak őket. Bolognában a tizennégy
nemzetből alakult egyetemi hallgatóság közt 1265 óta ott találjuk a
magyart is, a melynek meg volt az a joga, hogy minden ötéves idő-
közben a második és negyedik esztendőben az ő sorából lehetett. az
igazgatót választani. Van is róla tudomásunk, hogy a XIV. század elején
Miklós, nyitrai püspök volt az egyetem rektora; Paulus Hungarus pedig,
a Domonkosok rendjének megalapítója hazánkban, a bolognai egyetemen
az egyházijognak volt híres tanára. Páduában a hallgatóság huszonkét nem-
zete közt a· negyedik helyet foglalta el a magyar s hat püspöknek a
nevét ismerjük a XIII. századból, a kiket itt avattak a hit- és jogtudo-
mányok doktoraivá. Párisba IIr. Béla óta jártak hazánkból. Ugyancsak
az ő idejéből négy nemesi ifjú nevét ismerjük, a kik itt tanultak s haza-
térvén, a püspökök díszes sorában foglaltak helyet. A párisi egyetem
egyik hallgatójáról Ill. Béla király érdemesnek látja egyik ránk maradt
levelében megjegyezni, hogy «meghalalozvan, a tournay-í püspök azt
jelenti róla, hogy a fiatal ember jó magaviseletű volts rokonainak nem
kellett utána adósságot fizetniöks , Annak is találjuk példáját, hogya
szegényebb, de tehetségökkel kitünt ifjak kiküldéset nem csupán hatalo
mas maecenások tették lehetővé, hanem egyesületek is alakultak e czélra.
A XIII század vége felé az esztergomi káptalannál - talán egyebütt-
is - «Krisztus társasagá c-nak neve alatt szegény deákok egylete .ala-
kult. Budai János mesterkanonok, egyszersmind barsi főesperes volt a
megalapitója s élén mindenkor a barsi főesperes állott. .a kit az eszter-
gomi érsek az. intézet egykori növendékeiból nevezett ki. A társaság
annyi költséggel rendelkezett, hogy évenként néhányat küldhetett ki
tagjai közül egyik-másik külföldi egyetemre.

A hazai és külföldi iskolázás eredményeiről kevesebb a tudomá
sunk. A mértéket az egykorú hazai irodalom adná kezünkbe; de ennek



csupán gyér töredékei jutottak ránk. Kezdetleges, fejletlen volt az egy-
általában; a könyvek előállításának' nehézségei, .ritkaságuk, drágaságuk
egyaránt megbéoították az irodalom érvényesülését . De meg a hol a
szellem szabadsága oly erős kerlátok közé volt· fogva, lehetett-e az
irodalom .fejlődéséről, föllendüléséről csak szélani is? Egy-egy könyv
nem évekre, nem is emberöltőkre, hanem úgyszólván századokra szólt.
Az irodalom még nem közvagyon; inkább csak magánbirtok. majdnem
azt mondhatnám: privilégium. A középkori alapfelfogás érvényesül ebben
is. Minden rendháznak, káptalannak, püspöknek, elvétve világi úrnak
is meg van a maga egy-két könyve. melyeket nagy becsben tart. ArqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
könyv ép oly mértékben kincs, mint kuriózum. Az egyetemek túlságos
népességét és nagy jelentőségét az adja meg, hogy igazi irodalom híjján
a műveltségnek csaknem kizárólagos forrásaiés terjesztói. .

Ez a kozmopolita, papos-Iatinos műveltség a' maga korlátoltságá-
ban és egyoldalúságában ugyanazt a bélyeget hordja magán a nyugat
bármelyik népénél. A nemzeti szellemet inkább.elfojtja, semhogy ápolná
és megszólalni engedné. Ez alá a megítélés alá esik az a nehány köny-
vünk, a mely erégi századokból ránk maradt. Nem szőlva az isten-
tiszteletnél használt nehány szertartásos könyvről, Szent Gellért hittudo-
mányi értekezései, Calanus, pécsi püspök és Bernát. spalatói érsek szent
beszédei e kor tudákosságának hirdetői csupán, minderr vonatkozás nélkül
a hazai viszonyokra. Becsesebbek Szt. István, Szt. Imre kiralyfi és Szt.
Gellért püspök legendai," melyeket legalább tárgyuk a hazai földhöz
köt, ha idegen ég izzó heve borúl is rájuk. Szent Istvánnak fiához in-
tézett e intelmeisv-Rogerius nagyváradi kanonok «Siralmas éneke», egyik
Béla királyunk névtelen jegyzőjének és Kézai Simonnak, Kún Lászlo
udvari papjának krónikája már elárulják, hogy itt születtek ezen a földön
s a ki írta őket; nemcsak a kereszténység nagy közösségének, hanem
ennek a nemzetnek is tagja, közérzésének részese. Szent István intel-
meiben nemcsak a keresztény uralkodó bölcsesége szól hozzánk, hanem
a magyar királyság alapítójának nemzete jövőjéri csüggő szeretete és
aggodalma. Rogerius mester, mikor a tatárok dúlásairól rajzolja meg
irtózatos képét; a 'kereszténység gyászában hazája pusztulását, nemzete
enyészerét siratja. Krónikáink büszkélkednek ugyan tudákosságukkal s
megvetik az énekesek e csacaogásait s , mégis gyönyörűséggel merítenek
a népies hagyományok forrásaiból s nemzeti önérzetük at-áttöri mun-
kájuk idegen nyelvének, idegen szellemének kettős pánczélját. Anonymus
krőnikaja ebben az értelemben, bár idegen nyelven szól, az első magyar
könyv.; az ismeretlen szerző az első magyar író. Egy-egy mondásának
meg-rnegvillanasánál nem láthatjuk még tisztán, de sejthetjük már azt az
erőt, a mely a nemzetet áthatja s a mely nem találta még meg a maga
útját az írott betűhöz. Harmadfél századra lesz még szükség, míg a
magyar szellem az irodalomban .megnyilatkoaik s ettől fogva irodalmunk
a nemzeti életnek oly hatalmas, olyan különös jelentőségű tényezőjévé
válik, mint sehol másutt. Az Árpádok. korából a, magyar nyelvnek is
csupán egy-két írott töredéke jutott ránk. Ritka emlékek, drága ereklyék.
Latin nyelven írott okleveleinkben egy-egy elvét ve oda került magyar
sző és 'a XIII. századból származó kéziratban' fenmaradt magyar nye\vű
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Halota Beszéd kétszázhetven szava mindaz, a miből nyelvünk régi álla-
potára következtethetünk. De ezek a -szók élnek ma is. 'Hangzásuk mő-
dosult, mint a hogy változott maga a nemzet is; de velük élve érezzük,
hogy a nép lelkéből fakadtak s hatszáz év , távolságán át közelebb
juttatnak bennünket az Arpádokkorának' magyarjához, mint minden
egyéb történeti emlékeink. '

Az egyház hatalmát, gazdagságát és fényét legméltóbban kép-
viselték a művészet alkotásai, melyek a hazai földön a kereszténység
terjedésével egyidősek. Szent Istvan alapította, építette az első székes-
egyházat s ettől fogv~ királyaínk, főpapjaink, főuraink bőkezűsége meg
nem fogyatkozott az Arpádok családjának kihalásáig. Abban a korban,
a mikor a nép még sátrakban és faházakban lakott, a mikor még nem
voltak kőből rakott váraink s a mikor főuraink és királyaink lakásai is
híjjával voltak mencsak a dísznek, hanem a kényelem nek is: tornyos
székesegyházaink már magasra emelkedtek az ég felé: beszédes pom-
pájukban hangosan hirdették Isten országának dicsőségét, a lélek hatal-
mát a test felett és az egyház elsőségét a földi dolgok rendjében. A
művészet ugyanazt cselekedte, mint a tudomány; de a míg ezt lenyü-
gözte, szolgaságba kényszerítette a kor szelleme, amannak szárnyait
megoldotta és merész repülésre serkentette,

A XI. században épültek a székesfehérvári, esztergomi, pécsi, nagy-
váradi, gyulafehérvári, veszprémi, csanádi, egri és váczi székesegy házak
s a pannonhalmi, szalavárz: pécfváradz', bakonybélt' és 'zoborhegyi monos-
tori templomok, melyek a későbbi időben többszörösen átalakítva, újra-
építve végre nyom nélkül elenyesztek. Legtöbbjük azonban állt még s
új díszt öltve pompázott, mikor a XII. század végével egyházi építésze-
tünk átlépte virágzása küszőbét. A XII. század közepétől a XIII. század
közepéig hosszú sorban követték egymást' - az átépített templomok-
ról nem szólva - a 'zágrábi, szepesváralja i, Ubényi, kis-bényz', deáki,
zirczi, aPáifa lvi, pilt's-sz.-keresztt', ócsaz~ araesi. horpdcs«, kaplonyi, zsám-
békz' stb. többnyire apátsági templomok. Közöttük utolsó a sorban, de
művészi tökéletességére nézve az első helyet foglalja el a jáki templom,
melyet 1256-ban szenteltek fel. A kor utolsó nagyobb építkezései voltak:
a Nyulak-szigetén az apdcea-éoiostor temploma, Budán a Nagy-Boldog-
Asszony és a Domonkosrendiek, Pozsonyban a Ferenczrendiek temploma
és a kassaz' székesegyház, melynek alapját még V. István vetette meg,
de hatalmas falait, büszke szép tornyát már az Anjouk építettek fel.
Százakra megy ama nagyobb egyházaink száma, a melyekről a művé-
szet történetének tudomása van; sajnos, tizedrészöknek maradványai
sem jutottak ránk s ezek közül is csupán egy-kettő állotta ki a száza-
dok viszontagságait, hog-y az igazi művészet alkotásainak el nem muló
szépség ét hirdesse, " "

Mindaz, a mit Arpádkori művészetünkről tudunk, a mellett tanús-
kodik,hogy az egyház egyetemes birodalmában a műveltség nem is-
meri az országok szerint megvont politikai határokat. Műveszetünk is
a nyugat művészete. Beérjük azzal a tanúsággal, hogy a művészi felfo-
gás és Ízlés nagy áramlatai nem kerülték el hazánkat s azok fejlődését
hű képben tükröztetik vissza a hazai alkotások. E tanúság mellett örö-
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münkre szolgál, ha itt-ott észre veszszük, hogy a kölcsönbe vett ízlésnek
hazai művészeink ném hódoltak mindenben saolgailag, hanem a maguk.
szellemének, bélyegét is rajthagyták alkotásaikon.

A, nyugati művészet fejlodésének fokozatai azonos rendben válto-
gatják egymást hazai műalkotásainkon. A hatások ugyan egy két ember-
öltővel megkésve jutnak el hozzánk, de el nem maradnak. Szerit királyaink
templomai, az ókeresztény stilben épültek. A következő század a roman
stilé; ebben a stilben épülnek még a XIII. század legszebb egyházai is,
de ezek azért már nyilván elárulják a góth stil, hatását. A XIII. szá-

zad második felében terjed a gót .stil s az Arpádok utolsó éveiben
vetik meg alapját a kassai székesegyháznak. a melyet az Anjouk
kegyelete és bőkezűsége a gót ízlés legszebb hazai alkotásává avatott.
Az is észrevehető, hogy művészetünk fejlődésére milyen külső tényezők
hatottak. Kétséget nem szenved, hogya XI. században Olaszország adja
a példányképeket és mestereket; hogy a XII. században francziaországi,
hatások lendítették föl építészetünket, s hogy a XIII. században anémet
érintkezések nyomai válnak mind erősebbekké. E hatások közvetítőire
is rámutathatunk: a kereszténység első százada a Benczéseké ; a rnaso-
dikban a Premontreiek és Czisztercziták, a, harmadikban a Domonkosok.
Ferencz- és Agcstonrendiek népíes szerzetei nyomják rá a maguk bélye-
gét a kor művészi alkotásaira.

A hol egy bazilika vagy dóm épült a középkorban, ott a szobrász,
és kőfaragó vésője, a festő ecset je, az ötvös kalapácsa és a himző tűje,
egyszóval minden művészet egészen a fényűzésig vetekedett e magasz-
tos alkotások földíszítésében. A pécsi székesegyház katakombáiának
szoborművei, a jáki templom fényes, gazdag portáléja; a veszprémi
Gizella-kápolna, a turnicsei és szepesváraljai templomok falfestményei
nemcsak Jegszebb alkotásai és legbecsesebb emlékei e kornak ; hanem
annak tanúbizonyságai is. hogy az. egyházi motivumok közé fölvételt
találtak a nemzetiek is. Az apostolok. egyházatyák és szentek társasá-
gából nem hiányoznak nagy királyaink tiszteletre méltő alakjai sem és'
a szent történetek ábrázolásaival itt-ott művészi harmóniába olvadnak
össze a hazai. nemzeti hősmondák jelenetei.

A keresztény művészet emez alkotásainak mindegyike egy-egy
megható, fenséges szimbolurn. Nem a véletlen dolga épen. hogy Szent
Istvánunk székesfehérvári templomának viszontagságai. e módon az ő
királyságának fejlődését. válságait tárják elénk. Emez első székesegy-
hazunk, melynek ragyogó díszét a legenda író elragadtatással magasz-
talja, ó-keresztény Ízlésben épült. Az idő megrongálta, tűz pusztította;
Ill. Béla királyunk .román ízlésben újra építette. Leégett ismét; de
hamvaiból új életre támadt. Róbert Karoly gót ízlésben építette fel s
Nagy Lajos sírkápolnát épített oldalára. Másfél század múlva Mátyás
király restaurálta utoljára. A mohácsi vészig őrizte királyaink holt-
tetemeit, a múltnak kegyelettől megszentelt emlékeit. A nemzeti király-
ság bukása után élete vész, elpusztul és rommá lesz maga is.
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A z O r s z . " K ö z o k t a t á s i T a n á c s s z a b á ly z a t á n a k t e r - v e z e t e .

.1. §. Az Országos Közoktatási Tanács feladata, hogy az országos
közoktatás ügyét. tudományos s paedagogiai tekintetben figyelemmel
kisérje es a vallas- és kezoktatásügyi ministernek a közoktatasra vonat-
kozó kérdésekben véleményeket adjon.

