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Az ezred éves kiállítás közoktatási csoportja alkalmat nyujtott
tanítóképző-intézeteink működésébe és beléletébe áttekintő, mély be-
pillantást tenni. Napokat töltöttem kiállított tárgyaik között s csak rit-
kán zavart meg néhány pillanatra egy-egy odatévedt laikus látogató.
Társam egy vidéki kollegánk volt, ki a földrajzi és történelmi tanmenete-
ket, taneszközöket és dolgozatokat tette beható tanulmányozás tár-
gyává.

A kizárólag egyéni érdeklődésből tett megfigyeléseim közzététe-
lére kesőbb e folyóirat szerkesztője által felhivatván, engedtem a fel-
hívásnak, bár akkor már a kiállítás bezárása előtt állván, nem volt
elég időm jegyzetcimet annyira kiegészíteni, mint ez a folyóirat czél-
ját és irányát tekintve, kivánatos lett volna. De talán ily hézagos
ismertetéssel is tehetek némi szolgálatot azoknak, kiknek nem volt
módjukban a képző-intézetek csoportját tüzetesebb megvizsgálás tár-
gyává tenni, illetve azok legfontosabb működését, a gyakorlati kikép-
zés változatos menetét és ennek megfelelő eredményét megfigyelni.

c A tanítóképző-intézetnek leglényegesebb részét teszi, Diester-
weg szerint, a gyakorló-iskola; nélküle az semmi, vele minden.s Tan-
tervünk szerint, ca tanítóképezdei tanításnak a népiskolai tanítás elő-
képének kell lenni. Ez okból állítratik minden tanítóképző mellé úgy-
nevezett gyakorló iskola, melyben a tanítónövendék az elméleti oktatás
alkalmazását szemléli és gyakorolja», 68 tanítóképző-intézetünk közül
azonban 28 még' mindig nélkülözi a 'tanítóképzés tulajdonképpeni mű-
helyét, a gyakorlóiskolát. Hogya kiállításon mind a mellett 25 tanító-
és 1 0 tanítónóképző-intézet résztvett, oly eredmény, mely képző-inté-
zeteink erőteljes belső fellendülése, főleg pedig a tanári testületek haza-
fias törekvése és lelkiismeretes kötelességteljesítéséről tesz : bizony-
ságot.

A gyakorlati kiképzést iHetőleg a tanterv kisebb csoportok kép-
, zését s minden gy. isk. tantárgy tanításának legalább egyszeri meg-
hallgatását ajánlja. A gyakorlottság megszerzésének folytatását képe-
zik a tanítási. gyakorlatok s az ezeket követő bírálat. Kövessük ugyan-
azon sorrendet.

1. A nyolcz intézetből: Baja, Csáktornya, Igló, Kolozsvár (tanító-
nőképző), M.-Sziget. Sárospatak, Sopron (ev.) és Znióról beküldött

Magyar Tanítóképző. I I
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iskolalátogatási jelentések, a bajai, csurgói, szígetí, pataki, budai,
székely-kereszturi, iglói és ·győri tanmenetek s a tizenegy értesítő a
végrehajtás tanulságos változatosságát tüntetik fel. Ismertetésemben
leginkább ezen változatosságot s az általános vonásokban tartott tan-
tervtől való czélszerű eltéréseket fogom kiemelni, a tanmeuetek, értesí-
tők erre vonatkozó részét lehetőleg szó szerint idézve.

Baján a II. osztály növendékei havonkint egyszer egész napon
hospitalnak. Mintatanítás négy ízben a számadás. nyelvtan, beszéd- és
értelemgyakorlatból, szépírás. ének és torna, négy ízben az írva-olvasás,
olvasmány- kezelés, földrajz és helyesírás köréből tartatik.

A kolozsvári tanítóképző növendékei mindennap kettejével láto-
gatják slejegyzik a tanítást sZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAr t harmad- é s negyedéves ek közül is volt
naponkint egy-egy növendék jelen a tanításon

Csurgón a második osztály növendékei «3zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAnapon dt» vannak jelen
a gy. isk. tanításon, míg Nagy-Kőrösön azt félhetenkz"nt sorrendben
látogatják.

Sopronban kitűzött czél a negyedéves növendékeket a gy. isko-
laban ennek hátránya nélkül mint tényleges tanítókat mz'iködtetni. Ezért
szükségesnek látják az ő alapos gyakorlati kiképeztetésökről már a
megelőző években gondoskodni. Evégből az első éves növendékek
betűsorban félnaponkint hospitálnak, naplót vezetnek, s azt a gy_ iskola
vezetőjének bemutatják. A másodévesek ugyanily módon látogatják
egész éven át a gy. iskolát.

Bár az iskolalátogatásokra fordított idő és a csoportok képzése
majdnem intézetenkint változik, a ezél, melyet a sárospataki tanmenet-
ben találunk legszabatosabban megállapítva, ugyanaz, nevezetesen:
ca) A népz"skolai oktatás rendjének és módjának megjigyelésébm s a kt/elölt
múztaleezkékről szó- és tartalomhű reprodukeziók készítésében való gyakor-
lás " b ) ez úton az oktatás és módszertani szabályok megértéséhez szük-
séges szemléleti alap megszerzése ,- c) önálló tanítási tervezetek készítésére
való képesítés».

~ A másodévesek itt 2-3 tagbói álló csoportokba beosztva a
második harmadban sorjában félhétig hospitálnak minden tanításon. A
második sor látogatás alkalmával r t hét második felében vannak jelen,
úgy, hogy minden növendék egy egész héten át· figyelheti meg a
tanítást.

Az első sor látogatás alkalmával a beszéd- és értelemgyakorlat-,
az írvaolvasás- és olvasásból, a második sor latogatás alkalmával az
olvasás-, nyelvtan, számtanból készítenek 4-4 reprodukcziót, Igy rnzn-
den növendék 8-8 más tanítást· másolatot, az egész osztály IQO-I IQ

gyakorlatot készít.

A csoportok sorrendjét s az egyes· növendékek által készítendő'
jelentések anyagát a neveléstan tanára jelöli ki. A hospitálást követő
harmadnapra benyujtják dolgozataikat az igazgatónak, ki miután azokat
a gy. isk. tanító átvizsgálta, «az elég hűeknek talált reptodukcziókat
az elméleti órák végén vagy helyettesített idegen órában felolvastatja,
elemezteti, az oktatási és módszertani szabályok felállítására felhasz-



nálja és mindenikre rávezettéti az elernzés eredményét:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa) tantárgy,
b) tananyag, c) feltételezeti előzmény, d) tmzczél. e) külső,.íJ belső tan-
menet.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAx l tanalak, h) taneszközö'k szempontjaból. A nem elég hűeknek
talált dolgozatok készítői husvét után még egy iskolalátogatásra utal-
tatnak.s

Máramaros-Szigeten a módszertan általános részének befejezése
után február havától kezdve heti egy-egy órán hospitálnak a másod-
évesek a szaktanár vezetése alatt. A megfigyelés tárgyát s így a jelen-
tések tartaimát képezik a rendelkezésre álló idő beosztása, az előkészí-
tés vagy ismétlés, az új anyag átadása, a begyakorlás, alkalmazás, a
szemleltető eszközök használata s a tanítás sikerét biztosító fogások.
Óra végén megbeszélik tapasetalataikat a szaktanár és. lehetőleg a gy.
isk. tanítójával, kik az ezen megbeszélés alapján kidolgozott jelentése-
ket megvizsgálják.

A harmadik osztály növendékei a tanév elejétől kezdve sorrend
szerint naponkint és egyenkint felváltva látogatják a gy. iskolát. Három
különböző napon Ca hét első vagy második felén) végzett látogatás után,
félhetes látogatás következik. Majd egymásután egész hétre megy min-
den növendék, hogy így a tanítás összefüggéséről, folytonosságaról, az
iskola vezetéséről tiszta képet nyerjen .

Sárospatakon és Csáktornyán a növendékek a helybeli és e czél-
ból tett kirándulások alkalmával néhány vidéki iskolát is megláto-
gatnak.

Látjuk, hogy tanítóképző-intézeteink a tantervben kijelölt időt
nem tartják elegendőnek a látogatás czéljának elérésére. A heti egy-
egy órát fél-, egésznapos, fél-o egészhetes látogatássá terjesztik ki,
ezeket a harmadik, sőt a negyedik osztályban folytatják, mig másutt a
fokozatosságot szem előtt tartva, egy~egy órai látogatáson kezdik,
azután mennek át napi, fél- és egész heti látogatásra. Melyik legyen
itt a helyes? Az bizonyos, hogy a növendék a gyakorló iskolában akár
mint hallgató, akár mint tanító vagy segéd minél több időt töltsön.
Ez érleli meg a tanítóképzés gyümölcsét, Az idővel azonban szintén
takarékoskodni kell s a látogatásokat es ak addig folytatni, míg azok
czéljukat nem érték. A bemutatott jelentések, reprodukeziók mutatják,
h~y ezen ezél az említett különböző elrendezés és beosztás mellett is
megközelíthető. Mégis azt tapasztaljuk, hogy a látogatások rendje,
száma, tartamának tervszerűsége és fokozatossága mellett nem kevésbbé
fontos azoknak gondos előkészítése és a dolgozatoknak utólagos meg-
beszélése.

II. A látogatások által íly módon előkészitett tanítási tervezeteket
és gyakorlatokat a budaposti 1. ker., II. ker., a debreezeni, esáktornyai,
győri kath., iglói, félegyházi, kolozsvári mindkét, kőrösi, szigeti, pataki,
soproni, ungvári és zniói, összesen 1 6 intézet mutatták be. Az ezen,
valamint más intézetekből beküldött tanmenetek egészítik ki a képet

A tanítási gyakorlatok a min. tanterv szerint a harmadik és
negyedik évfolyamra esnek. Sopronban a fent említett czélból már a
másodévesek készitenek tanítási vázlatokat s a második félévben a

II*



gyakorló iskola egy-egy osztályában próbatanításokat tartanak. A próba-
tanítás tervezetétzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAaz osztály minde« ni'J"vendéke kidolgozza írásban, de
tanításra csak egy növendék jelöltetik ki. A harmadévesek hetenkin t
két próbatanítást és egy katechetikai gyakorlatot végeznek. Csak sejt-
jük, hogy ezen osztályban is valamennyi növendék készül mz'nden egyes
tanításra.

Sárospatakon a tanczél:ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA» az előkészítő és alapvető tantárgyak
köréből tartott próbatanítások áital a második osztályban nyert oktatás-
tani és módszertani ismeretek gyakorlati értékesítése, a beszéd- és érte-
lemgyakorlat (írva-olvasás, olvasókönyv, a fogalmazás, nyelvtan, helyes-
írás). a szám- és mértan tanításában való gyakorlottság oly mértékű
megszerzése. hogy a tanítójelöltek a következő negyedik évfolyam ban
szükség es etén a gy isk. tanító helyettesítésévelis megbízhatók legyenek .•

Evégből, mint Bajan és Sopronban, megismertetz'k s megneveztetz'k
'ct nővendékekkel a Ryakorló-iskolaz' tan- és vezérkö'nyveket, a szaktanárok
kötelesek a gyakorló-iskolában külö'nö'sen saját tárgyaik tanítására gyak-
rabban megjelenni és Sopronban arról is gondoskodni, hogy scakjok
azon részeit, melyek a népiskola anyagát képezik. a növendékek a
gyakorló-iskolában meghonosodott szavakkal és kifejezésekkel tanul-
ják meg,

A heti egy-egy órában két-két növendék lép föl s egyre 4 - 5
gyakorlat esik, A negyedik osztályban heti 2 órában ezen gyakorlat
folytattatik s a második félévben a növendék egy órában két tanítást tart.
Egész év alatt egy-egy növendékre 1 0 - 1 I leczke esik.

Csupán a harmadik osztaly minden növendéke felváltva egyszer
tanít a négy alapvető tantárgyból. A negyedik osztalyban 20 növendék-
nek 2-3 tagból álló csoportokba való beosztása mellett egyre-egyre
28, az összesre 560 félórai tanítás esik,

A győri kath. tanítóképzőben a második osztály tói kezdve heti
2-2 óra fordittatik gyakorlatra s a negyedik osztályban januártól
kezdve minden növendék fél, majd egész najJon tanít. '

Mármaros-Szigeten heti két félórában tanít egy-egy növendék sor-
rend szerint az alapvető tantárgyakból. A következő félórában megbírál-
tatik. A negyedik osztályban október második felében kezdődik a napos
tanítás. Mikor minden növendék már három különböző napon át ,taní-
tot~, három egymásután kö'vetkező napon' (a hét első v. második fele)
tanítanak felváltva; ennek végeztével egy· egy egész hétzg .• Igy minden
növendék a harmadik osztályban mint felügyelő és segéd két hetet,
a negyedikben mint tényleg működő tanító szintén két hetet tölt e ,

Aradon, Baján. Csáktornyán és N. - Kőrösön is keveslik a heti
két illetve négy félórai gyakorlatot, s »hogy a növendékek necsak
félőrai, de huzamosabb időn át is gyakorolhassák magukat a tanítás-
ban, nevelésben, vezetésben s egyátalában, hogy beleéljék magukat
egy iskola gyakorlati életébe: «a negyedévesek hetenkz'rtt felváltva ketten-
ketten végzik a gyakor/óban a tanítói tisztet c . Baján a félhéti tanításon
felül a kath. növendékek heti egy órában felváltva hz'ttant tanítanak a
gyakorló-iskolá-ban, mig a csáktornyai és nagykőrösi negyedévesek a
helybeli iskolákban mint helyettesek működnek. Utóbbi intézetben a



próbatanítást mindig az tartja, kiZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi l hét első felében tanít agyakorló
iskolában, a bírálattal pedig az bizatik meg, kí a hét utolsó felében
tanít.

Az orsz. izr. tanítóképző-intézet gy. iskolája három tanteremben
(1., II, Ill. és IV. oszt.) lévén elhelyezve, a látogatás és tanítási gyakor-
lat ugyanazon időben három csoportban eszközöltetik heti 2-2 órában.'
Egy-egy jelölt két egymásután következö órában tánít s a következő
ott folytatja, a hol elődje elhagyta. Ha sorrend szerint minden növen-
dék tanított. a csoportok felváltják egymást és az uj tantárgy és uj osz-
tályban a negyedéves növendék ismét több hétig gyakorolja magát,
részint mint működő, részint mint figyelő taníto. Egy,egy növendékre
így r890-ig 12- 15 órai tanítási gyakorlat jutott.

A tanterv szerinti het! 1 illetve 2 órai tanítási gyakorlatot,' mint
látjuk, keveslik intézetcink s általános a törekvés, huzamosabb s a
gyakorló-iskola minden osztályára terjedő tanítási gyakorlatra alkalmat
nyujtani, hogy ez által a növendéknek a tantárgyak összefüggő kezele-
sében, a figyelem gyakorlásában, a különböző osztályoknak egyidejűleg
való megfelelő vezetésében és foglalkoztatásában szükségeszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAö'nállóJ 'ágát
biztosítsák. A legsikerültebbnek látszé tanításnak is az alkalmazás. a
következő órákbau való ismétl es, egy-egy szakasznak áttekintő egybe-
foglalása, az előbbiekkel összeköttetése a legbiztosabb kriteriuma. A
huzamosabb ideig végzendő tanítasi gyakorlatot a készülőben levő tan
terv is ajánlja s követeli, hogy egy-egy növendék legalább is két egy"':
másután következő órán tanítson. Az erre felvett heti 8, illetve 6 taní "
tási gyakorlati órából 25 növendék mellett egyre-egyre legfelebb 8
gyakorlat esik s a két egymásutani órában végzendő tanítás bár hatá-
rozott haladást képez az eddigi gyakorlathoz képest, szintén nem fogja
biztosítani a növendékektől megkivánt gyakorlati önállóságot. A fél-o
egész napos, fél-, egész hetes gyakorlatok közelebbre hoznak aczélhoz,
de nem gyakorolják a növendéket azon alkalomra, melytől tanítói repu-.
tatiója, sokszor existentiája fLigg. a vizsgatételre Eddig erre csakis
Sopronban vannak figyelemmel.

A két tanteremben elhelyezett négy osztályú gyakorló-iskola tanulói-

nak tanítását itt kellő ellenőrzés mellett a negyed évesek végzik. A tan-
tárgyak öt csoportra vannak osztva s mindegyiknek tanításval egy év-.

negyeden át egy-egy növendék bizatik meg. Az évnegyed végén vizsga
tartatik s a tantárgycsoportokat más növendékek veszik áto Az elő-
készület az első negyedben az elemi iskolai tanítás teljes alakjában a
kérdések és feleletek feltüntetésével történik; azontúl megengedtetik
a vázlatos, de azért a menetet teljesen feltüntető feldolgozás is. A val-
lás és számvetési tantárgy csoportok tanítasával megbízott tanító-
növendékek saját tantermükben az osztály tanítói összes teendőket végúk.
A hó végén osztályozzák tarsaikkal a tanulókat s kiállítják a Itavz
értesítőket.

Öt tantárgycsoport mellett négy ízben való változtatással azon-
ban 20 növendek részesülhet ily huzamosabb ideig tartó tanítási s vizsga-
tételi gyakorlatban. A tanító-növendékek tanításánál mindig jelen van
egy bíráló növendék. Ezen huzamos ideig tartó tanítási gyakorlatok mel- ,
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lett megtartatnak a rendes heti próbatanítások, a mikor a két tan-
terembe osztott iskola osztatlanná alakíttatix, hogy íly módon ennek ve-
zetésében megfelelő gyakorlatra tegyenek szert.

E sorok írója annak idejében a zniói képzőintézet harmadik, akkor
utolsó osztály növendékeitzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa szabályszerű próbatasításokon kívül hat-Itat
hetz" időközökben más-más gy.-iskolai tantárgy álLandó tanításával s a
tö·bbi öikorosztály megjelelő foglalkoztatásávál bízott meg, mely idő letel-
tével sZZ1zténvizsgát tettek. Az ily huzamosabb ideig tartó, a gy.-iskola
valamennyi osztálya és alapvető tantárgyaira kiterjedő gyakorlatok
mellett oly önállóságra tesz szert a növendék, mely sikeres működé-
sét eleve garantirozza s őt a kétes kísérletezéstől s kinos vergődéstől
megóvja, Hogy az illető növendékek ezen egyhuzamban tartott tanítasi
gyakorlatok miatt sok intézeti tanórát ne mulaszszanak, kivánatos, hogy
a képzőintézeti tanórák a gy ..iskoláéival ne essenek egybe. Ha ez azonban
bármi okból ki nem vihető, az esetben a növendékek tanítási elfoglalt-
ságuk idejere inkább mentessenek fel s pótolják ezt a magántanulas
útján, a mi lehetséges, semhogy elégtelen gyakorlati kiképeztetéssel
bocsáttassanak el, a melynek magánúton való pótlása sokszor csak
évek mulva a reájuk bízott gyermekek rovására történik, de a legtöbb
esetben egyáltalában nem sikerül.

Az önálló tanítói működéshez rnegkívánt gyakorlottságot azonban
a fellépések még oly magas száma és huzamosbb tartama mellett is
csak az esetben érthetjük el, ha minden próbatanítás eléggé előkészft-
tetett s sikere előzetesen lehetőleg biztosíttatott.

Mint láttuk, Sárospatakon már az iskolalátogatásról szóló jele".
tések, reprodukcziók azon beosztás szerint készíttetnek, mely a tanítási
tervezetek készitésénél mérvadó .

•A szó- és tárgymagyarázatot, a vizsgálati kérdéseket s a többi
osztalyok foglalkoztatását is magában toglaló próbaleczkét átvizsgálja a
gy.-iskolai tanító, a módszertan tanára és az illető szaktanár s a növen-
dék ugyanazok jelenlétében tartja meg a jól beemlézett próbatanítást,

. ügyelve a következőkre:

1. A tanítási eszközöket a tanítás megkezdése előtt kell előkészí-
teni, példákat, feladatokat előre felírni a fekete táblára, hogy tanítas
közben ne kelljen kapkodnia.2. Ragaszkodjék akidolgozott s beernlé-
zett próbatanításnak nemcsak menetéhez, de szavaihoz; ha azonban
valamely tanítványnak közben nem illő felelete által mégis eltéríttetik
a tanítás kijelölt fonalátói, birjon lélekjelenléttel az elveszett fonalat
újból elővenni. 3 Figyeljen a tanteremben levő órára s a rendelkezé-
sére álló idő keretében maradjon. 4. Tartsa meg a szokásos rendet a
gyermekeknek a pad ból való kihívásánál, tan eszközök előszedésénél,
feleletre jelentkezésnél, stb. 5. Tartson fegyelmet a keze alatt levő osz-
tályban. 6. Feleletre váltakozva szólítson, szoros különbséget tartson a
karban s egyenkint való feleltetésben. 7. A hibás feleleteket javítsa
ki. vagy javíttassa ki a gyermekekkel. 8. A gondolkodásra hagyjon
időt. 9. Nyelvezete legyen tiszta, érthető; hangulata legyen élénk,·
érdeklődésről tanuskodó; bánásmódja legyen barátságos, érdeklődő,



ISIzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

bizalomkeltő. ro. A feladatok feladásánál legyen határozott, adjon kellő
utasítást s lehetőleg kérje számon az eredményt».

Ill. A megtartott tanítást követő bírálat czélja: «A gyakorló-isko-
lai tanítások alkalmával elkövetett hibák felismerése s a jelölteknek
képesítése, azoknak jövőben való elkerülésére. A jelölteknek lassankint
önálló it életre való vezetése,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAobjektiv bírálatba 'l1..,való gyakorlás, hogy
azt a tanító-egyesületekben is gyakorolhassák. Önbíralatra képesítés, hogy
azt majd sajat gyakorlatukban is alkalmazván, öntökéletesítésre jussa-
nak. Önbizalomkeltés.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA» (Sárospataki tanmenet).· .

Csurgón már a tanítási tervezeteket is, melyeknek dispositiója és
kivitele a sárospataki tervezet ekével azonos, megbírálás végett adják
ki a soros osztálytársaknak, kiktől a gyakorló-iskolai tanító és az igaz-
gató átveszik.

Atervezetek bírálótnak a következőket kell szem előtt tartani:

1 . Jól vannak-e megválasztva a tanmenet és a tanalak ? Ha nem,
melyik lenne helyesebb és miért? 2, Szabatosan van-e megállapítva a
a tanítás czélja? 3 Megfelel-e a tervezet terjedelme a rendelkezésre
álló időnek? 4. Jól van-é a tanítás anyaga kidolgozva és egységekre
tagolva? 5. Világos és áttekinthető-é az anyag elrendezése? 6. Helyes
arányban állanak-e egymáshoz: az előkészítés. tárgyalás és alkalma-
zás? 7. A mar ismertek biztos alapjára van-e fektetve az új anyag?
8. Jól vannak-e megválasztva a szemléltető eszközök i l 9. Vajjon a kér-
dések nyelvtanilag helyesek, határozottak, a tanulók képzettségi foká-
hoz mértek, egyszerűek, az egész osztályhoz intézettek- e? ro. Nem
vétett-e a tervező az általános tanítási elvek ellen? (A tanulók erejé-
.hez mért, meggyőző, alapos, érdekes, összefüggő. együtt munkálkod-
tató, gyakorlati.) 1 Í. Vannak-e a tervezetben nyelvtani, helyesírási
hibák? (Szókötés, szóvonzat, szórend, helyesírás).

A megtartott leczkét követő bírálat némely intézetnél főleg a
harmadévek fellépéseinél azonnal, általában azonban az erre rendelt
külön órában tartatik meg. Igen helyes eljárás, hogy némely intézet-
ben a harmad- és negyedéves növendékek próbatanításai közös órában
bíráltatnak meg. A birálat menetét feltüntető jegyzőkönyvek, naplók
(Baja, Csurgó, Budapest 1., II. és IV. ker. tanító- és tanítónőképzők,
Debreczen, Félegyháza, Győr kath, Kolozsvár, Nagy-Körös, M.-Sziget,
Sopron és Znió) érdekes képét mutatják azon élénkségnek, érdeklődés-
nek és gyakorlottságnak, melyet intézeteink a növendékekben felköl-
teni, illetve ezek elemi képesek. A kolozsvari tanítóképző-intézet birá-
lati jegyzőkönyve elején olvasható... c Tájékozást apróbatanítást
megbíráló gyűlés menete-ticz» , mint érdekes adatot, szószerint adjuk:

1. A tárgyalás anyagát mindig az elnök tűzi ki, ő adja meg a
beszélés jogát a tárgyhoz szólni kívánók nak azon sorrendben, a 'mint
azok jelentkeztek. 2. Természetes dolog. hogya ki próbatanítást tart,
mint kezdő tanító többféle hibát követhet el. Minthogy ahelyes és jó-
indulatú bírálat éppen e hibáira figyelmezteti, neveletlenség és káros
önhittség volna, ha apróbatanító érzékenykednék, sértve találná
magát és védekezésében heveskednék vagy személyeskednék. A szerény-



ség megnyerő, az önhittség nevetséges és elidegenítő. 3. A felszólaló
igyekezzék egyfolytában elmondani a kérdésreZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt irtozö megjegyzéseit,
nem kétszer, háromszor 'is hozzászólni azon egy tárgyhoz, mert így
visszaélne jogával s elvenné az időt másoktól, kik miatta nem juthat-
nának szőhoz. 4. Mindenik felszólaló igyekezzék szorosan a kitűzött
tárgynál maradni sarral mondani el észrevételeit, nem pedig olyan
dolgokat is belekeverni, a melyek nincsenek kitűzve tárgyalásúl. 5. A
megjegyzések, bírálatok lehetőleg távol minden személyeskedéstől,
pajtáskodástől legyenek tárgyilagosak. igazságosak és őszinték. A rész-
rehajló, legyezgető, vagy túlerős, gúnyolódó megjegyzések inkább bosszan-
tók, mint oktatók s a tárgyalást ingerültté teszik. 6. A miféle megjegyzés
már egyszer meg tétetett, azt felesleges, tehát idővesztegetés még egyszer
elmondani, 7. Nagyon kívánatos az észrevételek rövid és szabatos elő-
adása, mely nem mond sok szóval keveset. A hosszadalmasság unal-
mas. 8. A próbatanító, miután az elnök felhívására elmondta önbí-
ralatát, az egész tárgyalás folyamán hallgat mindaddig, míg az elnök
által fel nem szólíttatik, hogy tegye meg a birálatokra netáni ellen-
bírálatait. Ha mindegyre beleszólna és a bírálatot czafolgatná, csak
veszekedés felé tereltetnék a tárgyalás menete,

Csurgón bírálják: I. a személyiséget (fellépés. állás, magatartás,
hang, hangulat, előadás. lélekjelenlét); 2. a nyelvezetet ; 3. a fegyelmi
eljarást ; 4. a tanítási módot és 5, a taneredményt. Irányadóul a követ-
kező kérdőpontok szolgálnak:

I. Kellő időben fogott-e az illető a tanításhoz ? 2. Kiosztotta-e
az egyes osztályoknak a csendes foglalkozást? 3. Beszéde egyszerű,
értelmes, hibátlan és jól hangsúlyozott-e? 4. Megfelelő volt-e a tan-
modor? (termeszetes, félszeg, mesterkélt). 5. Megfelelő volt-e a hangu-
lat? (komoly, nyugodt, vidám, komor). 6. Megfelelő volt-e a bánás-
mód? (szelíd, szeretetteljes, nyájas, szigorú, túlszigorú, nyers). 7. Helyesek
voltak-e a feltett kérdések? 8. Szabatosak voltak-e a meghatározások'
vagy a levont szabályok? 9. Iparkodott-é a tanító az elvont fogalmakat
példázatokkal megvilágítani ? 10. Nem vétett-e a tanítás szabályai
ellen? Megtartotta-e mindvégig lélekjelenlétét? 12. Tartott-e fegyel-
met s figyelemmel kisért-e minden osztalyt? 13. Jól osztotta-e be az
időt? T 4. Használt-e szemléltető eszközöket s jól megválasztotta-e
azokat? IS. Lekötötte-e a gyermekek figyelmét? 16. Ragaszkodott-e
tervezet éhez ? 17. Milyen volt a tanítás eredménye? (gyenge. reményt
keltő, sikerűlt).

Mármaros-Szigeten pedig a megbírálás a következő szempontok
szerint történik:

1. A tanítás nem terjedt-e túl a rendelkezésre álló időn? 2. Fel
volt-e ölelve minden lényeges? 3. Megvolt-e a logikai egymásután, az
elrendezés világos és áttekinthető volt-e? 4. Megvolt-e az előkészítés
(ismétlés), az új anyag kellő tárgyalása, abegyakorlás és alkalmazás?
Nem fordított-e a tanító kelleténél több időt ezek közül valamelyikre ?
5. Helyesen volt-e kijelölve a tanítás czélja s a már biztos ismeret-
alapra építettetett-e az új anyag? 6. Megvolt-e a kellő szernléltetés ?
A felhasználható taneszközöket helyesen s kellőleg használta-e föl?



Nem lett volna-e még más szemléltetésre szükség? Nem beszélt-e
sokat vagy keveset? 7. Helyesen s logikailag történt-e a kifejtés s
rendszeres volt-e a feldolgozás? Helyes volt-e a begyakorlás, találn az
alkalmazás? 8. Helyesek voltak-e a kérdések? Tekintetbe vette-e a
feleleteket ? Alkalmazta-e a kellő helyen a szükséges kisegítő kérdé-
seket? Az egész osztályhoz intézte-e a kérdéseket, vagy egyesekhez?
Felelt-e minden gyermek? 9. Nem mondta-e a tanító maga azt, a mit
feleletül várt a gyermektől? 10. Tudott-e kellő helyen a szívhezZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAs z ó -

lani, érzelmet kelteni? Egyszerűen, értelmesen, világosan magyarázotte ?
1I. Minő volt a tanító tartása? Nem volt-e nagy félszegség észreve-

hető? Tekintetével, hangja erejével s melegségévei uralkodott-e az
osztályon? Élénk volt-e? Nem volt-e beszéde helytelen, érthetetlen,
nagyon halk, vagy kiabáló? 12. Tudta-e folyvást foglalkoztatni tanít-
ványait? Fen tudta-e tartani folyvást a tanulők figyelmét, érdeklődését
s esetleg fel tudta-e élénkíteni a lankadó érdeklődést? Tudott-e fegyel-
met tartani? 13. Elsajátították-e a gyermekek a tanítas anyagát? Indít-
tattak-e öntevékenységre és gondolkodásra? I4. Keliően elkészült e a
tanításra? Mit tanult maga a tanító tanítasi probájából ?

SárospatakonzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA»unde» je/ölt a maga tanítására vonatkozó bírálatot
a tanítást" eyakorlat után a gy.-z"skolai füzetébe jegyzi. Ugyanabba mindm
tanitas-terueeetet bevezeti. A kiváló tanítások és a kivá ló bírálatok köz-
határozat folytán érdemkölzyvbe iktattatnak. A gy .. iskolai füzetek a vizs-
gán bemutattatnak. de a kijelölt ta n í tó k a vizsgánál félnappal előbb a
vizsgálati elnok által a tanév alatt tartott próbatanítások közül kijelölt
tárgyról tartanak próbatanítást. .

Ide iktat juk még azon utasítast. melyet a bírálati jegyzőkönyv
szerkesztésére nézve a kolozsvári tanítóképző jegyzőkönyve élén ol-
vasunk:

A jegyzőkönyv főpontjai:
I. A mult gyűlésről vezetett jegyzőkönyv felolvasása és (válto-

zatlanul vagy némi módosítás vagy több javítás után) hitelesítése. Meg-
jegyzendő, hogy a jegyzőkönyvet mindig az elnök és a jegyző irják
alá, a kik azon a gyűlésen mint ilyenek szerepeltek. .

2. Apróbatanító önbírálata. A próbatanító előbb előadja rövi-

den, hogy mi volt feladata, azután elmondja a kivitelben elkövetett
tévedéseit, hibáit, végül felemIíti azon eljárásait, melyeket sikerültek-
nek tart; mindezeket röviden megokolva, szetényen és szabatosan, nem
hosszú szószaporítással és ismétlésekkel.

3. A tanítás megkezdése. Itt az veendő számba, hogy a próba-
tanító gondoskodott-e az egész iskola kellő elfoglalásáról; világosan és
határozottan adta-e ki mindegyik osztálynak a magán foglalkozásokat s
végül a szükséges csendet és nyugalmat helyreallította-e a saját osztá-
lyában, mielőtt a tanítást megkezdte.

4. A tanítás menete. A tananyag természete szerint a tanmenet
különböző; lehet elemző, összekötő, behoző, lehozó. A maguk helyén
alkalmazta-e ezeket apróbatanító ?

5. A tanítás alakja. Közlő vagy kifejtő taualak. jól alkalmazta-e
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ezeket? Előadása világos és érdekes volt- e? Kérdései szabatosak vol-
tak és helyes egymásutánban következtek-e? ,

6. A taneszközök használata. Figyelembe veendő, hogy a szük-
séges taneszközök eléggé keze ügyében voltak-e apróbatanítónak ?
Nem feledte-e el valamelyiket? Továbbá a maguk helyén és jól alkal-
mazta-e azokat? Itt lehet megjegyzést tenni arról is, hogya saját m inta-
írása vagy rajzolása valóban mintaszerű volt-e ?

