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T A N ÍT Ó K É P Z É S .

A földrajz tanítása tanítóképzöin kben.
(Kiállítási tanúlmány).

A mult évi országos kiállításon pár hétig tanulmányoztam annak
oktatásügyi csoportját, a mely némi hiányai és hézagossága mellett is
eléggé megbízható tükör gyanánt szolgált a magyar iskolaügy jelen
állapotának bemutatására. A sok helyt még most is mostoha sorsra
kárhoztatott földrajztanítás eszközeit, módját és eredményét vettem
behatóbb vizsgálat alá a különböző fokú iskolák szerint. Ime bemutatom
a tanítóképzői földrajztanításnak a kiállításbóJ megalkotott vázlatos, de
lehetőleg hű képét, hogy ezzel, valamint alkalmilag tett megjegyzé-
seimmel elősegítsem a képzök munkáját s az új tantervhez készítendő
utasítás megszületését.

A magyarországi elemi tanító- és tanítónőképzők az 1896. évi
országos kiállításon a következő táblázatban kitűntetett számmal és
arányban vettek részt:
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Az 189415. isk. évben működő 67 hazai képzőnkből 34, tehát a
felénél I-gyel több jelent meg a kiállításon. Részt vettek névszerint: a
17 állami (aradi, bajai, bpesti, csáktornyai, csurgói, dévai, k.-félegyházi,
igl6i, koloszvári, lévai, losonczi, m.-szigeti, modori, sárospataki, sz-
keresztúri, temesvári, znióváraljai) tanítóképző; a bpesti II. ker., győri,
kolozsvári, szabadkai állami tanítónőképző; a győri róm. kath. tanító-
képző, a bpesti, kassai, n.-váradi, n.-szombati és soproni róm. kath.
tanítónőképző; az ungvári gör. kath. (ruthén), a zombori gör. keleti
(szerb), a debreczeni és n.-kőrösi ev. ref., a n.-szebeni és soproni ágo
ev. s a bpesti izraelita tanítóképző.

Érdekes a táblázat «Elmaradt- kezdetűrovata is. Csak azt a szembe-



ötlö jelenséget említem, hogy a hazánkban fennálló összes román
(3 gör. kath" 3 gör. keleti) képzök teljesen távol maradtak nemzeti
ünnepet jelentő kiállításunktél. Akár érzelmi, akár értelmi okok tartot-
ták vissza a megjelenéstől : újabb figyelmeztetés ez arra, hogy az össze,
tanítóképző tanárok s elemi tanítóknak legalább a képesí tése mínél hama-
rább szigorú egyöntetűséggel államivá tétessék.

Feltűnő az is, hogya 13 róm. kath. tanítóképző kőzül csakyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAegy

jelent meg a kiállításon.
A kiállító 34 képző közül 20 mutatott be a földrajz tanítására

vonatkozó több-kevesebb dolgot. Ebből a kevés képzőból merített kis.
körű közvetetlen tapasztalataim ellenére is az elől olvasható általános
czímet adtam ismertetésemnek, mert hiszem, hogy az itt következő
képzök a magyar tanítóképzés átlagos színvonalát tüntették fel. A
bajai, bp esti 1. ker., csurgói, györi (róm. kath.), iglói, kolozsvári, k.-félegy-
házi. lévai, m.-szigeti. modori, n.-kőrösi, sárospataki, soproni (ág. ev.)
és znióváraljai képző földrajzi tanmeneteket és növendékmunkákat -,
az aradi, bp esti orsz. izraelita, csáktornyai. debreczeni, sz.-keresztúri
képző s a kolozsvári tanítónőképző csupán tanmeneteket állítottak ki.

Most érvényes tantervünk rövidsége miatt bármily változatosak
és sok helyen becsesek a kiállított részletes tanmenetek, a ma-holnap
életbe lépő s bőven részletes új tantervvel szemben idejét múlt dolog-
nak tartanám azokkal behatóbban foglalkozni; csak nehány általános
észrevételre szorítkozom e tekintetben, megjegyezvén, hogy egész czik-
kem alapját általában azKJIHGFEDCBA1 '8 9 4 1 5 isk. év adatai, tényei teszik.

A tanmenetek, nehányat leszámítva, óráról órára haladó részletes-
séggelosztották be a tanterv által megállapított heti 2-2 óra szerint
a földrajz anyagát mind az 1., mind a II. osztályban. Az általános tan-
tervben kitűzött czélt oly gazdag anyagtömeggel iparkodnak megva-
lósítani, hogy a tanítási anyagra nézve képzőink nagy része határozot-
tan túlszárnyalta mai rövid tantervünket és sokkal közelebb van a
leendőhöz. A miniszteri tantervtől kedvező eltérés van a tanítás ideje
szempontjából az ev. ref. tanítóképzőknél : a n.-kőrösiben az 1. és II.
osztály összevonásával heti 4 órán tanul földrajzot a két osztály egy-
szerre; a debreczeniben azonmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1. osztálynak hetenkin 4, a II-iknak 3 föld-
rajzi órája van. Ellenben a budapesti orsz. izraelita tanítóképző (1889/90. ben
hetenként csak 1-1 órát fordított az I-III. osztályban a földrajra.

A részletes tanmenetek irányára s az anyag terjedelmére vonatko-
zólag kellőleg tájékoztatnak a képző kben használt kézikönyvek, s útba-
igazít az egyes nagyobb anyagrészletek feldolgozásának ideje. Kéziköny-
vül 14 képzőben használták Bárány Gyula, 3-ban Kozrna Gyula, r-ben
Schwicker földrajzát. egy helyen Cherven-Schneider egyetemes föld-
iratát és Heller fizikai földrajzát. . .

Tantervünk kivánalma szerint, hogy ca tanítóképezdei tanításnak a
népiskolai tanítás előképének kell lennie, » s a térképolvasásra és rajzo lásra
előkészítés czéljából, meg bizonyára növendékcink gyarló földrajzi elő-
képzettsége miatt is négynek kivételével valamennyi képző a lakó hely
ismertetésével kezdte meg az 1. osztályban a földrajz tanítását. Mind
a két osztályban az évi összes órák nak átlag 4/5 részét használták fel



347

anyagközlésre, s 1/6 része (legkevesebb 5 óra, legtöbb 27 óra) maradt
általános ismétlésre. Az uj anyag átadására felhasznált időb51 középszám-
mal 5 óra jutott a lakóhelyismertetésnek, 29 óra (legkevesebb ZI, leg-
több 36 óra) a magyar királyságnak, 7 óra (4-ro) Ausztriának és 15
óra (7-25) Európának. A IL osztályban 3 képzőnél először általános
vonásokban 2-5-7 órán ismételték Európát, S csak azután mentek
át az osztály tantervszerű anyagára. Ebben a~ osztályban az anyag
átadásánál átlag 31 (18-50) órát fordítottak Azsia, Afrika, Amerika
és Ausztrália ismertetésére, 13 (9-22) órát a fi eikai, s I4 (6 -29) órát
a csillagászati földraj zra, Egyik képző részletes tanmenetéhen semmi
sincs a fizikai földrajz anyagából, egy másikébonmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAm szintén egészen hiány-
zik a csillagászati földrajz.

A jelen kor sokoldalú és gyors érintkezése folytán nagy fontos-
ságú tárgy gyá fejlett a földrajz, a melynek bizonyára kapcsolatban kell
állania más tárgyakkal, de ebből a viszonyból a földrajz kárára szolgáló
állapotot teremteni nem szabad. A földrajz nagy gyakorlati értékéből
származólag azonban a részletes tanmenetek mai tantervünk mellett hol
helyesen, hol kisebb szerencsével annyira kibővíthették az anyagot, hogy
az ilyen részletes tanmenet pontos megtartásával elháríthatatlanul be-
következik a túlterhelés. A tanítási időhöz képest aránytalanul nagy,
de részeiben egyaránt mellőzhetetlennek tartott anyagtömeg okozza
azt, hogy ismétlésre az egész időnek csakyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1/5 része (átlag I4 óra) marad,
sőt van néhány képző, a hol csupán 1/10-e (7 ~óra) szorítható ki. Ez
nagyon kevés, ha meggondoljuk, hogy novendékeink egyszerre sokféle
tárgygyal és nagy mértékben vannak elfoglalva ; ezért nem bízhatjuk
saját tetszésükre a begyakorlást, hanem úgy erre, mint aszámonkérésre
okvetetlenül hosszabb idő szükséges magában az iskolában. Igaz, hogy
növendékeink a képzőbe lépésükkor az anyag jelentékeny részét nagy-
jában ismerik, de a hiányok kiegészítése, az egyöntetűség létrehozása.
a gondos megválogatás mellett is nagy töneget kitevő nevek, számok
á\landóvá tétele, valamint a gyakorlati tanítások elókészfthetése okából
legjobbnak tartom, ha a képzőbell is az iskolai évnek Ifa. legkevesebb
1/4 részét (23 - 17 órát) használjuk fel ismétlésekre.

Az előbbiek alapján s fi6'yelembe véve a földrajz illető anyag-
részének feldolgozására most felhasznált időt, én is sok,allom a II.
osztálynak új tantervünkben kijelölt anyagát. E nehézséget úgy lehetne
leghelyesebben elhárítani, a mint Bárány kartárs már folyóiratunk ez
évi Ill. füzetében jelezte, hogy a lényegesebb részek különösen kiemel-
tessenek, s.a többi a helyi viszonyokhoz kép est esetleg csak futólag
tárgyaltassék. «Helyi viszonyokat» említek, mert, a mint a tanmene-
tekből meggyőződtem, a nem magyar ajkú vidékek képzői általában
szűkebbre vonták az anyagot, kevesebb időt szenteltek az átadásra,
s hosszabb időn át ismételték, mint a többek. Egészen természetes dolog;
mert ezek növendékei, tapasztalásból állítom, a képzőbe lépésük idején
még a nyelvvel is küzdenek annyira, hogy mind a begyakorlás, mind
a beszámolás sokkal több időt emészt őnáluk, mint a magyar
anyanyelvűeknél Azonban másfelől azt is túlhajtott dolognak tartom,
a mi az egyik képző tanmenetéből világlik ki, hogy az I. osztályban
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40, IL-ban meg épen csak 37 órát szánj on valaki az anyagátadásra, s így
az évnek majdnem felét ismétlésekre pazarolja.

Az egyes tanítási órák részekre osztásáról, s ayxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAtanítá st módrót
csak pár helyen találtam megjegyzést a tanmenetekben. A sárospataki
képzőben ez a tanítási eljárás az 1. osztályban:KJIHGFEDCBAa ) a mult órai tananyag
kikérdezése; b ) a vármegyék tanításánál olvastatás a térképről, azonmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAúj

anyag közlése; c) előrajzolás a fali táblára; tI) rajzolta tás a palatáblára ;
e) házi feladatul térképrajzoltatás a füzetbe (havonként házi feladat].s
AXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI I . osztályban a ) és b ) szerint volt a tanítási eljárás. Röviden csak
azt említem fel én is, hogyaképzőben még szükségesnek tartom, hogy
a tanítási óra a multkor tanult anyag elmondatásával kezdődjék s az
új anyag összefoglalásával végződjék; az emlékezetbe vésés, a segéd-
könyvekkel való .esetleges bővítés maradjon házi foglalkozásul az ön-
munkásság számára.

A földrajztanítás és tanulás biztos alapját, könnyűségének és
sikerének titkát a pontos sz emléltetés képezi. Erre a jő szemleltető
eszközöknek gazdag gyüjteménye szükséges, a mivel pedig képzőink
nagy része, úgy látszik, nem bir. Nehány tanmenetnél nagyjában fel
vannak sorolva a szemléltető eszközök is, a melyeknek teljes összege ez:
a tanterem, az intézet, egy házcsoport térrajza, a város, a város kör,
nyéke, a járás, a vármegye térképe; a magyar korona országainak, az
osztrák-magyar birodalomnak, a föld öt részének külön-külön és együt-
tes, s a csillagos ég fali térképe (mindezek a legkülönbözőbb kiadások-
ban); a Magas-Tátra domborművű térképe, az osztrák-magyar birodalom
domború térképe; szernléltetó képgyüjtemények, az emberfajták kopo-
nyái papirmacheból; Felkl-féle globus, tellurium, lunarium, planetárium,
Csaszny-féle planetaríum ; a növendékek számára kézi térképek. atlaszok dr.
Lange-Cherventől, Gönczy-Berghaustól, Kozma Gyulától és Kogutowicz-
tól. Ha minden képző nél megvolna ez az egész sorozat, nem lehetne
szegényesnek mondani földrajzi felszerelésüket. Amde az enemű dol-
gokkal is beszámolók külön-külön a felsoroltaknak csak egy részével
vannak ellátva; ráadásul még az a kevés is, kivált a fali térképek több-
sége, a képzők alapítása, első felszerelése idejéből származik, s így nem
tanterem be, hanem a lomtárba való. Azt meg nem tudom elhinni,
hogy ma elemi magyar tanítóképzöben valaki német fali térképet hasz-
náljon az osztrák-magyar monarchia tanításánál; bizonyára tévedésből,
talán csak a földrajzi gyüjtemény teljességének kedvéért vétettek fel az
ilyenszerű dolgok az 1894/5. iskolai év «taneszközeis közé.

A lakóhelyre vonatkozó térrajzok, térképek, mint főképen minta
gyanánt szolgáló eszközök, természetesen csak az illető szaktanárok
művei lehetnek, s ezek az ő lelkiismeretességüknek, buzgalmuknak,
pedagógiai érzéküknek szép bizonyítékai. Kiváló elismerést. érdemel ez
irány ú munkáiért a lévai állami tanítóképző, a mely kisebb fali térképek-
hez hasonló nagyságban állította ki ezt a sorozatot: I. az iskolaterem, 2. a
képző, 3. egy házcsoport térrajza. 4. Léva város beltelek-térképe (a
város czímerével), 5. Léva város határtérképe (mérték 1: -12500), 6.
Léva város környéke (1: 25000), 7. Lévai járás térképe (1 : 60000), s
végül kiegészítésképen 8. Gönczy-Kogutowicztól Bars vármegye térképe.
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Az utóbbit figyelmen kívül hagyva, valamennyi darab az illető részek-
nél magassági rétegvonalokkal s a növény termelési ágak szerint nagyon
szépen színezve, nyomtatott nevekkel készíttetett. A sorozat koronája
volt «Léva környéké s -nek domború térképe (síkmérték 1: 25000, magas-
ságmérték 1: rooo) , a mely rengeteg munkával a 6. számú darab
alapján készült, s mint szemléltető eszköz a megfelelő anyagrészletnél
pótolhatatlan, nagy becsű. Azt hiszem, nem végzek haszon nélkül való
munkát, ha itt egyúttal felsorolom azokat a Jobb szemleltető eszközöket,
a melyek nem a képzök ki állításában szerepeltek ugyan, hanem a képzői
földrajztanítás egyik-másik fokán sikerrel alkalmazhat6knak látszottak. ,

Görnör-Kishont vármegye domború térképét Gro6 Vilmos tanító-
nőképző-intézeti tanár állította ki. AzonmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAő tervezete szerint szinezve készí-
tette ezt a gyönyörű murikát Petz J6zsef apostagi tanító mértékjelzés
nélkűl, jel- és színmagyarázattaI. Ennek, a szernre kellemes hatású,
könynyen és világosan áttekinthető dombormű nek Gömör-Kishont várme-
gye egyetlen népiskolajaból sem volna szabad hiányoznia; a képzők
szintén értékes szemléltető eszközt nyernének megszerzése által.

Elkészítésre, hatásra az előbbihez hasonló és iskolai használat ra
épen úgy alkalmas domború térképet állított ki Abauj- Torna vármegye-
ről Vilcsek János, kassai községi iskolai tanító. A szép munka tökélet-
lensége, hogy az utak hiányoznak s mértékjelzése nincs.

Laubhaimer Robert kir. tanfelügyelő a föld felületének szemlelte-
téséhez mutatott be szépen szíuezett domborművet, a melyet valamennyi
iskolában nagy sikerrel lehet használni a természettani földrajz anyagá-
nak tárgyalásánál. .

Az egy-egy vármegyényi területről készített j6 domború térképek-
nek, ha elég nagyok, kettős hasznát látom. Először értékre nézve mind-
járt a val6ság érzékelése után következő legtökéletesebb szemléletet
nyujtanak az illető területről; másodszor pedig közbeeső lépcsőt alkot-
ván a val6ság és síktérkép közt, fokozatosan készítik elő a növendéket
a síktérkép olvasására, s ezt könnyebbé és biztosabbá teszik. Míndkét
irányban még növekedik az ilyen domború térkép haszna akkor, ha
épen az általa ábrázolt terület iskoláiban használják a lakóhelyismerte-
tésnél, tehát a földrajzi ismeretek alapjának lerakásánál.

A régi Gönczy-Berghaus-féle fali abroszokkal szemben nagy hala-
dást mutatnak Kogutowicz és Társa magyar földrajzi intézetének tér-
képei, a melyek a középiskolai csoport földrajzi alapgyüjteményében
voltak elhelyezve. Az anyag 'kiválasztása helyes. a rajz pontos és a
színezés tiszta, világos, szép, a szemre kellemes, úgy, hogy ennek az
intézetnek iskolai használatra készült fali és kézi térkép ei .méltán meg-
érdemlik közoktatásügyi kormányunknak hathatós támogatását, amely
Kogutowicz c Osztrák-Magyar Monarhias ez, iskolai fali térképének
engedélyezése (23,964/1894. sz.) alkalmával a monarchiának nemcsak
idegen nyelvű, hanem a régibb kiadású magyar fali térképeit is kitil-
totta az iskolai használatból. A czég térképei a legkivál6bb magyar
földrajztud6sok (L6czy, Erődi, Berecz, stb) munkásságának felhasználá-
sával k'észültek,' s leszámítva a nyomtatásnál keletkezett apróbb hibákat,
általában teljesen megfelelnek a tudomány mai állásának, a legujabb



felmérések, k utat ások eredményeinek, a tanítás kívánalmainak. Eddig a
következő fali abroszok jelentek meg kiadásában: a magyar korona
országainak folyóhálózati (rajzolásra, fekete viaszos vásznon kék olaj-
festékkel), a magyar korona országainak hegy- és vízrajzi, ugyanannak
politikai, az osztrák-magyar monarhia politikai, Europa hegy- és
vízrajzi, Európa politikai, Europa átnézéti. Azsia, Afrika politikai,
Éc-Amerika politikai fali térképei és a föld képe féltekékben (a
föld öt része, planiglobusok) ugyancsak nagy alakban. Készülő fél.
ben van Dél-Amerikának, Ausztráliának politikai és Mercator-féle
hálóZatban' a föld öt részének fali abrosza. A czég gondoskodott
arról, hogy ezek, továbbá a térképpel való ábrázolás alapfogalmai,
Budapest tervrajza, Budapest és környéke kézi térkép nagyságban szin-
tén kaphatók legyenek (drbja 10-15 kr), sőt a sorozatot kiegészíteni
szándékozik a magyar vármegyék kézi térképeivel. a melyekből eddig
20 drb (Abauj- Torna, Arad, Bacs-B., Bars, Bihar, Borsod, Esztergom,
Győr, Kolozs, Pest-P.-S.-K., Pozsony, Sopron, Somogy, Szatmár, Szepes,
Temes, Torontál, Vas, Veszprém, Zala vármegyék: egyenként 10-15

kr.) jelent meg. A kézi térképeket összetoglalta a czég olcsó atlaszokba
is, a milyent eddig négyet adott ki : Berecz Antal és Kogutowics Manó-
nak elemi iskolai atlasza I4 térképet tartalmaz, ára 60 kr ; Kogutowiez
az elemi iskolák részére két kis atlaszt állított össze a megyei térképek-
ből, egyik 13 térképpel (köztük Pest-P.-S.-K.-vármegye) 35 kr, a másik
a többi II vármegyévei 30 kr;yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAKogutowicz fó'ldra jzz t'skola i a tla sza a

polg.KJIHGFEDCBAfiú ts leányzskolák, felsőbb leányiskolák, va lamint tanító- ts tanító-

nőktpzők számára I frte rt 26 térképet nyujt. Becses érzékeltető eszközök
a földrajztanításnál a földrajzi jellernképek, valarnint a scioptikonhoz
készített vetíthető- és a stereoskopnal használható képek.

Hazánkat illető szép földrajzi jellemképeket Kogutowicz állított
ki a következő darabokban: Budapest (7S'X t08 cm. 6. frt) és Fiume
(60 X I IQ cm. 5 frt) látképe aquarell modorú színnyomatban ; Arvavár-
alja, a Balaton (Badacsonynyal és Szigligettel), a Tordai hasadék. a
Kazán szoros (59 X 79 cm. erős papírlemezen, 3 frt 50 kr. egyenként)
olajnyomatban. A hazai földrajz tanításánál jól felhasználhatjuk még a ezég
eddig megjelent történelmi képei közül Vajda-Hunyad, a jáki templom,
a bártlai és lőcsei városház sépia modorú olajnyomatait (59onmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAX 79 cm.),
a melyek erős papírlemezre felhúzva darabonként 2 irt 50 kr. árúak.

A Hölzel-féle földrajzi jellernkép-soroz at, (bizományiczikkek
Kogutowicznál) magyar tárgyú 2 drbjával együtt, ebből a 37 olaj-
nyomású, kemény táblából (59 X 79 cm., drbja 3 frt) állott: az Ortler
hegység, a Shossone canonja és vizesése, Puzzeoli öble, a Sahara, a
berni felföld (2 drb), az - otukapuarangi fortyogó, a Sierra Nevada
Kaliforniában, az anahuaci fensík és a Pic de Orizaba, a Vezuv, a
Grossglockner és a Pasterze, a Nilus völgye és sellői Assuán mellett,
az Oszlopok foka Rudolf trónörökös földjén, Helgoland, az Amazon
tropikus őserdői, Naugazaki öble, az adelsbergi barlang, a felső Innvölgy
hegyfokai Kronburg mellett, a weckelsdorfi sziklák, a, Duna Bécs mel-
lett, Venezúela mangrore-partja, az Óriás hegység, a stettini öböl és
kikötő (2 drb), Cattaro öble, Hammerfest, a Táblahegy Fokvárossal,

350
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Irland sziklapárkánya (az óriás gátja),yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa Magya r Nagy Alföld (a hor tobágyz
puszta ), a Colorado nagy canonja, a Kilanéa láva tava Haváji szigetén, a
Himalája, a Lofod- szigetek. a Mont Perdu a Pyrenausokban, a Magas Tá tra
iHa la stá és Tengerszemcsúcs), a kelet-afrikai Steppe (a Kilima-Ndsaroval
a háttérben) és a Rajna völgye St. Goar mellett a Lurley sziklákkal.

Magyarország földrajzára nézve kiválólag becses volt Emődi
(Ekkert) Antal bpesti keresk. isk. tanárnak 50 drb vetíthető képből álló
következő csoportja: Kolozsvár, Szeged városháza, a debreczení nagy
templom, Csokonai szobra Izsótól, Trencsén a várral, a Rákóczi-palota
Eperjesen, városkapu Eperjesen, harangtorony Szepes-Szornbaton, a
bártfai városház. a brassói tanácsház, a Károlykapu Gyulafehérvárott,
oláh templom, a Sió csatornája, Balatonfüred, Tihany, a Szikra-csárda

. az alpári síkon,' delelő gulya a gubaesi pusztán, a gulya vezetői,
Zubornyák cserénye, lóvásár Fehérvárott. szántás négy ökörrel, gőz-eke,
vásári jelenet, oláh tanya, halász tanya, a Csorbai tó, akistarpataki
völgy. keresztmorena (tófal a tarpataki völgyben), Sztrecsnó vára. vasúti
alagút Sztrecsnón, a Tordai hegyhasadék, a Bodrog torkolata, a
munkácsi sík, Munkács vára, a munkácsi várkapú, Vág-Besztercze vára,
Árva vára északról, Árva vára délről, Vajda-Hunyad vára, kaputorony
Segesvárott, Fiume, a Fiumára csatorna, tengerparti részlet, várostorony
Fíurnéban, Terzato vára, egri templom, az egri érseki palota, az egri
török mecset, az esztergomi templom és a prímási palota, az eszter-
gomi templom belseje. Emődi e fajta diapositiv képeinek csak egy részét
állította ki, a meanyiben a főváros által támogatva mintegy 200 hazai.
fénykép-fölvételt szerzett meg, a melyeket tárgyi körök szerint csopor·
tosítva, nemsokára az iskolák rendelkezésére fog bocsátani mérsékelt áron.
A vetítéshez szükséges scioptikon 60-120 frt Calderoninál ; a kézi
stereoskop 1- IOO írt ugyanott.

Iskolai czélra készült földgömböt a Kogutowicz-czég mutatott be
kiállításunkon, még pedig 251/2 cm. átmérőjű nagyságban délkör nélkűl
12 frtosat, féldélkörrel 15 frtosat, féldélkörrel és bronzállványnyal 20 frtosat,
egész délkörrel. delejtűvel. fokmérővel, naptárral és óramutatóval 18
írtcsat. s ugyanilyet 51 cm. átmérővel 42 frt árút. Mindenik jó és tetszetős."

Talán aprólékos az ujabban készített, s kiállításunkon bemutatott
földrajzi szemléltető eszközöknek ez a részletes felsorolása. de tettem
azért, mert csak jó szemléltető eszközök helyes használatával érhetjük
el aránylag legkönnyebben a földrajztanítás czélját képzőinkben szintén.
Hiszen ma már az összehasonlítható statisztikai adatokat is oszlopokkal,
gyűrűkkel, stb-vel jelképezzuk, hogy külső szemléleten épülhessen fel
a tanuló ismeretvilága minél nagyobb terjedelemben. Különösen a tér-
képek használata fontos, mert a jó térképolvasás már fél tudása az
anyag csontvázát alkotó legfőbb földrajzí tényeknek, kapcsolatoknak. A tér-
képet pedig könnyen és jól olvasni nem könnyű; csak szakadatlan, gon-
dos gyakorlással szerzi meg abban a tanuló a kellő ügyességet, készséget.onmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1\. kiállított dolgok egyikében sincs ugyan szó a táblarajzról olyan
képen, hogy ez is felhasználtatott volna új anyagrészlet átadásánál, de
a tanmenetekből és a növendékek készítette térképekből teljes bizonyos-
sággal meg lehetett áilapítanom, hogy sokszor kellett alkalmazni, mint
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egyetlen eszközt, a szernléltetésre. A lakóhelyismertetés anyagának az
iskolában történt feldolgozásánál, a fizikai és csillagászati földrajz sok
részénél egyaránt nélkülözhetetlen volt az a leggazdagabb szemléltető
gyűjteménynyel ellátott képző ben is. A tanár táblarajzának ez irányú
jelentősége mindig megmarad, mert a legjobb felszerelés mellett is lesz
sok olyan anyagunk, a melyet csak így szernléltethetünk ; vagy a rajz-
beli származtatás által annak pontosabb megfigyelésére, világosabb fel.
fogására ösztönözzük, képesírjuk a tanulót.

A földrajzból tanultak begyakorlása, megszilárdítása a képzőkbenonmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
szó és rajz által történt. A szóbeli ismétlésekhez számí tom ::IZ óra
kezdetén való kikérdezéseket. az óra végén történt összefoglalást, gya-
korlást és az' év folyama alatt tisztán esak számon kérésre fordított
egész órai ismétléseket. Az elsőre elég az órából (50 perczből) 15 perez,
a másodikra ro perez, az egész órai ismétlésekre pedig, mint czikkemben már
említettem, az összes tanítási órák számaból 1/S-1/4 részt tartok szükséges-
nek. Nem helyeselhetem azonban azt, a mit 13 képző közül y-nek a tan mene-
tében találtam, hogy az ismétlésre kijelölt órák mind az iskolai év végére
helyeztessenek. Ebből nem időnyerés, hanem időveszteség származik;
ez a beosztás az évközi szorgalmas és részleteiben is alapos munka
helyett hanyagság ra és felületességre nyit utat a tanulónak ; ezeknek
végső eredménye azután az ideig-óráig tartó. bizonytalan, homályos
tudás. Igaz, hogy a csupán év végén tartott ismétlés mellett az év
elején tárgyalt anyag jelentékeny része az újság ingerévei hat a növen-
dékre, de ugyan az a körűlmény az előbb jelzett bajokon felül csak
némi eredményt felmutató munka kifejtésénél is bizonyosan túlterhelé-
sét okozza a tanulónak az iskolai év végén, mert a többi tárgyból szintén
ekkor vannak a nagyobb szabású ismétlések. A nagyobb földrajzi egy-
ség eknek tárgyalásuk után azonnal következő alapos ismétlése kevesebb
erővel és rövidebb idő alatt történik, mint év végén; azon felűl bizto-
sabbá, könnyebbé teszi a tovább haladást, akár inductiv, akár deductiv
úton járjon tanításunk.

A rajz részint a tanítási órák alatt, részint azokon kívül használ-
tatott fel a tanult ak állandó.sítása végett. A tanítási órákon ismétlésü l
és begyakorlásképen készített írásbeli dolgozataival és rajzaival kitünt
a budapesti 1. ker. állami tanítóképző. Ennek 1. éves növendékei a ma-
gyar királyság befejeztével - a szaktanárnak a grafikus rajzok, vonalas
és sík diagrammok, kartogrammok, statisztikai térképek készítésére
vonatkozólag adott utasításai után - emlékezetből kidolgozott ilyen-
szerű feladatokat oldottak meg 3/4 óra alatt: I. Magyarország legneve-
zetesebb hegység ei (nevekkel). 2. Megnevezendők a tanult folyók I 3. Ma-
gyarország folyó vizei (ez tiszta papírlapou irónnal rajzolva) 4. Meg-
nevezendők. a vármegyék I 5. Megnevezendők a tanult városok I stb.
Europa ismétlő áttekintése után, év elején az 5-ik órán, épen úgy dol-
gozták a II. évesek ezeket: 1. Az Európát környező tengerek és ten-
geröblök. 2. Az európai szigetek, félszigetek, hegyfokok megnevezése.
3. Europa legnevezetesebb hegylánczai. 4. Európa nevezetesebb folyói.
5. Az .európai fővárosok megnevezése. 6. Európa nevezetesebb kikötő
városainak megnevezése, stb. A tanulók egyszerre, de a jelzettek közül
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más-más feladatot dolgoztak fekete tintával a Kogutowicz Manó ismétlő
térképein. (Ezek kék nyomású folyó- és fokhálózattal. s a politikai hatá-
rok jelzésével eddig a következők: Magyarország 4 kr., Osztrák-Magyar
Monarchia 3 kr., Európa 4 kr., Ázsia, Afrika, Amerika, Ausztrália és
Polinézia 3-3 kr,

A földrajzi egységeknek a növendékek által fali táblán való
szabad rajzolása volt még az, a mit szaktanaraink a tanítottak meg-
szilárdítására óráikon felhasználtak. Egy részük mindjárt az új anyag
tárgyalása után az óra végén készítteti ezeket, mások annak a követ-
kező órán történő kikérdezése alkalmával. En az utóbb emlitett számon-
kérés ideje alatt használom olyan módon, hogy a míg valamelyik
növendék felel, addig az előtte kikérdezett tanul? az önmaga által el-
mondottakat szabadon rajzolja a fali táblára. Igy semmi időt nem
veszítek az órából; s ez egyszerű eljárással egyiktől a másik óráig elég
időt hagyok tanítványomnak a· nyomtatott térkép hosszas és pontos
szernlélésére, a fontos dolgok figyelmesebb megvizsgálására ; sőt épen
a táblarajz által ösztönzöm, kényszerítem az ilyen munkára.