A tanács a szükséges javaslatokat csak a vallás- és kőzoktatás-
ügyi minister fölhívasára készíti el, de saját kezdeményezéséből is tehet
fölterj esztéseket . ,rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2, § A vallás- és közoktatásügyi minister rendszerint minden na-
gyobb fontossággal és kihatással biró elvi jelentőségű ügy eldöntése
előtt az Országos Közoktatási Tanácsot fölhívja, hogy véleményt adjon.

3. §. Az Országos Közoktatási Tanács hatásköre kiterjed mindazon
elvi' kérdésekre. melyek a vallas- és közoktatásügyi minister ügykö-
rébe tartozó iskolákra vonatkoznak. Az iskolai adminisztráczió ügyei el-
lenben nem tartoznak elébe.

4. §'. Az Országos Közoktatási Tanács a vallas- és közoktatásügyi
minister ,hatósága alatt áll, munkálatait egyenesen a vallás- és közok-
tatásügyi minister elé terjeszti. más hatóságokkal nem közlekedik.

5. §. Az Országos Közoktatási Tanács elnöke a vallas- és kőz-
oktatásügyi minister.

6. §. Az Országos Közoktatási Tanács áll továbbá: másodelnök-
ből, alelnökböl, titkarból. tíz-tizenkét előadó tanácsosból 'és legfölebb
még ötven tagból, .kiket ,?- titkár kivételével a valláso es 'közoktatásügyi
minister előterjesztésére O Császári és Apostoli Királyi Felsége; egy-
egy ötéves időszak tartamára nevez ki. A tanács minden tagja a «köz-
oktatási tanácsos» czímet nyeri. .

7. §. A tagok a vallas- és közoktatásügyi ministerl .ügykörébe
tartozó iskolák tanítói s tanárai, továbbá a tudomány művelői s a köz-
életnek a tanügygyel foglalkozó elemei köréből neveztetnek ki, az ország
különböző vidékei, a különféle iskolák s a főbb tudományszakok lehető
tekin tetbevételével.

8. §. Az Országos Közoktatási Tanács üléseiben részt vesznek
továbbá a vallas- és közoktatásügyi minister által kirendelt tisztviselők.
Ezek az összes ülésekre állandóan, az állandó bizottság és a szakbizott-
ságok üléseire pedig a szükséghez képest hivandók meg. Mindezeken
az üléseken a tanácskozásban résztvesznek. a szükséges fölvilágosításo-
kat megadják, de szavazati joguk nincs.

9. §. Az Országos Közoktatási Tanács elnökének jogában áll
egyes esetekben szakértőket közreműködésre fölkérni. bizottságokba
beosztani, ülésekre meghívni, munkálatok elkészítésével megbízni.

10. §. A titkárt az állami tisztviselőkként alkalmazott tanférfiak
sorából szolgálattételre a vallás- és közoktatásügyi minister rendeli be.
A titkár berendeltsége idejére egyéb hivatalos teendői alól fölmentetik.

, II. §. Az' alelnök s az előadó tanácsosok évi tisateletdíjban
részesülnek. ' ,

12. Az elnököle s az előadó tanácsosok képezik a közoktatási



tanács. állandó. bizottságát, melyben rendszerint az alelnök végzi az .el-
nöki teendőket. A jegyzői teendőket a titkár végzi.

13. §. Az elnök állapítja meg az állandó bizottsággal egyetértő-
leg az előadó tanácsosok munkakőrét, kiosztja a munkát s őrködik a
fölött, hogy ez kellő időben elkészüljön. Megállapítja' a fölmerült
kérdések tanulmányozására szükséges szakbizottságokat, kirendeli az
Országos Közoktatási Tanács összes tagjai sorából a bizottságok tagjait,
esetleg bizotsági tagokúl más szakértőket is fölkér. Megjelöli a bizott-
ságok elnökét és előádőját. Ellenőrzi a Tanács irodáját, melynek mun-
kásságáért felelős. .,

14. § A titkár vezeti az irodát, rendben tartja és őrzi a tanács
irat-o és könyvtárat. Ezenfölül résztvesz a tanács rendes munkásságá-
ban és állandó előadója a kulíöldi közoktatásügynek.

15. §. Minden szakszerű elbírálást megkívánó ügy csak az e czélra
kiküldött szakbizottság indokolt véleménye alapján tárgyalható.

16. §. Az állandó bizottság munkakörébe a következők tartoznak:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
. aj elvégzi azokat az ügyeket, melyeket a' vallás- és közoktatás-

ügyi miniszter azzal az utasítással küld 'meg a tanácsnak, hogy azokat
sajat kebelében tárgyalja; . . 'RQPONMLKJIHGFEDCBA

b ) az iskolalátogatások rendszeres' szervezése ügyében minden
évben fölterjesztést tesz a vallás- és közoktatásügyi miniszterhez;

e ) megfigyelései alapján saját kezdeményezéséből indokolt javasla-
tokat tesz a vall as- és kőzoktatasi miniszternek (1.rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI. §.) a közoktatás-
ügy fejlesztése érdekében ';

d ) előkészíti az öszes ülés tárgyalásait, gondoskodván a fölrne-
rült s az összes ülés elé tartozó kérdések tanulmányozására szükséges
bizottságok alakulásáról, az előadói munkálatok elkészítéséről és ki-
nyomatásáról, melyek a tanács minden tagjával idejekorán, az évi ülés
előtt, közöltetnek ;

e) az összes ülés elé tartozó kérdésekről; az' összes ülés tárgyalá-·
sai alapján, kidolgozza azokat a részletes munkálatokat, melyeknek el-
készítésével a vallás- és kozoktatasügyi miniszter megbízza;

f ) működéséről a vallás- és közoktatásügyi miniszternek, továbbá
az összes ülésnek évi jelentést tesz. '

17. §. Az állandó bizottságot az elnök hívja össze ülésre havon-
kint legalább kétszer. Azonkívül .az alelnök szükség szerint hívhat
össze ülést. Az iskolai nagy szünetek alatt az állandó bizottság nem
tart ülést.

18. §. Az előadó tanácsosok kötelesek az állandó bizottság ülé-
sein megjelenni s minden szavazásban résztvenni. Határozatait a bizott-
ságszótöbbséggel hozza. Határozat hozatalára legalább hét' tag jelen-'
léte' szükséges. Véleményeltérés esetében névszerint kell szavazni s
minden szavazatot külön megjelölni.

19. § A tanács összes üléseit évenkint egyszer tartja rendes ülés-
szakban, egymásra következő napokon. A vatlas- és közoktatásügyi
miniszternek, mint 'az Országos Közoktatási Tanács elnökének jogában
áll azonkívül bármikor a tanácsot összes ülésre egybehívni. '
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20, §. A tanács ülésszakának napirendjét a vallás- és közoktatás-
ügyi miniszter állapítja meg. Ugyanő elnököl az üléseken. Távolléte
esetében a másodelnök, alelnök, illetőleg a vallás- és közoktatásügyi
miniszter által megbízott más tanácstag helyettesíti.

, 21. § Az összes ülés inyilvanos, ,
22. §. A rendes ülésszak első tárgya az állandő . bizottság

beszámolója a lefolyt év munkásságáról. mely eszmecsere tárgyava
tehető. .

23. §. A rendes ülésszak további tárgyai azok a kérdések, melye-
ket a vallás- és kezoktatásügyi miniszter a tanács összes ülése elé
utasított.

24. §Minden tanácstagnak jogában áll az ülésenindítványt tenni
s megokolni, Tárgyalás alá azomban az indítvány csak a legközelebbi
rendes ülésszak ban kerülhet, feltéve, hogya vallas- és közoktatásügyi
miniszter a "választmány meghallgatása után az ülésszak napirendjére
kitűzi. ,

. 25. §. Az Országos Közoktatási Tanács összes ülése ad elvi irányt
az állandó bizottságnak a részletes javaslatok kidolgozásában.

26. §. Ha az összes ülésen véleménykülönbség támad. minden tag
véleménye névszerint vétetik jegyzőkönyvbe.

27.'§. Az összes ülésről szóló jegyzőkönyv a vallas- és közokta-
tásúgyi miniszter elé terjesztetik, ki ennek alapján utasítja az állandó
bizottságot a szükséges részletes munkálatok elkészítésére.

28. §. Az Országos Közotatási Tanács minden tagja, az állandó
bizottság kivételével, továbbá a tanácson kívül álló tisztviselők és szak-
értők, 'minden ülés után, melyben résztvesznek. jelenléti díjban része-
sülnek. a fővároslak öt, a vidékiek tíz forintban.

Az előadói munkálatokért, ha nem az állandó bizottság valamely
tagja készíti, tiszteletdíj jár.

A vidéki tagoknak utiköltségeik is megtéríttetnek.
29, §. A vallas- és közoktatasügyi miniszter az állandó bizottság

tölterjesztése alapjan megbízást' ád a .tanácstagoknak, hogy bizonyos
intézeteket, meghatározott utasítás alapján. tanulmányozzanak. E lato-
gatások részleteit külön szabályzat állapítja meg.

30. §. A vallás- és közoktatásügyi miniszter mindennemű, a köz-
oktatásra vonatkozó ügyiratokat (jelentéseket, jegyzőkönyveket stb.)
a tánács kérésére, tanulmányozás czéljából. a tanácsnak rendelkezésére
bocsátja. '

.3r. §. Az Országos Közoktatási Tanács részletes." ügyrendjét az
állandó bizottság által készítendő s az összes ülés által elfogadott javas-
lat alapjan a vallás- és közoktatásügyi miniszter állapítja meg. Ugyanez
áll az ügyrendnek esetleges későbbi módosítására.

32. § A tanács székhelye Budapest,
"Czíme : Országos Közóktatási Tanács.
Pecsétjében az ország koronás czímerét használja e körirattal :
Országos Kozoktatási Tanács 187 r. .
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E javaslat azon az alapelven nyugszik, hogy .a tanácsnak az ad-
minisztrativ ügyek kizárásával egyedüli feladata' az legyen, hogy állan-
dóan és rendszeresen tanulmányozza az ország közoktatásának állapot-
jiu, előkészítse és javasolja a szükségesnek mutatkoző teendőket,
. Az iskola intézménye megkívánja, hogy folyton javítsák és fej-
leszszék a mult vívmányainak óvatos megőrzésével, a haladás gondos
előkészítésével. Ez fokozott mértékben áll a csak nemrég minden ágá-
ban ujonnan szervezett magyar közoktatásról, mely körül az 'prszágos
Kozoktatás] Tanács 24 évi fenállása óta _nagy munkát végzett és kíváló
érdemeket szerzett. . ,

Közoktatásügyi adminisztrácziónk mai szervezete. a paedagogiai
tudomány, . a szaksajtó s a tanügyi egyesületek mostani állapota ha-
zánkban nem teszik fölöslgessé egy közoktatási tanács fennállását, De
szükségesnek látszik az eddigi tapasztalatokon okulva a tanács szerve-
zetét módosítani s a sok tekintetben megváltozott viszonyokhoz alkal-
mazni. ,

A vallás- és közoktatásügyi miniszter az elnöklete alatt tartott
értekezleten mindjárt a tárgyalás elején' jelezte. hogy egy tanácsadó
legfőbb közeg fennállását szükségesnek tartja s az értekezlet befejez-
tével konstatálhatta, hogy az összes felszólalók e tekintetben vele egyet-
értettek.

Ez az alap meg lévén adva, legelőször azt a kérdést kellett a
szabályzatban megoldani, mily viszonyban álljon az Országos Közokta,
tási Tanács a Vallás- és Közoktatásügyi Miniszteriumhoz ?

/\. tanács a maga elméleti szerepének határain belül sem lehet a
kormánynyal coordinált tényező, mi a miniszteri felelősség elvévei is
ellenkeznék. A közoktatási tanács csak akkor ád a miniszternek taná-
csot, ha a miniszter tőle ilyet kér, csak akkor dolgoz ki körébe vágó
munkálatokat, ha a minisztertől megbízást .kap rá. Mindazonáltal a sza-
bályzat kezdeményező jogot biztosít a tanácsnak. Ha megfigyelései és
tanulmányai alapján elvi intézkedések szükségét ismeri föl, a tanács in-
dokolt fölterjesztésben megbízást kér a szükséges javaslatok kidolgozá-
sára. A miniszteren áll azutánrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAII fölterjesztés okait mérlegelni s magas
állásáról egyebeket is tekintetbe véve, a megbizást megadni vagy meg-
tagadni.

Nagyon kívánatos továbbá, hogya miniszter tényleg minden fon-
tosabb elvi kérdésben a tanács véleményét kikérje. Ez nemcsak a tanács
tekintélyének megóvása szempontjából fontos, hanem azért is,mert így
jobban biztosíthatja a 1<ormány a közoktatás egyöntetű, tervszerű és
egységes fejlesztését. A tanácsnak itt konternplált szervezete pedig mó-
dot nyujt a kormánynak, hogy sürgős esetekben is a tanács velem é-
nyét kikérhesse,

A tanács benső kapcsolatát a kormánynyal még az a körulmény
. is elősegíti, hogya miniszter tisztviselői közül néhányat "kiküld a ta-
nácsba. kik a miniszter szándékainak.caz adminisztráczió tapasztalatainak
és szükségleteinek leghivatottabb tolmácsai.
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Végül az oktatásügy tudományos és adminisztratív ügyeinek
összetartozása abban nyeri legpraegnansabb kifejezését. hogya szabály-
zat a vallas- és közoktatásügyi minisztert teszi a tanács elnökévé. Az ő
személyében érintkezzenek s egyenlítődjenek ki a közoktatásügy összes
érdekei: ő. ki magasról tekintheti át a nemzeti élet és a politikai vi-
szonyok szükség leteit, ő legyen egyszersmind leglőbb· vezére annak a
közegnek. mely hivatva van rendszeres tudományos tapasztalat alapján
segítségre lenni a nemzeti közoktatás javításában és fejlesztésében.