7- A tanhangulat és modor. A tanító s a növendékek hangulata
eléggé nyugodt és vidám volt-e? Nem volt-e a próbatanító zavart, el-
fogult vagy ideges. ing erült ? Arczkifejezése. mozdulatai, állása, járása
vagy pedig beszédmódja nem árult-e el olyan félszegséget, nevetséges
vagy boszszantó modort, melyről jó lesz leszoknia ?

8. Fegyelmezés. Kiterjedt-e a próbatanító figyelme a többi osztá-
lyokra is; nem merült-e nagyon mélyen a maga dolgába; észrevette-e
a helytelenkedőket, vagy ha valamely gyermek ujjfentartással jelentke-
zett? Tudott-e csendet és rendet fentartani, gorombáskodás nélkül? A
hibázóval szemben nem ragadta-e el indulatossága gorombáskodásra?

9. A tanítás befejezése. Itt figyelembe jönnek a saját osztályánál
az eltanÍtottak összefogialása, a többi osztályoknál a magán foglalkozá-
sok számbavétele, továbba a közös ének, az ima, és pedig úgy tartal-
mát, mint előadását tekintve s végül a hazabocsátás rendje.

ro. Apróbatanító ellenbírálata. A meghallgatott bírálatok között
lehet több olyan, a melyet a próbatanító nem helyesel; ezekre nézve
(jegyzetei rendjén) megteszi a maga észrevételeit s indokolja a maga
nézeteit. de nem személyeskedve. hanem szetényen védve a maga állás-
pontjat.

Ir. A siker. Minden tanításnak vagy begyakorlás, vagy uj ismeret
közlése lévén aczélja, megbírálandó, hogy elérte e ezt a czélt, csak
ugyan erősödtek-e a gyermekek eddigi ismereteikben, vagy tanultak-e
valamit, a mit eddig nem tudtak, vagy csak annyival mentek-e haza
az iskolából, a mennyivel feljöttek volt? Ez utóbbi esetben rájuk nézve
az a tanóra elveszett. A tanítas sikereinek fokozatai lehetnek: teljesen,
nagy részben, részben, gyengén sikerült és végül nem sikerült.

12. A jelen volt tanárok netaláni észrevetelei
Az iskolalátogatás, próbatanítás és bírálas mellett előmozdítják

a gyakorlati kiképzést a részletes tanmenetek, melyek a próbatanítá-
sok tervszerű beosztását lehetövé teszik s a kilépő tanítójelöltet állandó
működésében helyesen irányítják. A mint több intézetben a növendé-
kekkel a gyakorló-iskolai tan- és vezérkönyveket megszereztetik, azelőtt
Znión, ujabban Baján; Losonczon és Csáktornyán velük a legszüksége-
sebb és Iegegyszerűbb szemléltető eszközöket elkészíttetik, egy növen-
déket sem kellene kibocsátani a gyakorl6iskola tanmenetet, az iskolai
ügyvezetési naplók és minták nélkül. Ily részletes tanmeneteket állítot-
tak ki a budapesti 1. ker., a nagykőrösi, máramaros-szigeti, kolozsvári,
pataki és zniói tanítóképzők, haladási naplót a debreczeni. A máramaros-
szigeti példány egy negyedéves növendék tulajdona, míg a soproni
gyakorló-iskola szervezete és tanmenetei nyomtatasban a növendékek s
érdeklődők által könnyen meg szerezhetők. Becses munka ez irányban
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a csúrgói növendékek által készített: Falitáblák az elemi iskolai rajz-
oktatásához. Az ezen tanmeneteknek megfelelő gyakorló-iskolai tanulói dol-
gozatokat az ungvári, zniói, kőrösi és debreczeni tanítóképzők küldtek be.

<Mint látjuk. tanítóképző intézeteink az e czélra rendelkezésükre
álló időt és rnódokat a gyakorlati kiképzés érdekében lehetőleg kihasz-
nálják s a tanterv tapasztalt hiányait pótolni igyekeznek. Ha mind a
mellett sem nyujthatnak egyik-másik intézetben oly gyakorlati képzettsé-
get, mely népiskoláink túlnyomó többsége szervezetének megfelel, onnan
származik, hogy teljes hat évfolyammal csak 11 gyakorló-iskolai bir. »A
tanítóképző-intézeti növendékek túlnyomó része még mindig I . - VI. osz-
tályú, tehát osztatlan népiskola tanítóivá lesznek. Ep azért szükség esnek
tartjuk, hogy tanítóképzői gyakorló-iskolánk osztatlan és így 1.-VI. osz-
tályú legyen: ilyen is e , (n.·kőrösi ért.) Szinte érthetetlen. hogy képző-
intézeteink nagyobb része ismételt miniszteri sürgetés ellenére is az
5. és 6. évfolyamokat nem szervezi s e czélból legalább 3 -- 3 negye-
dik évfolyamú tanulót tankötelezettségének további teljesítésére meg-
nyerni nem képes. A helyben levő közép-, polgári, esetleg osztott
elemi iskola nem képezhet akadályt, mert jól szervezett teljes évfolyamú
gyakorló-iskola hiányában a gyakorlati kiképzés is hiányos marad. Sőt még
tovább kell menni s a gyakorló-iskolát végzett tanulők számára ismétlő
tantolyamot kell nyitni, hogy a tanító növendék ennek vezetésére ser-
kentő mintát lásson és a kivánt gyakorlottságot megszerezze. Az
ismétlő-oktatásnak fejletlensége nem csekély mérvben arra vezethető
vissza, hogy tanítójelölteink ily tanfolyam vezetésére jóformán semmi
útbaigazítást nem kapnak, ilyet nem is látnak. Hiba, hogy erre az uj tan-
terv nincs figyelemmel. De a mint eddig senki sem akadályozott ben-
nünket abban, hogya gyakorlati kiképzésre megszabott 1-2 órán
felül fél-egész napos, egy vagy több hétre terjedő gyakorlatokat végez-
tessünk, 'sőt a helybeli és vidéki iskolákat is a gyakorlati kiképzés elő-
mozdítására felhasználjuk : az eddig követett eljárások és módok tokéle-
tesítői és fejlesztői általános elismerésre méltó szolgálatot fog-nak tenni
a tanítóképzés gyakorlati irányának.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAGrud Vzlmes.RQPONMLKJIHGFEDCBA

F ö ld r a j z - t a n í t á s u n k és a le e n d ő ú j t a n t e r v .

1. A fiJldrajz helye a tanulmányok sorozatában. Százados megszo-
kás, miben az ókori bölcseletnek és a középkori skolasz ticzizmusnak
hagyomanyos bűne sarkallik, a földrajzot a história uszalyhordozójává
tette. Ez, az önál1óságra méltán igényt tartó mostoha tudomány, álta-
lában mint a história segédtudománya szerepelt és szerepel, ha avatatlan
kezekben van, még ma is. Megrögzött bennünk és skolasztikus tanító-
mestereinkben az a tudat, hogya földrajzot jó megtanulní, mert így
megértjük a históriát. Pedig fordítva van a dolog. História, vagy leg-
aláb b a historiában szereplő népek még nem is voltak, mikor a föld
már teljesen kialakult arra, hogy hegyei és vizei, éghajlata és termé-
nyei kedvező vagy kedvezőtlen befolyással legyenek egy-egy néptörzs



kifejlődésére, politikai életére, történetére. A földterület és fizikai tulaj-
donságai az ok, az ott letelepült nép államszervezete és története csak
okozat. A história tehát nem főtudomány és a földrajz nem mellék-
tudomány, hanem egymás mellett mindkettőnek teljes önállósaga van.
A história a tények logikája, a földrajz a tények űzikuma : a mennyiben
ott a tények egymásután s egymásból időben folynak, itt együtt, egy-
más mellett, a térben van jelen. A história abstrakt, a földrajz konkrét;
az ideális, ez reális. Annak határa az idő, ezé a tér. Ott a népek mint
ethikai egyedek szerepelnek, itt ethni kai valóságukban fordulnak elő.
Ha Müller a nyelvről bátran kimondotta, hogy az nem filozófia, hanem
természettudomány, akkor mindenki, a ki a földrajzzal önállóan foglal-
kozik, be fogja látni, hogyaföldrajznak a természettudományok közt
van helye. ott számíthat teljes méltánylásra és önállóságra. .

Tervezett tantervünk tehát ebben a tekintetben teljesen rnéltány-
landó álláspontót foglal el, midőn szakítva a regi hagyományokkal, a
földrajzot a természettudományok körébe sorozza. Csak egy aggaszt a

jövőre nézve. Vajjon szabadulni fo~.e földrajzunk ott, a hol eddig leg-
több képző-intézeti tanáruuk képeztetését nyerte, a nyelv-történeti
csopor! jármától s bekövetkezik-e az idő mielőbb, hogy a földrajz a
természetrajzzal és természettudományokkal (elváln a mathematikától)
egy új szakcsoportot alkosson?

Mert mit tapasztalunk p, középiskolainknál az által, hogya fizikai,
természetrajzi és földrajzi istueretek egy kalap ala vannak foglalva?
Ha historikus tanítja, a földrajzra elég figyelmet fordít, de fizikai kísér-
leteket nem mutat, természetrajzi tárgyakat nem szemléltet, mert csak
nem várható tőle. hogy másik kollegának seg édjévé süllyedjen az által,
hogy az illető eszközöket és tárgyakat tőle óráról órára kölcsön kérje,
kivált ha esetleg az a másik épen nem is található az intézetben, nem
levén neki órája?

Mindez csak azt bizonyítja, hogy új tan tervünk mellett a tanár-
képzés tekintetében is nagyon messze és mélyre kiható intézkedéseknek
kell történniök.

2,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAFz'zikaz' és kémz'az' eiőismeretek, valamúzt csillagászat az 1 ose-
tályban. Ha áll az, a mit mindnyájan kik tanítókepiéssel foglalkozunk,
teljes meggyőződéssel vallunk, hogy a képző -intézeti oktatásnak bizo-
nyos határig a népiskolai oktatás előképéul kell szolgálnia, úgy ez
elvnek a fizikai és kémiai előismeretek, valamint a csillagászat tanítá-
sánál teljesen érvényesülnie kell.

E tekintetben a kezeink alá adott tizenöt éves gyermek fogéko'ny,
ságára kell számítanunk. Ne feledjük, hogy legtöbb gyermek-ifjút a
körülmények (szegénység, a középiskolai- tanárok bánásmódja, a latin
nyelvtől való borzalom, a perczentszámra kicsinalt buktatás), a meg-
szokás, a családi tradiczió s legritkább esetben az igazi hivatás visznek
a tanítói palyára. E korban még az ifjú lélek hajlítható.; még emléke-
zetében vannak népiskolai boldog évei, s ha középszerű tehetség, bol-
dogulni fogunk vele, tetszeni fog neki a népiskola világa, melybe ismét
visszavezetjük -- de- magasabb szempontból. Eddig ő ott csak negativ
szerepet vitt, rnost fölvillámozza az a tudat, hogy reá pozitiv szerep
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vár. Zseníket itt nem óhajthatunk, mert a zsení legtöbbször egy-
oldalú. Sokoldalúságot csak középszerű elmétől várhatunk, a tanítónak
pedig sokoldalú nak kell lennie.

A módszeres utasításnak tehát itt főleg kettőt kell hangsúlyoznia.
Legyen a tanítás a népiskolai tanítás mintaképe és mindenek fölött
szemléltető.

Hogy ez megtörténhessék, kívánatos minden intézetnél, a mennyi-
ben a földrajzot nem a természettudományok tanára adná elő, kulön
földrajzi szertár berendezése, melynek a fizikai és kémiai előismeretek
szemléltető tanítása szempontjából következő eszközöket is kell magá-
ban foglalnia:

Egy közönséges mérleg, mely hidrosztatikaivá is átalakítható. Egy
czentrifugál-gép. Delejpatkö, iránytű. Ingakésztilék. Közlekedő ede-
nyek. Haldat-féle készülék. ,átszivárgási készülék. Hajcsövességi készü-
lék. Toricelli kísérletéhez üvegcső, porczelláncsésze és kéneső. Hőmérő.
Vízleparló készülék. Bodzabélgolyók elszigetelt állványon s hozzá üveg-
rúd, bőrlap, foncsor vagy spanyol- viasz. Egy gyantalepény fedővel és
leydeni palaczk. Volta- fele vizbontó-készülék s hozzá 1-2 Bunsen-elem.
Lakrnusz- és kurkuma-papirok. Néhány sav, alj és só. Egy spirítus-
lámpa, üvegek, dugók, üveg- és kaucsukcsövek a száraz lepárláshoz.
Celluloze-készítmények, keményítő. és jodtinktura. Néhány zsiros-olaj,
zsiradék és gliczerin. .

Mindezek mellett szigorúan szem előtt tartandó, hogy minden
dolgot a tanulók lehetőle g az óra alatt megtanuljanak s míg e czélra
külön rövid kis vezérfonal nem készül (legfölebb 80 oldalra terjedőnek
képzelem), engedtessék meg a tanárnak. hogy az órán tanultak ered-
ményét egy füzetbe vázlatos an leirathassa, mert : verba volZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt o t, scripta
manent. A tananyag nem sok, s ha 20 perczet kérdezgetésre, 20 per-
ezet magyarázatra fordítunk, 20 percz marad a látottak és tanultak
leírására. A ki pedig elvből ellenzi az iratást (pedig az írás maga fél-
tanulás), használjon egy jó kis népiskolai fizikát, böngészsze ki abból
a szükségeseket.

És most térjünk át a csillagászati földrajzra, mely a második fél-
évben tanítandó.

Itt legnagyobb nehézség, hogy növendékeink aránylag kevés .mér-
tani és fizikai ismerettel jönnek a képző-Intézetbe. No de ezen is segíthet
a paedagógiai körültekintés és az az elv: legyen tanításunk a nép-
iskolai oktatás előképe 1

A módszeres utasításokban itt különösen három dolgot óhajtanék
hangsúlyozni: a földgömbbel való bánásmód, a planetarium kezelése s
a rajznak mint szemléltető eszköznek fölhasználása.

A földgömb kezelésére nézve van jó vezérfonalunk (btasítás a
földgömb használatára), de nem mulaszthatom el annak hangsúlyozását.
hogya földgömb felállításának begyakorlásával nagyon lelkiismeretesen
kell eljárnunk. Necsak a tanár állítsa fel a földgömböt szabályszerűleg,
de addig ne nyugodjék, míg meg nem győződik róla, hogy minden
növendéke utána tudja csinálni. 8- 1 0 órán át egymásután, feleléskor
vagy óra végén mindig adjon alkalmat egy' egy növendéknek, hogy



ebbeli ügyességet bebizonyítsa vagy megszerezze. A földirati fekvés
meghatározását, az időkülönbségek kiszámítását (mire a földgömbön
az éjszaki sarkon levő órakör szolgái] nemcsak a földgömbön kell gya-
korolni, hanem a föld öt része Merkator-féle abroszán is. sőt különböző
vetületű térképeken, akár földrészeker. akar országokat ábrázolnak azok,
legyen a számítás rajtuk akár Ferrótól, akár Parizstól. akár Greenwich-
től. Sőt érdekeltség fölkeltése szempontjaból ilyféle föladatokat is lehet
adni: Egy angol brigg hajótörést szenvedett az é. sz. 6oo-a s any.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAh

450-a alatt (Greenwichtől sz arnítva). Hol történt a szerencsétlentég ?
De mivel a népiskola czélját s esetleges silány felszerelését sem

szabad figyelmen kívül hagynunk, mutassuk meg a növendékeknek,
hogy miként kell csupán a földgömb segélyével megmagyarázni az év-
szakok változását s azt a tényt, hogy a hold ugyanazon idő alatt for-
dul meg tengelye körül, mely alatt a föld, körül váló keringését bevégzi.

Az első esetben a medium közepére felállítok egy asztalkát gyer-
tyával s a földgömböt elviszem először keletre az asztaltól, aztán délre,
aztán nyugatra s végül éjszakra.

A második esetben kihívok egy növendéket a földgömb mellé s
csináltatok vele egy teljes fordulatot helyben, aztán megkerültetem
vele a gömböt. Végül azt mondom, hogy úgy kerülje meg a gömböt,
hogy mindig a gömbre nézzen. Ezaltal kétféle mozgást fog egyszerre
végezni.

A planetariumnál is első sorban is arra kell ügyelni, hogy a nö-
vendék ennek a fölállítását (illetőleg a délkörbe való beállítasát) . meg-
tanulja. Allítsuk föl tehát szemei előtt a planetáriumot úgy, hogy az
állatkörönzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAéjszak szóval jelzett irány valóban éjszakra essék. Mármost
hajtsuk a gépet addig, míg a földet tartó könyök a. délkörbe jut s
maga a kis földgömb a középponttói (a napot jelző gyertyától) éjszakra
esik. Ekkor vizsgáljuk meg, hogya föld tengelye is valóban éjszakra
hajlik-e el? Ha ez nem így volna, a földettartó kis hengerkereket föl-
emeljük az óraműről (mi egy kis L alakú kampó eltolása után könnyen
megy), s úgy helyezzük vissza; hogy az, éjszakra hajló földtengely
teljesen a délkör síkjába essék. Igy aztán minden mutatvány (főleg az
évszakok változása) pontosan be fog válni.

Míg a földről magáról van szó, jó a holdat és a bolygókat a
géprőlleszedni, hogy ezek mozgásai a figyelmet el ne .vonják. Azután
a mint a tanítás menete kivánja, visszahelyezzük a holdat s bemutat juk
a hold fényváltozásait, valamint a hold- és napfogyatkozásokat. Azután
fölrakjuk Merkurt, V énust és Marsot , s szemléltetjük ezek keringési
idejét, a földdel való alsó és felső együttállásokat, továbbá Venusnak
a földről látott, a holdéhez hasonló fényváltozatait. Ugyancsak a
planetáriumon lehet legjobban szemléltetni a bolygók látszólagos pályá-
ját is, különösen az előrefutó és visszafutó mozgást.

Rajzok tekintetében különlegesen kell megemJékeznünk a könyvek-
ből felmutatott vagy ezek után nagyítva és színezve készített rajzokról,
s külön a táblai rajzokról.

Az első csoportba tartoznak p. az ellenlábasok, ellenlakók, és
körüllakók térképei (planiglobiumok alakjában), a hold nagyított képe,



159

a napfoltok és a nap kitörései, Venus, Mars, Jupiter és Saturnus raj-

zai. (P. Proetor munkájáből.)!

A táblai rajzolást illetőleg a tanár pedagógiai belátása mindig
meg fogja találni az időt és helyet, mikor valamit rajzolás által lehet
és kell szemléltetni. Ilyenek pl. a kör, ellipsis, a kétféle parallaxis, a
bolygók különféle pályasíkja, a hold valódi pályája, az ároapály tüne-
ménye stb. Legyen szabad e helyen még néhány dologra figyelmeztet-
nem, melyeket táblai rajzolás utján jól lehet szemléltetni.

Ilyen pl. Kepler II. törvénye. Ennek szernléltetésére rajzolok egy
ellipsist s egyik gÓezpontjahan jelzem a napot. Most aztán az elipsis
keruletér 12 részre osztom úgy, hagy az első 6 fokozatosan növekedik,
amasik 6 ugyanígy kisebbedik. Végül az osztá si pontokat összekötöm
azzal a góezponttal, mely a napot jelzi, s így kaptam 12 háromszög-
féle alakot, melyeknek különböző alapjuk és magasságuk van ugyan,
de területük egyenlő. (Még a számtant is segítségül hívom. Pl.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI X 36 =

2XI8= 3XI2= 4X9= 6X6= 9X4= I2X3= I8X2=
36 X 1 = 36.) .

A legrövidebb és leg hosszabb napokat, valamint a napéjegyenlősé-
get következőkép szoktam szemléltetni:

Rajzolok a táblára egy kört, fölosztom 24 részre s húzok benne
egy vízszintes átmérőt. Most az átmérő jobb végétől kezdve (kelet) a
körívre fölírom a következő számokat az átmérő bal végéig: 6, 7, 8,
9, ro, 11,12.1,2,3,4,5,6. Ezek lesznek az aequinoetium nappali
orái, illetőleg ,6 (jobbról, vagyis keletről) a napkelte, a másik 6 (bal-
ról, vagyis nyugatról) a napnyugta. Most a körív alsó felén. az átmérő
bal végétől számítva jönnek 7, 8, 9, 10, II, 12, 1, 2, 3, 4, 5, vagyis
az éjjeli órák éjnapegyenlőség idejen. Mármost ha az átmérőt letör lom,
s egy kört húzok alul, balról jobbra a 8 és 4 között, a kör két egyen-
lőtlen részre lesz osztva' s a mi leghosszabb nappalunk szemléletére
szolgál. A nap ugyanis ekkor nálunk reggel 4 órakor kel s este 8 óra-
kor nyugszik. Ha most ezt a húrt is letör1öm s fönt húzok egy mási-
kat (balról jobbra) a 4 és 8 közt, ez jelzi a legrövidebb nappalt nálunk,
mikor is a nap 8 órakor kel és 4 órakor nyugszik.

Ugyanígy fetosatott körrel lehet azt is szemléltetni, hogy kül ön-

böz ő szélességi körök alatt il. leg hosszabb nappalok (és leghosszabb
éjjelek is) különbözők. Pl. vegyük föl Kairo, Budapest, Pétervar és
Obdorszk leghosszabb nappalait. Balról jobbfelé húzok egy vísszintes
húrt a 7 és 5 közt. Erre ráírom Kairót. Mert ott a nap június z r-én
reggel 5 órakor kel és este 7 órakor nyugszik. Most a 8 és 4 közt
húzok egy húrt. Ez jelzi Budapestet. hol a mondott napon a nap reg-
gel 4 órakor kel és este 8 órakor nyugszik. Aztán a 9 és 3 közt
huzok egy vonal at, ez Pétervár. hol a nap akkor reggel 3 órakor kell
és este 9 órakor nyugszik. (Megfordítva a legrövidebb napokat kapom.)
Végre a kör alján a 12'ŐS számnál egy vízszintes érintőt húzok, ez

1 Marsnak igen jó képe van a Pallas lexikonban is, melyen a csatornahálózatok is
láthatók.
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jelzi pl. Obdorszk honizonját, melyen a nap június ar-én éjfélkor, is
fenmarad. ~zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3, Fizikai ls polz'tzkai földrajz a ll. osztályban. Szaktársaim, azt
hiszem, egyetértenek velem abban, hogy alI. osztály tervezett tan-
anyaga kissé sok Ezt, mielőtt a tanterv rendeletileg életbe lépne,
tanácsos volna kissé megkurtítani.

Tekintve mármost az elénk írt tananyag nagy halmazát, ha ez
megrövidítve nem lesz, a módszeres utasításban nézetem szerint külö-
nösen hangsúlyozni kellene, hogy azokra a czfrnekre (illetőleg szaka-
szokra) kell fősúlyt fektetni. melyek a népiskolai tanításban is érvé-
nyesíthetők, míg a többit csak áttekintőleg kell fölvenni, csupán az
általános míveltség emelése vagy a többiek megérthetése szempont-
jából.

Nézetem szerint főgondot a következő szakaszokra kellene fordí-
tani: Az óczeánok (és részeik), Félszigetek, szigetek, Hegy és völgy,
alföld és felföld. A forrás és folyó. Az emberfajták. Az osztrák tarto-
mányok. Európa államai. A többi földrészek államai áttekintőleg.

Szemléltetési eszközül szolgáljon elsősorban maga a természet.
Egy. egy kirándulás alkalmával necsak állatokat, növényeket és ásvá-
nyokat gyujtsenek a tanulók, hanem föidrajzi szempontból is észleljék
a vidéket. Azután meg a tanteremben se mulaszszuk el az orographia
és hydrographia elemeinek tanításánal hivatkozni egy-egy idevagó
tárgyra, melyet akár vidékünkön, akár szülőföldjükön vagy esetleg uta-
zásuk közben láttak a tanulők. Pl. hegynyereg, hágó, szoros. hegy-
hasadék, vagy: torkolat, vízesés, sellő, szigetképződés stb.

A szemléltető képek vagy tárgyak közül lehetőleg beszerzendők
a következők:

A Kogutovitz-féle földrajzi jellemképek, (egy-egy nagy tábla
1 frt 20 kr.) - A földfelület főalakjai (Egy nagy tábla 2 frt 25 kr.).
- Lehmann földrajzi jellernképek (39 nagy tábla, 6-6 válogatva
5 frt 40 kr. kulönben egyenkint 1 frt.) - Umlauft: az osztrák-magyar
monarchia népei. (ro nap falikép aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 frt 80 kr) - Az emberfajták.
(1 nagy szines kép 1 frt 25 kr.) - Néptipusok. 16 gipszfej sz ínezve
ro frt. - Goering Schmidt külföldi kulturnövények (nem növénytani
ábrák, hanem valóságos genre-képek), 7 szines tabla a 1 frt 50 kr. 2)

A térképekre nézve mindnyájan ismerjük az újabb Kogutovitz-féle
fali abroszok előnyeit a régi Berghaus-Gönczy-féle fali abroszok fölött.
Csak az a sajnos, hogy Azsiát, Dél-Amerikát s Ausztráliát még mindig
a régi térképek alapján kell tanítani De bizunk közokt. kormányunk
aldozatkészségében s az új czég életrevalóságában, s hiszszük, hogy e
földrészek fali abroszait is hova-hamarább új kiadásban togjuk használ-
hatni. Nagyon kivánatos azonban. kogy a fali abroszoknak teljesen
megfelelő kézi térképeket is adjanak ki, mint ez a régieknél történt,
mert az újabbak közül eddig csak Magyarországnak birjuk oly kézi
térképét. mely a fali abroszszal teljesen megegyezik. Az ily kézitérké-

2) Az elsőt kivéve valamennyi kaphat6 A. Pichlers Wittwe u. Sohn czégnél
Bécsben.



pek ugyanis tetemesen megkönnyítik a tanuló munkáját, mert haRQPONMLKJIHGFEDCBAo t t -

hon kézitérképéről megtanulta leczkéjét, biztos lehet, hogya fali
abroszon is tájékozni fogja magát. Míg ha kézi térképe nem egyezik
meg a másikkal, óra előtt 20-an, sőt még többen is körülállják ugyan
fali abroszt, elvégre is egyik sem lát rajta a másiktól semmit.

V égül a statisztikai adatok szernléltetése czéljából igen ajánlhatók
azok az igazán finom kivitelű térképek, melyeket az Orsz. Statisztikai
hivatal tudtommal minden középiskolának és képzőintézetnek több pél-
dányban megküldött. Ezek keménypapírra vagy vászonra felragasztva
a földrajzi szertár természetes kiegészító részét kell hogy tegyék.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4. A magyar állam (öldrajza a JJl osztályban. A harmadik osztály
tananyagára főképen azért kell nagy súlyt fektetni, mert ez képezi nép-
zskolai földrajzoktatásunknak alapját. Azért ez osztályban a földrajz-
tanításnak kettős czélja van Egyik. hogy a növendék alaposan meg-
ismerje a hazai földrajzot, másik, hogy ismeretszérzése közben előké-
szíttessék a földrajzi tananyag módszeres kezelésére. Amaz nemzeti, az
utóbbi általános pedagógiai czé!. A kettőnek párhuzamosan kell egy-
más mellett haladnia, egyiket sem szabad a másik rovására beczézni.
Nemzetiségi vidékeken azonban, hol az ifjak sokszor előképzettségük
hiányos voltánál fogva nagyon keveset tudnak a hazai földrajz elemei-
ből, a tanárra még az a nehéz feladat is vár, hogy az észlelt hiányo-
kat türelemmel pótolja, s a nemzetiségi aspiratiokkal netalán saturalt
ifjakat igaz nemzeti érzületre vezesse. Méltányoljuk ugyan tanításunk
közben a nemzetiségek kulturálís törekvéseit (ha ezek alatt idegen czé-
lok nem lappanganak), de a magyarság államalkotó erejének felturi-
tetése, az itjaknak lelkébe vésése, ahol kell, mást nem sértő szavakkal
való lelkes védelmezese legfőbb törekvésünk legyen.

A rm tanításunk tárgyi oldalát illeti, különös súlyt fektet ek a tér-
képolvasásra. Nem tartom azért elegendőnek a tervezett tanterv azon
passzusát, hogy az egyes vidékek leírása a vármegyék jö'lemlítésével
történjék. Megfordítva, egyes vármegyék leírásából állítandó össze egy-
egy vidéknek földrajzi és kulturális képe. De meg a növendékeknek
leendő tanítói hivatásukat tekintve már a képzőintézetben meg kell
szokniok a tanult ak alkalomszerű csoportosítását s az önálló gondol-
kodást, mit épen a térképolvasás által vélek legjobban elérhe-
tőnek,

Legyen szabad erre nézve kimagyarázni magamat 1

A tanévnek körülbelül első harmadában megtanulják a növendékek
az ország általános leírását, melyben különös súlyt kell fektetnünk az
orographiára, hydrographiára, klimatologiára és az ethnographiára,
illetőleg a nemzetiségeknek területi eloszasára. A klimatologiával kap-
csolatban jönnek figyelembe az állati és növényi termények, az orogra-
phiával a bányaszat és ipar, a hydrographiával kapcsolatban a köz-
lekedés.

Mármost ha így, általánosságban alaposan' megismerte a növen-
dék a haza töldjét, a rajta lakó népet foglalkozásával együtt, ezekből
az egyes megyék tárgyalásánál ki kell választani tudnia azon dolgo-

Magyar TanítóképzőZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1 6 1
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kat, a melyek épen a szóban forgó kisebb egészre vonatkoznak. Lássuk
pl. a Mátra és Sajó vidékéről Heves vármegyét.

A mint a növendék a térkép elé áll, az felujítja lelkében az eddig
szerzett ismereteket, a térkép színei, vonalai és pontjai beszélnek, neki
csak meg kell ezt érteni. Ez a térképolvasás.

A növendéknek a például felhozott megyéről körülbelül ezeket
kell elmondania:ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI

Hevesmegye földje éjszaknyugati felében hegyes, déli és keleti
felében sík. Hegyvidékének zömét a Mátra foglalja el, de éjszakkeleti
részébe már a Bükk-hegység nyílik. Sík része az Alföld éjszaknyugati
széléhez tartozik s a Tisza balpartjára is átnyúlik. Vizekben elég gaz-

- dag. Fővízere a Tisza. Nógrádmegye határáról jön a Torna. mely a
megyének majdnem közepét hasítja át, aztán [ász-Nagy-Kún-Szolnok
megyében a Zagyvába ömlik. A Bükk-hegységben ered a kis Eger víz,
mely amegye éjszakkeleti határát öntözi s a Tiszaba ömlik. Amegye
éghajlata olyan, mint Pest-Pilis-Solt-Kis-Kúnmegye éjszaki részében.
(Ha a megye közel van a mi lakómegyénkhöz, ehhöz hasonlítjuk.) A
megye sík részén gabnanemek, dinnye és dohány teremnek, a hegyek
lábainál szőlők terülnek el. Itt terem a hires egri vörös bor. A hegye-
ket gazdag lomboserdők szegélyzik. köztük van Parád híres gyógy-
forrásai val. A hegyekből köveket fejtenek. A Tiszában élénk halászat

folyik. A gőzhajók kedvező vízállás mellett e megyét is áthasíthatják.
Amegye fő közlekedési vonala a- budapest-kassai vasút, melynek
Hatvanban nevezetes csomópontja is van. A megye lakosai magyarok.'
(Itt következik aztán a városok elsorolása, ami már új leczke).

Ha ily módon tárgyaltuk az egyes megyéket. könnyű lesz az
egy csoportba tartozó megyékből az illető vidék képét megalkotni. A
jelen esetben p. Heves, Borsod- és Gömör-megyékből állít juk össze a
Mátra és Sajó vidéke leírását.

Tekintve, hogyanépiskolai földrajzi oktatásban nagy szerepe
van a képzeletbeli utazásoknakzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(utaztatási modor). a képzőben sem
volna szabad erről megfeledkezni, s különösen ismétlés alkalmával
lehetőleg minden felelőnek adjunk egy·egy ilyen utazási példát. Ilyenek
volnának: Utazás vasúton Kassatol Fiuméig, Zágrábt61 Brass6ig.
Zsolnától Zimonyig, Pozsony tói Orsováig, M.-Szigettől Bruckig. stb.
Vízen: Utazás a Dunán Pozsony től Orsováig. A Tiszán M.-Szigettől
Titelig. Különböző viziutakon : Rózsahegytől Maros- V ásárhelyig, U ng-
vártol Károlyvárosig, Légrádtól Temesvárig, Kolozsvártól Kassáig,
Rima-Szombattól Nagyváradig stb. Mindenütt figyelembe kell venni á

megyéket, melyeken képzeletben áthaladuok, úgyszintén az utunkba
eső hegyeket, vizeket s nevezetesebb városokat. Ez az eljárás nemcsak
önálló gondolkodásra szoktatja a tanulót, hanem a szabad előadásnak
is gyakorlására szolgál.