Szintén a tanultak megerősítésére voltak szánva és hivatva a
növendékek által házi foglalkozás gyanánt készített térképek, grafikus
rajzok, stb. Ilyeneket az alább megnevezett I4 képző mutatott be a
rovatoleban részletesen feltüntetett tárgyi csoportok szerint:

Térképek (házi foglalkozásul) :

1. oszt. II. oset.

8
A tanítóképzőonmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA I RUlópán ti'

la ma-\ II " E 6 kf 'T terrné- csilla-
Össze-'<1!

megnevezé~e.
a lakó- Euro- Ossze-XWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAu r . I V U 1 . - ' .

" h 1 "1 \ gyar •• J II á '1 Iföld é- szettami gaszatJe e yro királys'l para. sen: paroi, O r föld föld s e n :
o szekről. OyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAc, o r.cn -
~ I

Baja 3 22 2 27 - I 4 - 8 12
------ -- -- --, -- ---

2. Budapest. r. ker, 5 8 3 16 I '8 - 5 14
-- -- -- -- -- -- -- -- --

3· C,urg6 4 8 2

+1

- 5 - 1 6DCBA

1
4

Győr. róm. kath. 1-2- -2-1-2
4 4 - - 8

-- -- -- -- -- --- -- --
. 5, lglö 8 18 16 42 -- 8 I - 9

-- -- -- -- -- -- -- --
O. Kolozsvár, tkép. 6 I I 8 - 5 - - 5

- -- -- -- -- -- -- -- --
7· Ki-Félegyháza 4 I 2 7 ' - 5 I 3 9

-- -- -- -- -- -- -- --
8. Léva 6 10 - 16 - 10 - - IQ

-- -- -- -- -- -- -- --

9 Mc-Sziget 5 1 2 8 -- 5 1 - II

-- -- -- -- -- -- '- --

10. Modor 7 7 7 21 - 12 - 2 : 14
-- -- -- 1- --

II. N.-Kőrös ev. ref, 3 1_3_ -;-II~ _1_1_5_ -=-1_2 8

12. Sárospatak 8 2 - 9 - - 9
1-- ---- t- I2

----
13· Sopron. ág, ev. - 7 - 5 - - 5
- --c-- ----
14, Zni6váralja 6 8 4 18 10 II -

~FIAthg: I 5 I 7 I 3 II 15 II I I 7 I - I
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Némely képző más-más években készített több térképsorozatot
állított ki, s ezért meg kell jegyeznem, hogy a táblázatba minden
intézetnél 1 növendék térképeit vettem fel; csupán pár képzőnél tettem
kivételt, a hol a tanulők által egész év alatt készített tömegből, úgy
látszik, a legjobb darabok választattak ki, hanem úgy sincs sok köszö-
net benne.

A melyik képzőben kevesebb volt a szóbeli ismétlés, s a hol mel-
lőzték a növendékek táblára rajzolását, ott általában több térképet
rajzoltak a tanulők. Úgy-szintén a hol irónt, s Kogutowicz-féle vagy
más ismétlő térképet, avagy nyomtatott fokhálózatú lapokat használtak
a kidolgozásra, szintén több darabot készítettek, mint a nagy méretű,
tiszta rajzlapokon festékkel, tussal, tintával dolgoztató képzök növen-
dékei; ez különben természetes is egyenlő munkaidő és erő mellett.
Egyre-másra tehát az 1. éves növendékek IS, a II. évesek IO darab
térkép készítésére voltak kötelezve. Ha a lakóhelyismertetés köréből
vett könnyebb térrajzok, stb. átlagszámát (5) -az I. évesek térképrajzai-
nak egyenlősített számából (1 5-ből) leszámít juk : akkor mindkét osztály
részére a ro-et kapjuk meg olyan számul, a mely mutatja, hogy a
növendékek megterhelése nélkül hány nagyobb egység térképét lehet
kivánni egy-egy osztály tól.

Összehasonlítás czéljából közlöm az átlaghoz legközelebb álló 3
képző térképeinek a czímeit:yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A) képzőben:

1. A . . .-i áll. tkép. földrajzi termének alaprajza.
2. Az áll. tkép. első emeletének alaprajza.
3. Az áll. tkép. telkének térrajza.
4. cA.onmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA> város és környéke.
5. cA.> megye.
6. A Közép-Duna (vidéke domborzati és vízrajzi szempontból,

városok).
7. A Tisza völgye (mint a 6.).
8. Nagy-Alföld (mint a 6.).
9. Éjszaknyugati Kárpátok (mint a 6.).

IO. 4 Magas Tátra (mint a 6.).
II. Ejszakkeleti Kárpátok (mint a 6.).
12. Délkeleti Kárpátok (mint a 6.).
13. Dunántúli dombvidék. Horvát-Szlavonország- Tengerpart

(mint a 6.).
14. Osztrák alpesi tartományok.
IS. Szudetai tartományok.
16. Kárpáti tartományok.

B. képzőben.

1. A tanterem térrajza.
2. A képezde térrajza.
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3. Egy házcsoport térrajza.
4. cB." város beltelek-térképe.
5. cB.,. város határ-térképe.
6. ~B.» megye térképe.
7. Ejszaknyugati Kárpátok (természeti viszonyok).
8. Éjszakkeleti Kárpátok (mint a 7.)
9. Erdély nyugati fele (mint a 7.).

10. Délkeleti hegyvidék (mint a 7.).
II. Dunántúli dombvidék (mint 7.).
12. A Mátravidék vármegyéi.
13. A Tátravidék vármegyéi.
14. Erdély keleti megyéi.
15. A Maros és Duna közt fekvő megyék.
16. A kapcsolt részek megyéi.yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

C. képzőben. .

1. cC.» város térrajza.onmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
2 .• c.,. város határa.
3 .• C.»-i járás.
4. • C.» megye.
5. Az éjszaknyugati felföld (hegyrajz).
6. Az éjszakkeleti felföld (hegyrajz).
7. Az erdélyi felföld (hegyrajz).
8. A Duna és vizkörnyéke (vizrajz, néma).
9. A Tisza és vízkörnyéke (vízrajz, néma).

10. A Balaton és vízkörnyéke (vízrajz , néma).
Ir. Horvát-Szlavonország hegy- és vízrajza (néma).
12. Magyarország politikai felosztása (egészen hegy- és vízrajz

nélkül).
13. Az osztrák-magyar monachia politikai felosztása (vízrajzzal).
14, Europa hegy- és vízrajza (néma).

II. évesek térképei :

D. képző:

I. Ázsia (hegy-. vízrajzi és politikai).
2. Ázsia keresztmetszete a Comorin és Lelangszkoj fokok irányában.
3~ Afrika.'
4. Észak-Amerika.
5. Éjszakamerikai Egyesült Államok.
6. Közép-Amerika és Nyugat-India.
7. Dél-Amerika.
8. Ausztrália és Polynesia.
9. A föld öt része, világtengerek és atergeráramlások.

E. képző.

1. Elő-India.
2. Hátsó-India.



3. Az ázsiai török birodalom.
4. Kina és Japán.
S. Afrika északi fele.
6. Afrika déli fele.
7. Az északi sark környéke.
8. Unio (Észak. Amerika déli fele).
9. Közép-Amerika.

ro. Ausztrália.KJIHGFEDCBA

'r.yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAképző:

1. ~zsia hegy- és vízrajzi térképe.
2. Azsia politikai térképe.
3. Afrika hegy és- vízrajzi térképe.
4. Afrika politikai térképe.
S. E.-Amerika hegy- és vízrajzi térképe.
6. É.-Amerika politikai térképe.
7. D.-Amerika hegy- és vízrajzi térképe.
8. D.-Amerika politikai térképe.
9. Ausztrália.
A lakóhelyre vonatkozó rajzokat figyelmen kívül hagyva,onmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 képző

csák kisebb, 5 képző csupán nagyobb területek (földrészek, stb.) képeit
csináltatta, 8 pedig vegyesen kisebb-nagyobb egységeket rajzoltatott
fontosságuk s a tanmenet rendje szerint. Bizonyára az utóbbi csoport,
a többség, járt a legjobb úton; de a tízet jóval meghaladó számú tér-
képeikkel valószínűleg előmozdították a növendékek megterhelését is.

A kidolgozásuknál uralkodott czélokhoz képest a térképrajzok
három főcsoportba voltak oszthatók: legnagyobb tömeget képeztek
azok, a melyek hegy- és vizrajzot tüntettek fel; legkevesebb volt a
politikai beosztásra vonatkozó; számra nézve is a most emlí tett két
szélsőség között állottak azok a. térképek, a melyek az ábrázolt föld-
területek természeti sajátosságait és politikai beosztasát együttesen mutat-
ták fel.

Az úgynevezett «néma" térképek tálán használhatók kivételes
alkalmakkor a kikérdezésnél. de nem tartom helyesnek, hogya házi
foglalkozásui feladott térképek «nérnáks-nak készíttessenek, a hogyan
pár képzőben történik. A földarajz egyik igen nagy nehézsége épen a
rengeteg névhalrnaz, a mely azért lehetőleg sokszor ismétlendő; továbbá
köztudomású, hogy a névtelen vagy a nevük mellőzésével felujított
fogalmak hamarább feledésbe mennek, homályosodnak, mint az ellen-
kezők. Ha a túlterheléstől való óvatosság kívánja, én inkább megelég-
szem a gyakrabban szó ba jövő nagyobb városok, stb. kezdőbetűivel,
de a többi nél a név teljes kiírását kivánom, úgy az előbb elmondottak,
mint a helyesírás biztossága kedvéért. Sőt annyira megyek. hogy a
könnyű begyakorolhatás végett a földrajzi neveket, fontosabb statisz-
tikai adatokat meghatározott szempontok szerint készített «Földrajzi
Kivonats-ba iratom le. s azt a feleletre felhívott külön figyelmeztetés
nélkül azonnal bemutatni tartozik.

A 14 képző közül koczkahálózatba rajzoltatott (vmegyéket,
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'Magyarországot) 4, nyomtatott fok hálózat ú lapot használt 3; a többi
- a kivételek leszámítasával, -'- tiszta lapon a fokhálózatot is elkészít-
tette a növendékekkel. Az előbb nem számított képzők egyikének az
1., a másiknak pedig mindkét osztályában minden koczka és fokhálózat
nélkül rajzoltak a tanulők.

Rajzeszközül csak fekete 'és színes iróntonmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI képző használt; 10
képző dolgoztatott festékkel, tintával és tussal; 3 képző irónnal, festék-
kel, tintával vegyesen készíttette a térképeket.

A tanulők rendes terképjelekkel és színezéssel dolgoztak 1 I kép-
zőben. a hegyek rajzolására a vonalmódszert is használták háromban.

A kidolgozás mődját tekintve, sajnos, nagyon sok intézetnél a
térképrajzolás igazi czélja csak másodrendűnek látszott a művészieskedő
festés és rajzolás mellett. A tanultak állandósítása, a térképolvasási
,készség támogatása, biztosítása, s némi kézügyesség az, a miket a
házilag készített térképrajzok czéljanak tartok. A két elsőnek külsősé-
gek miatt való elhanyagolását jelenti, hogy nagyon szépen rajzolt és
festett térképeknél hiányzott a koczka- vagy fokhálózat valamelyik
része, általában nem volt, vagy hibás vala a fokszámozás, nyoma sem
látszott a kisebbített mérővessz őnek, de annál több névírási hiba kel-
lemetlenkedett.

Szólanom kell még a térképek felülvizsgálatáról. Csupán annyit
említek fel, hogy 2 képzőben rövid megjegyésekkel (helyenként vörös
tintával jelezve a hibákat), a többségnél egyszerű en láttamoz a tanár;
voltak azonban olyan térképdarabok is, a melyeknél úgy a készítő neve,
mint a tanár átvizsgálásának jele hiányzott. Így történhetett az, hogy
félig kész munkákra bukkant olykor-olykor a fürkésző szem, más
helyen «Afrika» név alatt Dél-Amerika húzódott meg, sőt egy nem
magyar szövegű is tévedt közéjük.

Nem hagyhatom szó nélkül a budapesti 1. ker. állami tanítóképző
növendékeinek szorgalmi dolgozatait. Ebben az intézetben Magyar-
ország befejezése után a tanulók szabadon választhattak a Statisztikai
Évkönyv számadatai közül egy-egy feladatot, s azt Hickmann A. L.
statisztikai zsebatlasza nyomán nagyon érdekes és tanulságos grafikus
rajzok, térképek által oldották meg. Hasonlóan jártak el Europa össze.
foglaló áttekintése után is. A dolgozatok közül nehánynak czíme ez:
a magyar birodalom vasúthálózatának íejlődése 1846-tól I 892-ig; összes
áruforgalma 1884-1892-ig; törvényhatósági joggal felruházott városok
lakóinak száma 1890-ben; a magyar korona országainak nevezetesebb
útvonalai (hajó, és vasutak); az írni és olvasni tudó nők a .magyar
korona országaiban O/o-ban kifejezve ; a népiskolai tanulók (tankötelesek
és iskolába járók) száma hitfelekezet szerint 1892-ben; Magyarország
megyéi terület szerint; Európa 'hegyei és tengerei ; Európa legneveze-
tesebb folyóinak hossza és folyamterületeinek áttekintése; Europa
országainak területi viszonyai összehasonlítólag ; népművelődési viszo-
nyok Europa államaiban; a talaj .felhasználásának viszonylagos feltűn-
tetése az európai országokban; stb. - Ugy ezek, mint a tanulők
önmuukásságának gyümölcsét jelentő, s a megfelelő térképekkel ellátott
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útleírási kivonatok egytől-egyig a szaktanár alap os vizsgálatán mentek
keresztűl, . a minek látható jele elismerés volt, s egyszersmind újabb
ösztőnző okul szolgált bizonyára a növendékeknek. Tudom, hogy ezek-
hez hasonló földrajzi munkálatokat más képzőben szintén készítettek a
tanulók; de talán a kiállítási szabályzathoz való szigorú ragaszkodás
miatt kihagyták a beküldöttek közül,

Mínél nagyobb hasznot óhajtván nyerni a multak tapasztalataiból
a jövőre, a tárgyaltak alapján a következőkben még holmi kevés anya-
got kivánok szolgáitatni az Utasításnak a földrajzról, s különösebben a
térképrajzoltatásról szóló részéhez.

Általában helyeslem, a mit Bárány Gy. t. kartársam a M.
Tanítóképző ez évi márcziusi füzetének 163. lapján a képző- intézeti
térképrajzolás eszközeiről és módjáról kőzölt ; más szempontból azonban
némi különbség van az ott irottak és igénytelen nézetem közt, s ezért
álláspontomat röviden jelezni kivánom. Az 1. osztály számára én szin-
tén elégnek találom az új tanterv életbe lépése után a következők
rajzoltatását : 1. a föld keleti és nyugati, 2. éjszaki és déli féltekéi, 3
a föld öt része Merkator-hálózatban.

A II. osztály részére ezeket tartanám ajánlandóknak: J. Europa.onmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
2. Ázsia. 3. Afrika. 4. Amerika. 5. Ausztrália. (Ez az öt hegy- és víz-
rajzi térkép legyen a legnagyobb városokkal). 6. A Balkán félsziget
pplitikai felosztása. 7. Az osztrák-magyar monarchia politikai felosztása.
S. Alpesi osztrák tartományok. 9. Szudetai osztrák tartományok.
10 Kárpáti osztrák tartományok.

A Ill. osztály egyik koczkahálós füzetébe rajzolandók ezek a hegy-
és vízrajzi térképek a nagyobb városokkal: 1. Az éjszaknyugati fel-
föld hegyei és vizei. 2. Az éjszakkeleti vidék hegy- és vízrendszere.

3. A délkeleti felföld hegy- és vízrajza. 4. A dunántúli dombvidék
hegy- és vízrendszere. 5. Horvát-Szlavonország hegy- és vízrajza. 6. A
közép-Duna és Balaton vízkörnyéke. 7. A Tisza folyó vízkörnyéke.
S. A Dráva- Száva folyók vízkörnyéke. 9. Az Adriai tenger és víz-
környéke. - A IH. osztály másik koczkahálózatos füzetébe az egyes
vidékek vármegyéit (a legnagyobb vizekkel együtt) javaslom a tanterv
nagyobb egységeinek megfelelöleg következő beosztással: 1. A Nagy
Alföld. 2. A dunántúli dombos vidék. 3. Az éjszaknyugati felföld. 4. Az
éjszakkeleti vidék. 5. A délkeleti felföld. 6. Horvát-Szlavonország és
Fiume. - A Ill. osztály számára összesen IS térkép teljesen elég a
legegyszerűbb kidolgozás mellett is. .

Szükségesnek tartom, hogya B. kartárs által Közlönyünk 164. lap-
ján megjelölt, s a lakóhelyre vonatkozó rajzok közül legalább a hét
elsőt elkészítsék a IV. osztálybeli növendékek a módszer megfelelő
részének tárgyalásával kapcsolatosan alkalmas koczkahálózatú füze-
teikbe.

Dolgozatom az arányosság rovására némelykor nagyon részletező;
de úgy vélem, szaktársaim előtt épen ez adhat annak valami értéket,
s így lehetek vele némi hasznára képzőínk földrajz-tanításának. Nem
hallgattam el semmi fontosabbat, a hibákat sem, mert a rendelkezé-
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semre álló anyag gazdagsága megbecsülhetetlen alkalmat nyujtott hazai
iskoláink földrajztanításának alapos megismerésére, s igaz lélekkel állít-
hatom, hogy ennek a tárgynak tanítóképzői tanítása a felsorolt hiányok
kal is a legjobbak közé tartozik.yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Báthor i József.XWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A t a n í t ó n ő k é p z ő k m e n n y i s é g t a n i tanterv-javaslata,')
Mi, vidékiek, mind sűrűbben s több-több aggodalommal halljuk a

hírét, hogy már nemsokára készen lesznek a részletes utasítások is a
tanító- és tanítónóképző-intézetek tanterveihez s hogy ezeket talán már
a jövő, tanévre életbe is léptetné a tanugyl kormány.

En is azok közé tartozom, a kik ezeket a híreket a tanterv-javas-
latok változtatására való kilátás nélkül hallani nem szeretik.

A tantervi előmunkálatokban annak idején részt nem vehettem;
de most abban a helyzetben vagyok, hogya hirek hallatára átvizsgálván
a javaslatokat, melyek a «Magyar Tanítóképző s r895. X., r896. III.- VI.
számaiban jelentek meg, elmondhatom észrevételeimet különösen a
mennyiségtaniakra vonatkozólag. Teszem ezt abban a reményben, hogy
ez észrevételeim a javaslatok múlhatatlan változtatásának szükségét
-igazolni fogják.

Kezdem a tanító- és tanítónőképzők tanterv-javaslatainak összehason-
lításával s ennek nyomán mutatok ra a 'tévedésekre, a pótlandó hiányokra.

Könnyítés végett az elsőétKJIHGFEDCBAA ), a másodikétB) javaslatnak nevezem.
Az összehasonlításból könnyen kitúnik, hogya neveléstani, magya~-

nyelvi és történettudományi targyak tantervei teljesen egyenlőknek
ajánltatnak a két képzőintézetre nézve.

Ennek az okát kifejtve sehol sem olvastam, pedig most nagy
hasznát vehetném. mert ha ismerném az okokat, ez a felszólalásorn vagy
elmaradna, vagy egygyel több argumentummal rendelkezném állításaim
-igazolására.

Az okot tehát nem ismerve, a helyett a jelzett tervek teljes meg-
egyezéséből levonom a kővetkez tetést, mely itt czélomhoz képest az
okkal egyenlő értékűnek tekinthető. Ugyanis nyilvánvaló, hogy: a
humanisták szempontjaból a fiúk és leányok egyenlőknek tekintendők;
egyik megbirja azt, a mit a másik. egyiknek épen annyit s épen olyan
jól kell tudnia, mint a másiknak. Helyes 1 Legyenek a tanítók s tanító-
nők eg yenlő képzettségűek. De kérdem a tantervkészítőket, miért nem
ragaszk odtak ezen elvhez az összes elméleti tárgyakban? Miért kellett
az ugyanazon anyag, ugyanazon óra szám fontos elvét elejteni a két nem
képzésé ben a mennyiségtannál s általában a realiáknál? Miért nem kell
ezekbő 1 a tanítónőknek épen oly jól és épen annyit tudni, mint a taní-
tóknak? Mert hiszen ezen tárgyak tanterveiben az egyenlőtlenség -
szemben a szép-tanulmányok terveinek teljes egyeztetésével, - nem

1) Szerzőnek ezen czikkében levő indítványát tárgyalta a választmánya junius I7-diki
ülésén (Lásd a választmányi ülés jegyzőkönyvét). Szerk.



jelenthet egyebet, mint hogy ezen tárgyakban a közoktatási tanács nem
tartja szükségesnek a tanító és tanítönö egyenlő képzettséget; vagy
ha igen, akkor egyelőre vagy nem akarja, vagyyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAmég nem tartja lehet-
ségesnek; ha egyik sem áll, akkor a tantervjavaslatot álláspontjának
megfelelően meg kell változtatnia, mert így a mostani alakjában az
sem állhat meg.

Előre bocsátom, hogy én a képzettség egyenlősége alatt minden,
kor a földolgozott anyag mennyiségének és a földolgozás minőségének
egyenlőségét együttesen értem. A földolgozás minőségének kűlönbőző
voltára a különböző óraszámból lehet következtetni. Több óra mellett
jobban földolgozható ugyanazon anyag, mint kevesebb óra alatt. Azt
hiszem, ezek meg nem támadható igazságok. Lássuk tehát a tanterveketonmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt

A jelenlegi tanterv szerint a tanítóképzőben a mennyiségtanból
van heti II óra. De jól megjegyezendő, hogy ez a r r óra mind tisztán
mennyiségtani óra, melyen sem a könyvvitelt, sem a népiskolai rnennyi-
ségtan módsz eres földolgozását nem kell tanítani.

AKJIHGFEDCBAB ) javaslat szerint azonban fölösleges a Yr óra, elég a tisztán
mennyiségtanra 7 vagy 61/2 óra; a könyvvitellel s a mennyiségtani
anyag módszeres földolgozásával pedig összesen 10 óra. Erre a nagy
változtatásra később visszatérek. Itt csak annyit jegyzek meg, hogya
t. olvasó ne gondolja, hogy ennek a tananyag megfelelő apasztása az
oka, mert a tananyagot a javaslat, a mint szintén alá,?b rá fogok mutatni,
men csökkentette, hanem ellenkezőleg még szapor ította és bonyolította .

Talán az volna az oka, hogy a leányok nagyon jól tudnának számolni
vagy más az igazi ok, nem tudhatni. Tény, hogy II óra helyett csak
61/9, illetőleg 7 óra van javasolva ugyanannyi anyag elvégzésére.

A tanítóképzőben a jelen tanterv szerint a könyvvitellel s a nép-
iskolai mennyiségtan médszeres feldolgozásával együtt van 13 óra. Az
A ) javaslat szerint itt is fölösleges ennyi, mert csak 12 órát állapít meg.

Tehát a ket intézet mennyiségtani tanterve között eddig is volt
különbség, az óraszámban is, a tananyagban is; de legalább egymást
indokolta a kettő.

Az A ) és E ) javaslat szerint a tanács a heti 2 óra különbséget
ezután is fenn akarja tartani. azonban a könyvvitelt és a módszeres
földolgozast a tanítónőképzőben is taníttatni kívánja; ez az egyik újítás;
a másik újítás pedig az, hogy a tanítóképzők számára elő Írt tisztán
mennyiségtani anyagból egyes részleteket a nőjelöltek képzéseköréből
kihagy s így a tananyagban is némi eltérést javasol.

Mindezeken csak annyiban ütközhetünk még meg, hogy a két
képző között a mennyiségtani tantervi különbséget nem enyészteti el a
tanács, hanem fenntartja.

Ha azonban közelebbről vizsgáljuk meg, hogya nőképzőre nézve
minő új tanítási kör felvételét s minő mathematikai részletek kihagyását
ajánlja s azután mégis csökkenti az óraszámot, akkor nagyon megütköz-
hetünk a különbségek minden részi etén s minden fajtáján.

Az ember azt hinné, hogy annyi mathematikai részlet van kihagyva,
a mennyi megfelel a fölvett új ismeretkörnek, melynek tanítására leg-



kevesebb heti 3 óra kell. Korántsern, a tantervkészitőt ilyen tekintetek
az anyag és óraszám megállapításában nem vezették,

Az érdekes különbségek ugyanis a következők:
A tanítóképző 1. osztályában a tisztányxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAszámtam' órák száma heten-

ként 4, a feldolgozandó anyag pedig 7 főbb tételból áll - abevezető
fogalmaktói a első-foku egyenleteken át az arányosságig bezárólag.

A tanítónőképző 1. osztályában pedig az előírt heti 3 órán nemcsak
számtant, hanem mértant is kell a B) javaslat szerint tanítani. A mér-
tani anyag pedig annyi, hogy arra lega lább heti ll/2 órát kell fordítani,
tehát a számtanra csak heti 11/9. óra eshetik, vagy legfennebb 2 óra.
Természetesen nem is kívánja aKJIHGFEDCBAB ) javaslat, hogy ezen' a ll/2 vagyonmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA2

számtani órán mindazt feldolgozza a tanítónőjelölt, a mit az A.) javaslat
a tanítóképző heti 4 számtani órájára ír elő. Amde egy a bökkenő!
Absurdum kihagyni a számtanból azt, a mit a tanács javasol; ez az
egyik, a másik pedig, hogy absurdum azt követelni, hogy a nőképző
3 óra alatt dolgozzék annyit, a mennyit a fiképző 4 óra alatt.

Ugyanis a tanács javaslata szerint a nőképzőben nem kell tanítani
egyáltalán az A ) javaslat 3., 4. pontjait s az S. pont második felét s
az első osztályból más osztályba kell áttenni a 7. pont tárgyalását.

A 3. pont tartalma: «Számrendszerek. A tízes számrendszer . Szám-
rendszerek más alapszámokkal. Tízes számrendszerbeli szám írása más
rendszerben és viszont. Rómaz" számírá s. A négy a lapmívelet a tízes szám-
rendszerben> .

A 4. pont tartalma: cA számok tula jdonságaz". Az oszthatóságról
szóló főbb tételek. Az oszthatóság ismertető jelei. Törzsszámok. Törzs-
tényezők. Legnagyobb közös osztó ; legkisebb kőzös többszörös>.

És az 5-dik pont tartalma ez: «Tör tszámok. Szorzás, osztás. A
törtek átalakítása. Összeadás és kivonás ;' eddig az első fele. A nem
tanítandó másik fele pedig im ez:

Tieedes tör tek. Közönséges és tizedes tör tek á tvá ltozta tá sa egymásra .
Számvetés tisedes tör tekkel. Rövidített szorzá s és osztá s.

Nem hiheti senki, hogy szándékosan hagyatott ki ez a fele az
5-dik pontnak. Tévedés vagy sajtóhiba következrnénye-e, nem tudhatjuks)
De legyen bármi, semmiesetre sem közönséges, hanem jelentékeny hiba.
Azzal védekezhetik ugyan a javaslattevő, hogy az első részbe bele
érthető a túlsó rész is. Csak félmentség lehet, mert akkor az A ) javas-
latból is ki kellett volna hagyni, a rövidített szorzás és osztás meg
épen nem érthető bele az első részbe.

Veszedelmesek az ilyen természetű hibák törvény- és tantervjavas-
latban egyaránt, ha nem igazíttatnak ki idejekorán. Ilyen fajta hiba
miatt küzdenek most pl. a képzőintézeti igazgatók az 1600 frtos fokozat
elnyeréseért. '

Ám legyen hát tévedés. De mit szóljunk a 3. és 4. pont kihagyá-

2) Egyáltalán nem tehető fel, hogy a megjelölt részek véletlenül maradtak volna ki
a tanít6nőképzők tantervéből. A közoktatasí tanács hosszú ideig foglalkozott a tanítónókép-
zők tantervévei s kellő mérlegelés után tette a kifogásolt változtatásokat.

Szerk,

Magyar Tanítóképző. 26



sához. Vagy talán ezek is tollhibák ? Nem lehet föltennünk, mert hiszen
azt kell gondolnunk azKJIHGFEDCBAA ) és B ) javaslat 2. pontjának összehasonlítá-
sából, hogyatantervkészítő szándékosan létesítette a különbségeket,
a mennyiben a B ) 2. pont jához még hozzá is írt egy szót, ezt, hogy
«egytagúakkal», nehogy a nőképzőben a többtagúval való osztás is
taníttassék.

Mi tehát az oka a 3. és 4. pont kihagyásának ? Talán a tanító-
nőknek a számrendszerekről csak azért, mivel bennök az alap fogalom
épenyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa rendszer , nem kell tudniok semmit? Talán a tanítónőnek va ló-

ban a 4 a lapmíveletetet a tizes számrendszerben sem kell tudnz"a , meg a

róma i számírá st sem? Ugyan az alaposságnak minő mértékével készült
az a tantervjavaslat, a mely az emlitett ismereteket a tanítóképzőnek
előírja, a nőképzőnek meg nem? Épen így teljesen indokolatlan a 4-dik
pont felvétele az egyikben s kihagyása a másikban. Itt ismét kérdhetjuk
a tantervkészítőt, hogy talán a számok tula jdonsága iról csak azért, mert
ezek épen a lényeg alkotói, a számindividuumok jellemzői, a tanító nőnek
semmit sem kell tudnia, csak a tanítónak? Vagy talán azért hagyhatók
ki ezek, mert a leányok a nélkül is tudják? Azt hiszem, ilyen föltevések
mellett fölöslegesek az amúgy is sokba kerülő nőképzők, minthogy a
tanítónőképzés föladatait meg lehetne oldani egyszerű en póttanfolya-
mokkal.

Hanem menjünk tovább s ne keressünk okot ott, a hol nincs. A
helyett mutassunk be a javaslatból még néhány furcsa pedagógiai
részletet.

Fönnebb említettem, hogy az az eltérés is van a két képző 1.
osztályai közt, hogy a nőképző 1. osztályában az A ) javaslat 7-dik
pontját nem kell tárgyalni. Szól pedig ez a 7-dik pont az a rányosságról.

Ha jól tudom, ezen tanítási egység keretébe tartozik az arány fogalma
is, az egyenes és fordított, az emelkedő és csökkenő, az egyenlő és
egyenlőtlen arányok, valamint az aránypárok kérdése is. Nos, hát a
javaslat furcsasága abban áll, hogy ezt a 7·dik pontot átteszi a nőkép-
zőben az I. osztá lyból nem is a második, hanem a ha rmadz·k osztá lyba

és mit tesz helyébe? Helyébe teszi ezt: «vona lok a rányosság-a , ha sonló

há romszögek». Ime, ez a rendszer 1 Ilyen alaposság, ilyen rendszer kell
talán a tanítónőképzőkbe s nem tízes számrendszer vagy holmi tdresssdm
és tényező? !