Kívánatos tehát, hogy az Országos Közoktatási Tanács ügyeit a
miniszteriumban az elnöki osztályba oszszák 'be.rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

*

A tanács összeállításánál a következő szempontokat kellett tekin-
tetbe venni:

Mindenek fölött biztositani kell a tanács erkölcsi tekintélyét.
A közok tatás terén igen sok fordul meg azon, hogy a tanárok és

tanítók bizalom mal legyenek eltelve azok iránt, kik a szellemi direktíva
megadására hivatottak. E nélkül tantervek, utasítások, rendeletek holt
betű maradnak. Ha az ország tanférfiai nem becsülik nagyra a tanácsot,
ennek javaslatai sokkal nehezebben érvényesülnek. A közoktatás tere a
szabad egyéniségek és szabad meggyőződések tere, azért a bizalom itt
sokkal nagyobb fontosságú, mint egyebütt. A' kérdésnek erre az olda-
lára nagy súlyt kell helyezni.

E szempontot a szabályzat a következőkben iparkodott érvényesíteni.
A tanács tagjait O Császári és Apostoli Királyi Felsége nevezi

ki és rnűködésük fontosságának megbecsülése abban a külső jelben is
kifejezést nyer. hogy a tanács tagjai a közoktatási tanácsos czímét nyerik.

De ide tartozik az is, hogya tanács tagjainak kinevezése mindig
csak egy ötévi cziklusra szól, hogy könnyen lehessen fölfrissíteni s uj
erőkkel gyarapítani.

Nagyon kívánatosnak látszanék továobá, hogy már a .szervezeti
szabályzat, a mennyire lehetséges, a legméltóbbak kinevezését biztosí-
taná. E czélra széba jött, hogy maguk az iskolák emberei válaszszák
meg azokat; kiket a kinevezésre ajánlatba hoznak.

A választás elvét a valláso és közoktatásügyi miniszter is figye-
lemre méltó nak jelentette ki.

A javaslat azonban, a vallás- és közoktatásügyi miniszter úr in-
tencziója értelmében, egyelőre mellőzendőnek gondolta a választás el-
vét. Nem tekintvén ugyanis azt az elvi kétséget, vajjon a választás e
téren igazán biztosítana-e a legméltóbbak ajánlasát : nem nyitna-e tág
kaput a korteskedésnek : fontolóra kellett venni, hogy előbb magukat
az iskola embereit kellene választó közegekké szervezni, mi az iskolaügy
némely ágában nagy nehézségekbe ütköznék. A fennálló taoügyi egye-
sületek kőzül jelenleg még egyetlen egyet sem lehet ily szervezett
egészeknek tekinteni. Nem lehetett szemet hunyni ama körülmény
előtt sem, hogy a közoktatás mostani hiányos szervezeténél fogva a
választás elve felekezeti és nemzetiségi különválást okozhatna a rész-
ben választasok utján létrejött tanácsban.
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Azonban nagyon kívánatosnak látszik, hogy - a mit bajoson le-
hetne a szabályzatban kifejezésre juttatni, de a mi itt mindenesetre föl-
említendő - a tanács összeállítasánál a nagyobb tanügyi egyesületek
és intézmények a kinevezesnél tekintetbe vétessenek.

A kormány különben is gondoskodni fog, hogy mindenkor a leg-
méltóbbakat tegye a fontos bizalmi állásra. .
. Továbbá nagyban fokozza majd a tanács erkölcsi tekintélyét, ha

ezentúl a vidéki iskolak munkásai is helyet foglalnak a tanácsban. Az.
eddigi szervezet nem vehette őket igénybe: az uj szabályzat módot ád
rá, hogy szaktudásukat, tapasztalataikat értékesíthessék. .

De az erkölcsi tekintély legfőbb forrása a végzett munka minősége.
Azért legtöbb gond fordítandó arra, mikép biztosíttassék a tanács
szervezésénél a munka sikeres volta Ez a szempont talált kifejezést a
tanács belső szervezetében. "

E czélra mindenekelőtt egy kisebb közeget kellett szervezni, mely
az állandó bizottság nevet kapta.

Ily kisebb közegre azért .volt szükség, mertRQPONMLKJIHGFEDCBA
a ) a miniszteriumnak némelykor sürgős szüksége lehet szakvéle-

ményre, a teljes tanács pedig gyors munkára nem alkalmas:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
b) a tapasztalat bizonyítja, hogy nagyszámú gyülekezetek oly

munkásságra, mmő a tanácsra hárul, csak a teendők helyes megosztása
mellett alkalmasak. Elvek megállapítása, irányeszmék megadása lehet
nagy gyülekezetek feladata, melyekben az egyoldalúságok kiegyenlítik
egymást, a különböző irányok, meggyőződések képviselői szóhoz jut-
hatnak . és érvényesülnek. De a részletes munkálatok kidolgozásának
aprólékos gondja nem való nagy gyülekezetek elé;

e) végül a dolog természetéből folyik, hogy a tagok nagy szamá-
ból álló szervezetek vezetésre szorulnak, különben czéltalanul tévelyeg-
nek, a vezetés pedig csak kisebb közegnek lehet. gondja.

A bizottság tehát, mely elnökökből, titkár ból és tíz-tizenkét előadó
tanácsosból áll, fogja a tanács munkásságát vezetni. elökésaítení és be-
fejezni. Nem lesz független a teljes tanácstől, mert neki számol be s
tőle veszi utasításait. Nem is fogja, mint alább kifejtjük, a teljes tanacs
súlyát csökkenteni. Azt a munkát fogja végezni, melyet csakrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAő végez-
het sikeresen.

Az előadó tanácsosok száma éppenséggel nem nagy. Gondoskodni
kellene tulajdonképenvarról. hogyaközoktatás minden ágazatának al-
landó képviselője legyen a bizottságban. Kívanatosnak látszott azonban,
legalább egyelőre, a bizottság kererét nem túlsagosan bővíteni. Ez
azonban fölötte fontossá teszi, hogya bizottság tagjai egyetemes látó- .
körű férfiak legyenek, kik az iskolát saját tapasztalatukból ismerik és
szaktudást széles körű műveltséggel egyesítsenek.

A szakosztályok rendszere' természetesen elesik. Helyébe lép az
állandó bizottság 'vezetése mellett a szakbizottságok rendszere. Annyi
kis bizottság alakíttatik, a hány kérdés kerül a. tanács elé. Ez nagyban
fokozhatja a tanács munkaerejét, mozgékonynyá teszi és arra képesíti,
hogya munka mivoltához alkalmazkodhassék.

Az állandó' bizottság teendőit, mint a szabályzat részletezi, talán



nem szükséges bővebben megokolni. Annál fontosabb, hogya tanács
összes ülésének mivolta minden félreértéstói megóvassék.

Fölmerült az értekezleten is az a vád, hogy ez a szervezet a tel-
jes tanácsot olyanná teheti, hogy jelentősége a mindenható bizottság
mellett elvész.

E vád annál igazságtalanabb, mert hiszen a teljes tanács szolgál-
tatja a folyton dolgozó szakbizottságok számára a tagokat. A teljes
tanács tagjainak nagy része tényleg folyton dolgozik azokban a bizott-
ságokban, melyeket az állandó bizottság a fenforgó kérdések tanulmá-
nyozására megalakít. A tagok csak együtt nem dolgoznak nagy tö-
megekben, mert nagy tömegek együtt egyáltalán nem dolgozhatnak,
főleg, ha különböző szakmák embereiből állanak. ~szakemberek azonban
a kis bizottságokban tényleg 'mindig együtt fognak dolgozni és ez
kétségtelenül gyümölcsözőbb módja a munkásság szervezésének.

A vád tehát legfőlebb a kontemplált évi rendes ülésszakra vonat-
koznék.

. De az összes ülés~ek is meg van a maga fontos szerepe.
Az összesülés az az organuma a tanácsnak, a .melynek segitsé-

gével szinte közvetetlenül érintkezik az élettel. Ez ülések a maguk nyil-
vánosságával és ünnepiességével fölkeltik a közérdeklődést a tanács'
iránt, a mit éppenséggel nem szabad kevésre becsülni. Itt számol be
az állandó bizottság az egész évi munkásságról, mihez tanulságos, ér-
dekes vita fűződhetik. V égre a mi a legfontosabb: itt beszélik meg a ta-
nács tagjai az alapelveket, a nagy irányokat, szőval azt, mi az okta-
tásban a legfőbb, a mitől a részletek függ.enek. Igy azután ottminden
vélemény, minden tapasztalat, minden közszükséglet nyilvánulhat. A ta-
nács munkásságának itt alakul ki szelleme.

A végzendő munka szempontjaból tehát, összegezvén a mondot-
takat, a tali ács így van szervezve :

A saakbizottságokban van a munkásság súlypontja. Minden fonto-
sabb kérdést először szakemberek kis bizottsága tanulmányoz és dolgoz
föl. .Az egész tanács mindig szakbizottságokra van osztva és azokban
dolgozik.

A választmány előkészíti, vezeti és befejezi a munkásságot.
Az összes ülés, mint a közoktatásügy belső kapcsolatának képví-

selője, tudomást vévén az egész tanács műkődéséről, egységesen átte-
kinti a közoktatásügy egész területér, eszméket pendit meg és a tanács
munkásságának nagy irányait szabja meg.

Mind a teljes tanács, mind az állandó bizottság, mind a szakbi-
zottságok munkásságában súly helyeztetik a személyes felelősség elvére.
A szavazatokat nem számítják egyszerűen össze. Az egyéni meggyőző-
dés nem vész el az összegezett számban. Minden véleményeltérés alkal-
mával minden véleményről följegyeztetik, hogy kinek a véleménye. Az
előadói munkálatok is névvel jelennek meg. .

Az iskolalátogatásról szóló pont talán nem szorul bővebb igazo--
lásra. Megjegyzendő, hogy nem' csupán az állandó bizottság tagjai
nyernek. ily megbízást, hanem általában a tanács: tagjai. Az iskolai áto-
ga'tás azonban nem fölülbírálata az adminisztratív felügyeletnek, . hanem
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a tanácstagok tájékozódására szolgál. Itt figyelik meg közvetetlenül
a közoktatás állapotát és gyüjtenek anyagot a fölmerült kérdések meg-
oldására. Egyszersmind az iskolalátogatás a most annyira hiányos szak-
felügyeletet is némikép kiegészíti. Minthogy azonban az iskolalátogatás
sokfélekép érintkezik azadminisztráczióval, szükséges lesz pontos és
részletes külön utasítás kiadasa. - -.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

K é s z ü l j ü n k a kongresszusra ..

A II. orsz. és egyetemes tanügyi kongresszus rendező bizottságá-
nak elnöki bizottsága szeptember hő ~4-én d. u. 5 órakor az orsz. köz-
oktatási tanács helyiségében dr. Heinrích Gusztav. elnöklete alatt láto-
gatott ülést tartott. Jelen voltak a tisztikarból : Hofer Károly. Névy
László alelnökök, Nagy László főtitkár, dr. Beke Manó, dr. Kovács
János titkárok, dr. Szigetvári Iván szerkesztő, Mauritz Rezső pénztáros
dr. Gyulay Béla ellenőrrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAés alulirt jegyző. Azonkívül: dr. Alexander
Bernát, dr. Berzeviczy Albert, dr. Berger János, Budinszky Károly, dr.
Csengeri János, dr, Csiky Kálmán, dr. Encz Géza, Ember Károly, dr.
Erődy Béla, György Aladár, Halász Gyula, Harrach Jőzsef, dr. Hóman
Ottő, Joannovics György, dr. Kármán Mőr, Kapi Rezső, Kurcz Samu,
Léderer Abris, Mihalovics Ödön, özv. Nendtvichné, Pavlicsek Sándor,
Péterfy Sándor, Radó Vilmos, Roboz -József, Rosenberg Augusta, .dr.
Rupp Kornél, Scherer István. Schön József, Tóth József, Vámossy Míhály,
Waldapfel János és dr. Weszely Odön.

Dr. Heinrich G. elnök. meleg szavakkal üdvözli a szép számban
megjelent tagokat és az ülést megnyitja. Utána Nagy László főtitkár
vette át a szőt, hogy a tisztikar eddigi rrlűködéséről számot adjon. jelen-
tette, hogy eddig megszerkesztettük és kiadtuk az «Ertesítö- két szá-
mát, Kértünk a vall. és közokt. minisztertől 4000 frt államsegélyt, a fő-

várostól 5000 frtot. Kértünk a kereskedelmi minisztertől a vall. és köz-
okt. miniszter útján postai bélyeg- es mellékleti díjmentességet. (A
melléktleti díjak elengedését megkaptuk.) Kértük 500 frt árű bélyegdíj
felének elengedését a vall. és kezokt miniszter útján; Kértük a íőpós-
tától a hírlapbélyegengedélyt. (Megkaptuk.) Kértük egy köriratban a
városi és .megyei hatóságok támogatását. Megállapítottuk az összes-
ülések - és a szakosztályi ülések előkészítésének tervezetét, mely az
«Értesítő:. 2. számában már megjelent. Az előadandó tételek benyujtá-
sára két ízben is felszólítottuk az összes országos tanügyi egyesülete-
ket, a vidéki egyesületeket,- a rendező bizottság tagjait és az összes
iskolákat. Ez a felhívás 1400 példányban ment szét, Ertesitettük a ren-
dező bizottsági tagokat megválasztatásukról és felszólítottuk őket,.hogy
jelentkezzenek a saakosztályokba. Legközelebb felhívást fogunk. intézni
a felekezeti hatóságokhoz. hogy támogassák ügyünket, A megyék és
városok törvényhatóságaihoz .intézett felhívásunk ,és kérelmíínk, hogy
törekvéseinket elősegítsék, már szétküldetett.

Az ülés köszönetét mond a kultusz- és' kereskedelmi miniszterek-
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nek az eddig nyujtott kedvezmények ért és elismerését fejezi kia tiszti-
kar, főleg Nagy László munkásságáért.

Mauritz Rezső pénztáros. jelentette, hogy f. é. szept, 24·ig 182
tag jelentkezett. Bevétel volt 962 frt, kiadás 196.77 frt, vagyon: 765.23
frt. Ebből 700 frt a Pesti keresk. bankban kamatozik. Az ülés a pénz-
tárnoknak is köszönetet szavazott és. jelentését helyeslőleg tudomásul
vette.

