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F e l h i v á s .

A Tanítóképző-Intéztei Tanárok Országos Egyesülete a nép-
oktatás, különösen a tanítóképzés ügyeinek e lörnozdítása, .a
tanítóképzéssel foglalkozók érdekeinek. megóvása, helyzetük ja-
vítása végett alakult és működik. .

Fennállásának nyolcz évén át sokat fáradozott czéljainak
megközelítése végett. Ezen idő alatt a tanító képzés mezején
'örvendetes átalakulások történtek: a tanítóképesírés és képzés
színvonala emelkedett, a tanárok anyagi helyzete, fizetése, nyug-
~Íjügye javult; s esikerek kivívásából kivette az egyesület az
ot megilletőzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBArészt

A tanítóképzők egyesülete azonban korántsem szándékozik
az eddig szerzett nehány babérlevélen nyugodni. Az eddigi sike-
rek tudata csak arra szolgál, hogy önbizalmat öntsön az egye-
sület vezetőibe s tagjaiba. Tanítóképzésünk elhagyatott, szomorú
állapota, országosan szervezetlen volta, a tanítóképzők tanárai-
nak (tanÍtónőinek), de különösen a felekezeti kartársaknak meg-
döbbentően kedvezőtlen fizetési és szolgálati viszonyai, az el.
nyomott helyzet, nevelés- és oktatásügyi viszonyaink elmaradott-
sága, a nemzeti szempontok 'érvényesülését gátló akadályok nem
engedik szünetel ni a tanítóképzők egyesületét, sőt buzgalmának
megkettőztetésére, működési körének kitágítására sarkalják.

A megérett viszonyok tanítóképzésünket válság elé sodor-
rák. Reformokat sürgetnek fent és lent. S e reformok egész
népoktatásunkra kihatók, nemzeti közművelődésünket átalakítok
lesznek. A közoktatás egész vonalán megindult szervezkedésnek
~;;yik kiemelkedő pontja előre láthatólag a taníróképzés leend.
Mert ma már mind szélesebb és magasabb körökben kezdik

Magyar Tanítóképzö.



belátni a tanítóképzésnek az állami érdekek megovasara hiva-
tott voltát, a nemzeti közművelődés előmozdítására kifejtett
exponált működését.

A tanítóképzés terén várható átalakulások érdekében állami
életünk előkelő tényezői fognak síkra szállni. A tanítóképzök

egyesülete, ha hivatása magaslatán áll, nem lehet a nagy idő-
nek egyszerűlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAtanúja. hanem részesévé is kell válnia. A mi hiva-
tásunk azonban nem a harcz, hanem azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAmunka: az előkészítés

eszmekeltő, nézeteket tisztító, egyeztető, adatgyüjtő munkája.
Lehet, hogy ez a nekünk jutó rész a legháládatlanabb, deSRQPONMLKJIHGFEDCBA

I a legnemesebb is.
Szeretett kartársaink, elemi-, és polgáriskolai tanító-, tanítónő-,

kisdedóvóképző-intézeti és népiskolai tanítók, tisztelt tanítóegye-
sületek és hazánk tanfelügyelői ! Önökhöz fordulunk, mint a
népoktatás munkásaihoz, annak előmozdítására hivatott előkelő
tényezőkhöz és kérjük Önöket, támogassanak minket, vegyenek
részt a mi munkánkban. Tudjuk, mélyen érezzük, hogy ami
egyesületünk ereje' gyenge, magunkra hagyatva szavunk messze
nem hallatszik. Törnörüljünk az arra hivatottak s együttes erő-
vel bizonyára meghódít juk tauíróképzésünk s népoktatásunk
számára azokat a mezőket, a melyeken új idők, új élet csfrája

szunnyad számunkra!

** # *
Midőn e felhívásunkat közre bocsátjuk s tisztelt kartársain-

kat, az elemi és polgáriskolai tanító-, tanítónőképző-, kisdedóvó-
képző-intézeti tanárokat, tanítónőket, a népiskolai tanítókat, a
tanítóegyesületeket és tanfelügyelőket egyesületiinkbe lépésre
felszólít juk, tisztelettel tudatjuk a következőket:

Évi tagságdírdcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA4 : frt (félévi részletekben is fizethető), a melyért
a tagok az egyesület havi közlönyét, a Magyar Tanítóképzőt,
kapják.' .

A tagsági· jelentkezések Sztankó Béla titkárhoz (Buda-
pest, I. Pauler-u. 2.) intézendők, a tagsági díjak pedig Korná-
rorny Lajos pénztároshoz (Budapest, Aradi-utcza 64.) küldendők.

Budapest, 1897. január 24.

A Tanítóképző-Intézeti Tanárok Országos Egyesületének
választmánya nevében:

Péterfy Sándor, Sztankó Béla,
elnök. főtitkár.
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A . ta u ító k é p z é s r ő l s z ó ló tö r v é n y mödosítasa,
- A Tanít6képző Intézeti Tanáro', Orsz, E~yesülele váhsztrnányánaklkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAf. é. január hrí J 8-in

tartott ülése elé terjesztettzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAjavaslattervezd. -

Tisztelt választmány! Al J 896. év október r6-án tartott választ-
mányi ülésen azon kitüntető megbizatásban részesültem. hogy a tanító-
képzéstől szőlő törvények szerkesztésére nézve részletes javaslatot készít-
sek abból a czélból, hogy e tervezet a tanári testületek, a tanítóegyesü -
letek s a választmány tanácskozásainak alapjául szolgáljon.

A tervezetet a megbízatáshoz híven elkészítettem. Mielőtt azonban
előterjeszteném. legyen szabad felvilágosításui néhány megjegyzést tennem,

Jelen törvénytervezetern egészben véve nem egyéb, mint azon
általános elvi javaslatoknak r ésvletezese, a melyeket szintén a tisztelt
választmány megbízásából az 1895. év elején készítettem s a Magyar
Tanítóképző II-Ill. füzetében közzétettern.

Akkori általános elvi javaslataim és mostani részletes tervezetem
között azonban mégis vannak eltérések. Ennek oka első sorban az, hogy
a -tekintetes választmány javaslatornat a tanári testületeknek tárgyalásra
kiadta. Az aradi, felső-Iövőr, iglói, lévai, nagykőrösi. országos izraelita,
sárospataki, temesvári, znióváraljai, székelykeresztúri, és a pécsi tanító-
képző-intézetek testület ei be is küldték megjegyzéseiket, külön javas-
lataikat, a melyeket a választmány tói kapott megbizatásomhoz képest,
fig-yelembe vettem és eredeti javaslatomat szerintök módosítottam, rész-
leteztem

Részletes javaslataim kész itésénél figyelembe vettem továbbá az
1868: XXXVIII. népiskolai és az 1883: XXX. középiskolai t. czikkeket ,
valamint a tanítőképző tanárok egyesületének eddigi határozatait, munka-
latait. a II. és Ill. egyetemes tanítógyűlések naplóiban megjelent ide
vágó munkálatokat és a tanügyi kongresszus tanítóképzési osztályában

_ folytatott tanácskozásokat. '
Megjegyzem még, hogy e munkálatornból a tanítóképző t'ntézetek állítá"

sáról, a tanítók képesítéséről és a tanítóképző tanárok képzéséről és képesítéséről
szóló fejezetek híanyzanak a választmány azon határozata értelmében.
hogya II, Országos és Egyetemes Tanügyi Kongresszusnak e tételekről
szóló határozatai valtozatlanul veendők fel a tervezetbe. E határozatok
egész terjedelmökben közöltettek a Magyar Tanítóképző -1896. évi IX.
(novemberi) fuzetének 392-399. lapjain, minélfogva ezeknek újonnan
való közzetétele felesleges

Tervezetemről indokolást most nem adok, mert a Magyar Tanító-
képző 1895. évi II-Ill. füzeteben közölt beható c mag yarázat s rot általá-
ban véve ma is fentartom. Engedjék meg azért, hogy jelen alkalommal
csak nehány felvilágosító megjezyzesre szorftkozzam.

I. Tanítókéqző-intézetek állítása ds elhelyezése. A II. Országos és
Egyetemes Tanügyi Kongresszus határozata. (L. a Magyar Tanítóképző
1896 évi IX. füzetének 394. lapját..

II. Seerueeet, A tanítóképző intézet 4 évfolyamát. miként azt a
znióvaraljai képző testülete kívánja. 2-2 évfolyamra tagoltam. Az első
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tagozat az általános képzésnek, a másik pedig már a szakképzésnek is
áll szolgálatában. Ez a beosztás megfelel az uj tantervünkben is kifeje-
zett viszonynak, másrészt annak a kivánalomnak, hogy a képzőkbe a
a középiskola (felsőbb leányiskola) hat osztalyát végzett tanulók is fel-
vétethessének.

Hogy a tanítójelöltek az érettségi vizsgálat után esetleg a képző-
intézetben tölthessék a gyakorlati évet, részben azon pedagógiai követel-
mény teszi szükségessé, hogya kellő vezetés mellett végezhessék a
tanítási gyakorlatokat; másrészt az a körülmény kívánja meg, hogy a
jelöltek az ismétlő iskolai oktatáshoz szükséges be ható bb gazdasági vagy
kézimunka-gyakorlatokat, szakképzettséget elsajátíthassák.lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

. I A tantárgyak között a neveléstan mellett felesleges a módszertant
külön említeni, miként az ,868: XXXVIII t. ez. teszi; de felveendő
közéjük a kézimunka.

Törekedtérn tervezetemben a tanügyi kongresszus azon határozatá-
nak eleget tenni, hogy a kisdedóvó- es a tanítónőképzés egyesítendő.
Ez csakis úgy valósítható meg, hogyameglévő kisdedóvóképzők ,

vagy egy részök, tanítónőképző intézetekké alakíttatnak ár, a melyek
az által, hogy minta kisdedóvókkal 'szereltetnek fel, a kisdedóvóképzés
ca éljaira is szolgáljanak.

A kisdedóvóképzőkre külön fejezetet nem vettem fel.
Különben a kisdedóvóképzésnek a tanítónőképzőhöz való viszonyát

nem latom eléggé tisztázottnak. Kívánatos volna, hogy a kisdedóvókép-
zőkben működö kartársak e javaslatok fejezeteit ez irányban kiegészítsék.SRQPONMLKJIHGFEDCBA

I l l.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAFelvétel. Lehetövé kivántam tenni, hogy nemcsak a 4. hanem
a 6 középiskolai (polgári. felsőbb leányiskolai) osztályt végzett tanulők

is felvétethessenek a képző-intézetbe. (E kívánságnak különösen György
Aladár és néhány testület adott kifejezést) Ha azonban ezt kimondjuk,
úgy meg kell engedni azt is, hogy bizonyos feltételek mellett a képző.
intézeti tanulók is átléphessenek a középfokú iskolák 5-dik es ő-dik
osztályaiba.

IV. A tanítók képesítése. A II. Országos és Egyetemes Tanügyi
Kongresszus hatarozatai (L. a Magyar Tanítóképző 1896. évi IX. füze-
tének 392. lapját.)

V. Tanítóképző-z'ntézetz' tanárok képzése és képesítése. A II Országos
és Egyetemes Tanugyi Kongresszus határozatai. (L. a Magyar Tanító-
képző 1896. évi IX. füzetének 393. és 394. lapjait.)

VI Igazgatás. A részletes tervezet a Magyar Tanítóképző 1895.
évi folyamanak 82-83. lapjain közölt indokolás szermt készült.

Vt]. Tanárok fizetése. Habár a tanárok fizetése ügyében az 1893 .
. IV. t.-ez. intézkedik, míndamellett éppen ezen törvény hiányai, hibái,
továbbá az a körülmény, hogy e törvény csak az állami tanárokról
szól, teszik szükségessé, hogy a tanárok fizetésének ügye a tanitökép-
zésről szőló törvénybe is felvétessék. Az ezen felvett pontok kész.ítésé-

nél irányzó ul az egyesület kebelében felmerült kívánalmak szolgáltak.
VilI. Fegyelmi eljárás. A tegyelmi eljárás tervezete, a miként ezt

a Magyar Tanítóképző 1895. évi folyamának 8 J - 82. lapjain indokol-
tam, az .önbiráskodás elvén alapul. Szükséges emellett az állami szem-
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pontokat is figyelembe venni. Ezért fentartani véltem a vallas- és köz-
oktatási miniszternek azt a jogát, hogy a fegyelmi vizsgálatot megin-
dítsa és vezesse.

Az országos fegyelmi bíróságok hatáskörét nem terjesztettem ki
a felekezetre; mert ezt kivánni ma még túlzás volna; de a fegyelmi
vizsgálat megindításának s vezetésének joga megilleti a közoktatási kor-
mányt a felekezeti intézetekkel szemben is.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

IX. Fe/ügye/et. A felügyeletről való javaslataimat a Magyar Tanító-
képző 1895.lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAII-Ill. füzetében közöltek hez képest némileg módosír ottarn ;
mert figyelembe kívántam venni a tanári testületek javaslatait és a II.
Országos és Egyetemes Tanügyi Kongresszus tanító képzési osztályában
e tárgyról felmerült eszméket. (L. a Magyar Tanítóképző 1896. évi
folyamának V II-V IlI. füzetét.)

Arról az eszméről, hogyaképzőintézeti országos felügyelő egyúttal
a megyei tan felügyelőket is ellenőrizze, letettem. De azért a népiskola
és a tanítóképző kőzött a felügyelet terén fennálló kapcsolatot fenn
kívánorn tartani. Ezért a megyei tanfelügyelőknek a tanítóképző-intéze-
tekre való befolyasát teljesen megszüntetni nem akarom. Joga azonban
csupán a tanítási anyag és eljárás szemmeikísérésére kor látoz audó, Az
ellen őrzés és végrehajtás joga a képzőintézeti felügyelőket (főigazgatókat)
illeti meg.

Egyébiránt én azt tartom, hogyanépiskola és a tanítóképző
közötti kapcsolat nem 'annyira a felügyele.t, mint inkább a tanítóképző
iskolai tanterv és maga a tanár van hivatva fentartani. Ezért kívánom,
hogy a tanítóképző tanárok iskolalátogatókul alkalrnaztass anak.

Tisztelt Választmány! E szűkre szabott megjegyzések után bátor-
kodom törvénytervezetemet előterjeszteni

Tervezetem korántsem tart teljességreés kifogástalan szabatosságra
számot, Némely szükséges intézkedések hiányzanak belőle; az eszmék
itt-ott nincsenek kidomborítva, kellő világossággal kifejezve.

Éppen azért kérem a tisztelt választmányt, a. tekintetes tanári
testületeket, a tisztelt tanítóegyesületeket, akartársakat : gyakoroljanak
szigorú kritikát, világítsák meg jobban a vitás részeket.

Tartsuk mindnyájan a szent czélt szem előtt: egy mz'nden szem-
pontra figyelő, szabadelvű alapon, európaz' ssinuonaion álló, modern s sza-
batosan .fogalmazBtt tó'rlJénytervezet készítését.

A népoktatás ügye s egyesületünk jó hírneve kívánja ezt.

Saervezet.dcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAO k ta tá s és nevelés.

1. A hazai tanító- és tanítónőképző intézetek legalább 4 évfolya-
múak. Az évfolyamok más iskol ak tói függetlenül szervez endők.

2. Az oktatás kiterjed mind az általános, mind aszakművellséget
nyujtó tantárgyakra. A tanításnak ez a két iránya párhuzamosan halad;
de a tantárgyak úgy osztandók be, hogy az első két évfolyamban a
tanítás súlypontja az általános műveltséget nyujto tárgyakra. azután
fokozatosan a szakműveltségre essék.
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3. Az oktatás kötelező tantárgyai:SRQPONMLKJIHGFEDCBA
a ) hit- és erkölcstan ;
b ) neveléstan;zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
c) tanítási gyakorlatok;
d ) magyar nyelv;
e ) hazai és egyetemes földrajz ;
t ) hazai és egyetemes történelem;

g ) hazai alkotmány tan ;
h ) német nyelv; .
z) természetrajz és vegy tan ;
k ) természettan;
lJ számtan és mértan;
m ) ének és zene;
n ) szépírás és rajz;
o) testgyakorlat ;
1 ) gazdaságtan és gazdasági gyakorlatok;
r) kézimunka.
E tantárgyakon kívül tanítható még valamely nem magyar ajkúdcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

v id é k la k o s sá g á n a k a n y a n y e lv e .' - . " ,

. . A kötelezett tantárgyak tanulása alól senki sem menthető fel
állandóan.

4 A tanítóképző-intézetek úgy rendezendők be, hogy azokban a
növendékek a négy évfolyam elvegzése ntán még egy éven át tanítási
és gazdasági gyakorlatokat végezhessenek.

5. AlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAtanító- és tanítónőképző-intézetek oktatasi nyelve általában
a magyar; de az illető fentartó hatóság indokolt felterjesztésére a vallás-
és közoktatásügyi miniszter megengedheti, hogy egyes tantárgyak vala-
mely más hazai nyelven tanittássanak.

6. Az állarn által fentartott tanító- és tanÍtóoőképző-intézetekben
a tanulők nem fizetnek tandíjat A nem állami képzök [en tartó testületei
a miniszter jóváhagyásával némi tandíjat szedhetnek.

7. A valláso és közoktatási miniszter a tanító- és tanftónőképző-
intézetek számara tantervet ad ki. A nem állami képzők fentartó ható-
ságai a saját körülményeik által indokolt eltérésekkel. de a miniszteri
tanterv alapján külön tantervet is adhatnak ki. a melyet azonban csak
a valláa- és közoktatásügyi miniszter jóváhagyása után léptethetnek
életbe.

Az állami képzök tantestülerei is eszközölhetnek a miniszter bele-
egyezésével a hivatalos tanterven a helyi körülmények által indokolt
módosításoka t.

8. A vallás- és közoktatási miniszter által eltiltott tankönyvek
használata bármel y tanító- és tanítónó-képzőben tilos.

9. Néhány tanftónőképző-intéz et tanterve úgy dolgozandó ki, hogy
az illető intézetek kisdedóvónők képzésére is alkalmasak legyenek. Ilyen
tanítónőképzők mintaóvodákkal is mintaóvónókkel látandók el.

IO. Miuden tanító- és tanítónőképző-intézet a növendékek gya-
korlati kiképzése végett itat osztalvú elemi gyakorlóiskolávai látandó
el, amely 6 tanteremmel és 6 taní-óva! birjon.

I
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A gyakorlóiskola tanítói a pedagógiából tanítóképző tanári képe-
sítéssel birjanak és rendes tanári fizetesben . részesüljenek.

ll. A tanító- és tanítónőképző-intézetek a gazdasági gyakorlatok
teljesítése végett kerti, vagy mezei mintagazdasággal, a kézimunkának
oktatása végett műhelylyel szerelendők fel.

12. A tanító- és tanítónőképző-intézetek a köztar tásra és ben-
lakásra alkalmas helyiségekkel látandók el. A benlakás azonban nem
kötelező.

A benlakásul szolgáló helyiségek az iskolahelyiségektől lehetőleg
elkülönítendők.lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A vallás- és közoktatásügyi miniszter a ben lakó növendékek neve-
lésévei s általában a benlakás és köztartás közvetlen vezetésével a tanári
testület egyik ren'des tagját bízza meg, a ki ez ügyeket a tánári testü-
let által megállapított és' a miniszter által jóváhagyott szabályok szerint,

de az igazgató ellenőrzése mellett vezeti,
13. A vallás- és közoktatásügyi miniszter a tanító- és tanítönö-

képző-intézetek épületeinek berendezésére és felszerelésére mintatervekct
dolgoztat ki.

. 14. Az állami tanító- és tanítónóképző-intézetekben a hitoktatás-
ról az iUeto egyházi hatóságok gondoskodnak. Azonban a hitoktatókat
az illető egyházi hatóságok előterjesztésére a miniszter nevezi ki. A hit-
oktatók az állam pénzt árából rendes fizetést húznak, s a tanári testü-
letnek szavazattal biró tagjai.

A hitoktatók állásuktói csak a miniszter beleegyezésével mozdítha-
tók el.dcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

F e lv é te l .

1 A hazai bármily jellegű tanító-, tanítónőképző-intézetekbe fel-
vehető az, a ki a 14. életévet betöltötte s a középiskola, illetve a pol-
gári iskola 4 álsó évfolyamának, vagy a felső népiskola kielégitő ered-
ménynyel való elvégzését bizonyírja ; továbbá, ha egészséges testi szerve-
zetű, ép érzékű, némi zenei hallása vans magyarul tud. i

2. Minden folyamodó kivéte! nélkül felvételi vizsgálatnak vetendő
alá a magyar nyelvből és a zenei hallóképességből.

3. A felvételi vizsgálaton jelen van a tanári testület és egy rui-
niszteri megbízott. A felvételt a tanári testület javaslatára a tanítóképző-
intézeti felügyelő eszközli.

4 Azok, a kik a közép-, polgári fiúiskola, felsőbb leányiskola hat
osztályát sikerel végezték, vagy a két évfolyamú kisdedóvö-képzőben

. kisdedóvói oklevelet nyertek, felvehetők a tanító. illetőleg a .tanítőnő-

képzők harmadik évfolyamába, ha a tantárgy-különbözetből vizsgálatot
tesznek. Hasonló módon léphetnek at a tanulók a tanító- és tanítónó-

képzők 1. és 2. osztályaiból a középiskolák 6. és 7. osztályaiba .

. T a n á r i te s tü le t é s ig a z g a tá s ,

1. Minden tanító- és tanító nóképző-int ézet a tanári t e stület közvetlen
vezetése alatt áll.
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2. Minden tanítő-, tanÍtónőképző-intézetben az igazgatóval együtt
legalább 8 rendes tanár (tanÍtónő) alkalmazandó.

3 Rendes tanárokul csak oly egyének alkalmazandók, 'a ~ik erre
a törvényszerű tanítóképző (óvóképző) tanári (tanÍtónői) képesítést meg
szerezték. A tanár (tanÍtónő) csak arra a szakra alkalmazható, alkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAm elyre
a képesítést szerezte.

4. Az állami tanító- [tanítnő-) képző-intézetek tanárait (tanÍtónőit)
az illető tanítói testület hármas kijelölése alapján a vallás- és közokta
tási miniszter nevezi ki. •

A felekezeti, községi és magán képző-intézetek tanárait (tanítónőit) az
előbbi § tekintetbe vételévei a fentartó hatóság választja meg vagy
nevezi ki. A választást, illetve a kinevezést a vallás- és közoktatási
miniszter erősíti meg.

5 Valamely tanító - (tanítónő-) képző-intézetben az igazgató legfel-
jebb 10, a rendes tanár 18 tan órára kötelezhető, Ha ennél többet tanítana,
méltányos különdíjban részesítendő. -

6. Az intézet pedagógiai ügyeiért a tanári testület, illetőleg a.
saját szakmajukban az egyes tanárok (tanÍtónők) felelősek. Az anyagi
ügyeket kizárólag az igazgató intézi s azokért felelős.

A tanári testület kötelességei:SRQPONMLKJIHGFEDCBA

a ) A kiszabott tantárgyakban való oktatást eszközöini ; általában
a növendékek tanításárá és nevelésére vonatkozó padegógiai (fegyelmi)
eljárásokat megállapítani s eszközöini s az illető törvényeket és rende-
leteket végrehajtani;

b ) az intézetben használandó tankönyveket kijelölni ;zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
c) a tantárgyak felosztását s az óra terv készítését esz.kőzöl ni ;
d ) az Intézet pedagógiai felszerelésére felügyelni s a fejlesztésre

vonatkozó javaslatokat készíteni;
e) az ifjúsági körök működését ellenőrizni;
f) a jutalmak, segélyek. ösztöndíjak, kedvezmények kiosztására,

megvonására nézve javaslatokat készíteni ;
A tanári testület határozatait a tanítóképző-intézeti orsz. felügyelő

hagyja jóvá.

7. A tanári testület élén az iga~gató van, s mint ilyen:
a ) gondoskodik az intéz etr e vonatkozó törvények és rendeletek

végrehajtásáról:
b) a testület gyülésein elnököl s a hozott határozatokat végre-

hajtja, vagy végrehajtásukat ellenőrzi;
c) a tanítói testület működését ellenőrzi;
d ) az irodai 'igye ket vezeti;
e) képviseli az intézetet a hatóságokkal .és közönséggel szemben.

8 Az igazgatót a tanári testület hármas kijelölése alapján a val-
Iás- és közoktatási miniszter előterjesztésére O felsége a király nevezi ki.

9. A tanárok (tanítónők, igazgatók) állomásaikról nem helyezhetők el.
Kivétel történhetik:

a ) ha a tanár (tanítónő, igazgató) fegyelmi, vagy egyéb vétséget
követ el.
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b ) ha az illető fontos okok alapján maga kéri elhelyeztetését;zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
c) ha az áthelyezést rendkivüli szolgálati körülmények teszik szük-

ségesse.dcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A ta n á r o k f iz e té s e .

I. A tanító, tanítónó- és óvóképző-intézeti tanárok és tanító nők ,
illetőleg igazgatók s a gyakorlóiskola vezetője az 1893. évi IV. t.-ez.
által megszabott módon a IX., VIlI. és VII. fizetési osztályokba soro-
zandók. Az 1893: IV. t. ez. mellékletén feltüntetett azon beosztás, a
mely szerint a véglegesen alkalmazott tanítóképző tanárok némelyike
a X. és XI. oszrályban foglalnak helyet, hatályon kívül helyezendő.

2. Az igazgatók a fizetési osztálynak csak két felső szakaszába
nevezhetők ki. Az 1893: IV. t,-ez. 3. §-nak b ) pontja ez értelemben
módosítan dó.

3.lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA tanárok, tanítónők és igazgatók öt évenként évi 200 frt
fizetési pótlékban részesiteridők.

4. A budapesti és a nagyobb városokban működő tanárok, taní-
tónők, igazgatók helyi pótlékban. a működésök által kivált tanárok,
tanítónők és igazgatók pedig működési pótlékban részesítendők. E pót-
lékok a nyugdíjba beszámítandók.

5. A vallás- és közoktatásügyi miniszter közvetlen vezetése alatt
nem álló (felekezeti, községi, magán) tanító- és tanítónő-, óvóképző-
intézetek tanárainak (tanÍtónőinek) fizetésügye az állami tanárok szá-
mára az 1893 : IV. t.-ez.-ben megszabott intézkedések szerint rendezendő.

Rendes tanár fizetése 1200 frtnál, rendes tanítónőé IOOO frtnál
kevesebb nem lehet.

F e g y e lm i e ljá r á s .

I. A tanító-o tanítónő-, óvóképző tanítók, tanítónők fegyelmi ügyei
ben az országos fegyelmi biróság ok döntenek.

2. A tanítókepzó- intézeti tankerületek szerint az. országban öt
országos fegyelmi bíróság működik.

3. Egy fegyelmi birósag áll ot tagból és az elnökből. A tagokat
a működő tanítóképző tanárok közül a vallás- ~S közoktatásügyi miniszter,
az elnököt pedig a miniszter előterjesztésére O felsége a király nevezi ki.

Az elnök sohasem lehet a képző. intézeti felügyelő.
A fegyelmi eljárást a tanítóképző-intézeti országos felügyelő elő-

terjesztésére a vallas- és közoktatásügyi miniszter indítja meg' és vezeti.
a vizsgálatot megbizottja által.

5. A vallás- és közoktatásügyi miniszter közvetlen rendelkezése
alatt álló tanítóképző-intézetekben működő tanárok, tanítónők, igazga-
tók. ellen fegyelmi eljárásnak van helye: .

a ) ha az illető megsérti vagy hanyagul teljesíti kötelességét;
b ) ha botrányt okozó erkölcstelen életet él, vagy ilynemű kihágá-

sokat követ el.
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6. Fegyelmi büntetések:SRQPONMLKJIHGFEDCBA
a ) rosszalás ;
b ) pénzbüntetés;zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
c) áthelyezés;
l i) hivatalvesztes.
7. A fegyelmi biróság a hozzá terjesztett vizsgálati iratok és szó-

beli targyalás alapján dönt ~
A vizsgálat alatt levő egyén a maga védelmére védőt állithat.
8. A fegyelmi biróság határozatát a vallas- és közoktatásügyi

miniszter hajtja végre.dcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

F e lü g y e le t .

1. A hazai összes tanító-, tanítónő- és kisdedóvóképző-intézetek
egységes állami felügyelet alá vonandók.

2. Az ország a képző- intézetek felügyelete czéljából öt tankerü-
letre osztandó. Mindenik kerület élén egy tanítóképző-intézeti tanfelü-
gyelő (főigazgató) áll.

3. A tanítóképző-intézeti tanfelügyelő (főigazgató) joga és köteles-
sége mind az állami, mind a felekezeti, kö-ségi, egyesületi és magán
tanító-, tanítónó- és óvónőképző-intézetekben:

a ) a képzők összes tanulmányi ügyeire, az oktatás és nevelés
médjára és eredményére felügyelni; a törvény rendelkezéseinek, a rninisz-
teri rendeleteknek és szabályzatoknak végrehajtását ellenőrizni;

b ) a tanító- és óvóképesÍtő vizsgálatokon elnökölni, azokat vezetni
vagy akadályoztatása ésetén helyettesítése végett a miniszternek elő-
terjesztést tenni.

4 A megyei tan felügyelők szintén figyelemmel kisérik a képzők
tanulmányi ügyeit s észleleteiket, ja vaslataikat a kerületi felügyelőnek
(képzőintézeti főigazgatónak) bejelentik, .

5. A képzőintézeti felügyelőt a tanítóképző-intézeti tanári képesítéssel
biró s a tanftó-,lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAtanítónő-, vagy óvóképző intézetekben működő egyé-
nek közül a vallas- és közoktatási miniszter előterjesztésére O felsége

. a király nevezi ki.
6. A tanítöképzö-intézeti tanárok (tanÍtónők) a képző-intézetek

környékén iskolalátogatókul alkalmazandók.
Budapest, 1897. január 18. N a g J l László.

A z a lk o tn lá n y ta n i o k ta tá s a ta n ító - és ta n ító n ö k ép z ö -
in té z e te k b en .

F o n to s sá g a é s czélja.

Zsarnok és rabszolga. Amaz korlátlan hatalom, kegyetlen kényúr t

csapása az emberiségnek; a spártai ifjak a háborúra való előkészületül
felsőbb rendeletből gyakorolják az öldöklést - a helótákon, és a művelt
Athén tudós iskoláiban komolyan vitatkoznak a felett, vajjon vari-e a
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rabszolgának lelke? - Kiváltságos rend és elnyomott nép. Kitüntető
jogokat csak amaz bír; ennek csak terhei és kötelességei vannak; dol-
gozó gép, melynek nincsenek panaszai. - Nemesi osztály és jobbágy-
ság. Az életnek minden előnye, érdeme és tisztessége csak amannak
részére van fentartva ; mig ennek a föld rögei közül kiernelkednie nem
szabad, előtte a szellemképzés útja zárva, és messze unokái is csak
kegyelemmorzsalékokon tengődő jobbágyok lehetnek.

Szabadság: az ember. eredeti meltóságába visszahelyezve. Életét,
becsületér, vagyonát, jogait és igazait három-négy forumis védi. Az állam-
ügyész a hirhedt rablógyilkos érdekében is oltalmazólag, hivatalból feleb-
bez. (? Szerk.) Börtöneink emberséges büntetésnemeit Ieszámítván, ten) ítő
házaink inkább nevelő és hasznos mesterségekre oktató intézetek. -
Egyenlőség. Polgár és polgár között semmi különbség többé. rnidőn a
megfelelő jogokról. kötelességekről és terhekről van szó. A szellem-
képző intézetek mindenki előtt nyitva állanak; nemcsak szabad és lehet,
de sőt altalános kötelesség is tanulni, művelődni. A jóravalóság és
tehetség -a legmagasabb tisztségek ig és hivatalokig kuzdheti fel magát.

A szabadság é s egyenlőség elvei éppen nem ujak és egyáltalán
nem bölcseleti ethikai, paedagogiai, va~y kormanyzási rendszerek talál-
mányai. Azoknak az elveknek. még pedig legtisztabb, .legmagasztosabb
értelmök szerint hirdetője és képviselője kezdettől fogva a keresztény-
ség volt. De sajátságos, a keresztény szazadokba messze belenyúlolag,
úgyszólván a legújabb időkig a romboló önkénynek, elnyomásnak,
kegyetlenségnek és ernberte l-n börtönreudszereknek még keresztény
államokban is iszo -yú képeivel találkozunk. úgy,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAhoey ama nemes elvek
tényleg csak az ú..fabb kor alkotmányos felfogása és intézményei mellett
birnak gyakorlatdag lJalamennyzú érvétzyesülnz.