Az is kölönös, hogya kettős tételről a nőképzöben csak aDCBAI l l .

osztályban beszéljenek, az vállító és kérdő tétel összefüggését, az állító
tételek alkotását csak itt tárgyalják, azonban az elsőben mégis egyen-
leteket oldjanak meg, még pedig nem csak egy, hanem több ismeret-
lennel is. Vagy talán a számtan c bevezetésében- ezen fölvett tételek
keretében: .A mathernatika módszere; értelmezés, alap- és tantétel,
bizonyítás. Az egyetemes mennyiségtani alaptételek> minden előkészít-
hető, minden rendszertelenség megelőzhető vagyelsimÍtható ? Csalódnak
a tantervkészítők, ha bíznak ebben a bevezeté részben. Az ebben foglalt
általánosságok előrebocsátása nem is való a tanító- és tanÍtónőképzők
1. osztályába"

Lássuk most a kihagyott mathematikai rész helyett tanítandó



mértani tananyagot. Erre okvetetlenül kell heti Il/2 óra, mert egyfelől
ez a tárgy különösen a leányoknál nehezebb a számtannál; az ebbeli
előforduló meghatározások, levezetések, bizonyítások, szerkesztési felada-
tok érettebb elmét kívánnak meg, mint a rninővel a 14-onmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 5 éves 1. éves
tanító -n övendékek átlaga rendelkezhetik ; másfelől tüzetesen vizsgálva
a földolgozandó mértani anyagot, arra az eredményre jutunk, hogy az
nem csak nehezebb; hanem mennyiségre nézve is jóval több a kihagyni
ajánlott számtani résznél - és hasonlíthatatlanul több a ténylegyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAkihagy-
ha tó, illetőleg más osztályba á ttehető résznél. Láttuk ugyanis, hogy az
5. pontból egy betű sem hagyható ki, a 3. és 4. pontnak is csak
tizedrésze, 'a 7-dik is csak félig. Tehát hogy állunk? A tanács az egyik
képző heti 4 órájára kiszabott tananyagból valami keveset töröl, de
helyette új tárgyat tesz, melyből aránylag több és nehezebb anyagot
kiván földolgoztatni, s még sem azt mondja a nőképzőnek, hogy ime dol-
gozd föl ezt a többet és nehezebbet több óra alatt, sőt azt sem, hogy
dolgozd föl nagyobb szorgalommal ugyanannyi idő alatt, hanem kijelöl
erre a munkára a heti 4 óra helyett csak heti 3 órát.

Ugyan mondják meg a javaslat-tevők, mi a lélektani alapja ennek
a tantervi különbségnek? Talán az előképzettségi különbség, a leányok
gyorsabb fölfogása, átlag nagyobb szorgalma? Ha így volna, határo-
zottan állít juk, hogy a nőképzők tanterve nincs elég helyes és biztos
alapra építve. Mert nem elég a léleknek csupán recipiáló és reprodukáló
tehetségének figyelembe vétele, épen olyan fontos, sőt a végeredményre
nézve legfontosabb az itélő, összehasonlító, következtető, beosztó;
általánosító és alkotó lelki tehetségek mérlegelése is. Ezen 'utóbbiakban
pedig a leányok épen nem állanak a fiúk fölött, a fiúk átlag erősebbek;
azonban leghelyesebb, ha a lelki tehetségek tekintetében az elméleti
tárgyak tantervének készítésénél ugyanazon czélú intézetekben a két
nem között döntő különbséget nem teszünk. Érjük be azzal, ha a jobb
előképzettség, a gyorsabb felfogás, a nagyobb szorgalom az egyik
jelöltet remélhetőleg jobb tanerővé teszi, mint a másikat, s ne koczkáz-
tassuk ezt a remélhető jót azzal, hogy egy bizonytalan alapra épített
tantervi munkálat követelményéhez képest a tanítónőjelölt kevesebb
órán át tömörebb adagokban legyen kénytelen ugyanazon ismeretanya-
got földölgozni.

Amde előttünk kétes az is, hogy vajjon csakugyan lélektani okok
szolgáltak-e az eltérések alapjául. Mi ugyanis egyszerű en így gondol-
kozunk: ha lettek volna ilyen okok, akkor ezeknek eltéréseket kellett
volna maguk után vonniok minden elméleti tárgy tantervében ; mint-
hogy ez nem történt, akkor vagy nem voltak lélektani okok, vagy aKJIHGFEDCBA
B ) javaslatban nincs következetesség. Tovább így gondolkozunk: ha
már minden tárgyban nincs is eltérés, akkor is a mi falusi észjárásunk
szerint az volna inkább okszer íi, hogy épen a nehezebb tárgyakban
legyen a két képző ben egyenlő óraszárn, nem pedig a könnyebbekben.
Hiszen a világ elejétől fogva mindig a mennyiségtan, a fizika és chemia
volt a tanulóknak a legnehezebb, a nagyobb fejtörést okozó, tehát
miért épen ezekből kapjanak a tanítónőjelöltek kevesebb óraszámot ?

Kevesebbet kapnak a B) javaslat szerint még a II. osztá lyban is
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egy órával. Láttuk, hogya 3., 4. és az 5. pont felének a kihagyása
az óraleszállítást sehogysem indokolhatja; egyéb eltéréseket kell tehát
keresnünk, hogy az összes heti 2 órai különbség okát megtaláljuk. De
sajnos, azt kell konstatálnunk, hogy a két intézet tananyaga közt,
daczára a jelentékeny heti 2 órai különbségnek, lényeges eltérés nincs,
sőt mondhatni, hogy a két javaslat tételról-tételre, szőről-szóra ugyanaz,
annyira, hogy csak tüzetes összehasonlítás nyomán lehet rátalálni még
a következő alig számbavehető, de annál érdekesebb eltérésekre.

AKJIHGFEDCBAB ) javaslatba ugyanis az említett 3., 4. s 5. pontokon kívül
nincs még fölvéve:yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

a ) a többtagú algebrai kifejezés osztása többtagúval ; ez azért
érdekes, mivel ennek a a kihagyása ismét fonákság, a mennyiben a
mértani sorok föl vannak véve, tehát ezt az osztást (xn-I): (X-I)
okvetlenül tanítani kell; 2-3 óránál többet eddig sem töltöttünk
többtagúnak egy és többtagúval való osztásával.

b) Nincsen fölvéve a végszerűtien és képzetes szám ér telmezése.
Azonban azt hiszem, hogy ez csak nem vonhat maga után óraszám-
leszállítást, mert hiszen a fiképzőben is csak ennyit kell elmondani
ezekről: cA pozitív szám négyzetgyöke, ha pontosan törtszámmal sem
fejezhető ki, végszerűtlen szám. - A negativ szám négyzetgyöke
képzetes szám.s Ezen két mondat kifejtése, elmondása vagy leiratása,
példákon gyakorlása legfennebb IS perczig tart, mint eddig is.

e) Végül ki van hagyva valami a mértanból is; és pedig az A )

javaslatban a Ill. oszt. számára előirt mértani anyag 1. pontja, mely a
testmértan bevezető részét foglalja magában, továbbá szól a vízszin-
tezés egyszerű feladatairól, az egyenlő magasságú vonalakról s a
topografiai térrajzok olvasásáról. Hogy ezek miért lennének kihagyhatók
a nőképzőben, nem tudhat juk ; csak annyit sejthetünk, hogy a test-
mértan bevezető részének kihagyása valószínűleg tollhiba, a többiek
pedig talán azért nem veendők fel, mert a tanítönöjelöltek úgy sem
lesznek mérnöksegédek, sem katonák, ellenben a tanítójelöltek
lehetnek.

Egyéb eltérések az említetteken kívül már csakugyan nincsenek.
a jelzett eltérések pedig vagy képtelenségek, illetőleg, tollhibák vagy
egészen jelentéktelenek, tehát egyáltalán számbavehetetlenek az óra-
szám megállapításánál.

Hogy állunk tehát?
1. Mind a két képző ben ugyanazt a mennyiségtani anyagot kell

földolgozni, mégis a nőképzőben a heti óraszám 2-vel kevesebb, mint
a fiképzőben.

2. Eddig a tanítónőképzőben heti II tisztán mennyiségtani óra
volt. A B ) javaslat szerint ezután is mindent tanítaní kell, a mit eddig
kellett s ezen kívül még a já radék egyenletet, a kötcsönö'k tÖ'r lesztését,a z
egyszerű könyvvitelt s a népiskolai mennyiségtani anyag mddsseres fö'l-
dolgozásá t is; ez a többlet pedig legalább is heti 3 órát igényel és
mégis - az történik, hogy a nőképző heti óraszámát a javaslatkészítő
nem megtoldja 3 órával, hanem ellenkezőleg apasztj a II-ről IQ-re,
tehát voltaképen azt javasolja, hogy amit eddig a nőképző II óra



alatt dolgozott föl, azt ezutányxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAheti 7 óra a la tt végezze el, azaz évi 400
óra helyett 240 óra alatt; ez pedig mintegy 400/0-os óra-csökkentést
jelent épen olyan tárgyban, a mely eddig is nehéz volt a tanulóknak,
ezután is az lesz, s mely a mennyire fontos tárgya a népiskolának,
legalább annyira fontos a népiskolai tanítók képzésében is.

3. Az ezen tárgy tantervjavaslatára vonatkozólag folyóiratunkban
megjelent közlernények, valamint az 1892. évi közgyűlésünkön elhang-
zott felszólalásokonmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAmínd nagyon is indokolták, hogy. ha már épen nem
emelhető, akkor okvetlenül szükséges a tanítóképzők eddigi hetiKJIHGFEDCBA1 3

órájának megtartása ; s a közgyűlés ezen értelemben határozott, mégis
- a közokt. tanács A ) javaslatában az eddigi óraszám le van szállítva
ra-re. Vajjon nem tollhiba-e ez, mert a Ill. oszt. heti óráinak száma
csakugyan egy helyen 3 -nak van írva?

4. A választmány, a közgyűlés kimondotta, hogy az azonos
munkakörnek megfelelően a két képzőben a mennyiségtani anyag és
óraszám ugyanaz legyen, mégis - a B ) javaslat az óraszámban óriási;
a tananyagban tarthatatlan, s mind a kettőben együttvéve a mostani
állapothoz képest képtelen különbségeket teremt.

5. Sem közlernényben, sem a közgyűlésen senki sem kívánta az
algebra előtérbe hozatalát, mégis az A ) és B ) javaslat belekeveri vagy
ékeli a közönséges számtanba és a mennyiségtant mindjárt az első
osztályban az a lgebra tanítá sáva l kezdi. Hogy jobb-e így és nem más-
kép, annak :kifejtését szeretném olvasni. Látszólag ebben van a tan-
tervkészítő minden ujításának titka, ereje, mindennek indoka. Azonban
vannak a világon lehetetlenségek is. Így lehetetlen, hogy a különösnek
az általánossal az ajánlott módon való összekeveréséből legyenek' ki-
magyarázhatók a következők:

1. a két képző mennyiségtani óraszáma közti különbség is;
2. a nőképző mostani óraszámához képest a 400/0-os óracsökken-

tés is;
3. az ismertetett 3., 4., 5. pont s a többi részlet kihagyása s az

eltérő tárgybeosztás is;
4. végül az a nevezetes körülmény is, hogya mindenki által

nagyon fontosnak tartott főbeli számvetés mindkét javaslatban csak:egy
a javaslat végéhez fűzött apróbetűs jegyzet egyszerű mondatába szorult.

Mindezek után belátható, hogy a tanítónőképzők tantervjavaslata
nem állhat meg, nélkülözi a kellő alaposságot, nem készült a tanulók
természetének, a tárgy fontosságának és sajátságainak, a tanítóképzés
jelen viszonyainak kellő figyelembe vételével.

Ugy tudom, hogy nem is küldetett meg hozzászólás végett ajavaslat
a tanítónőképzők tanártestületeinek, legalább mindegyiknek nem. Ennek
az lehet az oka, hogy a közoktatási tanács működése föl volt függesztve,
szervezete reformon ment át ezelőtt 3 évvel.

Kívánatos tehát, hogy az újra szervezett tanács a megelőzőoek
munkálatát megvizsgálja, újra átdolgozza, az e/{yes taná r i testületek
véleményét Z S megismer je s így az ezen alapon módosított s megállapított
sa já t javasla tához készíttesse el a részletes utasításokat, nem pedig a
mostanihoz.



A képzök természettudományi tantervjavaslataihoz is szó fér. A tanító-
nőképzők szempontjából megfontolandó lett volna az is, hogy azokban
a létszám rendesen 2-3 annyi, mint a fiképzőkben; tehát amekkora
előnyére lehet - egyenlő erők mellett - a tanítás sikerének a nő-
jelölteknél a nagyobb szorgalom, legalább is akkora hátrányára van a
nagyobb létszám. Végül általában meggondolandó minden tanterv
készítésénél, hogy épen a mennyiségtanból nemyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa sok, hanem a kevés

óraszámban rejlik a túlterhelés csfrája. A tanulóra nézve túlterhelés
csak az, a mit nem ért s mégis meg kell tanulnia - otthon. A meny-
nyiségtant csak érett ember tanulhatja könyvből, növendék magában,
nem.; a növendéknek az órán kell tanulnia; megtanulni pedig csak
a sokoldalú gyakorlással lehet; a biztos, öntudatos, jó számolás alapja
az egymásból folyó hézagtalan tárgyismeret, a növendékekhez alkal-
mazkodó inkább lassú, mint gyors haladás. Ezekért kell a mennyiség-
tanból minden iskolában az eddiginél inkább több, mint kevesebb óra.
Nézetem szerint a tanító- és tanítónőképzőkben, tekintettel ajavaslatba
hozott földolgozandó anyagra, a tisztán mennyiségtani heti óraszámnak
legalább I2-nek kell lennie. Elhibázott dolog s gyakorlati szempontból
helytelen a könyvvitelre, a tárgy módszeres földolgozására, a meny-
nyiségtani vezérkönyvek és segédeszközök ismertetésére szánt órákat is
mennyiségtaniaknak nevezni, azokkal egy kalap alá foglalni. Hiszen
még mindig kérdés, hogy vajjon. a népiskolai mennyiségtannak a mód-
szeres földolgozása a IV. oszt.-ban nem fölösleges munka-e, nem lesz-e
kerékkötője a népiskolai számtani oktatásnak Én már többször hallot-
tam a tanfelügyelőktől dícsérni általában a tanítónők tanításait, sikereit
a számtanból, pedig a tanítónőknek eddig nem tanították a képzőkben
külön a népiskolai számtan módszeres földolgozását. Fölösleges is. K
helyett fontosabb, helyesebb, hogy mikor maga a növendék tanulja a
tárgyat, a tanár a képzőben ne csupán a tárgy-ismeret tudását, az
eredmény, a tétel tudását követelje, hanem ép oly szigorúan azononmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAút,

lmód ismerését is, melyet maga követett kifejtő tanításában; ez pedig
ényegében csak olyan lehet a képzőben. a milyennek a népiskolai taní-
tásnak is lennie kell. A népiskolai oktatás segédeszközeit, kiválóbb
vezérkönyveit és tanítási tervezeteit pedig ismertesse meg a pedagógia

taná ra , a minta -zskola s ennek tanítója. Ez a leghelyesebb.

Ne siessenek tehát már a részletes utasításokkal is, mikor még
tüzetesen meg nem vitatott. talpraesett, alap os javaslataink nincsenek.
Hogy ilyenek lehessenek, ezt a tanügyi kormánynak, ha máskép nem
lehet, anyagi áldozatok árán is elő kell segítenie.

(Kolozsvár). Kovács Béla .XWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

F ö lv é t e l a k é p z ő in t é z e t e k b e .

Régi dolog, hogy a hazai összes tanintézetek egyikének szervezete
sem oly hiányos s a végleges és alapos rendezésre egyé se érett meg
annyira, mint a képzőintézeteké. Tudja, látja jól a közoktatási miniszterium



is és jóindulatú gondoskodással igyekszik 'segíteni a mai re ndezetlen
viszonyokon úgy, a mint lehet. Az ujabb évek mindenike szült egy-egy
miniszteri rendeletet a bajok orvoslására, de ezen rendeletek is inkábbonmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
;j. véletlenül fölmerült esetekre vonatkoznak, s minthogy szerves össze-
függésben nincsenek, egyik a másiknak ellene is mond. A képzőintézetek
ezen szervezési foldozásának iránya és szelleme rendesen attól az egyén-
től függ, ki az ily rendeleteket előkészíti, vagy attól a szellemtől és
vezéreszmétől, mely azon évben vagy időszakban dominál. Ezért van
aztán, hogy oly miniszteri rendeletek látnak napvilágot, melyeket való-
ban a legjobb intenczió hozott létre, de a végrehajtás módját oly szeren-
csétlenül állapította meg, mely a remélt sikert kétségessé teszi, sőt már
előre. kizárja.

Egy ilyen jobb sorsra érdemes min. rendelet a most egy éve
kiadott 1O.696/r896. számú, melyet ayxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAtanító- és tanítónökéjJző zntézdek

növendékeinek fölvétele, illetőleg a fölvételi vizsgálatok s az államsegély
kiosztása tárgyában bocsátottak ki. Erdeme é rendeletnek, hogy <1>

képzőintézetekbe való fölvételt szabályozni és helyesebb alapra helyezni
akarja, azonban a kiviteli módozatokban téves úton halad. Minthogy
tehát a rendelet a kérdést helyes irányban megfejteni képtelen, szük-
séges, hogy tévedéseire rámutassunk.:

r. Nem állapítja meg a segélyösszegek pénzbeli fokozatát, hanem
az igazga tó tanácsokra bízza azok meghatározását; sőt azt sem mondja ki
világosan, hanem hallgatólagosan fölteszi róluk; hogy az egész engedé-
lyezett á llamsegélyt oszszák ki. Ennek a kifolyása aztán, hogy az egyes·
intézetek 2-3-4-5-6-7-IO-r2 frtos, mások pedig csupán 5-
10- 12 frtos segélyeket osztanak ki. Sőt fordulhatna elő eset, hogy az
egész 3700, illetőleg 4200 frt államsegélyt ki sem lehet mind osztani
a szegény tanítók, iparosok s gazdálkodók gyermekei között, mert
esetleg az igazgató úr az intézet egyéb czéljaira fordítja.

Különben, hogy erre is kitérjek, egyátalán nem helyes, hogy, a
mint néhol szokásban van, az igazgató és felesége kezeljék az internátust.
Könnyen gyanúra ad ez okot. Tegyünk számítást. Az igazgató és családja a
köztartás asztalánál étkezik, fizetvén ezért az állampénztárba havi 5-
IO frtot fejenkét. Vegyünk egy igazgatói családot három 8-12 éves
gyermekkel; a havi ellátásért fizet 3 X 5 = 15 s 2 X IO= 20, összesen
35 frtot; ezzel szemben aztán vegyük egy VIlI. fiz, osztálybeli egyén
igényeit s könnyen kiszámíthatjuk, hogy a család koszt ja havi 80 s így
évi IOOOfrtba kerül. Vegyük ehhez hozzá, hogy ama nehány forintért
az igazgató és családja nemcsak tetszése szerinti úri kosztot élvez,
hanem még a mosás, világítás és fűtés is az intézetnek erre il. Czélra
utal ványozott összegéből kerül ki s így megtörténhetnék, hogy mig a
növendékek lakó- és hálószobái, sőt még a tantermek is dermesztő
hideg levegővel vannak telve kora tavaszszal, addig az igazgatói lakás
kéményei még mindig vígan füstölnek. Nem mondom én, hogy
így van ez, hol az igazgató és felesége kezelik és vezetik az inter-
natust, de csak egy kis önzés kell, a mi gyarló embereknél könnyen
fordul elő, s az internatus vezetése azonnal oly látszatot ~ölt, mintha az



ntézet nem is állami, hanem az igazgató és családja privát intézete
volna. Ilyen körülmények xözött vajjon nem az igazgatót és családját
vádolják-é a növendékek, ha valamiben rövidséget szenvednek? S ha
igen, ez az igazgatói tekintélyt képes-e azon a fokon megtartani, melyet
az intézet szellemiés erkölcsi érdeke okvetetlenül megkövetel? Nem
bizony, hanem inkább beárnyékolja az igazgatói állás tisztaságát s lejebb
szállítja azt a tiszteletteljes magaslatból.

Jóakaratú megjegyzésemmel ne értsenek félreonmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI

Nem szabad semmi szín alatt oly körülmények közé hozni s oly
szervezettel látni el az igazgatói állást, hogy ahhoz a külső körülmé-
nyeknél fogva a gyanúsításnak csak az árnyéka is férhessen. Az igaz-
gatói, illetve igazgatónéi gazdálkodásnak okvetetlen végét kell vetni. Ha
egyéb nem, úgy az az egy baj megesik a leglelkiismeretesebb iga2gató.
val is, hogya köztartásban hiányok fordulnak elő j vajjon ez esetben
hova forduljanak a növendékek panaszaikkal ? Sehova, mert hisz igaz-
gatójukkal vagy az igazgatónéval szemben vádlókként nem léphetnek
föl. Már pedig az a felelősség nélküli, korlátlan intézkedés nem tér
össze sem a demokratikus, sem az alkotmányos elvekkel.

Az internátust tehát vagy adják ki bérbe, vagy - mint ujabb
időben több oldalról javasolták - kezelje egyik r. tanár, az igazgató
pedig ellenőrizze annak eljárását s orvosolja az előforduló bajokat j de
az a mai állapot, hogy az igazgató korlátlanul intézkedjék s orvoslá-
sért sehova se lehessen fordulni ellene, az igen sok, legfőképen pedig
erkölcsi és szellemi érdekből tovább fönn nem tartható.

2. Igen érdekes, sőt - mondhatnám - föltűnő a szóban levő
rendelet ama rendelkezése, melylyel a képző intézetekbe való fölvétel-
nek és a segélyek kiosztásának szép jogát a tanári testületek czélzatos
kikerülésével s ignoráló mellőzésével egyedül és kizárólag azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAigazga tó-
tanács-ra ruházta. Még mindnyájan érezzük azon őszinte, jól eső öröm-
nek hatását, melyet a tanítóképesítő vizsgálatok szabályozásáról szóló
1892. évi 12.152. sz. míniszteri rendelet azon bölcs intézkedése keltett,
melylyel az igazgató-tanács vizsgálati döntő befolyását örökre megsem-
misítette s a szellemi érték megbecsülését az arra illetékes tanári tes-
tületre bízta. Már-már reménykedni kezdtünk, hogy az igazgató-tanács
ósdi intézménye ma-holnap a rendi kiváltságok jól megérdemelt lom-
táraba kerül s a tanítóképzés mielőbb megszabadul ettől a végenyé-

• szetre itélt s arra megérett kerékkötőjétő! j - midőn kellemetlenül
oszlatta el szép álmainkat ezen min. rendelet, mely a halottas szobá-
ból ismét új életre keltette a féllábával sírban levő igazgató-tanácsot,
kezébe adván a növendékek segélyezésének igen-igen nagy fontosságú
ügyét; egyúttal pedig ezzel megfosztván az egyes tanári testületeket
oly természetes joguktói, melyet tőlük elvenni lealázó, az intézetek
érdekében pedig határozottan veszedelmes. Ezen min. rendelet ugyanis
azt mondja: cA felveendő tanulók létszámának és a részükre adandó
kedvezmények megáUapítása évről-évre történik, E czélból a tanítóképző-
intézetek igazgató-tanácsa, illetőleg az óvónőképzők igazgatói és tanári
testületei legkésőbb- márczius 20. körül a kir, tanfelügyelő útján jelen-
tést tesznek a kedvezmények mult évi állapotáról s bemutatják esetleg



megokolt javaslatnkat ezen kedvezmények felemelésére, leszállítására
vagy az adományozás czélszerűbb módozataira nézve.s - Az ingyenes-
ellátásra vagy kedvezményre (s általában a fölvételre nézve) az igaz-
gató-tanács tesz ajánlatot a miniszternek. Tehát az egész miniszteri
rendeletben a tanítóképző tanári testületérőlonmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAsző nem lévén, önként
következik :yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

a ) hogy a taná r i testület, mely a növendékeket oktatja, vezeti,
neveli, s tehát ez alapon legfőképen és kizárólag képes és hivatott
azok érdemeinek elbírálására s arra, hogy ki mennyi segélyre érdemes
- az intézeti fegyelem, szellemi haladás és erkölcsi fejlődés tekinteté-
ben oly döntő szerepet játszó segélykiesztás jogából teljesen ki van
zárva j

b) hogy az igazga tó-tanács, mely az egyes növendékeket sem
személyileg, annál kevésbbé erkölcsi és szellemi tekintetben absolute
nem ismeri, mert nem ismerheti, szabadon, a tanári testület meghallga-
tása nélkül, vagyis saját tetszése szerint (vagyis a protekcziók szerint.
Szerk.) javasolja a miniszternek a segélyek kiosztását. Hogy aztán az
illető azt megérdemli-e, vagy sem, s hogy igen sokszor az egyéni
érdek, pártfogás, stb. dönt elhatározásában, az igazság, méltányosság s
az intézeti fegyelem, szellemi érdek rovására, a tisztelt igazgató-tanácsi
tag urak előtt, egészen természetes; ők egyébbel nem tőrődnek. A
segélyeket kiosztják a véletlen s pajtáskodás ut mutatása szerint, s hogy
így gyakran a kevésbbé érdemesek részesülnek meg nem érdemelt
segélyben, a másik érdemes és arra rászorult fél pedig méltatlanul,
igazságtalanul szenved, - az egyszerű en oly kis, csekély baj, mivel ők
épen nem törődnek j

c) hogy ezen rendelet szerint az óvónőképzők igazgatói és tanári
testületei méltóbbaknak találtattak a segélyek igazságos kiesztásara. mint
a tanítóképzők tanárai; de erről csak az tehetne, ki azt hiszi, hogy
mi, tanítóképző tanárok, szűk látókörünkkel valami rémítően rá vagyunk
szorulva a rhí jól ismert s érdemileg már eddig is több ízben eléggé
méltányolt igazgató-tanácsunk azon atyáskodó, szíves támogatására,
melylyel kegyes a legszebb s legelhatározóbb hatású jogainkat elvállalni,
a dolgot, munkát s fáradságot pedig persze, a megosztás elve alapján,
továbbra is nekünk hagyni. _

Sajátságos, hogy a miniszteriumban oly sok idő mulva sem akar-
ják észrevenni, hogy mily gyönyörű és haszontalan intézmény ez az
igazgató-tanács. Az intézetek érdekében nem tesz semmit, mert. nem
tehet; azonban az előtte ismeretlen növendékeknek érdemö'k seer in: (?)
segélyt ad, 11 tanárt pedig, kinek munkájához, dolgához nem ért, .bírál-
gatja. Az intézetról rnint «miénks- ről beszél, de komolyanazzal mit
se törődik, hanem igen sokszor az intézeti egészséges élet rovására
metéktelen jogokat tudákos ábrázattal gyakorol.

Különösen érezteti hatását az igazgató-tanács az állami tanítónó-
képzőknél, hova csapatostul veszik föl a soha tanítónővé lenni nem
akaro nagyságos kisasszonyokat, hogy olcsón kimívelődjenek, de a
szegény kis hivatalnok s tanító leányának, kinek hivatása lenne később,
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mint tanítőnőnek, otthon maradt 5-6 testvérét segélyezve a nyomorú-
ságból kiragadni, - annakyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAnincs sem segély, sem hely,' menjen kapálni.

De ne szaporítsuk a szőt ; végezzünk - bár a minisztériumban
is végezn ének - ezzel a szerencsétlen igazgató-tanácscsal s mondjuk
ki őszintén, hogy sem a tanítóképzés, sem a tanári testületek, továbbá
sem az igazság, sem a méltányosság nem kivánja, hogy az: igazgató-
tanácsok kezébe legyen letéve a fölvétel és a segély kiosztás joga, mert
az egyedül a tanári testületet illeti s csak az képes magasabb szem-
pontok szerint ebben a kérdésben dönteni.

3. A kérdéses min. rendelet még mindig föntartja a nőképzőknél
a felső népiskolák spolg. iskola IV. osztályát végzett növendékek
részére a fölvételi vizsgálat, Minden más intézetnél elfogadják és res-
pektálják a nyilvános jogú intézetek osztályzatait ; miért kivétel az
csupán a nőképzőknél? Vegyék fel a bizonyítvanyok alapján s ne kény-
szerítsék a szegény szülőket, hogy S-6-ik vármegyéből is fölvándo-
roljanak a fölvételi vizsgálatra s utoljára is az legyen a válasz, hogy
a vizsgálat sikerűlt, de azért még sincs hely. Vajjon ki téríti meg
ezt a hasztalanul kidobott nagy költséget a szegény, nyomorúlt
szülőknek?

A miniszteri rendelet keserű hatása alapján a tanári közvélemény
méltán 'elvárja az egyesület választmányától, hogy e sérelmek meg-
szüntetése czéljából szavát fölemelje s oda hasson, hogy addig is, mig
a tanítóképzők végleges és szakszerű szervezete kidolgoztatnék - a.
fölvételeknél a növendékek, szülők, tanári-testületek s az intézetek érde-
kei megóvassanak, s mint sok rossznak kútforrása, az igaagato-tanács.
fölvételi és segélyosztási joga mielőbb megszünjék.

E. T,XWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

N é h á n y t a n é v v é g i g o n d o la t n é h á n y t a n í t ó k é p z é s i

i i g y r ő I .

Most. hogy ismét befejeztük az iskolai évet, alkalom- és időszerű-
nek találom, hogy néhány ügyre hivjam fel tisztelt kartársaim figyelmét,
noha ezekről már több alkalommal több, az enyémnél jelesebb-
toll írt.

Ilyen első ügy a tanítóképzőkbe való fölvétel.

A vallás- és közoktatási rniniszternek 1896. évi 10,696 sz, a. kelt
rendelete ujra szabályozza a felvételeket s nem lehet tagadni, hogy
ezen szabályrendelet sok tekintetben czélszerű intézkedések et tartalmaz ;:
mindazonáltal még nincsen végleg megoldva a felvétel rendezésének ügye.

Azt hiszem, hogy itt volna már az ideje, hogy - a mit már a
képzők amúgy is több év óta hol jobban, hol kevésbbé nyiltan, dc-
mindenesetre a tanítói hivatás javára gyakorolnak, - a tanítóképzők
első osztályába ezentúl csakis oly ifjakat vegyenek fel, a kik a gimná-
ziumok, realiskolák vagy polgári iskolák négy osztályát teljesen . és
kielégítő eredménynyel végezték.
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Ez a körülmény feleslegessé tenné a felvételi vizsgákat s jobb
anyargot is hozna a képzőkbe. Annyival is inkább kell ezt óhajtanunk..
mert igen sok fiatal ember, azon föltevés, gondolat mellett, hogy hát
esztendőre amúgy is a tanítóképzőbe fog menni, a negyedik osztályt
csak immel-ámmal végezi, abban vagy nem, vagy igen rosszul tanul
és ha meg is bukik, nagy lelkiismeretbeli furdaLásokat e miatt nem
érez és így igen hézagos, igen hiányos ismeretekkel és meglazult
kötelességérzettel lép át a tanítóképzőbe. Ellenkezőt tapasztaihatnánk,
hogyha a fiatal ember tudná és érezn é, hogy neki, akár átlép a képző be, akar
nem, okvetetlenül kell tanulnia, s az osztályt tisztességesen elvégeznie.