Ezután szóba jött az iroda felállítása. Az ülés felhatalmazta az
elnökséget, hogy ha ingyenes helyiség nem akad, béreljen ki alkalmas
helyen a czélnak megfelelő szobát,

Elnök felhívta az ülést az egyes szakosztályok megalakítására. Az
alakulás most - természetesen - csak ideiglenes, a végleges meg-
alakulás a kongresszus dolga. Némi vita után elhatározták, hogy- az el-
nökség készítsen e tárgyban javaslatot, és terjeszsze azt a legközelebbi
elnöki ülés elé. .

Most következett az ülés legérdekesebb része. Dr. Beke Manó első
titkár, lelkes beszéd kiséretében előterjesztette a kongresszus tételeit.
A tételek megválasztásában az a föelv vezérelte, hogya kitűzött kér-
dések a nagy közönséget is érdekéljék s így általános érdekűek legye-
nek. A kongresszust 5~6 napra tervezi. Délelőtt folynának az összes-
ülések. míg délután a szakosztályok tanácskoznának.

Az első nap tárgyai volnának: a megnyitó, az üdvözlések és egy
nagy jelentőségű tétel megbeszélése: Az egységes nemzeti közoktatás
szervezete. A mennyiben ez a tétel az első napon nem volna letárgyal.
ható: a második nap tárgysorozatába is felveendő. Ezen kívül a 2 ik
nap tétele a következő: cAz erkölcsi. és hazafias nevelés az iskolában».
A 3-ik nap tételei :1. Az iskolai administraczió kérdése és 2.A tanár-
ság és tanítóság társadalmi állásának ügye. A 4-ik nap tételei: 1. A
leányok oktatásának reformja és 2. A közoktatás kiterjesztése a nép
minden rétegére. Az 5•. nap tételei: 1 Az emberbaráti intézetek ügye és
2. A kongresszus maradandó emlékei. (Tanítóház, a magyarországi
tanítóegyletek szövetsége). . .

Az előterjesztés után az elnök mindenek előtt az ülés nevében
köszönetet mondott az előadónak szép rnunkálatáért, azután vita alá
bocsátotta il tervezet et.

Péterffy Sándor' azt hiszi, hogy első hallásra nem lehet ilyen 'do-
'logbanvégleges határozatot hozni. Hozzuk a tételeket nyilvánosságra.
Hadd szóljanak mentől többen a' dologhoz. Ugy veszi észre, hogya
kongresszus iránti lelkesedés sem nagy. Eddig még' nagyon' 'kevesen
jelentkeztek, azért szükséges a lapokban e részben mozgalmat indítani.
.Dr. Szigetvári Iván a .kongresszus első tételével nincsen megelégedve.
Azt hiszi, a kongresszus egyik főfeladata, hogy az iskolák államosítása
mellett foglaljon állást, Hálátlanok lennénk az 'ősök iránt, ha nem
szólanánk mellette. Hisz az első kóngresszus isbátran emelte fél szavat
,ez ügyben. Első tételnek a következőt ajánlja: cA közoktatás államo
sitása Magyarországon. » György Aladár kifejti, hogy az' 'előtte szóló
kivánságának eleget tett Beke előadó, mert az .általa'. kijelölt tételek-
ben benne van a Szigetvárié is, csak más szavakkal. A mi 'l,l többi
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tételeket illeti, azokat jól megválasztottaknák tartja. A házi nevelés
kérdését azonban nem hallotta fölemlíteni.. Ezt mint altételt ajánlja.
Dr. Alexander Bernát szerint szükséges, hogy mielött a részletekbe
mennénk, alkossunk .előbb magunknak általános képet a kongresszus-
roL Azt hiszi, hogy Beke tervezete nagyon sokat ölelt föl. Javasolja.
hogy csak az 1-SŐ. 3-ik és S·ik napon legyen összes ülés, a többi napon
a szakosztályok tanácskozhatnak Az összes űlésekre csak 3 tételt tűzünk
ki. A többi kérdést utasítsuk a. szakosztályokhoz. Egy.egy tétel elő-
adása csak egy félóráIg tartson, a többi idő juvson ;l hozzászólóknak.
Öt percznél tovább senki sem szélhat a tételek hez, úgy hogy az egész
ülés legfeljebb három óra hosszat tartson. Ekkor nem fárad ki a hall-
gatóság s az ülés méltóságát fentarthatjuk. A maga részéről a követ-
kező 3 tételt ajánlja az összes-ülésekre : l.RQPONMLKJIHGFEDCBAf \ magyar nemzeti közok-
tatás egvséges rendszerének szervezése, 2. Allam és iskola. 3. Az er-
kölcsi nevelés

Dr. Kármán Mór osztja Alexander nézetét. Azután azt vizsgálja,
vajjon alkalmasak-e Beke tételei? A maga részéről azt kivánja, hogy
elsőbben is a kérdések kererét határozzuk meg. A kongresszus mun-
kásságára vonatkozólag abban a véleményben van, hogy nem elég csak
előadókról gondoskodni. hanern az előadók munkálatát tanulmány alak- .
jában közkézre is kell adni. Csak így szólhatnak a tárgyhoz haszonnal,
mert lesz alkalom és mód at előkészületre. Dr. Gyulai Béla az összes
ülések tárgyait .harmőniába szeretné hozni a szakosztályok tételeivel.
Kivánja, hogy az összes-illés a szakosztályoknak mintegy utasítást
adjon. . .

Dr. Berzeviczy Albert osztja azt a fölfogást, hogy az összes-
ülések tárgyk öre nagyon szétterjed s így a szakosztályok működése
iránt a figyelem lankadna, Az összes-ülések csak olyan tételekkel fog-
lalkozzanak, a melyek alkalmasak arra, hogy az összes taöftőkat és
tanárokat érdekeljék A többi, bármily jelentős, tételt a szakosztályok
körébe kell [uttatnunk..rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAE: végből szükséges a tárgysorozatot revizió
~lá venni Névy László gyakorlati szempontból szól a kérdéshez. A
vidékiek tényleg a kiállításért jönnek fel. Szerinte a kongresszus sike-
rére döntőleg hat, hogy a kongresszus ne tartson ~?kái~ és lehetőleg
csak délelőtt. Beke, előadó, élt a zárószó jogával. Orül annak. hogy
a tételek ellen' senkinek sem volt kifogása. Többen a tételek egy
részét a szakosztályokhoz kívánják utasítani Ez ellen nincs kifogása és
a 'tételek reviziójához szintén hozzájárul.

Erre Elnök az ülés határozataként kimondja, hogy három összes-
ülés lesz. t. i. az első, a harmadik és az ötödik napon. A 8. tétel
reviziő alá kerül. Ezt a munkát egy bizottság végzi, mely előadókról is
gondoskodik. A bizottság tagjaiul kiküldettek. dr. Berzeviczy Albert,
dr. Heinrich Gusztáv, dr. Beke Manó, dr. Alexander Bernát. dr. Gyulai
Béla, György Aladár, Nagy László és Péterfy Sándor.

Mauritz Rezső pénztáros előadja, hogy a kongresszus tagjaiul
egyesületek is jelentkeztek, némelyek abban a hitben, hogy a küldött;
két forint fejében aztán tagjaik ingyenes ellátás ra és egyéb kedvez-
ményekre is számíthatnak. A kongresszuson csak egyének vehet nek
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részt és minden' egyes tagnak két forintnyi tagsági díjat kell fizetni.
Kéri az elnökséget, hogy ezt az illetőkkel még idejében tudassa.

Péterfy Sándor szeretné, ha a tagok jelentkezése ügyében egy,
kis mozgalmat indítana meg az Elnökség, mert ha pl. április végéig keve-
sen jelentkeznének, azután meg vagy 8000-en: ugyan meggyűlne a rende-
zőség baja. A jelentkezők számával is tisztában kell lennünk, nem lehet.
költségvetést készíteni. E nélkül pedig nem boldogulunk. Javasolja, hogy
a jelentkezésre tüzzünk ki határidőt. György A. azt hiszi, hogy májusig
mindenki jelentkezhetik. Elnök közvetítő indítványt tesz, melyet az ülés
határozattá emel: E szerint a lapokban felszólítattnak az óvók, t-anítók,
tanárok, szóval a tanügy emberei, hogy a kongresszus tagjaiul - saját
érdekökben '- mielébb jelentkezzenek. Ezzel az ülés emelkedett han-
gulatban végét ért. 'zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBABöngérji :János,

az ülés jegyzóje.RQPONMLKJIHGFEDCBA

I .ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A GFEDCBAn . e g y e t . t a n ü g y i kongresszus ö s s z e s - ü l é s é n e k tárgyai~
Dr. Beke Manó előterjesitése a szeptember 24- iki elnöki bizottsági ülésen.

1. Is II. nap.

1. A nemzeti köznevelés szervezetének egységes
re for mj a.

E tárgy keretén belül foglalkozni ke.ll különösen a következő kér-
désekkel:

a ) A népoktatási törvény reviziójának alapelvei; a felsőbb népis-
kolák és ísmétlőiskolák ügye.

b ) A középiskolai törvény reviaiőjának alapelvei.
c) A polgári iskola kérdése.
d ) A szakoktatás tervszerű rendezése, a szakiskolák és a közne-

velő intézetek kapcsolata és a szakiskolák egységes pedagógiai ellátá-
sának ügye.

e] Az egyetemi törvény alapelvei. A felsőbb oktatási intézetek
kapcsolata; uj egyetern és műegyetem felállítása. Az egyetemek nagyobb
nyilvánossága. ' . :

. 1 ) Az állam viszonya az iskolákhoz. Az állami befolyás emelésének
biztosítására szolgáló intézkedések.

A felsorolt kérdések nem megannyi külön tételek, csak mintegy
vázát képesnék az első tételnek, a mely azonban az előadókra nézve
nem kötelező, sőt nem is szükséges, hogy egy előadó mindegyikre ki-
terjeszkedjék ; mindenik előadó más oldalról tárgyalhatja a kérdést.

2. Az er k ö 1cs i é s haz a fi a s nevel é s az isk ol á ban,
k ü l ö n ö s tekintettel az iskolai élet s z e r v ez é s é r e,

E kérdés keretén belül tárgyalandó volna:
a ) A vallásoktatás ügye.
b) A hazafias nevelés ügye. .
é ) Az irodalmi és történeti tanítás ethikai és hazafias szempontból.
d ) Az internátusok, nemzeti ünnepek, kirándulások, játékok· stb.

ebből a szempontból.
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1. Az isk o 1a i a d m í nis z t r á c.z i ó kér d é s e, k ülö n ö s

tek int et tel az á II a m, egy ház é s köz ség e k hat á s kör ére.
E kérdés tárgyalásánál bele kellene vonni a következőket:
a) Az iskolák egységes felügyelete. A tanfelügyelői és főigazgatói

intézmény kapcsolatba hozása.
. lJ ) Az iskolaszék és egyházi hatóségoknak viszonya az iskolához.

e ) A szakszerű felügyelet kérdése.
d ) A vallásminiszterium elválasztása a közoktatástól.
e) Az iskolaügy haladásának biztosítására szolgáló intézkedések.

(Közokt. tanács, sajto stb.)
fl Az iskolai statisztika állandósítása.
2. A tan á r s á g é sta n í t ó s á g t á rsa dal m i á IIá s á nak

ügye.
. Itt csak futólag érinteridő a szakosztályokban ugyis tárgyalandó
egységes tanár- és tanító képzés és továbbképzés főbb elvei, azonkívül
a tanárok és tanítók egységes szolgálati és fizetési szabályzatának alap-
elvei és a tanárság és tanítóság társadalmi állásának emelésére és biz-
tosítására szolgáló intézkedések.

V . nap.

IV. nap.

1. A 1e á n y o k okt at á s á nak re for m ja, k ülö n ö s tek i n-
tet tel asz o c z i á 1 isk öve tel m ény e k r e.

Ezzel kapcsolatba hozandó:
a ) A leányok oktatása, mint kiválő sz o c z i á 1 is kérdés.
b) A minősitvényi törvény megfelelő átalakításának elvei.
e ) A leányok középfokú oktatásának uj alapra helyezése.
d ) Az egyetem megnyitása leányoknak. .
2. A k ö z o k t at á s kiterjesztése a társadalom min-

den rét e g ére.
a) A szabad liczeum intézményének elterjesztése.
b ) Munkások oktatása.
e) Az iskola szerepe a szoczializmus beteges kinövéseinek meg-

akadályozásaban.
d ) Népkönyvtárak és népházak.

1. A közj ó t é k o n y s ágo r s z ágo s sza bál yo z ása (Co-
mission des bienfaisances) k ülö n ö s te ki nt e t tel az em ber b a-
r á t i int é z c tek r e.

2. A k o n gre s szu s mar a dan d ó e m 1é k e i.
a ) A magyar tanítók háza.
b ) A magyar tanítók szövetsége még az által is külsőleg kifeje-

zést ny~rne, hogy az egyszerű tanító elnevezés (népiskolai, középiskolai,
egyetemi tanító stb.) használtassék,

3· A szakosztályok határozatainak bejelentése.
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és f e l s z e r e l é s é r e . 1zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

I. Elhelyezés.
. .

1. A tanítóképző, ha lehet, amegye székhelyen állítandó, ha pedig
az nem lehet, kiválólag oly városban, melyben középfokú vagy felső
népiskolai (polgáriskolai) intézet van.

2. A tanítóképzőnek szánt terület inkább a város közelében, mint
a városon belül legyen. Légköre legyen kedvező, bejárása könnyű és
biztos, minden zajos, egészségtelen és veszélyes' vállalattói távol, leg-
alább 200 méterre minden használatban .levő temetőtől.

3. Az épületben való tájékoztatás az égtájak szerint határozandő
meg, számításba vétetvén a helyiség egészségügyi föltételei. '

4· A terület legalább egy hektárnyi legyen, bele számítva az
udvarokat és kerteket.

5. A tanítóképzőben az ezen iskola czéljaira nem szolgáló más
helyiségek vagy épületek semmi esetre nem lehetnek (csak elemi
iskola és kisdedóvó).