«Mi az alkormany ? Körülírasa a nemzet jogainak, hogy mind
a fejedelem tudja: mi szabad a nernzetnek ; mi hd a nemzet láss a :
mit lehet és kell a fejedelemnek tennie? Hogy így mindenfelől az
önkény számkivcttessék, s minden tettnek zsinórrnértéke egyedül a tor-
vény leg yen.» Magas czélzatokkal teljes, szép meghatarozása Kölcseyo k-
nek. Igen, az alkotmányos nemzetnek minden értelmes polgára tudja,
hogya királyi méitósag nem önkényes hatalom, melytől rettegni kell,
hanem olyan, mely tiszteletet érdemel. Tudja, hogy a fejedelem nagy
gondokkal terhelt munkása, legelső polgára a hazanak, kit 'szintén tor-
vények köteleznek; kit hivatalos tényeiben alkotmányos ellenjegyzés
vezet és korlátoz; tudja az a polgár. hogy az államminiszterek az
ország sz íne előt t tartoznak felelősséggel és számadással a kormányzás
ügyeit illetőleg. Másrészt tudja az a polgár, hogy a saját becsületes
munkáját, szolgálatait és törekvéseit el ismerés kíséri és előléptetés jutal-
mazza ; személye még bűnténynyel terhelt állapota mellett is emberséges
kímelerben, sőt vedelemben részesül s hogy az ország sorsának intézésé-
ben, mint törvényhozónak a legmegtisztelőbb legszebb hivatása van. Mind
eme körülmények emberi méltósagának és polgári szabadsagának fel-
emelő tudatára vezetvén őt, minden irány felé valódi alkotmányos fel-
fogás, gondolkodás- és érzületmód fejlődik ki benne. Ennek szükseg-
képen való eredménye pedig az lesz, hogy másoknak személyét, jogait
és szabadságat is a kellő tiszteletben fogja tartani, az alkotmányadta
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jogokért és előnyök ért viszonzásképen polgári kötelesség eit a legnagyobb
készséggel és pontosan teljesíteni és a közös terheket mindenkorlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAszíves-

örömest, áldozattal is fogja viselni. Már pedig épene vonások adják
az igazán alkotmányos polgárnak eszményi képét.

A haza történetének, irodalmának, földjének és terményeinek
ismertetése kétségen kívül nagyban fejleszti a honszeretet érzelmét.
De mindenek felett mégis a helyes elveken nyugvó alkotmányos rend-
szer az, mely a hazához való ragaszkodást létesíteni és ápolni leginkább
képes. Amaz említett ismeretek ugyanis túlnyomólag ideális természetűek,
melyekből a honpolgároknak legnagyobb része vajmi keveset sajátithat
el és mindössze egyes." homályos képeket viszen ki magával a nép-
iskolából a gyaKorlati életbe. A nagy tömeg tehát alsóbbfokú mívelt-
ségénél f05 va, általában mindig kevés érzékkel bírhat amaz ismeretek
iránt, és így azok 'nevelő hatása a hazaszeretetet illetől r- g is szükség képen :
a legcsekélyebb mértékre olvad össze. Ám az alkotmánynyal szemben
egészen másképen áll a dolog, feltéve, hogy az a legtisztább elveken
alapul, mérsék elten halad s fejleszt és nagy' terheket nem ró .. Annak
áldásos intézményeit minden honpolgár a jelenben és közelben szem-
lélheti, mert mélyen belenyúlnak azok a nyilvános és magán életbe
egyaránt. Közvetetlen tapasztalatból ismeri mindenki, érzi és élvezi amaz
előnyöket, melyek tényleg csak az ujabb alkotmányos rendszernek
köszönhetők. Mily megnyugtató ránk nézve pl. az, hogy utolsó talp-
alatnyi földbirtokunkat is biztosíthatjuk magunknak, és úgyszólván
hajunk szála méltatlan meggörbítéseért is igazságot, elégtételt szolgál-
tatnak nekünk 1 Mindenki észreveheti, hogy nem romboló, hanem fej-
lesztő hatásokkal áll szemben s hogy az alkotmányos élettel emelkedő
kultúra, bár sok áldozatba kerül, de megtanít pl. valamely munkát rövi-
debb idő alatt. szebben s jobban végezni, okosabban és eredményeseb-
ben gazdálkodni, észszerűbben táplálkozni és a betegségek ellen hatha-
tósan védekezni; sokféle tekintetben kényelmet. könnyebbséget nyujt,
számtalan keresetforrást nyit stb. Ezek láttára az embernek önkény-
telenül is megmozdul a szíve és egy hang így szóla l meg bensőjében:
Ez az én hazám! Védve, szabadon, békében, biztonságban élhetek.
nyughatom kebelén, jó nekem itt lennem l

Lélektani tény, hogy keserítő, lenyűgöző, nyomasztÓ körűlmények
hatása alatt az emberi szellem bénultan vergődik és fejlődni, emelkedni.
teremteni vajmi kevéssé képes. Legkiáltöbb bizonyságul szolgaI erre
nézve éppen a I magyar nemzet. Hogy röviden szóljunk, nézzük csak
meg őt a 60-as évek fejleményei előtt és alkotmánya visszaállítása után l
Minő példátlan, minő óriási haladást jegyezhetünk ma a fölszabadított
magyar nemzet életében a szellemiek terén minde n. de minden irány
felé! Kétségtelen tehát, hogy az alkotmányos rendszer valamely nem-
zetnek nemcsak anyagi jóllétére nézve, hanem irodalmára és egész szel-
lemi életére nézve is a legjótékonyabban fej lesztő hatással vagyon.

A kormányforma, bármily rendszerű legyen is, okvetetlenül szóba
kerül az iskolában. Országos törvények mindig voltak és lesznek, me-
lyeket az iskola fokához képest ismertetni, méltatni kell. Már pedig ez
aikotmánytani oktatást jelent, melynek fontossága még a követk ezőkben
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is kiviláglik. Az érzéki ember jóllehet tudja. hogy ez vagy amaz a csele-
kedet helyes és viszont, hogy egy másik erkölcstelen: ha nem kell
félnie nyomban következő. érzékiségét sujtó büntetésektől, sok esetben
jobb meggyőeődése ellenére is elköveti azt, a mi a vallási törvényekbe
ütközik, de kedvez érzékiségének. És azért bármily tiszták, helyesek és
üdvös ek legyenek is valamely vallás .cselékvési elvei, szabványai, és

törvényei. általában mégis nehezen és kevéssé érvényesültek azok, rnert
mint követelések, sajnos, mai viszonyaink között voltaképen behajtha-
tatlanok. '

Az állam törvényei ellenben, mert az érzékiséget sujtá nyomaték
mindig melJettök jár, feltétlenül érvényesülnek. S bár legtöbbnyire csak
külsőleges rendet. szabályszerűséget. vagy tisztességet czéloznak és
hoznak is létre, de mégis csinálnak rendet, és mint óvő, szoktató és
nemesítő tényezők mégis csak értékesek és becsülésre méltók. És itt
látszik az állami törvényhozásnak kimondhatatlan jelentősége! Ott, a
hol a vallás a «szív keménységét» is megtörő nyomaték, hiányában,
fájdalom, legszigorúbb parancsaival is úgyszólván tehetetlen, az állami
törvényhozás legapróbb szándéklatait is kényelmesen és biztosan érvé-
nyesítheti, tehát hivatva van a kellő feltételek mellett, t. i. a vallással
karöltve, ezt támogatva, a közerkölcsiséget a lehető legmagasabb fokra
emelni. Midőn az alkotmánytani oktatás az állami törvényhozásnak ilyetén
nemesítő hivatását és törekvését kellően méltatja, ezáltal a törvények
iránt való tiszteletet és engedelmességet mozdítja elő s így a kőz-
erkölcsiség felvirágoztatásán fáradozik.

Végezetül még csak röviden utalunk amaz igen-igen gyakorlatias,
sőt nélkülözhetetlen ismeretekre, melyeket az alkotmánytani oktatás
nyujt. A mai bonyolult politikai viszonyok szövedékébe teljességgel
lehetetlen belátni alkotmánytani ismeretek nélkül és helyes világnézet
sem képzelhető azok hiányában. Amaz ismeretek nélkül egyetlen tudatos;
határozott lépést sem tehet valaki. ha jogaina' érvényesítéséről, követe-
léseinek behajtásáról és a különböző hivatalokkal való soknemű érint-
kezésekről van szó. Sőt ebbeli tudatlansága mellett az ember nemcsak
gyakorlatiatlan és élhetetlen. hanem minduntalan érzékeny anyagi károkat
is szenvedhet; sem polgári szabadságát kellőleg felfogni és méltányolni,
sem pedig alkotmányadta jogait önállóan és észszerűen gyakorolni
nem képes.

Valóban szembeszökő az alkotmánytani oktatásnak fontossága és
annak, mint tantárgynak. a gyakorlatias, szükséges és nevelő ismeretek
körében felsőbb rangja és jelentősége.

A mondottakból egyúttal önkényt tűnik ki az alkotmánytani
oktatás czélja: ismerkedjék meg a növendék a magyar állam 'mai alkot-
mányos rendszerevel és legfontosabb intézményeivel, a hivatalos eljárást
és érintkezéseket szabályozó törvényes formáknak és általában a jogi
tudnivalóknak oly mértékével, a meunyi egy értelmileg kvalifikált emberre
nézve elengedhetetlen, hogy ő a nyilvános és fejlettebb politikai életnek
mindenkit érdeklő s úgyszólván naponként felmerülő kérdései iránt
tájékozottsággal birjon és olyanokban, mint tanító, az' egyszerű népet
alkalomadtán felvilágosítani képes legyen. Ismerje meg továbbá a noven-
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dék ama didaktikai elveket és methodikai szabályokat, melyek szerint
az alkotmánytani tudnivalók köréből az anyagot az elemi iskola fokahoz
mérten kiszemelni kell és sikeresen eltárgyalni lehet Intézzük végre az
.alkotrnanytani oktatást úgy, hogy növendékeink, mint majdan önálló
polgárok, jogaikat észszerűen gyakorolják, kötelességeiket készséggel
.és pontosan- teljesítsék, szívökben a más jogainak tisztelete, a közösség,
és önfelaldozás szelleme tartós gyökereket verjen és a tevékeny honszeretet
.sokat igérő fejlődésnek induljon.dcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

T a n a n y a g ,

Ennek megválasztásánál a következő elvek és körülmények lehetnek
irányítók: a fentebb kijelölt czél, a miniszteri tanterv és utasítások,
miniszterileg jóvahagyott legújabb tankönyvek, alkotmauyos életünk és
intézményeink fejlődése és a tanítás végett rendelkezésünkre álló óraszám.
Egyébként lásd az új tantervjavaslatot M, T. 1896. III. 49. 1.

A ta n ítá s lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBArnodja

Az alkotmánytani oktatásnál a közönségesen ismert mcthodikai
elvek alkalmazása mellett, melyekre a tárgy természete egyenesen rá-
utal, milyen pl. a maga helyén a történeti alapon való fejtegetés, kiváló
ngyelmet érdemel egy módozat, mely az alkotmánytani tudnivalókat az
egyszerű megértetésen és szokásos reg isztralason felűl lehetőség szerintzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
erkölcsi szempontokból is tárgyalja es a képzőintézeti növendékeket
ama tudnivalók iránt hasonló ideálisabb felfogásra segíti. Annál jelen-
tékenyebb pedig az oktatásnak' ez a módja. mivel az egyúttal eleven
mintákat is szolgáltat a növendékeknek a népiskolai tananyagnak olyan
szellemben való kezelésére.

Az aikotmánytani oktatás fontosságárol fentebb mondottakban
már eléggé meg van jelölve az a felfogás és irányzat. mely szerint a
szaktanítónak e tárgyat kezelnie kell, hogy )iz abból elsajátítható isme-
reteknek valóban becses, gyakorlatias és képző voltát érzékeltesse. El-
vont fejtegetések és utasítások helyett álljon még az alábbiakban mutatóúl
az erkölcsi szempontból való felfogásnak és tárgyalásmódnak néhány
esetre alkalmazása, miből úgy, mint a fentebb nyujtott irányító eszmék-
ból elengedő tajékozást nyerhet a képzőintézeti tanító az e tekintetben
követendő eljárást illetőleg. .

a) Bíráskodás. Senki sem lehet törvényes bírája önmagának. Ha
élesen összeszólalkoztunk; ha megsértettek, megkárosítottak bennünket:
az indulat és elkeseredés okvetlenül befolyásolja ítéletünket, elfogultakká
tesz önmagunk és mások iránt. A magunk sertödése és a mások hibája
mindig nagy. ellenben a mások kellemetlensége és a magunk vétke
mindig kicsiny szokott lenni; így sugallja ezt a hamis önszeretet, A
harag és gyűlölködő szenvedély annyira uralkodik az embereken, hogy
képesek volnának egy bántalmat szazszoros mértékben, százszor is meg-
bosszulni, ha szabad volna. A hirtelen fölhevülésból mennyi aránytalan
és kegyetlen bosszúállás származnek, mennyi emberélet esnek áldozatul,
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ha ki-ki saját ügyében önkényesen ítélhetne és torolhatna 1 Mily bölcs
intézmény tehát a törvényes bíróság 1 Kívülünk álló, érdektelen, komoly
férfiak a bírák, higgadt, hosszas megfontolás tárgyává teszik panaszos
ügyeinket és részrehajlatlanul ítélnek azok felett.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

b) Az országgyűlési kéPvúelö magas hivatása. Az egyszerű polgár
mint törvényhozó. Nem alkotmányos rendszer mellett egyetlen és min-
den befolyástól füg~etlen akarat uralkodik az országban, - és ez a
fejedelem akarata, ennek minden kényével és kedvével, minden gyarló-
ságával és gyengéjéve!. Még szerencse, ha az uralkodó vallásosan szelid,
valódi atyja népének ; különben kemény ostora lehet. A törvény és min-
den rendelet, vagy intézkedés egyedül az ő felfogása és kívánalma sze-
rint készül. Annyit követel népétől, a mennyit akar; annyi terhet ró
reá, a mennyi neki tetszik. Az alattvaló csak azt tudja, hogy terhei és
kötelességei vannak. Azonban alkotmányos rendszer mellett egyebet is
tud az a terheket viselő polgár. Tudja, hogy ő az ország törvényhozója;
tudja. hogy mint ilyen. egyenlő magaslaton áll a fölkent, koronás
k iralylyal, ki tulajdonképen az ő akaratát szentesíti törvénynyé 1 Mily
kitüntetés 1 Mily megtiszteltetés 1 Megdicsóítése ez az ország alattvaló-
jának. Az az elemi iskolát végzett, egyszerű falusi paraszt gazda is ott
ülhet ma az országgyűlés fényes termében, a tudós törvényalkotók sora-
ban. Hozzászólhat az ügyek menetéhez, bátran kimondhatja véleményét,
javaslatokat terjeszthet elő és szavazatával dönt az ország sorsa felett.

c) A par/amentról seoio oktatáshoz. Kikerülvén ma az ember az
iskolából, előbb-utóbb ujság olvasó lesz, férfi és nő egyaránt. A romlat-
lan ifjú népnél 3 törvények iránt való tisztelet és engedelmesség valami
egészen természetes dolog. A mit ő a törvények jelentőségéről és tekin-
télyéről homályosan sejt, az nála mind csupa tisztet, idealis felfogás.
Később azonban olvassa az ujságokat, az országgyűlési tudósításokat.
Szó van ezekben viharos lefolyású vitákról. elkeseredett küzdelmekről.
Egyik párt rombolást, veszedelmet lát abban. mit a másik országbot-
dogító intézmény gyanánt ved és akar törvényerőre emelni. Mennyi
éles kifakadás, mennyi kíméletlen, ildomtalan közbe kiáltás l Valljuk meg
nyiltan, hogy a parlamentek tárgyalásmódja sokszor minden egyéb.
csak nem a fontos ügyhöz illő komoly. higgadt és méltósággal teljes
tanácskozás. És aztán a különböző árnyalatú politikai lapok minő éles.
minő rikító szfnezéssel emlékeznek meg a dologról stb. 1 Nos, a parla-
menti rendszernek is lehetnek hátrányai. És hogy leírt alakban rneny-
nyire rongál hatja az a törvények szentségéről alkotott felfogást, - nem
szükséges bővebben fejtegetni. Csak jól fejlett gondoikodas teheti azt,
hogyegyszerűen napirendre térjen ama zavaró képek felett. Az iskolá-
nak e tekintetben is igen jelentékeny feladata van. A parlamentról szól-
ván a tanító, már. jó előre ügyes fogásokkal tompítja el az élét, ama
üdvtelen benyomásoknak, melyektől az ujságolvasó ember majdan aligha
lesz megkímélve. A magasabb szempontból való érzékeltetés a követ-
kező módon történhetnék.

Alkotmányos rendszer mellett az or~,zágos törvények sohasem
a király korlátlan önkényének eredményei. O törvényt voltaképen nem
is alkot, hanern csak az országgyűlésen megalkotottat szentesíti. Aztán



nem is ef!y-két, habár kiváló elme, hanem a legjelesebb és legtanultabb
férfia knak tekintélyes nagy serege munkálkodik a törvények megalko-
tásában. Nincs tapasztalati kör, nincs ismeret- és tudornáuyszak, melyek-
ben egyik vagy másik törvényhozó tag alap os jártassággal nem bírna.
Az országgyűlés tanácskozásokból, tárgyalásokból áll. A leg kitunőbb
fők sok tanulságos eszmét tartalmazó beszedekben szólnak az ügyekhez.
Jót, helyeset mond valaki; tud egy másik, harmadik, negyedik még
jobbat, még helyesebbet. Téves nézet hangzik fel? Megigazítják, meg-
czáfolják. Napokon, heteken, sőt honapokon keresztűl is tanacskoznak
egy-egy tárgy felett, A legellentétesebb vélemények hallhatók. De ezek
úgyszólván hivatásszerűleg azt eredményezik, hogy egymás melié állítva
annál élesebben tűnjék ki: melyik hát a fehér és melyik a fekete? A jó a
rossz meUett még jobbnak, a helytelen a helyes mellett még helytelenebb-
nek látszik. Ellenkező vélemények által tisztázódnak az eszmék. A tör-
vényhozó testület mindegyik tagja a saját valasztómák érdekeit (? Szerk.)
képviseli es védi -, Gyakran élénk a vita. mert kiki a maga véleménye
mellett derekasan küzd Olykor olykor lángba borulnak a kedélyek, és

ki ura ily állapotban teljesen az ő indulatainak ~.Egyegy véletlenül és
nem rossz szándékból elejtett megjegyzést félreértenek és rosszul magya-
ráznak a hosszas, feszült figyelemben kifáradtak és már emiatt is izga-
tottak. Kellemetlen szóváltás keletkezik; mert hiszen pillanatra a leg-
komolyabb emberek is meg-megfeledkeznek magukról és a hely tisztes- .
ségérő\. De éppen e nekihevülés, ez a tüzes pattogás legtöbbször inkább
a tárgy iránt való mély érdeklődésnek és dicséretes buzgóságnak, mint
megrovandó gyengeségnek, vagy egyenes rosszakaratnak a kifolyása.
Elharnarkodástól azonban nincs miért tartanunk. Csakhamar lecsendesedik
a zaj, elsimulnak a fölvert hullámok és megint nyugalmas mederben
felynak tovább a tárgyalások.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

d) Adó. Igen helytelen eljárás volna egyszerűen, szárazon sorolni
el a különböző adónemeket. melyek eszmei megvilágítás nélkül csak
súlyos terhekként hinnek fel. Meg kell tehát okolnunk a dolgot és egyúttal
méltatnunk ama fölbecsülhetetlen előnyöket is, melyeket az allam az
adózó polgárok nak viszonzásul nyujt.

Az áliam korrnanyzása egy roppant kiterjedesű gazdálkodáshoz,
egy óriási háztartáshoz hasonlít. Nagyszabású berendezésekre, számos
szolgálattevő szernélyzetre vall szüksége. Szolgái az ezer meg ezer
hivatalnok és tisztviselő a minisztertől kezdve le az utolsó napidíjas
másolóig. Ezeket fizetni kell, mert méltó a munkás az ő bérére. Az
állam kulturális és egyéb intézeteket állít fel, hogy népe értelmiségét
és javát emelje. Temérdek pénz kell erre is. Az országot szükség esetén
ellenséges tamadásoktói meg kell védeni. E czélból áll szüntelen föl-
fegyverkezve az a sok millióba kerűlő katonaság. A közlekedés és
szellemi érintkezés megkönnyítése czéljából mindenfelé kényelmes kő-
és vasutakat épít a kormány, és távíró val hálózza be az egész orszá-
got. Mindez és elszámlálhatatlan sok egyéb tenger pénzt emészt föl.
Honnan kerül az államnak az a több száz milliónyi összeg? Az állami
javakból és jövedelmekből.lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAde legfőképen az adózó polgároktól. Min-
den önálló egyén fizet jövedelméhez képest egyenes adó gyanánt és
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különböző más czimek alatt kisebb-nagyobb összegeket, melyeket azon-
ban korántsem az uralkodónak önkényes tetszése, hanem alkotmányos
rendszer mellett .az országgyűlés, tehát végső ellemzésben maga az
adózó nép állapít meg. .

Fizetjük az adót; de aztán élvezünk is oly előnyöket, melyek
eléggé nem értékelhetők. A mindenoldalú képződhetés módja meg-
könnvítve, az oktatás olcsó, sőt díjtalan is. Mily gyors, pontos 1) és biz-
tos ma a postai szállítás, - és mily kevésbe kerül az nekünk! Pár
krajczárért a mi sürgős távirati tudósításunk a. villám sebességévei ér
messze helyekre, és rövid idő mulva onnan már választ kaphatunk,
melytől sokszor nagy érdekek függnek. Pompásan berendezett kis szaló-
nekban kényelmesen utazhatunk, úgyszólván röpít a gőzerő több száz
kilométer távolságra csekély díjért és pár óra alatt. Néhány forintot
fizetünk, és~a bekeblezés által annyira biztosítva: lesz a mi földbirtokunk,
hogy a szomszéd egy vékony barázdányit sem szánt hat el belöle.
Fizetjük' a községi adót. De megint mennyi kényelem, biztonság és
nyugalom, a mit érte élvezünk! Seprik, öntöaik utczáinkat. Beton és
aszfalt járókat csinálnak nekünk. Éjjel a világított utczákon őrök czir-
kálnak és vigyáznak álmaink felett. Ha tűz támad, a másik perczben
már száguld a tűzoltó csapat és élete koczkáatatásával is megmenti azt,
a mi megmenthető.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

e) Szabadság. szabad seolas , szabadsajtó. Csábítóan hangzó és igen-
tágas körű foglalnak, melyek némely árnyalataikban veszedelmes irány-
zatúak és szabadosságot, erkölcsi törvényektől függetlenséget jelentenek. A
józan oktatás ezt a körülményt sem hagyhatja figyelem kívül.

Az ember olyan értelemben, hogy bármit is megengedetten és
büntetlenül tehetett volna, teljesen szabad sohasem volt, nem is lesz,
nem is volna jó, ha olyan lehetne. Mozdíthatatlan (természeti és pozitiv)
törvények adnak irányt az ő gondolatainak és cselekvésének, mert
parancsolnak, tiltanak. Annyira. nincs megengedve mindenkor a telje-
sen önhatalmú cselekvés, és annyira tennünk kell, a mi parancsolva,
kerülnünk. . a mi tiltva van, hogya legapróbb rendeleteket is teljesit-
jük, még pedig, ha magasab!J szempontból nem, legalább azért, hogy
egyenesen kárt és bajt ne okozzunk 'magunknak. Ámde az isteni és
emberi, vallási és polgári törvények, melyek nélkül .minden erkölcsi
és társadalmi rend felbomlanék, nem azért vannak, hogy az embe-
rek akaratát megszüntessék és őt beszámítás nélkül való állattá, vagy
anyaggá alacsonyítván, minden erkölcsi érdemétől megfoszszák. A
törvényeknek csak az a ozéljok, hogy az ember akaratát a jóra irá-
nyozzák, nernesítsék, tökéletesítsék. Mert, miként a tapasztalás bizo-
nyítja. az ember saját tetszésére hagyva. az érzékiségnek túlsúlya miatt
mindig inkább a tiltott, tehát a rossz felé fordul és ama üdvös, külső
kényszer nélkül magától nem, vagy kevéssé mívelné a jót. A törvé-
nyeknek nem rendeltetésök akarat nélkül való pulyát nevelni az ember-

os czímzés miatt nem kézbesíthető,

vaI6ban.!.~lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

.~
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ből, hanem ellenkezőleg a sokszor nagy lelki erőt igény!ő jóra szekta-
tás által az akardtot lehel őleg megedzeni, hogy ez aztán annál kővet ;
kezetesebb. tevékenyebb és kitartóbb legyen - a j-óban. A törvény
nemes rügyeket olt a vad csernetébe, a jónak eszméivel iparkodik teli-
teni a lelkeket és fölszabadítani a rossznak átkos uralmától. A valódi,
eszményi szabadság, a. mennyire t. i. azt a gyarló ember megközelít-
heti : a' külső, rosszra vivő befolyásoktól minél mentes ebb állapot, ·az
erkölcstelen vágyak zsarnoki hatalmától minél tökéletesebb független.
ség. A bűnös rab, az erényes szabad, - megmenekült a soha bol-
doggá nemzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAtevő rossznak rabságából.

A szabadság nem szabadosság, nem az erkölcsi törvényektől -Íl.ig-
getlenség, nem korlátlan cselekedhetés. Nem a dologtalan heréknek
joga a munkás méhek édes gyümölcséhez. nem a csavargóknak igénye
a mások becsületes keresniényére és birtokára. Nem a tartozó engedel-
messég alól fölmentés, nem meglazítása s fölbontása a törvényes köte-
lékeknek. Nem kigúnyolhatása és arczulüthetése a legmagasztosabb és
legszentebb igazságoknak, elveknek . és intézményeknek. Szólni és írni
szabad ; de csak úgy, hogy mást meg ne sértsünk. meg ne rontsunk.
Es eme követelrnények szerint értelmezendő a sajtószabadság, mely, ha
korlátlan jelentrnényben vétetik, 'nem egyéb valarnelymemz et birtoká-
ban, mint éles kés a gyermek kezében. Nem lehet meggyökereztetni a
jó és üdvös elveket, míg az irodalom. hacsak nem sérti a külső. társa-
dalmi illendőséget. egyéb ként szabadon es büntetlenül termelheti a leg-
erkölcsrontóbb műveket is. Igen találóan jellemzik a féktelen 'sajtót
Rousseaunak következő szaval: «Ha szemügyre veszszük amaz -iszonyú
tévedéseket, melyeket a sajtó Európában már előidézettlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAés az arányokból,
melyekben a rossz napról-napra terjed, a jövőre következtetünk, már
előre is láthatjuk, mennyire meg fogják bánni a királyok, hogy azt a
félelmes mesterséget államaikba beengedték. Vajha úgy akarta vol na
az. Isten. hogy iróinknak nagyobb része tétlenül maradjon! Sokkal job-

. ban' állanának a dolgok a nevelés és tiszta erkölcs, a társadalom békéje
és nyugalma tekintetében.s (A dijoni akadémián ak banyujt ott hires
értekezésből. )

Szabad polgára egy alkotmányos országnak. Miként fentebb em-
Iítök, nemcsak elnyomva nincs. de sőt kitüntető jogokat bir. Személyes
értékének boldogulásán ak és előmenetelének tényezői nem a származás
vagy egyéb esetleges körülrnények, hanem a tehetség, szorgalom, jel-
lem és becsület. Az országos törvények erejéből még hűtelenségében
és gonoszságában is védelmet és mindenoldalú biztosítást élvez. Mily
szorgos és huzamos vizsgálat után olt a ki a törvényes ítélet egy-egy
méltatlan emberéletet 1 M ily nehezen mozdítható el hivatalából az állam
nak legkisebb szolgája is 1 Minő bölcs mérséklet és mily szamos foko-
zat a hivatali bűnökmegtorlásában I Többször is .áthelyezés; talán a
változott külső körülmények még javulást eredméuyezhetnek. Csak a
legvégső esetben távolítják el a hűtelent, a méltatlant, midőn lelkiisme-
retlensége kíméletet, szánalmat többé már nem érdemel. De még özvegye
és árvai is élvezik az allamnak jötékonyságat. Mily megható kép ez I
Minő ideális intézményekkel állunk szemhen 1 Ime a polgári szabadság-
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nak helyes értelmezése! Az a fogalom a legemberségesebb elvek nek
összegét és diadalát jelenti,' és örök dicsősége annak a rendszernek, mely
az oly nemes elveker gyakorlatilag érvényesíteni képes' volt.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

f) Honvédelem. katonakö"telezettség. Jogunk van életünkhöz, vagyo-
nunkhoz ; ha megtámadnak bennünket, védjük magunkat minden meg-
engedett módon. Ha ellenség támadja meg az országot, ez sem fogja
tétlenül nézni és tűrni,. hogy amaz betörjön, gyilkoljon és pusztítson.
Minden honpolgár, kicsiny és nagy. férfi és nő egyaránt köteles volna,
ha kell, élete feláldozásával védeni' hazáját. De mégis különösen a
katonaságnak rendeltetése az. hogya hazát az' ellenség támadásaitól
szükség esetén megvédje s egyébként az ország békéjét és nyugalmát
biztosítsa. _

Miként a történelemból tudjuk, régebben a katonaság nem volt
olyan jól szervezett, mint ma. Hivatkozás pl a régi banderiumi rend-
szerre, mely szerint a király, t:gyházi, és világi főurak, nemesek stb.
kotelesek voltak maguk részéről bizonyos számú katonasagot állítani ;
ez esetről-esetre történt, midőn t. i. lázadás veszedelme, vagy ellenség
betörése fenyegette az országot. Bajos állapotok voltak azok! Mig a
véres kardot körülhordozták az országban, hogy háborúra szólítsák a
nemzetet; mig az az önkénytes hadsereg nagy lassan összegyülekezett:
addig a török, vagy más ellenség már régen betette a lábát az országba
és vidékeket pusztított el. Bizony, elég nyomorúságosan ingatag volt
az a banderiumi katonáskodás. É~ még e' század első felében sem voltak
sokkal jobbak az állapotok. Ma azonban már egészen másképen vagyunk.
Ma felséges királyunk egyetlen parancsszavára 2-300.000 katona teljesen
fölszerelve készen áll és ha kell. rövid idő múlva millió ember, sőt
még több is indulhat a háborúba. Ez nem volna lehetséges a katonás-
kodás regibb módja szerint, ma már előbbre haladt a-világ Ma mínden
műveltebb ország állandó, rendes hadsereggel bir.

Részletek, tekintettel országos törvényeinkuek legujabb intézkede-
seire. Feltüntetjük, mily bölcsen van szervezve a rendes hadsereg, mily
méltányos és ígazságos dolog az általános katonakötelezettség és mily
biztos alapon áll a honvédelem. Azonkívül a tanításnak szelleme és
iranyzata olyan legyen, hogy abból a növendékek egész életökre
okuljanak és a katonaság intézményét illetőleg mindenkorra a leghelye-
sebb s legidealisabb felfogást sajátítj ák el. És itt a tanítónak nem is
kell nagyon törnie a fejét, hogy megokolás, eszméltetés, vagy buzdítás
gyanánt olyasmit találjon ki, CI. mi a közönséges erőltetettség ésforma-
szerintiség színvonalát kissé meghaladja. Hiszen e tárgynál a száraz
közleményeken felül a legegészségesebb vonatkozások állanak rendelkezé-
sünkre, melyekkel úgy irányoz hat juk a növendékek felfogását, hogy
egyrészt ők maguk nem fogják csapásnak és szerencsétlenségnek tar-
tani a katonaság intézményét a nemzetre, cs~ládra és egyesekre nézve,
másrészt pedig eme szellemben oktatni is képesek lesznek. A tanító a
következő eszmernenettel világíthat ja meg tárgyát:

Mindenesetre óriási baj, hogy az igazi emberséges szellem úgy,
a mint kellene, nem érvényesülhet, tehát hogy véres háborúk egyáltalán
lehetségesek. De mit tehet arról egy-egy' ország, pl. édes hazank, hogy

2*
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ma egész Europa, sőt mondhatjuk, az egész művelt világ, csak tetőtől-
talpig folfegyverkezve élvezheti a béke áldásait? A keréknek mozogni a
kell. mert külonben össze morzsolj a a működő nagy gépeze-t. Hazánk-.
nak is fenntartania. sót szaporítani kell hadseregét, mert más államok
is ugyanazt teszik. Roppant költségek súlyosodnak e czímen nemzetünk
vállaira. De eme kiadásokat múlhatatlanul és legelső sorban kell tedez-
nünk, mert ha nem tartunk eleg<;ndő katonaságot, szükség esetén nem
birjuk megvédeni hazánkat, nem élhetünk békességben és akkor semmiképen
sem boldogulhatunk.A katonaság nem csapás, nem szerencsétlenség,
hanem az ország függetlenségét, békéjét és nyugalmát biztosíto
intézmény.