5. A térképrajzolás beosztása az L, lj. és JIf. osztályban. Leendő
tantervünk csak .egyetlen szóval emlékszik meg a térképrajzolásról
az 1. osztály tananyagában, mindjárt a földkörök hálózata és a fok-
mérés után.

c TérkéP.' Evvel a szóval nagyon is keveset, meg nagyon is sokat



lehet mondani. Ha keveset akarok, azt mondom, meg kell ismertetni a
térképet és a különböző vetületeket. Ha 'sokat akarok, könnyű bele-
magyarázni, hogy mármost az 1. osztályban nyakrafőre rajzoltassunk
mindenféle vetületű térképeket, földrészekről, országokról, meg nem
tudom még, mikről.

Ezt a homályosságot nézetem szerint a módszeres utasításokn ak
kell eloszlatni, s kimondani, hogy a térképrajzolásnak az egész föld-
rajztanítás idején, tehát az 1., II. és Ill. osztályban egyaránt helye van:

Mindenekelőtt azonban tisztázni kell azt a kérdést, hogy mi a
czélja a képző-intézetben a térképrajzolásnak -s mily mértékben foga-
natosítható az?

A ezél, szerény nézetem szerint, kettős. Egyik az, hogya térkép- .
rajzolás altal megszilárdítsuk azokat az ismereteket, melyeket a növen-
dék elméletileg szerzett, a másik pedig, hogy némi kéziügyességre e
téren is szert tevén, azt az életben kellő pedagógiai érzékkel és körül-

\ tekintés sei alkalmazni tudja .. Talán fölösleges is itt az a figyelmeztetés,
hogyatérképrajzolást lehetőleg könnyűvé kell tenni; nem szabad vele
a növendékeket fölöslegesen megterhelni, még kevésbbé a földrajzi
tanulni valókat miatta elhanyagoIni. Ezért, a mit csak lehet, magunk
rajzoljunk elő a táblán s egy-egy térkép teljes kidolgozására minél
több időt engedjünk a növendékeknek (némely esetben 1 sőt 2 hetet is)

Az 1. osztályban e tekintetben nem sokat tehetünk. Használjunk
föl valamely kész térképhálózati lapot (milyeneket a Rigler J. E. czég
is ad ki Budapesten) s rajzoltassuk meg a két planiglobiumot, egyiket
keleti és nyugati, másikat éjszaki és déli félgömbök alakjában. Ezekhöz
járulhat még a föld öt részének térképe Merkator-féle vetúletben,
melyet, legalább impurumban, az iskolában kell megszerkesztení.

A második osztályban megint csak a kész hálózatokat használjuk,
melyekbe körülbelül a következő térképek rajzolandók: Európa, Ázsia,
Afrika, Amerika, Ausztrália orographiai és hydrographiai térkép ei. Az
osztrák-magyar monarchia politikai felosztása.

A Ill. osztályban 'koczkahálós füzeteket használjunk, egy éven át
két fűzetet. Az elsőbe JÖII Magyarország hegy- és víz-rendszere vonal-
módszer szerint ábrázolva. a következő lapokon: r. Az é. ny. hegyvidék.
2. Az é. k. hegyvidék. 3. Az erdélyi felföld. 4. A dunántúli domb-
vidék. 5. HorvatSzlavonország hegyrendszere. 6. A Dunafolyó környéke.
7. A Tiszafolyó környéke. 8. A Balaton vízkörnyéke. 9· Az Adriai-
tenger és vízkörnyéke. IO. A Dráva-Szava és vízkörnyéke.

A másodikba jönnek az egyes vidékek megyéikkel együtt a tar-
terv menete szerint: 1. Az alföld nyugati széle. 2. A Tiszavidék
róna megyéi. 3. Az alföld keleti széle. 4. A Bakony vidéke 5. A Bala-
ton vidéke .. 6. A Rába vidéke. 7. A Vág vidéke. 8. A Garam-Ipoly
vidéke 9.' A Mátra és Sajó vidéke. IO. A Hernád vidéke. 1 I. Az
éjszakkeleti hegyvidék. 12. A Szamos vidéke. 13. A Maros-Küküllő
vidéke. 14. Az Olt vidéke. IS. Horvát-Szlavonország varrriegyéi.

Ezeken kívül czélszerű még, hogy egy módszeres füzet is legyen
a növendékek kezében, melyet az életbe kilépve mintegy mintául hasz-
nálhassanak; ha idő kerül: a III-ban, ha nem, a IV. osztályban a mód-
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szeres előa dásokkal kapcsolatbankoczkahálózatban (egy füzetben vagy
külön lapok) készítsék el a növendékek a következő rajzokat:HGFEDCBAI. A
tanterem. 2. Az iskolaépület. 3. Az iskolaépület és udvara (kertje, telke)
4. A község (városrész. város) 5. A környék. 6. A járás. 7. Amegye.
8. A megye a szomszédos megyékkel.

Szorgalmi dolgozatul ajánlható a törekvőbb ifjak számára (a IV.
osztályban) Magyarország térképe az összes vármegyékkel félívrétű
fiumei rajzpapiron, tetszés szerint koczka- vagy félkörhálózatban.

A mit a térképrajzolásra a IH. osztályban elősoroltam, látszólag
talán sok is, de ne feledjük, hogy ezen térképeknek oly egyszerű raj-
zoknak kell lenniök, melyeket a növendék a tanár előrajzolása után
még az óra alatt irónnal füzetébe lerajzol. otthon aztán fekete, vörös
és kék téntával kidolgoz (feketével a írást és a hegyeket. vörössei a
határokat kékkel a vizeket.)

Végül alkalmilag teljesen szabadon. minden hálózat nélkül, gyako-
roljuk a növendékeket abban is, hogy lakómegyénknek, az országnak,
sőt egy-egy jellemző ausztriai tartománynak vagy vármegyének kőr-
vonalait minden minta nélkül a táblára vetni tudják. Ez lényegesen
elősegíti őket abban. hogy majdan, legalább amegye ismertetésének
keretén belül, keletkeztető módszerrel taníthassák a földrajzot.

Tárgyamról néhol bővebben, néhol meg rövidebben szólottam,
mint talán kellett volna. vagy mint egy értekezés szabatos beosztása
megkövetelné. De mentsen ki az a körülmény, hogy t. 'szaktársaimnak
jóakaratú megszívlelésül akartam egy és más dolgot előhozni, mik
részemről vagy meggyőződésen, vagy tapasztaláson alapulnak. Mert
végre is tanítóképzésünket nem tantervek és módszeres utasítások fog-
ják intenzivebbé tenni, hanem a tanítóképző tanárok képzettsége,
pedagógiai tapintata és ügybuzgalma. ,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBABáráJz)' Gpula.RQPONMLKJIHGFEDCBA

N é h á n y é s z r e v é t e l Símkó E n d r é n e k a tanítóképzők
g a z d a s á g t a n i o k t a t á s á r a v o n a tk o z ó javaslatara,')

Folyvást napirenden van, különösen a tanárok között, oktatás
ügyünk tökéletesítésének eszméje, mindenki azzal fcglalkozik, hogy az
általa szolgált ügyet egy lépéssei előre vigye. Mi, a tanítóképzők taná-
rai sem késünk azzal, hogya munkából kivegyük részünket ; a tanító-
képzés tökéletesbbítésén mindenki tőle telhetőleg fáradozik. Úgy vagyunk
azonban a tanítóképzés ügyével, mint a lelkiismeretes, szorgalmas ház-
építők, kik' követ kőre hordva, a már kész alapon egy arányaiban har-
monikus és a czélnak megfelelő házat akarnak felépíteni.' A homlokzati
részt a legfontosabbnak tartják, ezt igyekeznek mielőbb felépíteni. ezt
pallérozzák, csiszolják, - a ház másik része azonban lassan halad előre;

. 1) Tárgyaltatott a választmánynak február 21 -dikén tartott ütésén. (L. a jegyzőköny-
vet az egyesületi rovatban.) Szerk.



de jönnek szorgalmas, lelkes munkások, kik az elmaradt részt párt fo-
gásukba veszik, de buzgóságukban nem elégednek meg avval, hogy az
elmaradt részt az előrehaladtabb részekkel egy magasságba hozzák,
hanem az új divatnak hódolva, tornyot építenek. A torony épül, de
rontja az épület harrnoniáját, majd kellő alap és támasz nélkül lévén,
magától összedül, - A tanítóképzés lelkes munkásai 1868· dik évi
törvény alapjára a tökéletes tanítóképzőt akarják felépíteni; tökéletesb-
bült, javult az elmult 30 évben a tanítóképzés sok oldala, de valljuk
bt", némely része nagyon elmaradt.

Látjuk, hogy ama sokoldalúan kiképezni szándékolt embernek, a
nép tanítójanak képzésében még imitt amott hiányok vannak, hozzá-
fogunk nagy igyekezettel, hugy: a hiányokat pótoljuk. De elragad a hév.
magukkal rántanak a néha csak ötletszerűen felszínre dobott új eszmék
és nem a hiányok egyszerű pótlását akarjuk eszközölni, hanem majd
kész iparost, majd képzett muzsi ku st, majd gazdát akarunk nevelni.
Ebbeli igyekezetünkkel azonban túlmenve a hataron, vagy veszélyeztet-
jük a képzés harmóniáját, vagy belátva a kitűzött czél elérhetetlenségét,
eldobjuk az egész eszmét, melynek részben való megvalósÍtása talán
mégis előbbre vitte volna a tanítóképzés ügyét,

Ily gondolatokat ébresztett bennem Simkó Endre tagtársunknak
az egyesület választrnányához benyujtott javaslata, melyben a tanító-
képzőkben való gazdasági szakoktatással foglalkozik. Ismétlésekre vezetne
az, ha mindazon körülményeket felsorolnam. melyek a tanítóképzőkben
a gazdaságtan tanítását szükségessé teszrk; de ' azt hiszem, köztudomású
az is, hogy ez irányban eddig vajmi kevés történt. - Simkó tagtár-
sunk javaslatát olvasva, mint a gazdasági oktatás terén csendben működő
tagja a tanítóképzők tanári testületének, örvendtem, hogy jutott már
pártfogója a tanítóképzők tanárainak köréből is a gazdasági szakokta-
tásnak. de aggodalmat keltett bennem mindjárt a javaslat első része,
melynek értelme csak az lehet, hogya gazdaságiismétlő-iskolak részére
a tanítóképzők képezzék a gazdasági szaktanítőkat .. Ily czélt a tanító-
képzőkben kitűzni nézetem szerint nem lehet.

Az okszerű gazdálkodás, különösen pedig annak tanítása annyi
sok elméleti és gyakorlati ismeretet igényel, a mennyit a tanítókép-
zőkben egyrészt a szükséges alapismeretek hiánya miatt nem lehet
nyujtani; másrészt, ha ezen feltételek meg is adatnának, a főczél,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa taní-
tóképzés, veszélyeztetése nélkül nem lehet keresztülvinni. Ha a tanító-

. képzök szakképzett gazdák, vagy - a mire gondolni sem mer talán
senki - gazdasági szaktanítók képzésére vállalkoznának, csakhamar
kitünnék az, hogy e feladatnak nem tudnak megfeléini ; és akkor a
gazdasági szakoktatás, melyre bizonyos határok között nézetem szerint
feltétlen szükség van, a tanítóképzőkben igen könnyen teljesen elej-
tetnek. .

Nézetem szerint a gazdaságtan tanítása a tanítóképzőkben csak
azon ezél szolgalatában állhat, hogy ezen tárgy keretében. a leendő
tanítót a növény termelés, állattartás alapelveivel megismertessük, a
természettudományokban szerzett elméleti ismereteit azoknak alkalma-
zásával kibővítsük, elméjében maradandóbbakká tegyük .és a tanítot
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egy kisebb házi kert, faiskola és méhes, és - nem bánom - egy
kiseblf parasztgazdaság kezelésében való czéltudatos munkálkodásra
alkalmassá tegyük. Nem fogjuk azonban úgy kiképezhetni a tanítot a
gazdasági szakismeretekben, hogy ő minden gyakorlat <nélkül, melyet
az iskola elhagyása után az életben szerezne, a népet az okszerű gaz-
dálkodásra megtanítsa és annak minden szakkérdésben felvilágosítója
lehessen.

Erre vállalkozni különben már azért sem szükséges, mert a gaz-
dasági ismétlő-iskolák szaktanítóinak képzéséről már az illetékes ható-
ságok kellően. gondoskodtak avval, hogy okleveles tanítók allami ösz-
töndíjakkal két évi gyakorlatra gazdasági szakiskolákhoz osztatnak be,
hol a. szükséges elméleti es gyakorlati ismereteket elsajátíthatják.

Be kell azonban vallanunk, hogy még ma, ha a legcsekélyebb
mértékegységgel mérjük is a tanítóképző-intézeteknél a gazdasági szak-
oktatással elért eredményeket, igen szomorú véleményre jutunk. Ennek
azonban nagyrészben magunk, a gazdaságtan tanárai, vagyunk okai ; miért
vállalkozunk 'a gazdaságtan tanítására, kik nem tudunk hozzá és a kik
tudunk hozzá, miért nem szerzünk érvényt az általunk tanított tárgy-
nak és a tanterv intentioinak. Mert a tantervek, mélyek eddig a tanító-

képzőkben érvényben voltak, eleggé gondoskodtak' arról, hogy a gaz-,
daságtan kellő mértékben taníttassék, de- a tanterv nem volt és nincs
végrehajtva a legtöbb helyen. A most érvényben levő tanterv is elég
alkalmat, ad a gazdaságtan tanítására, midőn az összes évfolyamokra
gazdaségi gyakorlatokat ír elő. Az új tanterv pedig, mely remélhetőleg
már a közel jövőben ki fog adatni, a gazdaságtan tanítására leg alább

heti ro órát enged felhasználni és így nézetem szerint eléggé gondos-
kodik arról, hogy növendékeinket az általam elérhetőnek jelzett cz él-
nak megfelelően kiképezzük. "

Teljesen igazat adok azonban Símkó úrnak abban, hogy tanító-
képző-intézetcink nagy része nincs eléggé berendezve ahhoz, hogy a
,gazdaságtan tanítása sikeres legyen. Néhány tanítóképzőnél nincs kert,
a melyen a növendékek a gazdasági gyakorlatokat végezhetnék; a
tanítóképzőnek van ugyanis kertje, de ez oly távol esik az intézettől,
vagy az internatustói, hogy a tanítás czéljaira nem használható fel. vagy
ha van is kertje és ez közel is van az íntézethez, de nem szolgál a taní-
tás czéljainak, hanem más czélokra. pl. a köztart ás részére, vagy jöve-
delmek előteremtésére használtatik fe~ úgy, hogy oda a növendékek
csak kellő felügyelet alatt és ritkán mehetnek, nehogy avatatlan mun-
kálkodásukkal valami kárt tegyenek és a jövedelmet megcsorbítsák;
ez azután persze nem mondható gazdasági gyakorlatnak. Van azonban
nem egy tanítóképző, melynek kertje tényleg a gazdasagtani oktatás
szolgálatában áll. Itt a növendékek tény leg munkalkodnak. még pedig
tervszerűen a kertben és ily helyen, ha a kezdet nehézségeivel küzdve
egyet-mást mindjárt el is rontanak, mégis haszonnal foglalkoznak,
megtanulnak valamit, ha van, a ki őket arra megtanítsa.

Kétségtelenül jó volna, ha a tanítóképzők melié kis mintagazdasá-
gok is állíttathatnának fel, de akkor elengedhetetlen volna az, hogy maga
a tanítóképző, vagy legalább is annak internátusa a g azdaságban



helyeztessék el. Mert a képzőhöz csatolt gazdaságnak, ha az a növen-
dékektől távol esnék, bizony nem volna annyi haszna, mint a mennyi
költséget okozna. Elengedhetetlennek azonban nem tartom.a gazdasá-
got, mert a szántást, boronálást, vetést, kaszálást, a termények beta-
karitását stb. egy-egy kisebb kiránduláson, a környékbeli gazdaságok-
ban is be lehet mutatni a növendékeknek; a fontosabb gazdasági növé-
nyek pedig a kert egyik táblájában is terrnelhetők, a kézi munkákat
ezek termelése közben be lehet mutatni. Ha azonban a tanítóképző
hely zete megengedi azt, hogy mellette egy kisebb gazdaság berendez-
tessék. akkor az oktatás érdekeit ez feltétlenül nagy mértékben fogja
szolgálni, ha berendezésénél és kezelésénél a gyakorlati czélokat szem
előtt tartják. Nem hiszem azonban azt, hogy a Simkó úr javaslata sze-
rint az ezen gazdaságok kezelésére hivatott jólét-bizottság, melynek
minden tagja azt tartja magáról, hogy tud annyit a gazdálkodás hoz,
mint a másik kettő, uagyoll használna a gazdasági oktatás ügyének, már
azért sem, mert arra tanítaná a tanítot, hogy egy parasztgazdaság keze-
léséhez egy tulajdonos, egy gazdatiszt és egy gazda vagy botos ispán
szükségeltetik a tényleg dolgozó cselédeken és munkásokon kívül,

A tanítás sikerét mégis legelső sorban a tanár egyénisége biztosítja,
ha az illető a kellő módszertani és tárgyi ismeretekkel rendelkezik. Itt
van azonban a baj, a mint arra Simkó úr is rámutat és itt kell mielőbb
segíteni. Szakképzett gazdasági tanárokat kell a tenÍtóképzőkben alkal-
mazni, meg kell szüntetni azt az állapotot, hogy, a mint ez sok taníto-
képzőben van, a gazdaságtan tanítása részben 400 frttal díjazott és
csak időlegesen felfogad ott kertészekre. részben pedig az intézethez
legújabban odakerült fiatal tanárra bízassék. akár ért az ahhoz, akár
nem.

Nem akarok a gazdaságtannak több fontosságot tulajdonítani, mint
más tárgynak; de azt hiszem, hogy hazai viszonyaink között az ellenkező
sem áll. Már pedig, ha' a gazdaságtan oly fontos tárgy, mint más, és
ha tekintetbe veszszük, hogya gazdaságtan tanítása közben, de külö-

nösen a tant er mi helyiségeken kívül végzendő gyakorlatok közben
mennyi alkalom van arra és hányszor szükséges az, hogya tanar nevelő
hatását érvényesítse, úgy mindjárt evidens lesz azon állapotnak tartha-
tatlansága, hogy az intézet növendékei nek vezetése egy a gyakorlati
kézfogasokat értő, de a legtöbb esetben minden más ismeretet nélkü-
iöző kertészre bízassék. Ha pedig egy tanár vezeti a gyakorlatokat,
akkor, ha mindjárt az órarendben csak ro órával van is elfoglalva az
illető, egy külőn szak képzett tanár alkalmaztatása nemcsak hogy nem
lesz felesleges, hanem szükséges is. Ha azt találnák az illető hatóságok,
hogy az illető szak tanár , kinek az órakon kívül ugyan még nagyon
sok dolga volna, a ro órai iskolai elfoglaltsággal nincsen eléggé kihasz-
nálva, más téren kifejtett munkásságával (pl. internátus-vezetés, vagy
az intézet oekonomiai ügyeinek vezetése) bizonyára jól fel volna hasz-
nálható. . .

Azt azonban, a .mit Simkó úr javasol, hogy a jelenleg gazdaság-
tant tanító tanárok hat heti póttanfolyamokon hallgassanak valahol
gazdaságtant és nézzenek gazdálkodást, nem tartom czélra vezetőnek.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Mert vagy tud valaki a gazdálkodáshoz és akkor nem kell neki pót-
tanfolyam, hanem önképzés által is folytonosan tájékozza magát az ezen
szakban előforduló haladásról, vagy nem tud a gazdaságtanhoz és akkor
nem hat heti, hanem két, három évi póttantolyamra van szüksége,
a mire, azt hiszem, senki sem vállalkoznék. .

Különben ez irányban is már észlelhető némi javulás, a mennyi-
ben két év óta már négy gazda sagi szaktanár neveztetett ki a tanító·
képző-intézetekhez és remélhető, hogy azok száma fokozatosan szapó-

ríttatni fog. Ezen intézkedés csupán egy dologban nem elégítheti ki
érdekeinket, t. i. abban, hogy az illető szaktanárok nem az iskolafenn-
tartó hatóság alkalmazottai, de, azt hiszem, hogy nemsokára eljövend
az idő, midőn ezek a közoktatasi kormány által a tanítóképző rendes
tanárok sorába átvétetnek, nehogy egy és ugyanazon intézetnél két
felettes hatóság- közegei legyenek alkalmazva.

Ezen néhány sebtiben odavetett szóval nem akartam legkevésbbé
sem Simkó tagtársunk abbeli érderneiből, hogy az eszme felvetésével
a gazdaságtani oktatás ügyét lényegesen előbbre viszi, semmit sem
levonni; sőt a mint az a fentebb említettekből kitűnik, nézeteim nagyon
sokban megegyeznek az övéi vel, csupán egy biztosan elérhető czélt

akartam a tanítóképzők gazdasági oktatása elé kitűzní és ezen czélt

kevesebb, de intenzivebb eszközökkel akarom elérni.
Ezeknél fogva, tekintettel a tanítóképzők gazdasági szakoktatásá-

nakjelen állapotára, bátorkodom indítványozni, mondja ki a Tek. Választ-
mány, hogy:

1. Szükségesnek tartja, hogy minden tanítóképző egy a gazdasági
szakoktatás czéljaira szolgáló kertt el láttassék el.

2. Kívánatosnak tartja, hogy a tanítóképzők mellett kisebb gaz-
daságok állíttassanak fel; dc csak abban az esetben, ha a gazdaságok
az intézet vagy internatus közvetlen szomszédságában rendezhetők be.

3. A gazdaságtan a tanítóképzők ben egy, minden tekintetben az
intézet kötelékébe tartozó szakképzett rendes tanár által taníttassék.

Budapest, 1897. év február havában.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBASnaseI Ference .

•
A kőltségvetésRQPONMLKJIHGFEDCBAt á r g y a lá s a .

Kötelességünknek tartjuk a közoktatási tárcza költségvetési virá-
járól, mind áltatában. mind annak nehány minket közelről érdeklő
részéről, habár igen röviden, megemlékezni s midőn ezt teszszük, öröm-
mel emeljük ki első sorban ama körülményt, hogya meglehetős hosszú
ideig, kilencz napig tartott tárgyalás majdnem kizárólag köznevelési

általános es szakkérdések körül forgott. Tekintve, hogya köz.oktatási
tárcza költségvetésének tárgyalasát évek óta az egyházpolitikai ügyek
foglalták le, örvendetes haladásnak kell jeleznünk e körülményt, a mely-
ről csak azt óhajt juk, hogy állandó maradjon. Közoktatásunk felszapo-
rodott ügyei s bajai nagyon rászorultak a képviselőház elénk érdeklő-
désére, beható figyelmére s a társadalom érdeklődésének fölébredése is



csak az esetben várható, ha a képviselőház a megérdemelt figyelemben
részesíti, a közoktatás ügyeit. '

A közoktatási vita a képviselőházban a ráfordított elég hosszú
idő mellett sem volt behatónak mond ható. A miniszter programmbeszé-
dében a nagy fontosságú reformeszméknek oly tömegét hozta felszínre,
hogy azok mindenikének megvitatása igen sok időt kívánt volna, Más-
részt, úgy látszott, a képviselők nem rendelkeztek a kellő előkészült-
séggel, szakértelemmel, hogy behatóvá és termékenynyé tehették volna
a szőoyegre került eszmékról való tanácskozást.

A legélénkebb vita most is az államosítás eszméje körül folyt.
E tekintetben a függetlenségi és a néppárt állaspontja között volt a
legélesebb ellentét. Az előbbi az államosításnak az egész vonalon való
keresztülvitelét; ellenben a néppárt a közoktatásnak egyházi alapon
való felépítését követelte. A néppárt nemcsak, hogy tiltakozott a fele-
kezeti iskoláknak állarniakká való átváltoztatása ellen, hanem a meg-
levő állami iskoláknak felekezetiekké való visszaállítását sürgette. A
szabadelvű párt s a kormánya két ellentét között az arany középutat
választotta.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA miniszter csak azért, hogyakultuszharcz sötét szellemeit
föl ne idézze, az ezelőtt négy évvel a Csáky Albin által merészen
hangoztatott állami törekvéseket a legkorlátoltabb mértékre szállította
le, Mindössze ennyit jelzett keresztülviendőnek :zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.Allami iseoiat állítok
tel ott, a hol az állam érdeke megkívánja s állítok fel annyit, a mennyz'
eszközzel renddkezem •. Ez valóban szerény alláspont. Ennel kevesebbet
kívánni és tenni már végzetes hiba volna.

A mily óvatosan nyilatkozott a miniszter az állarqosítás ügyében,

ép oly nyomatékkal hangoztatta «az egységes nemzett' kulturpolztt'kát».
El kell ismernünk, hogy a miniszternek minden intézkedése és reform-
eszméje ezen czél felé való haladást jelez. Azonban, a miként maga
is beismerte, súlyos nehézségekkel kell ez irányban megküzdeni, milye-
nek a pénzügyi helyzet, a társadalmi közö'ny s a felekezetz' féltékenység.
Eme nehézségek, s különösen a társadalom közönye legyőzésében a
miniszter szárnít nemcsak a törvényhozó testület, hanem a tanítói tár-
sadalom támogatására is. Nézetunk szerint ez irányban az oly nagyobb
mozgalmak által, a milyen aHGFEDCBAII. Országos és Egyetemes Tanügyi Kon-
gresszus volt s olyan intézmények által, milyennek a Tanítók Haza
készül, lehet leginkább sikert aratni, mert ezek mutatják fel a tanítói
társadalmat a maga egységes erejében s oly hatalmasnak, a mely tisz-
teletet parancsol és hódít, .

Ide iktat juk még a miniszternek nehány minket érdeklő nyilat-
kozatát. Első sorban lássuk, miként vélekedik 'a miniszter a népoktatási
törvény reviziójáról:

«Méltóztatnak tudni azt. hogy e tárgyban az előkészületek meg-
történtek; de viszont méltóztatnak azt is tudni, hogy a legégetőbb az
egész népoktatási törvényben nem annyira a didaktikai rész, mint
inkább azok az adminisztrátív intézkedések a melyek ben foglaltatnak,
a meanyiben a magyar államnak bizonyos ingerencziáját biztosítani kell.
áll ez különösen bizonyos iskolafentartók fegyelmi eljárására. A tanító-
képesítés az egyik kzesúcsosodd kérdés, melyet az előadó úr is felemlített- .
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eEn egy ideig abban a nézetben voltam és ennek kifejezést is adtam,
nem volna-c jó épen ezeket a kérdéseket novelláris úton revizió .tár-

gyává tenni; újabban megfontoltam azonban és arra a meggyőződésre
jutottam, hogy ha mi a népoktatási törvények ezen kérdéseit ki is
veszszük, akkor talán mégis helyesebb, hogy ugyanazon erőfogyasztas-
sal esetlegzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAaz egész né(Joktatász' törvény revíúójához fogjunk •.

-De én egy ily nagyfontosságú kérdést addig, mig az ujonnan
megalakított közoktatási tanácsot meg nem hallgattam, nem tartom
időszerűnek napirendre hozni és egész őszintéri kimondom azt, hogy
talán ott is, a hol egyáltalában nincs ok a felekezeti érzékenységre ;
ott is esetleg, a hol az állameszmének, a hazafiságnak, a nemzeti
eszmenek megvalósulásáról vanZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAs z ó : bizonyos ellenállasra találunk pusz-
tán felekezeti érzékenykedésből. Egy kérdést azonban máris kivettem a
népoktatási törvény keretéből : a polgári iskolákat, melyek reformját
külön törvény számára akarom fentartani. E kérdéssel a közoktatástigyi
tanács már foglalkozik is. Ismétlem, a népoktatási törvény teljes revíziója
tárgyában az előkésztiletek folyamatban vannak. de napirendre Izozását
mostanában alig találnám helyesnek.» '

A miniszter szavaiból meríthető egyik tanulság, hogy a népok-
tatási törvény novelláris úton való módosításának eszméjet feladta;
a másik, hogyanépoktatási törvény keretébőlcsupán a polgári iskolákat
szándékozik kivenni; s a harmadik, hogy egyáltalán nem tartja most
időszerűnek a módosítást. Szomorú idők jele, hogyaközoktatás tigyé-
nek minisztere a lemon-dás eme politikáját kénytelen elfogadni.

Nincs most arra alkalmam, hogy eme kijelentések be ható tár~ya-
lásába bocsátkozzam. Csupán a tanítóképző tanárok egyestiletének állás-
pontját kívánom jelezni. amely

1, sürgősnek mondja a nepoktatási törvények revízióját;
2. a tanítóképzést illető részt elválasztani óhajtja a népiskolai tör-

vénytől s külö'n tö'rúénybe kívánja iktatni.
Ezen álláspont szerint nem Celtétlentil szükséges, nogy a tanító-

képzésról szóló törvények egyszerre módosíttassanak a népiskolaiakkal ,
. Különös érdeklődésünkre méltó az is. a mit a miniszter a tanár-

ktpzésről mondott. Programbeszédének erről szóló része a következő ;
- A felső oktatás terén kell megemlékeznem a tanárképzés kérdé-

séről, a melyre nézve ki kell mondanom azt a határozott véleményemet,
hogy attól az elvtől, hogy a tanárkt(Jzés az egyetemen tö'rténjék, el nem
térek solza. Azt feltétlenül megkívánom és elengedhetetlen feltételnek
tekintem a tanárképzésnél. hogy az mindenekelőtt tudomanyos szellem ú

_ legyen: mert csak, az lehet jó tanár, a ki a tudomány szellemébe be
tud hatolni. Azokat az elemi dolgokat is csak az a tanár tudja jól meg-
magyarázni, a ki a tudomány mélyére tud hatolni. De a tárgyát is csak
az a tanár szeretheti, a ki a tudományt szereti. De emellett. t. ház,
gondoskodnom kell arról is, hogy az egyetem keretén belül az úgyne-
vezett szakképzésre különös gond fordíttassek és bizonyos tekintetben
megtörténjenek az előkészületek mar a tanárképzésben egyik-másik refomra,
hogy ha itt, vagy amott ez vagy az a hiány ész lelhető, ezen a hiányou
eleve a tanárképzésben, természetesen az egyetemi tanarok közrernűkö-



désével, a tanárképző intézet segíthessen. Ez irányú törekvésemet már
maga azt bizonyítja, hogy az Eötvös-kollegiumrnal szerves kapcsolatba
kívánom hozni a tanárképző-intézetet, amely Eötvös-kollegiumot nagyon
ajánlom a t. képviselő urak figyelmébe, a mely valóban meglehetős szép

eredménynyel dolgozik és a mely a tanárhianyon is van hivatva segíteni.
Fájdalom, hogy többel, mint 8 helylyel ezen budget alkalmával nem
tudtam a helyek számat sz aporítani.s

Egybevetve a miniszternek ezen szavait a máskor tett kijelentései-
vei, méltán feltehető, hogy akkor, a mikor a tanároknak az egyetemen
való képzéséről szólt, nemcsak a középiskolai. hanem a többi közép-
fokú iskolai tanárok képeztetésére is gondolt. Ebben az értelemben
üdvözöljük a miniszter úr álláspontját, mint a mely az egyesületünké-
vel is megegyezik. Csupán azt sajnáljuk, hogy a midőn az egyik tanár-

képző szemináriumról, az Eötvös-collegiumról szélott s azt a képviselők
figyelmébe ajánlotta, miért nem emlékezett meg a másik szerninárium-

ról, a Paedagogiumról is? Ez az iutézet létrejött, működik s bármiként
vélekedjék valaki a jövőjéről, el kell ismernie, hogy fontos közműve-
lődési hivatast töltött s tölt be ma is s általában nagyszabású intéze-

tunk s mégis nem emlékszünk rá, hogy valamelyik miniszterünk program-
beszédébell szóba hozta volna. Pedig hát már egyszer csak ki kellene
jelölni fejlődésének útját,

Közelről érint minket az is, a mit a rruruszter a tanárok anyagi
helyzetének javítasaról mondott. Ez a következő:

• A középiskolakról szólva, én magam vettem fel a tanarok fize-
tésének kérdését, mert hisz talán a képviselőhaz tagjainak is tudornásuk

van arról a két memorandumról, a melyet a tanárok benyújtottak és
amelyben panaszkodtak a miatt, hogy fizetésük nincs arányban mun-
kásságukkal.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA»

«T. ház r Senki jobban nem becsüli a tanárok munkáját, mint én
magam, sőt igen helyeslem azt, a mit Groisz Gusztáv t. képviselőtar-

sam is mondott és . a mely eszmének magam is többször adtam kifeje-
zést, hogyzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAti társadalom mmden tényezőjének át kellene Itatva lennz a
tanárt' munka becsétől, mert épen akkor fog a törvényhozás is e tekin-
tetben is többet tehetni, ha maga a társadalom ls, mintegy a tanári
munka nagy becsét átértve, ebecsérzet mintegy oly irányú közvéle-

ménynyé valik, hogy a tanárt bizonyos őt megillető piedesztálra állítsuk.»
«T. ház ! En elismerem azon kívánság jogosságát, hogy a fizetési

törvény végrehajtását sürgetik, de méltöztassék arról IS meggyőződve
lenni, hogy az állam a pénzügyi helyzet tekintetbe vételévei nem tu-
dott ebben a budgetben mást tenni, mint a XI. és X. fizetési osztályra
nézve a fizetési törvény végrehajtásának terére lépni. A mikor a taná-
rok 2/3 része a IX., 1/3 része a VIlI. fizetési osztályban van és az igaz-
g'at6k sem állanak az arány szempontjából jobban, belátom, hogy bizo-
nyos gyorsabb temp6jú végrehajtását kívánják a fizetési törvénynek. A
kormány megkezdte ezt a fokozatos végrehajtást és z'parkodní fog nún-
denesetre arra, Itogy a JÖVŐ évi budgetbm ismét ezen fokozatos végreltajtás-
nak terére léPjen. Minél nagyobb ,mérvben teheti ezt, annál nagyobb
öröm lesz ez a kormányra nézve. En magam is meg vagyok győződve,
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hogyzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa quz'nquennáús pótlékokZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAú csekélyek, már csak a budapesti elemi
iskolai tanítók quinquennalis potlékaival szemben is. Elismerem is a
panaszoknak ezen irányban való jogosultságát, de sohasem múlik az
valami rosszakaraton - mert ezt fel sem szabad tenni - vagy a kor-
mány közönyén. Hogy nem tudott a kormány e tekintetben többet
létrehozni, ennek oka tisztán a pénzügyi helyzetben keresendő»

Az 1893 : IV. t.-czikknek gyorsabb tempójú végrehajtása s az
ötödéves pótlék felemelése: ez az, a mit a miniszter a középiskolai

tanároknak megigért. Hogy minket, tanítóképző tanárokat is belegon-
dolt-e abba a keretbe, azt persze nem tudjuk. De tegyük fel a jobbat
s a legközelebbi multban szerzett szomorú tapasztalatok ellenére is
higyjük azt, hogy a miniszter úr a képviselőházban tett igéreteit ránk
is vonatkoztatja s mint ilyeneket beváltja.