Összefügg a képzőbe való fölvétel ügyével maga a föl vételi vizs-
gálat és annak egyik tárgya, a történelem is.

Az 1896. évi ro,696. sz. a. kelt míniszteri rendelet a felvételi vizsgá-
latokat a tanév elejéről a tanév végére teszi azért, hogy az illetők a
felvételről, illetőleg az ezzel együtt járó állami segélyek el- vagy el
nem nyeréséről és a segélyezés fokáról idejekorán értesülhessenek. Szó
sincs róla, van ebben az ujításban valami czélszerű, de épp annyi hát-
rányos is mind a szülőkre, mind a jelentkező tanulókra nézve is. A
szülőkre nézve hátrányos azért, mert alig fizethették ki a tartozásaikat abban
a városban, a hol fiok gimnáziumba járt, már is új gond terheli lelküket, fiok at
rögtön tovább kell küldeniök ebbe vagy abba ~ városba, hogy ott a
tanítóképzőben fölvételi vizsgálatot tehessen. !Uj gond. új kiadás és
pedig oly időszakban, a mikor a szegény emberek éppen nem pénzel-
hetnek. Hát a szegény fiatal ember, a ki még a mult tanév vizsgáinak
a fáradságát ki nem pihenhette, vajjon milyen kedvvel indulhat a még
csak jövő tanévnek rovására eső új vizsgának, a fölvételi vizsgának t
Azt hiszem, ezek a vizsgák nagyon kevés örömet rhozhatnak az illető
tanári karoknak.

De ezeknek a felvételi vizsgálatoknak van még egy más igazság-
talan részök is, és ez az, hogy a vizsgálatot a házai történelem ból is kell
kiállaniok a jeletkezöknek. holott ők vagy nem tanulták a történelmet,
vagy a hazai történelem helyett az egyetemes történelmet tanultak.

Az 1868. t.-czikkben megállapított tanítóképző-intéaeti tanterv és szer-
vezet jogosan követelhette a felvételi vizsgát tevőktől a hazai történe-
lem tudását is, mert hisz akkor a gimnáziumok negyedik osztályában
tanították a hazai történelmet s polgári iskolák még nem voltak, de
most, a mikor a gimnáaiumi tanterv módosult, ezt a vizsgát jogosan
követelni nem lehet. Némileg enyhítette e súlyos körülményt az előbbeni
rendszerben az, hogya felvételi vizsgák a :tanév elején tartatván, a
jelentkezők két hónapi vakáczió alatt elkészülhettek a történelmi vizsgára;

A második ügy, a melyről e tanév végével beszélhetünk; ayxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAtan-

képesítő vizsgá la tok írá sbeli részének a tá rgyaz·.

. Minél többször veszek részt a tanképesítő vizsgálatokban, annál erő-
sebbé válik a meggyőződésem, hogy a régi rendszer jobb volt a mainál.
(? Szerk.) A régi rendszer, a mint tudjuk, csak két írásbeli vizsgát köve-
telt a jelöltektől: egy magyarnyel vit és egy mennyiségtanit. N ézetem
az" hogy a terrnészetrajzböl, .terrnészettanből es gazdaságtanból helye-.
sebb volna szóbeli vizsgát kívánni, mint írásbelit éspedig azért,. mert
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ezeket a vizsgákat, ha szóbeliek volnának, szemléltetéssel is lehetne
összekapcsolni, holott mint írásbeliek nagyon is elvont, elméleti jellegűek;
már pedig csakis a gyakorlati vizsgák érnek valamit, mert praktikus
fogásokkal is jár egy-egy természetrajzi tárgy, vagy természettani esz-
köz leírása. Továbbá a szóbeli vizsgák ártal jobban lehet kipuhatolni,
hogya jelölt mennyire birta feldolg ozni, oki és okozati viszonyba
hozni ezen tárgyak ból szerzett ismereteit. Azért is szeretném vissza-
állíttatni a szóbeli vizsgát, mert ezek a tárgyak kevésbbé szolgálnak a
fogalmazó képességnek kimutatására, mint a földrajz, történelem és
alkotmány tan.

Szerintem az írásbelieket bátran lehetne korlátozni egy magyar-
nyelv s irodalmi, egy németnyelvi, egy számtani és egy mértani tétel
kidolgozására. Az első és második szükséges a fogalmazó képesség és
nyelvtani ismeretek, a harmadik és a negyedik a logikus gondolkodás
kipuhatolása végett.

A harmadik tanítóképzési ügy, a melylyel foglakozni kivánok, a jelöl-
tekyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAtanítóképesítővzzsgadíja . A ro, illetőleg zo írtnyi vizsgadíjnak a követe-
lése leendő tanítóktól, a kiknek állásához igen szerény fizetés van kötve,
nem méltányos. Ettől a kőltségtől meg kellene kimélni a rendesen
szegény, szülőket is. Elvégre is az állarn és a tanügyi tárcza könnyen
nélkülözhetné azt a pár ezer forintot, a melyet e czfjnen bevesz. Mohar
kimutatása szerint az állam a mult tanév végén 498 oklevelet adott
ki. Tegyük fel, hogy ebből 498 oklevélből 450 darab aonmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA10 frtot es 48
darab a 20 frtot jövedelmezett az államnak, ez mindössze 4500 + 960
frt = összesen tehát 5460 frtot jövedelmezett az államnak. Valóban, ezen
összeg csekély volta nem áll arányban azzal a megerőltetéssel, a mibe
a szegény szülőknek a ro-20 frt le fizetése kerül. Fedezete van az
államnak a sok czéltalan áthelyezésre, miért ne pótolhatná a tanképesírók
vizsgadíj ának czímét egy másik czímmel? Az is különös, hogy mig más
szakiskoláknal a vizsgadíjak a tanári kart illetik addig a tanítóképző-
intézeti vizsgadíjakat az állam veszi föl. Ha már az állam vizsgadíjat
szed, akkor fizesse is azokat, a kik a vizsgálat munkáját teljesítik. Vagy
pedig, ha nekünk nem ad a vizsgálat teljesítéséért semmit, akkor ne
is szedjen vizsgadíj at ; vagy legalább fordítsa a kormány a beszedett
összegeket jótékony czélra, példáúl az Eötvös-alap gyarapítására. Mi
ebbe is belenyugszunk

A magántanulők osztályvizsgálataiért is kár díjat szedni; mert a
tanulók a legtöbb esetben nem tudják azt lefizetni ; sőt néha a tanárok
még útiköltséggel is kénytelenek a tanulókat ellátni s a vizsgadíj at
is visszafizetni. A magánvizsgálati díjakat el kell törülni.J)

Baja. Mz"ha licska István.

1) A magánvizsgálati díjak eltörlésébe aligha egyeznék bele valaki a czikkíró urou kívül,
A mi a képesitő vizsgálatok díját illeti csak jelezni kívánom, hogy az egyesületnek

~ílláspontjá szerint a vizsgálati díjak a vizsgál6 tanárok között kiosztand6k. A választmány
e czélból foJyamodással is éjt a vallas- és közoktatási miniszter urnál. Hogy az illető tanári
kar a neki jár6 összeget részben vagy egészen j6tékony;czélra fordítja, az a testület magán-

dolga . Azt a jogukat azonban sohase adják fel a tanít6képző tanári testületek, hogy a vizs-
gálati díjak őket iletik l Szerk,
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A t a n á r k é p z ő gímnazlum 2 5 é v i f e n n á l l á s á n a k

ü n n e p e .

A tanárképző gimnáziumot a dicső emlékezetű br. Eötvös József
szervezte; az iskola azonban csak halála után nehány hónappal, 1872.
május r ó-án alakult meg. A szervezés munkájában kitünt az akkor még
fiatal, de nagy tudományú magyar pedagógus, dr. Kármán Mór, a ki
ez iskolában kezdte meg a magyarországi tanítói pályáját, ott is toly-
tatta a lefolyt 25 éven át, mint annak egyik «mestere», miként magát
nevezi, s mint szellemi vezetője, miként azt általában elismerik. Ez az
oka annak, hogy az iskola tanítói testülete június hónapban kettős
ünnepet ült, az intézet fennállásának és dr. Kármán Mór működésének 25-
éves jubileumát.

Mély rokonszenvünket ébresztette fel az iskola kettős fényes ünnepe,
melegen üdvözöljük a testületet úgy, _miként kartársakhoz illik; mert
bizonyára nem veszik rossz néven a kartársi elnevezést tőlünk, a kik a
«tanítók» képzésén fáradozunk. A kartársi meleg üdvözlésre indít
minket az a tudat, hogy szomszédos mezőn s egy czélért fáradozunk,
a magyar nemzeti iskola eszrnéjéért s a magyar nép százezreinek
és millióinak európai színvonalon álló nemzeti műveltségéért. Eszközeink
ugyanazok, tudományosan művelt tanítókat adni hazánknak; sőt küzdel-
meink is azonosak voltak a múltban, szembeszállni a kételylyel, bizalmat-
lansággal, elfogultsággal és társadalmi közönbösséggel, e mellett nem
ejteni el a haladás fonalát s az oktatás mezején meggyökeresedett
sablonok helyébe lassan-lassan uj éltető eszméket ültetni el.

Szívesen ismerjük el, hogya haladásban a tanárképző gimnázium
állott elől. Először itt jutottak kifejezésre a tudományos pedagógiának
azon eszméi s vívmányai, a melyek lassanként utat találtak a népisko-
lákba s a népiskolai tanítóképzőkbe is. A tanárképző gimnáziumnak el
nem vitatható része van abban, hogy eszmék, a melyek az oktatás terén
eleinte mint jelszavak tüntek fel, idő folytán tartalmat kaptak s a
gyakorlatba is átmentek.

Hogy elismerésünkkel készséggel adózunk a tanárképző gimnázi-
umnak, annak a munkakör rokon természetén kívül oka az a rokon-
szenv is, a melyet a tanárképző ~imnázium testülete a népoktatás iránt
kezdettől fogva tanúsított. A tanárképző gimnázium testületének éppen
előkelő tagjait, dr. Kármán Mórt, Volf Györgyöt, Beke Manőt, Staub-
Mórt, Csengeri Jánost, Négyessy Lászlót gyakran látjuk a népiskolai
ügy' terén is serényen működni, sőt nem ritkán a népiskolai tanítók
mozgalmaiban résztvenni. Ez a magatartás míg egyrészt rokonszenvet
támasztott irántok a nép oktatás terén működők részéről, másrészt tanú-
sította, hogy feladatukat mindenkor mélyen átértették s magasabb-
szempontokból teljesítették.

Az intézet testülete pedagógiai működésének irányt, szempontokat
a lefolyt 25 éven át dr.yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAKármán Mór adott. Az ő elvei érvényesültek
az ifjúság oktatásában, a tanítójelöltek gyakorlati kiképzésében. Kármán
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működése azonban nemcsak a tanárképző testület szellernén s az inté-
zetből kikerült ifjúságon látszik meg, hanem kihatott az ország egész
középiskolaí, egyetemi, sőt népiskolai oktatására is. .

Az ő széles körű és mély tudása, gazdag szelleme a közoktatas
minden ágán tudott érvényesülni. A különböző ágak közül különös
szeretettel karolta fel mindenkor az elemi tanítóképzés ügyét, mint azonmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
ő eredeti szakmájával, a tanárképzéssel leginkább rokon ügyet. Hogy
mit tett Kármán a tanítóképzés érdekében, tniként vett részt a tanító-
képzők mozgalmaiban, azt megírva találjuk a Kármán tiszteletére kiadott
emlékkönyvben (Jövőre köz öljük. Szerk.); most csupán annak kijelentésére
szorítkozunk, hogy ő a tanítóképzők körében általános tisztelet és szere-
tet tárgya. Egyszerű megjelenésével, természetes nyájasságával megnyerte
sziveinket és bámuljuk nagy tudományát, tiszteljük nemes önzetlen-
ségét. Lelkesedéssel csatlakozunk azokhoz, a kik az ő jubileumát meg-
ülték. Adja az Isten, hogy önzetlen munkásságát a haza' javára még
igen sokáig folytathassa.

Az ünnep június r 3-án kezdődött az intézet aulájában: de ez a
rész inkább családi volt. Az intézet aulájában a tanuló ifjúság színdarabot
és hangversenyt adott elő. A nyilvános ünnep másnap, június I4-én
volt a fővárosi uj városházán ak közgyűlési termében.

Az ünnepségen nagy közönség vett részt. Az elnöki széketyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVolf

György igazgató foglalta el s apadsorokat tanügyünk előkelőségei
töltötték meg. Ott voltak: Gyulaz" Pál, Beó'thy Zsolt, báró l!.'iftvó's Loránt,
Goldúeher Ignácz, Hegedüs István, Koch Antal, Mandelló Gyula, Négyessy

Lász ló és Apá thy István egyetemi tanárok, Leouey Sándor, volt min.
tanácsos, közigazgatási biró, Klamarz'k János nyug. min. tanácsos, Chorz"n

Ferencz és Dánz'el Gábor orsz. képviselők, Herman Ottó, Tóth József
és Erődy Béla tanfe1ügyelők, Súly Kálmán, az akadémia főtitkára, Bar ta l

Antal, Lederer Ábrahám, Radó Antal és azonkívül sok tanár, többen
a vidékről is, az intézet volt növendékei és szépszámú hölgyközönség.

A gyűlést délelőtt ro órakorKJIHGFEDCBAV o lf György elnök nyitotta meg
tartalmas beszéddel, melyben vázolta agyakorló főgimnázium nagy
fontosságát s a következőképen végezte fejtegetéseit: '

«Vissza kellene tekintenem az elmult huszonöt évre ; vázolnom
kellene iskolánk negyedszázados történetét. De nem teszem. mert sok
fájdalmas emléket is föl kellene ujíta\lom abból a korból, midőn isko-
lánkoak puszta léteért is élet-halál harczot kellett vívnia. Ne vegyüljön
semmi keserűség a mai nap örömébe. Iskolánk él és virágozik ; ennek
örüljünk és bízzunk a jövőben. Közoktatásügyünk, hála a gondviselésnek,
oly férfiú kezében van, a kinek fenkölt lelkétől, törhetetlen akaraterejé-
től csak a legszebb, legjobb telik. Ígyami szegény szánandó kezdet-
ből indult és nagy küzdelmek között felserdült iskolánk is bizton remél-
heti, hogy a mainál is még sokkal szebb napokat fog érni. Ezzel Isten-
nek kegyes segélyét kérve, ünnepi ülésünket megnyitom. (Éljenzés.)

Utána SzujJpán Vilmos, kir. tanácsos, a régi gyakorló tanárok
nevében, Apá thy István kolozsvári egyetemi tanár, a régi növendékek
nevében mondottak hálás köszönetet az intézet vezetőinek.XWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

j
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Kármán Mór a mostani tanári kar nevében szólott. Visszapillantott
arra a tövises útra, - a melyen a szerényen alakult intézet lelkes vezérei-
nek végig kellett haladniok, hogy végre kivívhassák az ország elisme-
rését. Az intézet e huszonöt éve próbaidő volt, a küzdés és a munka
nehéz ideje. Büszkén el lehet mondani, hogy megállta a próbát. Előadá-
sának többi részében azokat az elvi alapokat fejtegette, a melyen tanítá-
sának terve nyugszik. Ebben kiinduló pontja az, hogy összeköttetést
.keres az egyes tárgyak tanításában a nemzeti kőzélettel, Érezteti a
növendékkel, hogy mindennel, a mit tanul, gazdagítja a nemzeti közéletet.
Végig megy ,így az egyes targyakon, mindegyiknél kirnutatva, hogy mit
-és mennyiben kell tanítani a nemzeti művelődés szempontjából. Az idegen
nyelvek és művek csak annyiban tartoznak a magyar iskola tanításának
körébe, a mennyiben azok irodalmunkra vagy történelmi fejlődésünkre

hatottak. A tanításban főleg arra törekszik a mintagimnáziumban a tanár,
hogy a növendék mindég saját munkája árán jusson mindenre, s ezért
sohasem tárnak eléje kész tételt.

Kármánnak előadását perczekig éljenezték. A jelenleg működő
gyakorló tanárok nevében Andor József mondott lelkes beszédet, a
tanuló ifjúság nevében Goldsieher Miksa, VII. osztályú tanuló szólott.

Befejeződvén az intézet tulajdonképen való ünnepe, Volf György
igazgató köszönetet mondott a közönségnek szfves részvételéért. Ezzel
.áttértek a Kármán-jubileumra, a melynek lelkes lefolyása megindító
tanúsága volt annak a szeretetnek, melylyel Kármánt tanítványai, barátai,
tisztelői egyaránt körülveszik.

Elsőnek Gyula i Pál üdvözölte az ünnepeltet.
cA midőn - úgymond - a m. kir. tanárképző intézeti gyakorló

iőgimnázium igazgatósága elhatározta, hogy fennállása negyedszázados
-évfordulójat megünnepli. mi vala természetesebb, mint hogy mindazok,
a kik az iskola iránt közelebbről érdeklődnek, szintén elhatározták, hogy
ez emlékezetes napon, bár szűkebb körben, üdvözölni fogják önt, tisztel
tanár úr, a ki ez iskolát szervezte s egy negyedszázad óta vezeti. Az
ön egykori tanítványai, mostani tanártársai és a hálás szülők fölkértek
engemet, mint az egyetemmel kapcsolatos tanárképző intézet egyik
idősb tan árát, hogy vezessem őket az ön üdvözlésére. Ime, megjelentem
velük s üdvözlöm, önt teljes szivemből.

Ön kora ifjúsága óta a magyar tanügynek szentelte életét. Az
iskola útján valódi műveltséggel erősíteni a nemzeti szellemet s az
egymásra hatással fejleszteni mindkettőt : volt az ön törekvése s nem
-csekély. siker követte fáradozásait. Minden pályán két jelenség az, melye-
ket jutalomnak tekinthet a küzdő, a többi mind csak külső disz vagy
éppen hívságos semmiség. Az egyik a nyugodt öntudat enyhe érzése,
hogy mindent meg tettünk, a mi erőnkből tellett, azon szerit czélért,
melyet magunk elébe tűztünk, habár a balkörülmények miatt nem
koronázta elég siker küzdelmeinket. A másik a siker öröme, midőn látjuk,
J:l.ogy az általunk elvetett magok kikelnek, virágzanak, gyümölcsöznek.
On birja mindkét jutalmat, a nyugodt öntudat érzését s a siker fölemelő
örömét. Birja is, élvezze is sokáig s fogadja szivünk mélyéből fakadó
legjobb kívánatainkat.»
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CsengeryzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAJános ódáját szavalta el, melyet ez alkalomra irt Kár-
mánhoz. Ezután Beóthy Zsolt üdvözölte a jubilánst, a kire - mint mondá
- rámutathatunk nemzetünk előtt, mint példára: hogy kell negyed-
.századon át híven és lankadatlanul küzdeni egy czélért. - Hass oda,
beszédét így fejezte be, példáddal és szavaddal, hogy a te pályádnak.
kimagasló erényei magyar erényekké legyeIfek. Ezzel egy díszes köny-
vet nyujtott át az ünnepeltnek, a mely könyvben a tanügy, a nevelés,
a nemzeti közművelődés köréből vannak remek szép gondolatok előkelő
tanügyi férfiaktól.

Dániel Gábor orsz. képviselő a szülők háláját tolmácsolta s egy-
úttal átadta Kármánnak olajfestésű arczképét, Székely Bertalan művét.
Hegedűs István a magyar pedagógiai társaság. Hofer Károly főigazgató
pedig az országos középiskolai tanáregyesület nevében üdvözölték. Kár-
mán az üdvözlésekre mélyen megindulva felelt. Jutalmat csak a munká-
ban keres - így szőlt, - hogy mennél több munkát, mennél nagyobb
körben végezhessen. Nála a munkásságnak ideálja az volna, ha a gon-
dolatok és érzések az egyénből kiáradva másokban támadnának fel ujra a
nélkül, hogy a gondolatok s érzések első hirdetőjének neve és érzése
fenmaradna. Bár lenne érzése, gondolata oly igaz. hogy elterjedne a
nép között, válnék a nép vérévé, nem tudva, kitől, honnan ered. Mert
az ember ideálja az legyen, hogy gondolatában, érzésében találja meg
a nemzet a maga lelkének nyílvanulását, hogy így beleolvadhasson szel-
lemével a tömegbe. Hálája ezért a megható ünnepeltetésért az lesz,
hogy igyekezni fog ennek megfelelni; példát adjon életében, hogy mily
boldogság a tanítás. ha összekötjük a nemzet, az emberiség érdekeivel.

Az ünnep Kármán éltetésével ért véget. Az érdemes tanárt a
közönség üdvözölte ezután, egyenkint sietven hozzá köszöntésére,XWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A n é p o k t a t á s a m a g y a r t ö r v é n y t á r b a n 1 8 4 8 - 1 8 9 6 .

Adatok népoktatásunk ujabb történetéhez.*

A «II. országos és egyetemes tanugyi kongresszus s 1896. évi
július hó 3-adikán tartott emlékezetes megnyitó gyűlésén kimondotta,
hogy: eközoktatásunk nemzeti irányú fejlődésének biztosítása szem-
pontjaból szükséges oktatásügyünk történetének minél teljesebb földol-
gozása és minél általánosabb megisrnertetése.s

A közoktatásnak mint az állam intézményének fejlödését, tehát
történetét is, három főtényező irányozza: a törvényszerzés; a kormány-

*) Ezzel némileg' megegyező tartalmú tanulmányt «A magyar törvények és a nép-
oktatás> czím alatt a szerző székfoglal6ul olvasott fel a Magyar Paedagogiai Társaság I893.
november r8-adiki ülésén. (L. Magyar Paedagogia I I . évfolyam. 408-435.)
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zás és a belső végrehajtás. A törvényszerzés megállapítja az intézmény
vezető elveit és működése kereteit; a korrnányzás értelmezi, s a min-
dennapi élet eseteire alkalmazza a térvények elvi kijelentéseit; a belső
végrehajtás, vagyis az oktató intézetek személyzetének eljárása pedig,
az apróságokig megtestesíti a törvényszerzés meg a kormányzás ren-
delkezéseit. E három tényező együttes működésének részletei mutatják
be az intézmény fejlődésének fokozatait, s korrendben egybefoglalva,
az intézmény történetét.

A három tényező közül kétségtelenül legjelentősebb a belső
végrehajtás. A legjobb törvény vagy rendelet is csak írott malaszt, ha
avatatlan, vagy tunya kezekbe kerül, s viszont a szakértő és buzgó
végrehajtó a félszeg szabályokkal is helyes életet alkot. De a történet-
irányzás joga és kötelessége mégis a törvényszerzés föladata, mert
átalánosan kötelező intézkedései nélkül a végrehajtás munkája az egyé-
nek tetszéseire bomlik szét.

Hazánkban különösen nagy jelentőségű a törvényszerzésnek a köz-
oktatásra hatása. Nyelvi, felekezeti, földrajzi és nemzetközi súlyos hely-
zetünkben államunk és nemzetünk egységének kifelé megvédelmezése
és befelé megerősítése, vagy jobban mondva: egész nemzetünknek a
magyarságban egybeolvadása, s államunk magyar jellemének teljes ki-
domborodása attól függ, hogy törvényszerzésünk elvi kijelentései mely
irányba. terelik közoktatásunkat. Azért ha oktatásügyünk történetével
foglalkozunk s ha a mult idők példáin okulni óhajtunk, legelőször is
törvénytárunknak közoktatásunkat irányító rendeleteit kell tüzetesen
megismernünk. Csak azokból tanulhatjuk meg, hogy államalkotó és fön-
tartó erőnk eleddig mi eredményes és mi sikertelen intézményt terem-
tett közoktatásunk, s vele magyar nemzeti államunk hasznára vagy
kárára.

Közoktatásunk legértékesebb ágának, - mert igaz, hogy: «Fölül-
ről jő a világosság>, de előbb való, hogy: «Alulról kezdik építeni a
házat>, - a népoktatásnak történetére törvénytarunkban igen sok
nagybecsű adat van összehalmozva. Kivált népképviseleti álkotmányunk
életbelépte óta, vagyis miőta az államnak a köznép javára szolgáló
intézményei már nem Karok és Rendek ajándékai, - hanem az egész
nemzet önszándékú és czéltudő alkotásai, azóta törvényszerzésünk --
az anyagi támogatás csekélységét mellőzve - különös nagy gondot
fordított népnevelésünk fejlesztésére. Századunk közepétől kezdve, mű-
ködésének majdnem mindenik évében új meg- új alapvető, erösítő és
bővítő rendelkezésekkel igyekezett helyrepótolni a korábbi zivataros
századoknak a népoktatás körül kényszerülve elkövetett mulasztásait.

Már 1847/8. évi törvényszerzésünk is tervei közé sorolta ezeknek
az ügyeknek szabályozását. De működésének rövid másfél évében, az'
államszervezés megkezdésének nagy nehézségei vel küzdve, csak nyolcz
általános irányú rendelkezést mondhatott ki. A független magyar felelős

1) 1848: Ill. t.-ez, 14. §.yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAe, pont, SIS. §. - Ezeket a rendelkezéseket Erdélyre is.
hiterjesztette az 1848: erdélyi 1. t.-ez. 3. §-a.

Magyar Tanítókérzö.



378

miniszteriumot megalakító törvényben a vallas- és köz oktatás számára
külön szakosztályt szervezett, s annak élére külön minisztert állított.l)
Az országgyűlési követeknek nép képviselet alapján választásáról szóló
törvényben a képviselők megválasztása körül a tanároknak és «iskola-
tanítóknak» értékes kedvezest adott. 2) Az úrbéri szolgálatokat megszün-
tető törvényben a néptanítók némely régebbi anyagi kedvezését továbbra
is föntartotta.s) A «vallás dolgában. kelt törvényben két nagy jelentő-
ségű alapelvet mondott ki; az egyik szerint: - Minden bevett vallás-
felekezetek egyházi és iskolai szükségei közálladalmi költségek által
fedeztesseneks.j) a másik szerint pedig: «A bevett vallásfelekezetek
iskoláiba járhatás, valJáskülönbség nélkül, mindenkinek kölcsönösen
megengedtetik» ;5) S ugyanabban a törvényben a görög nem egyesültek
iskolafentartó jogát is megall apította.v) A szabad királyi városokra, a
községi választásokra, a jász-Kún-kerületekre, a Hajdu-kerületre, s a
Fiume és Buccari szabad tengeri kereskedő kerületekre vonatkozó tör-
vényekben a tisztviselők megválasztása körül a tanároknak és tanítók-
nak értékes kedvezéseket nyujtott. 7) S az úrbéri viszonyok elenyész-
tének következéséről szóló törvény a szebeni árva- és lelenczház szük-
ségeiről gondoskodást az' állam kötelességei közé sorozta. ,8)

A kerlatlan idegen kormányzás időszaka után a nemzet figyelme
állandóan reá fordúlt a népnevelés nemzetalkotó ügyeire. Az érdeklődés
eleintén kicsiny volt, de későbben hathatóssá növekedett. Az újraébre-
dés korát sajátságosan jellemzi, hogy 1861-ben az országbírói értekez-
letideiglenes törvénykezési szabályai a testi büntetés alól mentességet
a tanárokra és tanítokra is kiterjesztették. 9)

Az 1865/7. évi törvényszerzés nagy közjogi alkotásai között csak
egy ideiglenes intézkedés érinté a népoktatást. Ez a magyar ezredek
kiegészítésére szükséges újonczokat megajánl6 törvénynek ama rendel-
kezése, mely a hadkötelezettség alól közoktatási és más okok miatt
addig gyakorolt kedvezést továbbra is föntartotta. 10)

2) r848: V. t.vcz, 2. §.yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAd) pont. - 1848: erdélyi II. t.vcz, 3. §-a. d) pont. Ezt a
két rendelkezést megujította az 1874: XXXIII. t.-cz. 9. §-ában.

S) 1848: IX. t.-cz. 3. §.
4) 1848: XX. t.-cz. 3. §. - Ez a rendelkezés megváltozott az 1868 : XXXVIII. t.-cz.

II. §-ának életbeléptekor.

5) 1848: XX. t.-cz. 4. §. - 1848: erdélyi IX_ t.vcz, 2. §. - Ezt a két rendelkezést
megújította az 1868: XXXVIII. t· -cz. 45. §-a.

6) 1848: XX. t.-cz. 8. §. - Ezt a rendelkezést némi változással megujította az
1868: IX. t.-CZ. 3. és 10. §-a.

7) 1848: XXIII. t.·cz. 6. §.KJIHGFEDCBAe j pontonmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAj XXIV. t.-cz. 1. §. j XXV. t.vcz, I. §.; XXVI.
t-cz, I. §; s XXVII. t.-cz. 6. §. - Ezek a rendelkezések mind megv.áltoztak az 1868:
XXX., I~70: XLII. és r871: XVIII. t.-cz.-ek életbeléptekor.

8) 1848: erdélyi VI. t.~cz. 5. §. - Ezt a rendelkezést megújította az 1876: XLI.
t.-cz. 2. §-a.

9) Id. törv. szab. II. 5. §. - A testi büntetést általában csak az 1871: Lll. t,- ez,
1. §-a törölte el.

'0) r867: IX. t.-cz. 5. §-a. - Ezt a rendelkezést megújította az 1868 : XXVII. t.-cz.
3. §.a, de az egész t.vcz, ,megváltozott az r868: XL. t.-cz. életbeléptekor.



379

Alkotmányunk helyreállításának második évétől kezdve törvény-
szerzésünk lázas buzgósággal dolgozott államunk új szerkezetének föl-
építésén. Széles körű működése a népoktatás különtéle ügyeinek szabá-
lyozására is kiterjeszkedett. Munkálkodásának első nyugodt évében,
1868-ban, tízennyolcz kisebb-nagyobb értékű intézkedéssel sietett a
népnevelés nagy kérdéseit szabályozni. Művei közül a kereskedelmi és
iparkarnarákra vonatkozó törvény a szakképzésnek előre mozdítását, e
kamarák kötelességei közé sorozta. 11) A görög keleti vallásúak ügyei-
ről szóló törvény ennek a felekezetnek iskolafontartó jogát újra meg-
állapította. 12) A dohányjövedék felől kelt törvény a dohány termesztés
körül az oktató intézeteknek becses kedvezést arlotto 13) Aházadót
szabályozó törvény a nyilvános iskolák épületeit, a tanítók lakásait, s
a szegény tanulők ellátására szánt épületeket amaz adó alól fölmen-
tette. 14) A bélyegekre és illetékekre, valamint a díjakra vonatkozó tör-
vény a közoktatás czéljaira tett hagyományok- és ajándékozásoknak.
az oktató- és nevelő-intézetek ingatlan javainak, s a tanítók lakásainak
bélyeg-, illeték- és díjmentességet, illetőleg kedvezést biztosított. 15) A
földadó felől kelt törvény az iskolák kertjeit ez adózás alól kivette. 16)
A jövedelemadóról szólő törvény a tanítóknak, a nyilvános közoktatás
czéljaira szolgáló tőkéknek, s a rendes tanulóknak különféle kedvezése-
ket nyujtott. 17) A magyar ezredekhez szükséges ujonczokat megajánJó
törvény a hadkötelezettség alól közoktatási és más okok miatt addig
gyakorolt kedvezést ideiglenesen ismét föntartotta. 18) Az 1868. évi
állami költségvetés a népoktatás támagatására 359,000 forintot folyósí-
tott. 19) A Magyarország s Horvát-, Szia von- és Dalmátországok között
fönforgott közjogi kérdéseket .rendező törvény a társországoknak köz-
oktatási ügyeikben önkormányzó jogot adott. 20) c A népiskoJai köz-
oktatás tárgyában» kelt törvény tüzetesen szabályozta a tanítás kötele-

ll) 1868: VI. t.vcz. 3. §.yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa j pont.