6-. Az udvarok és épűletek kerítéssel zárandók el.
7. A tanítóképző helyiségei egészben a következő czélokra szolgáló

helyiségeket ölelik fel:
I. kormányzás;
2. oktatás;
3. a növendékek lakása és élelmezése ;
4. a tanárok és igazgatók lakásai ;
5. mellékhelyiségek;

8. Az ezen czélok mindegyikére szolgáló helyiségek külön-külőn
csoportosítandók.

.r t. Kormányzás.

9. A kormányzásra szolgálö helyiségek a házmester lakását, az
igazgatói irodát, a társai gót, az iskola könyvtárát, és gazdasági irodát
ölelik fel.

10. A házmester lakása oly módon helyezeridő el, hogy az lehe-
tőleg uralja a tanítóképzőt és a melléképületeket ..

I Közlönyünk mult évi folyámában Narjoux Felix műve nyomán Somogyi Gésa tollé-
ból ismertettük a jelesebb külföldí tanít6- és taníténőképző-intézetek leírását, épület- és
tervrajza it. Ez ismertetes folytatásaként közöljük ugyancsak Somogyi Glza .fordításáb61 azon
saabalyrati javaslatot, a melyet a közoktatási tanács .által. kiküldött bizottság. készített. E
bizottság tagj"i voltak:RQPONMLKJIHGFEDCBAM . Brouard, elnök (ny. egyetemes tanfeiügyeM, az elemi okta-
tás vizsgál 6 bizottságának elnöke). Bouoard, Lement (a párizsi tanít6képzc'í igazgat6ja),
Margnerin, Riaul (a párizsi tanít6képzőben az egészségtan tanára), Train, . Zitl'".
NarJoux, előadé (Párizs építésze), Siméon, jegyzc'í. Szerkesstc'í.

459
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A házmester lakása egy őrszobáböl (loge), egy konyhából, két
szobáből (egyike fűtésre), egy pinczéből, egy árnyékszékből álljon 50-60
m2 területet foglalván el az egész.

. II. Az igazgatói iroda előtt legyen egy várószoba. Egy szoba
a levéltár számára hozzácsatolandő, Egy előszoba egyenesen a' tarsal-
góba és az igazgatói irodába vezessen. .

J 2. Az intézeti könyvtár az igazgatói iroda közelében helyezendő
el; oly módon rendezendő be, hogy a felügyelő-bizottság gyűléshe-
lyéül is szolgáljon.

13. A gazdasági. iroda egy dolgozó és egy mellékszobából álljon.
Bejáratához a közönség könnyen hozzáférhessen.RQPONMLKJIHGFEDCBA

I l ! .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAOktatás.

A szorosabb értelemben vett oktatás a következő helyiségeket öleli
fel: tanulótermek, osztály termek, a természettani és vegytani okta-
tásra szánt előadó-terem (amphithéátre), szer- és gyüjteménytár, vegyi
dolgozószoba, rajz-, zenetermek, műhely a kézimunkákra, a nőkép-
zőkben varróterem. '

1 4 . Tanúlóterem minden iskolában, mely 60 növendéket számlál,
három legyen. EZen szám kettőre apasztható azon iskolákban, a melyekben

I. ábra. 2. ábra.

a növendékek létszáma 60-on alul van. A termek derékszögűek legye-
nek. Minden növendékre két négyzetméternyi terület számítandó 1 A
magasság négy méteren alul sohasem lehet. (1. ábra)

15. A három évfolyam számára három "külön osztá ly rendezendő
be. Ezek, a mennyire lehet, szornszédosak legyenek, de mindegyik füg-
getlen a másiktól. Az osztályok derékszögűek legyenek. Minden nö-
vendékre legalább 1'50 m2-nyi terület számítandó. A magasság irégy'
méteren alul sohase tegyen. A három osztály közül egy a történe-
lem és földrajz. oktatásahoz szerelendő fel. (2. ábra)

1 6 . A tanulótermek bútorzata külön asztalokból és székekből álljon
minden növendék számára, Az asztalok a padozathoz erősítendők -és
fiókkal ellátandók. Az asztalok lapja polczalakban hajoljon. felső részén
egy vízszíntes lapoeskával. Az asztalok és székek a növendékek terme-



teinek feleljenek meg. A két-két asztalsor között meghagyott átjáró, a
falak, szekrényele és asztalok közötti átjárök mintegy 65-70 cm. széle-
sek legyenek. -A szék háttámlája és az a mögé helyezett asztal közötti
távolságköz legalább 20 cmnyi legyen. A tanulóterem homlokzatánál
legalább két méter tér. hagyandó. A tanár emelvénye a padozat fölött
30-40 cmnyire emelkedjék: mire egy asztal székkel helyezendő. A
növendékek könyveinek befogadására szánt szekrények a tanár széké-
vel szemben fekvő falra erősítendők. Minden szekrény belseje mintegy
40 cm, széles, 50 cm. magas és J5 cm. mély legyen. Ezek egymás fölé
helyezhetők. {3. ábra)

Jeg y zet, A szelerények az asztal jobb oldalán elhelyezett s vele
szilárdan egybefüggő po1czok által helyettesíthetők. .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

17. Az osztá lyok bútorzata két helyen megerősített iskolapadok-
ból álljon. Minden egyes növendék számára fentartott hely legalább
0'65 m, széles legyen. Az ülésnek legyen háttámlája; az ülés mélysége
mintegy o' 35 ni.. legyen.

Jeg y zet., Megfelelő számú intézetekben szerzett tapasztalatokon

3. ábra.

alapuló számítások szerínt az asztal és ülések e két mérete felel meg a
a kívánalmaknak

A két minta szerinti asztalok méretei a következők:
Nagy minta szerinti asztal: szélesség 75 centiméter; mélység 60

centiméter; magasság 72 centiméter, fiúk és leányok számára. Kis
minta szerinti: szélesség 75 centiméter; mélység 60 centiméter; magas-
ság fiúk számára 68, leányok számára 66 centiméter.

A két mintának megfelelő ülések méretei a következők: nagy
minta: mélység 36 cm.; szélesség 40 cm.; magasság 45 cm. fiúk és
42 cm. leányok számára. A háttámasz magassága az ülés fölött fiúk
számára 32, leányok számára 38 cm. Kis minta : mélység 34 cm.; szé-
lesség 40 cm.; magasság 41 cm. fiúk és37 cm. leányok számára, A háttá-

m,asz magassága az ülés fölött 29 cm. fiúk es 34 cm, leányok számára.
Az Író lap legyen szilárd; legyen 15-18 fok hajlása és mintegy

0'3° m. mélysége. A két- két pad közötti tér legalább o' 55 m. széles
legyen; a padok és fal közötti tér legalább 0'65 m.RQPONMLKJIHGFEDCBA1 \ padok háttá-
masza és az írólap előrésze közötti tér legalább o' 15m. legyen, Az
osztály előrészén 2' 50 méternyi széles szabad tér hagyandő. A tanár
emelvénye a padosat fölött o' 3°:-°'45 m. magasságnyira emelkedjék.



Erre ~gy asztal, székkelhelyezendő: A növendékekkel szemben levő
talon egy' fekete tábla alkalmazandó.

Jeg y zet. Azon iskolákban, melyekben a mozgó ülő lappal. el-
látott iskolapadoknak a mozdulatlan padok tölött előnyt adnak, a
következő méreteket vélik ajánlatosaknak :

A növendékek termete

Az asztallap belső szélének magassága a
padozattól _o" ___

Az ülés magassága a padozat fölött _
Az asztal belső szegélyének magassága az

ülés fölött ___ _ _

A háttámasznakleányok számáraoof m.-nél
szélesebhnek nem kell lennie ___

Az ülés kiterjedése előlről hátrafelé _ _
Az asztallap belső széle és a háttámasz

közötti vízszintes távolság (a 'növendék
ülve és a polcz testéhez húzva ___

Az asztallap belső széle és a pad belső
széle közötti negativ vízszintes 'távolság
(a növendék ugyanazon !artása, mint
előbb) _

Az asztalpolcz magassága apadozattól
Az írólap kiterjedése előlről hátra (legfel-

jebb) ___ ___

Az asztal szélessége vagy tere egy~egy
növendékre ___ ___ ___

Az írólap hajlása __
Az asztal és pad által elfoglalt tér előlről

hátrafelé _ _

1 fj a k Leányo~

1'50 m'll'70 m. l'45 m. 1'85 m.
I'B9 m-ig 185 mig 1'6( m-ig -1'80 migrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

I II IzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

18_ A természettan és vegytan oktatás4ra szánt előadó terem lépcső-
zetes emelvénynyel látand6 el. (4, ábra)

A lépcsőfokok legalább egy méter szélesek legyenek, Ezen lépcső--
zetes emelvényre helyezendők a háttámaszszal és írőlappaf biró padok.
A padoknak legyen két-két ülésük. Minden egyes növendék számára
való hely O-60 in. legyen. A két-két sor pad közötti átjáró legalább
o·50 széles legyen. A mennyire lehet, az előadóterem közepén átjáró
nem hagyandó fel. .A lépcsőzetes emelvényelött, a tanár asztala és .a
szükséges készülékek számára fentartott szabad-tér 4 m. széles legyen,
A lépcsőzetes emelvénynek oldalrajza (profil) oly módon alakítandő,
hogy minden növendék látó sugara, a kísérletező asztalára nézve, a
közvetlen előtte elhelyezett szemlelő fölött haladjon el. (5. ábra)

0'6& 0'72 0'66 0'72

0'41 0'45 0'37 0'42

O~25 0'27 0:29 0'31

0'29RQPONMLKJIHGFEDCBAo '3 z 0'34 0'38

0'31 0'33 0'32 0'34

0 'Z 4 0'26 0'22 0'23

0'07 0'07 O' IQ O' II

o' 56 0'60 O'53 o' 59

0'65 0'65 0'65 0'65

0'80 0'80 0'80 0'80

t5 fok 15 fok 15 ftk 15 fok

1"151'171'161'18



A mennyezet magassága az utolsó lépcsőfok fölött a két oldalfal,
vagyis a terem világítási oldalai által befogott szélességnek legalább
felével legyen egyenlő, -:.. hogy ezen elhelyezés megkönnyíttessék, az
előadó-terem az épület felső emeletén helyezhető el.

Jeg y zet. Azon iskolákban, a melyekben az osztályok számára
a lépcső-fokozattal ellátott elő-
adóterem-rendszert az iskola-
padok rendszerének elébe he-
lyezik, ugyanazon elhelyezés
fogadható el. (6. ábra.)

Ezen ábrából kitűnik, hogy
az előbb az osztály számára
meghatározott magasság ezen
esetben is fentartható.rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
, ,A természettani szertár és
vegytani műhely .között sem-
miféle összeköttetésnek nem
szabad lenni.

20. Az iskolában legyen
egy külön terem azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAra jzlIkta- ~_~M'i,~m;;;;.",~,,~~,,~~~~~5~~~~~~~

tás számára (szabadkézi és
mértani rajz.). Ezen terem úgy
alakít and6, hogy egyszerre két évfolyam növendékeit :is befogadhas-
son ; felülete egy-egy növendék után 2' 50 m2· re számítandő. Egy kis
kapcsolt szoba szolgáljon a minták rakt árául,

S. ábra.
.v .

2 1. Két vagy három kis szoba az iskola hatáskörének megfele-
lőleg a fedett udvar mögött helyezendő el a harmonz'um vagy zongora
tanulására .,

22. A kézz'~unka-műhely az osztályoktél és tanulőtermektől lehe-
tőleg távol helyezeridő el; fa- -és vasrnunkara rendezendő be.

4. ábra.

",



6. ábra.

23. A tanítőnő-képzőkben egy külön terem a tűmunkák oktatá-
sára szentelendő. Ez oly módon szerelendő fel, hogy egyszerre két
évfolyam növendékeit legyen képes befogadni. Felülete egy-egy növen-
dék után- i'So m2-re számítandó.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

IV, A nö'vendékek lakása és élelmezése.

24.rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA növendékek lakására és élelmezésére a következő helyisé-
gek szolgálnak: az alvótermek, a felügyelők szobái, a lábbelitár, a
féhérneműraktár, kőrház, a konyha, az ebédlő, a fürdők és a-rnosó-
konyha.

25. Az alvótermekben harmincz ágynál több sohase legyen. A
szembe fekvő és a két hosszirányba fekvő falakba vágott ablakok által
világítandók és szellőztetendők. (7 ábra.)

Maggassága a mennyezet alatt legalább 4 méter legyen. Széles-
sége mintegy 7'50 m. A padozat kirakott deszkákból álló legyen. (Parquet)

Minden növendék ágya közötti tér legalább 1 m. legyen. Az ablakok
derékszögben állók és kettős két szárnyúak legyenek. Az ablakpár-
kány a padozattól 1'10 mnyire legyen. Az ágyak egymástól mozgat-
kató függönyö"k álta l választaridők el.

Jeg y zet. Azon esetben, ha a mozgatható függönyös ágyrend-
szer fölött a válaszfa las ágyrendszernek kívánnánk előnyt adni, az aján-
landó feltételek a követközők:

A zárkákat (cabine) képező válaszfalak legalább 1.50 m. széles
központi átjáróval, az ablakfalakhoz támasztandók. A zárkák mélysége
2'75 m., szélessége 1'80 m. legyen. A zárkák legfeljebb 2 m. magasak
legyenek 20 cmnyi térközzel a padozat fölött. (8. ábra) A zárkák az
alvő-terem közepén is elhelyezhetők. Ez esetben ugyanazon méretekkel
kell birniok, mint az előbbiben, de az oldalát járók 1. méternél széleseb-
bek ne legyenek. A zárkákban az ágyon, egy zsámolyon és fogas on
kívül semmi se legyen. (9. ábra)

A mosdókelyiség egy szomszéd szobában helyezendő el. Minden
alvóteremhez egy öltözőszoba· kapcsolandó ..

26, A felügyelők szobái az alvó- termek végén rendezendők be, s



7. ábra, 8. ábra.

ablakos ajtóval Iáta:ndók el, a mely minden ágysor áttekintését lehe-
tővé tegye.

A szolgáló személyzet szobái, minden alvóterem számára, a fel-
ügyelők szobái mellé helyezeridők.

27, Egy külön, jól szellőző szoba földszinten azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAlábbelt"ek számára
szolgáljon. A lábbeliek a szoba közepén elhelyezett üvegszekrények-
ben rendezendők el.