V égre attérünk a tanítóképzésnek a költségvetési vitában való sze-
repére. Erről kevés a mouda ni való. A miniszter úr sem a prograrabe-
szédében, sem az általános vita további folyamán, vagy a részletes vitá-
ban egy szóval sem emlékezett meg a tanítóképzésről ; a mi nemcsak
azért feltűnő. mert tanítóképzésünk viszonyai igen ziláltak, hanem azért
is, mert a trónbeszéd épen ezt az ügyet emelte ki, mint a közoktatas-
nak egyik legfontosabb kérdését.

A tanítőképzesnek tételénél csupán egy felszólalás történt, a Mócsy
Antalé, a kinek tagadhatatlan jóindulattal mondott szavai sem a kép-
viselőket, sem a miniszter urat nem birták felszólalásra. Ezért e pontnál
csupán a Mócsy Antal képviselő úr felszólalásának főbb vonalakban
való regisztrálására szorítkozhatunk.

Beszéde kezdetén Polónyi Géza képviselővel vitatkozik, majd áttér
tulajdonképeni tárgyára, a tanítóképzésre, s első sorban a tanitóképzőkbe
való felvételról nyilatkozik s a többi közt a következőket mondja:

«Az utóbbi időben az a gyakorlat kapott lábra, különösen az állami
tanítóképezdéknél, hogyamagánúton eikészülő gyermekeket, a kik
legtöbb esetben tanítók gyermekei, nem veszik fel a képezdébe, hanern
csak olyanokat, a kik négy középtanodai osztályt végeztek. En 27 esztendő
óta foglalkozom tanítóképzéssel, igen sok alkalmam volt megfigyeleseket,
összehasonlításokat tenni azon tanulók közt, a kik magánúton készűltek
elő és azok közt· , a kik 4 középtanodai osztályt végezve jöttek a képez-
débe. Es mondhatom, hogy igen sok esetben az előbbiek mind a visel-
kedésben, mind pedig a tanulasban es előhaladásban leverték azokat ~
a kik 4 középtanodai osztályt végeztek. Megvan ennek a természetes
oka, t . Ház. Hiszen a tanítók javadalmazása igen csekély, a tanítói pálya
anyagilag háladatlan pálya, azért a középiskolákból csak igen kivételes
esetben mennek jó tehetségűek a képezdébe, rendszerint csak a leg-
gyöngébbek lépnek oda áto Ellenben a magánúton előkészűlt tanulok,
a kik ige.n sok esetben tehetségük, szorgalmuk, buzgalmuk mellett a
tanítópálya iránt lelkesedést hoznak magukkal, azert jönnek akepezdébe,
mert gyermekkoruktói fogva őket erre apályara előkészÍtették. Ezért
igen kérem az igen t. miniszter urat, hogy ne nehezítse meg- a képez-
débe való felvételt azoknak a kik magánúton elkészültek és vizsgálat
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alapján ki tudják mutatni arra való alkalmatosságukat, hogy a tanító-
képezdeben helyu ket megállják •.

Majd a tanító hiány ról beszél s azt rnondja:
«Nem abban van a tanítóhiánynak oka, mintha kevés lenne a

tanítóképezde, hanem hogy kevessé vannak azok látogatva és talán
még inkább abban, hogy akik a tanítóképző-intézetekből kikerülnek,
jó oklevelet nyernek, sokoldalú' képzettségük nél fogva, képesek más,
anyagi tekintetben hálásabb pályára lépni. Ez az oka, hogy délczára
annak, hogy évenkint majdnem I500 tanító és tanítónő képesíttetik, a
mely szám a tanítóhiány pótlására elégséges volna, mégis folytonosan
felhangzik az ország minden vidéke részéről a tanítóhiány iránti panasz
Az orvosság tehát e tekintetben a tanítói állás anyagi javadalmának
emelésében rejlik.»

A tanítóképzőkzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAfelekezeti jellegéről a következőket mondja:
«Nagyon sok szó volt arról. hogy a tanítás felekezeti irányú

legyen-e. vagy pedig- közvetlen az állam által legyen vezetve.' Többször
kifejtettem abbeli állaspontomat. hogy én az államnak legszélesebb
körű ellenőrzési, felügyeleti joga mellett a felekezeti jellegnek vagyok
barátja. Azért én még az dllamz' tanítóképző úztézet~ketZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAú úgy szeretném
beosztani, - hiszen van elég - hogy az egyik neve/jen katholikus tanító-
kat, a másik reformátusokat s így tovább a külön/éle felekezetek számára
(1Szerk.). Azt is megmondom, hogy miért van erre szükség. Ma első
felszólalásomban rámutattam arra, hogy annak a tanítónak milyen sok
és milyen fontos a dolga. Tudom az életből - mert hiszen köztuk

éltern.. forgolódtam, - hogy hitükhöz, vallásukhoz ragaszkodó tanítók a
tanítói kötelesség teljesítésében is hűek, ellenben, a kik a liberalizmus
hite közömbös szellemétől vannak áthatva, azok bizony igen könnyen
veszik tanítói kötelességük teljesítését. Azért abból a szempontból is ,

hogy i l tanítók szívesen, önként; lehető szorgalommal, buzgalommal
teljesítsék a haza érdekében is tanítói nehéz kötelezettségeiket, kiván-
nám azoknak minél vallásosabb nevelését. (Helyeslés a baloldalon.) Erre
pedig alkalmas eszköz lenne a leendő tanítóknak a képezdében hit fele-
kezeti szellemben, hitfelekezeti irányban való nevelése •.

Áttér a tanítókéfJesítés kérdésére s felrója, hogy míg az autonóm
felekezetek a kormányközegeknek a tanítóképesítésbe semmi beleszólást
nem engednek, addig a katholikus képzőkben a kormány törekvése oda
irányul, hogyavizsgálaton az ő közege elnököljön. Mérjen a kormány

egyenlő mértékkel! Ezután megemlékezik az <állami tanítóképző taná-

rok» azon törek véséről, hogya tanítóképesítő vz'zrgálatokat államosítsuk.
Erről így vélekedik: .

«Az állam érdekének megóvása szempontjából tisztára felesleges-
nek tartom a nevezett állami tanítóképesítést ; hiszen a kötelező törvé-
nyek és az ezek alapján kibocsátott miniszteri utasítások szerint az
államnak közegei teljes mértékben élhetnek a felekezeti képezdekben
bármikor az ő felügyelő és ellenőrző jogukkal. Hiszen a törvény értel-
mében a felekezeti képezdéleben ugyanazon tantárgyak . és ugyanazon
terjedelemben tanítandók, mint az állami képezdékben. A törvény értel-
mében a' íelekezeti képezdékben is már 17 év óta kellene a magyar
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nyelvet tanítani. tehát nézzen utána a kormány, hogy tanítsák is az ilyen
képezdéleben az államnak a nyelvét; továbbá a tanítóképesítő vizsgá-
latoknál a kormány kiküldött biztosa, akár biztosai ott lehetnek, ellen-
őrzési jogukat gyakorolhatják és tudomást szerezhetnek arról, hogy a
felekezeti képezdék általában a tanítóképzés körűl é, magánál a képe-
sítésuél eleget tesznek-e a törvény követelményeinek. Én tehát az állam
érdekeinek megvédése szempontjából a mostan létező törvényeket elég-
ségeseknek tartom, csak az állami közegek szorgoskodjanak azon pon-
tos végrehajtásában, akkor az állami érdekek nem fognak csorbát szen-
vedni.»

Végül beszédét egy a közoktatásügyi miniszterhez intézett kére-
lemmel fejezte be:

«Mai napon történt első felszólalásomban rámutattam röviden arra,
hogy a tanítóképző tanároknak a dolga legalább is olyan fontos és
olyan nehéz, mint a középtanodákban működő tanároké. Egyenlő teher,
egyenlő rnunka, azt hiszem, egyenlő fizetést is igényeL Tudom, hogya
t. miniszter úr e tekintetben iparkodik is a tanítóképző tanárok orszá-
gos egyesülete által hozzá benyujtott kérelem értelmében lehetőleg
emelni a tanítóképző tanárok fizetését és egyenlősÍteni· a középtanodai
tanárok fizetésévei. Látom ezt a költségvetésből, de ugyanott látom azt
is, hogyzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAmíg a tanítóképző-intézetekben 'I3 igazgató-tanárnak c!ak I400 irt
fizetése van, addig a középiskolai igazgatók legkisebb fizetése I600 irt.
Figyelmébe ajánlom a t. miniszter úrnak ezt az eltérést és kérem, hogy
mielőbb iparkodjék a tanítóképző-tanárok kérését figyelembe venni és
teljesíteni. ,.

Harmadik nemzetkőzí l é l e k t a n i kongresszus.
M ü n c h e n b e n . (Harmadik közlemény.)

A szántjegyek t á r s í t á s á r ó l a k ü lö n b ö z ő e g y é n e k n é l .

- Th. Fiournov , Genf. -

A benső lelki életnek szintén megvan a, maga nyelvezete, a
melylyel magát kifejezi. S ennek a meghatározására igen alkalmas az
a kísérlet, melyet előadó. végzett. Ugyanis ő a kilencz számjegyet a
zérus kivételévelleiratta és pedig külön-külön gondolva őket, nem
pedig összetételekbe foglalva s össze-vissza iratva, sem pedig a fel-
vagy lefelé menő természetes sorrendükben arra való figyelemmel, hogy
ki írt így legtöbb számot egy és ugyanazon adott időben. .

Ebben nagy egyéni különféleségeket talált: I. A gyorsaságra
nézve némelyek 40 számjegyet írtak egy perez alatt, mig mások too-nal
többet is; 2 , abban a tekintetben, a midőn ezen kísérlet többször ismételte-
tett ; 3. maga a természetes sorrendtől való szabadon-tartás beli képes-
ségben; 4. azok képzésében s a sor rendes visszatérésében; 5. a külön-
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böző számjegyek viszonylagos gazdagságában. Némely egyéniségek
vagy vonzást, vagy ellenszenvet éreznek. rendes en tudtokon kívül,
némely számjegyek iránt. Ezen idioszinkráziák állandóak. Legnagyobb
hajlam mutatkozik a 3. 5 és 7 írásara. mig a 2-t, 6-t és különösen
az I-t a legtöbben elhanyagolják.

Basch tanár a némely számjegyek iránti vonzódást és ellenszen-
vet, melyet érzünk, azok számtani könnyűségével vagy nehézségevel
magyarázza.RQPONMLKJIHGFEDCBA

A z a k a r a t s z a b á ly t a la n s á g a i .

- Dr. JzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA'.Jaeger, Ebrach. -

Bevezetésében a rendes akaratnyilvánulásról szól, melynek alko tói:
az impulzus, az' elhatározás és az ellenőrzés.

1. A szabálytalan akaratnyilvánulások közt felemlíti : az akarat-
1l1lkülzséget (abulia), az elmebajok egy nernét, amely rendesen a melan-
kóliával együtt fordul elő.' A betegek panaszkodnak, hogy nem tudnak
semmit sem dolgozni és semmiféle elhatározásra jutni, bár annak szüksé-
gesség ét világosan latják.

2. Beszél az akaraterőnek túl fokáról (hyperbuliáról), annak okairól,
különösen mint betegségről és szimptomáiról.

3. Tárgyalja bőven az akaratelfajzásokat (dysbuliát). Kezdi annak
oktanával: mint örököltség, részeg állapotban való fogantatás. alkoho-
lizmus, társadalmi befolyás (nevelés, környezet, koldulás, prostituczió,
kőborlás). Függelékül: az öröklékenységről és visszafejlődésről szól.

A szimptomatológiában az akut és kronikus dysbuliát tárgyalja.
Azután ennek viszonyát fejtegeti egyfelől a büntettekhez, s más-

lelől amoral insanityhez (erkölcsi tébolyhoz), az erkölcsi érzések és
fogalmak több vagy kevesebb híjával.

Előadja a dysbulia progriosisát. vagyis ezen betegség származását
és terapiáját, azaz gyógyítását, melynél a következő tények működnek
közre:

a) Egyház és iskola (lelkész, tanító).
b) Allam (a prostituczió irtása, koldulás, kóborlás, az elbocsátott

foglyok felőli gondoskodás, a romlott ifjúságnak védelme stb.
e) Nyilvános és magán-jótékonyság, illetőleg a szeretet alapján álló

tevékenységek (a megelőzést czélzó egyesületek).

A le lk iá l la p o t o k t e s t i n y i lv á n u lá s a i r ó l .

-- Alfr. Lehmann. Kopenhága. -

Az ütér verésének méréséhez készített eszköz, a kymographion,
görbék által jelzi és rajzolja le azok magasságát vagyalacsonyságát.
Mind en térfogathullámzás észrevehetőleg látszik meg a görbéken. Ezen
görbéknek oszczi11ácziói (rezgései), a melyek nem a lélekzéstől vagy
az izommunkásságtói származnak, lelki eredetűek. Elmaradnak azok, ha
a vizsgálati személy gondolkozás nélkül ül, ép úgy a természetes! álom-
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ban s a hypnosisban, fellépnek azonban azonnal, ha egy gondolat vagy
hangulat fellép.

Valamely benső vagy külső állapot előidézte figyelem konczen,
trácziójának állandó kifejezőjeként találjuk, hogy mindenek előtt egy
2-5 erütésig tartó emelkedes látható a tekercsgörbének vonalán meg-
röviditett pulzussal, ezután 4 - 5 pulzusig tartó lejtése a görbének követ-
kezik meghosszabbodott érütessel, Végre a tekercsrajz a norrnálisra száll
megrövidített pulzussal.

Az önkényes figyelemösszpontosítás tipikus lefolyása azonban
könnyen befolyásolható a hozzájáruló érzelmek által, s ezért ugyanazon
egyénnél a lehető változatai a görbéknek fordulhatnak elő.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBABinet egyéni-
nek tartott küiönféleségei az értekező szerint csak indulat beli elváltoz-
tatásai a tipikus görbéknek.

A különböző szenvedélyek nyilatkozásainál az érverés rendesen
megrövidül, de ez gyakran időközönként felszabadul az egyidejűleg
a figyelemösszpontosítás második fázisában. A megijedés mindig az ér-
verés meghosszabbodásával jár.

Egy szenvedély testi nyilvánulásai később mint kedélymozgalmak
lépnek fel és jóval tovább tartanak a lelki állapot megszünéseZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAu tá n is.
Oly inger. a mely a tudatig nem hatol, soha semmiféle testi változáso-
kat nem hoz létre. Tehát csakis a tudat által képes az inger szervezeti
változásokat előidézni.RQPONMLKJIHGFEDCBA

A b e s z é d é s a z a b s z t r a k c z ió .

- Dr. Anton Marty, Prága. - •

Régi a megkülönböztetés az érzéki világ s az értelem, a szernlé-
leti képzelet s az elvont vagy fogalmi gondolkozás között.

Ez utóbbi valóban nem egyszerű valami. A képzelet alapjai az
elvont képzetek Bennök hitték feltalálni az ember és az állat közti
különbséget s állították. hogy ezek feltételei az emberi nyelv erede-
tének s viszont a nyelv nélkül az elvont képzetek léte felfoghatatlan
volna.

Az úgynevezett absztrakt gondolkozás jelenséget" nem érthetők máskép,
mint valódi elvonások, mint vaiamely szemlélet nem szemlélhető elemei-
nek felfogása s a képesség: ezen elemeket ujból és önállóan összeköt-
hetni. De a tapasztalat mutatja, hogy itt nem a szemlélet helyettesi-
téséről van szó, mintha a szenilélés elmaradhatna. ltélésünk és érdek-
lődésünk konczentrácziója lehet az, vagy ennél a kizárólagos foglalko-o
zásnál a konkrétum vonásához egy új jelenség is hozzájárul a képze-
letben. Ez a képzelet egy különös modalitása. De ezen így felfogott
lefolyáshoz is a nyelvbeli jelzéseket nélkülözhetetlen eszköznek kellene
tartanunk.

Ez ellen vallanak az afáziában és némaságban szenvedők megfi-
gyelései. a kik minden beszédtanulás előtt is mutatnak általános fogal-
makat. Biztosabban vezetne azonban eredményre annak vizsgálata, hogy
a szavak vagy a velök analog dolgok miként mozdítják e{1Jaz absztrakcziót.



Ez a vizsgálat azt mondja, hogy az elvont gondolkozásnak sem a fel-
ujításához, sém annak első előállásához a jegyek segélye szükségkép nem
kell. Az elvont gondolkozászyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAfelujításának támogatása a társítás egy
esete; ilyen pedig ép úgy, mint a beszédjelek és a fogalmi aktusok
közt, ép úgy egymás között is, valamint közöttük és más pszikikai
tünemények közt képzödhetik s így a gondolatok s gondolatmenetek
ujra felébresztéséhez, a megszokottság útján, vezethet. A mi azonban
azt illeti, hogy az abstrakt tartalmat miként szerezzük meg, erre nézve
az alapvető feltétel az, hogy az abstrahálás adományával felruházott
szellemnek a szemléletek nagyobb mennyisége van adva, a melyek
lehetőleg minden vonásukban különböznek, egyet kivéve vagy: egyet
kivéve lehetőleg a többiekben mind egyeznek. A hol ez így van, ott
az elvontság minden jegy segítsége nélkül, legalább egyszerűbb esetek-
ben, felfogható A különbözőséget, vagy az egyezés jegyeire való figyel-
messé tételt valamely már kiképzett nyelv nevei támogatják (gyer-
mekeink az átszármaztatott nyelv segédkezése mellett abstrahálnak)
de az összehasonlító és elemező öntevékenységet még e kedvező eset-
ben sem tudják helyettesíteni, még kevésbbé azon esetben, a mikor a
fogalmat a szemléletből kell legeslegelébb meríteni s a közte s egy
jegy közti társítást elébb megalapítani

A szó részen ként éppen mint az abstrakt gondolkozás helyettesítője
szerepelhet s mint olyan bizonyos igen bonyolult fogalomalkotásoknál
teljesen nélkülözhetlen. De egyetemleges nem lehet ezen szimbolikus gon-
dolkozás sem; nem csupán nyelvcink tökéletlensége folytán (aequivocatió,
szinonimák), de más okoknál fogva sem.

Az eredmény ebből: hogy az absetraécsio legegyszerűbb esezeimin-
den nyelvtől függetlenek.

Az embert nyelv kétszeres módon tételez jel absztrakt gondolkozást.
I. Egyszer azon sajátságos tartalom előállása érdekében, melyet közöl,
Az általános név az általános fogalmat feltételezi. 2. De a maga saját-
ságos kifejezési módja ellőállásának dolgában is. Nem mintha ezek terv-
szerű számítással alkottatnának, sőt inkább terv nélkül. De éppen a
tervszerűtlensége a nyelv alakulásának hozza létre az ú. n. benrő nyelv-
alak jelenségeit, azaz bizonyos képzeteket vesz segítségül, a melyek
hivatva vannak azokat a társítás törvényei szerint közvetíteni. Ezek
a kapcsoló ízek a szó es fogalom közt nem szemléletek,· hanem maguk ZS

elvont gondolatok, s az értelem ezen eszközében, a melynek jelenléte a
nyelvfejlődés legalsóbb fokán is, sőt ép ott kiválólag, kétségtelen: van
a legsúlyosabb bizonyítéka annak, hogy a togalmi gondolkozás első
kezdetei, minden nyelvjegyekkel ellentétben, elsődlegesek.RQPONMLKJIHGFEDCBA

A z in d u la t o k a b s z t r a k c z ió j a .

- - Th. Ribot. Paris, -

Ha absztrakczióról vagy általánosításról beszélünk, akkor oly lelki-
tevékenységről van szó, a mely az értelemnek a szellemi rendben vissza-
maradt adataira vonatkozik. Az indulati lelkiállapotok, mint öröm, szo-
morúság, a harag, a félelem, a szeretet, hogy csak a legközönségeseb-

Magyar 'I'arrít-óképz ő. 13
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.beket említsük, szintén szolgáltathatnak e és rnely határig anyagot
az absztrakczióra?

Előadásában ép erre a kérdésre akart feleletet adni. Eddig csak
az' értelmi tartalomra vonatkozott az absztrakczió, ő elméletileg ki akarja
terjeszteni s elfogadtatni, hogy az öntudat minden konkrét összállapota
lehet az elvonás anyaga s hogy a szellem az indulatoknál is képes
azokból elvonásokat csinálni, a nélkül, hogy azok elveszítenék indulat-
beli jellegüket.

Az igazoló választ a következőkben véli feltalálni :
A mindennapi, közönséges életben. Ha pid. valaki egy ismeretlen

országot látogat meg, különösen olyat, amely távolfekszik s amely
eltér fajaiban. szokásaiban, vallásaiban, tájékaiban. állat- és növény-
világában stb., akkor az illető két dolgot vesz észre : . abenyomasokat
és indulatokat. Az, a mi az ő szellemében van, nem egyedül az em-
berek és tárgyak összjelensége, hanem egyúttal összetömörített marad-
ványa a felingerelt lelkiállapotoknak ; ez az általános érzés, a részletes
benyomások tömegének kivonata; képződött a tapasztalatban leggyak-
rabban ismételt indulati-állapotoknak túlnyomóságából és összeolvadásá-
ból: s ez az absztrakczió. .

Sokkal határozottabb alakban vizsgálható ez a jelenlegi költőknél.
kik magukat «szimbolisták s-nak nevezik s kik elég nagy számban van-
nak Belgiumban, Francziaországban és Angliában stb. - Ők nem
kívánják az eszméket kifejezni, nem a képzeteket, hanem mindenek előtt
a kedélyindulatokat. Ezek lelkiállapotát következőképen lehet megma-
gyarázni: alkalmatlanság az értelmi absztrakczióra, alkalmatlanság a hatá-
rozott és szabatos benső látomány tekintetében; az indulati állapotok
túlnyomó volta. De az ő indulatukzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAelvont; ez nem egy különös ese-
ménynél érzett vagy képzelt emóczió, hanem ez az indulatnak egy
sémája.

A szó, az absztrakczió ezen eszköze átalakuláson megy át azok
kezei közt. Megszünik az a gondolat kifejezője lenni, hogy az érzelem
kifejezőjévé legyen: ez által a sugallás eszközévé lesz. Erre a eszim-
bolisták« a rendes szavakat használják, de meg változtatva azok értel-
mét, vagy pedig azokat olyképen kötik össze, hogy elvesztik minden
határozottsagukat; vagy sokat használják az ujonnan alkotott szavakat
és a használatból kijött kifejezéseket, hogy sokkal ingadozóbbak legye-
nek; végre egy sokkal gyökeresebb eljárással némelyek a szavakat
úgy használják, mint egyszerű zenei jegyeket és törekednek hatni velük
nem mint jelekkel, hanem egyedül csengésükkel. A kedélyindulati
absztrakczió keresett - ha nem is talált - oly kifejezési módot, amely
az ő sajátja.

A kedélyhangulati absztrakczió természetének megállapítását szük-
ségesnek tartja az értelmi elvontságok jobb meghatározása érdekében
Hogy ezt jobban megérthessük, legjobb őket összehasonlítani az érte-
lemelvonásokkal, a melyeknek természete jobban van fikszirozva, Emezek
felfelé menő menetben az általános képzetek progresszív tiszta szimbo-
luma felé emelkednek. A kedélyvilági absztrakczió alig haladja túl az
első stádiumot: az általános képzetek vagy befogadások stádiumát. Ez



az indulatok természetéhez tartozik, a mely ellenszegül az elemzésnek.
Ez nem engedi magát, mint az észrevétel, alkotó elemeire szétválasz-
tani. Innen van az a lehetetlenség: elvonni egy szellemi jelleget, amely'
a teljességről képet adna, azután ujból operálni ezen elvonással s így
az elvonás lépcsőjén felfelé haladni.

Mihelyest ezen igen alárendelt fokon átlépünk, nem birhatunk többé
más indulat-absztrakcziót, mint olyat, amely úgyszólváu megtartott
valamit hatásbeli Jellegéből : az absztrakczió tisztán értelmivé lesz.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Budinszky Károly.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

IS M HGFEDCBAE RT ET É S E K .RQPONMLKJIHGFEDCBA

A t ö r ö k k ö z o k t a t á s ü g y s z e r v e z e t e .

A Balkán-félsziget politikai mozgalmai a szokottnál élénkebben
terelik a figyelmet Törökországra s ez okból, úgy hiszem, nem lesz
egészen érdektelen e folyóirat olvasói előtt a törökországi muzulmán
iskolák szervezetének rövid ismertetése. Ismertetésemben a személyes
tapasztalatokon kívül, miket a török főváros ban keleti nyelvtanulmányaim
végett ismételt ízben való tartózkodásom alatt szereztem, különösen
irányadónak veszem a török közoktatásügyi törvényt, mely bár a tény-
leges állapotokat nem mutatja, de legjobban kifejezi az irányt, melyben
a török iskolaügy halad.

A török közoktatásügyi törvény értelmében kétféle iskolák vannak,
t. i , a nyilvános és a magániskolák. A nyilvános iskolákat az állam
tartja fenn, a magániskolák fentartási költségeit pedig alapítványok
vagy magánegyének fedezik. Az állami és felekezeti iskoláknak olyan
megkülönböztetése, a minő az európai országokban van, Törökországban
nem létezik, mivel az isziam vallás az állami szervezettel oly szoros
kapcsolatban van, hogy minden intézmény, mely állami, ezáltal egyúttal
muzulmán vallási jellegű is. A nem mohammedám iskolákról itt nem
szólok, mivel azok egészen különálló szervezettel birnak s tanítási nyelvük
sem török, hanem az iskolafentartó keresztény felekezetnek nyelvét hasz:'
nálják tanítási nyelvül. .

Az ujabb keletű török közoktatásügyi törvény, mean/-i umumie
nizamnameszi értelmében az iskoláknak három főcsoportja van: a) alsó-,
b) középtokú- és e) magas iskolák.

Az alsó fokozatú iskolák kétfélék: a) mekteb-i szibjan és b) mek-
leb·i rüsdie, mindegyik négy-négy évfolyammal A mekteb-t szibjan
megfelel a mi elemi iskoláink négy alsó osztályának. Tantárgyak ebben
a következők: Hittan, az ábéczé és olvasás, a Korán olvasása és egyes
részeinek betanulása, az írás, a számtan, török történet és földrajz elemei
s az olvasókönyv nyomán egyéb hasznos ismeretek. A törvény elrendeli.
hogy ilyen iskola minden községben legyen és pedig külön a f iú k és
külön a leányok számára. Ez utóbbi rendelkezés azonban nincs mindenütt
végrehajtva ; nemcsak falukon,' hanem még Konstantinápoly némely
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városrészében is láttam vegyes iskolát. A törvény kirnondja a tankőtele-
zettséget is és pedig a fiúk hét éves koruktól tizenegyig, a leányok
hatodik évüktől a tizedikig járnak azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAmekteb-z' szz"bjanba.

Az alsó fokozatú iskolák magasabb csoportja a rüsdie iskola, mely
megfelel a mi algimnáziumunknak. Rüsdú iskolát tartanak vagy legalább
kellene tartani azokban a városokban, melyek ötszáz házból állanak.
Ilyen iskolák külön vannak a leányok számára s ezekben csakis tanító-
nőknek szabad tanítani, ferfitanítő csakis kivételkép, szükségből alkalmaz-
ható, de az esetben is élt es ernbernek kell lennie. A rüsdie iskolák
tantárgyai: hittan. török nyelvtan és irálytan, arab és perzsa nyelv,
számtan, mértan, könyvviteltan, Törökország története es egyetemes
történet, földrajz, rajz' és torna s az utolsó évfolyam ban fakultativ tan-
targy a franczia nyelv. A leányok rüsdú iskolájában az említett tárgyak-
hoz járul még a zene és a kézimunka.

Mind a ssibfan; mind a rüsdie iskolák számára az utóbbi években
elismerésre méltó jó tankönyvek jelentek meg. Az ábéczés könyvek
között különösen nagyon helyes módszerű könyvnek találtam Szelanikli
Tevfiknek Mükemmel Elz/be-z' osemaniZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAc z ím ű munkáját, mely széles
elterjedtségnek örvend. Különösen elévülhetetlen érdemeket szerzett
magának a módszeres török iskolai könyvek szerkesztésében a nehány
évvel ezelőtt elhunyt jeles Író és tanférfiú Nadst efendi. Egész életét,
minden tevékenységét a török iskolaügy ujjászervezésének és európai
színvonalra emelésének szentelé s a tanári pályán eltöltött sikerdús
működése és nagy számmal megjelent tankönyvei és egyéb iratai min-
denkorra maradandó nevet biztosítanak neki a török nevelés- és okta-
tásügy történetében.

A középfokú iskolák szintén kétfélék, Ú . m. a) mekteb i z'dadi és

b) mekteb-z" szultanz~ mindegyik három-három évfolyam mal. Eme két
iskola között fokozati különbség nincs, csakis rangkülönbség Az z"dadú
iskola is a rüsdúből kapja növendékeit, éppen úgy, mint a szultani
iskola; a rangkülönbséget az képezi, hogya törvény értelmében az
idadie iskolák minden oly városban felállítandók, mely ezer házból áll,
mig a szultanz"e iskolák az egyes vzlajetek (tartomány) székhelyén sz er-
vezendők. Ezek az intézetek középhelyet foglalnak el a főgimnázium
és jogakadémia között, mert a mi középiskoláink felsőbb osztályaiban
előadott tárgyakon kívül előadják még a török jogot, nemzetgazdászatot,
nemzetközi jogot is. Természetesen a mi iskoláinkban használt latin: és .
görög nyelv helyét a törököknél az arab és perzsa nyelv foglalja el.
E két nyelv nemcsak vallási szempontból foglal helyet a török iskolák-
ban, de ugyanazon észképző erő is megvan azokban. mely a latin és
a görög nyelvben nyilvánul. Hozzájárul még, hogy különösen az arabok-
nak rendkívül gazdag irodalmuk s régi műveltségük van, a minek
bizonyítására elég hivatkoznom a középkori nevelés történetére, a mikor
keresztény tudósok is látogatták az arab iskolákat, így például Gerbert,
a későbbi II. Szilveszter pápa, is tanult az arab iskolákban.

A török iskolák harmadik főcsoportját mekja#b·Z" aiie, vagyis magas
iskoláknak nevezik, E csoport alá tartoznak: a) a tanítóképző. intézet



(dar-ul·mualhmz·n), b)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAtanítónőképző-intézet (dar-ul-muallz"mat), c) szakisko-
lák (szana-z' mukhtelife mektebleri), d) az egyetem (dar-ul·jünun).

A tanítókéjJző-z'ntézetek háromfélék, a szerint, a mint az alsó- vagy
a két középíokú iskolára készítik elő a tanerőket. Azok a tanítóképző-
intézetek, melyek az elemi és a rüsdz"e iskolák számára nevelik a tanító-
kat. három évfolyamúak. Ez intézetek tantárgyai a következők: vallás-
tan. török irálytan és fogalmazás, az arab és a perzsa nyelvnek olyan
terjedelmű ismerete, a mennyi a tanításhoz szükséges, egyetemes törté-
nelem, számtan, algebra, mértan, könyvvitel, szépírás. Ez intézetbe fel-
vétetnek azok a tanulok, a kik a 1'üsdz"e iskolát elvégezték és legalább
16 évesek.

Az idadee iskolák számára két évfolyamú tanítóképzők nevelik a
tanerőket. A tantárgyak ezekben a következők: Török költészet, az
arab, perzsa és a franczia nyelv oly mértékű elsajátítása. a mennyi a
tanításhoz szükséges, török jog, nemzetgazdászat, logika, természetrajz,
természet- és vegy tan, algebra, mértan, rajz. Ebbe a tanítóképzőbe
azokat veszik fel, a kik az zdadz"e iskolát vagy az elsőfokú tanítőképzöt
végezték.