12) 1868: IX. t.vcz, 3. §.
13) 1868: XIV. t.-CZ. Ib. és 17. §. - Ezeket a rendelkezések et továbbra is fentar-

totta az 187Ó: IV. t.vcz, 22. §-a, S az 1887: XLIV. t.·c~. 30. §-a.

U) 1868: XXII. t.-cz. 2. § h) il és /) pont. - Ezeket a rendelkezéseket a volt
határorvidékre is kiterjesztette az 1886: XXXVII. t.-ez. 2. §·ának a ) pontja.

. 15) 1868: XXIII. t.vcz. 2 I. és 24. §. s 25 § a j pont - A 21. § rendelkJzését a
hagyoményok és aiándékok betelekkönyvezésére, illetőleg föftétele'en 1868 előttre is kiterjesz-
tette az 1870: LVIII. t.-cz. 2. § a és al' 1875: XXV. t.-cz. 19. §.a; sa 24. § rendelkezését
megújította az 188 r : XXVI t.-oz. 25. §-a.

16) 1868: XXV. t.-cz. 3. § ej pont és 4. §. - Ezeket a rendeJkezéseket meg újította
az 1875: VII. t.-cz. 5. § f) és g) pontja.

17) 1868: XXVI. t.-Cz. 2. § el pont, 3. § a ) ésKJIHGFEDCBAb) pont, 5. § e) k) 1 ) o) és g ) pont,
6. § b) ponto, 5 7., 8., 14., IS. és 18. §. -- Ezek a rendelkezések kibővü!ve megujultak
az 1875: XXIX. t.-cz. életbeléptekor.

18) 1868: XXVII. t.-cz. 3. §. - Ez a rendelkezés megváltozott az 1868: XL t.·ez.
21. 26. és 27. §-aiban.

19) 1868: XXVIII. t.-cz. 2. § A ) 13. tétel. - Ez n rendelkezés megszünt az 1868:
L. t.-cz. életbeéptekor,

20) 1868: XXX. t.-cz 48. §. Ezt a rendelkezést részletesen megújítottaXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa z 1873 :
XXVII. t.-cz. 2. §.ának b) pontja.



zettségét és szabadságát; a népoktató intézetek köreit és föntartásuk
jogát; a felekezeti népoktató intézetek. szervezetének fő elveit; a magá-
nosök és társulatok népoktató intézeteinek rendtartását; a községi nép-
oktató intézetek, és pedig az elemi, a felső nép- s a polgári iskolák
szervezetét ; az állam iskolaföntartó jogát; a tanító- és tanítónőképző-
intézetek szervezetét ; a népiskolák hatóságainak jogköreit ; s a nép-
tanítók alkalmazásának, fegyelmezésének, javadalmazásának és végső
ellátásának fő elveit. 21) A véderőről szóló törvény némelyik népoktató
intézet tanulóinak, s a. tanároknak. néptanítóknak és tanítójelölteknek
különféle értékes kedvezéseket adott. 22) A Magyarország és Erdély
egyesítését részletesen szabályozó törvény az országgyűlési képviselők
választása körül a néptanítóknak régebben adott kedvezést azutánra is
föntartotta, s a Közép-Szolnok-, Kraszna- és Zaránd vármegyékben, s
Kővár vidéke terül etén levő felekezeti népiskolákat továbbra is addigi
egyházi hatóságaik alatt hagyta. 23) A nemzetiségi egyenjogúság felől
kelt törvény az állami, községi, felekezeti, egyesületi és magán oktató
intézetekben a tanítás és hivatalos érintkezés nyelvének megállapítása
módját, s a felekezeti, egyesületi és magán oktató intézeteknek az
államhoz viszonyát tüzetesen szabályozta. 24) Az 1869. évi állami költ-
ségvetés a nép oktatás támogatására 605,000 forintot folyósított. 25) A
törvényesen bevett keresztény vallásfelekezetek viszonosságáról szőló
törvény a vegyes házasságból született, a törvényesített, az elísmert és
a talált gyermekek hitoktatását, s a felekezeti népiskoláknak a polgári
községek részéről segélyezése módját pontosan elrendezte. 26) A polgári
törvénykezés rendtartására vonatkozó törvény a közintézetek bírói
illetőségét meghatározta, s az oktató-intézeteknek és a népoktatóknak
a birói foglalás alól különféle kedvezéseket biztosított. 27) Végre a Buda
és Pest városok területén történő kisajátítás felől kelt törvény kijelen-
tette, hogyatestvérvárosokban az iskolák építése és megnagyobbítása.
végett az ingatlan birtokot kisajátíthatni. 28)

21) 1868: XXVIII. t.vcz, 1-148. §. - Ezek közül a 35. § rendelkezését ponto-
sabban értelmezte az 1871: XVIII. t.vcz, 120. §-a, illet{)[eg az 1886: XXII. t.-ez. 130. §.a;
a 116-132., 136. és 137. §. rendelkezéseit pedig megszüntette az 1876: XXVIII. t.·CZ..
18. §.a, sa 145. és 146. §.éit az 1875: XXXII. t.vcz , 47. §.a.

22) 1868: XL. t.-ez. 21., 26. és 27. §. - Ezek közül a 21. §. rendelkezését meg-
változtatta az 1882: XXXIX. t.-CZ. 4. §.a, a 26. §-ét az 1889: VI. t.vcs, 56~ §.a, s a 27.
§.ét az 1882: XXXIX. t.·cz. 6. §-a. - Az egész törvény lényegesen megváltozott az 1889:
VI. t.-cz. életbeléptekor.

23) 1868: XLIII. t.·CZ. 3.onmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAés 16. §. - Ezek közül a 3. §. rendelkezését megújította.
az 1874: XXXIII. t.-cz. 9. §-a.

24) 1868 j XLIV. t.-cz. 1., 14., 17., 18., 20., 22., 25. és 26. §.
25) 1868: L . t.vcz, 2. §.yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA) XIII. fej. 1., s 3-6. czím és XVII. fej. 6. cztm. -

Ezek a rendelkezések megszüntek az 1870: XI. t.-cz. életebléptekor.
26) 1868: LIll. t.-cz. 12.-16. 18. és 23. §. - Ezek közül a 13.-15., s a 18. és

23. §. rendelkezéseit az összes bevett és elismert felekezetekre, s a felekeLetnélküliekre is
kiterjesztette az 1894: XXXII. t.-cz. 8. §-a, s az 1895: XLIl. t.vcs, 2. §.a, a 12. és 16. §.
rendelkezéseit pedig megszüntette az 1894: XXXI!. t.-cz. 9. §.a.

27) 1868: LIV. t.-cz. 33. §. 395. §. b) és d) pont, s 399. §. - Ezek közül a 395.
és 399. §. rendelkezési megújultak az 1881; LX. t.-ez. életbeléptekor.

28) 1868: LVI. t.-ez. I. '§. - Ezt a rendelkezést országossá általánosította az 1881 :
XLI. t.-cz. 1. §.ának 1I. és 12. pontja, s 2-4. §-a.



1869-ben már kevesebb figyelem jutott a népoktatásnak ; akkori
törvényeink közül csak három érinté ezt az ügykört. Az egyik, a bírói
hatalom gyakorlásáról szóló törvény, kimondá, hogya bíró egyúttal
tanár', vagy tanító, avagy a község iskolaszékének tagja nem lehet. 19)
A másik, anémet vámegylettel kötött kereskedelmi és vámszerződést
beczikkeJyező törvény, a tudományos műszereket, könyveket, földképe .
ket, kéziratokat. s különféle képeket és hangjegyeket a behozás vámja
alól folmentette .ü''] A harmadik, a pénzintézetek, részvény társaságok és
egyletek üzletére vonatkozó bélyeg- és illetéket szabályozó törvény a
tudományos és kisdedóvó egyesületeknek s intézeteknek bélyegmeates-
séget nyujtott.J't)

187°- ben ismét némi lendületet nyertek a törvényszerzés ben a
népnevelés ügyei. Az akkori állami leöltségvetés a népoktatás támoga-
tására 868,000 forintot folyósított. 32) A köztörvényhatóságok rendezése
felől kelt törvény a legtöbb adót fizetők névsorának megállapítása körül
a különféle oktató intézetek tanárainak nevezetes kedvezést adott. 33) A
vallás- és közoktatásügyi m. kir. ministeronmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt 870. évi kiadásainak födö-
zésére szolgáló póthitelről szóló törvény a népoktatás szükségeire új

29) 1869: IV. t,-ez. 8. §.yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAd) pont és 10. §. - Ezeket a rendelkezéseket .a kir. ügyész-
ségek tagjaira, a kir. közjegyzőkre, a pénzügyi közig, biröságok tagjaira, a kir. bir6ságok
hivatalnokaira, a szabadalmi hnács elnökére, s a közigazgatási bir6ság tagjaira is kiterjesz-
tette az 1871: XXXIII. t -cz: rö. §-a, az 1874: XXXV. t.vcz, 3. §-a, az 1883: XLIII. t.vcz,
4. §.a. az 1891: xvn. t.·CZ. 39. §-a, az 1895: XXXVII. t,-ez_ 26. §-a, s az 1896: XXVI.
t.-cz. Ó. §.a.

SO) 1869: VII. t.·cz,KJIHGFEDCBAA ) mel1ék!, 44. sz. a ) tétel, s 48. sz. a ) és b) tétel. - Ezeket
a rendelkezéseket általános kijelentéssel megújítotla az 1878: XXXVI. t· -cz. 2. czíkke, s az
1888: V. t.-ez. 1. czikke; részletesen megújította az 1892 : lll. t.-ez. B j mellékletének 298.,
348. és 349. tétele. - Körülbelül ugyanilyen kedvesést biztosított számunkra átalános ki-
jelentéssel Angolországban, illetőleg Nagy-Británniában az 1870: lll. t.-cz. 1. czikke, s az
-ezt megüjftö 1876 : XLIX. t.vcz. II. és nr. czikke; a guatemalai köztársaságban az
1871 : XXVII. to-ez. 5. és Ó. czikke; Spanyolországban némi megszorítéssal az
1871 : XLIV. t.-ez. XIII. czikke, XVII. czikkének «Spanyolország» cefmű b ) c) és

á ) .pontja, s Nyolczadik rendszabálya, valamint az e rendelkezéseket megújít6 1881:
XVI. t.vcz, VIII_ czikke, X. czikkének b) c) és d) pontja, s XXII. czikke ; az uruguayi köz-
társaságban az 1871 : XLVII. t.-ez. V. és VI. czíkke ; Argentína köztársasághan az 1871:
XLVIII. t.-ez. V. és VI. czikke; a perui köztársasagban az '1871: XLlX. t.vce, V. és VI'. czikke
a. chilei köztársaságban az 1871 : L. t.-cz. V. és VI. czikke ; PortugaliáQan az 1872 : XXX.
t.-ez. II. és Ill. czikke, de a mely rendelkezések a még eddig nem.érvényesített 189i : XLII.
t.vc», 2. §-a szerint megszüntek; Svéd- és Norvégországban az 187.4: XII. t.vcz. IL czikke ;
a lie:htensteini fejedelemségben az 1876: XLVIII. t.-cz. 1. czikke ; Francziaországban az 1~79 :
IV. t.·CZ. I. czikke, s az ezt megújit6 1884: VI. t.vcz, I. czikke ; Szerbiában az 1882 : XXX.
t.-CZ. II. czikke, s az ezt megűjítö ' 1893: XX, t.-CZ. L és VII. czikke; Dániában 'az 18~7:
XXXVI. t.-c·z. II. és IV. czikke; Görögországban az 1887: XXXVII. t.vcz, II czikke; Egip-
tom ban az 1890: XLI. t-cz. II. és Ill. czikke; Belgiumban az i892: VIlI, t.-ez. 2. czikke ;
,~ Oroszországban' az' I894: XXl. t.vcz, 1. czikke,

SI) 1869: XVI. t.-cz. 3. és 4. §. - Ezek közül a 3. §. rendelkezését az egyesületek
és intézetek alapítványainak betelekkönyvezéséee is kiterjesztette az 1870: LVIII. t.-cz. 2. § a.

32) 1870: XI. t.vcz, 2. §. A ) VII. fej. 7. CZí!D,XVII. fej. 1. czím, 2_ czím b ) pont,
3. czím c) pont, s 4. czím. - Ezek a rendelkezések megszüntek az 1871: X. t.vcz, életbeléptekor.

SS) 1870: XLII. t.icz. 23. §. ,- Ezt a rendelkezést megújította az 1886: XXI.
t.-cz. 26 §-a.



nagy összeget, 725,000 forintot ajánlott föl. 34) A jövedelemadóra vonat-
kozó törvény a népoktatóknak. az országos közművelődési-intézeteknek. a
nyilvános köz oktatásonmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI czéljaira szolgáló tőkék nek, s a rendes tanulők-
nak újra különféle értékes kedvezéseket nyujtott. 35) S a bélyegek és
illetékek, valamint a díjak felől kelt törvény a tudományos-intézetek és
egyesületek bélyeg- és illetékmentességét a nekik szánt alapítvanyok
telekkönyvi bekebelezésére is kiterjesztette. 36)

187I-ben az akkori állami költségvetés a népoktatás támogatására
1,607,000 forintot folyósított. 37) A községeket rendező törvény kimon-
dotta, hogya polgári község a községi iskolákról és rokon intézetek-
ről gondoskodni tartozik; hogy a legtöbb adót fizetők névsorának meg-
állapításakor a különféle oktató-intézetek tanárainak, s a néptanítóknak
egyenes állami adóját kétszeresen kell számítani; hogyanéptanítókat
községi előljarókká nem választhatni; hogy a községi iskolák föntartására
szolgáló községi adót miképen kell kivetni; hogyanéptanítók fizeté-
seik vagy nyugdíjaik után községi adót nem viselnek; s hogy a köz-
ség közművelődési intézeteinek igazgatását ellenőrizni és számadásait
megvizsgálni köteles. 38) A svéd- és norvég, s az olasz királysággal a
közönség es büntettesek kölcsönös kiadása felől kelt szerződést beczik-
kelyező törvények a kiskorú tanulók elcsábító tanítóit kiadni rendel-
ték. 39) A királyi ügyészségről szóló törvény kijelentette, hogy az
ügyészségek tagjai tanárok, vagy tanítók, avagy a község iskolaszéké-
nek tagjai nem lehetnek. 40) A chinai császársággal kötött kereskedelmi
szerződést beczikkelyező törvény a chi nai könyveket a kihozás vámja
alól fölmentette. 41) Az úrbéri kapcsolatb61 fönmaradt jog- és birtok-
viszonyok rendezésére vonatkozó törvény a felekezeti néptanítók erdő-,
fa- és legelő-ilJetményét megállapította, s kijelentette, hogy a tagosí-
tás- és legelő-elkülönítésker a községi népiskolai alapvagyon megala-
pítását a törvényszékek hivatalosan tartoznak ellenőrizni. 42) S az ország
erdélyi terilletén történő arányosítás és tagosítás felől kelt törvény a

Si) 1870: XLVI. t.vcz, 1. és 2. §. - Ezek a. rendelkezések végrehajtásuk után rögtön
~egszüntek.

S5) 1870: XLIX. t.-cz. 2. §. 1.KJIHGFEDCBAg ) k) és l) pont, 2. d) ésyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAe) pont s 3. e) d) és g}
pont. - Ezek a. rendelkezések kibővűlve megújúlta.k az 1875: XXIX. t.-CZ. életbeléptekor.

S6) 1870: LVIlI. t.-cz. 2. §.

31) 1871: X. t.-cz. 2. §. A ) VI. fei, 7. czím, s xvn. fej. 1-5. czím. - Ezek a
rendelkezések megszüntek az 1872: VII. t.-cz. életbeléptekor.

38) 1871: XVIII. t.-cz. 22. § f) pont; 35. §. 76. §, b) pont, s 120.. 121., 124., és
132. §. - Ezek a. rendelkezések némi változássa.l megújultak az 1886: XXIf. (-ez. élet-
beléptekor, .

39) 1876: XXIV. t.-cz. Il, czikk 3. pont. - 1871: XXVI. t,-C? II. czikk 4. pont.

40) 187 I : XXXIII. t.-ez. 16. §.

41) ) 87 1: XXXV. t.·ez. XII. czikk. - Körülbelül ugyanilyen kedvezést biztosított
számunkra. általános kijelentéssel a. siami királyságba.n az 1871: XXVIII. t.-cz. Vámtarifájá-
nak lll. szaka.sza; a. japáni császárságban az 1871: XXIX. t.-cz. B) ta.rifája. Negyedik.
O!~tályának 8. tétele; a ha.va.ii szigetek királyságában a.z 1876: X K XII. t.-cz. XlII. czikke
s Zanzibárban a.z 1889: Ill. t.-CZ. 1. czikke,

42) 187 I : LIll. t.-cz. 3 L, 32., 39., 75. és 88. §-ok.



felekezeti néptanítók erdő- és legelő-járandóságait kiszabta; azonkívül
elrendelte, hogy a tanítók helyett a birtokrendezés költségeit egyházaik
viseljék, s hogy valamelyik felekezet megszünésekor lelkészének és
tanítójának erdő- és legelö-illetménye a községi iskola-alapra száll-
jon át.onmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA43 )

1872-ben az akkori állami költségvetés a népoktatás támogatására
1,807,000 forintot folyósított. 44) Az ipartörvény kimondotta, hogy a
tizenkét évesnél ifjabb iparos-tanulókat és gyári munkásokat a minden-
napi. az idősebbeket pedig, tizenöt éves korukig, az ismétlő, vagy az
ipariskolába kell járatni; hogy az iskoláztatást elmulasztó mestereket
és gyártulajdonosokat súlyosan meg kell büntetni, s hogy a magán-
oktatás és nevelés, valamint a nyilvános oktató intézetek ipari foglal-
kozása, nem tartozik az ipartörvény rendelkezései alá. 46) S a Buda-
Pest fővárosi törvényhatóságot megalakító és rendező törvény a leg-
több adót fizetők névjegyzékének megállapítása körül a különféle oktató
intézetek tanárainak jelentős kedvezést adott; azonkívül kijelenté, hogy
a tanítók fizetéseik. vagy nyugdíj aik után községi adót nem fizetnek;
hogy a tanárokat és tanítókat életök hosszára a tanács választja és
fegyelmezi; s hogy a budapesti kir. tanfelügyelőség hatásköre az újon
alakult főváros egész területére kiterjed. 46)

1873·ban a kiszolgált altisztek akalmazásáról szóló törvény az
állami oktató intézetek hivatalszolgai állomásait a kiszolgált altisztek
számára tartotta fönn, s meghatározta ez állomások kihirdetésének mőd-
ját. 47) A jövedelemadóra vonatkozó törvény a magántanítóknak enemű
adóját lakásbérük 10-20 százalékára szabta ki. 48) A személyes kereseti
adó felől kelt törvény a népoktatókat és hitveseiket s gyermekeiket
amaz adó fizetése alól fölmentette. 49) Az 1873. évi állami költségvetés
a népoktatás támogatására 2,298,000 forintot folyósított. 50) A telepít-
vényekről szóló törvény a telepített községekben az iskolák telkeit és
épületeit meg váltás nélkül a birtokló községek, illetőleg egyházak tulaj-

.3) 187l: LV. t.-cz. 13. §.yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAb) pont s 14. és 26. §. - Ezek közül a 26. §. rendel-
kezését megszüntette az 188o: XLV. t.-cz. 1. §-a.

44) 1872: VII. t.-cz, 2. §.KJIHGFEDCBAA J vr. fej. 8. czím, XIX. fej. 1-5. czím s B ) IX. fej.
2. es 7 czím, - Ezek a rendelkezések megszüntek az 187.3: XXI. t,-cz. életbeléptekor.

'S) r872: VIlI. t.-cz. 40. §., 42. §, c) pont. 70. §., 87. §. a ) pont, 90. §., s 105.
§. m ) és nj pont. - Ezek a rendelkezések kibővülve megújultak az 1884: XVII. t.vcz;

életbeléptekor.

'$) 1872: XXXVI. t.-cz. 37.,97., 104., IlO. és 13°.-132. §. - Ezek közül a IlO. §.
rendelkezését megszüntette az 1876: XXVIII. t .-cz. 16. §-a, 'l 131. § második bekezdését
pedig megváltoztatta ugyane t.-cz. Ó. §-a 8. pontjának életbelépte, sa 132. §-ban idézett
1868: LVI. t.-cz. helyett most az 1881: XLI. t.vcz, érvényes.

(7) 1873: II. t.-cz. 4. §. a ) és b) pont, s 10 §.

'8) 1873' VII. t.-cz. 4. §. b) pont. - Ezt a rendelkezést megváltoztatta az
1875: XXIX. t.-cz. 2. §-ának Ill. ti) pontja.

'9) 1873: VIlI .. t.-cz. 2. §. - Ezt a rendelkezé-t megújította az 1875 : XXIX, t.-cz.
5 §-ának IV. g) pontja.

SO) r873: XXI. t.-cz. 2. § A ) VI. fej. 8. czím, XVIII. fej. 1 - 5. czím, s B ) VIlI. fej.
1. czfm. - Ezek a rendelkezések megszüntek az 1873: XXXV. t.-ez. életbeléptekor.



donául rendelte. 51) A Montenegr6val a közönséges bűntettesek kölcsö-
nös kiadása felől kelt szerződést beczikkelyező törvény a kiskorú tanuló
elcsábító tanítóját kiadni rendelte. 52) A bánsági határőrvidéket és a
tit eli zászlóaljat polgárosító törvény ama vidékek népoktatásának összes
ügyeit rendezte. 53) A vakok budapesti intézetére vonatkozó törvény ezt
az intézetet államinak nyilvánította ki, s a vallas- és közoktatásügyi
miniszterium gondozása alá rendelte. 54} V égre az 1874. évi állami
leöltségvetés a népoktatás támogatására 1,989,000 forintot folyó-
sított. 55)

1874. évi törvényeink közül csak kettő érinté a népoktatást. Az
egyik az országgyűlési képviselők választásának módját rendező tör-
vénynek amaz intézkedései, hogya tanárok, a tanítók, s az okleveles
kisdedóvók jövedelmöknek figyelembe vétele nélkül is választók; hogy
a nyilvános iskolákra a politikai pártok vagy képviselőjelöltek zászlóit,
vagy jelvényeit nem szabad kitűzni; s hogy az e tilalom ellen vétőktől
beszedett birságpénzt a népnevelés czéljaira kell fordítani. 56) S a másik
a királyi közjegyzőkre vonatkozó törvénynek az a kijelentése, hogy a
közjegyző egyúttal rendes, vagy rendkívü li nyilvános tanár, avagy tanító
nem lehet. 57)

187S-ben az összeférhetetlenséget szabályozó törvény az ország-
gyűlési képviselőknek a közoktatási tanács tagságát megengedte, az
állam, a törvényhatóságok és a községek népnevelő intézeteiben okta-
tőkul működést pedig megtiltotta. 58) A földadót szabályozó törvény a
népoktató intézetek kertjeit, s a tanítás czéljaira szolgáló fa- és szőlő-
iskolákat amaz adó alól ujra felmentette. 59) A tőkekamat- és járadék-
adóról szóló törvény a nyilvános közoktatás czéljaira szolgáló tőkék
kamat jövedelmét, a kisdedóvó intézetek kamat jövedelmét és segélypen-
zét, s a rendes tanulők ösztöndíjait amaz adózás alól kivette. 60) A
bélyeg, illetékek és díjak felől kelt törvény a közoktatás czéljaira tett

51) 1873: X XII. t.-cz. 23. §.

52) 1873: XXV. t.-cz. II. czikk 4. pont.

53) 1873: XXVII. t.-cz. 2. §.yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAb) pont, s 14., 24. és 25. §. - A 2. §. b) pontjában
idézett szabályrendeletek helyett ma az ·1876: XXVIII. t.-ez. 17. §-'l nyomán kiadot! új
szabályrendeletek érvényesek. A törvény 24. §-ának rendelkezése niegváltozott az 1876: XXXVIII.
t.-Cz. 6. §-a 8. pontjának életbelép!ekor; s teljesen megszünt az 1880: LV. t.-á. 10. §-ában,
90 25. §. rendelkezését pedig megújította az 1876: XXVIll. -t.vcz. 17. §-a.

. 54) 1873: XXXI. t.-cz. I. és 2. §.

55) 1873: XXXV. t.-ez. 2. §.KJIHGFEDCBAA ) VI. fej. 8. czím, XVIII. fej. 1-5. czím s B ) VI. fej.
1. 'czfm. - Eeek a rendelkezésék megszüutek az 1875: XXXIII. t.-cz életbeléptekor.

56) 1874: XXXIII. t.vcz, 9., 104. és 105. §-ok. - Ezek közül a 9. §. rendelkezésétonmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
II községek és telepek képviseUítestületeinek migválasztására is kiterjesztette az 1886: XXII.
t.-cz. 40. §.a s az 1894: V. t.-cz 23. §-a.

57) 1874: XXXV. t.vcz, 3. §.

58) 1875: I. t.-cz. 1. §. e) pont s 3. §. a ) pont:

&9) 1875: VII. t.-cz. 5. §. f) és g) pont s 58. §. ti) pont . ....:. Elek közül az 58. §.
ti) pontja rendelkezésének végrehajtása módját pontosan megszabta az 1885 : XX~I. t.-cz.7. §Oa.

60) 1875: XXII. t.-cz. 2. §. 6., 7., és 13. pont. - Ezeket a rendelkezéseket a volt
határcSrvidékre is kiterjesztette az 1886: XXXVII. t,·ez. ·2. §-ának b) pontja.



hagyományok és ajándékozások illetékmentességét 1868 előttre is ki-
terjesztette. 61) Az úgynevezett fényűzési adókra vonatkozó törvény a
nevelő intézetek nek a teke- és játékadóalól mentességet biztosított. 62)

A keresetadóról szóló törvény a tanároknak, tanítóknak és tanulóknak
újra különféle kedvezéseket adott, s a néptanítók fizetéseit a községi
adózás, a népoktató és kisdedóvó intézeteket pedig a keresetadó alól
ismét fölmentette. 63) A nyilvános népoktató és kisdedóvó intézetek
tanítóinak s nevelőinek nyugdíjazása és özvegyeik s árváik gyámolítása
felől kelt törvény részletesen meghatározta a nyugdíjra és a segély-
pénzre jogosultság föltételeit ; a végső kielégítés, meg a nyugdíjazás
mértékét ; az özvegyek és árvák gyámolításának rendjét; á nyugdíj- és
gyámpénztár jövedelmeinek biztosítását; s a nyugdíjazás körüli eljárás
módját. 64) Az 1875. évi állami költségvetés a népoktatás támogatására
1,633000 forintot folyósított. 65) A szabad királyi és törvényhatóságú
városok némely ügyeit rendező törvény elrendelte, hogy a városok
közművelődési intézeteik igazgatását ellenőrizni és számadásait meg-
vizsgál ni tartoznak, s kimondotta, hogy. a néptanítók fizetéseik után a
városokban községi adót nem viselnek. 66) A kereskedelmi törvény azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
ipa ros tanulők rendes Iskoláztatásaról szóló törvényes intézkedéseket
föltételesen a kereskedő tanulókra is kiterjesztette. 67) Az Oroszország-
gal a közönséges bűntettesek kölcsönös kiadása felől kelt szerződést
beczikkelyező törvény a kiskorú tanuló elcsábítá tanítóját kiadni ren-
delte. 68) Az átalános jövedelmi pótadóra vonatkozó törvény a kicsiny
javadalmú tanárokat és tanítókat ez adózás alól fölmentette. 69) Végre
az 1876. évi állami költségvetés a népoktatás támogatására 1,635,000
forintot folyósított. 70)

1876-ban a községeket rendező törvény a községi népiskolák költ-
ségeinek födözésére a községi adózást továbbra is föntartotta, s a pusz-
táknak önálló községekké alakulásakor a népiskola építését föltételül

61) 1875 : XXV. t.-cz. 19. §. .
62) 1875: XXVI. t.-cz. 9. § e) pont. - Ezt a rendelkezést véglegesitette a fényűzés

adókat megszüntető 1879: XLVlU. t.-cz. 1. §-a.

6S) 1875: XXIX. t.-Cl. 2. §. lll. ti) pont, IV. pont, 4. §., 5. §. 2.KJIHGFEDCBA1 ':) d ) pont, 3. ti)

e) g) pont, s 27. és 28. §. - Ezeket a rendelkezéseket a volt határőrvidékre is kíterjeszrette
az 1886: XXXVII. t.-cz. 2. §-ának e) pontja, de az 5. §. 3. d ) pontját megyáltoztatta az
1893: IV. t.-cz. 14. §-a. .

6') 1875: XXXII. t.vcz, 1.-48• §. - Ezek közül a 7., s 9. §-nak, a 10. §. 2.
pontja 2. bekezdésének. a 13- §. 1. bekezdésének. alS. §-nak, a 16. §. 3. pontjának, a
19.-22., S 25. §-nak, a 29. §. 1. és 2. 'pontjának, s a 30., 32., 38., 39., 41. és 45. §-nak
rendelkezéselr megszüntette az 1891 : XLIII. t.-cz. 16. §.a. :

65) 1875: XXXIII. t.vcz, 2.§. l. A J VI. fej. 8. czím, XVIII. fej. 1-5. czím, s B )

VI. fej.onmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI. czrm , - Ezek a' rendelkezések megszüntek az 1875: LV. t.-cz. életbeléptekor.

66) 1875: XXXV. tv-ez, 1. §. - Ez a rendelkezés megújult az 1886: X,XII. t.-cz -ben,
67) 1875: XXXVII. t.vcz, 55. §. - Az ebben idézett törvény helyett ma az 1884: XVII.

t.-cz. IH., VI. és VH. fejezete érvényes.