28. A fehérnemű 'számára legyen három szoba: egy a fehérne-
műek raktárául, ez üvegszekrényekkel szerelendő fel ; egy más a vasa-
lás és javítás számára. A harmadik a gondozással megbízott munkásnő
számára hagyandó meg." .

A piszkos fehérneműek tárául, a fehérneműek tárával összköttetés-
ben lévő külön helyiség szolgáljon.

29. A kórház egy közös szobából, két szobából a magánosan el-rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

<.~ ••. , .,

helyezendő betegek számára, egy szobából a betegápoló számára, egy
kis szobából az orvosi vizsgálat és gyógyszerek számára, egyből a
főzetek elkészítésére, egy fürdőszobácskából és árnyékszékekből álljon.

,A kórháznak, a mennyire csak lehet, egy saját és elkülönített
pavillont kell elfoglalnia. Az iskola egyéb helyiségeitől minden esetben
elkülönitendő, legyen könnyen hozzáférhető, foglalja el a legegészsé-
gesebb és az égtájak szerint is legjobban elhelyezett tájat. az udvarok
és a növendékek minden sürgés-forgásának zajától rnent helyet.

A közös terem kiterjedése úgy számítandó, hogy minden 20 növen-
dék után egy ágy és minden betegre mintegy 35-40 m,3 levegő jusson.'

A betegápoló szobaja .a közös és az elszigetelt, betegek' szobája
között . legyen. .

.Az orvos vizsgálati szobácskája egy nagy szekrény nyel Játandó el
a' gyógyszerek számára.
. Jeg y zet. A kórház lépcsőzetének külső és 'b~lsőajtóinak oly
méretűnek és elhelyezésűnek kell lenni, hogy a betegeknek vagy sérül.
teknek karon, hord-ágyon vagy hord-széken való átvitelét ne gátolja.

A közös terem a külön betegek szobáinak, a betegápoló szobá-
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, jának egész felülete (a falak teljes kiterjedésűkben, mennyezet stb,) IJJe-
szelendők, hogy az az évenként kétszeri, sőt mindannyiszor, niidőn egy
ragályos vagy olyannak vélt ott tartózkodása szükségessé teszi, a me-
szelést és lúggal való megmosást lehetövé tegye. A meszelést, ha éppen
jobban tetszik, az olaj festék is helyettesítheti.

A padozat olajjal festendő és az említett esetekben lúggal mosandő,
A padozat kemény fából készítendő és oly módon kapcsolandó össze,
hogy a könnyű mosást lehetövé tegye.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

30.RQPONMLKJIHGFEDCBAA konyha- helyiségekhez a következők tartoznak; a tulajdon-
képi konyha, egy mosogató- hely, egy szoba a cselédség számára, egy
borpincze, egy gyümölcstartó, egy pincze az élelmi szerek számára, egy
a tüzelő anyagok számára.

A konyha 'a pinczelakásba (sou-terraín) helyezhető, ha az eléggé
szellőztethető és felemelt. Ezen esetben az az étteremmel egy emelő ké-
szülék (monte-plats) közvetítésével hozandó összeköttetésbe. A kemenczerqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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9. ábra. IQ ábra.
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fürdőmelegítő készülékkel látandó el. A szag és gőz kivezetésére szívó
kürtővel szerelendő fel. A mosogató helyiségben a mosogatÓ víz leve-
zetése egy földalatti csatorna közvetítésével eszközlendő.

. 31. Az ebédlő felülete egy-egy növendék után l' 50 m2· re számí-
tandó Az ebédlő tökéletesen szellőztethető legyen. (10. ábra) Felülete
kővel vagy téglával rakandó ki, az asztalok alatti rész pedig szalma-
pokrócz, vagy mozgatható deszkázattai Játandó el. Az asztali ap Kemény
fából, mázolt bádogból vagy márványból legy.en. (10. ábra)

Egy külön asztal a tanárok számára tartandó fel. .
Egy kamara az ebédlő mellett az edények számára rendezendő be.
32 .. A !ürdő/ülkék számát illetőleg,. minden 10 növendékre egy

számítandó. Minden fülke mintegy 1'6 0 m. széles és 2 m. hosszú legyen.
Közvetlenül egy ablak által világítandó meg és a szomszéd fülkétől egy
2 méter magas deszkázat által különítendő el. A fülkék talapzata kővel
vagy czementtel vonandó be és a víz lefolyására egy nyilással .látandó
el. Egy szalmapokrócz, deszkalap. vagy kéreg terítő nyujtson védelmet
a növendékek lábainak a kövezettel való érintkezés ellen. A fülkék. ol-
dalai olajfestékkel vonandók be.



VIl Altalános hatá l'ozmányok.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

44. A dolgozótermek világító nyílásai csak egy falon vágandók t. i.
azon, mely teljes világot kap. -Az ablak-talp magassága a padozat fölött

Gondoskodni' kell egy külön teremről a lábfürdők számára és
egy fülkéről tussolás (douches) számára. A lábfürdőteremnek oly kiter-
jedéssei kell birni a, hogy az iskola növendékeinek harmadát befogad
hassa. Alábfürdőedények homokkő vagy fémből készitendők. A tuss-
fülke előtt egy kis öltözöül szolgáló szoba legyen.

33. A mosókonyha a középületben vagy a gazdasági udvarban
emelt kapcsolatos épületben helyezendő el.

V. Az z"gazgatók és tanárok lakásaz".

34. Az z"gazgatóvagy zgazgatónő lakásának elkülönített bejárata és
saját lépcsője legyen. Az iskolával egyenes összeköttetése ne legyen.

Álljon pedig egy szalonból. egy ebédlőből, három fűthető szobá-
ból, nem számítva ide a cseléd szobáját, egy konyhát, egy árnyékszé-
ket, egy pinczét és egy fatartót.

35.RQPONMLKJIHGFEDCBAA gazdasági felügyelő lakása legalább három szobából, egy
konyhából, pinczéből és árnyékszékből álljon.

36. A tandrol: és tanztónők szobái fűtésre rendezendők be. Hozzájuk
egy öltözőszoba kapcsolandó. .

37. A szolgaszemélyzet mindegyikének egy szoba adandó

VI. Mellékhelyt"ségek.

38, Ha az isteni tisztelet az épületben tartatik, a kápolna ne legyen
külön épület.

39. A fedett udvar legyen három oldalról zárt; a nyilt oldal rossz
időben szintén elzárandó. Felülete mínden növendék után legalább 2rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
m 2-re számítandó?

40. A tornaterem a fedett udvar egy részében helyezhető el. Magas-
sága minden esetben legalább 5 rnéter legyen. A torna-teremhez egy
kis szoba kapcsolandó, mely öltözőül és szertárul szolgál.

41. A nyilt udvar felülete minden növendékre IQ. m2-el _számí-
tandó. A talaj homokkal terítendő be és nem kövezendő, aszfaltozandó,
vagy czementtel ellátandó. Az aszfalt és 'kövezet csakis az átjáróra és
az útra használható. Azon esetben, ha a tér hajlott, a felület hajlása
méterenként 2 centimétert túl nem haladhat Azon oldalon, melyen :az
osztályok vannak, fák a faltól legkevesebb csak 6 méter távolságra
lehetnek. A fák, elnelyezésénél számításba veendő a gyakorlatokra és

játékra szükséges tér'. Az' udvar körül padok állítandok fel.
Az ivóvizet egYJ;'edénynyel ellátott forrás szolgáltassa. A gazda-

:sági és esővíz levezetésére egy földalatti csatornázat szolgáljon.
, 42. Az iskolához két kertu. m. egy zöldséges és egy faoktató
.kert csatolandő 1 '

43. A kertek egyikébenmeteoralogiaz" észleletekre egy pavillon állí-
tandó.



a szoba mélység ének harmadával legyen egyenlő, megtoldva azon fal
vastagságával, meJyben az ablakok vannak vágva. Az ablakpárkány
kivül-belől sírnára hagyandó; a terem talajatol 1'20 méterre legyen, Ha
a szeba, hogy kellőkép megvilágíttassék, szélességénél fogva azt kívánja,
hogy ugyanazon világító oldalfalon több ablaknyílás vágassék. a pillé-
reknek. melyek azokat elválasztják. lehetőleg keskenyeknek kell lenniök,
hogy .az asztalok megvilágítására szánt napfény ne csökkentessék. A
világítási oldallal szembe fekvőn ablaktáblák által.ezárt s szellőztetés re,
s midőn a terem el nincs foglalva, a nap sugarainak bevezetésére szol-
gáló nyílások alkalmazandók

A butorzat oly módon helyezendő, hogy a növendékek a világos-
ságot balról kapják. Ha a helyi körülmények nem engedik meg,rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAhogy

az osztály szélessége és magassága oly módon hozassék kellő arány ba,
hogy a világossag egyik oldalról hathasson a szoba belsejébe, mind-
két szembefekvő oldalon ablakokat vágnak, Ezen esetben a világítási
oldalon lévő átlátszó védő lapok helyett és a szellőzési oldalon lévő
átlátsz atlanok helyett. mindkét oldalon ablakok legyenek.

45. Sem a tanító asztalával. .sern, még inkább, a növendékekkel szem-
ben fekvő falban soha nem vágunk világító nyilást.

46. Az üvegtetőn at való megvilágítás tilos.
47. Az épület minden része, ideértve az udvarokat és fedett udvarokat

világító készülékekkel látandók el. Ezen készülékek az alvó- termekben
a falakban helyezeridők el, elláttatván egy csatornával a kitakarítás ra
és elszigetelve az alvó teremtől beerősített üveglapok által.

48. Az' épület egy vagy 'több gőz-, meleg víz-, vagy forró-lég-
fűtőkészülék által melegíthető.

49. Midőn nem fűtőkészülékkel fűtünk, minden tererube elpárolgási
felülettel biró víztartóval ellátott kályhát kell beállítanun c . Ezen kályha
kettős fém vagy agyag cserép burkolattal veendő körűl. A füstcsőnek
semmi esetben sem szabad a növendékek feje fölött elhaladnia.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A nó'vendtkek a káLyhához 125 m·n!l kisebb távolságra nem helyez-
hetők. A közvetlen öntött vaskályha fűtés tilos. .

50. A fűtésRQPONMLKJIHGFEDCBAo ly módon szabályozandó, hogy fl terem hőmérséklete ál-
landóan 13-15 fok között legyen C . szerint. Két hőmérőnek, és pedig az
egyik a kálynatól r 50 m, a másik minél távolabb. elhelyezése ezen
hőmérséklet szabályosságának elleuőrzéset teszik lehetöve.

. 51. Intézkedni kell az irant, hogy a terem minden részének kellő
szellőztetése bixtosí.tassék. Az eldugulas kikerülese végett a tiszta lég
számara való nyilasok, melyeknek közvetlenül a szabadba kell nyilniok
s a megfertőztetett levegő eltávolítására szolgáló nyílások metszetének
legalább 4 négyzetdeciméternyinek kell lenniök.

52. A mennyezetek legyenek egyenletesen sírnak, A falak körül
legyen koszorúpárkány. Az oldalfalaknak a válaszfalakkal és a rnennye-
zettel való talalkozasa által alkotott szögletek ro cm. sugárral biró
homorúan görnbölyfrett felületek által helyettesítendők. '

53. A falak egész alsó része oly burkolattal vonandó be. mely
azokat egyenletesen símáva teszi. Faburkolat híjján a falak .alsőrésze
1'20 m. magasságra cementburkolattal vonandó be.



54. A talapzat keményfaparquettel látandó el és pedig a mennyi-
ben a dolog kivihető, aszfaltra tapasztva.

55. Az ablakoknak derékszögűeknek kell lenniök. Az ablakkere-
tek a magassági irányban két külörr nyíló részre osztandók, a felső rész
befelé nyiló csap6val láttatván el.

56. Az egész iskola külső és belső árnyékszékekkel szerelendő fel.
57. A belső árnyékszékek száma a fiiskolákban, minden la növen-

dék után, a leányiskolákban minden nyolcz után egy legyen. A fiiskolák-
ban gondoskodni kell az árnyékszékek számának megfelelő vizelőkről.

58. A belső árnyékszékek az alvó-termek, a beteg-helyiségek és a
tanárok szobái közelében helyezendők el:

59. A külső árnyékszékek a nyilt udvarba oly helyre teendők,
hogya felügyelet lehetővé váljék. Oly m6don helyezendők el, hogy
az uralkod6 szelek a kifejlődő gázokat sem az épületbe, sem az udva-
rokba ne hajtsák.

60. A szelelő csövek a tetőzet fölé emelkedjenek. A falak majolika
vagy pala-lemezekkel, vagy ennek híjján czementrétegzettel vonandók be.
A vezető csövek légmentesen záródó ajt6cskákkal látand6k el. A talap-
zat áthatlan anyagból készítendő; a nyílás felé gyöngén hajoljon. Az
ajtók legfeljebb 1"25 m. magasak legyenek; a talapzattél 20 - 25 cm.
magas hézag által különítendők el. .

6rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI. A vizelőhelyek pala-lernezekből vagy más áthatlan anyag-
b61 alakítandok.

62. Az árnyékszékbe és vizelőkbe vízkészülék vezetendő be.
63. A víz az épület minden részébe elosztandó.
64, Vízmedenczék több helyen he1yezendők el, hogy tűz esetén

a segély megkönnyíttessék.
65, Minden tanítóképzőhöz egyzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAkét ossta tű elemz' fi.úz'skola ka pcsoland6.
Minden tanítónőképzőhöz egy anyaz'skola (ovó)és egy kétosztá lyú

elemz' leányz'skola kapcsol and 6. .
Ez iskolák a megfelelő szabályzatban előírt mődon állítand6k be.

Magyar Tanítóképző. 31
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K ö n y v i sm e r t e t é s .

A z A r p á d o k Története. Írta Sebestyén Gyula . Budapest, Franklin-
társulat. 1895. 1-272 lap, Ara 1 frt 50 kr.

Képzőintézeti tanártestületünk egyik legkivál6bb tagjának e mun-
káját akkor is örömmel kellene itt fölemHtenünk, ha könyve, abszolút
beesénél fogva, nem követelné is a bemutatást.