A szultan ie iskolák számára is külön tanító képző ben nevelnek
tanítókat. A tantárgyak még kiterjedtebbek, mint az előbb említett
tanítóképzóben, különösen sokkal szélesebb körű a számtan és mértan

tanítása.
A tanítóképző-intézeti tanárok fizetése a mi viszonyainkhoz képest

szerfölött nagy; az igazgatók havi fizetése 5000 piaszter, vagyis a mi
pénzünk szerint 500 forint, a tanárok fizetése havi 2000 és 4000 piaszter,
vagyis 200 és 400 forint között váltakozik. Az első fokozatú tanítóképző-
intézetek növendékei havi 80 piaszter (8 frt), a második fokozatúaké
100 piaszter, a harmadik fokozatúaké 120 piaszter segélyben részesül-
nek. Ha a tanítóképző-intézetet vég-zett egyének öt év alatt tanítói
állást nem foglalnak el vagy a tanítói pályáróllelépnek, a nevelési
költségeket tartoznak megtéríteni. A tanítóképző-intézeteknek a törvény
értelmében fel kell szerelve lenniök könyvtárral, természettudományi
eszközökkel és az összes tanszerek mintagyüjteményével.

A tanítónőkéjJző-zntézetek szervezete kevés változtatással olyan, mint
a tanttóképzőké, csakhogy az előbbiekben a varrás, hímzés, zene és rajzolás
is a tantárgyak közé tartoznak.. A növendékek mind a tanító-, mind a
tanítónóképző-intézetekben tanulmányaik végeztével képestrő vizsgálatot
tesznek.

Feltünhetik, hogy a tanítóképző-intézetekben a neveléstan önálló
tantárgyként nem szerepel. S ez tényleg úgy van. A lel;szükségesebb
módszertani és neveléstani utasításokat az egyes szaktanárok közlik
tárgyaik keretében. A helyes módszertani ismeretek hiánya szembe is
ötlik a török iskolákban. A haladás azonban itt is mutatkozik, mert a
török folyóiratokban gyakran látunk most már sikerült neveléstani
czikkeket és pedig nemcsak férfi-, hanem nótanítók tollaból is. Minden-
esetre haladásnak a jele, mikor például a Mean! (tudományok) czímű folyó-
irat egyik neveléstani czikke alatt ilyen Író nevét találom : Musztafa
leánya Szadika, tanítónőképző-intézetet végzett okleveles tanítónő :
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vagy mikor azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAJl1ekteb (iskola) czímű folyóiratban, ilyen értekezést olvas-
hatunk: Terbz"e·z· dsesemanie (A testi nevelés).

A magasabb iskolák sorába tartoznak a különíéle szakiskolák
mint a nagyobb mecsetekkel kapcsolztos theologiai intézetek, melyeknek
rendszerint gazdag könyvtáruk is van. A mecsetek mellett általában
majdnem -mindenütt kisebb-nagyobb iskolák, legalább népiskolák vannak,
melyeknek összes kiadásait bőven fedezik ameesetek alapítványai, az
úgynevezett vaku! alapítványok. Szakiskolák még az ovosi, katonai,
tengerészeti, hivatalnoki stb. iskolák.

Az egyetem (dar-ul-fünun) három karból áll u. m. a) irodalom-
bölcseleti, b) jogi és c) mennyiségtan-természettudományi. A magas
iskolák (rnekjatib-i alie) tanárai az egyetemen vagy küldföldi főiskolákon
végezték tanulmányaikat s rendszerint müdernsz fokozatú vizsgálatot
tettek, a mi megfelel a nálunk ha sználatos 'doktori fokozatnak-

Röviden előadva ilyen a törökországi muzulmán iskolaügy szerve-
zete. E szervezet, különösen az általános népoktatás, még teljesen végre-

hajtva ugyan epen nincs, ámde a ki személyesen és behatóan, kivalt-
képen pedig elfogulatlanul vizsgálta a Keletnek e külőnös országát,
kénytelen elismerni, hogy az utóbbi időben sok történt ott arra, hogy
ez eléggé tetszetős látkép mielőbb megvalósuljon.

Dr. Karácson It/tre.HGFEDCBA

IRODALOM.RQPONMLKJIHGFEDCBA

A l l l a g y a r e l e m i n é p o k t a t á s .

cA magyar elemi népoktatán-t a valláso és közoktatásügyi m. kir. miniszter megbízásából
irta Péterfy Sándor, Budapest 1896. La mpel kiadása 1. füzet 169 1., II. füzet 215 lap. Ára

íüzete nkint 50 kr,

A kik akár hivatalos' állásuk követelményei, akár hajlamaiknál
fogva a magyar közoktatás-, különösen a nepoktatás-ügy multjával ala-
posan akarnak megismerkedni, sajnosan érezhetik, mily kevés az, a
mit irodalmunk e téren felmutat. Ha többet akar valaki tudni, mint a
mit iskolai kézikönyveink s köztük dr. Kiss Aronnak forrás-munka
számba menő munkája-) felölel, első sorban az általuk használt rnunká-

kat: Toldy' Ferencz, Imre Sándor, Vas József; Frankl Vilmos, HorvátIt
Mihály , Schwarcz Gyula, Molnár Aladár s Révesz Imre dolgozatait, az
J870-71. évi miniszteri (II.) jelentést kell átvizsgálnia. Ezek aztán
újra meg újra más meg más munkához utasítanak bennünket, mely

, munkákat a vidéken sokszor nagyon bajosan kaphatunk meg s ha meg-
kapunk is, kérdés: kielégítenek-e bennünket.

1) A magyar népisk. tanítás története. Franklin. Budapest 1. f. r88 I. II. füzet

1883. 1-480 lap.



Arra, hogy valaki tankönyvön kívül más bővebb pedagógiai tör-
ténelem kiadásara vállalkozzék, nálunk gondolni sem lehet. 2) Nincs az
ilyen munkának nálunk elegendő számú olvasója. Pedagógiai történel-
münk egyes részleteit legfeljebb egyes folyóiratainkban s tanügyi lapjaink-
ban olvashatjuk hébe-hóba körülményesebben. Ily körülmények között
nem csodálkozhatunk, ha erre a sok fáradsággal járó s hozzá hálátlan
dologra a tanügy munkásai közül csak kevesen vállalkoznak.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Péterfy Sándor a miniszteri megbízásnak úgy tett eleget, hogy a
maga és mások munkáiból, a keze ügyébe eső hírlapi czikkekből, a nép-
oktatás ügyére vonatkozó adatokat összeállította, Úgy tett, mint az a
zene-szerző, ki tisztán-pusztán magyar népdalokból akarja összeállítani
.operáját. A különböző szerzők műveit azonban ő egybeolvasztva, szer-
ves egészszé fűzv,!'!nyujtja az olvasóközönségnek.

Távol legyen tőlem, hogy ezen állításommal Péterfy bokros
érdemeiból csak egy szemernyit le akarj ak vonni, sőt inkább azt kell
kiemelnem, hogy e munka gondos és körültekintő összeállításával ér..
demeihez ujakat szerzett.

Egyet azonban nem hallgathatok el. Meglátjuk rajta, hogy sietve,
gyorsan készült. Csak így lehet megmagyarázni azokat áz alah hibákat,
a melyekkel benne találkozunk. Sem időm, sem pedig kedvem nincs
ahhoz, hogy ezeket itt mind kimutassam : de az igazság érdekében meg
kell mondanom azt, a min Péterfy Sándor talán maga csudálkozik köz-
tünk leginkább: az idézőjelet sok helyen elhagyta; a forrásokat több
helyen nem helyesen nevezte meg; s az idézőjelek között levő közle-
mény gyakran nem szóról-szóra való idézés,

Allításom igazolás ára itt csupán azZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAL füzet Ill. fejezetét veszem fel.
Elmaradt az idézőjel s forrás-megnevezés a 43. lapon az utolsó kikez-

désben «az I493-iki esztergomi. .. ' (Frankl 4.). - A 44. 1. cA mohácsi
veszedelemre ... » (u o.) A 45.1. «A kath. iskolaügy ... » (u. 0.5. és
6. 1.) A 46., 47. és 48. 1. c Ez a tanítórend ... " (piaristák) kikezdéstől az
cA piaristák elemi iskoláinak ... » kikezdésig (Molnár A. 540., 541.,
547., 548. lap).

Az 5 I. lapon két kikezdés van idézőjel között, a másodikban van
Fraknóira hivatkozás Azt hinnők, hogy ez Fraknóiból van. Azonban
a dolog nem így áll [ Az első kikezdés van - a melyben neve elő
nem fordul - Fraknóitól (a 7. 1.), a második pedig «A magyar ifjúság
pedig ... ' egymás után két kikezdés Molnár Aladártói (5. 1.).

Az 52-dik lapon ismét nincs se forrás, se idézőjel «A magyar-
országi protestansok ... » 12 sor (Frankl 7.) • kezdetben, sőtHGFEDCBAm ég ... >

(Fr~nkl 21. 1).
Az 54. lapon idézőjel között van egy kikezdés Molnár Aladártól,

de ez meg bajosan mehet idéz és számba, mert nagyon is összevont.
(Molnár 564. 1.).

A 64. lapon a 62. és 63-dik lapon lévő idézet után azt hinnők,
hogy Molnár Aladárt (7-ro 1.) vagy pedig Révész Imrét (Adalékok

2) Mol nár A. munkájának 1. kötete 1881-ben megjelent s a II. kötet megírása még
egyre késik.



3) Magy. myth. 447-448 1.

') Sándor István szerint táltos tanult, okos.

14. 1) idézi, pedig valósággal Dr. Kiss Aronból (Magy. népisk. tanítás
tört. II. 1.) van az idézet véve s Révész munkáját az egész műben
nem is használta.

Legyen elég ebből ennyi! Ez, azt hiszem, elegendő bizonyíték
arra nézve, hogy a munkazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAgyorsan készült, mert máskép lehetetlen
magyarázni, hogy Péterfy Sándor mukájában, ki pedagógiai történelmünket
maga is sok érdekes adattal gazdagította (Schedius, Nőnevelés stb. stb.),
ilyen alakz' hibák forduljanak elő.

Az ilyen, jóformán idézetekből összeállítot, munka tartalmának
ismertetése nagyon nehéz. Ellenkező nézetei nk igazolására sokszor lapok
kellenének s akkor is nem a szerzővel, hanem az általa idézett egyén-
nel gyűlhetik meg bajunk. Ha e nehézség daczára még is belemegyek.
a tartalom ismertetésébe, ezt csak azért teszem, mert én azok közé szeretem
magamat számítani, a kik tiszta sízvből óhajtják: vajha oktatásügyünk
történetével, nemzetünknek az iskola jogáért vivott küzd elmeivel minél
alaposabban megismertethetnők a magyar tanítóság-ot 1 E" szolgáljon
mentségemre, midőn Péterfy munkájaval hosszasabban foglalkozom,
mint általában a könyvismertetések keretében szokásos.

A szóban forgó munka I. füzete az 1868. előtti, II. füzete pedig
az 1868. utáni állapotokkal foglalkozik. Lássuk ezeket rendre 1

Messze, a mythos korába kell visszamennünk - a midőn még
valamennyi törzsnek s e törzs minden tagjanak egyenlő joga volt, -
ha ki akarjuk mutatni : részesült-e már e nemzet, mely ezredéves
alkotmányunknak legalább csiráit már Azsiából magával hozta -
mondom, részesültek-e e nemzet fiai már az őshazában valamiféle
tanításban? S ha az a műveltség, mely az ellenséges népek s ezer
harczok között megsemmisülését megakadályozta, arra enged következ-
tetnünk, hogy ez egy Istent imádó nép tanítás nélkül nem lehetett:
akkor ismét egy csomó kérdés áll előttünk, a melyekre feleletet csak
bajosan adhatunk. Kik foglalkoztak a tanítással? Milyen volt őseink
nevelési rendszere? stb. stb.

Péterfy válaszol e két kérdésre s adatai nyomán azt hinnők, hogy
nálunk a táltosoknai< éppen olyan szerepe volt, mint a galloknál a drui-
dáknak, kik köré, Julilus Caesar állitása szerint, nagy számban gyüleke-

zett össze az ifjúság s voltak, a kik a tanulást 20 évnél is tovább foly-
tatták náluk

Nem akarok e 'tárgyról senkivel se vitatkozni, az okvetetlenkedés
különben se kenyerem, de nekem úgy tűnik, hogy ha elismerjuk is,
hogy őseinknél a szellemi élet vezetői a táltosok voltak, kik, miként a
druidák, jóslással is foglalkoztak, azért a tanítás tekintetében bajosan
hasonlíthatók a druidákhoz.

Igaz, hogy Ipolyi") azt állítja, hogy a táltos név már a tudás és
tanítás fogai mát is kiíejezi+), azonban e kérdés eldöntésénél nem' szabad
teljesen figyelmen kívül hagynunk a nephagyományt sem. Ez pedig azt
tanítja: a táitosnak születni kell, nevelés és tanítás által senki sem lehet



azzá. A bábák ismerik a «táltos fogab-at, s ki ezekkel jő a világra,
elviszik már kisded korában a táltosokhoz a gyermeket. Ha e hagyo.
mányból az isten -adta természetes tehetséget olvassuk is ki. még min-
dig ott marad mythológiánknak egy másik alakja: azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAgarabonczos. Eze k-
ről Ipolyi is azt állítja 5): Seereetet képezhettek s nem csak bonczoló és
bélnéző jósok voltak, hanem ők gyakorolhaták a;,; írást, mondák, olva-
sók igézék, éneklék bűvös könyvekből az áldást. Ok voltak a nép tár-
sas zarándokai, kik az összekéregetett áldozatokból éltek. 6) Ezekhez
hozzávéve. mit Majláth") a táltosokról mond, .hogy t. i. a táltos lénye.
ges ismertető jelei közé tartozik, hogy nem csupán a rossz. hanem a
jó szellemeket is képes előidézni, hatalma alá hajtani: ha ezeket meg-
gondoljuk, úgy tűnik, hogy a garabonczosokat is lehetne a druidákh oz
hasonlítanunk. Ha ez igaz, akkor Péterfynek a «garabonczosok szerze-
tére» is érdemes lett volna figyelmét kiterjeszteni.

Másik, mire Péterfyt adatai ravezetik : «valószínű. hogy a magya-
roknál éppen úgy, miként más nomád népeknél, minden egyes csaladfő
a családban és minden egyes törzsfőnök a nemzetség körében maga
is végezhetett bizonyos papi és táltosz" teendőket és így nem lehetetlen,
hogy hajdan is minden egyes család-apa és minden egyes család-anya
maga végezte a gyermekek oktatásának igen nagy és igen nevezetes
részét, miként ezt ma is megteszi mindegyik, kiben ki nem halt még
a szülői kötelesség erzere.» (16.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 )

Így állítva fel e tételt, kettőt juttat eszünkbe. Először azt a kort.
a midőn a történetírók azt vitattak, hogy Isten csak magyar embert
teremtett; másodszor pedig a zszdó-lzép nevelési rendszerét. Nem ártana,
ha rnűvelődés- és nevelés-történelmünk írói arra is kiterjésztenék figyel-
müket, hogy őseink ez eljárasa nem inkább a perzsák, mint a zsz"dók
neveléséhez hasonlított-e I I A zsidó patriarchak inkább nemzetük történel-
mében, a vallás dolgaiban igyekeztek a gyermekeket tanítaní, a perzsák
vénei ellenben a fegyver-forgatásra, testi nevelésre fordították figyelmü-
ket. Mythologiánkban oly sok a perzsával való rokon elem, aztán meg
történelemíróink azt tanítják, hogy ősei nk a béke idejének nagyobb
részét a háborúra való előkészülésre fordították s a fegyver forgatást
úgyszólván gyermekkoruktol fogva gyakoroltak.8) Már ez elegendő ok
lehetne arra, hogy az analogiat a perzsa-nevelésben is keressük. -

A keresztyén ség elterjedésével a papok. különösen a Benedek-
rendű szerzetesek (<<fekete barátok») lettek a nép oktatói. A pap vasár-
naponként a legtóbb helyen tanította a gyermekeket, talán épen a
gyülekezet jelenlétében a - Jézus Krisztus tudományára. A szerzetes-
rendek házai szaporodtával a kolostori iskolák is egyre szaporodnak.
Ezek berendezésüket tekintve hasonlítottak a külföldi kolostori iskolak-
hoz. Péterfy felemlíti, hogy AlkuÚt, a hírneves angol benczés és tanít-
ványa, Rhrabannus Maurus, adták meg a szerzetesek iskolainak azt a

5) Magy. my th. 465 l.

') Kerékgyártó: Műv. tört. 1. 436.

7) Geschichte d. Magyaren 1828" 1. 29. 1.

8) Szalay-Baráti: Magy. nemz. tört. r . 86.
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szervezetet, a mely a legalkalmasabb nak bizonyult arra, hogy azok-
ban necsak az egyházi, hanem a világi életpályák ra készülők is ala-
pos kiképeztetésben részesülhessenek. Egyről azonban megfeledkezett:
mi ok indította a szerzeteseket arra. hogy az úgynevezett «külső is-
koláb-at felállítsák? - Ezt korántsem a tulajdonképeni «nép> iránt való
tekintetből tették, hanem inkább azért, mert tapasztalták, hogy a be-
járó növendékek magaviselete rossz hatással volt a szerzet azon növen-
dékeire, kiket szülőik már zsenge gyermek korukban a szerzetnekzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
ajándékoztak. Alkuiri már maga is panaszkodik e miatt'') s kivánatos-
nak tartja, hogy bejáró növendékek a szerzet iskoláiba ne vétesse-
nek fel.

A kolostori iskolák a a néjJoktatás szempontjából csak azért ér-
demelnek említést, mert azok alsó osztályai jóformán népiskolák voltak
s bennök a tantárgyak ugyanazon terjedelemben taníttattak, mint a
plébániai iskolákban. Ezen nem kell csodálkoznunk, mert a plébániákat
nagy részben szerzetesek vezették. Tudjuk, hogy a tridenti zsinat előtt
nem voltak papnevelő intézetek, hanem a világi papokat az egyetemet
végzett egyén ekből szentelték fel. Ilyenek azonban kezdetben nem
igen voltak. .

A plébániai és kolostori iskolák alsó osztályaiban a főtantárgy
a vallás volt, ehhez járult egy kis olvasás, írás s az ujjaken és az
abakuson való (fej) számvetés. mely utóbbi ból később az úgynevezett
«paraszt sZ,ámvetés> 10) fejlődött ki.

Az Arpádok korában való leányiskoláink allapotját szerzőnk a
JWargit·legendából mutatja be. A tanitott tantárgyak mellett igen neve-
zetes ebben az, hogy már a XIII. századbeli apácza-monostorokban hasz-
nálták a később annyira dicsért eBell-Lancaster-féle módszer s-t. Aztán
meg a tan nyelv a magyar volt. ,

Adataink vannak arra is, hogy az Arpádok idejében már az
izraelitáknak is voltake iskoláik nálunk. IV. Béla 125 I-ben elrendelte,
hogy aki a zsidók iskoláin erőszakoskodik, az ő bírájuknak más-
fél márk birságot fizessen. 11) Milyenek voltak ezek az iskolák, azt ma
már nem tudjuk.

Csak sajnálhatjuk. hogy Péterfy műve Ill. fejezetében (a XIV. szá-
zad elejétől Mária Terézia koráig) nem vette figyelembe Gyulay Béla
alapos tanulmányát. IZ) Azt hiszem. ebből sokkal világosabb képet nyujt-
hatott volna a reformáczió előtti néjJoktatásról. mint így s tisztán fel-
említi legalább azt az egy adatot, hogy már a XV. században van ada-
tunk arra, hogy több iskolának egy igazgatója, vagy ha úgy tetszik,
kerületi tanfelügye!ője volt.

Bár elismerjük, hogy a reformáczió a népiskola fejlődésére és izmo-
sodására jótékony befolyást gyakorolt, mert protestáns és katholikus
részről egyaránt belátták, hogy ha a népet tanításaik és állításaik igaz-

9) Sehmid : Paed. Eneycl I. 535. 1.

10) Mar6thi: Arithmetiea 1782. 266-286. lap.

ll) Virág Benedek: Századok. 1816. I. 496. 1.

12) Népoktatásunk avegyesházbeli királyok korában. cM. Paedagogia» 1. II.



IzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

ságáról meg akarják győzni, iskoláztatása s nevelésére az eddiginél na-
gyobb gondot kell fordítani, mondom, ha miudezt elismerjuk is, nem
szabad elfelednün k, hogya fejlesztés csak azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBArégi alapon történt.

Ig-az, hogy Luther a gyermekek iskoláztatását sürgette, Melanch-
ton cEgyházlátogatási könyvecské s-jében tantervet is adott, melyet
hazánkban is több helyen alkalmaztak kezdetben; de ne feledjük, hogy
Luther és Melanchton szeme előtt első sorban a gimnáziumok és városi
iskolák ügye lebegett s a falusi nép igényére, tehát a tulajdonképeni
néPiskolára nem igen gondoltak. A protestáns népiskola valódi megte-
remtője Bugenhagen János, ki a braunschweig-woifenbüttelz' szervezetben
(r 542.) először mondja ki: «Auf den DÖ'rfem muss der Küster zugleich
nothdurftig Schule halt en können, wie er auch in Stadten für den
niedersten Unterrzcht verwendet werd en darf, in welchem Dienste er dann
dem Schulmeister untergeordnet ist.s 13) Arra pedig nincsen adatunk eddig,
hogy hazánkban a .braunschweig- wolfenbütteli tantervet alkalmazták
volna. Aztán a reformáczió kezdetben jóformán csak abban nyilvánult
a nép előtt, hogy az «úrvacsorájat s két szín alatt szolgáltatták neki ki
s az isteni tiszteletet anyanyelvén tartották. Magam is láttam egy litur-
gikus könyvet,H) melyben a szertartások ép olyanok voltak, mint a
róm. kath. liturgikus könyvekben, csakhogy az egyik oldalon latinul, a
másikon németül. Mindezeket pedig azért említem fel, hogy indokoljam
azon nézetemet : a XVI. század népiskoláit csak akkor ismerhetjük
meg valóban, ha ki tudjuk mutatni, miben állt a néPoktatás a XV.
században.

A mi a városi iskolákat illeti, Péterfy egy érdekes adatot említ fel,
(4r.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAL ) , a melyből az tűnik ki, hogy Pozsony városa már a XV. század
közepén jogot formált az iskolához s mindenkép ki akarta vonni a
tanítót és iskolát a káptalan befolyása alól. Ez az egy eset is mutatja
már, hogy a XV. század népoktatási viszonyait csak a püspöki és káp- .
talani levéltárakban való kutatás derítheti teljesen fel. Vajha á kik ezek-
hez könnyebben hozzáférnek - értem a kath. tanítóképző-z'ntézeteknél
műkö"dő kar.társainkat! - minél hamarabb megkezdenék ez irányban
a munkát 1 Így nem kellene folyton azt hallanunk, hogy pedagógiai
történelmünk Írói különös szeretettel a. protestánsok tanügyet tolják
előtérbe.

A XVI. század elején egy érdekes kis munka: Albert magyar
király leánya Erzsébet lengyel királynénak: A kzrályi gyermek neveléséről
II. Ulászlóhoz írt munkája vonja magára figyelmünket. (Megjelent Regéczy
.Kalauz»-ában s külön lenyomatban is r893· Magyarra fordította
dr. Uhlárik János.) E munkát azért is magunkénak számíthatjuk, mert
magy<lr herezegasszony írta az ő kedves fiához, nekünk pedig szomorú
emlékű királyunkhoz.

A mohácsi vész után szomorú napok virradtak a magyarra. A trón-
villongásokhoz, török pusztításokhoz és vallási mozgalmakhoz hozzá-
járult az, hogy királyaink fővárosa többé nem volt Buda, fejedelmeink

13) Schmidt. Gesch, d. Padagogik. 1870. Ill. 70. 1.

U) Kőszeg város levéltárában, czímlap nélkül.
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nem éltek s nem gondolkoztak többe együtt a nemzettel s a szabad
magyar államot csak olybá' vették, mint a habsburgi monarchiának egy
provincziáját. Ebben rejlik oka annak is, miért nyögte hazánk tovább
a mohácsi vész kínjait, mint a tatárjáráséit. Akkor nemzetünk és királya
egyaránt azon volt, hogy szellemi életünk tényezőit legalább is arra a
színvonalra emelje,ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi l melyen a pusztítás előtt állott, most pedig a ma-
gyarnakzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAszabadságát, alkotmányát első sorban is a bécsi udvar ellen
kellett védelmezni. A bécsi udvarnak a XVI. és XVII. században más
dolga és gondja volt, mint hogy nemzetünk oktatásügyi intézményeiré
fordította volna figyelmét. Ha valami történt ez irányban, azt felekeze-
teink irányadó férfiai tették.

A katholikusoknál Oláh Miklós elrendelte, hogy a plébánusok
iskolamestert alkalmazzanak, kik a gyermekeket az ismeretek elemeibe
beavassák, vagyis olvasásra, irásra, egyházi énekre és a ualidstatzra
tanítsák. Oláh példáját mások is követték Az országgyűlésék csak
annyiban működtek ebben közre, hogy törvényileg kimondották (1548.
és 1550'): Kívanatos, hogya főpapok jó iskolákról g ondoskodjanak.P]
1559-ben (XLI. t.-cz.) engedély adatott a nemzett' zsinat tartására, me ly
ránk nézve csak azért nevezetes, mert Ferdinánd ehhez a törvényhez
azt is hozzácsatolta, hogy a zsinaton minden tanító (a protestáns is)
megjelenni tartozik s ha a városok vagy földesurak a meghivottakat el
nem eresztik, ezeket a király büntesse meg.16)

A protestansok tanügyét nagyban előmozdította az, hogy a kül-

földről hazatérő ifjak idehaza először rendesen tanítóságot vállaltak.
A magyar reformatorok közul, tudjuk, hogy tanítók voltak: Ba#zi András
(Kassán és Szikszon); Seeged» Kis István (Csanádon, Gyulán, Czegléden,
Temesvárott, Tolnán); Skaricza Máté (Pesten és Jászberényben); Viz-
aknaz' és Üeoraz' István (Kolozsvárott). Kopácsy István (Erdődön), Az

. meg általában ismeretes, hogy Dévay Biró Mátyás. Stocée! Lénárd,
Honter tanügyünk előmozdítása érdekében fáradtak.

A protestansok zsinatai, miket a XVL században egyházaik szervezete
s egyes felmerült ellentétek kiegyenHtése érdekében tartottak (r 545-ben
Erdődön, I56I-ben Tarczalon. I567-ben Debreczenben, I570-ben, Csep-
regen, 1576·ban Herczeg szőllősön, stb.). már figyelmüket kiterjesztik az
iskolakra is. A herczegszőllösi zsinat kánonai pl. már felsorolják a taní-
tók kötelességeit is. S mivel e zsinatokról forrásmunkáink is vannak.!"]
Péterfy ezek adatait is felhasználhatta volna. A XVII. századból már
több adatunk van a népoktatásról.

Az 1606. évi maros-vásárhelyi ref. zsinat kánonai között ott találjuk :
«A katechizmusl8) arra rendeltetett órákon az ifjúságnak előadassék

még pedig, ha lehet, ugyanazon szókkal és kzjejezésekkel, a mikéjJm írva
van. Az... iskolatanítók ne legyenek uzsorások, az élet gondjaiba ne

15) Frankl: Hazai és külf. isk. 17. és 56. 1. és Warga: Egyet. tört. II. 237·

1 6) Warga: u. O. II. 247.

17) Tóth F: Prot. Ekk1. hist. é s id. Kiss Áron: Zsinati végzések.

18) Az úgynevezett heidelbergi kafechizJnusról van itt sző, melyet a tarcsali (1562.)
és a tordai (1 5Ó3) zsinaton az iskolák számára az erdélyi reformátusok elfogadtak.



merüljenek igen belé, ne utazgassanak, ne foglalják el magukat paraszti
gazdálkodással, haszonbérléssel ne foglalkozzanak; tisztességeszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAkézi munkát
is csak mérsékelve gyakoroljanak, ne tartsanak vadászkutyákat, sóly-
mokat, 12 frt büntetés alatt; mert emberek halászoz tartoznak lenni,
nem pedig vadak és madarak után vadászok. - Az iskolatanítók
addig be ne menjenek az egyházba, mig hivatalbeli elődeik teljesen ki
nem elégíttetnek. Ki ezt teszi, egész évi fizetését elveszti. - Az egyházi
szolgák a tánczmulatságokat, illetlen énekléseket és minden vétket
szorgalmasan eltávoztassák. - A polgári magistratus törvényhatósága
alá egy iskolatanító se adja magát. - Olyan embereknek. a kik az egy-
házhoz nem tartoznak, s a kik bűnbánatot nem tettek, az iskola-tanítók
szükség idején semmi szolgálatot ne teljesítsenek. - Öltözetük feleségei-
kévei együtt illedelmes legyen, fényűzés nélkül. - Feleségül tisztességes
személyeket vegyenek; gyermekeiket kegyességben és tisztességes tudo-
mányban neveljék. - A gyűlésre meghívó leveleket a szomszédhelyekre
ne paraszt-ember vigye, hanem vagy a tanító, vagy valamelyik isbolas
fiú. - A seniorok olyan tanítókat, a kik csak gazdagodás után töre-
ked nek, az iskolákban meg ne tűrjenek ; éppen így, a kik lelkipásztorai-
kat megszólják.

A iskolák igazgatói lelkipásztoraikat úgy tiszteljék, mint atyjokat;
a köznép előtt ne gyalázzák, azok tudta nélkül ne járkáljanak ide s
tova: a theolőgíát tanulmányozzák és tanítsanak; a lelki pásztor és
senior tudta nélkül ne prédikáljanak, házasokat ne eskessenek, sakra-
mentomokat ne szolgáltassanak, 13 frt büntetés terhe alatt ,»

Az enyedz' zsinat (1616.) pedig azt hagyja meg, hogy az iskola-
tanítók két éven túl ne hivataloskodjanak. hanem térjenek vissza az
iskolába tanulmányaik folytatása végett,19)

A komjáthz" zsinat (1626.) határozatainak IV. osztálya 16 kánonban
szól az iskolákról. Az iskolák a lelkészek felügyelete alatt állanak, a
tanítókat is a lelkészek hívják meg. A zsinatokon a tanítóknakZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAís meg
kell jelenniök.é")

A szathmár-németiz' (1640. jun. IQ) kánonaiból legyen elég annyit
felemlítenem: követeli a nemzeti nyelvű tanítást és a leányiskolák
felállítását. 21)

De legyen elég ennyi a zsinatokból, melyeket Péterfy könyve
nem méltat eléggé s lássunk más adatok után!

Fejedelmi embereink munkái közül e korból való Rákóczy György
z'ntésefiához(I637.). Megjelent az Athenaeumban 1873.1.21-27 lapokon.

Bethlen Gáborról olvassuk :22) <nyomban trónra lépte után tó'nJényt
hozatott az alsóbb népoktatásügy rendezésére és jobb karba helyezésére.
sőt, a mi még fontosabb, az iskolákat megnyitotta minden alattvalója ..
nak. Törvény útján mondotta ki, hogy a politikai jogokat nélkülöző

19) Révész: Figyelmezc5 I l l . 3-7. lap.

20) T6th F.: Prot. EkkJ. hist. I. 333-335.

21) Az egéss közölve «Sárospataki Füzetek» 1865. 678-690. - id. Kiss Áron
Zsinati végzések 62-68. - Kivonatosan Dr. Kiss A. Magy. népisk. tan. tört. 14., 15. 1.

22) Tört. életrajzok. Acsády: Bethlen G. udvara. 249 1.



23) Tört. életrajz. Fraknöi : Pázmán 183. 1.

24) U. o; 194.

25) U. o. 198.

26) Kezokt. tört. MIlgyarorsz. a XVII. században. 548. 1.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

jobbágyság gyermeké is látogathatnak iskolát s hogy a földesúr nem
tilthatja el az ottan való tanulástól a parasztfiút. E törvényt nem említi
a «Magyar elemi iskolai népoktatás •.

A kath. iskolák állapotáról e korban is keveset tudunk. A jezsui-
táknak Oláh Miklós (r 56r-ben) s Draskovics György győri püspök
(1586.) által való behívása nem sokat használt a népnevelésnek. Hatása
legfeljebb abban nyilvanult, hogy iskoláikat igen sok nem nemes gyer-
mek látogatta, kikből nem ritkán derék papok lettek, a kik a népok-
tatást is szívüköu viselték.