68) 1875: XXXVIII. t.-cz .. lI czikk 2. pont
69) 1875: XLVII. t.-cz 2. §. 2. é. 4. pont.
70) 1875: LV. t.-cz. 2.§. 1. A ) VI. iej. 8. czím, XVlll. fej. 1-5. czím, s B )XWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAV I .

fej. 1. czím. - Ezek a rendelkezések megszüntek az 187ó: XLV!. t.-cz. életbeléptekor.



kikötötte 71) A közigazgató bizottságokról szólő törvény akir. tan-
felügyelőt a bizottság tagjai közé sorozta, s a bizottságnak a népokta-
tás ügyeire kiterjedő hatáskörét megállapította. 72) A Királyföldre, a
szász egyetem rendezésére, s az úgynevezett hét bírák vagyonára vonat-
kozó törvény kijelentette. hogy az egyetem s a hét bírák vagyonát
kizáróan csak a közrnűvelődés czéljaira fordíthatni. 73) A cseléd és
gazda közötti viszonyt szabályozó törveny kimondotta, hogy a tudo-
mányos készültségű alkalmazottak, s az iparos- és kereskedő-tanulók
nem cselédek; azonkívül a gazdát iskolasoros korú cselédjének rendes
iskoláztatására és kímél ésére kötelezte. 74) A közegészségügy et rendező
törvény részletesen megállapította a népoktató intézetek egészségügyé-
nek rendtartását. 75) A közadók kezelése felől kelt törvény a népokta-
tóknak hivatásszerű munkájok folytatására nélkülözhetlen könyveiket, s
egyéb segítő eszközeiket az adózálogolás alól kivette. 76) A Rumánia
fejedelemséggel kötött kereskedelmi szeződést beczikkelyező törvény a
könyveket, s a Rumániában nyomott földképeket és zenernűveket az
áthozás vámja alól fölmentette. 77) A népiskolai hatóságokról szóló tör-
vény tüzetesen meghatározta a kir. tanfelügyelők, a közigazgató bizott-
ságok, a polgári községek, s az iskolaszékek jogköreit. 78) A fizetésekre,
nyugdíjakra. s egyéb illetményekre vezetendő végrehajtásakat korlátozó
törvény a tanároknak és tanítóknak újra különféle nevezetes kedvezé-
seket adott. 79) A nagy-szebeni Teréz-árvaháznak az állam részéről
javadalmazására vonatkozó törvény az árvaház hátralékos javadalma
fejében 22,760 forintot adott, s az árvaház számára állandó évi járulé-
kot rendelt. 80) S az 1877. évi állami költségvetés a népoktatás támo-
gatására 1,641,000 forintot folyósított. 81)

71) 1876: V. t.-cz. 32. §. s 41. §.KJIHGFEDCBAd) pont. - Ezek a rendelkezések kibővülve meg-
újultak az 1886: XXII. t.-cz. életbeléptekor.

72) 1876: VI. t.-cz. 1.. 2., 8., 9., 30., 32., 62. ésyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA64.-61,. §. - Ezek közül az 1.,
3°.-32 .. s 64. és 65. §. rendelkezéseit tüzetesen kiegészítette az 1876: XXVIII. t.-cz. 5.
ésonmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA6. §Oa.

78) 1876: XII. t.-cz. 4. és 17. §.
H) 1876: XIII t.-cz. 3. §. a ) és b) pont, s 29., 31. és 111. §.
75) 1876: XIV. t.vcz. 8., 27--35 .. 42 .. 80. §.. 156. §. c) és J I pont, s 157. §. ti)

és e) ponr, - Ezek k ö-ül a 27-33. 'és 35. §. rendelkezéseit a kisdedóvó intézetekre is
kiterjesztette az 1891 : XV. t.-cz. S. §.a, s az egész törvényt kiegészítette az. 1887: XXII.
t -cz, 3.-5. es 12. §-a.

76) 1876: XV. t.vcz, 54. §. 4. g) pont. - Ez • rendelkezés kibővitve megújult az
1883: XLIV. t.vcz. életbeléptekor.

77) 1876: XIX. t.-cz, 1) tarifa 4. tétel. - Ezt a rendelkezést átalános kijelentéssel
megújította az 1894: XIV. t._cz. I. és II. czikke,

78) 1876: XXVIII. t.-ez. 1-19. §. - EZek közül a 7. §. 5. pontja 2. bekezdésének
rendelkezését mődosította az' 1879: XL. t.-cz. 38. ~-a. A 7 '§"2 b) pontja 2. bekezdésében
idézett törvény helyett ma az 188b: XXII. t.-cz. VIIl. fejezete, s a 9. §. 3. bekezdé-
sében idézett helyett ugyane t.-cz. 37. §-a érvényes.

79) 1876: XXXI. t.cz, 1.• 2 .• 5. és 6. §. - Ezek II. rendelkezések kibővítve meg-
újultak az 1881 : LX. t.-cx. életbeléptekor.

80) 1876: XLI. t.-cz. 1. §. 1. a) és b) pont, S 2. §. - Ezek közül az I. §. rendel-
kezése végrehajtá a után rögtön megszünt.

81) 1876: XLVI. t.-cz. 2. §. A ) VI. fej. 8. czím, XIX. fej. 1-5. czím. s 13) ll. Beruh.
lll. fej. -- Ezek a rendelkezések megszüntek az 1878: XVlI. t,-cz. életbeléptekor.



I877-ben ismét csak két törvényünk érinté a népnevelés ügykörét.
A gyámsági és gondnoksági ügyeket rendező törvény meghagyta, hogy
a gyámok és gyámhatóságok a kiskorú gyámoltaknak rendes iskoláz-
tatásáról pontosan gondoskodjanak. 82) S a kisebb polgári pörös ügyek-
ben eljárást rendező- törvény kimondotta, hogy a tanárokat és tanítókat
békebírákká nem lehet kinevezni. 83)

I878-ban a bűntettekről és vétségekről szóló törvény elrendelte a
húsz évesnél ifjabb elitélteknek javító intézetekben tartását, a tizenkét
évesnél ifjabb tettesek büntetlenségét, s a könyvek és oktató szerek
megrongálóinak, s a tudományos intézetek fölgyujtóinak szigorú meg-
büntetését. 84) Az 1878. évi állami költségvetés a népoktatás támoga-
tására 1,685,000 forintot folyósított. 85) Az osztrák-magyar vámterület
átalános vámtarifáját beczikkelyező törvény a tudományos műszereket, .
könyveket, földképeket, hangjegyeket, iratokat, s különféle képeket a
behozás vámja alól fölmentette. 86) S a szesz adó felől kelt törvény a
nyilvános intézeteket a saját czéljaikra használt szeszfőző-készülékek
bejeJentésétől föltételesen fölmentette. 87)

I879-ben az Olaszországgal kötött vám- és kereskedelmi szerző-
dést beczikkelyező törvény a könyvek, földképek. hangjegyek, iratok,
s különféle képek számára a behozás vámja alól mentességet adott. 88)

Az 1879. évi állami leöltségvetés a népoktatás támogatására 1,745,000
forintot folyósított. 89) A népoktató intézetekben a magyar nyelv taní-
tását elrendelő törvény a néptanítók magyarnyelv-tudása megitélésének
módját s a magyar nyelvnek a más nyelvű népoktató intézetekben taní-
tása rendjét részletesen szabályozta. 90) A Szeged sz. kir. város terüle-
tén történő kisajátításról szóló törvény kimondotta, hogy ott, a nép-
oktató közintézetek építésére szükséges területet kisajátíthatni. 91) A

82) 1877: XX. t.-CZ. 16., 22./ 26., 90., 91., 96. és 264. §.

83) 1877: XXII. t.vcz. 8. § 1. és 6 pont.

8.) 1878: V. t.-cz. 42., 43., 83. § 235. §. 2. pont, 239. § 3. pont, 420. §., 423· Ir
2. pont és 425. §. - Ezek közül a 42. §. rendelkezése megújult az 1879 : XL. t.-cz. 19. §·ában.

85) 1878: XVJl. t.-cz. 2. §.yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA) VI. fej. 8. czím, s XIX. fej. 1-5. czím. - Ezek a
rendelkezések megszüntek az 1879: Xll: t.-cz. életbeléptekor.

86) 1878: XXI. t.-cz. Bevit. vámtarifa 59. szak. a ) tétel, s 67. szak. a ) 1. és 2. tétel
- Ezeket a rendelkezéseket megújította az 1882 : XVI. t.vcz. 9. pontja, s Behoz. vámtari-
fájának 298., 348. és 349. tétele.

87) 1878: XXIV: t.-cz. 75. §. - Ez a rendelkezés megújult az 1884: XXI. t.-cz.
75. §-ában.

e8) 1879: 1. t.-cz.KJIHGFEDCBAB ) tarifa 67. folyó sz. a ) és b) tétel. - Ezeket a rendelkezéseket
általanos kijelentéssel megújította az 1888: XV. t.-CZ. VlII. czikke; tüzetesen megújította
az 1892: VI. t.-cz. B ) 'tarifájáoak 298., 348.onmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAés 349. tétele.

89) 1879: XII. t.-cz. 2. §. A ) VI. fej. 8. czfm, s XIX. fej. 1-5. czím. - Ezek a
rendelkezések megszüntek az 188o: XXI. t.vcz. eletbeléptekor .

'O) 1879: XVIII. t.-cz. 1·- 8. §. - Ezek közül a 2. és 3. §. rendeskezéseit l1Z orsz,
tanítói nyugdfjintézetbe fölvételre is kiterjesztette az 1891: XLIII. t.-cz. 1. §-a.

9') 1879: XIX. t.-cz. 1. §. - Ezt a rendelkezést 1883. közepén megszüntette a>:
1882: XII. t.-cz. r , §-a, de már előbb országossá - általánosította az 1881: XLI. t.-CZ"
1. §-ának II. és 12. pontja, 8 2-4. §-a.
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rendőri bejelentő hivatalt Budapest fővárosban életbeléptető törvény
meghagyta, hogy az oktató- és nevelő -intézetek igazgatói bentlakó
növendékeiket pontosan jelentsék be. 92)onmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA közös hadsereg és a honvéd-
ség beszállásolására vonatkozó törvény a közhivatalok és nép oktató
intézetek helyiségeit a beszállásolás alól kivette. 93) Végre a kihágá-
sokról kelt törvény elrendelte, hogy a ~;húsz évesnél ifjabb elitélteket
lehetőleg javítá-intézetekbe kell küldeni ; hogy az államkormány részé-
ről eltiltott oktató könyvet, vagy eszközt használo néptanítot szigorú an
meg kell büntetni; hogy a tizenhat évesnél ifjabb csavargó, vagy kol-
dulő gyermekeket lehetőleg javító-intézetben kell nevelni; s hogy a
ragadós betegségben szenvedő tanulőkhoz huszonnégy óra alatt orvost
kell hívni. 94)

1880- ban az akkori állami költségvetés a népoktatás támogatására
1.868,000 forintot folyósított. 95) Az ország erdélyi részeiben, s a volt
Kraszna-, Közép-Szolnok- és Zaránd-vármegyék, s a volt Kővárvidéke
területén a birtokrendezés körül követendő eljárást szabályozó törvény
elrendelte, hogy azon a vidéken a birtokrendezéskor a közintézetek
földbirtokait a tagosítást kívánók birtokaihoz kell számítani. ü6) S az
188 I. évi állami költségvetés a népoktatás támogatására 1,928,000
forintot folyósított. 97)

1881 -ben a kézi zálog-kölcsön ügyletre vonatkozó törvény az
iskolai bizonyítványoknak, s a nép oktatók fizetési és nyugdíj-íveinek, s
nyugtatóinak zálogba vevését megtiltotta. 98) A Belgiummal a közön-
séges bűntettesek kölcsönös kiadása felől kelt szerződést beczikkelyező
törvény a kiskorú tanulá elcsábítá tanítóját kiadni rendelte. 99) A görög-
keleti hitközségekben az iskolák birtoklása körül felmerülő vitás kér-
dések elintézéséről szóló törvény kimondotta, hqgy ezeket a kérdéseket
bélyeg- és illetékrnentesen, s fölebbeéés esetén soron kívül kell
elbirálni. 100) A bélyeg- és illetékre vonatkozó törvény az oktatás czél- .
jaira szolgáló alapítványok és intézetek ingó javait az illeték-egyen-
érték alól fölmentette, ingatlan ait pedig-újra ked vezésben részesitette.Pt)
A kisajátítás felől kelt törvény kijelentette, hogy az állami és községi
népoktató intézetek számára szükséges területet kisajátíthatni. 102) S a

92) 1879: XXVIII. t.-cz. 3. §. 3. pont.

9S) 1879: XXXVI. t.-cz. 10. §. 3. és 4. pont. - Ezeket a rendelkezéseket a bos-
nyák-hercegovinai csapattestekre is kiterjesztette az 1891 : VIlI. t.-cz. 2. §-a.

94) 1879: XL. t.-cz. 19., 38.,KJIHGFEDCBAbS ., bb . és 99. §.
96) 1880: XXI. t.-Cz. 2. §. A ) VI. fej. 8. czím, s XIX. fej. 1-5. czím. - Ezek a

rendelkezések megszünrek az 1880: LVII. t.-cz. életbeléptekor.

96) 1880: XLV. t.-cz. 6.§.
97) 1880: LVII. t.-cz. 2. §. A ) VI. fej. 8. czím, s XIX. fej. 1-5. czím. - Ezek a

rendelkezések rnegszüntek az 1882 : IV. t.-cz. életbeléptekor.

98) 1881 : XIV. t.-CZ. '4. §. 4. pont.
t9)1881 : XIX, t.-cz. II. czikk 12. pont.
100) 1881 : XXV. t.-cz. 1. §.
101) 1881 : XXVI. t.-cz. 24. §.yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAe) pont, s 25. §. - A 25. §. rendelkezését rész-

. ~tesen kiegészítette az 1887: XLV. t.-cz. 5. §-a.

102) 1881 : XLI. t.vcz. r. §. II. és 12. pont, s 2-4. §.



végrehajtási eljárást rendező törvény a hivatalos pecsétnyomókat, s
iratokat, az oktató könyveket és eszközöket s a tudományos könyveket
és műszereket a bírói foglalás alól kivette, s a tanárok nak és tanítóknak
a végrehajtás körül harmadízben is különféle nevezetes kedvezéseket
adott. 103) .

r882-ben az akkori állami költségvetés a népoktatás támogatására
2.034,000 forintot folyósított.t'ö] Az osztrák-magyar vámterület általá-
nos vámtarifájára vonatkozó törvény a tudományos műszereket, köny-
veket, földképeket. hangjegyeket, iratokat s különféle képeket a behozás
vámja alól újra fölmentette. 105) A Szerbiával és Luxemburggala közön-
séges büntette sek kölcsönös kiadása felől kelt szerződést beczikkelyező
törvények a kiskorú tanulók elcsábító tanítóit kiadni rendelték.Pv) S a
véderőről szólő törvény a népoktató intézetek némelyikét bevégző-
tanulőknak az egyéves önkéntesség jogát megadta, s a néptanítóknak
és a tanítójelölteknek különféle becses kedvezéseket nyujtott. 107)

I883-ban a köztisztviselők minősítését szabályozó törvény a közép-
ponti igazgatás fogalmazó szakában alkalmazás föltételeir, a kir. tan fel-
ügyelőségek személyzetének rninősítését, s némely nép oktató intézet
képesítő jogát részletesen megállapította. 108) Az r883. évi állami költ-
ségvetés a népoktatás támogatására 2. r 18,000 forintot folyósított. 109}

A pénzintézeteknél elhelyezett tőkékból folyó jövedelmeket megadóz-
tató törvény ezt az adózást a népoktató és kisdedóvó intézetek enemű
jövedelmeire is kiterjesztette. 110) A vármegyék háztartása felől kelt
törvény fölhatalmazta a vármegyéket, hogya közművelődés czéljaira
az egyenes állami adók után 3%-ig, sőt 5%-ig is emelkedhető pótlékadót
vethessenek ki. 111). A phylloxera vastatrix terjedésének meggátolására
vonatkozó törvény az óvó intézkedéseket a faiskolákra is kiterjesztette.t--}
Az országos czímer használását szabályozó törvény a közjőtékonysag

103) 1881 LX. t.-cz. 51. §.KJIHGFEDCBAá ), i) ésyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAm) pont, s 54-56., 58., 59. és 64. §. - Ezek
közül az 54- 56., s 59. §. rendelkezéseit az adJvégrehajtásra is kiterjesztette az 1883; XLIV.
t.-cz. 58. és óo. §-a.

10.) 1882; IV. t.-CZ. 2. §. A ) VI. fej. 10. czím, s XIX. fej. 1-5. czím. - Ezek.
a rendelkezések megszüntek az 1883: Ill. t.-cz. életbeléptekor.

105) 1882; XVI. t.-cz. VIlI. czikk 9. pont, Behoz. vámtarifa 298., 348. és 349.
tétel. - Ezek közül a VIlI. czikk 9. pontjának rendelkezését megújította az 1887; XXV •.
t,-cz. I. csikkének 1. pontja. Az idézett rendelkezések kiterjednek Fiume városára és kiköt5-
jére is: 1891 : XVIII. t.-cz. r. §.

106) 1882: XXXIV. t.-CZ. II. czikk 12. pont. - 1882; XXXVII. t.-cz. II. czikk
12. pont.

101) 1882:onmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAxxxrx. t.-cz. I. fej. 4. és 6. §. - Ezeket a rendelkezéseket megvál-
toztatta az 1889. VI. t.-cz. 18. §. b ) pontja, s 25., 32. és 56. §-a.

108) 1883 : I. t.-CZ. 1., 3. §., 5. §. I. 4. pont, 6. §, 8. §. b ) és c) pont, 14., 15., 17-20.,

22. és 31. §. .
109) 1883: Ill. t.ccz. 2. §. A ) VI. fej. 10. czím, s XIX: fej. 1-5. czím. ~ Ezek li'

rendelkezések megszüntek az 1884 ; I. t.-cz. életbeléptekor.

110) 1883; VII. t-ce, 7. §.
lll) 1883 ; XV. t.-cz. 9. és 13. §.

111) T883: XVII. t.-cz. 4. és 5. §.
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szolgálatára rendelt intézeteket a czímer használásának díja alól föltéte-
lesen fölmentette. lIS) A fegyveradóról szóló törvény a közintézetekben
őrzött fegyverekett az adózás alól kivette. 114) A középiskolák felől
kelt törvény az elemi és polgári népiskolákból a középiskolába fölvétel
föltételeit meghatározta. 115) A p énzügyi közigazgatási bíróságot szervező
törvény kijelentette, hogy e bíróság tagjai tanárok vagy tanítók, avagy
a község iskolaszékének tagjai nem lehetnek. 116) A közadók kezeléset
szabályozó törvény az adóvégrehajtás körül a népoktatóknak újra külön-
féle kedvezéseket adott, s a hivatalos tárgyakat, az oktató könyveket
és eszközöket. s a tudományos könyveket és műszereket az adóvégre-
hajtás alól kivette. 117) V égre az általános jövedelmi pótadóról szóló
törvény ezt az adót az iskolai pótlék alól fölmentette, de az egyenes
állami adókat alatta hagyta. 118)

1884-ben az akkori állami költségvetés a népoktatás támogatására
2,213,000 forintot folyósított. 119) Az állami elemi és polgári iskolák
építésének költségei felől kelt törvény erre a czélra félmillió forintnyi
összeget adott. 120) A szerzői jogról alkotott törvény a kisebb irodalmi
műveket az oktatás czéljáira fölhasználni megengedte, s a népoktató
intézetek irodalmi műveinek védelmet biztosította. 121) Az ipartörvény
részletesen szabályozta az ipartanulók rendes iskoláztatását, s az ipar-
tanulók iskoláinak szervezetét és ellenőrizésétonmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAj a zajos iparüzleteket az
iskolák szomszédságából eltávolítani rendelte j a népoktatókat az ipar-
űzéstől eltiltotta; s kijelentette, hogya nép oktató intézetek ipatűzése

nem tartozik az ipartörvény rendelkezései alá. 122) S a szeszadóról szóló
törvény a nyilvános intézeteket a saját cz éljaikra használt szeszfőző készü-
lékek bejelentésétől föltételesen ismét felmentette. 123)

1885 ben az akkori állami költségvetés a népoktatás támogatására

llS) 1883 : XVIII. t.-cz. 3. §.
114) r883 : XXIII. t.-cz.yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA5. §. a ) pont.
115) 1883: XXX. t.-cz. ro. és 12. §.
lli) 1883: XLIII. t.-cz. 4. §.

117) 1883: XLIV. t.-cz. 40. §. 4. pont,.s 58. és 60. §.
118) 1883: XLVI. t.-cz. 16. és r7. §. Ezek közül a 17. §. rendelkezése végrehajtása-

kor rögtön megszünt. .

119) r884: I. t.-cz. 2. §.KJIHGFEDCBAA ) VI. fej. 10. czfm, s XIX. fej. 1-5. czím. - Ezek a
rendelkezések megszüntek az 1885 : II. t.-cz. életbeléptekor.

120) 1884: V. t.-cz. 1. és 2. §. - Ezek a rendelkezések végrehajtásukkor rögtön
megszüntek. Osszegöket megnagyobbította az 1890 : XXVI. t.-CZ. 1. §-a.

121) r884: XVI. t.-cz.9. §. 1. pont, SIS. és 47. §. - Ezeket a rendelkezéseket a

birodalmi tanácsban képviselt országokra, s Olss-orseagra és Nagy-.Brittániára is kiterjesztette
az r887 : IX. t.vcz. 1. czikke, az 1891 : Ill. t.-cz. 1. czikke, s az r894: X. t.-cz. I. czikke.

- 122) 1884 : XVII. t.-CZ.4.,5., 21., 34 .. 43.,51., 60. §., 62. §. c) és e) pont. 64., 67., 77.,
78., 80-87. §., ro r. §. b ) és c) pont, IlS., 127. §., 157. §. a ) pont, 160., 165. §., 168. §.
4· és 5· pont, 17I. §., 173. -§. a ) és b ) pont, 183. §. k) pont. - Ezek közül a r6s. §.
rendelkezését az ipari alkalmazottak segélypénztárainak kezelése, s a gyári alkalmazottaknak
bal.esetekt5j megvédelmezése körül elkövetett mulasztásokért befolyó bírságpénzekre is ki-
terjesetette az 189! : XIV. t.-cz. 79 §-a. s az r893 : XXViII. t.:cz. 4r. §.a.

123) 1884 : XXI. t.-cz. 75. §. - Ezt a rendelkezést megújította az 1888 : XXIV. t.-cz.
76. §-a.
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2.346,000 forintot folyósított. 124) A gyámság és gondnokság ügyeit
rendező törvény intézkedett a távol levő apa kiskorú gyermekeinek
rendes iskoláztatásáról, 125) Az állami tisztviselők nyugdíjazásáról szóló
törvény a tanároknak és némely népoktató intézet tanítóinak különféle
értékes kedvezéseket biztosttott.Jw) A földadó-kataszter nyilvántartása
felől kelt törvény az iskolakertek és faiskolák adómentességének bizto-
sítása módját pontosan szabályozta. 127)' S a polgárosított magyar határ-
őrvidéken fönnállott házközösség megszüntetésére vnnatkozó törvény a
szülőket gyermekeik rendes iskoláztatására kötelezte. 128)

1886·ban az akkori állami költségvetés a népoktatás támogatására
2.517,000 forintot folyosított. 129) A népfölkeJést szervező törvény a
közszolgálatban nélkülözhetetlen népoktatókat a népfölkelő szolgálat
alól fölmentette. 130) A törvényhatóságok ügyeit rendező törvény kimon-

- dotta, hogy a törvényhatóságú városok háztartásának a községi törvény-
hez kell alkalmazkodnia, s hogyatörvényhatóságok bizottságainak
tagja csak az lehet, a ki olvasni és írni tud; továbbá a legtöbb adót
fizetők névsorának megállapításakor a népoktató intézetek tanárainak
nevezetes kedvezéseket adott, s végre az állami népoktató intézetek
szernélyzetét a főispán főfelügyelése alá rendelte. 131) A községekre
vonatkozó törvény megállapította, 'hogy a rendezett tanácsú városok
képviselőtestületeinek tagja csak az lehet, a ki olvasni és írni tud;
továbbá a népoktató intézeteknek és a néptanítóknak sokféle kedvezést
biztosított, de némelyik általános jogukat meg is szorította; végre a
pusztáknak önálló községekké alakulásakor a népiskola építését föltételűl
kikötötte. 132) V égre a volt határőrvidék adósasát megvátoztató törvény
a népnevelő intézetek és a népoktatók számára az anyaországban bizto-
sított kedvezéseket ama vidékre is kiterjesztette. 133)

1887-ben a Monakóval a közönséges bűntettesek kölcsönös kiadása
felől kelt szerződést beczikkelyező törvény a kiskorú tanuló elcsábítá
tanítóját kiadni rendelte. 134), A bűntettekról szóló törvényt módosító

124) 1885: II. t.-cz. 2. §.KJIHGFEDCBAA ) VI. fej. 10. czfm, XIX. fej. 1-5. czím, B ) I. Atmen.
kiad. V. fej. 18. czím, s II. Beruh. VII. fej. 20. czím. - Ezek a rendelkezések megszüntekonmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
~Z 1886,: VI. t.-cz. életbeléptekor.

12") 1885 ; VI. t.-cz. r r. §.
126) 1885; XI. t.cz. 2. §. 3. pont, 23., 24., 36.•\ 39., 42. §, 43. §. 1. pont, 56. §,

s 64. §.yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAc) pont.
127) 1885 : XXII. t.-cz. 7. §...
1-28) 1885 : XXIV. t.-cz. 25. §.
129) 1886: Vl.t.-cz. 2. §. A ) VI. fej. 10. czím, XIX. fej. 1-5. czím, s B ) ll. Beruh,

V. fej. 29-31. czím. - Ezek a rendelkezések megszüntek az 1·887:XII. t.í-cz. életbe-
{éptekor.

130) 1886: XX. t.-cz. 2. §.

.lS1) 1886; XXl. t.-cz. 14. §, 23. §. d) pont; 26., 31. §. s 57. §. A ) pont.

1S2) 1886: XXll. t.vcz, 21. §. j) pont, 33. §, 34. §. c) és e) pont, 36. §. b) pont,
37. §. e) pont, 38., 40. §.,-75. § b) pont, 109., 130., 138., 139., 146. s . 147. §. és 152. §.
á ) pont. - Ezek közül a 33. és 40. §. rendelkezéseit a telepek képviselőtestületeinek meg-
vál~s:&tására is kiterjesztett e az 1894: V. t.-cz. 23. §-l.

IS3) 1886: XXXVII. t.-cz. 2.§. a ) b) és e) pont..
lU) 1887: VI. t.-Cl. II. czikk 12. pont.



U6) 1887 : VIlI. t.-ez. 1., 3. és 6. §. - Ezeket a rendelkezések et mindennemii bün-
tetéspénzre kiterjesztette az 1892 : XXVII. t.-cz. 3. §-a.

138) 1887 : IX. t.-ez. I. czikk.

137) 1887: XII. t.-ez. 2. §.KJIHGFEDCBAA ) VI. fej. 10. czím, XIX. fej. 1-5. czlm, s B ) II:
Beruh. VI. fej. I1-13., 18-20. és 23. czím. - Ezek a rendelkezések megszüntek az
1888 : VI. t.-ez. életbeléptekor.

138) 1887: XXII. t.-ez. 3-5. és 12. §. - Ezek közül a 3. §. rendelkezését a kís-
ded6v6-intézetekre is kiterjesztette az 1891 : XV. t.-ez. 5. §-a.

159) 1887 : XLV. t.-cz. 5. §.

H0) 1888: VI. t.-cz. 2. §. A ) VI. fej. IO. czím, XIX. fej. 1-5. czfrn, s B ) ll. Beruh,
VI., fej. 8. 9., 14., IS., éa 19. czím, - Ezek a rendelkezések megszüntek az 1889: XXI.
t.-cz. életbeléptekor.

Ul) 1888: XXIV. t.-ez. 6. és 76. §.
1,") 1888 : XXXVU. t.-cz. B ) tarifa 28. foly~sz. 298. tétel. .r: Ezek !l re~delkezé:ek

tüzetes megújításai voltak az 1869 : X. t.-ez. I. czikke átalános kíjelentésének ; ismét resz-
letesen megújította őket az 1892.: VU. t.-cz. B ) tarifájának 298., 348. és 349. tétele.

143) 1889: VJ. t.-ez. 18. §.yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAb) pont, s 25., 32. és 56. §. - Ezeket a rendelkezé~e-
ket némi változtatással a honvédségre is kiterjesztette az 1890: V. t.-CZ. 5. §-ának 6) pontja,

s 13. §-a. . .
1") 1889: XXI. t.-ez. 2. §. A ) VI. fej. 10. czfm, XL~. fej. 1-5. czím. B ) I. ~tmen.

kiad. VI.. fej. 13. czím, 5 ll. Beruh, VI. fej. 7., 8., 13., 14., 18:, 25· , 27. és 33. czrm, -
Ezek a rendelkezések megszüntek az 1890: IV. t.-ez. életbeléptekor.
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törvény elrendelte, hogy a biróságok ítéletei alapján befolyó büntetés-
pénzek egyik részét ifjú foglyok javítá intézeteinek fölállítására kell
fordítani. 135) A szerzőí jog biztosítása felől a birodalmi tanácsban kép-
viselt országok kormányával kötött szerződést beczikkelyező törvény a
népoktató intézetek irodalmi műveit az Osztrák- császárság területén is
megvédelmezte. 136) Az 1887. évi állami kö Itségvetés a népoktatás
támogatására 2.972,000 forintot folyósított.Y") A közegészségügyet
rendező törvényt módosító törvény elrendelte, hogyanépoktató intéze-
tek tanulóit a himlő ellen újra be kell ojtani. 138) S a bélyeg- és illeté-
kekre vonatkozó törvény a népoktató intézetek ingatlan javainak érté-
kelésére kivételes kedvező kulcsot állapított meg. 139)

1888-ban az akkori állami költségvetés a nép oktatás támogatására
3.046,000 forintot folyósított. H0) Az égetett szeszes folyadékok után
járó vámról, s a szeszadóról szóló törvény a tudomános czélokra
szolgáló szeszt az adózás alól kivette, s a nyilvános intézeteket a saját
czéljaikra használt 'lepároló készülékek bejelentése alól harmadízben is
föltételesen fölmentette. Hl) S a Svájczczal kötött kereskedelmi szerző-
dést beczikkelyező törvény a tudományos műszereket a behozás vámja
alól kivette. 142) .