De a családokra és egyesek re nézve sem okvetlenül jelent bajt
és veszedelmet a katonáskodás. Ellenkezőleg. sok tekintetből inkább
előnyösnek és kívánatosnak mondhatjuk azt. A törvény minden szigorú-
sága mellett sem könyörtelen, hanem kírnéletes, emberséges es azt a
fiút, kinek pl. keresetre képtelen szüleit kell eltartania. nem veszi be
katonának. Aztán a besorozattak manapság legfölebb három évig vannak
tényleges fegyverszolgálatban. Ez idő alatt a sok katonai gyakorlat
kifejleszti és hatalmasan megedzi testüket. Sok faragatlan ficzkót kisi-
mítanak, sok élhetetlent megügyesítenek; sok rakonczátlanés lopásra,
iszákossságra hajlandó sihedert annyira megreguláznak ottan, hogy
fegyelmezett, becsületes, derék emberek válnak belőlük, mikorra haza-
kerülnek. Igaz végre, hogy a magasabb pályára készülő ifjú embert egy
évvel hátraitatja él; katonai szolgálat. De ez év alatt le kell tennie a
tiszti vizsgálatot. Es ez annyit jelent. hogy ő esetleg mint katona is
fényes jövőnek nézhet eléje. .

Tehát nemcsak némely, talán szegény családoknak fiait viszik el
katonáknak. Besoroznak mindenkit, a ki katonának való és ,egyébként
a törvény maga föl nem menti: szegénynek és gazdagnak, a napszámos-
nak 'és a miniszternek a fiát is egyaránt. Ma minden férfi született
katona, ma általános katonakötelezettseg van. -De nem mindig volt ez
így, Mennyit sírt, mennyí átkot szórt még nem nagyon régen is ez a
szegényember, mert az ő fiát elvitték katonának, de a kinek dég pénze
volt, rninden fiát meg válthatta .. Van-e oka a sz eg énv embernek ma e
miatt panaszkodni? Melyik igazságosabb: a kiváltságos állapot. e,' vagy -
pedig a törvény ellőtti egyenlőség? Melyik rendszer kívánatosabb tehát
a katonáskodást illetőleg is: a régibb kivételező-e, vagy pedig a mai álta-
lános katonakötelezettség ?

A katonai élet sok nehéz fáradsággal lévén összekötve, természe-
tes, bogy arra az életmódra csak ép, egészséges és erős ifjú emberek
valók. Vari-e oka tehát a szülőnek olyan nagyon Örvendeni, ha a "fiát
be nem sorozzák? Bizony, örüljön inkább akkor és adjon hálát az Isten-
nek gazdag és szegény szülő egyaránt, ha fiok bevalt katonának; mert
ez annyit jelent, hogy az a fiú erős, munkabiró ember, nem pedig
amolyan ideges, vézna teremtés.

El nem tagadhatjuk, hogya katonai élet komoly veszedelmekkel
is járhat. Az a katona, kit ma még itt látunk, ha háború hí\ét jelen-
tik, azonnal indul és elbúcsúzott övéitől talán örökre; mert úgy lehet,
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vissza sem tér többé a csatamezőről. Ugyanezért g-ondoljunk erre is
olykor olykor, ha katonát látunk és mondjuk magunkban : ez a vitéz,
ha kell, megvédi hazánkat és barmikor kész meghalni érettünk. Becsül-
jük a katona személyét 1

Egy spártai anya eléje ment a hazaérkező harczosoknak. Ezek
már messziről kiálták neh hogy két fia elesett. «Nem azt kérdezem»,
mondá a hős lelkű nő, «hanem: győztünk-e?»

Ime a haz aszeretetnek egy megható példája, egy igazi hon leánylkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1

A szomorú hírt vevén, megfájúlt, vérzett a szíve az anyának; de mégis
a honszeretet volt az, mely legelébb nyilatkozett meg ajkán. ~ lelkes
honleánynak elég volt tudnia, hogy Sp árta él és szabad, bár az anya
elveszté fiait. '

Testvérünk, rokonunk, ha Isten úgy rendeli, szintén ott lelheti
halálát a csatatéren. De ők e tekintetben nem lesznek elsők, sem utol
sók. Királyok és herezeg ek, nagy hadvezérek és más magas rangú fér
fiak, ezrek meg ezrek haltak meg már hazájokért a csatában. Vígasz-
taljon hennünkét némileg és enyhítse fájdalmunkat az a gondolat, ha
netalán majdan valaki a mieink közül áldozná fel és vesztené el életét
a haza boldogságáért, szabadságértl Emlékezzünk ama hőslelkű spártai
anyára és a régiekre, kik úgy tartották, hogy «édes és dicső a hazáért
meghalni l» A nemzet mindenkoron tisztelettel, kegyelettel fog- adózni

elesett hősei emlékének és történelme legfényesebb lapjain őrzi meg
dicsőséggel koszorúzott nevöket örökre.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

f) Vallást' szempontok. Helylyel-közzel ezek is irányadók lehetnek
a felfogásnál és eszmei megvilágításnál.

<Az istenség mindenre hasznos». olvassuk a szentírásban. Az eleven
vallásos érzület mindig fensőbb jelentőséget tulajdonít ~ kötelességeknek.
Mélyen ható lesz a növendékekre, ha ők nemcsak a hitoktató ajkairól,
hanem más' tantárgyak óráin is hallhatnak egy-egy -erősítő vallásos
czélzatot, egy-egy mondatot a szentírásból. vagy az egyhá'zatyák és
erkölcstanítók könyveibő1.

«Nincs hatalmasság, csak az Istentől; minden lélek engedelmes-
kedjék a felsőbb hatalmasságoknak. ; a ki ellene áll a hatalmasságnak, Isten
rendelésének áll ellene; engedelmeskedjetek, nemcsak a büntetésért ,
hanem il lelkiismeretért is 1» mondja sz. Pál apostol, Ime a fénykör,
melylyel a szentírás maga dísziti az előljáró' halántékait! Tehát Istennek.
képviselői az előljárók. És ő .azt akarja, hogy ezeknek épen úgy enge-
delmeskedjünk, mint neki: - c Adjátok meg a császárnak, a mi a
császáré !» így szól Krisz'tus urunk. Azok a buzgó keresztények az első
századok véres üldözései' alatt nemcsak. nem lázongtak és nem. törtek a
kegyetlen császárok élete ellep, hanem legszentebb áldozataik ·bemuta.
tásakor kőzösen (imádkoztak az ő jóllétökért .. «Adjátok meg a mivel
tartoztok; a kinek félelemmel, félelmet; a kinek tisztelettel. tiszteletet 1»
mondja ismét a nemzetek nagy apostola. Ime, a polgári törvényeknek
legmagasbb szentesítése I A-terhek viselése szivesebb, az önfeláldozás
nagyobb, a honszeretet tisztább és égőbb lesz ama élénk tudat által,
hogy Isten törvénye a nap, az államhatalom a hold, és ez' attól köl-
csönözi fényét.
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U ta s ítá so k a n ep isk ó h li a lk o tm á n y ta n i o k ta tá s rnódseerérietc
ism e r te té s é r e v o n a tk o z ó la g . "SRQPONMLKJIHGFEDCBA

A )zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAAltalános elvek oldaláról.

A methodika tanítója méltatván az alkotmány tannak, mint ismeret-
ágnak a gyakorlati élet és pedagógia szempontjaból magas érté két és
oktatásának az elemi iskolában czélját, a következő általánosabb elvekre
tekintettel fejtegeti a módszertani tudnivalókat:

a) Az elemi iskolai tmeanyag megválasztásának elvei: a tág isme-
retkörből az egyszerű népre nézve általánosan - és az illető község,
vagy lakosság igényeire, életmódjára és foglalkozására tekintettel még
különösen is szükséges tudnivalók és mindenkor: az elemi iskola foká-
hoz mérten a legujabb törvények, országos rendeletek és intézmények.

Ez utóbbi követelrnény különösen figyelmet érdemel az elemi
iskolai tanító részéről. Valamint t. i. a földrajzi oktatásnál folyton szem
előtt kell tartani a legutóbbi politikai alakulatokat és felosztásokat,
úgy az alkotmánytannál is az állami fejlemények ismeretét illetőleg a
tanítónak egy félévvel sem szabad hátralékban lennie, hanem mindig a
legujabb jelennek színvonalán kell állnia. Alkotmányos életünk t.lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi. egy
szüntelen virágzó és termő fa, mely hullatja gyümölcseit és újakat érlel
Ama didaktikai elv tehát, .hogy '«legyen a tanítás korszerű» itt is érvé-
nyesítendő; mert különben a tanító avult közleményeivel igen könnyen
nevetségessé, válhatik és a mi fő, vétkezvén egy másik didaktikai, elv
ellen. me!y szerint a tanításnak igaznak kell lennie, - valótlan, vagy
hibás adatoknak közverítésével és tanultatásával egyenesen káros dolgot
mível. A tanítónak e pontnál is úgy a saját tekintélye, mint a növen-
dékek szellemi java érdekében szoros kötelessége lesz egyeulő lépést
tartani a fejledező korviszonyokkal és az ujabb módosulatokról idején
biztos tudomást szerezni. Legjobb eszközökül kínaikoznak erre nézve
a megjelenő új tankönyveknek és ezek birálatainak elolvasása. nem
különben tanügyi közlönyöknek szorgalmas lapozg atása. Az alkotmány-
tani anyag fölött való tisztább átnézet szerzése végett pedig, mely
'nélkül t. i. egészen jó tanítás általában nem eshetik, politikai hirlapok-
nak olvasgatása tanítóra és tanítónőre nézve egyaránt nemcsak aján-
latos, de sőt nélkülözhetetlen.

b) A kapcsolás elve a tananyag elrendezésében. Az elemi alkot-
mánytan önálló tárgyként nem szerepel vén, egyes részletei (kulőnösen
egy tanítóval biró iskolában) más tárgyak révén ismertetendők, legki-
válőbban pedig az egyes olvasókönyvek alapjan, a stilisztikai folyam-
ban, (egyes ügyiratoknal}, a földrajzi s méginkább a történelmi
oktatás keretében. A tanító miridernellett az V. és .VI. osztályban
időnként egy-egy félórát különösebben is fordítson alkotmánytanra, a
mely ' czélból légalkalmasabban a történelini órák valamelyikének felét
használhatja fel. Legczélszerűbb lesz azonban a megfelezendő órán csupán
tömeges kikérdezest rendezni a történelmi leczkéből. Egy oly történet-
órán ugyanis, melyen a tanítói eljárásnak összes mozzanatai képviselve,
volnának, az alkotmánytani tadnivalóknak itt-ott behatóbb ismertetése
különősen kezdő tanítónak sok nehézséget okozhat. ' '
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c)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA szem/éltetés elve. Egyes, meghatározott hivatalos formában
kiállítandó üg.yiratoknak, az ország czímerének és szinei nek és a koro-
názási tárgyak s jelvények képeinek bemutatásán kívül egyébként 'alig
érvényesülhet a reális szernléltetés az alkotmánytani oktatásnál. De
annál kitűnőbb módon lehet kezelni a tananyag tartalmi megvilágítását,
megokolását és magasabb szempontból való felfogását, egyszóval az
eszmei szemléltetést, A tudnivalók puszta elsorolásával az oktatásnak
.sern tárgyi, sem alaki' czélját el nem éri a tanító, Mig ellenben a ben-
sőleg érzékelterés útján a mellett, hogy .a tanítás értékessé válik, egyszer-
smind a nyujtandó ismeretek is maradandóbbak és gyümölcsözőbbek
lesznek a növendékekre nézve.SRQPONMLKJIHGFEDCBA

d ) A közvetítés módja. Ez más és más lesz a tananyag természete
szerint.

Szám os tudnivalót egyenesen eléadó alakban nyujt a tanító.
Ilyenek ama részletek, melyeknél az oktatást a növendékek tapasztalataira
egyáltalán nem lehet alapítani.

Némely tudnivalókat csak történeti előzmények alapján fejtegetve,
vagy összehasonlírás útján lehet teljesen megvilágítani, megokolni és
érzékelterni. Ily esetekben a tudottak iránt kérdezgetve jár el a tanító

és a különbségek megfigyeltetésével vezeti a tanulókat tiszta belátáera.
Példák: ingatag, nyomorúságos banderiumok régen és a mai szervezett
katonaság. A nemesi osztály korábbi kiváltságai és a mai polgári egyen-
lőség. Bűnfenyítő rendszer hajdan és ma, Monarchia és köztársaság.
AbszolutiszlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt ikus (korlátlan) és alkotmányos törvényhozás. Uralkodó csa-
lád, király választás és örökösödés stb.

A növendékeknek tulajdon észleleteire alapított induktív oktatás
az alkotmány tannak majdnem minden főbb részletében a legkiválóbb
módon alkalmazható. A gyermek ugyanis szemlélődvén a családban, az
iskolában és a községben, az alkotmánytani ioktatás czéljairais felhasz-
nálható szarnos képzettel G S tapasztalattal bír. A tanító eme képzetek
és tapasztalatok alapján a növendékek közreműködéséve l építi fel, még-
pedig éppen azokat a fogalmakat, melyek az alkotmánytani oktatás
szempontjaból a legfőbbek és a későbbi életben való tájékozódhatás
czéljából legszükségesebbek.

e)Tankónyv használata és megválasztása. A tanító a növendékek
otthoni mnnkássága czéljából, kézikönyvecskét használhat; mert az elemi
iskola felsőbb osztály-aiban az oktatásnak eszköze ugyan a megértetés,
de az órán való teljes begyakorlás általában nem. A tudnivalóknak
diktalás útján följegyeztetése pedig vétkes időpusztítas volna akkor,
midőn általában csekély óra szám .áll rendelkezésünkre és ha egyébként
a növendék kezébe alkalmas tankönyveoskét adhatunk, mely arravaló-
sága mellett egyúttal mindenkor a legujabb keletű is legyen.

f l Az alkotmánytani oktatás rövid története.

Bl Részletesebb_ methodikai szempontok.

1. Nem sok ugyan az elemi iskolában eltárgyalható alkotmány-
tani anyag, de legtöbb részletének az oktatás kivanalmai szerint való



közvetítése a tanulók értelmi fejletlensége miatt eg-yszersmind nem kis
nehézségekkel jár, ha arról van szó, hogy az az elemi iskolás gyermek
a szükséges tudnivalókban némi emelkedettebb fel fogást és a közélet
jogi oldalát illetőleg bizonyos mértékű helyes átnézetet . is szerezzen. A
tanítónövendéknek tehát az irányító elméleten kívűl mindenekfelett
rrintákra van szüksége, melyekről in concreto megtanul hassa, minő
észmenetben, fogásokkal és vonatkozásokkal kell a tananyag fontosabb
részleteit megvilág itani, megokolni es egyúttal a tanuló sztvéhez is köze-

lebb juttatni. Evégből az elemi iskolai tananyag módszeres teldolgo-
. zása legczélszerűbben következőleg történhetik:SRQPONMLKJIHGFEDCBA

a ) A tanító növendék, tniként fentebb érintve volt, sok irányító
eszmét es fölvilágosícő czélzatot magukon a tulajdonképi alkotmánytani
órákon leshet el, a midőn ezenfelül még mintegy megtestesítve látja
azt a magasabb erkölcsi felfogást és szellemet, mely szerint főbb voná-
saiban az elemi alkotmánytani oktatást is intézni kell. Midőn tehát a
szaktanító a «Tanítás módja s czfrn alatt fentebb közlöttek ertelmében
oktat, egyúttal indirecte az elemi alkotmány tan anyagának módszeres
feldolgozására és részletes eltárgyalására is útmutatásokat nyujtott.

b ) A szaktanító a miniszteri tanterv. vagy egy jóváhagyott leg-
újabb tankönyvecske alapján ismertetvén az elemi alkotmánytani anyag-
nak czímeit, directe is megbeszél és följegyeztet a növendékekkel nehany
rövid tanítási vázlatot, különösen a jelentősebb tananyagrészletek eszmei
szemléltetésének mintái gyanánt. E vázlatok a «Tanítás módja» czfrn
alatt fentebb jegyzettek mintájára készíthetők, tekintettel az elemi iskola
fokára.

c ) Az alkotmánytanban sok elvont fogalom is előfordul. Az ilyenek
. legtöbbjének érteményezése annál inkabb szükséges az elemi iskolában,
mivel a népies irodalom is széltében használja azokat; milyenek:
egyházi és polgári hatóság, egyházi es allamhatalom, alkotmány, állam-
szerkezet, kormány, jog, szabadság, társadalom, erkölcsi rend stb. Nagyon
természetes, hogy az elemi iskolai tanító nem bölcselettanilag szabatos
meghatározásokat, hanem csak egyszerű, hosszabb, vagy rövidebb szó-

magyarazatokat nyujt növendékeinek. 'A képzőintézeti szaktanítónak
réseletes oktatása olyanokra is kiterjed, szómagyarázati mintákat közöl-
vén. Pl.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAjog néha törvényt jelent; jogtudomány: törvény tudomány. '.Jog
máskor: igény, követelés ; jogom van valamihez: követelhetek valamit.
Társadalom, emberi társadalom, emberiség: a .földon élő emberek
összesége, társasága, azok mind együttvéve. Egyháú főhatóság: püspök,
püspöki hivatal stb. Ha' amolyan betetőző, tágas körű fogalmak kerül-
nek elé, melyek t . .i. több alsó osztályt és ezek ismét a gyermek szem-
léleti körébe eső egyedeket tartalmaznak, önkényt következik, hogy az
elemi tanítónak alulról, közelebbről, az ismertról kell indulnia és toko-
zatosan vezetnie növendékeit távolabbra, egészen fel a magaslatig. Pl.
család, község, megye. állam, t. i mint a polgárok összesége· . Telek,
helység, határ, járás, megye (mint tér), kerület, ország, társországok,
bz'rodalom, t. i mint földterületek foglalata. Néha meg kell elégedni a
tanítónak azzal is, ha növendékei csak úgy hozzávetőleg értik is, miről
vanlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAsző, Mily fennen szállo pl. az erkölcsi rend fogalma, és kerülő
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utakon mégis hozzáférhetünk a növendék eszéhez annyira, hogy ő ama
fogalomnak jelentéséről helyes tudomást nyer. Az elemi iskola VI. osztályú
növendéke tudja már, hogya nagy természetben legyőzhetetlen törvények
uralkodnak és érvényesülnek. Tehát:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAtermészet rendje a természeti tör-
vények teljesülése. Tobábbá az erkó'lcs fogalmát már szintén értheti az
a növendék. Tudja. hogy az erkölcsi jót mívelni, a ]osszat. kerülni kell.
Tudja, hogy az emberek erkölcsi életét is törvények saabalyozzák s
hogy ha ezek kellőképen' nem érvényesülnek, bűn és gonoszság rontja
meg a világot, Tehát erkó'lcsi re11;d: az erkölcsi törvények teljesülése.

2. A tanítónövendékek a szakt anító kijelölése és útmutatása mel-
let Írásbelileg maguk is .szerkesztenek alkotmánytani fogalmakra szóma-
gyarázatokat, 2-3 rövid tanítási. vázlatot és egy teljesen kidolgózott,
félórás minta Ieczkét. E vázlatoknál és tervezeteknél legfőbb mozzana-
tok lesznek ama többször említettek: a tartalmi megvilág ítas, megoko-
lás, az emelkedetebb felfogás és a gyakorlati s paedagógiai szempontok.

3. V égre mégismertetendők a vezér- és tankönyvek.

Pataei (Stark) Lajos.dcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A g a z d a sá g ta n i o k ta tá s a tanítóképzőkben.

Tekintetes Választmány! A vallás- és közoktatásügyi miniszter úr,
tudjuk, elrendelte az ismétlő gazdasági iskolák szervezését, felállítását.
Ez ügy nagyon közelről érdekel bennünket tanítóképző tanárokat; mert
a nevelés-oktatásunk alól kikerülö tanítók hivatvak arra, hogy az ismétlő
gazdaság: iskolákat vezessek, illetve' azokban is oktassanak

Az ismétlő gazdasági iskola felette fontos, vagy horderejű intéz-
mény. Az állami jólét egyik fontos előmozdítója a polgárság okszerű
gazdálkodasa ; ennek folyamanyaként azok jóléte. Nem egyesek, de a
nagy többség, a nép, a polgári elem türhető anyagi viszonyaiban érvé-
nyesül az állami jólét. Kiváltságos gazdagok közt kétszeresen szegény
a szegény.

Gazdasági akadémiáink s iskoláink azokat tanítják okszerű gazdál-
kodásra, a kik uradalmak felett rendelkeznek, már ha másként nem is,
csak mint tisztviselők. Ezen intézetek vajmi keveset törődnek a kis bl;-
tokosokkal, még kevesebbet a föld népével. Oda kelt tehát hatnunk,
hogy azok is okszerű gazdálkodásra taníttassanak, a kiknek földje egy
nehány holdaeskánál többre nem terjed. Ezeknek van első sorban égető
szükségük okos tanaesadókra, ezélszerű, mindent kiaknázni. jól kamatoz ,
tatui tudó gazdálkodásra. '

Az apró birtokosok okszerű gazdálkodását legjobban elősegíthetik
a gazdálkodáshoz értő tanítók, mert ők érintkeznek velük, mert ők más-
ban is tanacsadóik, vezetőik.

Az ipari tanműhelyek nem közelítették meg a ezélt annyira, hogy
teljesenévényesültek volna. mert a kikerült tanítók nem tudtak annyit,
a mennyit a tanító, oktató mesternek tudnia kell; nem érvényesültek
magok a tanítók sem, mert nem dolgozni tudó szakértő mesterekké, de



urakká neveltettek. De a legnagyobb gatló ok az volt, '.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAhogy az iPar- '
t~nmdhelyek érdeke nem volt a néP érdeke ú ., .

. Masként áll a dolog a gazdálkodássaL Hazánk' legszélsé5lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBALiugában
is gazdálkodnak. Az árvamegyei .zabot, krumplit, lent termelő atyafinak
épen olyan sokat érc a jó tanács, mint a bánsági buzatermelőnek. Magáévá
teszi az ügyet ez és amac egyaránt, mert érdekelve van. Kitől kaphatja
a jó tanácsot leginkább? A tanítótol. A tanítónak kiváltképen· falun-
szüksége van okszerű gazdálkodásra; tényleg oda is törekszik minde-
nik, hogy legalább egy pár hold földje,gyümö!csöse, méhese, tehene,
ha lehet.. egy pár lovacskája, is legyen.' _

A gazdálkodni tudás a nép és tanító közös érdeke. A tanító van
hivatva első sorban' okszerű gazdálkodásra-oktatni a népet.

Nevelhetnek-e a tanítóképzó-intézeteink mai felszerelésük 1 mellett
ci gazdálkodáshoz tényleg 'értő tanítókat? - Erre csak egy felelet
lehet, nem I Tanítjuk a gazdaságtant. Mi az egész tanítás? - Egy
köbölnyi elmélet s egy maroknyi gyakorlat. Az, a kinék alkalma volt
otthon a szülei háznál résztvenni a gazdálkodásban; 'a ki talán maga
is szántott, vetett, megfigyelte a sertés-, baromtenyésztést, maga fog-
lalkozott a gyümölcsösben, szőlőben: halad valamit; a többi előtt csak
homályos sejtelem a gazdálkodás. A tanítóképző-intézetek nem, tehet-
nek erről; nem a jóakarat hiányában, hanem a hibás szervezetben s fel-
szerelésben van a valódi ok. - A gazdaságtan tanára nem lehet min-
denes, még ha akarna azzá lenni, akkor sem teheti,

E bajon tehát segíteni kell úgy, hogy minden tanítóképző-intézet
mellé egy kis egyszerű mintagazdaságót kell létesíteni. E gazdaságok,
legyenek egyszerűek, mentek minden fölösleges, drága berendezéstőL

A gyakorlati élet követelrnényei szolgáljanak útmutatásul. Nézzük
meg, mire van szüksége egy 5-10 holddal rendelkezé kis gazdának,
eszerint igazodjunk mi is. A képzőintézet mellé állítandó rnintagazda-
ság álljon 5-10 hold termő földbői, egy kis rét, lóherés, luczernás,
gyümölcsös, a hol lehet, szőlő ís legyen hozzácsatolva. Ehhez mint
külsőséghez, egy kis gazda igényeinek megfelelő belsőség. gazdasági
telek is tartozik. Egy pár ló, avagy ökör, egy-két fejős tehén, egy-
nehány sertés, kellő számú barornfiak, méhes, selyemtenyésztő padlás.
avagy kamara stb.

E kis gazdaság szerves -összeköttetésben áll a tanítóképzővel.
Felügyelője(mintegy tulajdonosa) az igazgató; vezetője, kezelője, könyv-
vivője a gazdaságtan tanára; a munka vezetője a «gazda., ki alsó-
fokú gazdasági iskolát végzett; (minő pL Gömörben Kurinczon van);
a gazda keze alá tartozik a gazdasági cselédség. (Béres, ~indenes,'
fejércseléd.)

A tanítóképző-intézet növendékei, a tantervben kiszabott órákon
elméleti ismereteket szereznek, mig szabad idejükben cselekvő részt
vesznek a gazdalkodásban. Ily oktatásnak lesz látszatja, lesz gyakor:'
lati haszna. '

,Anövendé.~ fogja meg az eke szarvát, sőt itt-ott a kapa, kasza,
sarló nyelét is. Ültesse saját kezével a krumplit, sőt egy-két sort ka-
páljón is meg, annak idején töltög esse is fel. Figyelje meg alaposan a, .
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szarvasmarha (tehén), ló, sertés. baromfi tenyésztést; itt is munkálkodjék.
Vitesse maga a magvakat, ojtsa, nyesse a fát, szőllőt. Szőval :zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAalapítsuk a
gazdaságtan tanítását cselekvő szemléletre úgy, a mint azt a gyakorlati
élet megkívánja. Ily oktatás mellett az életbe kilépő tanítókat értelmes
gazdákká neveljük, kik tekintélyes útmutatói lesznek a népnek, hassna-
san műkö"dő tagjcú a felállítandó gazdasági ismétlőiskoláknak. .

E foglalkozások a sok szellemi munka mellett edzeni tognák
{lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.

növendékeink idegeit, jótékony hatással volnának testi fejlődésükre is.
Bár ha minden tanügyi férfinak volna egy kis gyümölcsöse, hol sza-
bad óráiban dolgozgatna, edzené, felfrissítené a tanteremben kimerült
petyhüdt izmait, elcsigázott idegeit.

A gazdaságtan ilyetén tanítasa nem járna szellemi túlterheltetés-
sel, mert a növendékek csak a tantervben előírt órákban volnának szel-
lemi munkával elfoglalva, sőt azokból is jutna itt-ott egy-ket óra gya-
korlatra is, különösen tavaszi nyári, őszi hónapokban. Szabad óráikban
a gazdaság körül foglalkoznának .

A mintagazdaság telepe tekintettel volná a természetrajzok taní-
tására is, azaz egy kis tüvészkertet és selyemhernyő-tenyész tést terem-
tene, ápolna, gondjai alá vehetne, melvekben első és másodéves növen-
dékeink találnának foglalkozást. A gazdaság tehát a termeseetrafs taní-
tását is támogatná, megkö·nnyítené.

A gazdasági telep felállítása, fentartása csekély összegből telik
ki. Mivel a gazdaságtan ilyetén tanítása úgy az államnak, mint közsé-
g'eknek, magánosoknak közös érdeke. mi sem természetesebb. mint hogy
azoknak szervezéséhez ne csak az állam, de a közsegek is járuljanak
hozzá. Talán nincs hazánkban egyetlen egy község sem, a melynek ne
volna földbirtoka. Ott, hol tanítóképző-intézetek vannak, a község a
gazdasági iskola czéljaira haszonélvezetre átengedne 5- IO holdat, egy
kis rétet. Azt ugyan nem fogja measínyleni egy község sem, hogy e
pár hold föld jövedelmétől elesik. A belsőséget, t. i. lakást a gazda
s CSelédek számára, ló-, tehénistallót, ólat a sertések, baromfiak számára
stb. a tanítóképző fentartó hatósága építené fel; ez fizetn é a gaz~át,
cselédséget, adná a kis forgó tökét, a felszerelést, De viszont őt illetné
meg a gazdaság jövedelme is. Ez ugyan nem sok, de hát ha nem csurog,
legalább cseppen ; mert úgy vélem a dolgot, hogy legczélszerűbb volna
a gazdaság felhasználható termesztményeit a képző-intézeti internátus
czéljaira felhasználni, csak azt adni el, a mi a háznál nem értékesíthető.
Így, a mit a réven elveszítünk. legalább részben visszakapnók a vámon.

Különben nagyon természetes. a mintag azdaságok szervezetének
az a főczélja, hogy ok szerűen gazdálkodni tudó tanítókat, általuk ugyan-
csak a ?azdálkodáshoz értő népet, apró birtokosokat neveljünk az állami .'
jólét megteremtése czéljából ezt pedig anyagi áldozatok nélkül elérni
nem lehet. Legyenek e gazdaságok egyszerűek. hogy kevés pénzzel is
elérhessük a czelt.

A mai viszonyok szerint a gazdaságtan tanítása kevés eredméoy-
nyel jár. Úgy vélem, való az, a mit mondok, hogya képző intézet
gazdaságtan-tanárai magok is érzik annak hátrányát, hogy ismereteiket
inkább csak az elmélet, könyvek útján szerezték meg. Nem is lehetett



az elméletet a gyakorlattal párosítani, mert nem volt a multban, nincs
a jelenben sem alkalom hozzá. Nem lehetne-e e bajon segíteni addig
is, mig legalább egy két képző-intézethez mintagazdaság is kerül?

Tanácsos s eredményében nagyon üdvös volna, ha a vallás- és

közoktatásügyi miniszterlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAúr. egyetértve a földmívelésügyi miniszter
úrral, az ország különböző vidékein felváltva, nyaranként hat-hat hetes
gazdasági póttanfolyamot rendeztetne a tanítóképző-intézetek gazdaság-
sagtan- tanárai részére.SRQPONMLKJIHGFEDCBAI

E póttanfolyamok nem akadémián, .hanem alsófokú gazdasági
iskolaknát rendeztetnének, mert ezek berendezése k özelebb áll ahoz a
czélhoz, melyet a gazdasági ismétlő-iskolák révén akarunk elérni. Ilyen
iskola van például, mint említérn már a Rimaszombat mellett fekvőzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Kurinczon,

E póttanfolyamok czélja az volna, hogy a tanítóképző intézeti
gazdaságtan tanárai elméleti ismereteiket a gyakorlati dolgokkal hoz-
hassák összhangba.

Összefoglalva az egészet, mondhatjuk, hogy a tanítóképző-intézeti
tanárok fontos érdeke az, hogy az ismétlő ga7.dasági iskolák tanítói
szakértők legyenek a tárgyban is. e czélt úgy érhetjük el. ha a tanító-
képzőkhöz mintagazdaságok szerveztetnek, ha a képzőintézeti tanárok
gazdaságtani ismeretei megfelelő póttanfolyamok által tökéletesbbíttetnek.

E czél elérése végett a következő indítványnyal járulok a tekin-
tetes választmány elé:

a) A Tanítóképző-Intézeti Tanárok Országos Egyesületének választ-
mánya magáévá teszi az eszmét, hogy a tanítóképzők rnellé, a termé-
szetrajzok és a gazdaságtan sikeres tanítása, a felállítandó gazdasági
ismétlő iskolák sz arnara szakértő tanítók nevelése. ez által a haza tes-
tének zömét képező apró birtokosok okszerű gazdálkodni tudása, tehát
az állami általános jólét emelése czéljából, kis egyszerű mintagazdasá-
'gok szervezt essenek,

. b ) A választmány ez ügyet tárgyalás alá veszi, a szükségesnek
mutatkozó teendőket folyamatba hozza .:

c) A választmány a tanítóképző intézeti tanárok számára rende-
zendő gazdasági póttanfolyamok szervezését szükségesnek tartja, ez irány-
ban a kellő lepéseket megteszi.