Pázmán Péter a pápához és királyhoz intézett átirat aiban 23) az
iskolák, valamint szegény tanulok és papnövendékek befogadására ren-
delt intézetek fölállítását tartotta legsürgősebb teendőnek ; azt hirdette,
hogy alig van nemzet, mely gyermekeinek szívesebben ád tudományos
kiképzést, mint a m~gyar, de azért a népoktatás érdekében csak keve-
set tehetett; gondjait, áldozatkészségét arra kellett irányozni, hogy a
papság számát s műveltsége színvonalát emelje, ezt tartotta czéljai

elérésére a legalkalmasabb eszköznek. A jezsuiták pártfogása mellett
nem feledkezett meg a szt. Ferencz rendről sem, ezeket IS pártfogolta,
gyámolította. A nőnevelés előmozdítására behozta· Pozsonyba (1628.
márcz. 14.) a klarisszákat. 24) Felhívta a fő espereseket, hogy az esz-
tergomi egyházmegye gyülekezeteit látogassák meg (r629. jún. 15.) s
az egyházlátogatásról szóló jegyzőkönyveket hozzá terjeszszék fel.
Majd megkezdte (1629. okt. 4.) a nemzeti zsinatok tartását. Már a meg-
hívó levelekben felszólította a lelkészeket. hogyegyházaik és híveik
lelkiszükségeit szorgalmasan jegyezzék fel, behatóan és gondosan tanács-
kozzanak az üdvös gyógyszerekről.w] E nemzeti zsinatok s a főespe-
reseknek egyházi látogatásai többször ismétlődtek, de annak a nyomára,
hogy a zsinatok és egyházlátogatások ~ né/Joktatásügyre is kiterjesztették
figyelmüket, ez ideig nem akadtam. Ugy látszik, Pérerfy sem, mert
akkor e nemzeti zsinatokat s az iskolaiigyben való határozataikat bizo-
nyára felemlíti vala.

Többet tudunk ennél a hazafias pzarúta-rend működéséről, kik
hazánkban 1642-ben telepedtek le s fő feladatuknak a szegények taní-
tását tekintették. Az ő érdemlik a népiskolának, illetőleg teljesebb elemi
iskolának megalkotása. «A teljes elemi iskolának, miként Molnár
Aladár26) s utána Péterfy is írja, három osztálya volt,ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt . i. az olvasok,
az írók és a számolők osztálya. Ez utóbbit aritmethikai osztálynak is
nevezték.» Péterfy Kovachich «Merkur von Ungarns-ja nyomán kimu-
tatja, hogya piaristák iskolái berendezését, tantervét. több-kevesebb
valtozatossággal, még a XVIII. században is használták nálunk.

Országgyűlésénknek a XVII. században egészen más dolguk akadt.
mintsem az oktatásügygyel foglalkozhattak volna. A tan ügy a sérelmek
között szerepel, ha hoznak is e részben határozatokat, csak azért tör-



191zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

ténik, hogy legyen, a mit meg ne tartsanak. A vallást és szabadságot
biztosítózyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAbékekötések csak arra szolgálnak, hogy belőlük új háborúk kelet-
kezzenek.

A többek közül csak egyet lássunk, mily mellékesen érintették
ezek a. népoktatásügyetZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA! A hncú békét (1645.) beczikkelyező pozsonyi
országgyűlés (1647.) ro-dik czikke27) meghagyja, «Szabad legyen az
evangelikusoknak . .. iskolákat építeni arra elegendő és alkalmas helye-
ken. de legalább csak megtartották volna! Ismerjük eléggé, hogy a
bécsi kormánya magyar alkotmányelnyomására a hatalmában álló
eszközöket mozgásba hozta, csakhogy abszolút uralmát Magyarországon
is biztosítsa. Mennyi ártatlan ember szenvedésébe, életébe, a magyar
szabadság hány martyrjába került, míg nemzetünk a szathmári béke
I l l . pontját: c A királya vallásban az országnak törvényes szabadságát
megvédi, szabad gyakorlatát megengedi, senki előtt el nem rekesztőd-
vén az út. hogy panaszai iránt magát vagy O Felségénél vagy a Dieta
előtt jelentse.» 28)

Mily nagy volt ebben az időben hazánkban a nemzetünk jogos
igényeit folyton kijátszó német kormány iránt a bizalmatlanság, legjob-
ban kifejezi az ismeretes kurucz dal:

"Ne higyj magyar a németnek,

Akármivel hitegetnek ;

Mert ha ád is nagy levelet:

Mint a kerek köpenyeged

S pecsétet üt olyat rája,

Mint a holdnak karimája:

Nincsen abban semmi virtus~.29)

A (Pro Deo et pro ltbertate> zászlója alatt folytatott harczok,
aztán az üldözések véghetetlen kárára voltak oktatásügyünknek. Tud-
juk, hogy Németországban is nem csupán a népiskolákra, hanem még
az egyetemekre is mily káros befolyása volt a 30 éves háborúnak: A
tanulúk nagy része nyáron a táborban volt, télre behuzódott az iskola
falai közé. A táborban megszokott dorbézolast folytatta az iskolában.
A ki tehette, egyetemi tanulmányait 8--:- f 2 esztendőre megnyujtotta.
Schnerr művelődéstörténeti művében kuriózumkép felemlíti, hogy Od
Henrik 1638-ban roa éves korában mint lipcsei tanuló halt meg.30) Ha
már a németeknél a háború ilyen következményeket vont maga után,
nincs mit csudálkoznunk rajta, ha az atyáskodó Ausztria hazánkban a
XVIII. század kezdetén népoktatásunkat gyengének találta.

Azokhoz. miket Péterfy a szathmári békéről a Ratio kibocsáj-
tásáig mond, kevés mondani valóm van. Csak helyeselni tudom, hogy
e pontnál Ausztria oktatásügyére is kiterjeszkedett. Még jobban ért-
hető volna a bécsi kormány intézkedése, ha felemlíti : mily szomorú

27) Zsilinszky: A Iínczi békekötés. 451. 1.

28) Buday Ees, Magy. orsz, hist, lll. 90.

29) Thalyt61 idézve Warga: Egyh. tört. II. 632.

30) Wohlfarth: Gesch, der Erziehung. II. 524.



állapotok uralkodtak ekkor a tanügy terén azzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAosztrák ö·rö·kös tartomá-
nyokban. - A tanító rendesen korcsmáros is volt a faluban; egy szobá-
ban volt a tanító lakása, a tanterem és az ivószoba. Egyik sarokban
a malaczok sivítottak, a másikban a tyúkok kodácsoltak s mig a tanító
a vendégeknek a bort hordta, addig a gyermekek katechismus-felmondását
hallgatta. 31) Mikor ez állapotokat olvassuk, el kell ismernünk, hogy nálunk
a sok üldözés daczára egészen máskép voltak a viszonyok s a bécsi
kormány nem is annyira a magyar, mint inkább az osztrákok érdekében
fogott az oktatásügy reformálásához.

Péterfy adatain kívül még a következőket tartom telemlít-
hetőknek:

1736. május 5-én a protestánsok egy küldöttsége jelent meg a
király előtt.w) hogy sérelmeiker előadja. E sérelmek között ott volt az is,
hogy a protestáns tanítót, ha nem nemes ember volt, megfogták.
még néha vasra is verték és a jobbágyi szolgálatra visszakényszerítet-
ték, Emlékiratukban az iskoláról azt mondották: cA mi ískoláink,
mint a szabad vallásgyakorlatnak attól elválaszthatlan járulékai az ország
köztörvényei által is megengedetteknek s megszilárdítottaknak tartandok.
Cztljok nem is más, mint az ország műveltségének, közerkö\csiségé-
nek, jólétének stb. előmozdítása.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA» Ennek a kérelem nek az az eredménye
lett, hogya helytartó-tanács az 1742. évi LIlL t.-czikket úgy értel-
mezte, mivel a tanítók. ha nem nemesek is, nemesi kiváltságot élvez-
nek, ezek is kÖleleSek a nemesi relkelő seregre adózni j33) Aztán e lrendel-
ték (1748. nov. 12), hogya felsőbb tudományokra magánúton senkit sem
szabad tanítanis azt is (1750. jan. 30.), ha a protestáns iskolákban fel-
sőbb tudományokat akarnak tanítani, előbb mutassák fel az erre fel-
hatalmazó priviligiumors+)

1762-ben Barkóczy Ferencz esztergomi érsek lett a magyarorszagl
felsőbb és alsóbb iskolák igazgatója. Mária Terézia őt szólította fel,
adjon véleményt, miként kell bánni a magyar protestánsokkal ? Barkóczy
1763-ban felelt erre. Mit tanácsolt az elemi iskolákra nézve, nem tud-
juk; Révész nagybecsű kis munkájában nem ad erről felvilágosítást. A
hazai művelődésre azonban kártékonyan hatott, hogy már Barkóczy
megpendítette, meg kell tiltani a külfoldi könyvek behozatalát, itthon
be kell hozni a czenzurát s korlátozni kell ll. magyar ifjak külföldre való
járását, 35) a protestánsok zaklatásai s a debreczeni egyházmegye espe-
rese már 1763. szept. ző-án utasítást ad lelkésztársainak, 36) míként vi-
seljék magukat a templomok és iskolák dolgában. ha az üldözők az
egyes gyülekezetekben megjelennek. Ez utasítások 6. és 7. pontja vo-
natkozik az iskolákra. cHa (a lelkész) félelmessége vagy henyesége miatt

31.) Schmidt: Gesch, d. Erzieh. 1870. Ill. 708 - 712.

32.} Révész : Adalékok 17. 1.

33) Révész: Figyelmezó Ill. 97.

U ) Révész: Adalékok 18. 1.

SS) Révész : u. o. 19. 20. 1.

56) Révész: Figyelmező. III 537-38.



kárt vall az ekklézsia vagy az oskola, megmutatja vele, hogy nem méltó
a pásztor titulusra és örökösen fog proscribáltatni a miniszterium mellől
mint traditor. Értsenek ezen egyéb őrállók is - Oskolák investigátiója
dolgában, ha csakugyan nem lehetne őrízkedni egészen, hyperbolákkal
nem kell élni, hanem együgyűen kell szólani az investigátorok előtt.»

A bécsi kormány zaklatásai arra birták Beleznay Miklós táborrio-
kot, hogy felhívást intézett (1773. jún. 6.) a szuperintendensekhez, mely-
ben indítványozza, hogy a négy egyházkerület küldöttei jőjjenek össze
s intézkedjenek, hogya királyhoz egy küldöttség járuljon. Felhívása
nem maradt eredmény nélkül s a küldöttek (október havában) be is
nyujtották terjedelmes emlékiratukat. A negyedik pont az iskolaügyet
tárgyalva, azon alaptételt állítja fel legelőször is, hogy miután a bécsi
és linzi békekötések szabad vallásgyakorlatot biztosítanak a protes-
tánsok számára: ebből szükségkép következik a protestánsok teljes
autonómiája is, mert a protestáns iskolák mulhatatlan feltételei s fő-
eszközei a szabad vallásgyakorlatnak s mint ilyeneket, mindenútt az
egyházzal együtt említik azokat több törvenyczikkek, mint pl. 1647. évi
VIlI., X., XIII. 37) 1649: XII. 1687. XXVI. stb. 38) Ekérelemnek semmi
sikere nem lett,

I776-ban felosztották az országot 10 tankerületre. Ez ellen most
a két protestáns felekezet együtt írt fel a királyhoz. Ebben is hivatkoz-
nak a törvényekre, az eddig szokásban volt gyakorlatra, aztán így foly·
tatják: «nalunk az iskolák igazgatásában változtatást tenni nem szük-
séges, mert itt arról kellőleg gondoskodva van; vannak nekünk szuper-
intendenseink, főkurátoraink, viczekurátoraink, községi kurátoraínk, a
kiknek tisztök az iskolák feletti felügyelet ; nem is mulasztottunk mi el
semmi szükséges reforrnokat.» Majd kijelentik, hogy ha a reformok szük-
ségesek, azt megteszik, hajlandók a direktorokat is elfogadni, ha azok
saját felekezetükből valók. A bécsi kormány azonban nem törődött ezzel
a felterjesztéssel sem, hanem 1777-ben kibocsájtotta a «Ratio educationis- -t.

Ez ellen ismét közösen folyamodott a két protestáns felekezet
(1780.) E felterjesztésnek egy részét közli Péterfy is. (92. 1.). Kijelentik
ebben, hogy a «Ratiob-t azért nem fogadhatják el, mert a mértanon
kívül minden tantárgynak erős vonatkozása van a vallásra, aztán meg

• azt egészen meghallgatásuk nélkül állapították meg; félnek a katholikus:
kézikönyvektől, a kath. fődirektoroktól és a német nyelvtől.

1781. okt. 29-én adta ki józsef császár azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAtürelmz' rendeletet. 39) Ennek
egyik pontja (12.) azt mondja: «Miután az ágostai és helvét bitvallásúak
arról panaszkodnak, hogy a Magyarországba legközelebb behozatott s
ő reájuk is kiterjesztett iskolai rendszer miatt vallásuk szabadságában

37) A VIlI. t.-ez. a nagyseombati evangelikusokat felmenti templomuk, paplakjuk és
iskolájuk telkeit minden városi adózástól és fizetéstől. A Xvdíket a linzi békét beezikkelyező
pozsonyi országgyűlésnél (1647.) láttuk. A XIII. a templomok, paplakok és iskolák vissza-
adására vonatkoznak. Zsilinszky-Linzi békekötés 450. 4S 1. és 453.

38) Révész: Adalékok 27. 1.

39) Révész: Adalékok 3~. 1.

Warga: Egyh. Tört. II. 660. A türelmi rendelet keltére eltérők a nézetek. Revész
2S-öt, Keresztesi : Magy. orsz. poJg. és egyh. élete: 19-et, Warga 29-et Ív.

MagYBr Tanitóképzö.
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nyomattatást szenvednek : ennélfogva kegyelmesen megparancsoljuk,
hogy egy-két tudósabb einbertől vét essék vélemény a felől, hogy azon
iskolai rendszer a vallásszabadság sérelme nélkül miként . lenne kiter-
jeszthető az ő iskolaikra s e vélemény nyujtassék be hozzánk, kegyel-
mes rendelet kibocsáthatása végett.»

Hosszas tanácskozás után a ve~yes bizottság együttes megálla-
podását a császár elé terjesztette 1784' ben s így került ki a Ratio is-
mét új alakban.

A protestánsok ezzel sem tudtak kibékülni. 1785. aug. 31 -én jött
az új rendelet azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAközös iskolák felállítása, a német nyelv kötelezővé tétele.
1787. aug.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt ő-án ismételten kérték hosszú ernlékiratukban.w) hogya
zaklatástól mentessenek fel.

Hosszasabban foglalkoztam az ügygyel, nézetem szerint ez abban
az időben ép úgy nem felekezett: hanem nemzeti ügy volt, mint 1859- ben
a patens ellen való küzdelem.

Péteríy, Imre Sándor után, megemlékezik Kazinczy tanfelügyelősé-
géről is s felemlíti. hogy már kezdettől fogva hazafiatlansággal vádolták,
a miért a németesítő rendszer szolgálatába lépett. Ez igaz, de még
mással - a kezére bízott pénzek elsikkasztásával is gyanúsítottá~. Maga
írja ezt le «Bátyám emlékezete> ez. művében. Kazinczy kezére nehány
száz forintot bíztak, hogy segítse a tanítóságra készűlőket. E pénzből
Aszalay (Szabó) Jánosnak,' ki a sáros-pataki közös iskolában . tanult,
5 frtot adott útiköltségre. Az év végén felküldte a számadást a nyugtat-
ványokkal a helytartó-tanácshoz. Budán Kazinczy írásának nézték
Aszalay nyugtatványát, mert Kassáról valaki ezzel vádolta be Kazinczyt
a helytartó tanácsnál. A dolog vége az lett, hogy Aszalay Kossuth
András zempléni szolgabíró előtt megírta a nyilatkozatot, hogy a
nyugtát a rajta kitüntetett napon ő irt a s a pénzt Kazinczy tói felvette.

_ Megemlékezik Péterfy az 17901 I. évi XXVII. törvényczikkről is.
En úgy gondolnám, hogy nem ártott volna, ha e törvény előzményeit,
keletkezésének történetét és a törvénynek az iskolákra vonatkozó szö'-
vegét is felemlíti művében. Nem igen szeretek ismétlésekbe bocsájkozni,
e tárgyról mar máshol is irtarn+t), de azt fel kell ujítanom, hogy II. Lipót
1790. ápril. 20-án a helytartó tanács útján közzétette, hogy Magyar-
ország egyházi és oktatásügyánek igazgatását a bécsi központi tanulmányi
bizottság keze közül kiveszi s a helytartó tanácsra bízza; eltörölte az
iskolakötelezettséget ; megszüntette a tandíjat; elrendelte, hogy az
iskolákban a német nyelv helyett a magyar nyelvet tanítsák. Ennek a
rendeletnek eredménye az lőn, hogy a reformátusok a magyar nyelvet
tették tannyelvvé még gimnáziumaik felsőbb osztályaiban is, az ágost.
evangelikusok pedig Pozsonyban (nov. 24-én) tartott egyetemes gyűlé-
sükön kijelentették, hogy a magyar nyelv az evang. iskolákban clehe/Ő
legnagyobb mérvben» taníttassék ; a kormány a kath. gimnáziumok alsó
osztályaiban a magyart tette tannyelvvé, a felsőbbekben pedig anémet

40) Közölve az egész Révész. Figyelmező 1. 191-198.

41) «Magyar prot. néptaníto- 1891. 727. ,1 ,



helyett a latint állította vissza. Igy nyert a protestánsoknak csak az
imént vázolt küzdelmeiből azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAmagyar nemzett" ne'úelésügy hasznot.

Kimaradt a munkáből a protestánsok I79f. (szept I2-okt. r j-ig)
budai, illetőleg pesti zsinata. Pedig oktatásügyünk történelmében az már
azért is nevezetes, mert a protestánsok tanugyi szervezkedése e zsinati
végzések42) alapján indultak meg.

Nem szól arról sem, mi történt II. Lipót halála után; Ferencz
király kormánya miként akarta hazánkat a külföld elől elzárni. Aztán
a remegő korrnány az iskolák igazgatói nak parancsot adott arra nézve:
szigorúan ügyeljenek, hogya tanárok előadásaibsn, a kézikönyvekben
s az iskolai fegyelemszabályokban gondosan elkerültessék minden, mi
a felvilágosodást, a szabadabb szellem fejlődését előmozdíthatná; ellen-
ben buzgón ápoltassék mindaz, mi a tekintély iránti kegyeletet, vallá-
sosságot növelheti s általában ellenkező szellemet fejthet ki azzal, a
mely a franczia forradalomból származott. József nádor is azt mondta:
.Az iskolákat meg kell tisztítani mindazon egyénektől, kikben nem
lehet bízni». Nem elég az, hogy a tanárra ne lehessen súlyos bűntényt
rábizonyítani, a tanár csak akkor tarthat bizodalomra igényt, ha a
«kipróbált keresztény szellem, becsületes jellem és tiszt" hírnév» tulaj-
donságai megvannak benne. 43) Erre a korra illenek Eötvösnek szallai:
.A rendőrség ... figyelemmel kíséri minden egyes lépését a bölcsőtől
a sírig, őrködik a legcsekélyebb tettei, sőt még gondolatai fölött is,
folytonosan ügyelvén, hogy az egyéni erő a megszabott mértéken túl
ne fejlődjék s hogy a szellem ki ne öntsön a mederből, melyet a magas
tanulmányi bizottmány ásott folyamának.» 44)

Péterfy közli a mult század végén keletkezett protestáns iskolai
szervezeteket, mi azonban ezek helyett lássunk egynehány kormány-
rendeletet :

1793. szept. 30-án (ro.808 sz.) elrendelték,hogy a kath. gyer-
mekeknek nem szabad az evangelikusok vallástani óráján jelen lenni s
az evang. isteni tisetelete« résztvenni.

1797. aug. 18. (patens) a korrnány engedélye nélkiil a protestáns
gymnásiumokba kath. tanulót nem szabad felvenni.

1798. Kávéházakban tilos a szépirodalrni hírlapok olvasása.

1798. máj. 1. A zsidó férfiaknak nem szabad addig megnősülni,
mIg bizonyítványt nem mutatnak arról, hogy a norma iskolát elvégezték.

1798. május 1. (ro.r 33. sz.) Az iskolai könyveket csak az egyetemi
nyomdaból szabad beszerezni.

1798. aug. 7. (18.827. sz.) Könyveket előleges czenzura nélkül
nyomatni tilos. Külföldön pedig (24.396. sz. r.) semmi könyvet nem
szabad előbb nyomatni,' mig a czenzurán idebenn keresztül nem ment.

1798. nov. ro. (patens) Hol kath. és prot. iskola van, ott a katho-
likus gyermeket nem szabad a protestáns iskolába felvenni; ha azonban

42) Megjelent a Sárospataki Füzetek 1860. 1. füzetében. A tanügyre vonatkoz6 rész
a eProt. Népt.» I89!. 740. és kővetk , lapján.

HJ V. Ö. Frakn6i: Martinovits és társai. 402--4°7. l.

H) A XIX. század uralk. eszm. Il. 62.
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katholikus iskola nincs, a katholikus gyermek a protestáns iskolába fel-
vehető, de a kath. lelkész tanítsa a hittanra.

1799. máj. 28. A helytartó tanács meg tilt ja a könyvkötőknek,
hogy a kötésbe adott vagy bárminemű könyveket kölcsönbe kiadjanak.

1799. okt. 29. (25.38, sz.) Vad sáfrány termesztéstajánlják.
1800. máj. 13. (10.950 sz.) A ki nem tudja kimutatni, hogy tanul-

mányait hol végezte, hivatalra ne alkalmaztassék,
1801. márez. 23. (6.414) A külföldről mégzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAszent kéPeket se szabad

behozni. .
1801. nov. 17. (25.228 sz.) Hol többen szoktak összejönni, ott

ujságot olvasni nem szabad.
1802. (13-493. sz.) A normahae mind a szülők, mind pedig az ifju-

ság alkalmazkodjék.
1802 (5.050 sz.) Az ifjúság nevelése iránt 5 pontból álló norma.
1805. febr. 23. (1.877 sz.) A helytartó-tanács felhívja a városokat,

hogya normalis iskolák tanítói fizetését javítsák.w)

Nem Iűzök e rendeletekhez megjegyzéseket, váz latuk is elég han-
gosan hirdeti, milyen szellem uralkodott ez időben nálunk.

A kormány azzal volt elfoglalva, hogy a szabadabb világnézetet
már csirájában elfojtsa s kifejlődésében megakadályozza. A szabadelvű-
séget egynek tartották az állam felforgatására irányzott törekvésekkel s
a ki csak szólni mert, a rendőrség üldözésének s a törvényszékek kér-
lelhetetlen ítéletének tette ki magát.

A kath. iskolák egészen a kormány önkényétől függenek. s ez
bőségesen is gondoskodik arról, hogy a tudományból és ismeretből a
népnek valamikép több ne jusson, mint a mennyi zsarnoki hatalmának
elhordozását fajdalom és feljajdulás nélkül lehetövé teszi. Rajta van,
hogy a protestáns intézetekre is minél több befolyása legyen. .

A nemzet ~öme, a nemesség, az életpálya választással nem igen
gyötörte magát. Ha a gimnáziumot elvégezte, ment a jogi tanfolyamra
akár akart ügyvéd lenni, akár nem.

A határokat szigorúan őrzik, nehogy valamely szabadabb szellemű
munka átjőjjön rajtuk. ha még is nagy ügygyel-bajjal egy külföldi
munkát szeréz a könyvkereskedő, rejtett helyen kell neki tartani, mert
sohase tudja, mikor tartanak hazkutatást nála. Ritkaság számba is
megy, mikor a könyvkereskedőnél kalendarium, imádságos és iskolai
könyvön kívül más munkát is lehet találni.w)

Csudálk ozzunk-e rajta, hogy ily körülmények között e hazágan az
elégületlenség folyton nőtt? Gondoljunk a franczia háborúra: mennyi
pénz- és véráldozatába került az a nemzetnek l Az 1805. évi ország-
gyűlésen már nagyon is hangosan kezdték a követek sürgetni azt, hogy a
magyarnyelv az iskolákban rendes tantárgygyá tétessék. A kormány nagyon
is rászorúlt a nemzet segedelmére, rászánta tehát magát arra, hogy a
Mária Terézia-féle -Ratiö s-t átdoJgozza. Ez volt az oka annak, a miért
a második «RatioZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAs megszületett, nem pedig az a mit Péterfy a e Minisz-

'S) "Kőszeg város ieveltáráb61.

46) Horváth; Huszonöt év.
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teri jelentés. után ír, hogy a protestánsok közoktatásügyi törekvései a
helytartó-tanács figyelmét a róm. kath. iskolák ügyének előbbre vite- ••
lére ösztönözték». A bécsi kormánya nemzetnekzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAjó szántából kőzok-
tatásügyi tekintetben sem adott soha semmit s ha valamit kicsikarhat-
tak őseink tőlük, azt is elkésve cselekedték!

Megvolt tahát az új «Ratio» (1806. nov. 4. 22.937 sz. rend.);
de úgy látszik, a kormány ennek az eredményével sem volt megelé-
gedve, mert már 5 év mulva (1811. jún. 2s-én I5,840. sz. a.) a hely-
tartó-tanács utasítást adott kiRQPONMLKJIHGFEDCBAc a paraszt-ifjaknak jobb nevelése iránt •.
Azután azt is kimondotta '(I81I. aug. 27-én 21.313. sz. a. és 1812. ápr.
7-én 7.307 sz. a.), hogy azokat az iskolai könyveket, miket nem a
pesti eRyetemi nyomda adott ki, el kell kobozni, 1812. ápr. 21- én
(9,179. sz. a.) pedig óhajtja, hogy minda kath., mind a protestans hiten
levő papok serkentessenek arra, hogy az ifjúságet. a creligióbéli dol-
gokban. oktassák. 18I5-ben nov. 21. (3r.63f. 31,632. és 31.639. sz. a.)
a görög nem egyesült iskolák ügyeit szabályozták. I8I6-ban (14.971)
pedig az iskolabeli ifjúságnak jobb nevelésére nézve adott rend eléseket
újítottak. .

I824-ben azt is elrendelte a helytartó tanács, hogy ha a római
kath. szülők gyermekük mellé protestáns nevelőt akarnak alkalmazni,
azt ezután csak ő felségének külön jóváhagyásával tehetiks")

Tévedne, a ki azt hinné, hogy a protestánsok ez új «Ratiős-b a
belenyugodtak. A kormány felhívta -őket már akkor, mikor a Ratió még
meg sem jelent (1806 febr. 28.), hogy az egyetemes tanrendszerhez
alkalmazkodjanak. E rendeletre a két protestáns felekezet együtt jelen-
tette (1806. aug. 22.): a -Ratiö s-böl, ha megismerjük, szívesen beveszszük,
a mit körülményeink megengednek. egyébiránt nekünk az iskolaügy-
ben autonómiánk van, a melynek alapja a szülei hatalom és az I79I. évi
XXVI. törv.-czikk.

A helytartó-tanács erre azt válaszolta (1807. ápr. 7.) ŐFelsége
ki akarja terjeszteni a Ratiót a protestánsok iskoláira is, ha a protes-
tansoknak valami észrevételök van a rendszerre, terjeszszék fel.

Jöttek a francziák, kormány és helytartó-tanácsnak más gondja
volt most, mintsem a Ratióval s a protestánsokkal bajlódhattak volna
Alig mult el a veszedelem, a helytartó tanács ismét rátért a protes-
tánsokra (1816. decz. 17.): küldjék be már, ha akarják, a Ratióra való
észrevételeiket. Ezt követte a másik rendelet (1817. febr, 18.) melyben
meghagyták nekik, hogy észrevételeiket hat hónap alatt okvetetlenül
felküldjék s adjanak számot arról, mi okozta e dolognak eddig való
elmaradását.

Erre is feleltek a protestánsok: «Ez a Ratio educationis reánk
teljességgel nem tartozik s hanem tartozni fog csak, a majd alkotmányos
törvényhozás útján létrejövendő rendszere a nemzeti nevelés elveinek.
Nekünk iskoláink ratz"o-jához, norma-jáhO'Z: és ordo-jához régi időktől
fogva teljes jogunk volt s azt az 179l : XXVI. t.-cz. jövőre nézve is
megerősíti.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA»

<7) Haan L: Egyet. gyűlések. 1882.



1819. (jan. 19.) azt válaszolja erre a helytartő-tanács : .o Felsége
a protestánsokat az iskolaügy és a tanítás rendszerére nézve eddigi
törvényes gyakorlatukban ezentúl is meghagyja.» csak azt kívánja,
hogy félévenkint küldjenek jelentést iskolaik tanügyi állapotáról, azon-
l?an nem a királyi iskola-tanfelügyelők, hanem a helytartó-tanács útján. 48)

Igy szenvedett hajótörést a bécsi kormány akarata a protestánsok
szívósságán. A küzdelem e mozzanatai elég érdekesek ahhoz, hogy meg-
emlékezzék róluk a történetíró.

Erdekesen rajzolja iskoláink ez időbeli állapotát Horváth Mihály.w)
Elemi iskolákban nem volt ugyan hiány s a kormány azokat foly-
tonosan szaporítani igyekezett. A hol lelkész lakott, mindenütt volt
iskola, sőt még a fiók egyházakban is; de az iskola rendesen oly
rossz karban tengett, hogy a felvilágosodást s műveltséget épen nem
terjeszthette. A kormányanépnevelés körüli intézkedést kizárólag
magának tulajdonította, tanítóképzőkről nem gondoskodott. Csak ne-
hány püspöki városban volt tanítóképző, de ez sem felelt meg
rendeltetésének, rnert az egyázaknál a tanítónak. kellett a kántornak
is lenni s a leendő tanítók vizsg álatánál rendesen nagyobb súlyt fek-
tettek arra: tud-e az illető énekelni s orgonálni, mint arra; van-e
annyi általános es szakmíveltsége. a mennyi egy tanítóban okvetlenül
megkívántatik; ha a templomi szolgálatot, éneklést, orgonálást tűr-
hetőleg megtanulta, a mesteri oklevelet rendesen megnyerte, hár-
mily gyönge volt is a tanításban. A tanító a kántorság mellett jegyző
is volt, mig e két utóbbit többé-kevésbbé maga teljesítette, az iskolát
rendesen elhanyagolta és segédére vagy gyakornokára bízta, ki azután
tehetségehez és jóindulatához képest úgy vesződött a gyermekekkel, a
hogy tudott ... A tankönyveket előírták s inkább a növendék dolga volt
azt gépiesen betanulni, mint a tanítonak megmagyarazni. Az iskolai
törvények, melyeket a helytartótanács 1813. tanév kezdetén kibocsá-
tott, nagyobb gondot fordítottak a tanítók gépies eljárásának s a
tanulók magatartásának, viseletének. ülésének, járásának. templomban
való viseletének , stb. stb. szabályozására, mint értelmök kifejlesztésére.
- De nem folytatom tova bb ez idézést, a ki érdeklődik iránta: olvassa
el az idézett helyen! Kár, hogy Péterfy, ki Horváth Mihályt is használta,
e részt nem vette fel művébe. Mert feltünt volna ebben az, hogy az
1806. évi Ratiót r824-ben «egy sokkal korlátozottabb, szűkebb szelle-
művel» cserélték fel.

Ez időtájról (1823?) még egyzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAtantervet ismerek, a dunántúli re for-
mátusokét.w) Mikor készítették, nem tudom. A hittudományi dolgokra
fektetik benne a fősúlyt; de már az 1. osztályban előfordul (7. p.) «A
figyelmezésre és beszédbeli bátorságra való szoktatás, nérnelly Erxöltsí
oktatások nak, Jeles mondásoknak és történeteknek. hallásból való meg-
tanulása és elmondása». A II. osztályban (8. p.) cA Természeti Históriá-
nak képekből való Tanittása- (9. p.) «A Világ Öt részeinek. ismérete,

<S) V. ö. Révész : adalékok 52-56.

<9) ~'Iagy. tört. VI. 378-383.

50) e Paed, SzemlesZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI l l . lII-1I3. 1••



a gyermeki megfogó erőhöz alkalmaztatva és a Mappákkal való helyes
élésnek módja». Aztán van számtudomány és (If. p.) -Egésség Regulái».
- AHGFEDCBAIll. osztályban: Magyarország históriája a cKis Tükör» szerint.
Természet históriából a természet három országainak compendiurna.
A diktált magyar beszéd leírásában való gyakorlás. A földrajzból az
egész Európa közönségesen, különösen bővebben Magyar és Erdély-
országok, rövid statistikájokkal együtt». Ezenkívül az ausztriai birtokok
és Palesztina. Az illendő hanghordozással való beszédbeli gyakorlás.
A IV. osztályban (7. p.) cA Gazdaság Tudományának compendiurna.
(8. p.) A kézi Mesterségek Tudományának compendiurna. (9. p.) Rajzo-
las. (ro. p.) A számtudományból a simplex és composita specieseken kívül
a fractio, aurea regula és a columnaris összeadás. (1 I. p.) A magyar
conceptusok ban p. o. a leveleknek, Quietantiáknak, Contraquietantiák-
nak, Contraktusoknak, Instantiáknak készítésében való gyakorlás.
(I3. p.) «A Kéz Írásoknak olvasásában való gyakorlás».