1889- ben a véderő felől kelt törvény némely népoktató intézet
növendékeinek az egyéves önkéntesség jogát újra megadta, s a néptaní-
tóknak és tanítójelölteknek ismét különféle becses kedvezést biztosított. 143}

S az 1889, évi költségvetés a nép oktatás támogatására 3.160,000 forin-
tot folyósított. ~44)

1890-ben a közutakről és vámokról szóló törvény a népoktató
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intézeteknek és a népoktatóknak jelentős kedvezéseket adott. 145) Az
1890. évi állami költségvetés a népoktatás támogatására 3.24°,000 forin-
tot folyósított. 146) A honvédségre vonatkozó törvény meghagyta, hogy
a néptanítókat és tanítójelölteket a tartalékba kell besorozni, . s hogy
némely népoktató intézet növendékeit egyéves önkéntesekül is föl kell
venni. 147) A népszámlálást elrendelő törvény a népoktató intézetek
épületeit is számba vétette. 148) A vallás- és közoktatásügyi miniszterium
helyiségváltoztatása felől kelt törvény az átköltözésre 35,215 forintot
engedélyezett. 149) A hazai iparnak az állam részéről támogatást nyujtó
törvény az oktat6szer-gyáraknak értékes kedvezéseket adott. 150) A naszód-
vidéki középponti iskola- és ösztöndíjalapokkal kötött szerződést beczik-
kelyező törvény némely ottani állam birtokot az alapoknak előnyös föl-
tételek mellett átengedett. 151) A volt naszódvidéki községek birtokviszo-
nyait rendező törvény az ottani népiskolák és tanítók birtokában volt
ingatlanokat továbbra is a népoktatás czéJjaira szolgáló vagyonokul
hag-yta meg. 152) Az állami elemi és polgári iskolák építésének költségeire
vonatkozó törvény erre a czélra ismét 200,000 forintot ajánlott föl. 153)

Végre az 1891. évi állami költségvetés a nép oktatás támogatására
3-457,000 forintot folyósított. 154)

1891-ben a szerzői jog biztosítása felőlOlaszországgal kötött
szerződést beczikkelyező törvény a népoktató intézetek irodalmi műveit
ott is megvédelmezte. 155) A bosnyák-herczegovinai csapattestek behoza-
taláről sz616 törvény a közhivatalok és népoktató intézetek helyiségeit
e csapatok beszállásolása alól fölmentette. 156) A protestáns közalapok
javára nyeremény-kölcsönt engedélyező törveny e közművelődési czélú
alapokat 8.000,000 forintnyi kölcsönnel támogatta. 157) Az ipari munká-
nak vasárnapon szünetelését elrendelő törvény az iparos-tanulókat a

1<.) 1890: 1. t.-cz. 25. §.yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAe) pont, 49. §, 99. §. 5., 10. és 14. pont, s 156. §.-
Ezék közül a 25. §. rendelkezését a tanárok ra is kiterjesztette az 1893: IV. t.-cz. IS. §-a.

146) 1890: IV. t.-ez. 2. §. A) VI. fej. ro. czím, XIX. fej. 1-6. czím,KJIHGFEDCBAE ) 1. Átmen.
kiad. VU. fej. 3. és 7. czfm, s ll. Ber ah. VI. fej. 10., II. és 16. czím. - Ezek a rendel-
kezések megszüntek az 1890: XXXIX. t.-cz. életbeléptekor.

"'1) r890: V. t.-cz. S. §. b) pont, s 13. §.
1<8) 1890: IX. t.-cz. 2. §. - Ez a rendelkezés végrehajtása után rögtön megszünt. '

1<9) 1890: XII. t.-cz. I. §. - Ez a rendelkezés végrehajtásakor rögtön megszünt.onmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
i.O) 1890: Xlll. t.-cz. I. §. 2. a ) pont, s 5. §.
151) 1890: XVII. t.-cz. Szerződés I. §. a ) b) és d) pont, s 2. §. - Ezeket a ren-

delkezéseket megszorította az r890: XVlll. t.-cz. 8. §-a.

152) 1890: xvm . t.-cz. 8. §.

153) 1890: XXVI. t.-cz. r, és 2. §. - Ezek a rendelkezések végrehajtásukkor rög-
tön megszüntek.

1.<) 1890: XXXIX. t.-Cz. 2. §. A ) VI. fej. ro. czím, XIX. fej. 1-6. czím, B )
l. Átmen. kiad. VI fej. 4., 9. és 10. czím, s II. Beruh, VI. fej. ró., 17. és 21. czím. -
Ezek a rendelkezésdk megszantek az 1892: XIV. t.-cz. életbeléptekor.

155) 1891 : lll. t.-CZ. 1. czikk.

1.6) 1891 : VlIl. t.-cz. 2. §.

137) 1891 : XII. t.-cz. 1. §. -. Ez a rendelkezés a 2. §. szerint 2 év múltán meg-
szünt, mert az érdekelt egyházak a nyereménykölcsönt addig nem indították meg.

Magyar Tanítóképző. 28
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vasárnapi munka alól föltétlenül fölmentette. 1Ii8) Az ipari és gyári alkal-
mazottaknak betegségök esetén segélyezése felől kelt törvény elrendelte,
hogy enemű segélyezésben az iparos-tanulókat is részesíteni kell, s a
betegsegélyző pénztárak kezelése körül előforduló mulasztásokért befolyó
birságpénzeket az ipari és kereskedelmi oktatás czéljaira kell fordítani. 159)

A kisdedóvásról szóló törvény részletesen megállapította a kisdedóvás
föladatát; az óvó-intézetek és a gyermek-menedékházak kellékeit és
munkakörét; az óvónők és dajkák minősítését és javadalmait ; az ővó-
intézetek és menedékházak töntartásának kötelezettségét; az intézetek
igazgatásának és ellenőrizésének módját; a kisdedóvónő képző intézetek
szervezetét és rendtartását, s az óvó-intézetek állami segélyezésének
föltételeit. 160) A birói és ügyészi szervezetet módosító törvény kimon-
dotta, hog y a biróságok hivatalnokai egyúttal tanárok, vagy tanítók
nem lehetnek 161) S a nyilvános népoktató- és kisdedóvó- intézetek
tanítóinak s nevelőinek nyugdíjazása és özvegyeik s árváik gyámolítása
[elől kelt törvényt módosító törvény tüzetesen meghatározta a nyug-
díjazás és gyámolítás új föltételeit és mértékét, s a nyugdíj- és gyám.
alap jövedelmeinek biztosítását. 162)

1892-ben a német birodalommal, Olaszországgal, meg Svájczczal
kötött kereskedelmi és vámszerződés eket beczikkelyező törvények a
tudományos műszereket, könyveket, földképeket. hangjegyeket, iratokat
és különféle képeket a behozás vámja alól újra felmentették. 163) Az
1892. évi állami költségvetés a népoktatás támogatására 3.496,000
forintot folyósított. 164) Az ország erdélyi részeiben, s a volt Kraszna-,
Közép-Szolnok- és Zarand-vármegyék, s a volt Kővár-vidéke területén
a birtokrendezés körül követendő eljárást szabályozó törvény meghagyta,
hogy azon a vidéken a birtokrendező bizottság szakértőinek megválasz-
tásakor az iskolákat a volt föld esurak értékcsoportjához kell számítani. 165)

S a pénzbüntetésekből befolyó összegek felhasználásáról szóló törvény
elrendelte, hogy mindennemű büntetés pénzek egyik részét az ifjú fog-
lyok javíró intézeteinek czéljaira kell fordítani. 166)

1893-ban az állami tisztviselők illetményeit rendező törvény a fel-
sőbb leányiskolák, s tanító- és tanítónőképző-intézetek tanárainak érté-

158) 1891 : XllI. t.-cz. 3. §.KJIHGFEDCBAb) pont.

159) 1891 : XIV. t.vcz, 1. §, 2. §.yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa ) pont 3., 63.. 64. és 79. §.
160) 1891 : XV. t.-cz. 1-47. §.
161) 1891 :onmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAxvn. t.-cz. 39. §.
162) 1891: XLlll. t.-cz. 1-16. §.
163) 1892: lll. t.-cz. B ) mell, 298., 348. és 349. tétel. - 1892: VI. t.-cz. B ) tarifa

298., 348. és 349. tétel. - 1892: VU. t.-cz. B ) tarifa 298., 348. és 349. tétel.

161) 1892: XIV. t.-cz. 2. §. A ) VI. fej. 10. ceim.. XIX. Iej. 1:, 2., 4., 17., 20-25.,
27-32., s 36. czím, 38. ez írn 1., 2., 7., 9., 13., 22., 25., 26., 29, 30., 37., 41., 43., 48.
é. 49. tétel, 39., 48. és 49. czím, B ) 1. Átmen. kiad. VII. fej. 4-, 7., 8. és 13. ceím, s
lJ. Beruh. VI. fej. 14-17. czím. - Ezek a rendelkezések megseiintek az 1893: VII. t.-cz.
e etbeléptekor.

16~) 1892: XXIV. t.-cz. X. IS. §. a) pont.

166) 1892: XXVII. t.-CZ. 3. §.
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kes kedvezést adott; a tanárok és tanítók korpót1ékait föntartotta ; a
népoktatók javadalmait különféle adózások alól felmentette; az elemi
iskolák tanítóinak, s a kisdedóvóknak és a kereskedelmi, s ipariskolai '
oktatóknak javadalmait külön intézkedések alá utalta; s a népoktató
tisztviselőket és az intézetek igazgatóit, tanárait, s tanítóit a XI-ediktől
a VI-odikig emelkedő fizetési osztályokba sorozta. 167) Az 1893. évi állami
költségvetés a népoktatás támogatására 3.747,000 forintot folyósított. 168)

A községi és felekezeti elemi népiskolákban működő tanítók és tanítónők
fizetését szabályozó törvény részletesen meghatározta a rendes- es segéd-
tanítók javadalmának legkisebb mértékét és kerpótlékainak összegét;
a fizetés kiszolgáltátásának módját; a javadalomnak állami segélylyel
kiegészítése föltételeit, s az állam részéről segélyezett néptanítók fegyel-
mezésének módját. 169) Az iparfölügyelőkröl szőlő törvény a főfelügye-
lőknek az iparos tanulók iskolái körül tennivaló it kiszabta s ' elrendelte,
hogy az ipari és gyári alkalmazottaknak a balesetektől megvédelmezése
körül előforduló mulasztásokért befolyó birságpénzeket az ipari és keres-
kedelmi oktatás czéljaira kell fordítani. 170) Az 1894. évi állami költség-
vetés a népoktatás támogatására 4.234.000 forintot folyósított. 171) S a
Budapest székesfőváros kerületi előjáróságait újjá szervező törvény az
előljáróságok népnevelő ügykörét pontosan meghatározta. 172)

1894-ben a telepítésről szóló törvény kőtelezte általában a tel eonmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBApí-

tőt, hogyanépoktatás czéljaira szükéges terűleteket ingyen engedje
át, s különösen az államot, hogy telepítvényein nemzeti irányú nép ok-
tatást rendezzen be; azonkívül a tanároknak és tanítóknak a telep
képviselőtestületének megalakításakor nevezetes kedvezést ad;)tt.173) A
szerzői jog biztosítása felől Nagy-Brittániával kötött szerződést becz ik-
kelyező törvény a népoktató intézetek irodalmi műveit a ma birodalo m
területén is megvédelmezte. 174) A mezőgazdaságra és mezőrendőrségr e
vonatkozó törvény a községek faiskolainak kezelését a néptanítókr a
bízta, a fatenyésztés gyakorlati tanítását elrendelte, s a mezőőrökk é
jelentkezők között a olvasni és írni tudóknak előbbséget adott. 175) A z

167) 1893 : IV. t.-cz. 2. §., 3. §.KJIHGFEDCBAb) pont, 6., 14., 15. §., 21. §.yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA'e) pont, A )

mell. Vall.- é; közokt. minisztérium, s B ) mell.

168) 1893 : VII. t.-ez. 2. §. A ) VJ. fej. 10. czím, XlX. fej. 1., 2., 4., 17., 20- 24.,
26-32 .. 34., s 37. czfrn, 39. czím 1-4.,7,11., 16.. 17, és 20-25. tétel,40., 48. é,
49. czím, B ) 1. Átmen. kiad. VII. fej. 4-6. czím, s ll. Beruh. VI. fej, II., 12., 22. és
24-26. czím. - Ezek a rendelkezések megszünte k az 1893 : XXXI. t.-cz. életbeléptekor.

169) 1893: XXV!. t.-cz. 1-20. §. .
170) 1893 : XXVIII. t.-cz. 14. §. 1. pont, 34. §. a), b) és á) pont, s 4 I. §.
IH) 1893: XXXI. t.-cz. 2. §. A ) VI. fej, 10. czím, XIX. fej. 1., 2., 4. 18.,21 -24.,

26-32 .. 34. s 37.czím,.39. czím 1-4 .. 7 .. II., 16:,17.,20-25., s 31-34. tételv ao., ,
49. és 50. czím, B ) 1. Atrneu. kiad. VU!. Iej. 4. é; 9. czfm, s ll. Beruh. ·VI. fej. II., 13.,
24., 25 .. 27., 29 -31. é; 34. czim. - Elek a rendelkezések megszüntek az 1895: IV. t.-cz.
életb -Iéptek or.

172) 1893: XXXIll. t.-cz. 18. §. 4. pont, 20. §. 9. pont, 29. §, e) pont, E 30. §.
3. pont.

173) 1894: V. t.vcz .. 3. és 23. §.
IH) 1894: X. t.-ez. 1. czikk.
176) 1894: Xli. r-cz. 44· , 45· 77. §.



örökösödési eljárást rendező törvény a népoktatás czéljaira szolgáló
alapítványoknak különös kedvezést nyujtott. 176) A nyugdíjazással még
nem biztosított oktató személyzet nyugdíjintézetét szervező törvény
részletesen meghatározta ez intézet körét, jövedelmeit, a beléje lépés
föltételeir, vagyonának kezelését, s a belőle ellátás módját. 177) A házas-
sági jogról szóló törvény az elvált házastársak gyermekei nevelésének
körülményeit pontosan szabályozta.178) A gyermekek vallására vonat-
kozó törvény a gyermekek vallásos nevelésének módját részletesen
rendezte. 179) S az állami anyakönyveket szervező törvény a tanítói,
oklevelet az anyakönyvvezetőségre képesítő okiratnak jelentette ki. 180}

1895-ben az akkori állami költségvetés a nép oktatás támogatására
4.615',000 forintot folyósított. 181)onmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA találmányi szabadalmak felől kelt
törvény a tudományos alaptételeket a szabadalmazás alól kivette, s.
kimondotta, hogya szabadalmi tanács elnöke egyúttal tanár, vagy
tanító. avagy a község iskolaszékének tagja nem lehet. 182) Az izraelita
vallásra vonatkozó törvény a talált gyermekek vallását, s a felekezeti
népiskoláknak a polgári községek részéről segélyezése módját megálla-
pító törvényes rendelkezéseket az izraelitákra is kiterjesztette. 183) V égre
a vallás szabad gyakorlatáról szóló törvény a jövőre törvényesen elísme-
rendő vallásfelekezetek hitoktató kötelezettségét és iskolaföntartó:
jogát, s ezek fölött a vallas- és közoktatásügyi miniszter főfelügyelő
hatóságát" megállapította és a felekezeten kívül élők iskolai adózását,
s gyermekeik vallásos nevelését rendezte. 18')

1896. ban az akkori állami költségvetés a népoktatás támogatására
5.293,008 forintot folyósított. 185) A honalapítás ezredik évfordulóját
megörökítő művekről szóló törvény négyszáz új népiskola fölállítását
elrendelte, s költségeire 673,000 forintot adott. 186) A közigazgatási
biróságot megalakító törvény megállapította a biróság tagjainak és

176) 1894: XVI. t.vcz, 2. §. 2. pont.
177) 1894: XXVII. t.-CZ. 1- 15. §.
178) 1894: XXXI. t.-cz.yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA95. és 103. §.
179) 1894: XXXIl. t.-cz. [-5., s 7., 8. és 10. §. - Ezeket a rendelkezéseket néma

változtatások kal a felekezetnélküli szülők gyermekeire is kiterjesztette az 1895: XLIll. t.-cz.

26-28. §-o.
180) 1894: XXXIll. t.-cz. 8. §. c) pont.

181) 1895: IV. t.-cz. 2. §.KJIHGFEDCBAA ) VI. fej. 10. czím, XX. fej. 1., 1., 4., 18., 21-24.,
26-32., 34., s 37. czím, 39. czfm 1-4., 7., IL, r ő., 17., 20-25., s 31-34. és 36-39.
tétel, 40., 49. és 50. czím, B ) 1. Atmen. kiad. IX. fej. 8., 20. és 23. crím, s Il. Beruh.

VI. fej. 20., 21., 23. és 36-39. cz ím. - Ezek a rendelkezések megszüntek az 189ó: Vl.,
t.-cz. életbeléptekor.

182) 1895: XXXVII. t.-cz. 2. §. 3. pont, S 26. §.
18S) 1895: xtn. t.-cz. 2. §.
184) 1895: XLlll. t.-cz. 7. §. 1. pont, 8. §. 2. pont, 9., 10., 20. §, 25. §. b) és c}

pont, s 26- 30. és 34. §.
185) 189ó: VI. t.-cz. 2. §. A ) VI. fej. 10. czfm, XXI. fej. 1., 2., 16., 20-29. 3!. s

42. cz ím, Ó4.czím 1-4.,7., IL, rő., 17.,20-25., 31-33., s 36-39· és 47. tétel, By
1. Atmen. Kiad. vm . fej. IS ., 24., 26. és 30. czím, s ll. Beruh, Vl, fej. 12., 13., 23., és,

37. czím.

Uti) 1896: vm . t.-cz. 1. §. e) pont, 2. §. e) pont.
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kezelő személyzetének minősítését, az itélő bírák állásának a tanárság-,
s tanítósággal és a község iskolaszékének tagságával összeférhetetlen-
ségét, a bíróságnak a népoktatás ügyeire vonatkozó hatáskörét és a
kir. tanfelügyelő panaszjogát. 187) S a svájczi szövetséggel a bűntette-
sek köcsönös kiadását beczikkelyező törvény a kiskorú tanuló elcsábító
.tanítójat kiadni rendelte.188)

Ime, 1847-től 1896. végéig a népképviselet alapján működő törvény-
.szerzésünk (a megújftó, kiterjesztő, mödosítö és megszüntető törvények-
kel együtt) összesen 237 önálló törvény rendelkezéseivel törekedett meg-
alkotni, fejleszteni, és megerősíteni nemzeti népoktatásunk szervezetét.
E törvényeknek körülbelül egynegyede most már részint módosult,
részint egészen megszünt ; manap csak 171 érvényes közülök, De az
érvény telen ekben is igen becses történeti adatok rejlenek, melyek világosan
mutatják, hogy népnevelésünk fölvirágozása nem törvényszerzésünk
jószándékán és bölcseségén múlott, hanem a nemzetközi helyzetünkből
származott nagy politikai föladatok összetorlódásán, melyeknek sikeres
megoldására föl kellett áldoznunk anyagi erőink legjavát.· Második
évezredünk hajnalának derűlt ege remélnünk engedi, hogy a legközelebbi
években államunk javaiból az eddigieknél tetemesen nagyobb összegek
fordúlnak népoktatásunk fejlesztésére. Akkor majd teljes munkával
tölthetjük be azokat a tágas és czélszerű kereteket, a melyeket törvé-
nyeink népnevelésünk ja vára meg szerkesztettek. Sőt «közoktatasunk-
nemzeti irányú fejlődésének biztosítása szempontjábóls meggyorsított
lépésekkelhaladhatunk előre az eddig követett jó úton.yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Dr. Hajnóczz' R. :József.XWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

H a r m a d ik n e m z e t k ö z i l é l e k t a n i kongresszus
M ü n c h e n b e n . (Hatodik közlemény.)

A g y e r m e k s a v a d n é p e k n y e l v e .

- Dr, H. Gutzmann, Berlin. -

A gyermekek beszédtanulása párhuzamosan halad az emberi nem
beszédbeli képességének kifejlődésévei.

A beszéd fonetikai elemei az élet s a nyelvképzés első periodu-
sában a sivalkodas. Eleinte ez csak a kedvetlenség kifejezője, később
már az öröm kifejezésére is szolgál.

A második periódusban az öröm kifejezései túlsúlyban vannak. A
gyermek gyönyörködik a létrehozott hangokban, a melyek részben az
anyanyelv állandó hangjaihoz hasonlók, részben azonban ismét eltün-
nek. Természetes, hogy ezen első beszédhangok az első és második

~ artikuláris rendszerben fekszenek: az ajkak és a nyelv hegyének szervei
által előidézve. E szervek éppen a szoptatás által jól elő vannak készítve.

167) 1896: X\{VI. t.-cz. 5., 6., 16., 48-53., s 83. §. és 84. §. 2. b) pont.
liS) 1896: XXXIV. t.-cz. ll. czikk 9. pont.



Innen van az, hogy majdnem az összes nyelvekben ugyanazonosak azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
a tya és az anya i capa» «papa» «mama»)

A harmadik periódusban a környezet beszédhangjait utánozza a
gyermek. Először a könnyebb hangok, a legkisebb élettani megerőlteté-
sek elvei szerint, állanak elő. A harmadik artikulácziós rendszer hang-
jai későn lépnek fel. Némely természeti népeknél hz·ányoznak. A gyer-
mek hajlandó ugyanazon szótagok kettőzésére, a mint a vadnépeknél
számtalan szó ilyen kettőzések, dublikácziókból van alkotva. A mi gyer-
mekeink beszéd képességének fejlődésében hallhatunk olyan hangokat,
a melyek a művelt nemzetek népnyelvébe át nem mentek, de a vad-
népek nyelvében megvannak. Ezek tehát gyermekeinknél elkorcsosulá-
sok (rudimentumok), mint az emberi ősalak által használt, de kiveszett
nyelvelemek. .

A mi anyelvalakot s a nyelvtartalmat illeti, felemlíti, hogya gyer-
mek és vadnép szókincse szegény, a miért aztán a tag- és arczlejtést kény-
telenek használni. Mindkettőt jellemzi az, hogy kicsinységeken és mel-
lékes dolgexon akad meg s azokkal előszeretettel bíbelődik. Először
csak a dolgok egyes vonatkozásai fejeztetnek ki s a gyíl.ftőnevek hiány-
zanak. A gyermekek és a vadnépek rajzolása is párhuzamba állítható.

F reudentha l tanár Boroszlóból arra nézve, hogy a gyermek s a
vadnépek nyelve az egyéni képzetekkel együtt kezdődik s csak később
alkalmaz gyüjtőneveket, megjegyzi s ráutal, hogy ha az általános fogal-
mak képződése később következik is be, a szellemi fejlődés kezdeteit
mégis a határozatlan általános képzetek teszik. A gyermek a «papa,..
szóval minden embert jelöl, nevez, a ki az atyjához hasonlít. Vadnépek,
tanulatlan európaiak s gyermekek csak kevés virágnemet különbc ztet-
nek meg. Csak a megfigyelés növekedő élességével lesznek képesek az
egyes nemek és egyedek megkülönböztetésre. Az individualizálás folya-
mata kart karba öltve halad az általánosítással.XWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A s u g a lm a z ó é s m e g e l ő z ő p e d a g ó g i a e 1 v e i r ő l .

- Dr. Ber il/on, Páris. -

Ennek a pedagógiának czélját két eszközzel lehet elérni:onmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1. a
pszihikai visszatartási központnak teremtése által; 2. a lelki energiának
automatikus felkeltése által. Ezeket az eszközöket nem lehet, csak több
elvnek alkalmazásával elérni.

Első elv.' Az egyén normális szuggesztibilitását tanulmányozni.
vagyis a szuggerálhatóság diagnózisát megállapítani. E czélból éber
állapotban azt kell nekik sugalmazni, hogy akaratuk ellenére egy igen
egyszerű tényt vigyenek véghez. Ezen szuggesztió eredménye adja a
szuggesztibilitás mértékét,

. Második elv.' A gyermeket hipnózisba helyezni, vagyis olyan
passziv állapotba, melyben cselekvési képességei felfüggesztve vagy leg-
alább leszállítva vannak. .

Harmadik elv: . A szóbeli szuggesztióhoz oda füzni a pszichomechani-
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kus funkcziót. PI. abban az esetben, a mikor arról van szó: egy ön-
tudatos szokást javítani, akkor a pszichomechanikus akcziónak czélja lesz,
a pszichikai visszatartasnak egy kezpontját teremteni. Vagy pid. ha az
észbeli tétlenség állapotát kell megváltoztatni, fel lehet költeni a moz-
gásnak képe által a lelki energiát és valamely automatikus begyakor-
lás által, mely addig ismételtetik, a meddig szükséges.

A szuggesztiv és- megelőző pedagógia eredményeit állandóknak
mondják, hogyha az ember alkalmazkodik azokhoz az elvekhez, a melye-
ket a kisérleti pedagógia valódi módszerének alapjaként tekintenek.XWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

V iz s g á l ó d á s o k a m u n k a t a r t a m é s a m u n k a s z ü n e t e k b e f o l y á -

s á r ó l a z i s k o l á s g y e r m e k e k s z e l l e m i m u n k a k é p e s s é g e i r e . .

- Joh.yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAF r iedr ich, Würzburg. -

Ezen értekezés már beosztásánál fogva is érdekes. U gyaqis képét
nyujtja annak, hogy az ilyen vizsgálódásokat miként kell intézni, be-
rendezni ..

Felada t: Minden valamely tárgygyal való hosszabb foglalkozás
elfáradáshoz vezet, a mely a munka minőségének leszállásában jelent-
kezik. A szerző tehát meghatározni kívánta:KJIHGFEDCBAa) a jelenleg gyakorlatban
lévő tanítási időtartam befolyását, b) az óraközi szünetek hatását az
iskolásgyermekek szellemi munkaképességére. Ha kimutatható, hogy az
ily szüneteknek kedvező hatásuk van a szolgáltatott munka minőségére,
akkor gyakorlati követelményekkel kell e tekintetben előállanunk.

A vizsgá la t terve: Mindkét feladatra nézve: a ) mindégonmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA12 mon-
dat diktálása megközelítőleg egyenlő' betű- és jel-számmal s egyenlő
nehézségi Iokozattal ; b) Számolási sorok 5 összeadási és 5 szorzási
feladattal (20 helyű összeadandók és szorzandók egyjegyű szorzóval).

Munkazdő minden diktálásnál30 percz, minden számolási sorozat-
nál 20 percz.

A vizsgá la t a lanya a felolvasó fiosztálya, a népiskola 4-ik évfolyama,
51 tanuló, atlagos kor ro év :

A vzzsgá la t végreha jtá sa :

I. Délelőtt:

I'-ső vizsgálat: Az 1. tanítási óra előtt,

II· ik c Az 1-ső óra után.

IlI-ik c A z-ik óra után; az 1. és 2. óra közt 8
percznyi szünet.

a) III-ik vizsgálat: Ugyanazon óra után, de szünet nélkül.

IV-ik c A 3. óra után; az 1. és 2., 2. és 3. órák
között mindég 1 5 percznyi szünet.

a) IV-ik vizsgálat: A 3. óra után; 15 percznyi szünet csak a
2. és 3. óra közt,

b) IV-ik vizsgálat: A 3. óra után, de szünet nélkül.
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II. Délután:

V·ik vizsgálat:

VlikonmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAc.'

VIlik c

Az 1. óra előtt.

Az 1. óra után.

A 2. óra után; a két óra közt 15 percznyi
szünet,KJIHGFEDCBA

a) VII·ik vizsgálat: A 2. óra után szünet nélkül.yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Eredmények a délelőtti vizsgálatokból : a hosszabb ideig tartó
oktatás a tanulók munkaképességét leszállítja; amannál való hosszab-
bodásnak csökkenés felel meg itten. A bekövetkezett elfáradás a vég-
zett munka minőségbeli csökkenésében nyilvánul; ezen munkabeli
hanyatlást a hiba-százalék s a hiba neme fejezi ki, másrészt a hiba
nélkül dolgozó tanulók kicsiny száma.

A délutáni vizsgálatok eredménye: abeillesztett szünetek végig
kedvező befolyásúak, a meanyiben a hiba-százalékokat s a hibaneme-
ket csökkentik s a hibátlanúl dolgozó tanulók számát emelik. Legjobb
befolyással van a kettős szünet.

Ebbő! vonha tó gyakor la tz' kö'vetkeztetések: a jelenleg érvényes
60 perczes tanítási időegység hosszú; a tanítási órák közé legkevesebb

IQ percznyi szünetek veendők fel. E szünetek a pihenéssel és étkezés-
sei töltendők ki. A délutáni oktatásban csak könnyebb anyag, mint
ének, szépírás stb. kezelendő. .

A vita folyamán hozzászóltak a tétel hez : dr. Ascha ffenburg

Heidelbergából, dr. Kemsics Berlinből, dr. F r iedr ich Würzburgból és dr.
Trüper Sophienhőhéről.

Aschaffenburg arra figyelmeztet, hogy nem csupán a gyakor lá s és
elfá radás a nagyfontosságú az iskolásgyermekek munkaidejének kisza-
básánál. Amberg kísérletei mutatják, hogy egy-egy órai összeadás
munkája közé heillesztett 5 percznyi szünet kedvezőbben hat, mint a
IS percznyi szünet az óra végén, míg' a nehezebb, valamint a hosszabb
ideig tartó munkáknál éppen megfordítva van a dolog. Ezen jelenség
a «felbuzdulas s-ra vezethető vissza. Az előtte szólónak adatai alapján
ajánlható a szüneteket az oktatással haladólag nagyobbítani, mert a
dolog kezdetén fontos a felbuzdulás veszteségeit elkerülni, később pedig
a tanulőknak a felüdülés alkalmát megadni. Kérdezi egyúttal, vajjon' a
gyermekek reggel kávét ehettek-e, vagy nem, mert tapasztalatilag a
kávé előmozdítja a munkaképességet s így emeli a korai munkatel-
jesítést.

Dr. Kemsics sajnálja, hogy a diktálási próbák vizsgálati sorrend-
jét nem elég kritikával. alkalmazták, mert nem könnyű két tollbamon-
dásnak benső nehézségeit egyenlővé tenni. Óvattói, hogy a munka-
képesség minőségét csak a megelőző tanítási órák hatására vezessük
vissza, mert sok tényező szerepel itt, mint álom, táplálkozás szünetek,
a tanuló pillanatnyi ellentállási képessége, s mások. Továbbá nem elég
tanulságosak az osztálybeli munkaképességek átlagszámai. az egyed nek
egyúttal a vizsgálat alanyának kell maradnia. A hozzájok fűzött gyakor-
lati következtetések nem következnek szükségkép a munka eredrné-
nyeiből.
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Dr. Friedrich feleli, hogy ő tudatában volt az u. n. «osztályviza-
gálatob elleni kifogásoknak, de ezen vizsgálatnak értéke még sem
vitatható el, a míg a népiskola még igen népes osztályokkal bir s
azokkal számolnia kell. A népiskolai tanítók már régen dolgoznak azon,
hogy kisebb osztályokat kapjanak.

Dr. Trüper arra utal, hogy még sok más momentumot kell a
vizsgálat tárgyává tenni, mielőtt abból általános érvényű állításokat és
következtetéseket vonhatnánk Tekintetbe vehető itt az érdeklődés,
egyáltalában az egész kedélyszervezet, az akarat, a jellem, a vizsgálati
anyagok neme s a módszer. PId. van oly tanítási mód, a mely az
unalom által a tanulókat ro percz alatt jobban kifárasztja, mint egy
helyes tanítás 60 percz alatt. Azután tekintetbe veendők a testi és
lelki egészségi állapotok, s végre a gyermeket környező szocziális
viszonyok is.