Sopron Simkó Endre.dcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A z ig ló i allaml ta n ító k é p z ö - in té z e t tö r té n e té n e k
v á z la ta 1)

Midőn intézetünk születésének 2S-ik évfordulóját ünnepeljük, méltó,
hogy keletkezése és további életének körülményeire eg-y futó pillantást
vessünk, s lássuk, kik voltak azok, a kik ezen idegen csecsemőnek

1) Felolvasta szerző az intézet 1896. deczember zo-án tartott ünnepén a (L. az ünnep
leírását). . Szerk.
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dajkái s gondozói voltak, s hogy megismerjük azon ez élt b eszközö-
ket, melyek ezenlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAúj gyermek életet egészen a mai napig irányozták.

Intézetünk keletkezése. valamint a többi áll. tképzőké is, az
1848· iki liberális eszmékre vezethető vissza. Az egyenlő jo~ok és egyenlő
kötelességek kimondása maga után vonta a magyar nép művelődésé-
nek szükségesség ét.. tehát a nép oktatás altaláhosításat is. De kit illet-
hetett mtg ezen nemes munka mást, mint a népiskolat s annak tanítóit?
Ezeknek tömeges és a magasabb igényeknek megfelelőbb kiképzése
volt most egyik elsőrendű állami feladat. mely a régi el avúlt tanító-
nemzedék helyére egy újat volt hivatva megteremteni.

Ezen allami nagy feladat megoldása b. Eötvös' József első köz-

oktatásügyi ministerben találja az ő hatalmas emberét. A szép terv
készen is volt már. azonban az I848-49-iki g-yászos események, s a
reá következő önkényuralom évei b. Eötvöst tétlenségre kárhoztatták;
egészen 1868-ig. a midőn az első magyar népoktatási törvény megalko-
tásával a magyar tanítóképzés történetében egy' új korszakat létesített.

Ezen törvény 20 állami tanítóképző felállítását rendelte el. s egyút-
tal kijelölte az utat és eszközöket, a melyek által az eddigi felekezeti
tanítóképzők átalakítandók voltak.

Egymásután, úgy, a mint ezt az állam akkori pénzügyi helyzete
megengedte, lettek ezen intézetek az ország különböző vidékein, több-
nyire kisebb városokban. felállítva. B. Eötvös József azonban az ő all ,
képzőível és az ezekből.kikerülő új generációval nemcsak a nyers tanító-
szükségletet akarta kielégíteni. Az ő államférfiúi lelke tovább ment.
Nemes szelleme egy más állami érdeket is kívánt ezen új intézmények,
kel szolgalni. Hazánkban ugyanis - akkor ép úgy, mint ma - a
nemzetiségek fészkelődni kezdtek, mefyekkel együttesen a felekezeti
szükkeblűség is helyenkint ki·kicsapott, nyugalmának megszokott med-
réböl. S mert a faji gyülöletnek és a vallási intolerancziának rendesen
a félműveltség és a tudatlanság szokott melegágya lenni, azért világos-
sággal kellett a sötétséget a nép alsó rétegéből elűzni. Ez a munka
a tanÍtóképzőkre várt. Egy közös intézetben együtt képezni a külön-
böző felekezetek hez és nemzetiségekhez tartozó tanítójelölteket. hozzá-
szoktatni őket egymás vallásának és n)' elvének megbecsü lés éhez , együtt
nevelni őket a közös haza iránti szeretetben, a kőzös édes anya szár-
nyai alatt való békés egyetértésben, s hogy aztán beplántálják vallásos
és faji türelmet a köznép szívébe; ez volt hivatása az állami tanító-
képzőknek. Ezen magasabb állami érdek mellett hivatásuk volt a
vidéki társadalmi élet nemesítésében közreműködni, s a leendő tanító-
kat jövő társadalmi életökre mint népnevel őket előkészíteni. - Így
lettek az új intézmények nemcsak a tanítók számbeli tömeget produkáló
szakintézetek, hanem azon vidékeken, a .hol felallíttattak,. egyúttal véd-
bástyái a magyar állameszmének, s a nemzeti közművelődés tényezői.

Ez a misszió várt az iglói m. k. állami tanítóképzőre is, a midőn

25 évvel ezelőtt, 187I. november 20-án ünnepélyesen megnyittatott.
A mélyen tisztelt ünneplő közönségre, de kivált ez intézet egykori

növendékeire talán nem lesz érdektelen, ha első ifjúságuk arany éveihez,
s ez intézet közelebbi történeti tényeihez visszakalandozunk.
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B. Eötvös svájczi tanulmányai szerint a képzőket jobbára kisebb
városokban szervezte, hogy a nemzetiségi vidékeken annal hathatósab-
ban teljesítsék hivatásukat, másrészt pedig. hogy az egyszerűbb' társa-
dalmi viszonyok között a leendő tanító jobban szokjék a szerényebb
körülményekhez, melyek közé majdan hivatasa foly tan jutni fog.

Ez a szándék vezérelte tehát HZ egykori minisztert, a midőn
187 I. évi május hó 14-én a szepesi XVI varos keruletéhez egy felhí-
vást intézett, melyben tudatja, hogy Igló, Béla, Felka, Szepes-Olaszi és

Leibicz városok valamelyikében állami tanítóképezdét kíván felállítani
azon kikötés mellett, minő mérvű anyagi áldozattal óhajtaná az illető város
az állami intézet felállítását lehetövé tenni? - A felszólított városok
mindegyike ör.ömmel tárta ki karjait, hogyafelállítandó intézetet kebe-
lébe fogadhassa. Azonban, hála e nemes város értelmes közönségének!
- Igló győzött. Ajánlata a legelőnyösebb volt, a következőkből állott:
1. a létesítéshez 32000 öl kiterjedésü telek ingyen, s a tégla és mész
előállítási (polgári) aron. 2. A fentartáshoz évenkint' 50 öl tüzifa.
3. Ideiglenesen pedig a végleges épület felépítéséig ingyen helyiség az
intézet számára 3 évig.

Ezen ajánlat elfogadásával a kormány Igló várossal a szerződést
megkötötte, s a képző szervezését. megkezdte. A már előbb szervezett
szepes-sárosmegyei tan kerület élére kinevezte Berzeviczy Tivadar kir.
tanácsost, s elnöklete alatt a következő igazgató-tanacsosokat : Jurkovich
Henrik iglói r. kath. apát-plébánost, Fábry János ágo ev. lelkészt,
Mánássy Miksa földbirtokost. Kovács Győző. lőcsei szab kir. városi
képviselőt és jendrassik Mihály kir. bányatanácsost mint rendes, s Fest
Ottó főjegyzőt és Pákh Károly gymnasiumi igazgató-tanárt, mint pót-

tagokat. - Az intézet első igazgatója lett dr. Erhericzy Géza,- ta-
nárai pedig: dr. Verédy Károly rendes, Kárpáti Endre segédtanár,
Egner Adolf zenetanar, Kövi Imre rajztanár, Jasko Károly gyak. iskolai
tanító. Hitoktatók lettek Fabry János és V nemcsák János. A tankerület
II-od tanfelügyelője pedig Bánhegyi István.

E két testületnek legelső teendője volt a tanítási helyiségekről
való gondoskodás. Saját épületünk még nem volt. A fó-utczai akkor
Bogsch-fele ház volt a város altal intézeti czélra atszolgáltatva és eleinte
bizony csak primitive berendezve. A tanulók, miként most is, egyes
csaladoknál voltak elszállásolva, a tanításra azonban a fentemlített házba
jöttek össze.

Az első felvételre 20· an jelentkeztek. s teljes áll. segélylyel vala-
mennyien fel is vétettek. Névszerint a következők:

Bartko Gusztáv, Buchalla Károly, Galladay József. Gorrek András,
Grivalszky Szilárd, Kertscher Ede, Koszt elnik István, Kretschmár Béla,
Mathiasz József, Mikolik Kálmán, Mück Sándor, Rőczey István. Schvetz
András, Szkokán Samu, Skonyár Gusztáv, Szalay József, Szücs Pál,
Weidinger József, Viczes Károly es Zselyonka József.

Ezek voltak az első fecskék, kikkel 25 éven át a növendékek
hosszú serege kezdetét vette.

A tanulők Ielvételénél az első években lehetetlen volt bizonyos
sablonszerű előtanulmányok mért éke szerint eljárni. Azért realisták és
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gimnázisták, alsóbbés felsőbb osztályú tanulók vegyesen egy osztály-
ban hallgatták a pedagógia első igéit. Voltak köztük többen kiszolgált
katonák is, a kik szakáll- és hajusztekintélyökkel bizony nem egyszer
próbára tették a meg akkor tapasztalatlan ifjú professzorok pedag6giai
tapintatát. /

S mivel sem alumueumi, sem tornahelyiség még nem volt, azért
a helybéli főgimnazium szivességéből ennek helyiségeiben lett számukra
az ingyenes köztartás berendezve, sitt képezték magukat a tornázás-
ban is.

Az első évek tanítási ·nyelve intézetünkön azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAmagyar mellett a
német, sőt a tót nyelv is volt. S mint curiosumot említem fel, hogy a
közoktatási miniszterium az igazgatótanács . és a tanári kar kezdemé-
nyezésére - már komolyan kezdett arról gondolkodni, hogy itt a tót
nyelv számara egy külön cathedra szerveztessék. Ezt azonban az első
tanári testületek későbbi hazafias buzgalma fölöslegessé tette.

Allandó es saját intézeti épü' et _hiányában a kezdet nehézségei
mindinkább szaporodtak. A legerélyesebben kellett tehát odadolgozni,
hogy a kepzőintézet sajat épülettel birjon, a mi annál is inkább sür-
gőssé lett, mert a város a kormánynyal kötött szerződése szerint csak
3 évre kötelezt e magát az intézetnek a tanÍtóképzői épület felépÍtéseig
ingyen helyiséget adni.

Azért mégSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 8 7 1 . évi május hóban Gönczy Pál, akkori min. taná-
csos, hosszabb tanulmányokat tevén itt helyben, az épület telkét végleg
kijelölte, s annak beépítése iránt végérvényes intézkedéseket tett. Mint-
hogy pedig a várostói ingyen szerzett 32000-öl kiterjedésü telek a
tervbe vett építkezés kivitelére elégtelennek bizonyult, azért még lOOO

O·ölnek megvásarlasa által az, épület és a hozzávaló kert telke 42ooO-ölre
egészíttetvén ki, az építkezés 1873. május 15-én kezdetét vette. Az
alapkő letétele ünnepélyesen azon évi június 7-én történt. A terv az
építkező vállalkozókkal kőt ött szerzödés szerint az volt, hogy az inté-
zeti épület 1874-iki öszig teljesen elkészüljön úgy, hogy az 1874-7 5-ki
tanév már az új épületben kezdődjék. Az építkezés elé, azonban mind-
untalan új és új akadályoki gördültek, melyeknek elhárítására és az épí
tési munkalatok ellenőrzésére egy szakbizottság alakult, melynek tagjai
voltak Emericzy elnökJete alatt: Jurkovich, Seiden János építésvezető és

Kárpáti Endre mint jegyző Már az építkezés elején rossz omennek
vették az 1873-iki kolerajárvány fellépését, mely miatt a munkások
száma annyira megapadt, hogy Emericzy a lőcsei katonai parancsnok-
ságtóI kieszközölt lOO közlegenynyel volt kénytelen a bajon ideiglenesen
segíteni. E közben azonban a kőművesek és a vállalkozók sztrájkolni
készültek, mivel a min iszteriumtól lassan érkeztek a pénzutalványok ;
- továbbá a vasgyár által kellő időre szállítandő vastraverzek késtek;
a souterrainban lévő helyiségek megteltek vízzel, mi miatt a kőfalak
építéset halogatni kellett; s midőn pedig a falipárkányzatok felépültek.

azokat a rendkívüli erős viharok többször ismételve lemosták. E nehéz-
ségek ellenére a fáradhatlanul dolgozó építőbizottságnak mégis sikerűlt
a munkálatok akadályait leküzdeni, s az épület 1874. őszén annyira
elkészült, hogya 4-ik tanévet r874. nov. 2-án már sikerült ezen épület-
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ben megkezdeni. S ez időtől kezdve ez az épület szolgál színhelyéül
annak a csendes munkának, melylyel évenkint egy·egy lepéssel - köze-
ledünk b. Eötvös józsef végrendeletének megvalósítása felé. E díszes
palota fennen hirdeti azt az áldozatot, melyet a magyar állam a nem-
zeti közművt.lődes oltárán bemutatott 1 S e helyen nem mellózhetern,
hogy hálás elismeréssel ne adózzam az igazgatotanácsnak. kivált a kebe-
léből megbízott ama szűkebb bizottság kegyeletes emlékének, mely
ezen épület létesítése körül önzetlen lelkesedéssel fá.radozott.-

A következő évek hosszú sora azonban sajnosan éreztette annak:
ct lázas sietségnek hátranyos hatását. melylyel az építkezés folyt. Az
épület fennállása óta alig mult el 2-3 év. és már is kedvezőtlen szervi
bajok mutatkoztak az épület körül, melyeket sürgősen kellett megszün-
tetni. 1876-ban ezen díszterem parkett padlózata teJjesenmeggörbül-
vén, eqnek javítása közben kitünt, hogy a menn , ezet gerendái a vesze-
delmes penészgombától lettek megtámad va, a mi az egész épületet
veszélyeztette. Alig múlt el ezen baj, 1879 ben ugyanez ismétlődött a
souterrainban, melyen cz.ementezéssel segítettek, noha később (éppen-
az utóbbi években) kitűnt, hogy ezen seg ítési mód sem tartós. 1881-ben

, az épület fedele mondta fel a szolgálatot, a víz a falakon keresztül le-
szivárgott és azóta ezen kellemetlen meglepetések többször -isrnétlődvén,
csak az utóbbi években sikerült azoknak elejét venni. - Az épület
végleges berendezése és felszerelése azonban még a 80-as években
sem volt teljesen befejezve. Az épületnek földszinti ablakai és részben
ajtói csak 1882-ben, az _errieleti nyugati ablakok pedig csaklkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 892-ben.
lettek kettős szárnyuakká -átalakítva ; az a:lagcsatcrna az épület körul

s a melléképiiletek (az udvaron) csak 1877, illetve 1878-ban. az újrend-

szerű agyagkályhák 1882-ben, s a kertésztlak I885-ben készültek el.
Egyes mennyezetek 189I-ben' még leszakadással fenyegettek, míg végre
vastr averzek altal a veszély elháríttatott. 1892-ben az épület villámhá-
rító. 189 5-ben villátnos vilagítási- berendezést, s végül ugyanezen 'évben
az intézeti kert rendes kerítést nyert. .

Mindezen végtelennek látszó újabb és újabb felszerelések mellett
érzékeny és különösen kiemelendő szervi hibája az épületnek azon ked-
vezőtlen körülmény. hogy az intézet _egész telke, valamint a szornszé-
dos földterület teknőszerűleg mély ebben feküdvén, a tavaszi vizek az
épület körűl és alatta összegyűlnek és azt nedvességgel elárasztják. E
bajon' csak rendszeres csatornahálózat segíthetne, mely radikális móddal
egyéb még' függő épületi szervi bajok is kedvező megoldást nyerné-
nek. A jövőnek fogja feladatát képezni az ifjúság testi nevelésénel oly
fontos tornacsarnok nak felépítése és a tanulók bennlakasi intézményé-
nek végleges rendezése s ezzel kapcsolatban az internátusi melléképüle-
tek felallítása. Ez utóbbi szervezés körül a kezdeményező lépések már.
8 év óta. folyamatban vannak, s Csáky Albin gróf volt közoktatási
miniszternek az ő erélyes intézkedéseivel régi óhajunkat már-már a
kedvező megoldáshoz vezette, s Igló város tanácsa egy ujabb hazafias
áldozatkészséggel sietett minket támogatni, azonban a tárgyalások egy
lényegtelen körulmény miatt fennakadtak, _ s e miatt .az itt ter~ezett
tanítói árvaházat, ugy látszik, örökre elvesz.tettük, az internatus pedig

..-1 )
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a mi tanítóképzésünk nagy hátrányára elodáztatott. Adja Isten, hogy
az elődök által kezdett nemes eszmének kedvező megvalósítása Wlas-
sies Gyula, a jelenlegi kultuszminiszter hazafias buzgalmának mielőbb
sikerüljön

Eddig az intézet egyik külső szervezetének fejlődését vázoltam.
Egy tanintézet élete azonban nemcsak a kőből alkotott épülethez van
kötve. Az életet, a lelket azon intézményektől nyeri, a mely ck a taní-
tást, a nevelést meghatározzák, s ezek a különbözőzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAtantervek és szabály-
rendeletek. Másrészt pedig az intézet felügyelő- ts oktató-személyzete; s
azonkívül maguk a tanulók, .

Történetem vázlatában tehát ezeknek, mint főbb tényezőknek
25 éves fejlődési viszonyairól fogok beszélni.lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

I. A tantervek. A legelső tanítóképző-intézeti tanterv b. Eötvös J.
miniszteriumában készült, s 1869-ben lett kiadva. Magán viseli a kezdet-
legesség, a tapogatódzás bélyegét, s éppen azért csak a tanterv hiányát
pótolta, egyébként 'határtalan szabad tért nyitott a tetszésszerinti taní-
tásra, úgy a tananyag terjedelmére, valamint a tanításmódra nézve,
A hány tanár olvasta, annyiféleképen értelmezte és alkalmazta. E2:en
időben valóban -nagy szükség volt gyakorlott tanítóképző tanarokra, a
kik ezen jobbára elméleti tanterv elastikus paragrafusai között el nem
tévedtek. és a helyes irányt saját helyes tapasztalataikbói merítették.
Intézetünk .elsó 9 évében nevelt tanítóink ezen tanterv szerint képeztet-
tek egészen 1877-ig. a mikor is egy masodik tanterv látott Trefort
Agoston miniszteriumában napvilág ot. Intézeti növendékein k oktatása
ezen terv szerint haladt ezentúl határozottabb irányban, mit egyrészt
a gyakorlatibb tanárok élettapasztalata, de magának a tantervnek is
világosabb útmutatása lehetővé lett. Ezen tantervnek iránya ugyan még
mindig túlnyomólag elméleti volt, de a gyakorlatiság'elve itt-ott már
rést ütött magának, kivált a házzipar czírnű tantárgy behoz atalával, a
melynek oktatása intézetünkben még ezen második tanterv keletkezese
előtt lett az 1875 - ó-ik évben tisztán a tanári kar 'saját kezdeménye-
zése- és buzgalmából meg honosítva. Ezen tantárgy különféle ágazataiban
Ú. m. lombfűrészelés. fametszés, könyvkötés, állattömés, idővel rnind-
inkább kifejlettebb mérvben lett intézetünkben tanítva, s ma a régieknek
dícséretes kezdeményezese után egy ujabb irányban, mint a kézügyességet
fejlesztő ckézimunka~ taníttatik. - A második tanterv uralma csak 5 éves
volt és helyet adott a harmadz'knak, mely Tréfort miniszter I882-ki
rendeletével jelent meg. Ennek születését azonban egy nevezetes szervi.
átalakitás előzte meg, mely intézetünk történetében korszakalkotó. Trefort
miniszter ugyanis az eddigi háromtanfolyamú képzőket I882-ben négy-
évfolyamúakká váltoltatta át, mi egyúttal egy uj tantervet is tett szük-

ségessé, Intézetcinknek négy tanfolyamúvá való átalakítását többféie
pedagógiai ok követelte. A felvételeknél ugyanis kitünt, hogy a külön-
böző iskolák ból szerfelett gyenge előképzettségű tanulók jelentkeznek a
képzőkbe. E miatt az első évfolyam inkább arra szolgált, hogy atanulók
a képzői oktatásra elókészíttessenek, miáltal egy évaszakszerű tanítás
4 évi idejéből úgyszólván elveszett. A másik ok pedig az volt, hogya
tanulók a kiterjesztett 4 év - alatt a felső osztályokban a gyakorlati taní-
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tásban jobban előkészüljenek, s ez úton a törvény által előírt s a tan-
képesítőr megelőző 2 évi gyakorlatot némi részben már a képzőintézet-
ben sajátithassák el. EzenzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAharmadik tanterv élesebb megfigyelésénél
azonban lehetetlen be nem látni, hogy életbehozatalának czélját nem
látjuk benne teljesen megvalósítva. Ezen tantervvel a képzők szakiskolai
jelJegének jobban kellett volna kidomborodnia. Ez pedig alkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA2 felső tan-
folyam czélja lett volna. Már pedig a szakembernek szemeit ki nem
kerülheti azon tapasztalás, hogy éppen a mostani 4 éves tanfolyamnak
két felső osztálya van olyan elméleti tárgyakkal megterhelve, melyek
tanítása a gyakorlattói úgyszólván minden időt lefoglal. Az intéző szak-
körök be is látták ezt, és ma, 25 év után, küszöbén állunk az életbe
léptetendő negyedzk tantervnek, melynek közzététele már csak rövid idő

- kérdése lehet. Növendékeink tehát az utolsó 14 év alatt négy tan-
folyamot végeztek, melynek érlelő hatása már az által is mutatkozik,
hogy az eddigi 18 éves kor helyett 19 éves minimális életkorral lépnek
az életbe.

2. Gyakorló-t'skola és gyakorlatz kiképzés. Ezen intézmény azzal a
törvényen alapuló hivatással lett a képző szervezetébe beillesztve, hogy
mint 6 osztályú népiskola mintául szolgáljon arra, miképen kell egyál-
talán minden népiskolanak a törvény követelménye szerint hatosztályúvá
szerveződnie, miképen kell azt egy tanítónak egy tanteremben vezetnie?
Sajátsá gos azonban, de a mi gyakorló-iskolánk 25 éves története éppen
ellenkezőleg azt látszik bizonyítani, miképen és miért nem lehet az 6
osztályú népiskola ? De lássuk annak eddigi fejlődési menetét.

A mi gyakorló iskolánk 1871-ben kedte működését, még pedig
egyszerre két osztálylyal. Ez iskola első gyak. iskolai tanítója Jasko
Károly volt. Az iglói családok ama időben oly na.gy mértékben érdek-
lődtek ezen iskola iránt, hogy már a második tanévben too-nal több
gyermek jelentkezett, kik közül esupán 45 gyermek volt az akkori
még kezdetleges, s bérelt helyiségben szervezett gyakorlóba felvehető.
Mindenki valami, rendkivüli dolgokat várt ezen iskolától. Azonban a
szülők lelkesedése csakhamar elfordult ez iskolától, minek oka az inté-
zeti épület távolsága a városi iskolaktól, de különösen az, hogy az
egytanítos osztatlan iskolában nem bíztak (mert fel nem fogták, miké-
pen lehessen egy tanítónak 6 osztályt egy tanteremben egyszerre taní-
tani) s végül közrejátszott bizonyos felekezetiség is, mely a szülőket
a saját felekezeti iskoláik iránt inkább tette hajlandóvá. Ezen kü-
lönös helyi viszonyok okozták tehát, hogy mig a harmadik tanév-
ben 47 (az elért legnagyobb szám ú) gyermekünk volt beírva, már a
következő 4-ik évben csak 17, sőt az ötödikben csak 13 tanulónk volt, a .
gyakorIó iskolai IV -ik osztály pedig ezen' két évben üresen állott. A
tanulók népesedési hullámzása a 7- ik évtől kezdve ugyan valamivel
kedvezőbb lett (ekkor volt a tanító személyében változás), de számuk
mindig olyan alacsony volt - 20 és 30 között - hogy szükségessé
vált rendkivűli lépések et tenni.

A tanári kar dr. Emericzy ösztönzésére már kezdetben aggodal-
mát fejezte ki a gyak. iskola sorsa felett, s az volt a terve, hogy az
építendő képezdei palota olyképen terveztessék, hogy abban a gya-
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korló iskola három tanteremmel és modern felszereléssél foglaljon helyet.
Ez a szűlőket gyermekeik erdekében mindenesetre idecsábította volna.
S melyik gondos szülő nem küldi inkább a jobb iskolába gyermekeit?
Azonban az építési terv költségvetése amúgy is magas volt s a minisz-'
terium a tanári karnak akkori nagyon helyes s messze előrelátó javas-
latát nem fogadta el, noha azt az igazgatótanács a legmelegebben támo-
gatta. Hasonló felterjesztések az utána következő években többször
isrnétlődtek oly értelemben, hogy a gyak. iskola 2,' majd három tanító
vezetése alatt szerveztessék, de a magas kormány. mindenkor kitérőle g
válaszolt, s szigorúan ragaszkodott ahhoz az elvhez. hog}' agyakorló
iskola nem négy, hanem hat tanfolyamú legyen. S ezen szigorú elvi
alláspont 25 év alatt következetesen megbosszulta magát Iglón, mert
tanulóink száma következetesen csekély maradt, s a gyakorló-iskolát
6 osztyúvá kifejleszteni ez en 25 év alatt egyszer sem lehetett. Csupán
,888-89-től kezdve sikerült 6 egymásutáni éven át egészen 1894-95.
tanévig ötödik osztályt is létesíteni, noha csak két-három, legfeljebb
5 tanulóval. Némely tanévben oly néptelen volt a gyakorló-iskola,
hogy egyes osztályra alig jutott 2-3 gyermeknél több. Legnépesebb
volt a gyakorló-iskola r873-4 ..ben t. i. 47, és legkevesebb tanulónk
volt r886-7-ben, t. i. r r , Hogy az ilyen gyakorló-iskola csak torzképe
lehet általában véve nemcsak a népiskolának, de a mintaiskolának is,
a mi hivatása a képzőintézeti gyakórlónak, azt bízonyítgatnom fölös-
leges. Pedig ezt a sötét képet, melyet őszinte hűséggel történetírói tisz-
temnek tartottam vázolni. el lehetett volna kerülni, ha a magas kor-
mány annak idején a mi gyakorló.iskolánkat a helyi viszonyoknak kény-
szerítő voltánál fogva kivételesen három vagy esetleg két tanítójú és
ugyanannyi tantermű iskolává szervezi, s a lehető legmodernebb eszkö-
zökkel berendezve, valóságos minta-iskolává emeli, úgy hogy az a vidé-
ken minden egyéb népiskolának imponáljon. Gyakorló-iskolában 25 év
alatt összesen 651 gyermek nyert tanítást. Ezek között volt 384 német
(59%), 202 tót (3'lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA% ) és 65 magyar (IOOfo).

Ezen adatoknak kedvezőtlen képét még jobban kiegészíti az, ha
fölemlítem, hogy a tanulők többnyire a legszegényebb szülőknek ala-
csony értelmi fokon álló gyermekei, a kikkel a kisérletezés igen nehéz
munkaval jár. A magyar nyelvre, semellett még a legszükségesebb
ismeretekre is megtanítani ezen gyermekeket s az iskolát egyszersmind
tanító-növendékeinknek gyakorló szinteréül használni: valóban oly nehéz
munkát okozott, mely a gyakorló-iskola tanítójának egész odaadását.
rendkívüli lelkesedését és önfeláldozását követelte

És rnindezen kedvezőtlen feltételek mellett mégsem álHthatnám
azt, hogya mi gyakorló-iskolánk hivatását nem töltötte volna be.
A rendkivüli viszonyok között rendkivüli eszközökkel kellett magun-
kon segíteni. Tanítő-növendékeink ugyanis a gyakorlóban hiányzó 5-dik
és 6-dik osztályt a multban a helybéli róm. kath. iskolában keresték
fol, a hol magukat az illető egyházi hatóság szives enged elméből és
a saját vezetésünk mellett a tanításban felváltva gyakorolták. Ugyancsak
didacticai szempontból szükségessé lett némely könnyebb tantárgyat, a
mely a tanterv szerint a népiskola 5-ik és 6-ik osztályaiban tanítandó,dcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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szemléltetés szempontjaból a kombinált III-ik, illetve IV-ik osztályban
kivételesen elővenni.

A tanulók helyesebb kiképzése. de egyúttal a szülőknek iskolánk
felé való édesgetése czéljából is a mult 1895 - 96-ik tanévtől kezdve
újítással éltünk, a mennyiben a gyermekek a női kézimunkából külön is
nyernek oktatast. mely czélböl képzőnkben most már állandó munka-
tanítónői állás szerveztetett,

Azonkívül szükségessé vált a gyakorló-iskolai gyermekeket a köte-
lező tanítasi díj fizetése alól az utóbbi éveken nemcsak teljesen fel-
menteni, de sőt őket a szükséges tankönyvekkel és mindennemű tan-
eszközzel segélyezni. S hogy a szülők figyelme még nagyobb mérték-
ben tereltessék iskolánk felé, s gyermekeinknek vallásos érzelme is fokoz-
tassék, az utóbbi évben karácsonyfa- ünnep rendezése is szokásba jött,
mely alkalommal valamennyi gyermeket egyebeken kivül még ruha-
neműekkel is megajándékoztunk.

A tanító-növendékek gyakorlati kiképezt etése ' azonban nemcsak a
gyakorló iskolában, hanem egyéb eszközökkel is történt. Ez utóbbiak
között szerepel a méhészkedés .•kertészkedés és mint uj gyakorlati képző.
eszköz: azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAmezőgazdaságz' foglalkozás. 1891-2-ben ugyanis Csáky Albin
gróf akkori köz okt. miníszter fontos intézményt léptetett intézetunknél
életbe, meghonosítván a kz's mintagaedasdgot .• Ennek czélja - a rende-
let szerint - a növendékeket arra képesíteni, hogy a kis mez ei- és kerti
gazdálkodásban, a hazi állattenyésztésben és kézimunkában a népnek
mesterei és ezen dolgokban nemcsak elméletileg, hanem gyakorlatilag
is otthonosak legyenek> E czélból az intézeti telektől nem távol fekvő
mintegy 6 egész hold és nehány O-öl nagyságú területet béreltünk
ki 6 évi cziklusra. Ezen terület gazdasági vezetésére, s a kézimunka
mellett az elméleti és gyakorlati mezőgazdaság és kertészet alapján a
természtrajz tanítására külön tanári állást szerveztek. Tekintetbe véve
azonban a szepességi éghajla ti viszonyokat, s azon körülményt, hogy
a legfontosabb mezőgazdasági munkák éppen a nyári szünidőre esnek,
ez okból növendékeinknek a gyakorlati foglalkozásokra elenyészőleg
csekély idő jut, S ebből a szempontból az új intézmény magasztos
gyakorlati czéljának alig felelhet meg. Ez csak akkor fog bekövetkez-
hetni kielégÍtő mértékben, ha a várva-várt internátus kérdése kedvező-
leg megoldatván, növendékeink kurzusok szerint a nagy szünidőben is az
intézetben maradva, eme nyári munkakban tényleg résztvesznek.

A gyakorlati képzés azonban nemcsak ilyen realis, hanem ideális
irányban is történt. A növendékeklkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa vallásos érzelmek fejlesztése, s jö-
vendő tanítói hivats sra való gyakorlatibb előkészítés végett rendes zene-
ének tanítási órákon kivül ténylegesen résztvettek az isteni tisztelete-
ken a templomban, a temetéseken és a szokásos ünnepélyeken is. A
templomban már megelőző első évektél kezdve részint karénekükke l,
részint hangszereikkel járultak hozzá az isteni -tisztelethez, még pedig
minden növendék saját vallásának templomában. Az ez irányban való
foglalkoztatás 189I-től kezdve határozottabb jelleget nyert, a midőn
Csáky Albin gr. akkori miniszter az egyházi zenének rendszeres tanítását
rendelte el és az erre vonatkozó tantervet megállapította.
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3. Fe/ügyelet 'és z;;azgatás. Az' áll. tanítóképző intézetek felügyelő-
és vezető-hatóságainak szervezete részint a népokt. törvényben, részint
a min. szabályrendeletekben gyökerezik. Ez utóbbiak elsője volt az I869-ki,
s aztán ezt követte az I877-ki min. szabályrendelet, mely némi módosítá-

sok mellett ma is érvényben van. Ez utóbbi rendelet megállapítja, hogy
a tanítóképző-intézet ellenőrző- és feliigyelő-hatósága az igazgató-tanács,
élén a tan felügyelővel, a nélkül azonban, hogy ezzel kapcsolatban a
felelősséget is kimondotta volna. Ez utóbbi mindenkor az ígazga tó
vállaira nehezedett, úgy, hogy a tanári karral egyetemlegesen' hozott
intézkedéseiért is egyedül az igazgató volt felelős közeg, s ezen álla-
pot máig is fennáll. Az ig. tanács az első időben teendői iránt tájéko-
zatlan levén; az intézeti beliigyek különböző. sokszor legaprólékosabb
részeire terjesztette ki jóakaró figyelmét. A mint azonban az intézet
vezetése idővel a tapasztalatok által mindinkább kiforrta magát, azon-
képen az egyes hatóságok hatásköre is mindinkább hatarozottabb lett.