Az 1825. évi országgyűléssei hazánk történelmének újabb kor-
szaka kezdődik. E korszakban nemzetünk jobbjai kettős czélt tűztek
maguk elé: 1. hogy a pécsi kormány nemzetellenes törekvésének gátat
vessenek; 2. hogy a magyar nemzetet a művelődés azon fokára emel-
jék, mely e hazában lakó. nemzetiségek felett a hegemőniát számára
biztosítja. - A megyék követeik utasításában hangsúlyozták, hogya
sérelmek orvoslásáról gondoskodjanak. Azonban a szellemi érdekek
felszabadítása, egy czélszerűbb közoktatási rendszer megállapítása, a
törvénytelen könyvvizsgálat. censura .megszüntetése s a sajtó szabályo-
zása tán egyetlen megye által sem említtetett. A kormány gondos-
kodása következtében értelmileg oly mélyen sülyedt már az ország,
oly kevéssé ismerte a tudományok és ismeretek Európaszerte mind
fénylőbb világát, hogy nem is látszék érezni a maga hatramaradását.
A szellemi érdekek közül egyedül azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAnemzett' nyelv divatának terjesztése,
a nemzetiség szilárdítása volt az a tárgy, mit a legtöbb megye sürgetni
kívánt az országg yűlésen s Pt] Ép ezért a magyar nyelv ügye s később
a vallásügyi kérdések tárgyalása szolgált a követeknek alapul, hogy a
nevelésről éstanításról is gondoskodjanak. Nem lesz érdektelen tehát,
ha erre egy futó pillantást vetünk!

Már az 179°/1 országgyűlésen sürgették a kővetek, hogy a magyar
nyelv minden iskolában taníttassék. 1803 ban pedig azt kivánták, hogy
a megyékben a közügyek magyar nyelven tárgyaltassanak, azokkal a
kormányszékek is magyarul levelez zen ek, és a magyar nyelv az iskolákban
kötelezett tantárgy gyá tétessék. A király nagyon rá levén szorulva a
nemzet segítségére, beleegyezett s létrejött a kívánt törvény. 52)

A megyék most a maguk körében megtettek minden lehetőt,
hogya törvény necsak a papíron maradjon. Gömör megye körlevélben
szólítá fel a többi megyéket, hogya magyar nyelv művelésére egy
társaságot állítsanak fel az országban. Ebből nem lett semmi! Bizott-
ságokat neveztek ki, hogy egy magyar szótárt áolgozzanak ki, elhatá-

5l) Horváth: Huszonöt év, I. I42. 1.

52) Horváth: Magy. tört. VI. 2I6.
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rozták, hogy azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAnépz'skolába magyar tanítót fogadnak. Felszólították
a lelkészeket, hogy egyházi beszédeiket magyarul tartsák!

I807-ben Nagy Pál szélalt fel a nemzeti nyelv mellett s azt mon-
dotta ca nemzetiség magánál az alkotmánynál is drágább kincs, mert
az elveszett alkotmányt visszaszerezhetni, de a nyelvvel, a nemzetiséggel
együtt maga a nemzet is örökre sírba' dől, melyből nincs többé fel-
támadás 153)

1811- és I825-ben ismét napirendre került a nemzeti nyelv ügye,
s Széchenyi letette alapját a magyar akadémiának 1

A helytartó tanács átlátta, hogy már neki is kell valamit tenni,
I~28-ban tudatta a fődirektorokkal, hogy ő Felsége határozott kíván-
sága, hogy a magyar nyelv minden felső és közép-iskolaban kötelezett
tantárgynak tekintessék s azok is tanulják, a kik született magyarok.
Az iskolák tanítói fejtsenek ki minél nagyobb buzgalmat e nyelv taní-
tásában.r+)

I830-ban a követek táblája már magyar nyelvű szövegben közölte
izenetét a főrendekkel. Ez ugyan nem minden ellenkezés nélkül, de
mégis keresztülment, most aztán követelésükben tovább mentek, s a
többek között azt is sürgették, hogy a magyar ezredeknél a vezénylet
nyelve a magyar legyen. A horvátországi követek kezdettől fogva pár-
tolták a magyar nyelvet. Varasd megye utasította követeit, hogy sür-
gessék azt, miszerint a magyar nyelv á horudtorsedgi z'skolákban zs min-
denütt taníttassék. A zágrábi akadémia növendékei elhatározták, hogy
önkéntes adakozás útján pénzt gyüjtenek s magyar nyelvtanárt alkal-
maznak55) Az 1832-36., valamint az 1839/40. és 1843/4. országgyűlése-
ken is folyt a harcz egész addig, mig az 1844. évi II. törvényezikket
meg nem hozták, amelyből 'csak a következőket idézern : (2,) cA köz-
oktatási nyelv ... kirekesztőleg magyar leend; annak az elemi zskolák-
ban miképen használásáról külön törvényeztkk rendelkezik. (7.) E pont
Horvátorszagra ki nem terjesztetik, de a magyar nyelv Horvátország
minden köziskoláiban rendesen taníttassék, ~

A törvény megvolt, végrehajtásával a kormány nem törődött.
Deák Ferencz «Ellenzéki nyilatkozatv-anak (1847. júl. 5· ) egyik pontjá-
ban ezt olvassuk: «Az (844-ki II. t.-cz. azon rendelete, hogy az ország
határain belőli iskolákban a kezoktatási nyelv magyar legyen, teljesen
végrehajtva maigian sincs; sőt a köziskolákbani magyarnyelvmivelő
társulatok - ámbár az iskolai előljáróságok közvetlen felügyelése által
mjnden elfajulás ellen biztosítva voltak - kormányi rendelet által vég-
kép eltiltattak 56)

Ezekből láthatjuk, mit tett az országgyűlés és a kormány a ma-
gyar nyelvért, de a társadalom sem maradt ell

Adataim kőzül csak a következőket említem fel:
Horváth József, hontmegyei tiszti főorvos,' 1833. febr. 25-én tar-

53) V. ö. u. o. VI. 255-56.

H) Haan L: Egyet. gyűlések So.

55) Horváth: Huszonöt év II. 73.

56) Deák F. Beszédek l. u19. é, Horváth: Huszonöt év. lll. 234. 1.
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tott megyei közgyűlésen azt a díjat, mely őt az 1832. évi védhimlő-
oltásáért illette, felajánlotta arra, hogy a megyebeli szegény sorsú
gyermekek számárazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAmagyar könyveket szerezzenek be.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA megyei gyűlés
meghagyta a szolgabíráknak, hogy kössék szivükre a földes uraknak
és a papoknak, hogy nemcsak a magyar, hanem a tót és német ajkú
mezővárosok s falukba is csak oly jegyzőt és tanítót fogadjanak he,
kik a magyar nyelvben jártasak s annak oktatására alkalmasak.

Eszékm 1831 -ben magyar olvasótársulat alakult, e társaság a jobb
magyar munkákat megszerezte, hetenként kétszer ülést tartott, olvasás,
fordítás és gyakorlás által igyekeztek a társaság tagjai a magyar nyel-
vet elsajátítani+"]

Károly csdse. hr. tőhe1"l'zeg MOSOll vármegyéhez 1834. márcz. 3-án
kelt levelében 10,000 pforintot ajánlott fel a magyar nyelv felvirágoz-
tatására oly módon, hogy 10 évig annak 500 frtra menő kamataiból
egyrészt a magyaróvári uradalomban levő gazdasági intézet magyar
nyeJvtanítója fizettessék, másrészt ugyanazon uradalom kisebb iskoláz'-
nak könyvei beszerzésére s azon ifjak jutalmazására fordíttassék, kik
magukat a magyar nyelv tanulásában különösen kitüntették.ö")

Vasvármegye közönsége, hogyavendeket megmagyarosíthassa,
Kossics József plebanus által írt könyvet a «nemesi pénz tár s költségén
kinyomatta s a vend gyermekek között útgym kiosztatta.ö'']

Nyitra megyében gr. Károlyi Lajos a tótinegyeri iskolát felépít-
tette, abba magyar nyelvtanítót fogadott, a gyermekeket tankönyvek-
kel ellátta, 50 gyermeket felruházott.

Komárom vármegye 1832-ben szabályrendeletet alkotott a magyar
nyelv terjesztése ügyében.

A tamtló ifjúság több helyen önképzőkör- -t alakított a magyar
nyelv ápolására, s általában nagyon rossz néven vették, mikor Vandrák
András eperjesi tanár azt fejtegette, hogy az iskola maga is elegendo
dolgot ad a tanulóknak.w)

A Benedek rendű ssereet esztergomi, komáromi, nagy-szombati és
pápai gimnáziumának növendékei egyedül magyarul énekeltek a tem-
plomban és körmeneteknél.

Pálffy Ferdinánd gróf a borostyánkői uradalomnak meghagyta: ,1.
Minden tisztviselő köteles magát a magyar nyelvben tökéletesíteni. Csak
magyarul tudó cselédet szabad felfogadni. 2. Magyar könyvtár állíttas-
sék. 3. A számadások magyarul vezettessenek.

A pesti ágo evang. gyülekezet elemi iskolájában a magyar nyelv
tanítását különösen a gyülekezet német aJkú hívei sürgették. 61)

A magyarnyelv tanulására való könyvek sem maradtak el. Említ-
sünk fel belőlük néhányat:

57) « T u d o m a n y ta r» 1834. 1 . 236.

58) U. o. 1-)34. L 243.

59) U . o . 1834. l l l . 245.

GO) Athenae um 1839. II. 47 -. 1.

61) U. o. 1839. II. 31. 1.
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Grundlage zur Kenntniss d. ungar. Sprache für Arrfanger (Pozsony.
1831. Grailich F.)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Majláth János: Practische ungrische Sprachlehr e (Pest. 1. kiad.
1831., II. kiadás 1832.)

Szalay Imre: Ungrische Sprachlehre (Pest. 183 L)RQPONMLKJIHGFEDCBA
V ö r ö sm a r t y M . : Kurzgefasste ung. Sprachlehre fül' Deutsche, nebst

ein er Auswahl deutsch- ungr. Übungsstücke. Aus d. U'1g. Handschrift des
M. V. ,(Pest. 1832.)

Uj magyar-ném et képes abc s oktató-kenyv oly gyermekek szá-
mára, kik mind a két nyelvet örömest tanulják. Kassa, 1832. 21 sz íne-
zett képpel.

K(ecskeméti) Cs(apó) D(ániel): Kérdezősködő magyar nyelv mester.
Nevendékek számára. Pest, 1833..

Piringer Mátyás: Die Magyarensprache in ihren Grundzügen be-
leuchtet. Bécs, 1833.

Császár Ferencz: Grammatica ungherese. Két rész egy kötet-
ben. Pest és Buda. 1833. .

Bertes János: Magyar nyelvtudomány, mely eredetikép Szalay
Imre által készíttetett, itt pedig Márton munkájából kiszedett gyakor-
lási feladásokkal s egy rövid szótárral megbővítve, a tanuló rácz ifjúság
szám ára rácz nyelven megfejtetik. Buda, 1833.

Fogarassy József: Orosz-magyar grammatica (orosz nyelven).
Bécs, 1833.

Kossics József: Kratki Návuk Vogrszkoga-Jezika (A magyar nyelv
grammatikája vend nyelven, a vend ifjúság használatára, gyakorlásokkal
s szótárkával bővítve ns. Vasvármegye költségéveI). Grácz, 1833.

Csató Pál: Magyar és német beszélgetések a két nyelven beszélni
kezdők számára. A strassburgi ismeretes beszélgetések 25-dik kiadása
szerint alkalmazva. Pest, 1834.

LeszkOlJszky János: Magyar nyelvtanítás Oskolai tanulók számára.
Buda, 1834.

Császár Ferencz: Ungarische Sprachlehre mit Anwendung der
Interlinearmethode. Pest. 1834.

Cs(ató) P(ál): Der kleine Ungar, oder Sammlung der zum Sprechen
nöthigsten Wörter und Redensarten stb. Nach August He. Pest, 1834.

Kiss Pál: Ungarische Grammatik. nach einer neuen und leicht .
fasslichen Methode theoretisch und praktisch bearbeitet. Bécs, 1834.

Ürű János: Neueste und vollstandigste ungarische SprachlehreZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAfü r

Deutsche. Pest, r834.62)
Avallásügyi viták meg azért érdemelnek említést pedagógiai tör-

ténelmünkben, mert ezeken nem ritkán az iránt nyilatkoztak a követek
és főrendek, kire tartozik, kü illet a nevelés ügye. Le kell mondanom
arról, hogy itt a tárgy bővebb fejtegetésébe bocsátkozzam. Adatairnat
e tárgyról máshol bocsátottam közre. 63) Egyet azonban nem hallgat-

62) Ez a tankönyv-gyüjtemény korántsem teljes, hiszen én csak egykorú hirlapokb6l
írtam ki. Magom sem emlékezem már rá: melyekből?

63) e Iskolai Szernle s 1893. A XIX. század vallásügyi vitái az országgylilésekeH.
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hatok el: míként nyilatkozott a győri káptalan követe, Vurda Károly
kanonok az 1843/44. országgyűlés en az iskolákról : «Az iskolákra nézve
akkor lesz szabadság, ha azok rendezése körül nem az egyeszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAegyházak,
hanem az összes álladalom forog szem előtt. A vallási oktatás felett
őrködjék az egyház, a világi tudományok fölött a status. És ha nem-
zetünk a tökéletesedés azon fokára jutand, hogy mz'nden valfás egyenlő
leszen, akkor nem lesz többé katholikus vagy protestáns, hanem nem-
zetz'iskola. »

E beszéd nagy feltűnést és visszatetszést szült a kanonokok és
püspökök között. Másnap a káptalanok követei mind óvást emeltek
Vurda beszéde ellen. A támadásokat Vurda nem hagyta szó nélkül.
Az iskolákra vonatkozólag kinyilatkoztatta, miszerint ő nem azt javasolja,
hogy a különtéle vallási gyermekeket már most egy iskolában tanítsák;
csak azt mondta, hogy ez idővel bekövetkezhetik, mi épen nem lehe-
tetlen, mihelyt a külőnféle tudományokat nem vallási szempontból tanít-
ják. Ő is kivánja, hogy az ífjúság a vallásban oktattassék, ez azonban
a papok felügyelete alatt a vasárnapi iskolákban is' megtörténhetik. Így
reménylem, lehet, hogy az iskolák, a helyett, hogy vallások sz erint
osztassanak fel, idővel nemzett" iskolákká válnak.64)

E viták mellett a nemzeti tanügy iránt való érdeklődés emelésére
nagyban befoly tak gr. Széchenyi István reform-munkálatai. A «Hitel»
és «Világ» hatása oly nagy volt, a milyen eddig még egy magyar könyvé
sem. A Széchenyi alapította egyesületek gyorsan terjedtek. Az egye-
sülést mind- mind szélesebb alapra fektették. Csak most vették észre,
meanyire hátramaradtak a szellem terén. s látták: itt az ideje annak,
hogy a tan ügy dolgában is kell valamit tenni. A M. Tud. Akadémia
1834. évi pályakérdéseij között már ott volt ez is: »Mi haszna s befo-
lyása van és lehetne még a lélektudománynak mind a felsőbb, mind az.
alsóbb néposztályok czélz"rányos erkölcsi és polgári neveléséreZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAr Mit és rneny-
nyit kellene ebből a nemzeti iskolában is t-anítás tárgyául felvenni r ,

. Az 1832-36 országgyűlés végén a követeket nagyon elkeserítette
a kormánynak a műipariskola és a tanítóképezdék ügyében tanúsított
magaviselete. 65) Az országban egyre jobban és jobban érdeklődtek a
tan ügy iránt. - A hírlapoknak jóformán minden száma foglalkozott
tanügyi kérdések fejtegetéséveI. Milyen kérdéseket fejtegettek, szolgál-
jon felvilágosításui e néhány adat:

«Tudomdnvtdr> : (1840. febr.) A természettan fontossága iskoláink-
ban. (1840. okt.) Iskolai mívelődés. (184I. máj.-jún.) A kisdedóvó-inté-
zetek történelmileg. - Az iskola leczkei czélszerű terv készítésének
lényeges és mellékes bélyegei. (1841. jan.) A nemzeti akadémiák üdvös
befolyása a nemzeti jólétre. (1842. jún.) A tanítási rendszerekről, külö-
nösen a humanismus és reálismusról, stb.

« Tudományos gyüjlemény» : (1840. (ebr.-márcz.) Közönséges nyelv-
tudomány. (1840.X.füz,,) A nevelőben megkivántató tulajdonek. (1840. XI.)

64) Horváth: Huszonöt év. II. 179.

'5) Deák Ferencz: Beszédek I. 215-60. Paed. társ. évkönyve 1879.85-90. 1.



2 0 -1 -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Papok nyugdíjügye. (r841. decz.) A természettudományok tanításáról s
a vegy tan állapotáról Poroszhonban.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

«Athenaeum~ : (1840 ápr.) A pesti ev. gimnázium. (1840. aug.) Fáy:
Nőnevelés. (1840. szept.) A népiskola jótékony hatása. (Okt.) A nónem
emanczípácziója. Jacotot. (Nov.) Az óvásról. (Decz.) A tanulók nyilvános
próbatételeiről. (1 84!.) Steinacker : Nőnevelés és nőnevelő intézetei nk.
Jegyzetek Hetényinek a c nőnem emanczipácziója ~ czírnű értekezésére.
- Mint hat üdvösen a népiskola az ember házi boldog-ságára.

«Ismertető» : (r840.) Praktikus nevelése a köznépnek. A bécsi poli-
technikum .. - Mezei népünk míveltsége.

«Századunh: (r840.) Nehány szó a tanításügy körül. - Az óvás-
ról. (2 czikk.) ,

« Tarsaieodov : (1840.) Kisdedóvói jelentés. - A falusi oskolákről.
A szarvasi oskola. - Pesti ret. oskola. - A dunántú li ref. főiskola.
Tanítási rendszerünk. Iskola·.tanítóegJlesületek. (Kramarcsik). Az óvásról.

«Hasznos mulatságok. (r 840.) Pesti nemzeti iskola vigalma. Vizs-
gálat Kecskeméten. Athenei egyetem.

Elmondhatjuk. hogy a harminczas évek végén s a negyvenes évek
elején már tanügyi téren is élénk élet uralkodott nálunic

Péterfy fel említi e korból a nevezetesebb pedagógiai műveket. E
sorozat azonban kiegészítésre szorul. Hiányzanak belőle: Lesnyáltszky
András: Didaktika és Methódika (1831.) - Benke József: Világ- és
ember ismeretére vezető es útmutató oktatasai f'gy" atyának. Frariczia-
ból szabadon (Kassa). A kó1.csónós tanításnak ró'vid rafea oskoláink ál-
lásához alkalmazva. (Kolozsvár). Koudcs Pál: A növendék nőnem. -
Kunosz' Endre: Alapvonatok a honi nevelés köréből, jelen időnk szelle-
méhez alkalmazva. Angyán Janos: Niemayer-Cnirnani neveléstana.
Orbán (Kassai) Euphrosina: Elveim s alkalmaztatása az ifjú nőnern
czélirányos nevelése tárgyában. - Gosetony» János: Az élet vezére.
Wargha János: Mi kell a ,magyarnak? Először: nevelés. D. Borsos
Márton : A csecsemő és első gyermekkor házi nevelés tekintetében.
Kolozsvar, 1838. - Vandrák András: Lelkileges embertan, vagyis:
Psychicai antropológia (r 84!. Eperjes). Sasku Károly: Boldogság tudo-
mány, vagy is mi módon teheti magát az emberi nemzet lehető leg-
boldogabbá (Buda r842). Csapó Dániel: Gyermek-nevelési képzés-szaba.
ly ok Klobusiczky után (Buda, 1842), - s - ő: Belső erő. a religió s
nevelés alapja (Pest, Beimel. 1842). KunoSi Endre: Dajkakönyv (Buda,
1842). JOÓ János: Nézetek a magyar nemzet míveltségi és technicai
kifejlése tárgyában (Buda r841. Egyet. nyomda. 20r. 1.). Ez utolsó
munkában a szerző a nemzet miveltségi és technikai kifejlésének szük-
ségességét . fejtegetvén, előadja: a népiskolák felállítása, berendezése,
szervezése, felügyelete, építése (rajz és költségvetés) körülí nézeteit.
Ezt követi egy «Magyar Athenaeum» terve, mely magában foglalná : a
néptanítóképző-z'ntézetet, a tudós társaságot egy műegyetemet szob-
rászati és festészetí osztályokkal, egy kereskedelmz' és egy szó'vő iskolát.
Majd a női iskolákról, tanítónőképezdékről s a kézműves czéhekről
mondja el nézetét.

Még egyről kell itt megemlékeznem 1 A «Pesti Hírlap. első száma



1841, január z-án megjelent, s' az országot úgyszólván felvillámozta.
Foglalkozott ez is a tanügygyel, különösen a hasznos ismereteket
terjesztő társulatok s a kísdednevelés (és még a népnevelés - Szerk.)
ügyét karolta fel. Széchenyi a «Pesti Hirlapv-ot a «Kelet Népév-vel
támadta meg.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBASzéchenyi nézete az volt, előbb kell a polgári jogokat
minél több polgárra kiterjeszteni s csak másodsorban kell a polgárok
neveléséről gondoskodni, mert attól lehet félni, hogyafelvilágosodott
nép a szolgaság jármát annál jobban érzi s ha másként nem tud magán
segíteni, a forradalom útján is megkísérli szabadságának kivivását. A
«Kelet Népév-re B. Eo'tvós József «Kelet Népe és a Pesti Hirlap- ez.
röpiratával felelt. Nézete a következő 66:)

1. Hogya nemzet haladása állandó legyen, arra nézve szükséges,
hogya nép szellemi tekintetben emelkedjék; mert a nevelés minden
haladásnak első s egyedüli biztos alapja s azon meggyőződés, hogy
haladnunk kell, csak .arra int, hogyanépnevelésről gondoskodjunk

2. Csak míveltsége által válhatik a magyar uralkodóvá magyar
határai között; etőszakos törvényeknek ellentállanak idegen ajkú hon-
társaink, - művelődésünk meg fogja őket hódítani, - vagy legalább
őrzeni a haza magyar lakóit azon majdnem ellenállhatatlan veszélytől,
mely nemzetiségöket fenyegetné, ha más s főkép a szláv nemzetiség
- s ne felejtsük. mennyi történik ennek mívelésére - a mienket értelmi
súlyban felülhaladná.

3. A magyarnak száma csekélye hazában; ha nemzetünkre jövő
vár, szükséges, hogy nemzetiségünk terjedjen, hogy ~ hazának most
annyi ajkú népeit egy erős lánczként a szép magyar szó tartsa össze,
melynek hallásán Arpád nagy országának minden lakója egy érteicmben
egyesülhessen. Ha nemzetiségünk terjedése alkotmányunk kiterjesztésétől
függ, ez pedig csak akkor szülhet állandó következéseket, ha az értelem
köréből kormányoztatik : - nem kell- e főfigyelmet arra irányozni, hogy
az értelem országa minél inkább terjedjen honfitársaink között ? hogy
nevelés által napról-napra mentül többen támadjanak, kik a polgári
jogok gyakorlására alkalmasak lesznek.» Látjuk ebből, hogy Eo"tvós már
184f-ben azt 'hangsúlyozta: nemzetz" nevelésünk czélja, hogy a nemzetet
műveltté kell tennünk, l:ogy szabad és hatalmas legyen; mert csak így képes.
a nemzetiségeket magába olvasztani, csak így· állhat fenn veszély nélkül
a magyar a környező idegen nemzetek között függetlenül.

A felekezetek sem maradtak el, az ágost. evangelikusok egyetemes
gyűlése 1842. júl. 15-én elfogadta az úgynevezett zay-ugróczi tantervets")
s meghagyta az egyházaknak, hogy 7 év alatt mindenhol életbe léptessék,
Zay Károly gróf az unz'ó létrehozásán fáradozott, de eredménytelenül.

Majd megjelenik Wesseleny» Miklós híres szózata s ez gyujt, fel-
tüzeli az amúgy is ingerült kedélyeket.

Az 1843/44. országgyűlésre adott utasításokban már ott szerepel
a népnevelés ügye. A válaszfeliratban _ már panaszkodnak a rend ek :
.A nép a kellő nevelés hiánya miatt elhanyagolt állapotban van s ,

66) «Isk, Szemle s : Eötvös és Széchenyi. 1892. 352. J.

67) Közölve Paed. Társ. Évk.RQPONMLKJIHGFEDCBAI L 120- 13 I. Haan: Egyet. gy(íl. 68. 1.

20.)



(8) Horváth: Huszonöt év Ill. 100-101.

69) Gesch. d. gesammt. Erziehungs und Schulwesens. Ouedlinburg és Lipcse, 1855.

206

Egyesek panaszkodnak, hogy az országgyűlési bizottmány munkálatai hiába
készültek el, a kormány nem akarja életbe léptetni. Ily körülmények
között a kormány belátta. hogy a toldozott-foldozott új Ratió már a
nemzetet ki nem elégíti s rászán ta magát az 1845. évi júl. r ó-án
25,224.sz. a, «Systema scholarum> kiadására. Csakhogy az ebben foglaltak-
kal a nemzet most már nem elégedett m.,eg.Különösen az fájt a megyék-
nek, mert látták, hogy bekövetkezett, a mitől az 1832-36. országgyű-
lésen féltek: a korrnány a nevelés ügyében is az önkény talajára lépett.
A fenforgó körülményeket mind egybevetve, nem akarták tűrni a
jogfoglalást s a fontos ü gy rendezését a törvényhozásra kívánták uta-
sítani. A reform-párt közö's iskolát kívánt, a melyben a vallástant min-
denik felekezet papja küiön tanítja, az igazgatás tekintetében befolyást
kívánt adni mind a fentartó községeknek, mind a megyéknek. A megyék
fel is szólaltak az új rendszer ellen. Különösen Zala és Somogy erélyes
feliratokban követelte, hogy e rendelet, mint törvénybe ütköző, felfüg-
gesztessék s a köz nevelés feletti intézkedés a törvényhozásra bízassék.
Somogy kijelentette, hogy a kormány a nemzetet e rendelettel az
alkotmányosság teréről le akarja szorítani, azért végrehajtásához segéd-
kezet nem nyujt. A felsőbb helyre is feljelentett határozat kemény gán-
csot vont maga után. A megyék nem segíthettek a dolgon és sérelem-
ként jegyezték fel a következő országgyűlésre. 68)

Lássunk e korból nehány statistikai adatot is 1zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Wolhfarth neveléstörténeti munkájában.w) 1832-re a következő

inkább érdekes, rnint hiteles statistikai adatokat találjuk a népoktatásra.
Magyarországon sok. többnyire jól rendezett iskola van. A katholikusok
számára. . • . . . . . 9 normaiskola tanítóképzővel. too-nal többZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAfő elemi
iskola s valamennyi faluban, mely a tanítot eltartani képes, népiskola.
- Az ágost, evangelikusok számára . . . . . szamos városi és polgári
iskola, ooo-nal több falusi iskola. A reformátusok számára. , .. minden
egyházban fő- és alelemi iskola.

Fényes Elek adatai szerint volt 1842-ben:
Iskola: 8.863. (r. k. 4.694; h. h. I.S08; ágo ev. 893; gör. kath.

478; gör. kel. 890; zsidó 400)
Tanító: 9·049 (r. k. 3.953; h. h. 2.3°1; ágo ev. 1.000; gör. kath.

476; gör, kel. 909; zsidó 410.)
Az 1846. évi tiszti névtar adatai szerint főelemz z"skola volt 137,

és pedig a kassai kerületben 49; a győ riben 23; anagyváradiban 15;
a pozsonyiban 30; a zágrábiban 20.

Az 1847-ki országgyűlésre a megyék inkább általános, mint rész-
letes utasításokat adtak követeiknek ; de azért mégis akárhány megye
utasításában benne ta:láljuk a közoktatást. Pest megye pl. meghagyja
követeinek, hassanak oda, hogy a nemzetnek befolyása legyen a közok-
tatás szabályozására. Borsod meg azt kívánja, hogyanépnevelést az
országgyűlés rendezze.

A megyék e kivánatait a követek szem előtt is tartották s a
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nepnevelésről nem feledkeztek meg abban a feliratban sem, mit a
párizsi forradalom hirére készítettek s később a bécsi forradalom hatása
alatt bővítettek ; a melynek czélja s végeredménye a független felelős
minisztérium lőn. A vallás- és közoktatásügyi tárcza miniszterévé ő
Felsége 1848. ápril 7-én kineveztezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAB. Eö"tvö's Józsefet.

Péterfy közli az első közoktatásügyi törvény szövegét. Óhajtandó
lett volna, ha tárgyalásának menetéről is értesítene bennünket. Igaz,
hogy egyesek kemény dolgokat mondottak ott (pl. Madarász László),
de e dolgok ma már a történeleméi. A protestánsok szintén foglalkoztak
a törvényjavaslattal és szükségesnek tartották a hitfelekezetek előleges
meghallgatását. Az ágo evangelikusok el is készítették azokat az utasí-
tásokat, miket a miniszter által kihalJgatandó egyéneknek figyelembe
kell venni. - A reformátusok a többek közt azt kivánr ák, hogy a
tandij törültessék el (7. p.) és (10 p.) a hazában működő tanítóknak
polgári állása, rangja rnegallapíttassék. 70)

B. Eötvös a protestáns bizalmi férfiakat csak a törvény megalko-
tása után hallgatta ki. Szoboszlai Papp István. mmt a küldöttség szónoka,
(szept. 6.) kijelentette: c Mi csak úgy lehetünk protestánsok, ha önkormány-
zatunk épségben maradván, belügyeinket magunk rendezhetjuk. - anyagi
haszonért szellemi jogainkat fel nem áldozhat juk s a létet a jobb tengés-
nek alá nem r endelendjük».

Megemlékezik Péterfy az c Első egyetemes tanító-gyűlésről», majd
a világosi katasztrófa utáni tanügyi állapotokról. Azt gondolnám, hogy
itt nem lett volna felesleges a patens azon pontjait s a reá vonatkozó
miniszteri rendelet §-ait felemlíteni, a melyek a közoktatásra vonatkoznak.

Neveléstörténelmeinkben oly gyakran történik hivatkozás az 1860.
évi október hó zo-án kibocsájtott diplomára, de e diploma szövegének
az oktatásügyre vonatkozó részét történetiróink s így Péterfy Sándor is
- elhallgatják. Ez szerintem nem helyes, mert lehetnek közöttünk, kik
szeretnék tudni: mi is van abban a diplomában P A diplománál magánál
a közoktatásügyre, kölönösen az oktatási nyelvre sokkal nagyobb
fontosságú a következő legfelső kézirat:

«Kedves báró Vay! A. mai nap kelt e1határozásaim folytán a
magyar nyelvet minden közigazgatási hatóságoknál és törvényszékeknél
Magyarországomban mint hivatalos és ügykezelési nyelvet. mind a belső
szolgalatban, mind a kölcsönös érintkezésben ismét helyreállítvau, -
rendelem egyszersmind, hogy a városi és falusi községek egyházi és

tanodai ügyekben a hivatalos nyelv használatát szabadon választhassák ;
hogy továbbá mindenkinek szabadságában álljon a megyei, városi és
községi gyülekezetekben az országban divatozó bármely nyelvet használ-
hatni és bármelyiken beadványokat és folyamodásokat a hatóságokhoz
intézhetni, a melyekre a végzés ugyanazon a nyelven kiadandó: hogy
végre a törvénykezési és politikai közigazgatási tisztviselők mindennemű
rendeleteket és meghagyásokat, melyek : közvetlenül a' községekhez
utasítvák, azon nyelven szerkeszszenek, a mely azon község ügyeinek
hivatalos nyelve leend.

10) Révész: Figyelmező, II. 66. 1.



208

A pesti egyetemnéli közoktatásra elvileg kijelentvén. hogy az
1848-dik év elötti tényleges állapot kiindulási pontul szolgáljon, miután
a magasbb tudományos oktatásnak általános érdekei mélyebben beható
megfontolást és méltanylást igényelnek, a magyarországi bíbornok-prio
másnak és az illető tanári testületnek meghallgatása után, a magy. kir.
helytartótanács ezen tárgyak végleges elintézésére Nékem alapos javas-
latot tenni, azalatt is pedig intézkedni fog, hogy a pesti egyeterunélt
előadások az Altalom megállapított elvnek lehető alkalmazásával minél-
előbb megnyittassanak. A középtanodáknáli közoktatásügyi nyelvre nézve
királyi helytartótanácsom az illető egyháznagyokat és politikai hatósá-
gokat, valamint szintén ezen oktatási intézetek tanítói testületét azon
kérdés felett fogja meghallgatni, vajjon és minemű módosítások mutat-
koznak az azoknál divatozó közoktatásügyi nyelvre nézve szükségesek-ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

I nek és kívánatosakoak és ennek utána javaslatait magyar kiralyi kan-
czelláriám útján Nékem haladéktalanul felterjesztendi.