Sebestyén könyve nemcsak nagy hézagot betöltő; hanem egyszers-
mind a nemzeti történetírás eszményképe felé törekvő s e ez élt dere-
kasan meg is közelítő munka,

Tifrténettudományunk magasra emelkedésének jelen korában to'r-
ténetz'rásunk nagyon hátramaradt. Történettudősaink a maguk munkái-



ban roppan t sok anyagot halmoznak össze, be kiváuják vezetni az olva-
sót fáradságos' kutatásaik menetébe s forrásaikból merített gyakori idé-
zésekkel akarják minél szemlélhetőbbé tenni a képet, melyet rajzolnak.
Nem csoda, hogy az így készült könyvek nem .tudnak népszerűségre
vergődni a bár miveit, de nem szaktudósokból álló közÖnség előtt, és
így nem nagy hatással lehetnek a nálunk még jóformán szunnyadozó
történeti érzék ébresztésére s a nemzeti önérzetnekez .úton való erősb-
bítésére.

Sebestyénnek e műve hivatva van arra, hogy ez érzékeny hiányt
pótolja s utat mutasson, miként kell a történeti anyag ot a mívelt kő-
zönség számára feldolg ozni. a melynek nincs sem' ideje, sem kedve
a kötetek nagy számának hosszú sorába elmélyedni. De Sebestyén
könyvének nemcsak az anyag megválogatása, illetőleg 'a tudományos
kutatások közül csupán azok eredményeinek szellemes összegyujtése
teszi kiváló oldalát, hanem egyszersmind az anyagnak művészi elrende-
zése s az író rnűvészi tollával s nemzetét szerető szivével való előadása.
Ezek egyszersmind a Sebestyén írr.i egyéniségének alapvonásai.

Sebestyén nem részletezi apróra, inkább csak érinti a jól megvá-
logatott, jellemző eseményeket; e helyett az események, mozgató erőit
tünteti fel s egy-egy ily alapgondolat körül csoportosítja a megtörtént
tényeket .. Bonczoló eszének s írói művészetének ez eljárásával összefüggő
egészszé kerékíti ki könyvének minden egyes fejezetét s kisebb szakaszait
is s mindegyikböl oly egységes képet alkot, mely szépségével nemcsak
pillanatra gyönyörködtet, hanem a lélekben mélyebb nyomokat hágy.
így oktat és lelkesít egyszersmind.

A jelentéktelen események felsorolása helyett inkább az intézmé-
nyek s az állami és nemzeti élet fejlődésének rajzára fordítja fő gondját;
s midőn az egymással első tekintetre összefüggésben nem álló esemé-
nyeket az ok és okozat lánczolatán találóan fűzi egybe: még az orszá-
gos csapás számába eső bajokat is olyanokul tudja feltüntet ni, melyek
a hatás és visszahatás törvényénél fogva a jövő fejlődés és haladás
szükségképi tényezői voltak. Jó példa erre az oligarchák elhatalmasodá-
sának ily szempontból való megítélése (1. 219. lap.), a hol az író
egyszersmind a nemzeti élet perspektivaját egész az újabb időkig ki-
terjeszti és szellemesen rajzolja meg. S hogy a magokban egészet
képező kisebb részleteket egy nagy egységbe foglalja össze, az eposzíró
művészetével megkeresi és szerencsésen megtalálja az összekötéseket,

. áthajlásokat az egymás után tárgyalt, de sokszor szorosan össze nem
tartozó események közöjt. Pl. a mint az oligarchák zsarolásainak fejte-
getése után áttér Szent Erzsébet és Szűz Szent Margit alakjának meg-
rajzolására, midőn a kontraszt színek egymás mellé állításával éri el a
hatást.

És az író, a mit szépen megszerkesztett, szépen adja is elő. Stilusá-
nak elegáncziájat nem a körmondatos beszéd teszi, hanem 'az előadás
keresetlen magyarsága, melyet népies szólásmódok és közmondások is
élénkítenek s jól talált képek és hasonlatok tesznek nangulatossá.

Az olyas dolgokat, hogy. «táltosok im á i r ó h szól az 50. lapon,
s az ö r dög szó régi kiejtését «U r dun g-na'k mondja ü r drqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAü n g helyett



(49. 1.); továbbá, hogy e mondatban: «Gejza István számára meg k e-
r í tett e Henrik bajor herczeg leányának a kezét» (58. 1.), nem gondolt
a meg ker í tett szónak könnyen odatoluló. mellékjelentésére s hogy
a 95. lapon egymás mellé rendel két oly mondatot, melyek egyike
mondai, másika való eseményt .fejez ki (-IX. Leó, a kinek halálakor
maguktól megszólaltak Sz. Péter templomának harangjai, s a kit halála
után szentté avattak s ) az ilyes kicsinységeket csak a stílus aprólékos-
kodó kritikusa tartja .javítandókcak, de a művelt laikus nem akad felrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
~~ .

E könyvet minden művelt magyar ember élvezett el és tanulsággal
fogja olvasni s lelkesedéssel nemzetének mult ja és jövője iránt. Mint
az imádság szárnyain égnek emelkedik a hivő lélek: úgy a nemzeti
történetnek ilyen művészien rajzolt képei a hazafias érzés magasabb
régióiba ragadják fel lelkünket.

Érdekesebb ujdonságot szülő ifju gyermekének. barát barátjáriak.
nem igen adhat ajándékul, mint e könyv egy példányát. Iskolai jutalom-
könyvnek is igen alkalmas. A történet tanításával foglalkozók is sok
hasznost tanulnak belőle: a történeti Helyes felfogást, kellő csoportosi-
tást és szép előadást. '

Adja Isten, hogy a szerzó; mint maga is kivánja,megérje minél
előbb azt a boldogságot, hogy a mire az előleggel magát kötelezte, azt
be is válthassa. -RQPONMLKJIHGFEDCBAm -GFEDCBA

EGYESŰLET I ÉLET .

IZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

S z a r v a s G á b o r I
. 1_83 _2_1_89_5 _

Súlyos, lesujtó csapás érte nemcsak a magyar tudományos életet, '
hanem egyesületünket is; Szarvas Gábor, kit büszkén soroltunk tagjaink
közé, nincs többé l

Nem a mi feladatunk Szarvas Gábor érdemeit méltatni a magyar
tudomány terén. Mindnyájan tudjuk, mily áldásdús működést fejtett .ki;
mily hatalmas része van nemcsak a magyar nyelvtudomány kifejlődésé-

~ben, hanem hatása mennyire kiterjedt az egész művelt magyar közön-
ségre, fejlesztve annak nyelvérzékét, úgy' hogy mondhatjuk: az ő hatása
következtében lett helyesebb, magyarabb irodalmi nyelvünk.

, Nemcsak a nagy tudóst tisztéltük benne, a ki világos fővel, éles
logikával és nagyelmeéllel taglalta a nyelvtudomány kérdéseit, hanem
a nagy mestert, ki egy egész sereg munkatársat nevelt [el, derék tudó-
sokat; kik a mester munkájat tovább folytatják az, ő szellemében.Emlé-
kének a magyar nyelvtudomány örök hálára lesz kötelezve.

De hálásan emlékszüuk meg mi is róla, a kiknek egyik legszen-

31*



A zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAkun félerqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAgyházi áll. t a n í t ó k é p z ő t a n á r i k a r á n a k á t i r a t a .

Igen tisztelt Választmány 1 Ujabban vett becses fölhívására van
szerenesenk jelenteni, hogy mi a népoktatási törvény reviziójára, ebben
különösen a tanító- és tanárképzésre és képesírésre s a tanítóképzők
szervezetére nézve egészben véve azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBANagy László t. kartársunk által elő-
terjesztett s a szakközlönyünk folyó évi II-Ill. füzetéhen közölt javas-
latokat teszszük a magunkéivá, e javaslatokat kívánjuk valósítani.

A kunfélegyházi állami tanítóképző tanári testületének 1895. szep-
tember hó 30-án tartott rendkívüli üléséből.

Faluvégi Aibert,
a tanári test. elnöke.

"Wagner János,
a tanárí test. jegyeéje.

tebb kötelességünk a magyar szellem. a helyes magyarság- ápolása, fejlesz.
tése tanít6képző-intézetekben. Mesterünk volt nékünk is: Az ő és munka-
társai művei, különösen a «Magyar Nyelvörs kötetei szabtak irányt
működésünknek, adtak tájékozást a tapogatódzónak, világították meg
az utat, melyen haladnunk kellett: élveztük az ő fáradozásának gyümöl-
cseit. Mily hatalmas, erős lélek lakott beteges, gyönge testében, hogy
képes volt annyi testi szenvedés daczára oly' bámulatos, örök időre
nyomok at hagyó munkásságot kifejteni.

Hogy mennyire érdeklődött a tanítóképzés és népoktatásügy iránt
annak nemcsak azáltal adta bizonyságát, hogy tagjaink sorába lépett,
hanem a mennyire gyönge egészsége engedte, résztvett tanácskozásaink-
ban és őrangyala, fenkölt lelkű nejével együtt gyakran megjelent társas
összejöveteleinken, a hol sziporkáző szelleme az egész társaságot bámu-
latra ragadta. Ha nem is voltunk közvetlen munkatársai, de tanai leg-
buzgóbb apostolai, mert azokat növendékeink révén a nép legszélesebb
rétegeiben terjesztettük. Hálával és kegyelettel fogjuk mindig őrizni emlé-
két szivünkben.

A ta n í t ó k é p z é s r ő l s z ó ló t ö r v é n y m ó d o s í t á s a .
- Tanári testületek javaslatai. -

A d é v a i á l l a m i t a n í t ó k é p z ő t e s t ü l e t é n e k j a v a s la t a .

1. A tanítóképzők felállításának joga úgy szabályozando, mint
Nagy Lászlo javasolja,

2. Az általános és szakképzés között a viszonya következő legyen:
Az elméleti szaktárgyak tanítása a II. évfolyamban kezdődjék ; a

gyakorlati tanítások a Ill. évfolyamban megkezdendők, de valójában
csak a IV. évfolyamra essenek. Az általános műveltség tárgyai leg-
nagyobbrészt az I.' évf.-ra osztaridők be, a II-ra már kevesebb, a Ill-ra
még kevesebb, a IV~re lehetőleg igen kevés.

3. A felvétel feltételei : mint Nagy L. javasolja.
4. Az évfolyamok száma a mostani 4 legyen.
5. Az évfolyamok elvégzése után legyen egy általános, u. n. érett-

ségi vizsgálat, melynek kiállása mindazon jogokat biztosítja, miket a
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minősítési köztörvény a középisk. érettségi vizsgálatot kiállott egyének-
nek megad, továbbá az elméleti tárgyakból kitünő vagy jeles eredmény-
nyel letett tanítói érettségi a. tud. egyetem bölcsészeti szakára való
felvételre is jogosítson. .

6. Tanítóságra képesítő vizsgálatra bocsátható. kinek az érettségi
bizonyitványa mellett 2 évi gyakorlati működése van.

A . képesítő vizsgálat tárgyai csupán az elméleti és gyakorlati
szaktárgyak.

7. A tanképesítő vizsgálat csakis állami bizottság előtt tehető le.
(Erre vonatkozólag 1. N. L. javaslatát.)

8. A mostani igazgató-tanács eltörlendő, helyette szakértő fel-
ügyelők nevezendők ki 'pályázat útján az arra alkalmas igazgatók és
tanárok közül.

9. Tanítóképző-intézeti tanárok csak arra képesített egyének le-
hetnek; pályázat útján neveztetnek ki.

A tanárképzés az egyetemmel kapcsolatos tanárképzőben történ-
jék, vagy ezzel egyenértékű más főiskolában.

Kelt Déván, 1895. szept.rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA24.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Boga Károly,

igazgató.

Tö'mör Boldissdr,
a tanári-szék jegyz5je.GFEDCBA

V E G Y E S E K .

A ku ltuszm in isz té rium u j beosztása . Dr. Wlassics Gyula vállási és köz-
oktatási miniszter kormányzatának egyik figyelemre méltó ténye, hogy a köz-
oktatási minisztérium ot ujjá szervezte. Az uj beosztás a szakszerűség szigorúbb
szemmel tartás ával, a helyesebb munkafelosztás elve szerint készült sajó munka-
menetet biztosítván, javára fog válni közoktatásunknak. Minket főleg az érdekel,'
mi történt a régi II. tigyosztálylyal. Hát bizony a régi kereten belül ez is át-
alakult. A numerusa is megváltozott, a büszke II.-ről hátrább tették a Vl.vosra.
De azért ma is a legnagyobb osztálya a minisztériumnak. Lesz ezentúl is elég
dolga a lelkes Szathmáry Györgynek, a szakosztály vezetőjének, a kinek azonban
faradtsagos, nehéz munkajat megkönnyíti az, hogya Vr. osztály embereit mond-
hatni kivétel nélkül a munka, az ügybuzgalom szelleme hatja áto A nagy terje-
delmű VI. ügyosztály, valamint az egész minisztérium beosztasaban ránk nézve
az a legörvendetesebb, valóságos vívmány számba megy, hogyatanítóképzés
külön osztályt kapott. Üdvözöljük ezt a tényt, 'mint előháladásunk egyik nagy
fontosságú tényezőjét. A tanítóképzési osztály élén dr. Axaméthy Lajos osztály-
tanácsos működik, a ki kipröbalt munkaerö, buzgó hivatalnok s nem csak hiva-
talból, de szívből barátja a tanítóképzésnek. Nyajassagaért, őszinte jöszívéért
közszeretetben áll.