Az igazgató-tanács intézményét a későbbi min. rendeletek fok-
ról-fokra mindinkább szűkebb rnűködési körre. vonták össze. Kétség-
telen, hogy az igazgatótanácsok intézményének kivált az első időszak-
ban igen fontos hivatásuk volt, a mikor az intézetek szervezésénél
élettapasztalataikkal es személyi befolyásukkal közremúködtek. S e
tekintetben a mai tanári generáczió csak hálával lehet eltelve azon
nemeslelkű ember- és tanügybarátok iránt, kik képzőnk mai helyzetét
es tarsadalmi allását önfeláldozó munkájukkal, sokszor páratlan áldozat-
készséggel megteremtették, s azt akár a laikus, akár a nem eppen
rokonszenvesen gondolkodó elemekkel szemben pártolták.

Intézetünk tanfeliigyelői és igazgatótanácsosi szernélyz etében a le-
folyt 25 év alatt jelentékeny változás történt. Képzónk alapításanal

halhatatlan érdemeket szerzett első tanfelügyelőnk volt Berseuicey Traadar
kir. tanácsos, Bánhegyz' István másodtanfelügyelővel együtt I 875-ig.
Az előbbi a jelzett időben Sárosmegyébe költözött, I889-ik év novem-
ber havában meghalt. Az utóbbi pedig Békésmegye tankerületét vette
at, a hol jelenleg is működik. .

I876-tól I884-ig Imre Lsrmc» kir. tanácsos vezette Szepes vár-
megye népoktatási ügyét, s az utóbbi évben intézetünk~, az egész
vármegye sajnálatára tőlünk megválván, nyugalomba vonult. Ot köve tte
rövid ideig Eifrdó'gh Dezső segédtanfelügyelő, a ki mint helyettes vezette
az ügyeket. Azután következett Trogmayer Károly r884-I888-ig, a
mikor is Budapesten meghalt. Utána dr. Hajnóczy R. József követke-
zett, s vezeti jelenleg népoktatási ügyeinket ismert buzgalmával és
lelkesedéséveI. :

Az z'gazgató-tanács tagjainak száma eddig I2 volt. Névszerint a
xövetkezők : Jurkovich Henrik, Máriássy Miksa, Kovách Győző, Jendras-
sik Mihály, KésmárszlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAky Bruno, Mariásy Miklós. Fabry János, továbbá
Pákh Károly Fest Ottó, Montskó Ferencz, Kostialik István ésSRQPONMLKJIHGFEDCBAd r .

Lorx San dor. Az első hét már nem él. S ez alkalommal, a midőn
jubileumot ülünk, legyen néhány szó az ő kegyeletes emléköknek szen-
telve. Nemes szívű, önzetlen munkásai voltak intézetünknek és áldozat-



kész barátai növendékeinknek, a kiket a sajátjukból számtalanszor se-
gélyeztek.

Az intézet életében a munkának oroszlánrészét természetesen az
viseli, a kit a sors annak vezetésére kijelölt.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAElső zgazgatója volt ezen
képzőnek dr. Emericey Géza. Korán elköltözött nagyérdemü elődömnek
emléke előtt néma kegyelettel teszem le a jubileumi koszorút. Alap-
vető, íárasztó munkát teljesített, s kijelölte az irányt, melyen ez inté-
zetnek haladnia kell. S ezért az ő neve az intézet történetében a legérde •.
mesebb, a legfényesebb. Azt a nagy munkát, melyet kifejtett, s melyért
ez intézet nevét csak hálás tisztelettel említheti : az ő tudományos szelle-
mét és egyéb érdemeit \ez alkalommal nem soroihatom elő, hisz' tudom,
hogy meg lettek azok írva több alkalommal s tudom, hogy emléke el-
törölhetlenűl él azok szivében, a kik tanítványai, barátai és tisztelői
voltak. '

Emericzy Gézának súlyos betegsége alatt 1886-ban. úgyszrntén
1887. évi november 5· én bekövetkezett szomorú halála után egy évig,
tehát két tanéven át betöltetlen maradt az igazgatói szék, mialatt meg-
bízott helyettes vezette az intézet ügyeit. Emericzy utódjaúl a magas
kormány bizalma 1888-tól Ardnyi Antalt, az intézet jelenlegi igazgató-
ját jelölte ki.

A tanítóképző-intézet felügyelő-szervezetében még egy másik in-
tézmény is látott az utóbbi időben napvilágot. Hogy t. i. az áll. tanító-
képzők feletti felügyelet a miniszterium, tanfelügyelő, s az igazg.-tanács
mellett annál komplikáltabb legyen, 1894-től kezdve mzn, bizto sz' intéz-
méwyt is kaptunk Jelenleg egyszerre 3 miniszteri biztosunk van. Az
a gyümö'lcsészetz'-k~rtészetz~ a másik kettő az intézet általános állapotát
megfigyelő szakbiztos, a kik mint az orsz. közokt. tanács kiküldöttjel
jelennek meg. (Molnár István, dr. Sebestyén Gyula és dr. Kovács
János.) .

4. Tanárok. Minden tanintézet belső szervezetének a tanulők mellett
a tanári kar a legfontosabb éltető eleme. Ennek gyümölcsöző hatása
nemcsak attól függ, hogy miképen emelkedik hivatásának magaslatára,
de azon fontos kerdéstől is, hogy vajjon az egyes szak ok tanítói idővel
birnak-e nevelő és oktató munkájuk ban állandó rendszert alkotni?
Ennek nyomait a mi intézetünknél - sajnos - a legtöbb esetben alig
talaljuk fel.

Képzónkben ugyanis, valamint az ország többi hasonló intézeteinél
is, 25 év Jefoiyása alatt a tanárok folytonos változtatgatása miatt való-
ságos népvándorlás fejlődött ki.

Eddig összesen 40 tanár fordult meg ezen tanintézetnél. Egynek
átlagos szolgálati ideje 1'6 év.

R. tanár volt IO; szolgálati ideje átlag
S.-tanár »7 ;
Zene-tom. tanár» 6;
Rajztanár :>lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 ;

Gy. isk. tanár » 3 ;
R. k. hitoktató » 9 ;

. Ag. ev.» »2 ;

:> :>

:>

»

2' 5 év,

3'4 :>

4' 1 »

25'- »

8'3

2'8
1 2' 5
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Gyakorl. isk. hitoktató I888-tól számítva volt összesen 5. Kilencz
év alatt tehát átlagos szolg álati idő nem egészen 2 év. Intézeti orvos
volt összesen 2, még pedig dr. Schubert Lajos és dr. Simenszky
Sándor.

Ezen statisztikai adatokból tehát látható, hogy az iglói tanítóképző-
intézet a tanároknak nagyobbrészt átmeneti stacziója volt, mely körül-
mény sem a tanítási eredmény meg szilárdulásának, sem az oly fontos
testületi közszellem nek kifejlődésére kedvezőnek nem mondható.lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA 25 évi
időszakban mindössze öt ízben volt két olyan év, a mikor a tanári tes-
tület képét személyváltozás nem zavarta.

Az összes tanárok közül meghaltzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAWiener Péter' 1891-ben az inté-
zetnél töltött IO éves szolgálat befejezése után.

Schubert Lajos intézeti orvos szintén egyik halottja az intézetnek
Mindkettőnek emlékér hálás kegyelettel őrizzük meg intézetünk történe-
tében. Legrégibb és legkitartóbb tanára az intézetnek Kö'vz' Imre. S mi-
dőn ma 25 éves jubileumot ülünk, lehetetlen, hogy hálás elismeréssel
ne emlékezzem meg itt kifejtett buzgalmáért és azon szolgálataiért, me-
lyekkel úgy a kathedrán, valamint a kartársak körében ezen intézet föl-
virágoztatásán közreműködött.

5. A tanulók. Minden tanintézet működésének koronája abban az
eredmény ben áll, melyet tanulóinak száma és ezeknek készühsége mutat.
S noha egy intézet növendékeinek népesedése rendszerint annak életre-
valóságát tükrözteti' vissza, azt hiszem, nagy tévedés volna ama intézet.
jóságara egyedül tanulóinak nagy szamából következtetni. Valamely
tanintézet tanulóinak száma különben annak segélyforrasaitől s egyéb
helyi vagy vidéki viszonyaitól függ. Lássuk ezt tényekkel megokolva I

Tanírőképzőink közül, csupán az államiakról szólva, az internátus-
sal birók a legnépesebbek s egyúttal azok, melyek az állami kincstárból
a legmagasabb segélyt nyerik. Az iglói képző azonban nem tartozik az
ország legnépesebb képzői közé, mert sem internátusa nincs, sem olyan
állami segélyt nem élvez, mint álegtöbb vidéki társintézet. Sikerült
ugyanis a vidéki társintézetek ig azgatóitól nyert adatokból megállapíta-
nom, ho{!y az iglói képző népesedésére nézve az összes vidéki testvér-
intézetek között hátulról a 3-ik, s á segélyezés nagyságára nézve a
Jegutolsó helyen áll. De beszéljenek a számok. A három tanfolyamú
tanítóképzőben 1880-8I-ig a tanulők létszáma folyton emelkedőben
volt, s elérte a maximális számot: 80-at. Ettől kezdve fokozatos apadás
állott be egészen 1888-89 ig. Ennek oka az állami segély csökkené-
sében. de kivált a 4 tanfolyamú rendszerben keresendő, mely I882-83-tól
kezdődött. 1888/9~től kezdve a kivételes, s rosszterrnésű 1892-93-iki
évtől eltekintve, ismét emelkedik a létszám, kivalt az utóbbi 3-'-4 évben,

a mi egyéb okokon kívül különösen a segélyfokozásnak tulajdonítható. Ez
utóbbi körülményért .pedig Szathmáry Gyö'rgy min. tanácsos őméltÓságá-
nak tartozunk hálás elismeréssel, a kinek különös figyelme ezen inté-
zetre irányu Iván, az {5jótékony befolyásának sikerült intézetünknek valami-
vel nagyobb segélyt, s ez által növendékeink nagyobb részének magasabb
ösztöndíjak at biztosítani.

Hogya népesedési hullámzás intézetünknél másokéhoz képest
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kevésbbé kedvező, az a helyi viszonyoktói s a g eograűai fekvéstől
is függ.

Tanulóink rendkívül szegény szülők gyermekei, s ha csak segélyt
nem kapnak, elmaradnak, s más pályára vagy más intézetek felé próbál-
nak szerencsér.

Nincs az országban egy második olyan kedvezőtlen geograíiai
tekvésű képző, mely a közelben annyi másféle hasonló intézettel volna

\ körülvéve, mint az iglói. Közvetlen közelünkben van a szepesváraljai,
kassai, eperjesi felekezeti. s éppenséggel nem messze fekszik tőlünk a
s.-pataki áll. tanítóképző sem. Ujonczozasi csekély és sovány területün-
kön tehát 5 képző osztozkodík. - Továbbá Iglón, Lőcsén, Késmárkon,
Rozsnyón, mindenütt 1-2 olyan középisk ola van, melyekben felekezeti
segélyezéssei tovább folytathatják tanulmányaikat a szegényebb tanulók
is s ez által a képzőtől elvonatnak. A közeli felekezeti jellegű szarnos
iskola tehát nem csekély befolyással van áll. intézetünkre s tanulóink
számára. .

Az internátus hiánya is hátrányos. Ha ez szervezve lenne, a tanuló
kevesebb költségbe kerülne szuleinek, s maga a bennlakás is vonzó
hatású lenne.

Képzőnk a többi hasonló intézetekhez képest mostoha gyermeke
volt eddig a m. kir. kormánynak. Míg ugyanis az internarust biró
képzök sokkal magasabb évi dotácziót birnak, addig Iglónak csak a
töredék jutott Pedig a tanulók szegénysége, a geograíiai kedvezőtlen
fekvés, az intézetnek ezen vidékén kultúr- es politikai missziója, s a
rendkívüli drágaság, és a megélhetési viszonyok nehézségei, melyek már
a közeli tátra vidéki sok fürdő és nyaraló miatt is érezhetők, éppen azt
sürgetik, hogy képzőnk az áll. gondoztatásban ne a legeslegutolsó, de
legalább is az elsők egyike legyen.

Érdekesek a tanulők egyéb viszonyait feltüntető következő adatok:
Beiratkozott növendék volt 25 év alatt összesen 1435 . Végzett: 1354. Az
évenkénti beiratkozottak átlaga 57'4. ,

A tanulók számának évi átlaga 1883. előtt (a 3 tanfolyam idején)
58'6 és 1883. után (a 4 tanfolyam idején)' SOL

Az I. osztályba 25 év alatt felvétetett 494. Ezekből ez idő alatt
elesett: 181. A 3 illetve 4 tanfolyamot befejezte 313.

A 3 tanfolyam idején az 1. osztalyba fölvettek átlaga 25.2; a vég.
zetteke 23'7.

A 4 tanfolyam idején az I. osztályba fölvettek átlaga: 14'7 s a
végzettek é r 3' 5

A teljesen kifejlesztett intézet legnépesebb volt 1880/81. ben
83 tanulóval; legkisebb népességű volt 1886/87-ben 43 beiratkozott
tanulóval.

Magyar volt 319lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA= 23'6%
Német » 736 = 544 "
Tót 296 = 21"9 »

Ruthén » 2= 0·1 »

Lengyel » 1 -»

Róm. kath. 786 = 58 [ »



Görög kath. volt 38 2 8lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA%
Ág. ev, »485 35 8 »

Ev. ref. »25 ['8 »

Izraelita 20 l' 5 »

Ezen számadatok világosan mutatják, hogy tanítóképzőnkben az
össsze tanulók 3/•• részét a németek és tótok képezték. s vallasfeleke-

zetekre nézve is Igen vegyesek voltak. Ebből a képből azonban az a
sisiphusi munka is szemlélhető, mely képzőnkön csak hazafias lelkese-
déssel teremthet csodálatos sikereket. S ezen sikerek dicsőségét abban
találom. hogy habár tanulóinknak a magyil.r vidékről származott magyar
ajkúak csak 1/4 részét képezték. s habár nyelvre és vallásra sokféleképen
különböztek egymástól, de egyben - a hazaszeretetben s egymás
iránti testvéries érzületben - mindnyájan egyenlők voltak. S arra m ind-

nyájan büszkék lehetünk, hogy a hazafias Szepességnek ezen intézeté-
ből sem pángermán, sem pánszláv tanítók nem kerültek ki, S noha
ez esetben pro domo beszélek, de itt el nem kerülhetern kimondani,
hogy ezen eredményért, melyet annyi fogyatkozás és gyarlóság mellett
is elérnünk sikerült. a legelső érdem ennek az intézetnek a tanári karát
illeti. .

Származásra nézve legtöbb tanulónk volt a következő megyék-
ból Ú. m,:

Szepesmegyéből: 260

Sárosból: 55
Gömörből : 46
Abauj- Tornából: 20

Liptóból: 17

stb. összesen 3 r vármegyéből. IdegenzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAvolt 6
6 TanítókéjJesítés, Az intézet munkájanak végső gyümölcse azon

diploma, mely a tanár és tanuló együttes mőködését megkoronázza.
A tanitóképesítes, mint áll. szigorlat, szabályokkal volt körülirva,

melyek 25 éve alatt ujabb és ujabb kiadást értek és több Ízben módo-
sítva lettek, A legelső tanképesÍtő szabályzat az volt, mely magában
a 68-dz'ki népokt, tó'rvenyben nyer kifejezést. Ezen nagyon általános
törvényes intézkedést az I877-dikz' tanítóképesítési min, szabályrendelet rész·
letesebben Írta körűl. Ez azon miniszteri utasítás, melynek' hatá-
rozatlan rendelkezései tágas kaput nyitottak -a magánúton készült
taníröjelölteknek. a kik azon keresztül tömegesen tolakodtak a diploma
felé. Ugyancsak ezen szabályrendeietnek volt egyik g-yarlósaga az is,
hogy a szóbeli vizsgálatot 18 tantárgynak sokasagával terhelte meg.
valamint az is, hogya szóbeli vizsgálatak vezetésére s kivált tan-
tárgyakból a szak- érdemjegyek megállapítására az igazgató-tanácsnak
meg nem illető befolyást engedett. - [5 évig küzdöttek a tanári
testületek ezen képesíró vizsgálati .szabályzat ellen, míg végre 1892-ben
megjelent a harmadik min, képesítő vizsgálati szabályzat. Ez egyrészt
szerencsésen szünteti meg az előbbi fogyatkozásokat ; másrészt pedig
az összes tantárgyaka t Irásbeli- és szóbeli csoportra osztja, úgy hogy
az előbbeniekből csupán a pedagógiai és magyar nyelvi szaktárgyak

9'4 •
4'1 »

3'5 •
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tartoznak az utóbbiak sorába is. Kétségtelen dolog, hogy Csáky Albin
grófnak ezen reform intézkedése tanítöképesítési rendszerünk 25 éves
történetében fontos haladást jelent.

A tanítóképesírésről beszélve, érdekesnek tartom a következő
adatokat közölni:

Intézetünkön a legelső tanítóképesítés 1872. szeprember hő végén
lett volna megtartandó. Jelentkezett is azonnal 7 privát vállalkozó. A
mint azonban az akkori legelső vizsgáló-comissiöt a zöld asztalnál meg-
látták, s a vizsgálati szabályzat §§-ait meghallották, bátorságukat el-
vesztették, s egytől-egyig megszöktek.

A legelső képesítő vizsgálat tehát tulajdonképen 18 73-ban volt,
s ez alkalommal adta ki ezen intézet az első diplomakat az akkor je-
lenkezetthárom idegen jelöltnek, névszerint: Löfkovits Ignácznak, Tomek
Györgynek és Weisz lzidornak.

Az akkor III-dik tanfolyamot végzett saját tanulóinkkal (874-b<rn
volt az első tanképesítő-vizsgálat. Ez volt saját első -vetésünknek első.
aratása, Ekkor képesítettük, valamennyit kitünő és jeles eredrnénynyel,
a következő ifjainkat : Bartko Gusztáv, Gorrek Endre, Kratschmár Béla
(jelenleg Modorban áll. tanítóképző r. tanár), Lőska Márton, Mikolik
Kálmán (budapesti polg. isk. tanár), Muck Sándor, Schvetz András és
végül Szkokán Samu (szepesmegyei tanítók), .

Azoknak száma, a kik Iglón nyertek oklevelet, 349, Egy évre
tehát átlag esik: 14, A képesített ek közül:

Elemi iskolánál működik: 224 64'Zo/0
Polgári:>:. 33 95 ~
KépzőintézetnéllkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA» 10 Z 9SRQPONMLKJIHGFEDCBA1 >

Más pályán» 17 4'9 »

Meghalt (hiányos adatok szerint): IZ 3'4»
Ismeretlen sorsú 53 15'2 »

Intézeti növendék volt 3 17 90'8 ,
Magánúton készült : 3z 9 'Z :.

44 vármegyében, tehát úgyszólván az egész országban szerteszét-
szórva apostoloskodnak, miként a misszionáriusok, a mi képesített taní-
tóink. Azokból Szepesmegyére esik a legtöbb (68), kik közül magának
Iglónak 10 jutott; azután legtöbb van Gömörben (ZI), Abauj-Torná-
ban (16), Sáros- és Pest-Pilismegyében (13-IZ) és így tovább.

7. Az első hat pont alatt fölsorolt nevelési legfőbb eszközök
mellett, kellő vezetésseI, mint kisegítő tényezők szerepelnekzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAc]rjúst1$'i
önképző.kórö·k> és alapítványok, -

Intézetünk alapításának legelső éveitől kezdve fennállanak már
azok. s idő folytán mindinkább kifejlődtek és szaporodtak. Eleinte csupán
.a «Magyar kör» és a «Zerie-egylet e , aztán a «Dalkör», később a e Munxa-
kör» - keletkezett. 1878-1879,ben a «Magyar kőr s c Gönczy-körré s

lett, s azonfelül még eTornakőr s , sőt 188z-ben még a «Franczia-kör s is
napvilágot látott, úg-y, hogy a jelzett évben a tanulók kebelében össze-
sen 6 (II) kör létezett, Ú. m a Gönczy-, zene-, dal, munka-, torna- és
franczia kör. Az kétséget sem szenved, hogy az a 6 különféle kör az
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akkori tanári karnak ügybuzgalmát igazolja, de annak az. 55 tanulónak
kissé sok lehetett a jóból. - Jelenleg csak kettőben: a Gönczy-kör-
és a zene-dalkörben fejt ki az ifjúság önképző munkásságot. Amott a'
magyar- s a paed. irodalmi, itt pedig ének-zenegyakorlati irányban.

8.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAAlaPítványok. Intézetünknél az Emericzy volt tanítványai és
barátai által összegyüjtött első alapítvány «Emericey-aiap» elnevezés-
sel 1889. óta létezík s 400 frtot képvisel. Ez jelenleg az értékpapirok
konvertálása után 40/0-os papirjáradék-kölcsönkötvénybe fektetve 800
koronás tőkét, s egyúttal takarékpénztárilag külön kezelt 20 frt 39 krt
tesz. Ezen alapítvány évi kamatait az alapító-levél értelmében évenkint
egy általában érdemes s egyúttal legjobban tanító IV. éves növendék
élvezi. Ezen fenti tőke az Emericzy volt tanítványai által alakított
»Baráti-kör s czímű egyletnek feloszlása után fenmaradt 32 frt 63 kros
vagyonnak felajánlása altal nagyobbodott, úgy, hogy az Ernericzy-alap
jelenleg 800 koronát értékpapirokban és 75 frtot készpénzben képez.

A másik alapítványSRQPONMLKJIHGFEDCBA« A e zglóz' áll. tanítóképzőz'ntézet alapja. névvel
a magyarországi Eötvös-alappal együtt, de ettől elkülönítve külön tőke
gyanánt kezeltetik. s czélja az, hogy abból egykoron valamely az iglói
tanítóképzőben tanult s itt képesített szepesmegyei tanítónak az iglói
képzőben nevelt fia segélyeztessék. Az alaptőke eddig 115 frtig emel-
kedett. Ezen alapítvány keletkezése a következő: Szokásba hoztam, mióta
ezen intézet élén állani szerenesém van, hogy az évenkint i,tt képesí-
tett új tanítók az Eötvös-alapra s a Magyarorsz_ Tanítók-Arvaház:ira
1- 1 frttal adakozzanak. Ezen összeget, valamint a minden tanulótói
haverikint hasonló czélra gyüjtött 2 krt ezelőtt mint adományt küldtem
be a központba. Utólag azonban 1893-tól kezdve olyképen intézked-
tem, hogy az évenkinti pénzküldemények külön töke gyanánt eg-yüt-
tessen kamatoztassanak és az emített néven mint külön alapitvány kezel-
tessenek.

A harmadik alap c Mzllennz'umz' s jubz'leumz' alapítvány. czíme alatt
1896 ban keletkezett s 40/0'os papirjáradék-kölcsönkötvényekben 500'
koronás tőkét képez. Ennek kamatait, mint ösztöndíjat. egy minden
tekintetben érdemes olyan Ill-ad, majd IV-ed éves tanuló fogja 2 évig
élvezni, a ki magát a zene-énekben való különös hajlamával és kiváló
szorgalmával kitünteti.

Történetem vázlatának, íme, végéhez jutottam.
Lelki szemeim előtt e pillanatban egy kisded hajó alakja tűnik fel,

a mint 25 évvel ezelőtt a viz sima tükrén tovasiklik. Kormányosa,
kapitánya és tisztjei körülvéve a matrózok lelkes seregétől, bátor el-
szántsággal s ezer reménynyel eveznek előre s zavartalanul szeldelik
a tenger hullámait Itt-ott akadályokba ütköznek, sőt zátonyra akadnak.
A hajó utasai azonban minden nap előrehaladnak, mert a kormányzó-
személyzet éber szemei s a matróz sereg aczélos karjai biztos irányban
vezetik a hajót. De a tenger háborogni kezd, 5 hullámai magasra
csapkodnak. A hajó legénysége résen áll, s elszántan harczol a kitört
vihar ellen, mialatt a hajó sebesen rohan kitűzött czélja telé. Útközben
azonban a vihartól hajtva, több ízben megsebesül, s hol egyik, hol
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másik tisztje kid ~l ~ sorból. Az elesetteket ujak váltják fel s, a hajó
ismét tovább halad, Útjában azonban súlyos veszteségek érik. Arbocza
ketté törik, s. kormányosait egymásután sujtja le, majd derék kapitányát
is elesrii látjuk. De a hajó útjában azért meg nem áll, hanem kifoltozva,
kitatarozva bátran tör előre s uj kormányosa, uj kapitánya és ífjú tisztjei
az idősebbek által lelkesítve, biztosan vezetik a hajót azon révpart felé.
mely a kéklő távolból nekik integet. A matrózok tisztjeikkel s vezé-
reikkel együtt uj erőt merítenek, s midőn a nap leszállt s az esti harang
szó megkondul. akkor térdre borulnak s hálát adván az Égnek, hogy az
út legnehezebb részét szerencsésen kiállottak. egyuttal uj erőt. uj áldást
kérnek a jövőre. S ez alatt a hajó tovább folytatja útját.

Mélyen tisztelt ünneplő közönség I Mi is leborulunk az isteni
Gondviselés előtt, s hálát rebegünk, hogy 25 éves utunk első stácziója-
hoz annyi balszerencse s oly sok viszály után szerencsésen eljutottunk.

S ha majd a mai örömmámor is elmúlik, s a múzsák . ezen zajos
csarnokát holnap ismét a csendes munka váltja fel, akkor ez a mt ha
jócskánk árboczaira tűzött lobogójával a kijelölt irányban ismét tovább
fog evezni, s a matrózok vígan énekelhetik majd: elsten segedelmével
tovább elöre !szyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAÁrányt' Antal.dcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A .z ig ló i á l lam i ta n ító k é p z ő h u sz o n ö t é v e s fe n n á llá s á n a k

em lé k ü n n ep e .

Alább közöljük az igiói állami tanítóképző huszonötödik évi emlék-
ünnepének leírását.

Méltóan sorakozik ez az ünnep a többi képzőintézetek ünnepei.
mellé. Lefolyása, a melyről iglói kartársunk részletesen számol be, sok
nevezetes, lélekemelő mozzanatot tüntetett [el.

A két napig tartó vigasság é" ünnepség ünnepi hangulatba hozta
- a város közönségét, s nem volt a varosna,k olyan nevezetes társadalmi
t.ényezője, a mely ki ne mutatta volna a tanítókat képző iskola iránt
való rokonszenvét. Maguk a polgárok állottak össze az ünnepek ren-
dezésére, jelen voltak ezen az előkelőbb férfiak és nők mind a ható-
ságok, az összes egyházak, az egyesületek, társulatok képviselői, sőt a
hadsereg tisztikara is teljes számmal. Az ünnepet maga a vármegye
főispánja vezette. Küiönösen ki kell emelnünk, hogy Igló városa és

Szepesvármegye összes tanintézeteinek képviselői nemcsak megjelentek,
hanem meleg en üdvözölték a jubiláló intézet testületet s valamennvien
hangsúlyozták az összes iskolák egymást támogató, harmonikus rnűkö-
désének szükség ét.

A lelkes volt tanítványok egész serege vette körül a képzőt nem-
-csak a vármegyéből. hanem al. egész országból. A levelek és táviratok
özönével érkeztek azon tanítok mint volt tanítványok részéről, a kiket
kedvezőtlen idő, a szegénység s rossz utak akadalyoztak a megjelenés-
ben. A tanítóklkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1200 koronás alapítványt tettek le ez alkalommal. Egy-
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szóval: itt is szépen, meghatóan nyilvánult a volt tanítványok hálája,
ragaszkodása az alma mater iránt.

Lehetetlen elhallgatnunk. hogy az ünnepségból meghatóan
emelkedett kizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAEmerzcsv Gézának, az intézet elsó-igazg atöjának. a kiváló
pedagógusnak emlékezete. Megemlékeztek róla az előértekezleten, Külö-'
nős kegyelettel magán a díszünnepen, sőt megható módon a közebéden

is. Szinte láttuk leszállani Emericzyt a magasból, éreztük szellemének
melegét. A volt tanítvanyok szent kegyelete varázsolta őt közénk, s·
az ez által teremtett hangulat idea lis régióba emelte az ünnepségeket.

Hiszen alig is van dicsőbb, magasztosabb a tanítványi őszinte há lánal,
kegyeietnélI .

Intézetünk mult év deczember havanak r o-dik és zo-dik napjaIn
ünnepelte meg emlékünnepét. Hogy az ünnepély külső képe méltó
legyen tárgyához, lényegéhez, már hónapok kai azelőtt Igló város derék
intelligencziájának s főleg annak a népoktatas terén működő tanférűaiuak,

kik legnagyobb részt az intézet volt növendékei, bevonásával alakult az
ú. n. «nagy rendező bizottság. élén Szepesvármegye derék tanfelüg ye-
lőjével, dr. Hajnóczi R Józseffel, mely t.agy bizottság több albizottságra
oszolva, készítette elő al. intézet testületével, élén az igazgatóval, a
magasztos ünnepet.

Már r o.én d u. meglehetős számban érkeztek volt vendégeink,
kiknek legnagyobblkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 észe az intézet volt növendékeiből telt. Ugyan-
aznap estve az intézet - homlokzatán Hazank czímerével - fényesen
ki volt világítva. Estve 8 órakor ismerkedési estély volt, melyen részt-
vettek az intézet volt növendékein kívul : dr. Hajnóczz R. 'Józse! kir.
tanfelügyelő, a Tanítókepző Tanárok Országos Egyesületének kiküldött
képviselője, Nagy Lászlo igen tisztelt szerkesztő nk, tanítóképző-Int,
igazgató;. a tarsintézetek közul a losoncei (ZajzolZ Dénes igazgató és

Nagy Iván], a znz'óvá1'aljcú (EgJZer Adolf és Párv)I Endre), a kassaz:
(Erdődy János) tanítóképzők, továbbá azejJerjesi óvóképző-z'ntézet (Láng
Mihály), a dobsinai polg. iskola és a helybeli és megy ei tanintézetek nagy
számú képviselői.

Másnap, azaz deczember hó 2o·án d. ·e. 101/2 órakor vette kez-
detét a tulajdonképeni ünnepség. Ezt megelőzőleg a következő taninté-
zetek képviselői tolmácsolták szerencse- és üdv-kivánataikat az intézet
igazgatója és tanari testulere előtt: az zglóz' főgimnázium (Fúcher M.
igazgató), az zgloz' jiú- és polg. leányúkola, az zgióz' ágo ev. iskoia , az
19/Oz'israelita is eola ; a fennebb említett társintézeteken kívül a seepes-
váraijaz' tanítóképző, a lőcsú {őgz'mnáúum (Miskolczz'SRQPONMLKJIHGFEDCBAA .) a lőcsei felsőbb-
leányiskola (Khmkó J w ') . azonkívül Lz'nnberger 'János ágo ev. főesperes,
és végül Nagy Lászlo budapesti igazgató, a ki a tanítóképző tanárok
országos egyesületének, valamint az összes megjelent kepzők és a buda-
pesti tanitónőképző nevében igen meleg szavakban üdvözölték az inté-
zetet, uiely üdvözleteket az intézet igazgatója, Arányt. Antal, a teljes szárnú
tanári testülettől körülvéve fogadta, s mindegyikre külön- külön válaszolt.
Ennek megtörténte után a tanári testület. élén az igazgatóval, majd az
igazgató-tanács a kir. tanfelügyelővel tisztelgett a már pont 10 órakor'



az intézet ez alkalomból szépen földíszített falai között - a főkapu,
nem különben a lépcsők kétsoros fenyőfácskákkal körülvéve - meg-
jelent Szepesvármegye főispánja, GrófzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBACsáky Zenó előtt, ki az ünnep-
ségen a vallas- és közoktatási miniszter urat képviselte.

E közben teljesen tele lett az intézet feldíszített, amúgy is külön-
ben szép díszrerrne. A belépő grófot az ünneplő közönség zajosarr meg-
éljenezte. Az éljenek csillapodtával az intézet ifjúsága áhítattal és lel-
kesedéssel énekelte legszebb imánkat, Kölcsey «Hymnus> -át, melyet a
jelenlevők állva hallgattak végig.