Végre kijelentem, miszerint szilárd elhatározásom következtében,
valamint ezen téren, úgy mindazokon, hol különféle nyelvek és nemzeti-
ségek érdekei érintkeznek, bárminemű erőszakot és nyomást, épen úgy
minden nemzetiségi és nyelvbéli ellentétek illetéktelen előidézését, elő-
mozdítását és elkeserftését egész erélylyel akadályozni fogom. Bécs,
október zo-dikán, 1860>,

A kik tudják, milyen viszonyok uralkodtak épen nyelvi tekintet-
ben nemzetünk elnyomatásának korszakában, tudhatják azt is, milyen
szükéget pótolt a legfelső császári kézirat is. 71)

Az 1861. évi júl. z r-én kelt leiratra adandó válaszban; a e hataro-
zati párt. javaslatában a következők vannak a népoktatásról :

«Mélyen érezvén a képviselőház azon nagy csorbat;' m elyet a 12
ev! absolut hatalommal való kormányzás... a népnevelés . .. terén
okozott, kijelenti, hogy az érintett leirat által elgördített akadályok
elhárítasa utánzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAelső teendői közé fogja sorolni: az általános műveltség
előmozdítására és főleg a népnevelés emelésére czélzó törvényt alkotva,
a népiskolát valláskülönbség nélkül és nemzeti közerővel is terjeszteni.»

Ez a dolog azonban már Péterfy II. füzetébe tartozik. Mielőtt az
1. füzet hosszúra nyúit ismertetését beíejeznérn, fel kell még említenern.
hogya VI. fejezet szól : e Leányiskoláink és nőnevelésügyünk állapotáról
az 1868-iki évi XXXVIII. törvénycsikk keletkezését megelőző kerszak-
ban». A nőképzés és leánynevelés multjával sokkal kevesebbet foglal-
koztam, mintsem az itt felsorolt adatokra megjegyzéseket tehetnék.
Egyetlen egy adatom van - a mit felemlítve nem látok: 1807-ben az
egri érsek leánynevelő intézetet alapított, s rá 15.000 frt alapítványt
tett. Ez intézetben két tanítónőt alkalmaztak s egynek-egynek a fizetése
300 frt volt.

A II. füzetben Péterfy a következő fejezetek szerint tárgyalja i l l '

népoktatás történetét : 1. Az első magyar népoktatásügyi törvény alap-
elvei és a törvény végrehajtása kőrül felmerült akadályok. II. Elemi
népiskoláink szervezete, SZáma, jellege és a tankötelezettség végrehajtására

71) A diploma a többi kéziratokkal közölve Deák F: Beszédek. II: 281-282.
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vonatkozó intézkedések eredménye. Ill. Elemi népiskoláink tanterveiről és
taneszközeiről. IV. A magyar nyelv tanítása a nem magyar ajkú növen-
dékek által látogatott iskolákban. V. Elemi népiskolai tanítóinkról.
VI. A magyar társadalom a népoktatásügy szolgálatában. VII. Az elemi
népiskolai tanítók anyagi helyzetéről.

Itt is fel kell említenem, hogy forrás megnevezése s az idézőjel
elmaradt a szervezettani résznél, a melyben jórészt azt közli, a mit s
a miként Bárány: czyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBATanítók kö'nyvb-ben találjuk.

Nem lehet szándékom, hogy e részszel is oly bőven foglalkozzam,
mint az előzővel. Kettőt azonban nem hagyhatok említés nélkül.

Az 1. fejezetbe okvetetlenül fel kellett volna venni a törvény kelet-
kezésének történetér, tárgyalását a képviselő- és főrendi-házban. Ebből
sok olyan dolgot láthatnánk, a mit már elfeledtünk vagy nem is hallot-
tunk. Hova-tovabb kidűl az a nemzedék, mely az első közoktatásügyi
törvény születésének szemtanúja volt s az utókor csak hálás lenne érte,
ha oly kiváló kortárstói, mint Péterfy, részletesen értesülne az I868-iki
eseményekről.

A szervezéstanban kár volt megállapodni magának a törvénynek
ismertetésénél; fel kellett volna venni a fontosabb miniszteri rendelete-
ket is. Akár a Lévay Moriin-Szuppán gyüjteményből,72) akár dr. Szabo
Mihály munkaibőlté) és a «Hivatalos Közlöny s-ből. A ki csak a törvé-
nyeket ismeri, az ma már bajosan tud eligazodni egy és más kérdések-
ben! A Bach-korszakban egy bécsi élez-lapban volt egy kép, a melyen
egy vékony-dongájú hivatalnok vitt egy sovány irat csomót s utána
egy kocsin nagy nehezen toltak valamit. S e kép alá az volt írva: e Da
sind die Gesetze, und da die Verordnungen 1,. Ma-holnap Így leszünk
mi is s ember legyen, a ki eligazodik a sok rendelet között 1

Aztán azt is tudjuk, milyen nagy szükségét érezzük tanítóképző
intézeti tanításunkban egy jó szervezéstannak. Kiadását a közokt. kormány
egy rendeletben meg is ígérte - vagy három éve - s még ma sincs
meg. Milyen jó hasznát vehettük volna mi is és a tanítók is Péterfy
munkájának, ha munkájában a rendeletekre is kiterjeszkedik.

Péterfy munkájaban - az egészet tekintve igen sok érdekes és
becses adat van egybegyüjtve, de azt hiszem, azt az egyet sikerült
bebizonyítanom, hogy pedagógiai történelmünk szempontjaból a kuta-
tás még Péterfy műve megjelenése után sem felesleges. Oszintén kívá-
nom, hogy - a miként azt megérdemli - műve oly kelendőségnek
örvendjen, hogy nemsokára új kiadást kelljen belőle rendezni s a máso-
dik kiadásban egyebek közt az általam felsorolt munkákat is felhasz-
nálva, ne «adattarral»; hanem neveiéstörténelemmel örvendeztessen meg
bennünket.

(Csurgó.) Pethes János.

72) Melynek Il. kötetét úgy látszik hiába várjuk!
73) eTanítők jogai es kötelességeis «Népisk, közig. kézikönyve».

Magyar Tanltóképzö. 15
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2 1 0 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Igen tisztelt Szerkesztő Úr, Kedves Barátom 1 Köszönöm a kitün-
tető figyelmet, melyben az által részesítettél, hogyzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAPethes, igen tisztelt
kartársunknak azt az igen érdekes és tanulságos munkáját, me ly köny-
vem ismertetésén és bírálatán kívül igen sok becses tanügytörténeti
adatot is foglal magában, velem kéziratban is szíves voltál közölni, mert
így módot nyujtottál nekem ar,~a, hogy Pethes kartársunknak a Te
engedelmeddel itt, nyomban az O tanulmánya után köszönetet mond-
hatok munkám iránt tanúsított gondos úgyelméért és hogya magam
részéről is kijelenthetem, hogy ezzel az általa ismertetett könyvemmel
saját magam sem vagyok megelégedve s hogy abba épenséggel nem
vagyok szerelmes; ámde ez nem is lehet másként.

Avagy lehetséges volt-é, hogya «Magyar elemi néjJoktatásról» egy
rövid év leforgássa alatt kifogástalan művet alkothasson bárki is, a
midőn még csak harmadéve jelent meg az utasítás arra nézve, hogy
mi módon lehetne és kellene az egyes vármegyék tanügyi monographiái-
nak megalkotásához szükséges tan ügy történeti adatokat összegyüjteni és
feldolgozni. Nekem pedig e munka összeállításához egy rövid esztendő
sem engedtetett, holott bizony- bizony ez alatt a rövid idő alatt más
teendőm is akadt elég és így nem foglalkozhattam e feladat megoldásá-
val szakadatlanul. Ehez járult azután még az is, hogy amidőn a könyv
kéziratát jól olvasható másolatban az illetékes hatóság előtt bemutattam,
- a kéziratot onnan azzal a kijelentéssel kaptam vissza, hogy annak
a felét, ha pedig ennyit nem lehetne, - úgy legalább is a harmad-
részét okvetlen törüljern ki. Így' azután akarva. nem akarva, a szépen
írt kéziratmásolatnak a harmadrészét kitörültern s a megmaradt része-
ket összeillesztgettem; de hogy ez a műtét nem emelhette a munka
értékét, sem az. én benne való gyönyörűségemet és munkakedvemet -
talán nem szükséges bizonyítgatnom. Nevelte e kedvetlenséget még
végül az a tény is, hogy egy szakaszt, mely már részben ki volt szed ve,
a felülvizsgálás közben a hatóság igen is részletesnek és kíméletlen
szfnekkel festettnek itélt, minek folytán ezt a részt a szedés közben
kellett újra írnom.

Ha pedig mindezek ellenére mégis sikerült. miként Pethes kar-
társunk véli, könyvemben, mely hirtelenséggel készült, a külö'mbö"ző sser-
zőktől átvett tanügytö"rténetz' ·,részleteket e!{ybeolvafztva, seerues egészszé
fűzve nyujtanom -; úgy ezt a vélekedést fáradságomnak nem is várt
jutalma gyanánt fogadhatom csak el. A mi pedig a kimutatott alaki
hibákat illeti, kijelentem, hogy nem tartom csudának, ha az ilyen
sebtiben végzett munka mellett, - a másoltatás, a törülgetés s az
összeilJesztgetés közben, alaki hibák maradtak és maradhattak a kézirat-
ban is és onnan könnyen belekerültek és belekerülhettek még a kinyo-
matott könyvbe is; - ámde ezen, sajnos, most már nem segíthetek, ment-
ségül csupán csak azt a körülményt említhetem fel, hogy a könyv-
nyomdai javítást nem volt, módomban minden egyes alkalommal kellő-
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képen ellenőrizni. Bizonyos azonban, hogy nem szándékosan kerültek
ezek az alaki hibák a könyvembe.

Hogy pedig könyvem kéziratának kitörült, meg nem jelenhetett
harmadrészében is van sok becses tanügytörténeti részlet. erről majd
máskor szólok, ha megengeded. (Örömmel veszem. Szerk.) Mert, hogy
lesz-e valamikor még alkalom és mód arra nézve, hogy e könyvet kija-
vított állapotban közzétehessem, - nehéz volna előre megmondani; de
hogy lassanként folytatom ez irányban a munkát, -RQPONMLKJIHGFEDCBAn em tagadom.

Ezeknek a kijelentése után hálás köszönetemet ismételve, marad-
tam kartársi üdvözlettel tisztelő hívedzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Péteriy Sáudor.

É d e s a n y á m .

- Irta Pósa Lajos. 1897. Budapest, Singer és Wolfner kiadása.

A tiszta, önzetlen, fenséges szeretet könyve. Az anyai szereteté,
a mely már kis bölcsődre veti sugarát és kísér utadon; légy közel
vagy távol, soha nem hervad, nem fonnyad, mindig éltet s melegít,
biztat és vígasztal, mindig nagy. szent, erős. Ennek az anyai szeretetnek
szent könyve, bibliája a Pósa könyve. Kisebb-nagyobb versek, a melyek
mind az édes anyjáról, ő hozzá szólnak. A fiúi szeretetnek minden
hangja megszólal e gyönyörű, lebilincselően bájos. egyszerű naiv érzés-
sel írt versekben. Megtaláljuk a gyermeki szeretet első öntudatlan
nyilvánulásait a balogparti szülői házban szerzett első benyomásokat
és a folyton környező anyai gondosságot, szerelmet. a miből a költőnek
egész életre tartó érzelem forrása fakadt. Majd következnek az életbe
kilépő ifjú küzdelmes évei, öntudatra ~bredése,benső harczai, az élet
nyomora. A szenvedések óráiban: a kétségbeesés örvénye szélén meg-
jelenik a mentő angyal. az édes anya képe, - s a küzködő nek vissza-
tér önbizalma. a jövendő győzelem reménye. A kőltő nem csalódott, a
remélt szép idők napja felragyog, diadalt diadalra arat s az elismerés
az élet bőségével veszi körül. A fény, a dicsőség, a jólét napjai nem
kábítják el a költőt. Az ő őriző angyala tovább is az anya s szfve
legdrágább kincse most is a hozzá való gyengéd szerelme. Ez az, a
mi felejteti vele az élet apró bajait s most is az édes anya szerető
karjaiba vágyik és fut vissza megpihenni, uj erőt, bizalmat meríteni s
az érzelmek tiszta forrásában felüdülni. Ezek a hálát rebegő, gyöngéd
érzelmeket lehelő, imádatszerű tiszteletről tanuskodó versek a legszebb
darabjai a kötetnek.

Boldog fiú, kinek léptein szerető, gondos anya őrködik. Boldog
anya, kinek ily fia van. Az isten megáldja - már megáldotta ezt a
fiút: őmaga s költészete a tiszta szerelem honában él. Illatos mezőin
csak jóféle virág terem, melytől üdül kicsiny s nagy, gyógyul minden
seb. Téres, nyájas útjai a templomba vezetnek ... Szerenesés a haza
is, hogy ilyen fia van.
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EGYESŰLETI ÉLET~

Felvétetett a Tanítóképző-Intézeti Tanárok Országos Egyesülete választmányának 1897. év
február hó z r-én tartott rendes gyűlésén.

Jelen voltak:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAMócsy Antal, dr. Kovács János. Nagy László, Komá-
rfmy Lajos.' Sztankó Béla, Sebestyén Gyula, Groó Vilmos. Léderer
Abrahám, Herrmann Antal, Mzklós Gergely, Radó Vilmos, dr. Málnai
Mihály, dr. Veseely Ődön. Farkas Sándor, utóbbi jegyző.

1. Komáromy Lajos pénztáros olvassa Peterty Sándor levelét,
melyben értesíti a válaszmányt, hogy a gyűlésen gyöngélkedése miatt
nem jelenhetett meg; a gyűlés kezdetén az alelnök sem lévén jelen,
a választmány fölkérésére a kerelnöki széket Lederer Ábrahám igazgató
foglalja el.

2. Elnök szívesen üdvözli a egybegyűlt tagokat s felkéri a főtit-
kárt jelentéseinek megtételére.

3. Főtitkár a következőket jelenti:
a) A III-ik emlékiratbankifejtett anyagi ügyekre vonatkozó s az

egyesület segélyezése tárgyában szerkezett folyamodások januar hó 28-án
küldöttségileg adattak át dr. Wlassics Gyula miniszter úr ő nagyrnéltó-
ságának, ki azokat szivesen fogadta s megigérte, hogy oda fog hatni,
miszerint a folyamodványban kifejezett kívánsagok lehetőleg teljesüljenek.

b)ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA fizetés ügyről szóló emlékirat f . évi január hó elején, tehát a
költségvetési vitát megelőzőleg, a képviselőház pénz- és közoktatásügyi
bizottsági tagjainak meg küldetett.

c) Sz'mkó Endrének a tanítóképeő-z'ntézetz gazdaságtani oktatásról-
szóló javaslata Snasei Ferencznek, a budai Paedagogium gazdasági szak-
tanárának adatott ki, azzal a felkéréssel. hogy a javaslatról véleményes
jelentést készítene. - Az a-c pont alatti jelentések helyeslő tudomásul
vétetnek.

d) Az egyesületbe I897. évi január I.-től kezdve a következő
tagok léptek be : Chalupa Viktorné, Olgyaz' Ilona tanítónőképzői, tanítönö
(Pozsony), Mariann Günther Anna tanítónőképzői tanítónó (Pozsony), a
Pozsonyi Szent-Orsolya rendítek tanítónőképzője, Slajchó Mihály tképző
tanár (Szarvas) - A jelentkezettek örömmel igtattatnak be a rendes
tagok sorába.

A választmány azon alkalomból, hogy egyik nagy érdernű tagja,
SzuPPán Vilmos, felsőbb leányiskolai igazgató O Felsége a király által
az oktatásügy és az ezredéves orsz. kiállítás rendezése körül szerzett
érdemeiért kir. tanácsosi czimmel tüntettetett ki, legőszintébb örömének s
üdvözletének jegyző könyvileg kíván kifejezést adni.

5. A választmány elismerő köszönettel veszi tudomásul, hogy
Nagy László szerkesztő az iglói áll. tanítóképző-intézet 25-ik éves év-
fordulója alkalmából ez ünnepélyen az egyesületet képviselni szíves volt.



Az elnöki széket az időközben megérkezettzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBADr. Kovács János
alelnök foglalja el.

6. Nagy Lászlo előterjeszti a tanítóképesítő vizsgálati díjak kiosztása
targZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAy ában a nag.yméltóságú vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter
úrhoz intézett foryarnodást, melyet a választmány mult évi május hó

I I · én tartott gyűlésének megbízásából készített s a kérvény némi csekély
módosítással elfogadtatván, határozta tik, hogy az a miniszter úr ő nagy-
méltóságához felterjesztessék

7. Snasei Ferencz olvassa véleményes jelentését Sz'mkó Endrének
a tanítóképző-intézeti gazdagságtani oktatás tárgyában benyujtott ja v a s

latáról. A nagy tárgyilagossággal és . gonddal készített előadás igen
elénk eszmecserét vont maga után. Mócsy Antal ugyanis igen nagy
fontosságot tulajdonit a gazdaságtan oktatasának s hiszi, hogya tanító-
képző növendékei alapos oktatás után legalább annyira vihetők e téren,
mint a földmíves iskola tanulói ; de szükséges e czélból, hogya kiválóbb
ifjak a nagy szünet két hónapja alatt felváltva az intézetben tartassanak.
Nagy Laszlo különosen azon okból, hogy a gazdasági ismétlő iskolai
oktatás szintén a leendő tanítókra vár, indítványozza. hogya növendékek
közul az arra vállalkozók a negy évfolyam után még egy évig tartas-
sanak vissza a képzőkben. Dr. Málna)! Mihály és Radó Vilmos óvato-
sagot ajánlanak minden oly tárgynak a tanítóképzőbe való hevitelénél,

mely annak igazi rendeltetését és czélját veszélyeztetné. Miklós Gergély
teljes megyőzödéssel járul a Mócsy által mondotta-, hoz, mert a gazdaság-
tan szerinte is-nemcsak azért szükséges a tanítónak, hogy azokat tanítsa.
hogya népet esetleg vezesse, felvilágosítsa, d e azért is, mivel az ország-
nak sok községében még mindig földet is kap illetmény gyanánt. Legyen
te hat a gazdaságtani oktatás általánosan kötelező és nem fakultativ,
mert előre senki sem határozhat ja meg, melyik növendék hova jut.
De mivel a gazdaságtani oktatásnak tervszerű keresztülvitelére földrajzi
elhelyezesenél fogva nem minden tanítóképző alkalmas, jelöltessenek ki
azok a képzők, a melyek úgy enemű viszonyaiknál, valamint berendeze-
süknél fogva kivalóan felhasználhatók volnának a növendékeknek szak-
szerű kiképeztetésére, Sebestyén Gyula szintén nem akarja a tanítóképzőt
a gazdaságtannak túlságos intenziv oktatása által a fejlődés természetes
menetéből kizökkentetni. Ajánlja, hogyha a választmánynak az ügyben
fel kell emelnie szavát, csak a lehetőség mellett maradjon. Véleménye
szerint az ujonnan készült tanterv szerencsésen eltaláita azt a mértéket,
mely az összhangzatos képzés szempontjábölkívánatosnak Játszik, s annál
tovább menni nem tartaná kivánatosnak. Végül előadó Snasel Ferencz
reflektál az észrevételekre s szembe állítja a maga indítványát a Simkó
altal ajánlottakkal ; mire Dr. Kovács János -elnők összefoglalván a tanács-
kozás közben kifejtett nézeteket, megállapítja, hogy az előadó által
proponált tételek majdnem változatlanul fogadtattak el s így mint a
választmánynak egybehangzó véleményét, kimondja a következő határoza-
tot: 1. A tanítóképzőkben a gazdaságtani oktatás csak oly mértékben
eszközlendő, míg az a tanítóképzésnek igazi czélját nem veszélyezteti;
miután pedig a készülőfélben levő új tantervnek gazdaságtani része is ezen
elv alapján készült, zsinórmértékül az abban foglaltak fogadtatnak el
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a gazdaságtani tárgyna k mennyiség ere. 2. A czél elérésére a) föltétlenül
szükséges egy a gazdaságtani oktatás czéljaira berendezett kert; b.) a
hol a helyi viszonyok különösebben okadatolttá teszik, kívánatos egy
kisebb gazdaság berendezése. 3.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA gazdaságtan-tan ar szakszerű minősi-

téssel birjon s a tanári karoak rendes s szolgáiati viszonyaira nézve is
a többrekkel egyenlő tagja legyen. -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBANagy Lász ló különvélernényképen
jegyzőkönyvbe kívánja fölvétetui azon indítványát, hogy tekintette! a
gazdasági ismétlő iskolai oktatás számára való előkészítésre, a növen-
dékek közul az arra vállalkozók a négy évfolyam után még egy évig
tartassanak vissza a képzőkben. - Végül a választmány köszönetet
szavaz előadó Snasei Ferencz tanárnak beható és lelkiismeretes gonddal
készített javaslatáért.

Több targy nem lévén, elnök a gyűlést
K . m. f .

bezárja.
Farkas Sándor.

titkár.

VE GYEHGFEDCBASEK.

Személyi hirek. A vallás- és közokt. miniszter Karoliny Mihály iglói áll.
tanítóképző- intézeti segédtanárr ezen állásában végleg megerősítette.

A vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter ifj. Lészay Ference kir. tana-
csost és nagybirtokost a kolozsvari áll. tanítönóképzö-intézethez igazgatótaná-
csossá kinevezte.

A vallás- és közoktatásügyi miniszter előterjesztésére Ő Felsége, a kiraly,
dr. Koch Ference egyetemi magán tanárnak, a kolozsvári állami tanítóképző-inté-
zet tanárának, a kolozsvári Ferencz-jözsef tudomany-egyetemen a nyilvános rend-
kívülz' tanári czímet és jelleget adományozta. Udvözöljuk kartársunkat a szép
kitüntetésért, a melyet a természet-tudományok mívelése körül kifejtett irodalmi
munkassagaval és búvárlataival érdemelt ki.

A vallas- és közoktatásügyi miniszter Paal Fermcz71ek, a kolozsvári taní-
tóképző intézet nyug. igazgatójának, az intézet érdemes növendékeinek jutal-
mazására tett 1000 koronás alapítványáért, valamint a tanügy érdekeinek szen-
telt harmincz éves buzgó és eredményes munkassagaért, úgyszintén az intézet
volt növendékeinek is, kik az intézet z5 éves fennállásának emlékünnepélyéri az
intézet ifjúsági önképzö-köre számára 300 koronás alapítványt tettek, továbbá
azon gyüjtőknek, kik a «Boér Gergely-alap» czímen zenei jutalmaznsokra ren-
delt 200 koronás alapítványt létesítettek, egyrészt az intézet iránt tanúsított ezen
áldozatkész kegyeletükért, másrészt a tanügy érdekében' kifejtett munkás érdek-
lődésükért elismerá kÓJzó'netétfejezte ki.

Az Országos Izraelita Tanítóegyesület a f . év január havában nagy
szabású ünnepet rendezett a zsidó népnevelés jeles mcsterének s a magyar k ö z o k -

tatás fáradhatatlanul buzgó és közszeretetben álló munkásának, Lede: er Abra-
hámnak tiszteletére, 70-dik születése napjára. Nemcsak a zsidó értelmi ség elö-
kelöségei, a zsidó tanítóság színe-java, hanem a magyar tanítóvilág más vallású
kitünöségei, a főváros ban székelő összes tanítóegyesületek küldöttei s maga
a tanügyi kormány is Szatltmáry György min. tanácsos képviseletében jelentek meg,
hogy nyilvánítsák az ország osztatlan elismerését az idegen származású, de. szív-
ben-lélekben teljesen ,?1egmagyarosodott jeles pedagógusnak. Az ünnepeltet
számosan üdvözölték. Oszinte szeretet s tisztelet nyilatkozott meg minden szónok-



latban az ünnepelt iránt, s az elismerés magas mértékével méltattak azon zsidó
tanítói nemzedék hazafias működ ését, a mely jórészt Léderertöl nyerte -az ösz-
tönző erőt sikeres és nemzeti szempontból is nagy fontosságú tevékenységéhez.
Jól mondja az Izr, Tanugyi Ertesítő: «A főváros minden tanugyi embere, a
vezető férfiak Lédererben a zsidó iskolát, a zsidó tanítóság ügyszeretetét és
hazafias törekvését akarták ünnepelni.» Ez ünnepen leplezték le Léderer Ábrahám
arczképét, a melyet az Orsz. Izr, Tanítóegyesület festetett meg; De az ünnep
legszebb ténye volt az Egyesület által tett 1~50 frtos «Léderer-Abrahám·ösztön-
díj- és segélyalapírvany az egyesület egyik alapítója, egykori elnöke és tisztelet-
beli tagja, a magyar zsidó tanítóság szeretve tisztelt tanítója és mestere, a kar-
társ és barát» tiszteletére. Ez alapból az egyesület tagjainak közép- és föisko-
lakba járó gyermekeit fogják segíteni. - lsten éltesse még sokáig Léderer
Ábrahámot, e kedves jö öreget,· a hazai népnevelés javára. Erje meg 8o-dik
születésenapjának ünnepét is -a maihoz hasonló jö egészségben!HGFEDCBA

Ünnepély.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA mdramaros-seigeti átl. tanítókepző-intézet ifjúságának «Gönczy
önképzökörc s -eZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAf . év, marczius hö a-an zártkörű farsangi ünnepélyt rendezett.
lrsa Béla intézeti zenetanár buzgó és szakavatott vezetése mellett estiRQPONMLKJIHGFEDCBA5 - 7 óráig
az intézet tágas tornacsarnokaban hangversenyt tartottak a következő műsorral :

Ziehrer: «Élni élvezetv gyorspolka, előadja: az ifjúsági zenekar. Vida
József: «Vitéz JÓnáS), szavalja : Vitéz Traján IV. éves jelölt. Hoppe B. : «Maö"Ya,r
llepda/ok», elöadja : az ifj. énekkar. Gabányi: «Bajos Jeremiás» magánjelenet,
tartja: Papp Ágost I V . éves jelölt. «Magyar llepda/ok» magánének zongorakísé-
rettel, előadók: Károlyi Lajos és Irsa Ference IV. éves jelölt. Arany: «Pázmán
lovag» vig ballada, szavalja : To/nay János ITI-ad éves jelöltek. OS8er: «lizfaúlenza»
tréfás galopp, előadja: az ifjúsági zenekar. Petőfi: «Bolond lstók» (részlet), sza-
valja: Pianovsz/ty Káro!.y, IV. éves jelölt. Hennig: «Béka Cantate», előadja: az
ifjúsági énekkar. Kuliftay J.: «Fekete frakkbam magánjelenet, tartja: Károlyi
Lajos IV. éves jelölt. Milöcker: «A hét sváb» indulo, előadja: az ifj. zenekar.

A hangverseny minden száma jól sikerült, ritka élvezetet nyujtott s a
közönség tetszését teljesen megnyerte.

Előadás után az intézet tanárai az ifjúsággal és a meghívott vendégekkel
családias jellegű társas vacsorára gyűltek össze, melynek befejeztével az ifjúság
tánczra kerekedett s eszerény mulatozással szorgalmi idejének gondjain könnyí-
tett. A közönség az ünnepélyról víg kedélyhangulatban s ily élvezetes hang-
verseny mielőbbi megismétlésének óhajtásával tért haza.

Ekedélyes és élvezetes mulatsag a növendékek és a tanártestület tagjai
közti hivatalos érintkezés mellett a családias együttlétre és bizalmas társalgásra,
valamint az ifjúságnak a társadalmi műveltség és jó modor elsajátítására alkal-
mat nyujtott. Továbbá a nagyközönség érdeklődése is növekedett a tanítóképző
iránt. E tanítóképző hazánk e nemzetiség lakta végvidékén hazafias szellemű
nevelésével, ifjúsági önképzökörének magyar érzelmű műkődésével s ily sike-

rült ünnepélyek. rendezésével kulturpolitikai szempontból igen fontos hi vatást
teljesít, s ez irányú üdvös hatása meg is látszik az idegen anyanyelvű növen-
dékek általános és szakmüveltségén, modorán és hazafias érzűletéri és gondol-
kezasán. A társasvacsora rendezésében Báthori József intézeti segédtanarnak
kiváló érdeme van. Buzdítsa e szép siker a tanár-testületet sok ily élvezetes,
tanulságos -és hazafias szellemű ünnepély rendezésére! K E.

K érelem . Az egyesületi főtitkár immár megküldte a tek tanári karoknak
és a tanítói egyesületeknek a felhívást a tanító képzési törvények mödosítasat
illető tervezet tárgyalására. A választmány kérelmére e helyen is felhívjuk a
mélyen tisztelt testületek figyelmet. Kérjük, hogy még husvét előtt előadót,.
vagy előadókat szíveskedjenek kijelölni. Halogatni nem czélszerű a tárgyalást,
mert a revízió a jövő évi közgyűlés tárgya leend s a választmány a jövő ősz sze!
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kezd a javaslatok tanulmányozásába és összeállításába. Kívánatos, hogy tár-
gyaláskor minél több becses anyag álljon a választmány rendelkezésére.RQPONMLKJIHGFEDCBA

V á la s z tm á n y i ü lé s . A tanítóképző-intézeti tanárok egyesületének választ-
mánya marczius 29-én ülést tartott dr.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAKovács János elnöklete alatt. Addig is, mig
a jegyzőkönyvet közölhetjük, jelezni kívanjuk, hogy az érdekes ülés főtárgya a
kisdedóvó- es tanítónőképzés egyesítésének ügye volt. Az ügyet Peres Sándor adta
elő. Előadását a jövő számban közöljük. Most csak azt emeljük ki, hogy az
egyesítés mellett foglalt állást. Fejtegette azokat az előnyöket, a melyek a ma-
gasabb elméleti képzésból a kisdedóvókra s a kisdedövoi gyakorlatból a
tanítönöképzésre háramlanak. Az egyesítés lehető a tanítónőképzés kara nélkül;
mert a kisdedóvók tananyaga egészen elfér a tanitönöképzök jelenlegi tantervé-
ben. Csupan egygyel kell bővíteni a tanítónőképzők munkáját: a kisdedövöi gya-
korlattal. A kifejlődött érdekes eszmecsere folyamán Gyórgy Aladár az egyesí-
tés ellen szólalt fel s kimutatta a kárt. a mely az egyesítés esetén mind a két-
féle intézetre származnék. Csupán annyit engedne meg, hogy a kisdedövökép-
zőkből a tanítónőképzőkbe való atlépést megkönnyítsük. Kívanja az övöképzés
színvonalának emelését. Dr. Weszely Odön pedagógiai, Sebestyénné Stetina Ilona
gyakorlati okokból ellenezték az egyesítést. Az egyesítés mellett szólalt fel
Péter.fy Sándor, azonban azt csak úgy tartja kivihetőnek, hogy a tanítóképzők
kurznsainak befejezése után menjenek a tanítónők kisdedóvói gyakorlatra, Dr. Málnai
Mihály elméleti okokból volt az egyesítés mellett, Nagy Laszlö szintén, de a
tanítóképzők tantervének érintése nélkül (az övöi gyakorlatot kivéve) kívánta a
tanítónöképzőkre bízni az öveképzést. A választmány, tekintve a szetagazo néze-
teket, állást nem foglalt, hanem felhívja a tanári testületeket, hogy az ügyet
behatóan tárgyalják s nézeteiket a törvényrevízió kapcsán közöljék az elnök-
séggel. - A választmány Simkó Endrének a hegedűtanítás ügyében beadott
indítványát az elnökségnek adta ki javaslattételre. (Az indítványt és a meg-
okolást csak a jövő számban közölhetjük).

A z " E ö t v ö s - a la p " p á ly á z a t i h i r d e t é s e . A «Magyarországi tanítók Eötvös-alapját
gyűjtö és kezelő országos bizottság» az 1896. évben befolyt tiszta jövedelemből
és a «Tanítók háza» alaptökéjének 1896-ik évi kamatjaböl néhány száz és több
litven forintos ösztöndíjat és segély összeget alkotott s ezennel felhívja az ezen
ösztöndíjakra és segélyösszegekre jogosan igényt tartható egyéneket, hogy e jó-
tétemények elnyerése, czéljából folyamodásaikat Lakits Vendel egyesületi titkár-
hoz (Budapest, VI., Ersek-utcza 4. sz.) legkésőbb f. é. jitlt'us ro-ig küldjek be.

Ugyancsak a fentnévezett bizottsághoz intézendők az «Eötvös-alapv-pal
szoros kapcsolatban álló Majthenyi-féle 200 frtos, Zirzen Janka, Léderer Abra-
ham, Örley János, Rökk Szilard, Rök k Pál, Jordán Ferencz és Péterfy Sándor-
féle alapítványok 50-50 frtnyi jótéteményeinek elnyerése czéljából benyujtandó
folyamodvány ok is.

Az «Eötvös-alap országos tanítói egyesület» a «Budapesti szallcdasok,
vendéglősök és korcsmárosok ipartestületéhez» minden évben folyamodik, hogy
annak tagjai egy·egy vidéki tanító gyermeke számára a tanév tartama alatt
ingyen déli ebédet adni szíveskedjenek. CA folyó tanévben 54 szállodas és ven-
déglős adott .ingyen déli ebédet). Abban a reményben, hogy ezt a jövő évben
is megteszi az egyesület, a szabad asztalok elnyerésére pályázatot nyit.

A jótékonyságban részesülni kivánók az «Eötvös-alap» elnökségéhez czím-
zett folyamodványaikat f. é. szeptember hó IS-ig a titkárhoz (Budapest, VI. ker.
Ersek-utcza 4. sz.) küldjék be. Mellékelendő az 1896/7. tanévről szölö iskolai
bizonyítvány vagy Index és az igazolvány arról, hogy a folyamodó melyik
intézetbe vétetett fel.