, A VI. ügyosztály 3 alosztályra oszlik. AzRQPONMLKJIHGFEDCBAa ) alosztály hatáskörébe tartoz-
'nak, az elemi népoktatdsi ügyek, nevezetesen a kisdedövas az elemi iskolák és a
tanfelügyelőségek. A b) osztályba tartoznak: a magasabb fokú népoktatdsi ügyek
és szakiskolák, u. m, a. felső népiskolak, a polgári iskolák, a felsőbb leányiskolák,
a kereskedelmi iskolák, a budapesti közép ipariskola, a technológiai iparmuzeum,
az iparos tanoncziskolák és az iparoktatási tanács. A c) alosztály a tanitóképzés
ügyeivel foglalkozik és alája tartoznak nevezetesen: a tanító- és tanítónőképzők, az
óvóképzők, a különböző tanfolyamok és póttanfolyamok és minden pedagógiai
kérdés, valamint a népoktatási statisztika.
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I zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

.,. AzzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAügyosztály főnöke: Szathmáry György miniszteri tanácsos. Az a) al-
o'sptály főnöke Halász Ference kir. tan., szolgalattételre berendelt tan felügyelő ;
tagjai: dr. Kacskovics Mihály s. titkár, Sckindler Arthur fog. gyakornok, dr.
Mandl Lajos fog. gyakornok, Mosdósy Imre berendelt tanfelügyelő és Portit
Bela szám ellenőr. A b) alosztály feje: dr. MC!!:.linEmil oszt. tanácsos, tagjai:
Kuliszeky Ernő min. titkár, dr. Gőnczi Mör fogalmazó, Gosztonyi Aladár s.
fogalmazó, Berecz Antal igazgató és Mártonify Márton tanfelügyelő. A c. alosz-
tály feje; dr. Axamethy Lajos osztály tanácsos ; tagjai: dr. Váli Béla s. titkár, dr.

. Radnaz' Rezső fogalmazó és Józsa Antal s. tanfelügyelő.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
. M e g j e g y z é s e k a z 1 8 9 6 - d ik i á l l a m i k ö i t s é g v e t é s r e . A «Tanító képzés» ro,

vatban ismertetjük részletesen a vallási és közoktatási tárcza 1896-diki költ-
ségvetésének a tanítóképzésról szölö részét. Tartozó kötelességünknek tartjuk a
a költségvetés e részére illő tisztelettel nehány megjegyzést tenni.

Sajnos, annak az alkotá tevékenységnek, a mely a vallási és közoktatási
miniszter költségvetését egészben véve jellemzi, az állami tanító képzés rovatanal
nyomát is alig látjuk. Ugyanis a költségvetésböl a következő tények állapít-
hatok meg: .

Igaz ugyan, hogy az állami tanító- és tanítönöképzök együttes évi előirány-
zata 68,568 frt emelkedést mutat a lefolyt évhez képest, de ennek az, összeg-
nek tetemes része, körülbelöl 45,00Q frt a költségvetés rendbeszedésére, vagyis
az évenként fölmerülő túlkiadások kiküszöbölésére szelgal. Ilyen természetű az a
25,545' frt, a melyet a tanítóképzők s az a ,13,545 frt, a melyet a tanítönökép-
zők köztartási költségeinek fedezésére . többlet. ..gyanánt felvettek. A személyi
jarandösagok emelkedésének tetemes része, 13,145 frt is, arra fordíttatik, hogy
a tavaly kinevezett 8 tanítóképző tanár és 4 zongoratanítónő a költségvetés kere-
tébe felvétessék. A jövő esztendőre azonban uj személyzet szaporításról szö sincs.
Csupán 2 ipartanítót és nehány nevelőnőt fog a miniszter kinevezni az 1896-diki
költségvetés terhére. Az igazgatók, tanárok, tanító nők, . fokozatos fizetésemelése
is elmaradt a jövő évre, ha csak a vallástanítók, iskolaorvosok, kertészek és szol-
gak nehány száz forintnyi fizetésemelését nem veszszük figyelemre méltö (?)
javulasnak.

Ilyen módon a jövő évi költségvetésböl leginkább a miniszteri költség-
kezelés fog hasznot húzni, mert lesz benne rend, de a tanítóképzés ügyének
előhaladása ismét szüneteini fog. Az intézetek felszerelésében, a köztartasok
vezetésében, berendezésében haladni fog minden a régi mederben. Azok a se-
gédtanárok és gyakorlóiskolai tanítók pedig, a kik elöléptetésröl, azok az igaz-
gatók, a kik fizetésemelésról álmodoztak, - tanuljanak meg csalódni. Az ő
bajuk, miért bizakodtak. A tanítóképző tanárok egyesülete pedig gyártsa ha-
lomra a folyamodványokat es emlékiratokat. Van belőlük haszna a nyomdanak
és papirkereskedőnek. . .
. A miniszter a .felekezeti képzőintézeti tanárok segélyezesere 3°00 frtot vett'
fel a- kiadások közé ! Ez a költségvetés tanítóképzési részének legbecsesebb
tétele, a melyért melegen üdvözli a minisztert a tanítóképzésnek minden ba-
rátja. Ez az összeg, a czélhoz képest bármily elégtelen is, fordulatot jelent
tanítóképzésünk egyetemes fejlődésében, a mint hogy a középiskolai oktatás
erén uj korszak ot, általános elő haladást teremtett a 1883-dik évi 30. t. ez. 47.'

§-ának meghozatala és végrehajtása. Hogy milyen áldásos, szerenesés alkotás
volt ez a törvény paragrafus, mutatja az eredmény. Ma az állam már 37 fele-
kezeti középiskolát segít összesen 403.000 frttal. Reméljük, hogy a felekezeti
képzök támogatásának 'kicsiny magva valamikor olyan hatalmas fává fejlődik,
a mint ez a középiskolaknál bekövetkezett rövid 12 év alatt s akkor a tanító-
képzés és népoktatás fellendüleséröl táplált jámbor óhajak tíz év alatt a reális
megvalósulas kapuja elé fognak kerülni. E tárgyban a jelen alkalommal csupán
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azon megjegyzésünket kérjük megszívlelni, hogy legalább jövőre az e czélra
szánt összeget ne mint a «tanárok» segélyét vegyék fel a költségvetésbe, mert
azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAszemélyeknek adott segélyek bármikor megvonhatok. Ilyen természetű segélyt
nyujtam nem vezetne czélhoz, nem méltő az ügyhöz s az ügynek munkásaihoz.
Nem segélyt, hanem rendes fizetést kívánunk a tanítóképző tariárok számára.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A z o r s z á g o s k ö z o k t a t á s i t a n á c s s z a b á ly z a t á n a k t e r v e z e t e . Wlassics
Gyula dr. vallas és közoktatási m. k. miniszterrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAf. é. május aő-an és 27-én szak-
tanácskozmányt hivott össze a közoktatási tanács ujjászervezése tárgyában. E
tanacskozmany eredménye amaz előadói tervezet, melyet lapunk más helyén
egész terjedelméhen közöltünk. A miniszter úr a tervezet közzétételével alkal-
mat kívánt nyujtani a szakköröknek a hozzaszölasra és tárgyilagos kritikára.
Nagyon méltányoljuk e törekvést, mert kivánatos, hogy a szervezet végleges le-
gyen és minden jogos igényt kielégítsen. Felszólít juk tehát a kartársakat, hogy
a közoktatási tanács szervezetére vonatkozó megjegyzéseiket, nézeteiket, esetleg
hosszabb tanulmányt hozzánk. juttatni szíveskedjenek.

A l la m i la g k é p e s í t e t t t a n í t ó k p ó t ló v i z s g á la t a . Közlönyünk jelen évi 4.
füzetének 242. lapján megemlékeztünk arról az eljárásról, hogy a tiszán-
túli ev. ref. egyházkerület a prot. zsinati törvények 423. §-ára támaszkodva ál-
lamilag képesített tanítóktói a vallas- és egyházi énektanból pótló vizsgálatot
követel a saját egyházi bizottsága előtt, . ha ref. iskolába választják meg. Mint a
napi lapok közölték, a vallas- és közoktatási miniszter egy leiratban tiltakozott
a tiszántúli egyházkerülét ezen eljárása ellen. Az egyházkerület a szeptember
22-én tartott közgyűlésén foglalkozott ezzel az ügygyel. A közgyűlés elhatározta,
hogy feliratban ki fogja fejteni, hogy ez az eljárás királyi szentesítést nyert tör-
vényen alapul s egyúttal felhívták az esperesek et, hogy jövőre is ehhez tartsák
magokat, Abban igaza van 3. közgyűlésnek, hogy az odiözus 423. §.-t meghozták
s királ.yi szentesítést is nyert; de az is igaz, hogy az 1868. népoktatási törvény
egy szöval sem említi a felekezeti hatóságok felülbiralasi jogát a tanítói okle-
véllel szemben. A két törvény összeütközése, tehát nyilvánvaló. Már csak az a
kérdés, melyik törvény erősebb, az orszagos-e, vagy a zsinaté. Mindenesetre
helyesebb volna az egyhazkerületnék, valamint .a konventnek is azt követelni,
hogy minden állami tanítóképző-intézetben a: felekezeti főhatóság küldöttei vizs-
gálják meg a vállastanból a jelölteket, mint felülbiralast akarni; mert az utóbbi
veszedelmes praecedenst teremt, a mi ' a tanítói oklevél országos értékét tá-
madja meg .. A országos jelleg megőrzése és megvédelmezese a közoktatási kor-
mánynak minden körülmények között kötelessége.

R e g é c z y J ó z s e f m ű v e i - o l c s ó á r o n . Néhai Regéczy József, volt nagyo:
szombati tanítóképző-intézeti igazgató tanár, kitűnő pedagógiai irónk műveiböl
néhány példány még kapható. E. művek : L «Népiskola i jelügyeletről». Ebben
népiskolai felügyéletünk hiányait és hibáit' mélyreható éleslátással és igazság-
szerető, jóakaró nyiltsággal biralja a szerző és a szak felügyeletet sürgeti. Tar-
talma: A laikus felügyelet. Az egyházi felügyelet. Az iskolai kormányzás ténye-
zői. Általános felügyelet. Szakfelügyelet feladata Szükséges-e a szakfelügyelet?

• A szakfelügyelet kellékei. A szakfelügyelet rendezése. Végszó. Ára 55 kr,
(1 frt. helyett) 2. A Herbartiskolanevelési elveinek tiir téne/e. Szerző i t t a Her"
bart-féle pedagógiai elveket és rendszert, kivált annak történeti fejlődését a leg-
kiválóbb Herbart-követők élet! és jellemrajzainak érdekes keretében mutatja be.
Tartalma: Előszó. Bevezetés. Herbart élete és pedagógiai működése. Mager és
Waitz. Stoy és Ziller. A Herbart iskola a Jelenben. Irodalom. Ara 45 kr.
(1 frt helyett.) Ki ezen összegeket Coricilia Emil érs. helyn. titkárnak Nagy-

. szombatba beküldi, a könyveket bérmentve fogja megkapni. Melegen ajánljuk
e kitűnő műveket, melyek megjelenésük idején a sajto osztatlan tetszésévei
talalkoztak. <



XLI. kimutatás.

Pályázat. A szepeshelyi r. kath. tanítóképző intézetnél egy tanári állomás be-
íöltendö, mely czélból ezennel pályázat hírdettetik. - Jövedelem: 600 'frt o.
é. évi fizetés és 120 frt o. é. lafbér czimén. - A pályázók folyamodványaikat,
melyekben a magyar és német nyelv, a földrajz, történelem, szépiras és rajzo-
lás tanításában való jártasságukat kimutatni kötelesek, a főt. egyházmegyei
batösaghoz, Szepeshely u. p. Szepesváralja folyó évi október hö 25-ig nyújtsak
be. Kelt Szepeshelyen, 1895. évi szeprember hó 27-én.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAAz intézeti igazgatóság.

a júliu~ 3-tói október 14-.igbefolyt tagsági díjakról.

1894-re : Budapesti Tanítótestület. Dr. Kovács János, Schmid Bertalan,
Száva János (4-4 frt.)

1895. I.: Huzják Lukács, Mersich Antal (2-2 frt.)

1895. II.: Belányi Tivadar,' Csepreghy Endre, Kun Alajos, Mocsári
Gerő, Dr. Povischil Richárd, Staab Lénárd, Szukováthy Ilona,
Wagner János (2-2 frt.)

1895-re: Dr. Bánóczi jőzset, Báthori józsef, Bellosits Bálint, Bene Gyula,
Berta Ilona, Besztercze-naszódvidéki Tan. Egyesület, Bod
Péter, Dr, Bokor József, Boromisza István, Buday Tekla,
Budapesti Tanító-testület, Ebenspanger jános, Ember Károly,
Erdődi jános, Faluvégi Albert, Felméri Albert, Fieba Izabella,
Gyertyánffy István, Hahóthy Sándor, Heinrich józsa, Hodossy
Béla, Hoffmann Amália, Horváth József, józsa Pál, Kapos-
vári Tanító-testület, Dr. Karácson' · Imre, Kárpáti Irén, Dr.
Kiss Aron, Dr, Kovács Kálmán, Kovács Sándor, Kruze
Ernő, Kugler János, Kuliszeky Ernő, Láng Mihály, Dr. Lázár
Gyula, Lubinszky Emilia, Macskássy Sándor, Major J. Gyula,
Mátray Gyula, Miklós Gergely, Mokos Gyula; Nágel Sándor,
Nendtwichné Hoffmann Jolán, Népnevelők Bpesti Egyesülete,
Orosz Istvan, Perényi János, Petrovácz István, Radó Vilmos,
Roboz József, Rózsa János, Salamon József, Schiffer Ference,
Sebestyén Gyula, Sennyei József, Somogyi Pál, Somogy-
megyei Tanító-Egyesület, Szőke Jolán, Szőllősi István, Szől-
lősy Lajos, Dr. Stein berger Ferencz, Stepánkó Antal, Stern
Abris, Strauch Gyula, Sztankó Béla, Sz up pán Vilmos, Tavassy
Mária, Tóth József, Tömör Boldizsár, Dr. Verédy Károly,
Vineze Alajos, Zigáoy Zoltán, Zsigárdy Flora (4-4 frt.)

18g6-ra: Zsigárdy Flóra (4 frt.)
Eddigelé begyült arqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAf. évi tags. díjaknak 54 %-a.
Tisztelettel kérem a hátrálékoknak minél előbbi beküldését.

November hő elején a pos ta ime g ti í z á sok ~ t kell szétküldenem
s kérem a t. tagtársakat, hogy ezeket beváltani szíveskedjenek .

Bpesten, 1895. okt.RQPONMLKJIHGFEDCBA
K o m á r o m 'J I La j o s ,

egyesületi pénstarnok.