Az utolsó akkordok elhangzása után megyénk derék tanfelügye-
lője : Dr. HajnócziR. Józse! lépett az emelvényre s szép beszédet mon-
dott, a melyből közöljuk a következő részleteket:

e Az 187I-ik évi november hó zo-án a nagy emlékű Pauler
Tivadar. hazánk vallás- es közoktatásügyének akkori ministere, az erkől-
-csös mű veltségnek, és az igaz magyar hazafiságnak templomát nyittatá
meg. midőn intézetünk életét megindítá. Azóta e templom papjai és
hívei, emelkedett lélekkel és lángoló szívvel, minden napon bemutatták
-szerény áldozataikat nemzetünk szent Géniuszának. Intézetünk oktató-
kara huszonöt éven át lankadatlan buzgósággal nevelte és tanította a
népoktatás apostolságár a elszánt ifjakat,növendékeink pedig mindenkor
nemes lelkesedéssel fogadták magukévá az intézet fenkölt közszellemét.
S a lefolyt negyedszázad alatt negyed félszáz lelkes ifjú néptanító raj-
zott ki innét, a tudás, emberszeretet és hazafiság szent lelkének tüzes
nyelvével az eszményekért rajongó feje fölött.»

«Ezt büszkén ünnepli meg intézetunk, s dicsekedve vallja érde-
mül, hogy annyi jó néptanítóval szolgált a magyar nemzeti közműve-
lődésnek. Igazi jó néptanítókkal. kik az anyagi érdekek fölé emelkedve,
sőt nem ritkán még a mindennapi száraz kenyeret is nélkülözve: elmé-
jök minden gondolatát, szívök mindenérzelmét, testi iteljes lelki-erejöket,
egész lényöket a földhöz tapadt szegény köznép nevelésére és oktatá-
sára szentelik.lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA kik nemcsak az iskolában, s nemcsak a gyermekek
kerében teljesítik magasztos föladataikat, hanem az' utczán, a mezőn, a
műhelyben, a mulatohelyen, a tanácsházban, s a szentegyházban, az
életnek minden viszonyában, jóra vezérlői, Isten után a legjobb jótevői
felnőtt népöknek is. A kikból a hazafias tanítón kívül még mezőgazda,
kertész, méhész, fúró-faragó ezermester. karnagy. tűzoltóparancsnok,
-olvasókőr-elnőke, egyszóval meg tízféle közhasznú ügyvivő is kitélik.
S ilyen néptanítókat képezett es képesített intézetünk, mert ilyenek
szükségesek. ·E mindenes iskolamesterek nélkül a kicsiny községek népe
az iskolai tanítás mellett is lesülyedne a felej tő tudatlanság közönbös-
ségébe. holott azok a mindenes tanítók az iskolából kiser dult ifjúság-
ban, s a felnőttekben is föntartjak és termelő működésre indítják a
a természeti ismereteket, s ezen az úton tölvirégoztatják az életokos-
ságot és az anyagi' jólétet a köznép körében.»

«A hívatásért lelkesülésen, s a munkára készségen kívül még az
igaz magyar hazafiságot is beojtotta intézetünk növendékei kebelébe.
Mindenkor arra törekedett, hogy vegyes ajkú tanuló ifjúsága zengzetes
szép nyelvünket teljesen elsajátítsa és a magyar szent hazát. s nemzetünk
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történetét, irodalmát és alkotmányát forrón szeretni megtanít ja, hogy
miudenik növendéke lelke mélyeig meggyőződve vallja: a magyarnál
dallamosabb nyelv, szebb ország s dicsőbb nemzet nincs az egész föld
kerekségén sem, s azért» ... áldom az Istenemet, a mért én is magyar
vagyok 1 ...•

A köztetszéssel 'fogadott beszéd elhangzása után, az intézet növen-
dékei énekelték el nagy szabatossággal Beethoven: «Isten dicsősége»
czímű énekét.

Most következett az intézet igazgatójának közel másfél óráig tartó
történeti vázlatának felolvasása, a melyet az ünneplő közönség mind-
végig lekötött figyelemmel és érdeklődéssei hallgatott. (Az intézet tör-
ténetének e tanulságos vázlatát közlönyünk más helyén egész terjedel-
mében közöljük. Szerk.)

A felolvasás befejeztévelzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBARőczey István dobsinai polgári iskolai
igazgató lépett az emelvényre s megható beszéddel üdvözölte az anya-
intézet volt tanítványai nevében. Valóban érdemes, hogy e szép beszéd
nehány pontjat idézzük;

•... Ma a tanítóképző terebélyes, gazdagon termő nagy fa;
25 évelőtt gyönge csemete volt, otthon nélkül, helyet keresve, hol
gyökeret verhessen, hol áldásthozó koronáját kifejleszthesse.

Ámde oly kiváló kertész szeretetteljes gondoskodása mellett, mint
sokszor. megsíratott, ma is bensőleg gyászolt b. e. felejthetetlen igaz-
gatónk: dr. Emericsy Géza volt, oly jeles munkatársak buzgó segéd-
kezése mellett, mint dr. Verédy Károly, KárPáti Endre, Somogyi Géza,
Kövi Imre, Egner Adolf és társaik, egykori szeretett tanáraink. ma a
magyar tanügy büszkeségei, vezető csillagai - voltak: e gyönge cseme-
téből erőteljes fa fejlődött. És lelkemnek boldogító reménye, hogy
tanítóképzésünknek ez az erőteljes fája Arányz' Antal jelenlegi igazgató
úr szakértő vezetése és a kitűnő tanári kar őrködő gondoskodása mel-
lett magyar kulturánk javára az idők beláthatatlan terjedelméig gaz-
dagon fog gyümölcsözni. Adja a jó Isten. hogy úgy legyen ic. •.

«Kedves Pályatársak és Barátaim 1 Meg vagyok győződve, hogy
Ti, mint jó magyarok, nemcsak lelketek és szívetek egész bensőségé-
vel vettetek részt a mindnyájunk által egyforma odaadással, hűséggel
szeretett édes anyánk, az imádott magyar haza fennállásának ezeréves
ünnepélyén, hanem tudom, hogy egyszersmind egész erőtökből azon
voltatok, hogy a gondozásotokra bízott serdülő ifjúság fogékonylkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAszí-

vébe ezen magasztos alkalommal is elhintsétek a hazaszeretet termő
magvait .•

«Ámde, Kedves Kartárszim, míg akad oly szíve haza határain
belül, mely előtt ismeretlen érzelem a haza szeretete, akad fül, mely
előtt idegen a magyar szó: addig munkánk nincs, nem lehet befejezve,
addig Magyarország kulturális meghódítása még mindig a jövő dicső
feladatát képezi 1>

c Szeretett Barátaim! Most midőn e szep multú és még szebb
jövőjű tanítóképző 25 éves virágzásának örömünnepét üljük; midőn
egyszersmind szeretett magyar hazánk ezeréves fennállásának örven-
dezünk: a dicsőségteljes ezeréves mult magaslatára helyezkedve, lelke-



sülten, a tiszta hazaszeretettől áthatottan, tegyünk ez órában erős és
ünnepélyes fogadást. Ígérjük és fogadjuk meg. hogy míg nem lesz e
haza minden fia szívben és érzelemben magyar, addig nem szününk

meg e magasztos ideálért a magyar kuítura fegyverével lelkesen és
kitartással küzdeni.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIsten minket úgy segéljen;'. . .

A beszéd mély hatással volt az ünneplőkre. Könnyekre indí-
totta azok szernét.. kik az intézet első, derék igazgatóját személyesen
ismerték, különösen akkor, a midőn maga a szónok könyes szemekkel
és remegő ajkaival ejtette ki nevét. Beszédjének valóban megható mo-
mentuma volt azon részlet. a hol kartársait. mint a magyar kultura
harczosait eskütételre szólítja fel.

Most Csumitta János negyed éves növendék nagy hatással sza-
valta el E. Farkas Sándor tanítóképző-intézeti tanárnak, egyletünk
fiatal, derék titkáranak gyönyörű, alkalmi költeményét.

A szavalat után Kertsaher Ede iglói tanító az intézet igazgatója s
tanári testülete felé fordulva szép beszéd kiséretébenlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAnyujtja át a
»Jubileumi ösztöndíj e-ról szóló oklevelet. Az intézet volt növendékei
ugyanis közel 2000 koronából álló összeget, gyüjtöttek össze ez alkalomból,
mely összegnek évi kamatjai egy minden tekintetben kiváló tanítónö.,
vendéknek évenként odaítélendök. '

Most Csáky Zenó gr. Szepesvármegye főispánja, mint a mInISZ-
ternek hivatalos képviselője emelkedik fel helyéről s a következő remek
beszéddel fejezi be a lélekemelő ünnepet:

»A megjelenésben akadályozott vallas- és közoktatásügyi minister
őnagyméltóságának képviseletében voltam ugyan leginkább szerencsés,
e lélekemelő szép emlékünnepen résztvehetni, de legyenek m(>g-
győződve, hogy kész örömmel jelentem meg körükben, s hogy mara-
dandó mely benyomásokkal távozom innen, mert megszilárdult bennem
itt azon rég táplált nézetem, hogy a szellemi erők fejlesztése és czél-
tudatos terjesztése a modern államok helyes főtórekvését képezi.

Ezen törekvés annál indokoltabb. mert látjuk. hogy ahol az
oktatásra és népnevelésre kellő gondot fordítanak, ott nemcsak a szellemi
fejlődés, de az anyagi érdekek is haladásnak örvendenek, ott a tudo-
mányos alapon nyugvó mezőgazdaság, az ipar, a kereskedelem virágzik
és azzal a jólét is mindinkább fokozódik. '

Ha azonban az ily haladást figyelemmel kisérjuk és kihatásaiban
tanulmányozzuk is, nem titkolhatjuk el magunk előtt, hogy az annyira
termékeny szellemi munka társadalmi és politikai irányban különféle

tanokat alkot - újnál újabb elméleteket állít f.e1 - és előidézi az új
népboldogítási rendszerek egesz özönét, melyeknek egy része a világ-
rend felbomlasának rérnét gerjeszti,

Annál komolyabb feladattá válik tehát azokra nézve, a kik a nép-
nevelés magasztos hivatásával foglalkoznak. az oktatás és nevelés közötti
összha1tgra törekednz' és szem eiőtt tartani intézetök nagy megalkotója-
nak, a felejthetetlen emlékű Eötvösnek azon mondását. hogy féltudás
rosszabb a tudatlanságnál és ennek következtében működésökben inkább
a nevelésre, mint csupán az oktatásra fősúlyt fektetni.

Mert uraim! nézeten szerint fontolóra kell venni azt, hogy az
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rrni es olvasni tudás csak akkor lehetzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAfeltétlenül hasznos, ha az olva-

sottnak megérthetésére es helyes megítélésére képesítjuk az uj, tanult
nemzedéket.

Ez tehát a községi iskolának legfontosabb feladata volna; rnert

ezzel jár azután az igaz .valláso-ssag, az erkölcsöknek. a hazasz eretetnek
és lelkes hazafiságnak fejlesztése és megerősítése l

Nem szabad kétségbe vormunk vagy megakadályoznunk a külő nféle
felekezeteknek a kedély nemesítésére czélzó törekvéseit, nem a több-
féle nemzetiségek jog o sult igényeit, hanem türe Imesen azon kell len-
nünk, hogy valamennyiöket egy czélra való törekvésükben: a közö'shaza
boldogításabán egyesítsuk.

Oda kell hatnunk. hogy szélesebblkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI népkörökben nyugodt és józa-
nabb felfogásök gyökerezzenek me~.

Erre nézve a míveltebb osztályok befolyását kell igénybe ven-
nünk, az osztályok közötti. bizalmatlanság megszüntetésére pedig töre-
kednünk.

Ha mindezt itt megteszszük úgy. mint, eddig, az esetben a ma
ünnepelt int ézetünk, mint azt atantelügyelő úr helyesen mondotta,
mindenkor a magyar szellem és mívelödés végvára, 'annak temploma
leend, melyben annak tanítványai kiváló an oktatva lesznek, hazánk hű
és hasznos polgárainak való nevelésére. .

, Mert oly haz'afiságat fognak itt vérükbe oltani, mely nem létesít-
hetlen ideálokat hajhászó legyen és -rnelylycl vértezve azután a nép
gyermekeinek is ugyanazt a tiszta, igaz, hazankat boldogító, magasztos,
de gyakorlati hazafiságot fogják mintegy második természetévé tenni.

Es ha majdan egy második negyedszázad lefolyása után, más nem-
zedék ünnepli ismét intézetünket, amely - mint i ezt az ösztöndíj

alapítása mutatja - már eddig is az intézet volt tanítványainak örök
szeretetét kiérdemelte -el fogja mondhatni : hogy hivatásának meg-
felelt, mert a felvidéki sok ezer hazafi innen nyerte közvetve, vagy köz- .
vetlenül azon csirákat, melyek virágzása a felvidék et és hazánkat is ,
virágzóvá és boldoggá tette,»' /

Erre az intézet itjúsága Huber Károly e Magyar király-indulóv-ját
lelke sedésedéssel és kiváló szabatossággal elénekelte s a lélekemelő,
valóban minden részletében remekül sikerült ünnepség, véget ért.

Az ünnepség lefolyásá után a vendégek nagy része az intézet
helyiségcit tekintette meg, /

D. u. 1/23 órakor a intézet disztermében. hol az ünnepély szellemi
része lefolyt, közebéd volt, a melyen IS0 en felül vettek részt.. Hogya
hivatalos Jelköszöntőket, nagy számban követték a «nem hivatalosv-ak,
azt fölösleges megernlítenem. Ott voltak: Gróf Csáky Zenó főispán;
Raisz Aladár alispán, Hertelendy Lász!ó főispáni titkár, Horváth Kanonok
Szepeshelyről, tanítóképző igazgató, / Beervaldszky János apátplébanos,

Nosz Gyula dr. polgármester és a városi tanács, a m. kir. honvéd tiszti-
kar testületileg, Nagy László (Budapest), Erdődy J. (Kassa), Láng M.
(Eperjes), Imre Lőrincz nyllg. I kir. tanfelügyelő, Zajzon D. és Nagy
Iván (Losoncz), Párvy Endre és tEgner A (Zuióváralja), Linberger
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késmárki lelkész, Hőhr Ignácz (Saepesváralja), Laub Sándor tanfelügyelő
(Kassa), stb. stb. '

, A mindvégig lelkes hangulatban lefolyt kezebéd után estve 8 óra-
kor a «Bányasz s szálló nagy termében igen sikerült hangverseny volt
a következő műsorral : Hymnus az éjhez. Beethoventől előadta az inté-
zet dalköre, Die Forelle, Hellertől, TrauruereilkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAS ch u m a n tó l, Induló Liszt
Ferencztől zongorán előadta Tirscher Gyuláné úrnő; Zarándo'kkar Wa?;·
ner Tanhauser dalművéből, előadta az intézeti zenekar harmoniurnkísér e t

mellett; Kiss József: Kincses Lázár czímű költeménye, szavalta Windt
Margit kisasszony; Wienavski Souvenier caírnű hegedű soló darabját
remekül játszotta Labuss László 'kassai tanító,az intezet volt növendéke
és végül ,.Magyar Induló s kö vetkez ett. előadta az intézet d alköre.

A hangverseny hogy minden Ízében fényesen sikerült, abban a
szereplőkön kívül leülönösen Arnler, Antal intézeti zenetanárt illeti az
oroszlánrész. ki az intézet növendéke volt s mint elemi iskolai tanító
vívta ki magának képző tanári állását.

Hogy ismertetésem teljes es hű legyen föl kell említnem azt,
hogy az intézetet ez alkalomból százon felül az ország minden részéből,
részint táviratban, részint levélben üdvözöltek, a melyek közül hű máso-
latban a következő táviratokat igtatom ide:

«Az intézet mai jubileuma alkalmából legszivélyesebben üdvözlöm
a tanári kart és az ünneplő közönséget.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAWlassz'cs,

«U nnepélyükön távolban is örömmei részt veszek. üdvözletemet
mindazoknak, kik az intézet felvirágzása körül fáradoztak ; további mun-
kájukra Istennek bő áldásat kérem, Zsilinszky, államtitkár.»

«Intézetök mai negyedszázados ünnepélyére hazafias udvöz letét és
legjobb kívánatait küldi Bereeuicsy Aioerz,»

Részint táviratokat. részint üdvözlő leveleket küldöttek még a követ-
kezők: Gróf Csáky nlbin. Császka Gyó'rgy érsek, Szathmdry Gyö.':gy,
Szmrecsányz' Pál püspök, dr Münnich Aurél országgyűlési képviselö. Ozv,
Emericsy Gézáné, Gyertyánify István, Dr. Verédy Károly, Deák Lajos, a
n.-szebenz·, sdrospataé, dévat, nagykőtósz. pozspnyi Ors .. soproni ág'. ev.-,
székelykereszturz, budapesti II. kerületi. znióváraljai, kolozsvárz, győri
kath, temesudri, bajai és modori tanító-, Illetve tanítónőképzők ; SzujJ-
pán Vzlmos, dr. Stöhl' Antal, dr. Takács Menyhért, Mihalztska István,
Kárpáthy Endre. dr. Zimmermann Ignácz, Weoer Samu, Sponer Andor.
Szontagh S., Wittcher Frzgyes, Schwlzner János, dr. Szontágh Miklós,
Wünschendorfer K., Andreidese Gy., Krauss S., Just S, Haldse Ldseiá,
Haasz S, Ráth Péter vezérigazgató, IstvánjJy Pál, Téais» 5., Sztankó
B, Fabrzezy Samu, Lányz' L., Németh Kelemen, Gerevicz N .. SeieberSRQPONMLKJIHGFEDCBAE d e ,

Simkó E, a Késmárki hceum igazgatósága, a lőcsei (őreáliskola,.a kassaz
prémontz'ez' főgimn; a kassai főreálz'skola " a poesony» Orsolyaszüzek rend-
iéről czímzer tanÍtónőképző ; brassómegyez' tanítótestület elnöksege, nyiregy-
házz' tanítók (Kubacska), 5tepanko Albert, Baláss Péter, 'Vfez'nz'nger Béla,
Mz'kler Gy., Takács László, Hopka K .. Antal J., Palá.rthy Kaas János,
stb. Jelen volt az ünnepélyen Kolacsko'llszky Elza (Kassa).

Az ünnepség magasztos voltát kétségtelenül emelte az, hogy egy-
részt Igló város intelligencziája mondhatni teljes számban résztvett, mas-

.
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reszt a vármegyei, előkelósége közül igen számosan.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAúgy a világi
mint egyházi hatóságok részéről, tiszteltek meg bennünket szives meg-
jelenésükkel

Nem hagyhatom azonban felemlítés nélkü] az intézerre csak ked-
vező hatású azon örvendetes körülményt sem, hogy a deczernberi zord
időjárás ellenére is az intézet volt tanítványai közül az' ország minden
egyes részéből 70-en fölül jelentek meg.; ,

A vidéki vendégeink megjelenését lehetöbbé tette azon vasúti ked-
vezmény, melyet az ország valamennyi vasútvonala ezen alkalommal
szíves volt engedélyezni. Ezért méltó hála és elismerés illeti meg az
intéző köröket. '

Igló Huzják Lukács" .dcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A p o z so n y i á l lam i tanítóuöképző-íútéset 2 5 é v e s
ju b ile um a .

A sok jubileum, kivált a nagy, örökemlékezetű ,jubiláris évben,
már szinte a locus communis egykedvűségéig fokozta le az emberek érdek-
lődését; szinte hajlandó a közvélemény Gyulai Pál pesszimizmusával
ítélni, hogy: «a jubileum nem más, mint egy rakás rossz beszéd, rossz
étel és nagy adag unalom .•

Többé-kevésbbé minden jubileum egyforma, kivált a tanítóképzők
egymást sűrűn követő jubileumai; így hát a pozsonyi sem tarthatott
kivételességre igényt, de a külső egyformaságban az érzelmek benső-
sége és melegsége mégis megtalálja a különbséget. '

Hiszen eleinte úgy indult a dolog; úgy akartuk megünnepelni a
pozsonyi állami tanítónóképző jubileumát, miként azt a székely-keresz-
túri kollégák puritán példája ajánlotta, a kik' 189'5. őszén, egy csendes
délutáni órában igazán meghítt, családias körben jubiláltak. Hja. de ez
csak egy példa, _s így nem lehet szabály! - De ott van példának
vagy egy tuczat más fajtájú is, Aztán végre is, egy szó mint száz, mi
itt női intézet volnánk, illő tehát, hogy ~melegebben, vídamabban s
bizonyos előkelő tónusban jubiláljunk.

Ezt nem dicsekvésból.. amazt nem mentségül mondom. De azok-
nak, a kik a jubileumoknak csak árnyoldalait akarják meglátni, jó lesz
tudomásul venniök, inikép az iskolai diligentia szürke légköréből derül-
tebb zónákba emelkedni nem csupán «egy rakás rossz beszéd,» hanem
pedagógiai kötelesség is ; és hogy a köznapi munka idegzsibbasztó
fáradalmai után rafér a múzsák' híveire egy kis gaudium is, 'pláne, haSRQPONMLKJIHGFEDCBAJ

hozzá még pedagógusok is 1 '

Ezek a szempontok döntöttek abban, hogy. jubiláris ünnepünk,
hullámai kissé terjedelmesebb gyűrűket vetettek, mint a hogy eleve
akartuk.

25 esztendő egy emberi életben már számot tesz, de egy örök
időkre hivatott intézet életében még csak a bevezetés. Nos, ennek a
bevezetésnek határkövét tettük le, a mely jelezze legalább a kialakulás
korszakát, tűntesse föl intézetünk munkálkodásának czéljait, méreteit,
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törekvéseinek hazafias irányát; és főleg, hogy merítsen buzdulást a
jövendőnek erőforrásaiból a megoldandó fe!adatok teljesítésére.

A mi intézetünk sem vizsgálhatta a multat csupan a maga műkö-
dési köre szempontjából; ez is csak egy kerék a magyar nemzeti köz-
művelődés hatalmas gépezetében. Jóleső érzette! tekinthet víssza a meg-
futott negyed száz ad os pályára, mert a felsővidék idegenajkú és - saj-
nos 1 - itt-ott idegen szellemű népessége körében élénken mutatkoznak
a nyomok, a melvek a pozsonyi tanítónőképzö ajtajáig vezetnek vissza.
Sőt Pozsonynak. melyet erősen konzervatív szelleme miatt Bécs elő-
városanak szoktak gúnyolni. szinten kijut ahatásból, mely elől elzár-
kóznia immár teljes lehetetlenseg; magyarosodik, halad, lépést tart a
magyar kultura tényezőinek törekvéseivel, s ezekben talalja gyors emel-
kedésének föltételeit. biztosftékait. .

Ez a jubiláris ünnep is fényes tanúságtétele annak, hogy a po-
zsonyi. társadalom mennyire méltatja intézetünk munkálkodásának ered-
ményeit, hogy mennyire érdemes a rokonszenvre és elismerésre a mi
25 éves alma materünk.: - Es ez a rokonszenv, ez az elismerés nem
marad hatás nélkűl reánk sem, kik ez intézet czéljait szolgáljuk. A re-
mények zöld ágai kihajtottak immár,lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI reánk néz a kötelesseg, hogy
virágozzanak és «szebbítsék tavaszunkat. »

A mi jubileumunk egészen az év végére esett, deczember 20-ra,
s mint Placby Bertalan kir. tanácsos. tan felügyelő igen szépen kifejezte:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
- «zaoiso akkordja a mzllenzúm hymnusaz'nak».

A tervezett szűkebbkörű ünnepség méretei annyira megizmosod-
tak, hogy egész napot töltöttek be. Reggel 9 órakor ünnepi isteni-
tisztelet volt, melynek énekrészeit az intézet növendékei adták elő
megindító bensőséggel.

< ,

1 1 órakor kezdődött a tulajdonképeni ünneplés az intézetnek ízlé-
sesen földíszített tornatermében.. A díszítésűl használt képek köztSRQPONMLKJIHGFEDCBAW o lf-

mann l!-lma mostani igazgató gyöngéd figyelme előkelő helyet juttatott
\ előde, a ,,24. évig müködört igazgató, Uhr! Józsa olajfestésű nagy képé-

nek is. Ot. magát, általános sajnálkoz ásr a. gyöngélkedése akadályozta
a személyes részvételben. A tágas tornaterem a zsúfolásig megtelt
díszes, előkelő közönséggel, melynek soraiban szarnos volt növendék
örült a boldog viszontlátás feledhetetlen benyomásainak. A minister úr
Szalavszky Gyula főispán, főrendiházi taggal képviseltette magát. Részt-
vettek az ünnepen Pozsony város és Pozsony vármegye törvényható-
ságainak vezérférfiai : Droxier Gusztáv és Tal/er Pál. kir. tanácsosok és
polgármesterek, Klempa Bertalan kir. tanácsos, alispán, továbbá K9m-
lossy Ferencz prépost-kanonok, 'orsz. képviselő, Nez'szzdler Károly orsz.
képviselő, Róth József kir. tanácsos nyug. tanfelügyelő, Lábán Lajos
kir. táblai bíró. dr. Ortvay Tivadar, a m. tud. Akad. tagja, dr. F e s ü s ,

György kir. jogakad. tanár, a pozsonyi összes tanintézetek igazgatói s
illetve képviselői, mint a kir. jogakadémz'a, a kir. kath. főgz'mnázz'um, az
állami /őreálz'skola, az ágo ev, theologz'ai intézet és a IZCeum, a keresk .

. akadémza; mindenike igazgatójával és szamos tanárral képviselve; az
ÖSSfJes 1zépokt, intézetek megbízottjai, a tanítónőképző igazgató-tanácsa,
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egyházi és világi honorácziorok nagy számban, díszes hölg yközöuség s
az összes helyi lapok képviselői.

És épen ezért, hogy a sajtó képviselete is résztvett, hogy ne
lássék részemről szubjektivitás, átadom a szót egyik napilapnak, ki-:
ollózván nagyobb terjedelmű czikkéből azt, a mi tüzetesen az ünnepség
programmjának .művészi oldal at bírálja. -

e , , .Az ünnepség kiváló lelkesedéssel s fénynyel, méltőan az inté-
zethez. folyt le. Nem csupán Pozsony, de az egész ország részt vett e
kitűnő intézet ünnepében. a mennyiben az ország rninden részéből érkez-

tek üdvözlő iratok és táviratok. . .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAKb'lcsey Hymnusa volt a megnyitó,
melyet az intézeti növendékek karalkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAm ély s benső érzéssel, nagy hatás-
sal adott elő; utána Uruszky Aranka, Berlánszky Albina és Szupper
Mártha IV. oszt. növendékek Sz. Nagy József zmáját énekelték el sze-
pen s meghatón. Erre P1achy Bertalan kir. tan. tanfelügyelő lépett a
pódiumra, s mondotta el eszmékben gazdag, költői szárnyalasú, hazafias
érzéstől hevülő beszédét, szép szavakban méltatván, hogy mily nagy
szerepe van a+tanítónőnek a nemzeti állam nagy munkájában; hálás
szavakkal emlékezett m~g a népnevelés nagy apostolairól: br.SRQPONMLKJIHGFEDCBAE b /v ö s

Józseftől egész dr. Wiassics Gyuláig. ki megnyitotta a nőknek az alma
mater kapuit; melegen üdvözölte a vallas- és közokt. kormány kép-
viseletében megjelent Szalavszky Gyula főispánt. A szép beszédet
lapunk holnapi számában egész terjedelmében közölni fogjuk.»

Mivel azonban a Nyugatmagyarországi Híradó «holnapi. számát
tisztelt olvasóim közül vajmi kevesen láthatrák. nem állhatom meg,
hogy köz szeretetben álló tanfelügyelőnknek igazán klasszicze szép beszé-
déből egy kis szemelvenyt ne' közöljek.

Miután elrag-adóan v á z o lta Eötvösünk nagy államférfiúi conceptiő-
jának hatását ca magyar közművelődés töretlen útján,» rátért a nők
jogaira, s ezeknek a mai társadalom keretében való térfoglalására, a
küzdelmekre, melyek ezt megelőzték, majd így folytatta:. »Ezen evo-
lutióban végtelen nagy út volt idaig, hiszen a XVIII. század nagy
forradalmának vezérlőférfiai is úgy ,értelmezték az egyenlőséget, hogy
abból kihagyták az emberiség felét. Es abban az arányban, amelyben
letüntek Szigligeti szfnműveiuek kántoralakjai, megjelenik a magyar
városi és falusi életben il nőtanító s az utóbbinak a «tanítónő kis-
asszony» egy különös typikus vonást ad.» I

e Félreeső hegyi falvak sötét fenyvesektől beáruyalt, homályos völ-
gyeiben, ő lesz a -cziviliz.aczió világossága, a polgarosodás és amagyár
kultura pionírja egyszerre ... s ott, hol egy idegen néplélek csak ősi
durvaságában nyilatkozott meg, megszólaltatja bűvös hangján a
magyar génz'uszt, kifejti annak alkotó és képző erejét, és mint a szikra
a lánghoz, mint a makk a tölgyhöz, kis ok gyanant hozzájárúl azon
nagy eredmény eléréséhez. mely nem egyéb, mint hogy ezen szép haza,
mely történelnüuk utolsó három évszázadában tartományból országgá,
országból állammá vált, nemzetállammá is lehessen.»

«É, ha áll, hogya nők altal képviselt eszmék azért hatnak erő·
sen, mert azoknak bájt és vonzoerőt kö lcsönőznek : úgy állítani merem,
hogyanépnevelésnek nagyobb része tanítónőt'nket ilte#.»



54lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

«1\,' magyar népnevelés történetírój a meg fogja írni, miképen fej.
lődött a tanítóképzés ügye br. Eötvös József alapvető korsz.akátó l
Pauler konzerválö, Tréfort impulziv es fejlesztő, gr. Csáky adrnmisztra-
tióját javítö kezén keresztülzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAWlassics- Gyuláz'g, azon áilamrérfiúzg, ki
éPen «ae zdők teljességében. jelent meg, rnert maga előtt talaita az állami
felfogás teljes diadalat. nem a felekezetek és a vallásnak egy igaz
hazafi altal sem óhajtott romjai" hanem a modern fejlődéssei többé már
össze nem íérő. gyökerükben elhalt, avult nézetek fölött. s az ő állam-
férfiúi eruditiója bizonyára szerencsésen megtalálja formuláját annak,
hogya kor követelményeinek exig entiái a köz.oktat ásügy egész vonalán,
a tanÍfóképzés terén is, a tanítók egységes állami képesítése által érvénye-
sűljenek .•

S a többi, Ilyen tónusban zeng az egész beszéd, a milyent Plachy-
-t ól nem először hallottunk Értékes, sőt ritka szónoki képesség. Persze,
a hatás sem szokott elmaradni; a lelkesedés frenezisébe ragadja az
embert mindannyiszor, valahányszor, kivált hazafias irányban, szót emel.

De hadd folytassa az ujsagícö. . ,

«Utána Bartal Olga Ill. oszt. növ. Székely Imre Magyar Abránd-
Jat játszotta zongorán nagy technikával s érzéssel. Majd Woilmann Elma
igazgatónő olvasta fel ötnegyed óráig az intézet 25 éves, nagy fáradt-
sággal összeállított történetét, a mely magában foglalta az intézet ala-
pításanak, megnyitásának, nagyobb ünnepségeinek fontosabb változá-
sainak rövid ismertetését, hálas szavakkal emlékezett meg az intézetnek
24 even át volt igazgatónőjéről, Uhrl Józsaról ; megemlítette az eddigi
igazgató-tanácsosok, tanárok s tanítónők neveit, kiemelte az intézet
k őrül érdemet szerzetteket, bemutatta az intézetben tanúit összes növen-
dékek számára stb. vonatkozó statisztikát. A felolvasást. melyet több
ízben szakított félbe a lelkes éljeuzes, a közönség nagy figyelemmel és
érdeklődéssei hallgatta, s ugyanc,;ak elhalmozta tetszésnyilvánítasaival
a k!tűnő .igazgatónőt .• T~rre !?oszulegh Etelka, intézet tulajdono~nő.
az intézet volt növendékei neveben tartott egy valóban remek, ritka

-szonoki rnűvészettel előadott beszédet, mely g'yönyörűségeivel valóság-
gal elragadta a közönség et. - Utána VaJdáné, Scheiber Julia lelkes
szavákkal nyújtotta át az intézet volt tanítványaitól gyüjtött adományt
Wol/mann igazgatónő nek, a ki ezt meghatottan köszönte meg.1 - Az
intézet, növendékei énekeltek ezután szép magyar néPdalokat, a melyex-
nek szép, könnyed, művészies előadása az inte zet zenetanárat. ll1enz'ch
Antalt dícséri, ki fáradságot nem ismerő buzgalommal tanította be

,ezeket, valamint a többi énekszámokat és magánjátékokat a növeadé-

kekkel, Majd Dóczy Ilona IV. oszt, növendék mondotta el meleg érzés":
.sel az intézet jelenlegi növendékeinek udvözletét. Szalavszky Gyula fó":
ispán, főrendiházi tag lépett erre a pódiumra s üdvözölte a m. kir.
vall.- és közokt. miniszter nevében egy gyönyörű, szónoki ékesszólás-
Isai előadott beszéddel az intézetet 25 éves jubileuma alkalmából. - A fő-
.spán beszéde 'után fölhangzott lelkes éljenzés lecsillapodtával Dohnányi

\

- 1 Ez az ad hoc gy{íjtött Uhrl-alap, több,miat '300 korona, sa tanügy terén működők
gyermekeit segély ri vele az intéze t
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Mária észyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBASchwen.da Lujza IV: oszt. növendékek adták elő zongorán
négy kézre Liszt Ferencznek egy magyar rhapsodiaját művészi sikerrel,-
a mire a Szózat hangjainál, a rue lyet a közönség, miként a Hymnust,
állva hallgatott végig, bezárúlt úgy 1/1.2 óra tájban a lélekemelő
ünnepség.»lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2 órakor volt a közebéd a Magyar Királyban Az ünnepségnek
régi jó magyar szokás szerinti áldomása volt ez, melyen csak Gyulai
Pál jelenléte hiányzott; nem volt ott «rossz beszéd», meg «fOSSZ étel.»

Ennek lefolyását már fölösleges is vázolni, lelki szemeivellathatja rnin-
denki, a ki az előzőket figyelmére méltatni ~zíves volt. Azzal sem
untatom t. olvasóimat, hogy erre is czitáljam a napilapok tudósításait ;
csupán ezt idézern még: «nem hagyhatjuk megemlítés nélkül, hogy
úgy Szalavszky Gyula főispán, rnint Wollmann Elma igazgatónő több-
szörös és lelkes ovatióknak tárgyai vo l tak.»

Az ebéd vége felé a jubiláló intézet egyik tanára felolvasta, de
nagyszámuk miatt jórészt csak jelezte az időközben érkezett távirato-
kat és üdvözlől leveleket. Ezekről szinte lehetetlenség számot adni.
A nagyon sok köz,ül, m ínt legméltóbbakat, közöljük a következőket:

«Az intézet mai ünnepélye alkalmából a derék tanári karnak ésaz
ünneplő közönségnek legszivélyesebb üdvözletét küldi Wlassz'cs.»

«Intézetünk jubileumán, fájdalom, csak lélekben vehetek részt,
örömmel üdvözlöm azokat, kik az intézet felvirágzása körül lelkesen
fáradoetak, hazafias munkájokra Istennek áldását kérem, Zsilinszky
allarntitkár.s

«Hivatali teendőim miatt meg nem jelenhetvén, fogadják ünne-

pélyükhöz legmelegebb és legszivélyesebb üdvözletemet. Axamethy,»
Az összes hatás és a vele kapcsolatos impressziók, sőt a peda-

gógai sikerek szempontjából még is csak érdemes jubileumot ünnepelni.
Pozsony. Belányi Tn/adar.

NÉP OKT A T dcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA s.

H a rm a d ik nemzetkdzí lé le k ta .n i kongresszus
M ün ch en b en .

Első közlemény.

A kongresszusok tartása kezd periodikussá válni. Az év nyugal-
masabb szakait ezekkel teszik mozgalmasakká. 'Az egyes szakok és
érdekek nagy területekről összegyűlnek, hogy ügyeikről tanácskoz-
zanak. Néha aztán egész világrészekről, sőt az egész földkerekségéről
kerülnek egybe, hogy megállapodásokra jőjjenek.

Minden bizonynyal közvetlenebb és gyorsabb elintézést nyer sok
függő kérdés a személyes pour parlé-ban, de az Idő rövidsége s a kér-
désék óriási halmaza, a mi az ilyen gyülekezetekd jeilemzi, határo-
zottan hátrányara van a hozzájok kötött várakozásoknak Szerény néze-
tem szerint a kongresszusok szervezete még nem kapta meg a m aga



czé\szerű alakját s ma inkább az elmék forrongásít mutatja be, mintsem
generalizá\ó eredményeket.

, A IlL nemzetközi pszihoJógiai kongresszus szintén a világ minden
részéből hozta össze a tudósokat, a kik par excellence foglalkoznak
ama megifjodott tudománynyal, mely a régi görög bölcsek filozófiai
iskoláiban megöregedett, a természetvizsgálók induktív és empirisztikus
módszereiben azonban feltámadott bájos leányzóvá lett. ,De azért
filozófusok és empirikusok egyaránt körülrajongták itt, mert a mintzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

- dr, Lipps, a müncheni egyetem-filozófia professzora, a befejező össz-
ülésen mondá, a lélektani tün~mények alapjaik ban természeti erők ered
ményei ugyan, de a gondolatok, a fogalmak, az eszmék bölcsészeti
alakulatok:

A tagok száma körülbelul 400 volt. Legtöbben voltak a németek,
azután a francziák, biztato jeléűl annak, hogy a tudományban rokon-
szenvezik, együtt működik Európa e két vezérnemzete. Utánok követ-
keztek az olaszok, kik rendkivül élénk munkásságot fejtenek ki a lélek-
tani problémák kutatásaban és már iskolákat is teremtettek a lélek-

tanban ; szám szerint követték ezeket az amerikaiak, majd a tudomány-
szomjas oroszok, az angolok, az osztrakok a szép szárnú csehhel (() velük
minden európai rnozgalomnál találkozni, valamint a románokkal is). majd
hollandok. svédek, norvégek, svájcziak, belgák s egy-egy képviselővel a
dánok, morvák, románok, finnek és magyarok.

A tudományos világ notabilitásai közül Krajjt-Ebing elmeorvos,
Prever fizoJógus emelendők ki; az utóbbi kiválóan kiemelkedik a gyer-
mekek s azok lelki fejlődésének élettani alapokon való kutatásai által.
A nőnem erős tudományos törekvései itt is mutatkoztak, többen meg-
jelentek, sőt számottevő szerepet' töltöttek be: felső leányintézetek
igazgatónői, tudósok lelkes nejei, sőt mint miss Patrick, a pszihológia
professzora ,egy amerikai kollegiumon. Voltak gazdag pártfogónői e
tudományágaknak, magánzók, bárónők, grófnők, Rohan osztrák her-

: czegnő, nemkülönben a bajor uralkodó ház kir. hercaegnőí. a kik az
ülések ben résztvettek.

Ime" bár nem tartozik egészen e czikkembe ez, mégis jónak láttam
érinteni, kiket számíthatunk e tudományunk kedvelői és pártfogói közé.
S most lássuk, kik a művelői? '

Az egész világból összesereglett illusztris társaság leginkább egye-
temi professzorokból állott és pedig körülbelül egyenlő arányban a
bölcsészet és az orvosi tudományok fakultásai voltak képviselve, ez
utóbbiak között legtöbben a fizio lógok és elmeorvosok voltak Egyál-
talaban e kongresszus túlnyomólag a természettudomány jeliegét adta
a léJektannak. A külföldi' egyetemek, kiválólag a párisi és ramerikai
egyetemek psychológiai laboratóriumai, mert ott ilyenek is vannak,
teljes számban voltak képviselve. A filozófiai alapokon mívelt lélektan

r szintén erősen tartotta magát, a mi Igen örvendetes, mert (mint fentebb
mondám) helyesen emelte ki dr. Lipps, a bölcsószet müncheni egyetemi
tanára hogya lélek tüneményeinek nagy és nehéz problémáit csakis
egyesülten oldhatják meg az ernpiristák és teoretisták, egymás nélkül
nem fogják az igazságot megközelíteni.
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Másik nagy kontingensét a résztvevőknek képezték az orvosok, és
pedig úgy a gyakorlók, mint a speeialisták : beszéd-,' érzékszervek or-
vosai s elmeorvosok. patológusok, a hydro és elektro-therapia művelői.
Hipnotikai egyesületek, intézetek képviselői, filozófiai, fiziológiai, psycho-
lógiai archivo k, revűk és annálesek szerkesztői, a teológiai fakultás lélektan
tudora. pedagógiai tanszékek, szemináriumok tanárai, igazgatói.

A lelektani tudományok iránt nagy érdeklődést mutatuak a jcgá-
szok is. kik jogbölcsészek, büntetőjogi professzorok, ügyvédek. ügyé-
szek, bírák és fogházigazgatók személyeiben szerepeltek

A tanítók csekély számban vettek részt, a mi bizonyos határig
érthető is. Ok inkább gyakorlatilag művelik és értékesítik ezen tért, Itt
pedig tisztán tudományos kutatásról voltlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAszó. Azért mégis éber figye-
lemmel kell kisérnie a tanítóságnak a lélektan búvárlatait, mert csakis
ennek segélyével fogja érteni és ismerni a gyermeki lelket s csakis így
fogjazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAtermessetesse .tenni 'a tanítás és nevelés eszközeit, csak így fogja
könnyen járhatóvá tenni a pedagógia útjait. Kíváuatos azonban, hogy
a tanítók is hozzák ide tapasztalataikat az emberi lélek~ől és segítsék
annak valószinűleg igen egyszerű m.voltát megfejteni .

A lélektan művelői közt ott találni még antropológusokat, lelké-
szeket, irodalom tanárait, esztetika professzorait, Írókat, művészeket stb.
Érthető is ez. mert hiszen az ő működésük az emberi lélek' magas-
sagaihoz emelkedik.

A kongresszus tevékenysége öt osztályban folyt le. Az első osz-
tályban az agy boncztanáról és élettanáról, az érzékszervek élet- és lélek-
tanáro! és pszzchojizz'kár.< fl beszéltek;

A masodik osztályban a normalis egyén lélektanáról tanácskoztak ;
A harmadikban a pszzchopatológiát es a büntetőtö'rvényszékz' lélektant

tárgyalták ; ,
A negyedikben az alvás, az álom lélektanával foglalkoztak. vala-

mint a hypnotz'kus és ezzel rokon jelenségekkel;
Végre ránk nézve legérdekesebb osztály' volt az osseehasonlitó és

a ped,!:gógúú lélektan osztálya.
Összesen 132 előadás tartatott.
Ezen bevezető s tájékoztató rész után atterek az egyes kiválóbb

s altalanosabb kérdések ismertetésére, fő tekintettel a normális ember
Jelke körülí eszrnecserékre.

AdcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAle lk i é le t a la p ja ir ó l .

Preyer w., a berlini kiváló fiziológus, értekezett e tárgyról. Úgy
vélekedik, hogy ha az idegek nek van sajátiagos energiájuk, akkor az
idegnélküli lényekben ezen erély a protoplasma sajátlagos energiájahoz
vezet. Igy tehát végelemzésében a protaplasma a közvetlen hordozója
az érzéseknek s ezzel az egész lelki életnek.

A mint a protoplasma változásainak neme a sokszoros egynemű
ingerek következtében egy határozott irányba, pályába tér s ezen irány
öröklékenyen megerósödrk benne,' ép úgy a vele kapcsolatban járó
érzés is minöségére határozott, belterjességére nézve szorosabban hatá-



rolva leszen. Az inger eredményezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAállandó lesz l Ép ez történik az emberi
agykéregben is.

. Ezen nézerét a lelektanra alkalmazva azt mondja, hogy az végre
'is nem egyéb, mint a protoplasma pszichológiaja.dcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A z ö n tu d a t te s t i a la p ja i .

Obersteiner, a pszichológia es az idegrendszer patológiájának
professzora Bécsben, nem tagadja, hogy az idegrendszer belső sz erve-
zetében vannak bizonyos feltételek, melyek azlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAÚ. n .• öntudat- jelen-
ségeinek előállását lehetővé teszik, mégis semmiképpen sincsen bebizo-
nyítva. hogy ezek. az agy anatómiai szerkezetében fekvő feltételek csak
megközelítőleg is elegendők volnának az öntudat tényeinek meg értéséhez;

Maga. az a dogma, hogy az agykéreg az öntudat székhelye,
éppen nem áll szilárd alapon. Még kevésbbé megtámadhatatlanok ama
tételek, a melyek az agykéreg egyes részeit, pl. a homlok-karély kér-
gét, az értelem székeül felfogni kívánják.

Az agykéreg teljessége bizonyos pontig minden esetre elengedhe-
tetlen feltétele a normális képzetfolyamatnak. mégsem vagyunk abban
a helyzetben. hogya mai boneztani ismerereinkben elegendő alapot
találjunk a lelki folyamatok megértéséhez. Ezekhez ha nem is anatómiai,
de pszichológiai vizsgalatokkal bizonyára hozzáférhetünk.

A lá tá sb e li é s z r e v é te le k p s z ic h ik a i té n y e z ő ir ő l .

- Dr. Ueberhorst KártJly. Innsbruck. -

A látási észrevételek szerinte, mint minden észrevétel egyáltalában,
sem érzes, sem tudás, hanem egy külőnös pszichikai folyamat ered-
ménye. Ez abból. áll, hogy több egynemű érzéki érzés vagy képzet,
mint az egy és ugyanazon tárgy ismertetőjele, egy sajátságos egy-
séggé köttetik egybe. A mi ezt végzi, az minden egyen lelkületének
sajátságos öntudatlan zntellz'gencziája. '

Ezen egységet létrehozó tevékenységet találjuk az ismert, vala-
mint az ismeretlen tárgyak behatöbb észrevételénél, a mikor a jelen-
lévő képzetet a tárgyak emlékezeti képzeteivel kapcsolja egybe, vala-
mint a felületképeknek testi felfogásánál stb. A testa laknak a tapintás
által észrevételenél is s a mélységnek a hallás segítségével történi)
becslésénél szintén tevékeny ezen tényező.

A diszkusszió folyamán kifogást emeltek az öntudatlan intelligenczia
homályos fogalma ellen, a mennyiben azt hangsúiyozták, hogy az a
sajátságos »egység esítö tényező « , a mely a különböző látási képeket
egy és ugyanazon »tárgyra« vonatkoztatja, nem más, mint a dolog fo-
galmának társítasa a jelenlévő látási érzések re.

Varr-e tá v o lr a ta p in tó é r z é k ü n k ?

'- Dr. Hirth G. München. -

A szerzőnek saját elmélete van a látásról. Azt mondja. hogy
azon képek, a melyeket a rendes látásnál ésareveszünk. a két szem la-
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tottjaiból tevődnek össze. Ezen iátott képek, a szerint, a -nint az egyik
vagy másik szemet behúnyjuk, különbözők, nem fedik egymást, disz-
parátok. nem összevágók, a pupilla distanczia miatt, A nem mindkét
szernrnel rögzített részek kettőzve mutatkoznak. D~ legtöbbször a két
nézetzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAegybeolvad egy képpé.lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A rendes két szemmel felfogott kép még egy tnlajdonságg al bír,
a melylyel az egy szemmel felfogott csak bizonyos mértékben rendel-
kezik: ugyanis azzal, hogy a képben elénk rajzolódott dolog. harmadik
dimenziója lép fel s így azok bizonyos optikai stapintással e vétetnek
észre. r-

A kétszeműség ezen magasabb képességet eddig a tudomány, mint
a »tapasztalat e kizárólagos következményét, mint egy magasabb, lelki
tevékenységet fogta fel. Az empirisztikai felfogás (Helmholz is) azt
tanítja, hogy mivel tudjuk (akár a kézzel való kitapintás vagy a lépé-
sekkel való megrnéréssel, akár betanítás által), hogy az ilyen vagy
amolyan szinű jelenségek, ebben vagyahban a nagyságban tényleg
közelebb vagy távolabb eső dolgokhoz tartoznak: ebből lassan a plaszti-
kusság képzetét, a testek egymáselóttiségét és egymásutániságát nyerjük
s az ilyen képzetek lassan-lassan oly hatalmasakká lesznek. hq.gy a
jelenségeket bizonyos ösztönszerűséggel megfelelő nagyobb vagy kisebb
távolságba kifelé helyezni tanuljuk. Ép úgy kellene megtanulnunk a két
reczehártya egyenlőtlen képeinek ignorálását s azok helyébe a látótér
plasztikai kiábrázolasat. Némely védői az empirizmusnak oly messzire
mentek, miszerint a két szem és .a fix-pont között valamely öntudatlan
szög mérést is vettek fel, a melyből a lélek vagy valamely külön látó-
ertelem amelység távolságait szamítja, becsli, felfogja, a nélkül. hogy
mi erről csak sejtelemmel is birnank. .

A nelkul tehát. hogy tagadná a rendes gyakorl<is és tapasztalat
nagy befolyását az . érzékeink és különösen a látás kifejlő désére, azon
elméletet állította fel, hogy a mélység (vagyis a harmadik irányú kiter .
jedés optikai észrevétele) elsősorban specifikus (sajátiagos) érzéseken

alapul, melyek nélkül egyáltalában a tér _fenytani képzetér nem birnók
s nem is képzelhetnők. Az ó nézete szerint az összes érzéki képzeteink,
álmaink is, csak a valódi érzések demeiből vannak összetéve, a miért.
azután gyakran a csupán logikailag bebizonyírottat' érzékileg magunk-.
nak elképzelni nem tudjuk. Az ő felfogása szeriut a látóérzékünk már
a maga idegbeli képződésében birja a kényszert. a két reczehártyától
az agynak szolg áltatott ingereket úgy érzeni, mintha az észrevett dolog
kz'vűl foglalna helyet.

A látási benyomások kihelyezését úgy tekinti, mint a látóérzék
győzedelmes élettani funkczióját, mint a fényben lefolyó életünk egy
elemi feltetelér.t) A látóérzék benyomásai kihelyezésének tehetségével

1) Nem haiJgathatom el itt egy.k régebbi sejtelmemet, a melyet itt mo st beigazolva
látok. Ugyanis dr. Mihalkovics embrrolőg iai elöadásaibó. hallottam. hogy az ember « így a
többi állatok) felbőre a maga gazdag ideghálózatával és tapintő testeeskélnek milli6ival ugyan-
azon sejtre tegből, exodermából épült fel, .mint a melyből maga az agy. t.zek tehát közel.
rokonságban voltak öseredetkor' s csak az emberi testen való helyük a továbbfejlődésük
hozta létre közuík a nagy funkczionális különbségeket Azt is megtudtam e demonstráczi6k-
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már a csecsemő, valamint az uj szülött állat is bír, -nert a tojásból
éppen csak kibújt csibe már a légy után kap; a vakonszületett, de
megoperált azon pillanattól birja, a mint a, fényt el tudja viselni; bir
vele a minden tagján bénán és csonkán, a karok és lábak nélkül szüle-
tett ép úgy, mint a hülye s a paralytikus, ha az értelemből,lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAem léke
zetből és - tapasztalatból alig hogy megmaradt valami nyom nála.

Ha ezt a kihelyező funkczióját a larőszervnek veleszületettnek vagy
legalább oly réginek fogadjuk el, I mint a milyen régi a kétszemű
látás.akkor azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAkülönböző mélységérzések megkülönböztetése az általános
kifelé helyezésnek .csak egy módozata, modifikácziója.

Az ilyen modifikácziók nemcsupán képzeteken. hanem érzéseken
is alapszanak, látjuk abból, hogy pl. egy hegy, a melyről tudjuk, hogy
tíz órányira van tőlünk, mégis hol közelebb, hol. távolabb tetszik a
szerint, a milyen a lég állapota. Ez az érzések csapongása, a melytől
itt s gyakran biztos tudás, erős emlékezeti képzet daczára nem tudunk
szabadulni.

'Ha a távcsőn nézünk, úgy, bár biztosan tudjuk, hogyatargyak.
a melyek a reczehártyán rajzolvák, nem közeledtek hozzank; mégis a
közeledés érzetét mondja a szemünk. Még világosabb lesz a különbség.
ha egyik szemünk kel szabadon, a másikkal tavcsövön nézünk: akkor
ez utóbbin látható kép láthatólag a szabad szernrnel látható kép előtt
terül el, mint valami fata morgana. A távolabb lévőt így kozelebb
érezzük a tulajdonképen közelebbinél.

A plasztikai kép előállását azonban legjobban illusztrálja a stereosekop,
Ez bizonyítja, hogy két sík kép, a mennyiben csak a kívánt p erspektiv
különbségeket mutatják, egyes-ítve a testiség benyomását idézi elő.
Ennek magyarázata az, hogy szellemünk azon adománynyal bir. az
adott diszparat (ellentétes) pontokat és rajzokat a válaszvonal irányában
kifelé helyezni. Tehát ez egy neme a matematikai konstrukcziónak.

Így semmi kétség, hogy a plasztikai kép létrejötte, a melyet a
két reczehártyakép különbségeinek k öszönünk, nem valamely magasabb
lelkitevékenységen alapszik, hanem a latőérzék működésbeli .idegvissza-
hatásának tekintendő. S ha mégis az egy sz ernmel való látásnal is
észrevehető plasztikai érzésekkel birunk s a ket szernű látásnál oly gya-
kori csapongások észlelhetők, azt ő a fény. távolság beN minőségének
tulajdonítja. Ez alatt ertvéna lég azon tulajdonságait. a mel yek részint
a fényhullámok gyürűzetes terjedéséből, a sugár növekedtével a fény-
érintés s más ok következtében való gyengüléséből s szétszóródásábol
erednek, a lég körön lévén kénytelenek áthatolni.

Mindkét fiziológiai tényező azonban, a mely az optikai mélység
érzését idézi elő, csak két alakja egy és ugyanazon ideghatónak
(potens); együttvéve 'egy optikai távolba tapintó érzéket képeznek.
Texintsük bár ezen képességet mindenkoron, mint több ezer generáczió

b61, hogy a szem ismét a' felbórnek egy véghetetlenül finom s magasabh fejlettségű szervezete s
így a tapin'tás és látás rokonok, ez utóbbi a távolba ható tapintás lévén. Ezen előzmények
és alapismeretek útján azon gondolatra jöttem, hogya látás szervét az egész állatvilágon
végig maga a fény késztette kifejlődni, kiválni. differencaiélódni az élőszervezet finom élő·
anyagából. miközben maga is átlátszóvá lett Itt a fény asszimilálta az anyagot.SRQPONMLKJIHGFEDCBAB . K .
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tapasztalata és alkalmazkodása élettani letéteményének. azzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAeg-yes ember
tapasztalata e mellett csak alárendelt jelentőségű lehet. Mi plasztikailag
úgy latunk, mint szüleink és ősszüleink, mert kénytelenek vagyunk így
latni I

Ezzel kapcsolatban úgy is, mint tartalmilag ez után következő, az
előbbi tételt általánositóde úgy is, mint ugyancsak dr. Hirth előadásából
folyó következő tételt: » Ae érzéki benyomások kt/elé való vúszatükró"ző-
déséről. kívánom megszakítás nélkül a lényegesre szorítkozva elmondani.

Ebber arról elmélkedik, hogy vajjon az érzéki benyomások és
emlékezeti képek - kivált a plasztikai latás, a térbeli hallás, a távolba
tapintás stb. különböző kitükröződései (kihelyezései, tárgyi kivetítései,
térbeli tárgyasításai) - csak személyes tapasztalatokon alapszanak-e,
vagy inkább első sorban nem sajátIagos érzéki műveleteknek tekin-
tendők-e, rnelyek veleszületett erélyből (fejlődési energetz"ka szemben a
fejlődési mekanikával) erednek s így -ép úgy, mint a hozzájuk tartozó
készülékek, apparátusok szintén fLiggetlenül a magasabb szellemi fejlő-
déstől kifejleni kénytelenek?

A lélektan egyik legfontosabb alapkérdéséről van itt szó ugyanis:
vajjon a térben való tájékozás őssajátja e vagy éppen tán önkényes
-tererntése- minden egyes léleknek, vagy nem-e inkább a magasabb
erzékfolyamatok előzményeznek ó'ró'ksége az, a mit szellemnek nevezünk ~

Az uralkodó empirizmusz álláspontjával párhuzamosan, melynek
egyik legkitűnőbb mestere Helmholz is, il magáét fejti ki. Az empiristák
azon felfogásával szemben, hogy úgy érezünk, mintha az érzések nek
agyunkkal s idegrendszerünkkel semmi dolga nem volna s hogy ez
mind a szellemünkben létező logikán s veleszületett okz"ság tó'rvényet"n
alapul.

A térbeliségnek a szem általi felfogásáról azt mondja, hogy előtte
felfoghatlan, miként lett volna örökörhetö ily rendkívül finom, sajátságos
idegképződmény a generácziók milliói útján a nélkül, hogy egyidejűleg
annak rendes működése nem öröklődött volna. Mert minden funkczió
csak az energia egy alakja; s a mint nem tudjuk az élet továbbszapo-
rításánál a csiraerélyt a csiraplazma anyagátói elválasztva képzelni, ep
úgy nem tudja az előadó az élőlény szerveit, a melyek létüket a csira
szerteágazó növekedési feszültségének kösz öuik, elképzelni azon erélyek
nélkül, a melyek azon szervek különös lényegét teszik. Minden műszerv
energiájának, ha csak lappangva, már készletben, v előlegezve kellett
lennie, még mielőtt á műszer maga általunk felismerhető anyagi alakját
felveszi.

A mi most már az érzéki észrevételek és érzék-emlékezerek kifelé
való tükröződését" illeti, jo lesz, hl a »tér« fogal"l1'!.át, mint bölcseleti
abstrakcziót, a létezőnek természettudományt' magyarázatából mielőbb tel-
jesen törüljük. Jobb lesz az alacsonyabb állatok (pl. tengeri csillag-
állatok) támadó-, tápialó- és menekülő mozgásainak keletkezését meg-
jeleníteni s azok lassú es folytonos tökéletesedését az egész allatvilágon .
végig tisztán élettamlag felfogni; mindig alulról, felfelé haladva, soha
megfordítva s mmden bölcselet kizárásával, inkább az elektrokémia és
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erőmechanika alkalmazásával. Ilyeljárással a felolvasó egy folytonoszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
lappangó (öntudatlan) 'figyelem felvételéhez jutott, a kz/elltükröződés
törekvéslvel (tendencziájáva l). Más szavakkal: ha az érzéki műszer nor-
málisan van táplálva, akkor minden idegszálában hasonló elfogadókép~s-
ség uralkodik, mint a milyen van a berendezett távíró- vagy távbeszélő-
hálózat központjában avagy végállomásán ;SRQPONMLKJIHGFEDCBAh o g -y példával éljek, adva
van az »áramirány e , úgyszólvan a kifelé tükrö'ződések fuzültsége (tónusa);
úgy, hogy ha inger jón, (kivülről, e,;y asszociált idegerémtől vagy
reproduktív öninger). tétovázás vagy :t meggondoláslkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA< nem lehetséges.
Alvásban vagy beteges érzéketlenség (anaesthesia) alatt eze II tónus
csekélyebb, teljesen azonban sohasem alszik ki az élő idegzetben.

A kifelétükrözés bizonyítása i az emberélettan azért nehezeb-
bek. mert a gyermek lassú fejlődésénél fog-va a veleszületett a szerzettől
később többé el nem választható. A majdnem ébrényi állapot, melyben
az ember lelki mű szerei a születés ,után még sok hónapon át maradnak,
a szép kihajtatc melegháza az empirisztikus elméletnek. Meg nem is
lehetünk oly kegyetlenek, fiatal emberi léuyektól éveken át a levegőt s
a szabad mozgást megrabolhatni, hogy megfigyelbessük, vajjon egyálta·
lában s mily gyorsan tanulnak a térben optikailag tájékozódni. Az állat-
világban azonban ezen a plasztikai látás veleszületett képességei~ek
bizonyítékai adva vannak s kónnyen rendszeresen megszaporíthatók.
Bizonyos értelernben a bizonyíték az embernél is megva n, nevezetesen
annyiban, hogya karok és lábak nélkülszülötteknél, az Ú. n. tö'rzsembereknél,
az optikai térbeli tájékozódás ép oly jól és gyorsan fejlődik ki, mint
a rendes, ama fontos tapintó- és helyváltozásra szolgáló szervekkel
ellátott szülötteknéi Budtrlszky [(ároly,

f5varo-i tanító.

ISM ERT ET É SEK.dcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A ja p á n o k müveltségí v is z o n y a ir ó l .'

A chinai-japán háború ora Japán vité? népe Europa előtt, hog-y
úgy mondjam, divatba jött Alig múlik el egy hónap, hogy egyik-másik
országban Japánról és népéről, műveltségi állapotáról, intéiményeiről
szűkebb vagy bővebb terjedelmű általános vagy egyes. részekre vonatkozó
munka ne jelennék meg. Ezekből aztán azt láthatjuk, hogy Japán népeinek
vannak egyes intézményei, a melyekből esetleg Európában is tanul-
hatnának. '

Közelebb dr. Lö'nholm, a tokyoi császári egyetem jogtanára bocsá]-
tott közre egy érdekes kis munkátt), melyben a tudós író jól lehet
első sorban Németország kelet-ázsiai politikaja szempontjaból ismerteti,
a japáni viszonyokat, mégis oly sok érdekes vonást talalunk, hogy

1) cJapan'. moderne Civilisatien. Ein Bein-ag zur ostasiatischen Frage von Dr. L.
Lönholm, Professor an der Kaiserlichen Universitat zu Tokyo 1896. Druck von «Vawo
Shöten s Ginza TOKyo,
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azt hiszem, nem cselekszem felesleges munkát, ha ennek alapján egyet-
mást e lapok olvasói előtt elmondok Japánról és" népéről.

A japán népet a keresztyénséggel a spanyol és portugal rnissio-
nariusok ismertették meg s felaldozó működésük folytán a keresztyén
hívők száma nagyon felszaporodott. Az állam kormánya ebben az' idő-
ben nem sokat törődött' a keresztyén ség- terjedésével. A műveltebb osz-
tály Konfuczius tanának volt a híve s mint iJyen azzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAemberek üdvó:Züléslt
is mennyországát nem a, másvilágon, .hanem. itt a fó'ldön kereste. Míg !l
keresztyén ség az alsóbb néposztály körében gyarapodott, addig a kor-
mány ügyet sem vetett rá, mikor azonban már az előkelőbbek osztá-
lyában is hódított, figyelmét mindinkább magára vonta, különösen mikor
arról értesültek, hogy a hittérítők nem csupán a Pápának, hanem egy-
szersmind a spanyol és a portugal kormányoknak is küldöttei s tulaj-
donkép arra valók, hogy Japán meghódítasát előkészítsék. Minél jobban
terjedt a keresztyénség. a hittérítők arinal kihívóbba n viselték rna-
gukat, annál inkább beleavatkozrak a világi ügyekbe. Mikor a kormány
észrevette, hogyakeresztyénség az .állarn szabadságát veszélyezteti,
ethatarozta a keresztyénség kiirtásat. Ez sok fáradságba és sok áldozatba
került, mert a benszülöttek akárhányszor jobban ragaszkodtak új hitükhöz,
mint akárhány hittérítő. A shoguns 1681-ben kelt rendeletében a kővet-
kezőket mondotta ki: a keresztyén vallás minden időre eltiltatik. A ki
egy pátert teljelent. kap 500; a ki egy katechetat, 300; a ki egy ke-
resztyén közernbert, roa dirab ezüstöt. A kiről azonban kitudódik,nogy
egy keresztyént rejteget, azt ötödisig való rokonai val egyeternben a
legszigorúbban meg kell büntetni. Hogyakeresztyénség máskor el ne
terjedjen, ezért kellett a kikötöket az európaiak előtt elzárni, aztán a
japánoknak a külföldre való utazásra engedélyt a kormánytól kellett kérni. I

Mikor a japánok kénytelenek voltak a nyomásnak engedve az
idegenek előtt néhány kikötőjüket megnyitni, akkor a kikötőnél határ
vonalat húztak, a melyen az idegeneknek engedély nélkül nem volt szabad
átlépni, a japánoknak pedig megtiltották. hogyahatárvonalon belül
lakjanak. Az idegeneknek megvolt a maguk igazságszolgáltatása, velük
a japán korrnány nem törődött. Kezdetben minqenféle szedett-vedett
népség gyűlt össze ,a szabad kikötőbe; később azonban. miudinkább
növekedett a tiszteletre méltó kereskedők szá,ma s tekintélyes keres-
kedelmi házak alakultak. A benszülöttek azonban jóformán gyűlölettel
tekintettek mindenkor az idegen' kereskedökre. Ha laktak is a kikötő-
ben a korrnany .engedélyével japánok, ezek a külföldiekkel csak a
kereskedelmi ügyekben érintkeztek. Az európai kereskedő büszke volt
fajára s nem tekintette egyenjogú embertársanak a japánt. A japán
csakhamar észrevette, tniként gondolkozik az európai s mind-mind jobban
háttérbe vonult. '

A kik azt allítjak. hogy: Japánban ma is üldÖzik a keresztyéneket,
nem mondanak igazat. A japán alkotmánya vallas szabad gyakorlatát
biztosítja az alattvalók számára s a keresztyén papok. a víl IIás igéit
mindenfelé szabadon prédikálh atják, templomokat építhetnek, iskolákat
alapíthatnak. A keresztyén papoknak, a hittérítőknek azonban, ha czél-
jukat el akarják érni, olyan tudományos emberekből kell kikerülni," kik



a művelt japánok előtt épen tudományuk és kegyes életük miatt tekin-
télylyel birhatnak. Olyan népet, mint a japán. csupa szent énekek
zengedezése s holmi böjti prédikácziókkal nem lehet megtéríteni. Annyi
igaz, hogy a japán- nép többségének nincs na~y hajlama ősei· vallá.sát
elhagyni; ha azonban valaki áttér a keresztyénségre, senki sem gánqolja,
mert ezeknek az embereknek nagyon is közönbös az, hogy a másik
milyen felekezethez tartozik. A benszülött tudósok között egy buddhista
egyesület alakult, a. melynek az a czélja, hogya keresztyén hittérítők
ellen síkra szálljanak, de csak azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAszellemz" fegyverrel.

Egy van különösen, a miben a japán az európaikat felülmulja :
az érintkezés alkalmával való finom érzék, a jó modor. Ebből származik
az udvariasság. A közép- sőt a legalsóbb néposztály társalgási nyelve,
hangja egészen más, mint a milyen hez Európában hozzászoktunk. A
nép elmulat. örül tiszta szivéből, de annak a lármának, kiabálásnak,
taszigálásnak, valamint a káromkodásnak hire-hamvát se látjuk. sajó
modorb an különösen az . asszonyok a mesterek.lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA kik az előkelőbb
asszonyokkal érintkezhetnek, azt állítják, hogy a valódi nőiességben
egyetlen nemzet női sem mulják felül a japán nőket. A haragos, nyafogó
asszony gyötrelem volna a japánnak A leánynak első kötelessége, hogy
apjának, a nőnek pedig, hogy férjenek engedelmeskedjék. A nő egész
élete a családé. A csaladon kíviil semmi keresni valója nincs a japán
nőnek. .

Szellemz" képessége a japánnak, ha' nem is oly meglepó nagy, de
azért elegendő. Kölonösen a nyelveket tanulják meg igen könnyen. Az
egyetemi tanulók hallgatnak angol, franczia. nemet előadásokat.

Jellemző a japánokra az is, hogy testük tisetdntartdsara igen nagy
gondot fordítanak. A 40 millió lakos között talán egy sincs, a ki legalább
minden héten egyszer meg ne furö Jnék, Japán nagyobb városaiban
számtalan nyilvános fürdő haz van, a melyeket naponként ezrek keres-
nek fel. Azonkfvul minden valamire való házban I van fürdőszoba. ,"'-
falusi nép ép úgy fürdik, mint a városi. A fürdőt nagyon melegen
(40-45° c.) veszik s azt állítják, hogya japán-fürdő a bőrt a hideg
ellen érzéketlenné teszi s télközepén is. kimehetnek egy ilyen fürdő
után a szabadba, a nelkul, hogy a meghüléstől kellene tartaniok. Ennek
a meleg fürdőnek köszönhetik azt is, hogy télen alacsony hömérsék
mellett sem fázn ak. s a. kályhát csak hírből ismerik, ha ismerik.

Japán alkotmányos monarchia. Alkotmánya nem az uralkodóház
és nép közötti harczok szüleménye, hanem az uralkodó önkéntes adó-
mánya. A nép ép ezért szereti imádásig uralkodóját. A büntető törvény
könyvben benne van ugyan a «felségsértés s , de ilyen Japánban nincs,
ez, itt lehetetlen. Ha az uralkodó megjelenik az utczan, a közhelyeken,
a nép nem kiabál, nem éljenez, hanem a tiszteltteljes néma hallgatással
fejezi ki loyalitását.

Az uralkodó oldalán van a minisz tertanacs (Naikaku). A minisz-
tertanácsban a miniszterelnök elnököl. A minisztereket az uralkodó
választja s ezek egyedűl neki felelősek. Az egyes miniszteriumok a
következők: külügy (Gwaimusho); beliigy (Naimush~); igazságügy
(Shihosho); közoktatásügy (Mombusho); hadugy (Rikugunsho): tenge-



részeti (Kaigunsho}; pénzügy (Ökurasho); kereskedelem és fölmívelés
(Nöshömusho) ; közlekedésügy (Teishinsho). Az összes miniszterium mellett
van az államtanács.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A torvényhozd testület (Gikwai) két részból áll: a) felsőház (Kizokuin)
ésSRQPONMLKJIHGFEDCBAb ) alsóház (Jhügiin). A felsőház tagjai: a császári család tagjai, a
főurak és a legtöbb adót fizető polgárok által 7 évre választott képviselők
A főurak és a legtöbb adót fizetők is külön-külön választják képviselőiket.
A császár e választásokat megerősiti.

Az alsóházat a választott képviselők alkotják. Választói joggal
birnak azonlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA2 S éves polgárok, kik legalább 15 yen2) egyenes állami
és rendőrségi. Választható azonban az, ki 30 éves elmult. Birák, adó-
a dót fizetnek hivatalnokok, lelkészek egyáltalán nem; a közigazgatási
hivatalnokok pedig saját kerülettikben képviselővé nem választhatók. A
mandatum 4 évre szól. '

A hadsereg békeállományban 46-47 ezer, háború idejében pedig
mintegy 250 ezer emberből áll. A tényleges szolgálat 3 évig tart;
aztán előbb a tartalék ba, majd a honvédséghez sorozzák a, tényleges
szelgálatot bevégzetteket. A tisztikar mintegy 5°00 emberből áll és a
tokyoi tisztképzőből kerül ki. A tisztképző intézet tanulóinak fele tanulja
a francsza, fele a német nyelvet.

Az állami háztartásra érdekes világítást vet az 1896-7-diki költség-
vetés, a melyben a következő előirányzat van:

Bevétel: 138.070,677 yen.
Kiadás: 152.°72,463 yen.

A kó'zoktatásügyzmz'1zz'szterium rendes kiadásai 1,357948, rendkívüli
kiadásai pedig 59°00 yenre vannak előirányozva. A rendes kiadásoknál
a közoktatási miniszteriumnál kevesebb van felvéve a külügyre és a
kereskedelem- és földmívelés-üg yre. Az államadósságok nagyobb részét
a belföldön fedezik, csak elenyésző kevés papir jut a külföldre.

A kereskedelemre vonatkozólag a következő adatokat említjük fel:
az 1805. év első felében a forgalom nagyobb része a következő orszá-

gok r a esett:
Bevitel i. Kivitel:

Anglia 22.000,000 yen. 4.420,000 yen.
India 5.740,000 2.327,000
Egyesült Államok 5.°59,000 » 2 L660,000 »

Németország 5.332,000 1948,000»
Francziaország 2.601,000 8.922,000»
China 9.796,000 ~ 3 108,000 »

A kereskedő osztályt a nép még ma is lenézi, annyira, hogy
már az is feltünést kelt, ha a kereskedő vagy' neje valahová kocsin
megy. Helyzetük olyanforma, mint a zsidóké volt Európában a közép-
korban. A legnagyobb ritkaságok közé tartozik, hogy az egyes keres-
kedők akár egymásnak, akár európai kereskedelmi házaknak hitelt nyuj-
tanak. A kereskedelem jelszava, e Hotsza s ne», a miért az európai
kereskedők neheztelnek is rájuk. Ujabb időben Japán nagyobb városaiban

2) 1 yen = 2 Irt JO kr.

Magyar Tanítóképző. 5
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kereskedelmz úkolákat kezdenek állítani. - A japán nép a kereskedelemre
külőnösen ,azért nem alkalmatos, mert az idő értékét nem képes meg-
becsülni. Orákig eltart, míg egy-egy kisebb dolgot elvégeznek egymással.
A koreai követet meghívták ebédre s mikor tudtára adták neki, hogy
nem reggel 7 órakor, hanem délután 7 órakor lesz, egész röviden csak
annyit felelt: «Nem haj, ha máridejöttem, megvárom ezt az időt is»,
S ilyen Japánban akárhányszor megtörténhetik. Mikor a falvakban lakó
rokonok egymást meglátogatják, egy-egy ilyen más helyről való rokon-
látogatás hónapokig huzódik. Aztán a japán vendégszerető s mellette
jószívű, szégyennek tartaná, ha barátja vagy rokona bármely kérését
meg kellene tagadnia. A városokban a tanárok a szülőföldjükről szár-
mazó tanulókat gyakran éveken keresztül ingyen látják el élelemmel
és lakással.

A iparágak közül különösen a selyemtenyésztés válik ki. Egész
vidékek vannak, hol a lakosok eperfaápolás és selyemtenyésztésből
élnek, aztán a lack- és porczellán-készités is jelentékenyen emelkednek.

A munkabér általában csekély. A kézműves naponkint 33, a
cserepező 55-60, az ács 50-55, a kőrníves 65-70 sena) napszámot
kap Tokyoban. A falvakban a napszám még kevesebb. A kézműveseket
a pontatlanság jellemzi, semmikép nem lehet őket arra kényszeríteni,
hogya kiseabott időre elvégezzék az elvállalt munkát s a ki egyik
vagy másikat szorítja, vagy valamely vállalatnál pénzbüntetéssel sujtja,
annak «rossz ember» lesz a neve s a valamire való mesterember az
ilyen számára semmi pénzért nem dolgozik.

Az első vasutat r872-ben építették Tokyo és Yokohama közt. A
japánok nagyon szeretik az utazást, a vasúti kocsik rendesen túltömöttek,
A kocsiknak három osztályuk van. A harmadik osztályban a viteldíj
angol mérföldenkint I-2 sen, a második osztályban kétszer, az első
osztályban pedig háromszor annyi, mint a harmadik osztályban. A
vasútépítés most nagyban folyik s ha elkészülnek, a japán vasútak
hossza a 2000 angol mérföldet meghaladja. A részvényesek osztaléka
tendesen 200/0 körül jár.

Apostát előbb angol-amerikai módra rendezték be, később azonban
a német rendszert követték, Most az egész országban több van 2300
postahivatalnál. Régebben csak a levélposta volt meg, ujabban azonban
ehhez még a kocsi-posta is járult; sőt a postatakarékpénztárakat is meg·
honosították. A japán távirdavonalak meghaladják a 8000 kilométert,

A nép legnagyobb része a mezőgazdasággal foglalkozik, A hol
csak alkalmas hely van rá, riest termelnek. A japán rizs finomságra és
ízre nézve felülmulja más országok rizstermését. Ez az oka annak,
hogy a japán, ha csak szűk esztendő nincs, idegen rizst· nem vesz.
Vannak vidékek, hol a földmíves egész idejét a rizsföldeken tölti, mert
a rizsterméstől függ: nem kell-e neki éhséget szenvedni. Ezért várja
epekedve az esőt. Ha sokáig nem esik s már a viztartó gödrök is
kiszáradnak, akkor felmennek papjaik kísértében a hegyre valami viztar-
tóhoz s ott az eső istenének áldozatot mutatnak be. A pap először

3) 1 senlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA= 1"5 kr,



imádkozik az esőistenhez s feláldoz néhány tyúkot; a nép követ hány
a vízbe, majd nagy tüzeket raknak. A nép azt hiszi, hogy az esőistenhez
való búcsújárás és áldozás használ.

A rizs jóformán fényüzési czikk, a melyet csak a jobb módúak
ehetnek; a japán földmívelő nem azért termeli a rizst, hogy maga
elfogyaszsza, hanem hogy eladja. A szegényebb néposztály főtápszérét
a búza, árpa és a rozs teszi. A japánok naponként háromszor étkeznek.
Mindhárom étkezésnél a rizs viszi a főszerepet s belőle a japánok
egyszer-egyszer annyit elfogyasztanak, hogy az európai csak bámulni
tud rajta! A rizs en kívül különösen a tengermelléken sok halat
logyasztanak. Baromfin és némely vidéken vadon kívül a japán más húst
teljes életében nem eszik. Meg nem foghatja, miként képes az európaizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
a tejet meginni, a sajtnak még a szaga is undorral tölti el. Ilyen kőrűl-

mények között nem csodálkozhatunk, ha az állattenyésztés a kezdetnek
kezdetét is alig érte el. A földmíves osztály legnagyobb része eladó-
sodott, a hitelviszonyok nagyon mostohák s I20/0-on alul nem kaphat
a földmíves kölcsönt.

Az ország a kóZz'gazgatás tekintetében kerületekre (Ken) van osztva.
Minden kerületben több járás (Gun) van. A városok .és falvak képezik
a járást. Tokyo, Kyoto és Osaka kiilőn kerületet (Fu) képeznek. Az
egyes járások közigazgatása az önkormányzaton alapul. A Ken legelső
tisztviselőjét a chiji-t a korrnány nevezi ki. A községek előjáróit a
lakosok választják. A közigazgatási törvények a németekéinek másolata.

A rendőrség az egész országban állami intézmény s nem kevesebb
mint 29.000 emberből áll. Tokyoban jóformán minden utczasarkon
van egy fabódé, a melyben éjjel és nappal rendesen 2 rendőr van.
Ruházatuk európaias. s kiképeztetésüknél figyelemmel vannak arra, hogy
vívni jól tudjanak. A közemberek fizetése havonkint 8-10 yen. A köz-
biztosság az egész országban jó lábon áll. Egy európai nő magánosan
keresztűl kasul járhatna Japánt, a nélkül, hogy akármi bántódástói
kellene tartania. A japán nem szereti az éjjelezést. Esti II órakor már
Tokyo utczai néptelen ek s d. város néma. Éjféltájban egész városrésze-
ken keresztül mehetünk, a nélkül, hogy egyetlen egyemberreJ is talál-
koznánk. Mihelyt azonban pitymalisk, megmozdul az alvó város s már
kora reggel nyüzsög a nép az utczán.

Miként bánik el a rendőrség a későn járó elázott emberekkel,
mutassa a következő eset: anémet kolonia egyik tagja rendesen mélyen
szokott a pohár fenekére tekinteni; egy ilyen alkalommal elesett az
utczán, s elaludt. Mikor a rendőr észrevette, gondosan felemelte s feltette
kocsijára s mivel a német lakását m'ég meg tudta mondani, oda húzta
a kocsit az idegen lakásához , mivel azonban útközben ismét elaludt, a
rendőr felköltötte a szakácsot, átadta neki urát, de előbb a következő
bizonyítványt iratta vele alá: Alulírott Sanjirő Matsuska ezennel elismerem,
hogy ma reggel 1 óra 15 perczkor uramat, anémet A. R-t Jirő Otha
rendőrtől ittas állapotban, de másként sértetlenül átvettem. Tokyo
Meijí 22 évében az első hónap ro-en. Sanjirő Matsuska s (Pecsét.)

A kóiegészségügyről említsük fel, hogy Japánban jelenleg van 42000

orvos, 500 kórház, 2700 gyógyszertár, 33000 bába. A belügyminisz-

5*
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teriumnak külön közegészségügyi osztálya van; az orvosok közül igen
sokan látogatták az európai egyetemeket.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Az igazságszolgáltatásban előbb a francziákat, később a némete-
ket utánoztak. A bírákat élethossziglan nevezik ki, az igazságügymi-
niszter azonban egyik helyről a másikra athelyezheti. Fizetésük 480-6000
yen között váltakozik. Bíró csak az lehet. a ki az előírt két vizsgá-
latot leteszi. A két vizsgálat közötti határidő legalább 3 év.

A kó'zoktatásügy szép fejlettségnek örvend. A törveny ben megvan
a kényszeriskoláztatás, de alóla sokszor felmentenek egyeseket. A gyer-
mekeket 7 éves korukban küldik először iskolába. Közoktatásügyi in-
tézetek a következők:SRQPONMLKJIHGFEDCBA

a ) a 3 -4 évre terjedő elemi népiskola,

b ) a 2-4 évfolyammal biró felső népiskola,
c ) a középiskola 5 osztály ly al,
d ) a kötögakkő (felsőbb iskola) 3 évi folyam mal,
e ) az egyetem. .
Ezek mellett vannak még tanító- es tanítónőképző-intézetek, felső

leányiskolák s különbözőszakiskolák. Ló'nholm a tanító- és tanítónó-

képző-intézetek berendezéséről nem emlékezik meg, nekem úgy tetszik,
hogy ezekben a japánok a német példát vették irányadónak.

1894-benaz egész országban 23,960 népiskolában 61,556 tanító.
3,337.000 gyermeket tanított. Ha nyaron a vidékre kirándulunk, minden
faluban látjuk a jól felszerelt iskolát, a melyből a gyermekek vidám
zaja hangzik. Az írás és olvasás tanítása sok időbe és fáradságba kerül;
de azért mire a gyermek IQ éves, a legtöbb tudja olvasni a közönsé-
g esebb könyveket értelmesen. Az elemi z"skola ta7ztárgyai a következők:
Erkölcstan, olvasás, írás, nyelvtan, számtan és testgyakorlat. A heti
órák száma az első két osztályban 24, a többiekben 27.

A felső néPiskola tantárgyai: Erkölcstan, olvasás, irás, nyelvtan,
számtan, földrajz, japán történelem, természettudományok, rajzolás, ének-
lés, torna. A fiúk emellett facultative tanúlják az angol nyelvet, a leányok
pedig heti 3 órán a kézimunkát, különösen a varrást. A heti órák száma 30.

A kózépiskola tantárgyai: Ethika, japán nyelv, chi nai irodalom.
angol nyelv. történelem, földrajz, mennyiségtan, természettudományok,
írás, rajzotás. torna. A heti órák száma 28 - 30.

A kó"tógakkő az egyetem előkészítő intézete. A tanterv aszerint
különbözik. a mint a hallgatók az egyetem különböző facultásaiba akar-
nak belépni Jellemző, hogy a latin nyelvet csak azok tanulják, a kik az
orvosi palyára szándékoznak lépni.

Az egyetemen van jogi, orvosi és bölcsészeti fakultás. Az egye-
temen 205 tanár van, kőztük 8 német, 2 angol. 2 amerikai, :2 franczia.
Az egyetemi tanulók száma 1300. Minden facultásnak megvan a maga
dékánja A rektort a kormány nevezi ki.

Az utolsó évtizedben Japánban a sajtó is nagyon fellendült. 40
évelőtt még nem volt hírlap s most Tokyoban [5 nagy napilap jele-
nik meg. I89[-cen megjelent összesen 22,000 munka. E közűl 729 a
közigazgatással és politikával, [6[9 az igazságszolgáltatással, [81 a
hadügygyel, 998 a vallástudornánynyal, 43 a nemzetgazdasággal, 158



statisztikával, 688 kereskedelemmel és iparral foglalkozott. Bölcsészeti
munka 142, földrajzi 534, történelmi 209, mennyiségtudományi 358,
csillagászati 414. orvosi 575, zenei 668,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBApedagógiaz"lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA565 volt. Ezenkrvűl
a szépirodalom 110 kötei chinai és 678 kötet japáni költészettel, 381
regénynyel és mesével van képviselve. Aztán ebben az évben jelent
még meg 83 sz ótár és 2248 naptár!

Ezekben mutatja be Lönholm a japánok mai műveltségi állapotát.
Czélja csak egy: hogy Európa népei elismerjék, hogy Japán a czivilizált
országok közé tartozik.

(Csurgó.) Pethes János.

EGYESÜLETI ÉLET.dcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

T is z te lg é s e k .
1.

A tanítóképző-intézeti tanárok országos egyesülétenek küldöttsége
a f. é, január 7 én nyujtotta át dr. Wfassz'cs Gyula vallás- és közokta-
tasügyi miniszternek és 2szlz'nszky Mihály államtitkárnak a tiszteletbeli
tagsági okleveleket az 1896. év julius 5-én tartott kö cgyűlés határoz a-
lából kifolyólag. .

A nagyszámú küldöttség vezetője Péterfy Sándor. az. egyesül-:t
elnöke volt; tagjai voltak: Lázárné Kaszrner Janka, Pákh Berta,
Katonáné Thuránszky Irén. Drescher Irrna. Watsesck Gizella, Karanyi
Sarolta, Kárpáti Irén, Peres Sándor. dr. Orbók Mór. dr. Kovács János,
Herrmann Antal, Farkas Sándor, Sztankó Béla, Radó Vilmos. Nagy
Lászió. Komárom')! Lajos, Groó Vilmos, Lederer Ábrahám, I:!.mber Károly,
dr. Málnaz Mihály.

Péterf')! Sándor a miniszterhez intézett beszédében meleg hangon
emlékezett meg a miniszternek az egyesület iránt többször tanúsított
kiváló jóakaratárol és figyeiméról. Különős hálára ad okot a tanító-

képzés s a népoktatás barátainál s elsősorban a tanítóképző tanároknál,
hogya miniszter úr mindenkor, a mikor arra alkalom volt, kiemelte,
hangsúlyozta a tanítóképzés ügyét. Az egyesületet még az is indította
tiszteletének nyilvánítására, hogy a miniszter úrtöbb Ízben már maga
is teljesítette a tanítóképzők munkáját magas és nemes értelemben. A
tanítók magasztos hívatásáról szóló czikkekben oktatja a tanítóság ot. az
egyetemes tanügyi kongresszuson is megjelent közöttük és le Ikesítette
őket; legutóbb pedig mint a tanítói egyesületi élet támogatója, fejlesz-
tője, teljesítette a tanítóképzés magasztos ézélú munkáját A tanító-
képző munkásai nyujtják tiszteletüknek kifejezeset az ország első tanító-

képzőjének. Végül k érte, hogy fogadja el kegyesen tiszteletbeli taggá
történt megválasztásat. .

A miniszter úr a következőkben válaszolt:
e Valóban az elismerésnek igen sok jelével találkozom a tanítóság

részéről; ennek hatása alatt érezern, hogy azok inkább jóakaratú to-
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rekvéseimnek szőlanak, mint annak az eredménynek. a melyet eddig-
elérnem sikerült.

De nagyobb eredményt a népoktatásügy terén csak akkor lehet
elérni, ha a társadalom érték-itélete is megváltozik a tanítók javára, a
mihez nagy mértékben hozzájárulhat a tanítóképzés az által, hogy a
tanítók műveltségének színvonalát folytonosan emeli.

Nagyon köszönöm ezen megtiszteltetést s biztosítom róla Önöket,
hogy egyesületi ügy eik iránt, most már úgyis, mint egyesületük
tagja, mindig a legmelegebb érdeklődéssei fogok viseltetni>

A küldöttség ezutánzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAZsZhnszky Mihály államtitkárnál tisztelgett,
a kinek szintén Péterfy Sándor elnökünk nyujtotta át az oklevelet.
Beszédében kiemelte, hogy Zsilinszky Mihályt' mindenkor erős szálak
fűzték a tanítóképzés ügyéhez. Mint egyházi felügyelő, melegen érdek-
lődött a tanítóképzés ügye iránt és előmozdította egyházkerülete tanító-
képzőinek ügyeit. Mint Tessedik Mihály életrajzának megírója, a ta-
nítóképzés ügyének kiváló művelője lett az irodalmi téren is. Ma is
nemcsak mint államtitkár magas hivatásánál fogva, hanem mint egyik
kisdedóvóképző felügyelő-bizottsági tagja, behatóan és közvetlenül vesz
részt a képzők ügyeinek intézésében.

Zszhnszky Mihály államtitkár válaszában melegen köszönte meg-
a megtisztelő bizalmat. A szónok szavaira reflektálva kijelentette, hogy
mindig melegen érdeklődött a tanítóképzés ügye iránt s most is nem-
csak hivatalosállásánál, hanem ügyszereteténél fogva is legfőbb gond-
ját fogja képezni a tanítóképzés ügyének előmozdítása. Ígéri. hogya
tanítóképző tanárok egyesületének működését, mint most már az egye-
sületnek tagja is, állandó figyelemmel fogja kísérni, s a hol arra alkalma
nyílik, előmozdítani.

A küldöttség mindkét beszédét megéljenezte.
Meg kell említenünk, hogy a miniszter úrnak átadott valóban

díszes, művészies szép oklevelet Havranek Gyula pedagógiumi rajztanár
készítette, az államtitkár úrnak adott oklevél nemes ízlésű kiállítása pedig
Hollós Károly polgáriskolai tanítóképző rajztanár művészetét dicséri.

Ugyanez alkalommal, a tanítóképzőkkel együttesen tisztelgett a
Magyarországi Tanítók Országos Bizottsága is. Lakits Vendel, elnök,
lelkes szép beszédben üdvözölte a minisztert. Előadta azokat az ügye-
ket, a melyekkel a II. Országos és Egyetemes Tanügyi Kongresszussal
kapcsolatban tartott V. egyetemes tanítogyűlés foglalkozott; átadta rt
határozatokat tartalmazó mernorandumokat és kérte a minisztert azok
figyelembe vételére s lehető keresztül vitelére.

A miniszter úr válaszában kijelentette, hogy ő teljes mértékben

át van hatva a néptanítói .állás és hivatás fontosságától. Kiván is a
tanítók helyzetén, a mennyire a körülmények megengedik, segíteni.
Nyilatkozott a tanítóegyesületekről is. a melyek működésének fejlesztését
kivánja. Nem tartand asonban czélszerűnek az egyesületi életnek oly z'rányban
való jejlődé.!'ét, a melya tanítókat elzárná a társadalomtói és közöttö'k kaszt-
z'rán!t létesítene. Igérte, hogya memorandumokban foglalt javaslatokkal
behatóan fog foglalkozni, s azokat, a mennyiben nézeteivel s a visz 0-

nyokkal nem ellenkeznék, meg fogja valósítani.
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miniszternél a tanítóképző-tanárok egyesülete részéről. Ez alkalommal
adtuk át az egyesület segélyezése és a tanítóképző tanárok anyagi hely-
zetének javítása ügyében készített folyamodványainkat.

A küldöttség vezetője dr. Kovács jános, alelnök, s tagjai voltak:
Péterfy Sándor, Szümkó Béla, Léderer Abraharn, dr. Wesceiy Ődön,
Nagy Lászlő.

Dr. Kovács János alelnök. a kiildöttség szónoka, a következő beszé •
. det mondotta:

cA Tanítóképző-Intézeti Tanárok Orsz. Egyesületének nevében jelen-
tünk meg kegyelmes urunk előtt, első sorban azért, hogy hálásan meg-
köszönjük egyesületünk segélyezését s mély tisztelettel kérjük ezen
segélynek a folyó évre való megújítasát.

Egyesületünk eddig is szünetlenül buzgólkodott azon, hogy a
tanítóképzésnek az egyesületi működés körébe utalt minden irányú ügyé-
ben a tennivalóját megtegye. A mint a közelmúltban a képzőintézeti
tanterv elkészítésében közreműködött, ~gy jelenleg a tantervhez 'készí-
tendő utasításokhoz is szándékszik az adatokat összegyüjteni s a véle-
ményeket megszólaltatni, hogy ezáltal a maga körében megvalósítsa
nagyméltóságod azon kifejezett intentióját, hogy az Orsz. Közokt.
Tanács működésébe a tanítóság minél szélesebb köreit vonja be. Nagy-
jelentőségű munkájában azonban csak aránylag kevés számú tag áldo-
zatkészségére támaszkodhatik egyesületünk, azért folyamodásunkban a
segélyösszeg fölemelését kérjük.

Második, most benyujtandó folyamodásunkban bátorkodunk megis-
mételni azon kéréseinket, melyeket az elmult évben a tanítóképző-tanárok
javadalmazásáról szerkesztett Emlékiratunkban beterjesztettünk volt.
Engedje meg nagyméltóságod, hogy ezen kérésünk főbb pontjait röviden
jelezzem.

A mit kérünk, az a parÜás a kÓ'zéPúkolai tanárokkal. 1868-ban a
tanítóképző-tanárok - munkájuk természetének megfelelően - a pari-
táson felül javadalmaztattak. Azután megfordult a helyzet és 20 évi
vissza esés után sikerült megint el érnünk, hogy a paritás elvét a tör-
vényhozás elfogadta. Ez nyilvánult a fizetésrendezési törvényben is. De
meghagyta e törvény a segédtanán' intézményt, amely 8- ro évi tar-
tamával ugyanannyi évvel veti hátra a tanítóképző-tanárt középiskolai
kartársai mögé. Mély tisztelettel kérjük Excellentiádat, méltóztassék az
indokolatlanúl hosszú segédtanári szolgálatot megrövidíteni és annak
tartamát 3 évben megszabni. :

A rendes tanárokra nézve a törvény intézkedései ugyanazok, mint
a középiskolai tanárokranézve. De a hosszú segédtanári szolgála táltal
különben is hátravetett tanítóképző-tanárok hátrányos helyzete még
fokozódik az által, hogya végrehajtás a tanítóképző-tanári statusban
aránytalanul kedvezőtlenebb, mint a középískolai statusban. Kéresünk
az, hogy a tanítóképző rendes tanárok a középiskolaiakhoz hasonló ará-
nyokban osztassanak be fizetési osztályokba és fokozataiba

Az zgazgatókra nézve, bár a törvény nem mondja ki kifejezetten,

II.
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mint a középiskolákra azt, hogy a VIlI. oszt. z-ik fokozatában kezdjék
szolgálatukat. mindazonáltal bátorkodunk erre vonatkozó kérésünket is
megújítani, fölbátorítva különösen nagyméltóságod azon elnökségünkhöz
intézett rendelete ártal, a melyben ezen kérésünk teljesítésére való haj-
landóságot kijelenteni kegyeskedett.

Fölujítjuk folyamodasunkban azon kérésünket is, hogy a tanári
5 éves pótlék 200 frtra emeltessék és hogyafővárosban működő
tanárok helyi pótlékban részesittessenek. Ugyanazon kérések ezek,
melyek mar a középiskolai tanárok által is nagyméltóságod elé ter-
jesztettek.

Kiterjeszkedik még kéresünkzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAagyakúrlózskolai tanítok ügyére is, kiket'
az újabb alakulások mintegy kirekesztet tek a tanítóképző-tanárok statusa-
ból, bár a tanítóképzés integraus részét képező gyakorlati kiképzés
főleg az ő vállaikon nyugszik.

Rámutat folyamodásunk a polgári iskolai tanítóképző-intézeteknek
már negyedszázad óta tartó anomális helyzetére.

Végül felhívjuk nagyrnéltóságod ' figyelmét a nem állami képzők
tanárainak elhanyagolt viszonyaira s kérjük kegyes támogatását azoknak
megjavítására. 7

Azon tiszteletteljes bizalommal terjesztjük ezen kéréseinket nagy-
méltóságod elé, a melyre cselekedetei és nyilatkozatai az összes tanár-
ságot feljogosították. Mint érdekeink legfőbb őrét· és védelmezőjét
kérjük nagyméltóságodat, méltóztassék folyamodásunkat kegyesen fo-
gadni s kéréseinket méltányos és igazságos elintézésben részesíteni,»

A miniszter úr a következőleg válaszolt;
«Szónokuk higgadtan és szépen előadott beszédjére válaszom az,

hogy a tanítóképző-intézeti tanárok anyagi helyzete. mely előttem
ismeretes, meggyőződésem szerint is javításra vár.

Jól ismerem a bajokat s meg is van bennem a teljes jóakarat, de
a mint önök is tudják, a bajok orvoslása nem pusztán a miniszter akaratá-
tól, hanern a körülményektől is függ. Legyenek róla meggyőződve, hogya
mzlyen lelkesedéssel adta elé t. szó1zokuk azSRQPONMLKJIHGFEDCBAö n ö k óhajtását, én éPen olyan
lelkesedéssel fogom ügyezket felkarolni s odahatm, hogy a folyamodvá-
nyukban kifejezett kivánságazk teljesüljenek. >

Ill.

A midőn a tanítóképző-tanárok a fizetésüg-yben tisztelegtek a mi-
lüszter úrnál, megragadták az alkalmat és Péterfy Sándor elnök veze-
tése mellett tisztelegtek Molnár VIktor osztály tanácsos úrnál és kife-
jezték szerencsekívanataikat a vaskorona renddel való kitüntetése alkal-
mából. .

M o in d r Viktor szivesen. fogadta az üdvözlést s válaszában kie-
melte, hogya kituntetés értéke megkétszereződik azaital, ha a vele egy
téren működó pályatársak elismerése is csatlakozik a legfelsőbb elisme-
r éshez , Ezután szives beszélgetés közben újra melegen megköszönte
a tanítóképző-tanárok megemlékezését.