- Dr. JonasyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBACo/m, Berlin. -XWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A d a t o k a z e m lé k e z e t e g y é n i k ü lö n b s é g e in e k i s m e r e t é h e z .

Ta ine indítására s Binet munkái útján megismerkedtünk a külön-
böző érzéki emlékezetek összehatásaiból az egyéni külömféleségekkel.
Az ő vizsgálatainak, melyek első eredményeit mutatja be a kong-
resszusnak, czélja, hogy az ember emlékezete sajátságainak megállapí-
tásához módszert találjon s mindenekelőtt megvizsgálja, mennyiben
hathat nak egymásra segítőleg az emlékezet különböző nemei. Ezt az
utóbbi czélt a hallási emlékezet elvezetése vagy támogatása által
lehet elérni.

A leginkább alkalmazott vizsgálati módszer a következő volt. A
megvizsgálandó személyt egy fényképező zárja elé ültették. Adott jelre
fel kellett tolnia az ajtót s akkor egyonmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA12 mássalhangzóból álló egymás
alatt 3-3 vízszint es sorban levő sémát látott. Ezen betűket 2· szer el-
olvasta, mire a zárt lecsuk ta s IO másodperczig számlált ismételten
I~20 ig. Új jelre elmondta, mely betűket tartott meg emlékezetében.
Az olvasás a kísérletek egyharmadánál hangosan, a másik harmadánál
az artikuláczió lehető kizárásával (az által, hogya nyelvet felhajtotta
a kemény szájpadláshoz, az ajkakat csukva tartotta); a maradéknal a
mássalhangzókhoz egy-egy magánhangzót fűzött.

A hangos olvasásnál inkább a hallási képzetek működtek, míg
különösen az utóbbi kísérletezési csoportnal a látási-képzetek érvénye-
sültek erősebben. A különböző kísérleti módok szerint megtartott betűk
számának külömbsége legnagyobb volt az akusztikailag emlékezőszemé-
lyeknél. Különben az ejtett hibák neme fontosabb anyaguI szolgált,
mint a megtartottak száma. Már Müller és Schumann felismerték. hogy
az ütemekre osztott sor egy tagja erősebben van kapcsolva az ütemben
való helyével, mint azzal, hogy az illető ütem melyik sorban van.
Majdnem mindazok, kik a betűket hallás-mozgásilag tartották meg, egy
sor négy betűjét egy üternbe foglalták. Túlnyomólag az egymás alatt
álló betűket cserélték össze. Vegyes ernlékezési tipus sal biró személyek
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a felcserélésnek leginkább ezt a módját követik el, kűlönösen a hangos
olvasásuál. Hallás után megtartó személyek, az abc-ében hasonlóan
hangzó és széthangzó betűk gyakoribb felcserélésére hajlandók (pid. bt
c, d, stb. és f, 1, m stb.). A látás után megtartók az egyenlő magas
alakú betűk felcserélésére mutatnak hajlamot. Különben különbséget
kell tenni a megtartott s a megtartás módja közt. Pid. a megtartott
betű a látás útján szerzett kép lehet, a megtartás módja azonban elvont
összekapcsolások, mintegy matematikai képletek önkény telen képeiből
állhat. A megtartott kép bizonyos mértékig sematikailag gyakran nem
teljes s csak utánagondolás által válik teljessé. Így egy vizsgálati
személy túlnyomólag visuell (látás után rnegtartó) emlékezettel, annak
jelzésére mutatott hajlamot, hogy mely helyen állottak a magas vagy
alac~ony betűk s csak azután tudta magukat· a betűket meghara-
rozni.

A vizsgálat módszere, a mint az gyakran fordul elő a psychole- .
giában, és biológiában, a közbeeső helyet foglalja el a megfigyelés és a
kísérlet közt. Eredménye inkább az, hogy ismereteinket a megtartás
individuális árnyalataira nézve gazdagítja, mint az emlékezet elméleté-
nek pontos meghatározására nézve.

Dr.yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAForell kérdezi, hogy a látási, illetőleg a hallás-rnozgási emlé-
kezet egyéni képességei a gyakorlat által javultak-e s hogy az e nem-
beli növekedés miként mutatkozik. Ép az előadónak pedagógiai utalása.
hogy a gyakorlás befolyása konstatálandó, lényegesnek mutatkozik.

Dr. Cohn erre azt feleli, hogy ő a visuell kép gyakorlásának egy
esetét észrevette. de rendszeres kísérleteket ebben az irányban
nem tett.

Dr. Tl'iiper hozzáteszi, hogy minden szellemi képesség a gyakor-
lás által nagyobbodik, ép úgy a hallási-emlékezet is. Ha az előadó
azon pedagógiai figyelmeztetést adja: a szót gyakran elhagyni s csak
a képpel szolgálni, - akkor a . hozzászóló ennek ellentmond. A hal-
lási emlékezetet éppen ily esetben kell gyakorolni. Ellenben igen gyak-
ran, sőt majdnem rendesen követnek el egy másik pedagógiai hibát a
szellemi képzés kárára: a kéjJet rendesen csak egyszer muta tják be, a

szót azonban gyakran z"smétlz"ks beem.léúk. Enmk kö'vetkeztében azután a

tudásban az akusztika i elem van túlsúlyban a lá tá si benyomások felett;

pedig ezek teszik ki a szemléletek lényegét. Igy azután a szemléltetés
látszata alatt a verba lz"smust nevelnék, a mely ellen határozottan küz-
deni kell. .XWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

I n g a d o z á s o k a g y e r m e k e k s z e l l e m i f e j l ő d é s é b e n .

- J. WI. David, Varsó. -

Felolvasó azon megfigyeléseiről tett jelentést, a melyeket a 6-onmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 Z

éves gyermekek képzet-tartalmára nézve tett. Czélja volt megállapítani,
mennyi és milyen képzetet szerez a gyermek az élet egy bizonyos
szakában az őt körülvevő világból. A kérdéJmetódus alapján eszközölt
vizsgálat 136 tárgyat foglalt magában az állat-, növény- és ásványvilág-



ból, a szülőföld tényeiből, természeti jelenségekből, az ember külsejéről
és érzelmi nyilvánulásaiból sannak foglalkozásaiból. Kikérdeztek 500
gyermeket (fiűkat s leányokat). és pedig a vagyontalan népréte-
gekből. ..

A megfigyelés általános eredményei ezek voltakonmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi A feltett kérdé-
sekre legtöbb képzetet az emberről talált, még pedig a kijelölt anyag-
nak 80 %-át, míg az állat- és növényvilágból csak 65 %-ot. Tehetsé-
ges gyermekek átlag több képzettel birtak a kevésbbé tehetségeseknél,
bár számos kivétel is volt e szabály alól. A leánykáknak kevesebb
képzetük volt, mint a fiúknak, kivévén a közvetlen környezet egészen
közönséges tárgyait. A gyermekövék s gyermek-kertek gyermekei több
képzettel rendelkeztek, mint a családban neveltek

Ilyen megfigyelések már németeknél és amerikaiakoál is történtek,
ő tehát a lengyel gyermekeken tett próbákat, s az eredményeket egy-
bevetette a mások adatai val. Ugyanazon korú s ugyanazon társadalmi
osztályhoz tartozó gyermekek adták a vizsgálódás egyenlő anyagát.
Igy 6 -7 éves, szegényebb körből kiválasztott gyermekeket hasonlított
össze, oly tárgyakra vonatkozó képzetkészletükre nézve, a melyek az
r lengyel, 3 német és 2 amerikai kérdőíven közösek voltak. A 100

gyermeknél a kijelölt anyagra nézve a következő képzetmennyiséget
találta:

Varsóban Berlinben Plauenben Annabergen Bostonban Kansas City
fehér: ssines

6r 35 54 34 56 79 66

A mint látható, a Kansas City gyermekeinek volt a legtöbb kép-
zetük és pedig mind a fehéreknek. mind a sz íneseknek, a z-dik helyen
vannak a varsói (lengyel és zsidó), azután következnek a bosztoni,
továbbá a német gyermekek, mely utóbbiak közt megint a plauen-i
gyermekek tűnnek ki. Közelfekvő következtetés az, hogyanépfaj vagy
nemzet egymagában semmi jelentőséggel és szereppel nem bir a gyer-
mekek szellemi elsajátító képessége tekintetében. Úgy az amerikaiak,
valamint a különböző helyeken lakó németek is jelentékenyen külön-
böznek egymástól, míg ellenben a különböző nemzetek gyermekei egy-
máshoz közelebb állanak (pid. a plaueni németek s az amerikai Boston-
beliek). Hogy a környezet s külső körülmények befolyásai a legfonto-
sabbak, jellemző módon bizonyítják Kansas City gyermekei. Kiemelkedő
fajkülömbségekre való tekintet nélkül közelebb állanak e város fehér
gyermekei a szerecsenfiukhoz, mint Boston fehérjeihez, Ezen ténynyel
szemben valőszinűnek látszik, hogya különböző helybeli német gyer-
mekek s más nemzetek gyermekei közti különbségek bizonyos külső,
helyi, különben előttünk közelebbről nem ismert körülményekből szár-
maznak.

A varsói gyermekekről nyert számadatok összeállírásából a követ-
kezők folynak:

A gyermekek életkora; 6 7 8 9 10 II 12 évesek
A képzetek átlagszáma : 80 85 93 99 102 IlO 106

(A r 36 képzet közül, a melyek a vizsgálat alapjául szolgáltak).



Fiuk és leányok:

6-7 éves esonmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
,8

9
10 c

11-12

A képzetek száma elutazá. előtt:

78'S
92 '6

1000

101'!

105'3

visszautazás után: képzetek százaléka

42,0 %
28'4 «

22' 1 «

2 ['O «

18'7 «

Ezen számok alapján a képzetek növekedésének százalékát min-
den időközben a következőleg állapíthatjuk meg:

Életkor: 6/7 7/8 8/9 9/10 IO/II II/IZ években
A képzetek szaporodása százalékban:yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA+ 6'z +9'4 +6'4 +3'0 + 1'8 -3'6

Ebből látható, hogy a gyermek szellemi haladása nem volt egyen-
letes, hanem hullámzásnak volt alávetve (a képzetek száma tekinteté-
ben). Némely évben a növekedés gyorsabb, másokban lassúbb, sőt vissza
is esik; a legnagyobb szaporodást a 7/8, évközben találjuk, azután
kevesebbet, majd ismét többet 10/11. években, hogya legközelebbi
periódusban (11/12, évek közt) visszarnenést mutasson.

Ugyanama gyermekek szellemi és testi kifejlődése periódusainak
összeállítasaból (a súlyra, a test magasságára és a tüdő terjedelmére
nézve) azon eredmény áll elő, hogya testnek a magasságban való
növekedése (a tulajdonképeni növekedés) nem látszik egyenes viszony-
ban lenni a szellemi fejlődéssel, inkább áll az, hogy a szellemi kifejlődés
satestsúly növekedése, valamint a tüdő terjedelme közt van egyenes
viszony. Ez az eredmény általában megegyezik A, Gz'lber tnek az amerikai
gyermekekről közzétett adataivat.t)

A kikérdezett gyermekek egy része (266) szünidei gyermektelepe-
ken tartózkodott; ezeket kétszer kérdezték ki: az elutazás előtt s
visszatéréskor 2) A számok bizonyítják, hogy a 4 heti falun való tar-
tózkodás után a gyermekek mind 24%·ig terjedő képzet-szaporodást
hoztak magukkal. E mellett látható, hogy minél több képzetet birtak
a gyermekek az elutazás előtt bizonyos kategóriából (pid az állatvilág-
ból), annál csekélyebb volt a szaporodás e kategóriában, Teszem azt,
hogy az ember felőli képzetek kategóriájában r oo-anként átlag csak
5 képzet-szaporodás volt, az állatok és növények kategóriájában 27, S
az is látható, hogy minél több képzettel birt a gyermekek egy-egy
kategóriája (pld. a fiuk összehasonlítva a lányokkal, az idősebb gyer-
mekek a fiatalabbakkal szemben), annál kisebb volt a képzet-nyereség
ezen gyermekeknél. A következő táblázat megvilágítja a tényt:

Ill' 5
___119'0KJIHGFEDCBA

1 2 2 'l

___ 122'4

___ 126' 1

Látni való tehát, hogy minél idősebbek voltak a gyermekek, annál
csekélyebb előrehaladást tettek. Itt egy tény jelentkezik, a mely később
szélesebb körben kell hogy megvalósuljon, a mennyiben a felnőtt még

1) Legyen szabad megemlítenem, hogy én is eszközöltem már méréseket népiskolai
tanftványaimon a test súlyára, magasságára, a tüdő terjedelmére nézve, a melyek eredmé-
nyeit «Nevelési eljárásaim magánrajza. czímú füzetben, a Budapesten lefolyt demográfiai
kongresszus alkalmával bocsátottam közre,

2) Kivánatos volna, hogy a mi telepeinken is eszközölnének Ilyen vizsgál6dásokat s
II külömben is végzett súly mérések tudományos értékú vonatkozázokba hozatnának!



- W.yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAP reyer , Wiesbaden. -

kevesebbet fog elsajátítani, mint a gyermek általánosságban. S mi ennek
valószínű oka? A fenti számok összeálJításánál az ok nem annyira a
a megismerő szellem, mint inkább a megismerendő tárgy feltételeíben
van. Egy adott környezetben bizonyos határolt számú képzettel kell
megkűzdenie, és minél többet vett fel a szellem azokból, annál keve-
sebb felvenni valója marad s az átvétel annál kevésbbé intenzív lesz. A
gyermek nem azér t tanul soka t, mer t a tanulá shoz va lamz' kz'vá ló képes-

séggel bir , hanem egyseerüen; mer t sok tanuIm" va lója akad. A gyermeki
kor energikus képzetszerzése nem bizonyítja, hogy az ember e periódus-
ban ezen szerzés re valami különös képességgel birna. Ellenkezőleg, a
gyermeki figyelemről, emlékezetről s észrevételről szóló ujabb megfigye-
lések arra mutatnak, hogy ezen képességek a fiataloknál sokkal cseké-
lyebbek, mint a felnőttebbeknél. S ha ez úgy van, nem uta l az agyakor-

la tban a tanterv bizonyos vá ltozta tá sa ira ? Nem kellene az okta tá s súly-

pontjá t, mely ma főkéPen a gyermekkorra esz"k, va lamivel az ifjúkorba

kztolni? Va jjon a ma i gyakor la t, a mely a gyermekkor t a tanulá sKJIHGFEDCBAparex-

cellence idejének ta r tja , a tények helyes megztélésén a tapsezé-e ?

A vita folyamán fölszólalt dr. Trüpe«, ki a statisztikai adatokat
nem meri föltétlenül megbízhatókoak tartani. A jelenség különböző
tényezőktől függ, a melyeket nem mértek és számlálták. Uta l a r ra ,

hogya benyomások teljessége, a melyet a nagyvá ros nyujt, csekélyebb képzet-

gazdagságot teremt, mint a síkvidék s a kisebb vá rosok.

Az értekező azzal reflektál, hogy az ő számai csak tényeketjelez-
nek : ér telmezni lehet őket, a hogy akarjuk.XWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A z e g y é n i s é g a k é z í r á s b a n .

Az egyéniségre vonatkozó különböző mozgások egyetlen csoportja
sem nyujt, mondja Prayer, a valónak megállapításához oly kis nehéz-
séget, s más tények megértésének eredményéhez annyi kilátást, mint
az írás. Az írás rögzíti a mozgást. Ezen mozgások maguk regisztrálód-
nak. Mindjárt elővehetjük az agygörbék analysisét és synthesisét, t. i.
a betűket. A legelső feladat, mindazt, a mi az írásban átalában egyéni-
leg változik, minden írásnak közös jegyeitől különválasztani. Hivatkozik
a cPsychologie des Schreibens- (1895) czímű művére, melyben kimutatja,
hogy itt épenséggel nemcsupán az írásjegyek alakjáról van szó, hanem
a betűk egymással való összekapcsolásáról, az írás tökéletességéről, az
írásjegyek absolut és relativ nagyságáról, az alap- és hajszál-vonások-
ról, az írás helyzetéről, a sorok irányáról és hosszáról, a betűk, szavak
és sorok egymástóli távolságáról s a «paraphés-ról, azaz a névaláírás
után alkalmazni szokott írásvégződményről, .helytelenül nevezve:
manupropriáról. Mindeme, a bizalmas levelekből kipuhatolandó momen-
tumokat az állandó sajátosságok tekintetében vonatkozásokba kell hozni
az írás egyediségével. Akkor azután a kézírásnak az «állandó jeles-i
összefüggésbe hozhatók a szervezettel, különösen a központi ideg-rend-



szerrel. A kézírásnak nem állandó «hangulati jeles-i nagyobb szamu
statisztikai összehasonlítást követelnek. Egy és ugyanazon ember kéz-
írása változásait az életkor szerint 4-6 évtized leveleiből tudja bizo-
nyítani, s ezeket egybehangzóknak találta a psychikai egyediség meg'
változásával. A kézírás tapasztalati lélek-diagnózisra használható fel.
Ennek élettanilag-lélektani magyarázata nehéz. Ha azonban más ön-
kényes mozgások (beszéd, rajzolás, festés, zongorázás stb.) individuális
különbözőségeinek feltételeit megállapítani igyekszünk, akkor nyerünk
néhány támpontot. Az érzések, indulátok s képzetek belekeveredése
az írás műveletébe csak egy specziális esete e mozgás lefolyása meg-
zavarásának, a mely minden önkényes mozgásnál feltalálható.

A hozzászólások folyamán dr.yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBANeisser azt hozta fel, hogy a kéz-
írásbeli mozgások tudományos magyarázatáról csak akkor lehetne szó,
ha sikerülne az utóbbiakat tökéletesen difiniálható, egyszerű lelki folya-
matokkal vonatkozásba hozni. Bonyolult tulajdonságok, úgynevezett
«jellemtulajdonságoh, mint önzés, jóakarat, barátság sokkal kevésbbé
határozhatók meg exaktúl, ezen szavak alkalmazása sokkal változatosabb,
önkényesebb és tágulékonyabb, mintsem hogy tapasztalati törvény-
szerűségek megállapítására tényleg felhasználhatókká lehetnének.

P reyer erre azt feleli, hogy ha előbb még várni akarnánk, a mig
a jellemsajátságok lélektanilag definiálhatók lesznek, tehát addig, a mig
a lilektannak rendszere lesz, akkor a"tények gyüjtésében, a mi itt minde-
nekfelett való, nem 'igen mehetnénk előre. Mindenesetre tudományos
.dolog, a kézírás ok individuális különféleségeit az írók lelki individuális
külömbségeivel összehasonlítani s törvényszerűségük után kutatni.XWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A z iskolás gyermekek k é z í r á s á r ó l és e g y é n i s é g ü k r ő l .

- Chr. Ujer , rektor, Altenburg -

r. A gyermeki egyéniség kifürkészése a legelső feltétele a ter-
mészetszerű pedagógiának, a miért is ezen egyediség minden nyilat-
kezasát a leggondosabban kell megfigyelni és lélektanilag tanulmá-
nyozni.

2. Az e nem beli nyilvánulások legfontosabbja a gyermeki kézírás
kell hogy legyen, a mi egyrészt az írásmunka folyamata természeté-
ből, másrészt a mindent uniformáló Irástanítás ellenére is a gyermeki
kézírásoknál fellépő különbféleségekből következnek.

3. Habár Preyer szerint az iskolásgyermekek írása a mű-kézírá sok

közé számítandó, az értekező megfigyelései szerint hova-tovább mégis
mutatkoznak támpontok majdnem minden grafologiailag fontos meg-
különböztetési-jegyekhez. Nem ritka eset, .hogy e jegyek határozottan
erősen kifejtődvék. (Mutatványul előterjesztetteonmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA14 12 és 8 éves fiúk
kézírása it az egoizmust jelző íráskampókkal.)

4. Tehát. mind lélektani, mind pedagógiai érdek, hogy az iskolás-
gyermekek írását is vizsgáljuk és pedig nem csak a gyöngeelméjűekét s
az idiótakét (hülyékét), hanem külö mb ség nélkül mindnyájukét.
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5. Minthogy az iskolában megvan annak a lehetősége, hogya
:gyermekek kézírasának fej lődését hosszabb időn át meg lehet figyelni
s egymással összehasonlítani, és pedig az egész értelmi és erkölcsi fej-
lődésre való állandó tekintettel: ennélfogva az iskolásgyermekek Írásá-
nak tanulmányaból grafológiailag értékes eredmények várhatók.

6. A némely iskolákba behozott, az egyéni vonások feljegyzéseire
szolgáló könyvek rovataiban a kézírasbeli próbák részére is volna biz-
tosítandó hely és pedig mind elméleti, mind gyakorlati szempon-
tokból.

Preyer megelégedését fejezi ki az előadó vizsgálódásai felett s
azon nézetben van, hogy a tanító, tanítványai kézírásainak tanulmá-
nyozásával azok sajátosságait könnyebben fogja felismerni s a tanítás-
nál azután jobban fog tudni individualizálni.XWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A z í r á s h ib á k k e l e t k e z é s é r ő l :

- Dr. MaxKJIHGFEDCBAO ffne r, München. -

Írásbeli hibákon érti egy szónak. egy szósornak olyan Írás által
való kifejezését, mely jobb tudásunknak és akaratunknak ellentmond.

Az írásnál való eljárás megismerésére ajánlatos az Írástanulás
folyamatának megvizsgálása

A gyermeknek megmutat juk az ci» betűt (I. az optikai érzés-
a lobus occipitalisban, nyakszirti karély) s egyúttal az ci» hangját han-
goztatjuk is előtte (2. akusztikai érzés - a halántéki karélyban, lobus
temporalis). A gyermeket saját utánzó ösztöne és a tanító az í-nek
utánhangoztatására indítja (3. beszédmozgásbeli érzés - a gyrus cen-
trális anterior, a központi tekervény alsó harmadáhan), valamint végre a
a betűnek utánrajzolására is (4. irásmozgások érzése - a gyrus centra-
lis anterior, központi tekervény középső harmadában). Ezen 4 elem egy-
szerre s egyidőben való igen sokszori gyakorlás útján szoros associatióba
lép a legerősebb reproduktiv törekvéssel együtt. Csak később tanulja
meg a gyermek a környi beszéd-együttmozgásokat az olvasásnál és
írásnál a körülmények szerint elnyomni és központi, néma együtt-
beszédre korlátoz ni. Lassan jelennek meg a már ügyesebb olvasás-
nál és írásnál a szavaknak tárgyi képei, gyakran más megjelölések,
beszédfordulatok stb. Így áll ez a dolog azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAírá st ér tőknél. Külö-
nösen ezen mel1ékképzetek behatása következtében azonban a körül-
mények szerint zavarok állanak elő, az u. n. íráshibák, melyek eredete,
a zavaró és megzavart elemek neme szerint, különböző érzéki: és kép-
zet-körökben, élettanilag kifejezve: a nagyagy különböző helyein
keresendő.

. Így jelennek meg az optzka i társítási sorok szerencsétlen küzd el-
memek következményeiként valamely szó hibás írásai, a melyek csak
a szem előtt léteznek. (A németben pld, ner és Thier tán a tie! szó
analógiájának hatása alatt, mint továbbá Fee helyett Feh-s: írva, talán
a Weh szó után.) Tisztán elméletileg ugyan az írásbeli mozgások kép-
zeteinek körében a kéz mozgási központban is gyaníhatnók e képzet-
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társítási küzdelmet; ámde az élettani és kértani meg figyelés mutatja,
hogy ezen központ rendes körülmények között a többiek előtt hát-
térbe lép.

Ezen alárendeltségből ép a kézmozgató központokban némely
hibák állanak elő, pld. a midőnyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAdiruntot írunk di: t:erunt helyett. Mig
a lassúbb írásbeli mozgás még csak az ci ,-nél van, a központi beszéd
már ce»-nél van. A helyett, hogy az «i» betű írásbeli mozgásképzeté-
vei kapcsolatos eX» betű írásbeli mozgás-képzete reprodukálódnék s
valódi írásbeli mozgásba menne át, betolul az cr» beszédbeh mozgás
kézéppontjával (beszédmozgási képzet) az optikus középpont útján köz-
vetve vagy közvetlenül társult cr» betű írásbeli mozgási képzete. Ha
az utóbbinak erősebb reprodukczionális törekvése van, akkor éppen
diruntot írunk.

A közjJontz' beszédmozgások tájaiban Ca tájboncztan analógiájaból
véve a kifejezést) vagy a beszédmozgás képzeteiben hibák fejlődhetnekKJIHGFEDCBA
á) ha az optikus vagy akusztikus tájból kiindulólag az egyes betűk
központi beszédmozgásai nem a követelt sorrendben ébresztetnek fel, ha
pld, a <sprach» szót írjuk, mert a valamivel erősebben reprodukált «a,.
magánhangzó a központi kiejtésben előnyomúl, vagy b) ha egy hangzó
a neki járó időn túl marad az öntudatban, élettanilag szólva: az egyik
beszédmozgás idegközponti folyamata tovább tart, pld. ebben: Barba -
rosso, a helyett: Barba rossa , továbbá e) ha valamely társítás alapján a
részben egynemű elemekből (hangokból) álló szavak öntudatba lépnek,
betolakodnak, mint pId. «abgestiegen s helyett «abgestigelt», végre d)

ha a központi beszéd mozgás némely hang létrehozasahoz oly gyenge,
hogy nem elegendő, a megfelelő beszédmozgást kiváltani, pid. «gererem»
helyett cgerrem»-et mondunk. '

Azon gyakori íráshibáknál, a melyek a tájbeszéd vagy a beszéd-
szokások egyéni eltéréseinek hatásaiból magyarázhatók, mint pid. Felső
Pfalzban ~Stamm» helyett «Stoms-ot mondva és írva, társítasi küzde-
lem látszik lefolyni a ha llá st" sserueset tá jcúban, különösen azonban a
beszédmozgás.képzetek s végre a lá tá s körében.

V égre bizonyos mérvben előállhatnak íráshibák a kórnyi szervekben,
a szabályszerűen megindított (innervált) írásmozgás gyengébb vagy
erősebb végrehajtása által, a szó szoros értelmében: lapsus calarni.
Persze nem ritkán kétséges, hogy valamely íráshiba milyen okból, mely
tájról ered, de ebben sem uralkodik csupán a véletlen

Budz'nszky Károly.
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E g y b o lg á r á l l a m i t a n í t ó k é p z ő - in t é z e t l á t o g a t á s a a

t e m e s v á r i t a n í t ó k é p z ő b e n .

(Bulgária tanít6képzése.)

Elég érdekes esetnek tartom arra, hogy róla szaklapunk hasábjain
számot adjak. Tudtommal az első eset, hogy a nekünk teljesen kül-
föld, és -pedig a Kelet, a mi tanítóképző-intézeteinket fölkeresi tapasz-
talatok szerzése végett.yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Lom-Pa lanea bolgár városban, mely a Duna jobb partján,
Szerbiatól nem épen messzire fekszik, Romániától peáig csak a Duna
választja el és mintegy 11,000 lakost számlál, - van egy állami
tanítóképző- intézet. Ennek tanári kara elhatározta, hogya görög keleti
husvéti szünetben (az ő husvétjukon) a növendékekkel kirándulást tesz-
nek. Eleinte csak a hozzájuk közeli hegyes vidékre tervezték a kirán-
dulást, később tervüket oda módosították, hogy meg nézik a Vaskaput,
az Al-Dunát Báziásig, Oraviczát, Aninát és Temesvárt, és különösen a
temesvári áll. tanítóképző-intézetet. Egyik bolgár tanár kirándulásuk
czélja felől így nyilatkozott: «Mi olyan helyre akartunk kirándulni, a
hol valamit tanulhatunk, s azért nem mentünk sem a szomszéd Romániába,
sem Szerbiába, hanem eljöttünk Magyarországba.

Kirándulásuk a bolgár kormánynak nemcsak engedélyével, hanem
közvetítésével is történt. A bolgár kormány ugyanis külügyi kormá-
nyunk útján megszerezte számukra a magyar közoktatásügyi minisz-
tériumtol az engedélyt arra, hogy intézetünket megnézhessék, és hogy
a magyar államvasutakon mérsékelt árú jegyet kapjanak. A bolgár kor-
mánytól is kaptak segélyt, és a bolgár növendékek maguk is jő előre
gyüjtöttek ezen kirándulás költségeinek fedezésére. Minisztériumunk
pedig utasította intézetünk igazgatóját, hogy a bolgár tanítóképző-
intézet tanári karának és növendékei nek intézetünkben szállást és ellá-
tást adjon.

Ide Temesvárra április hő 25-én reggel érkeztek meg, 37 növen-
dék és 13 tanár,KJIHGFEDCBAM Ü if Th. P. igazgató vezetése alatt. A temesvári
tanítóképző tanári kara fogadta őket a vasúti állomáson. Horváth Antal
igazgató magyar és szerb nyelven üdvözölte őket, azután a városon
keresztül intézetünkbe vezettük a vendégeket.

Fáradtak, sőt kimerültek voltak. Hiszen három nap, három éjjel
voltak már útban, megtekintve az Al-Duna nagyszerű természeti szép-
ségeit, továbbá Oravicza és Anina bányaműveit, gyárait és regényes
vidékét, azonkívül Oraviczán már bőven kijutott nekik a magyar
vendégszeretetből is. Ez a fáradtság arczkifejezésük mozdulatlanságát,
a mi a keleti embert amúgy is jellemzi, még feltünőbbé tette.

Látszik rajtuk a keleti typus. Egy-két kivétellel mindnyájan bar-
nák, középtermetűek, erős csontúak, sokan a növendékek közül is

lIagyar Tanitóképzö 29
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szakállasok. Meleg sipkát viselnek most is, ruházatuk egyszerű.yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAMz"tef

Th. P . igazgató Bécsben az egyetemen és Dittes pedagógiumában
tanult és jól beszél németül; van a tanárok között egy cseh szárma-
zásu is, Makonja Károly, a kinek elütő nemzetiségét azonnal meg lehet
ismerni, és a . ki ott természetesen a zenét, azonkívül a német nyelvet
tanítja; egy franczia tanár is van. a ki ott a tornát tanítja.
A többi tanárok, épen úgy, mint a növendékek, csak bolgarul beszél-
nek és épen azért vajmi keveset tudunk velök közlekedni.

Azon adatokat, melyeket Bulgária tanítóképzéséről az alábbiak-
ban közlök, egyrészt Mitef igazgatótól, másrészt Makonja tanártől,
ki már hét évig van Bulgáriában, és bolgár állampolgár, szereztem. -
Bulgária. ez a fiatal állam. melynek lakossága mai napig csupán állat-
tenyésztéssei és földmíveléssel foglalkozik és gyári para még nincsen,
1892-ben kapott közoktatási törvényt, mely az összes iskolanemek
ügyeit szabályozza, tehát kiterjed az elemi iskolára, középiskolára ,
tanítóképzőre és a szófiai főiskolára.

T anítóképzőjük 6 van, 4 állami és 2 kerületi jellegű, jelenleg még
három évfolyamúak, de ujabb intézkedés szerint négy évfolyamúakká
lesznek. Minden intézettel egy alreáliskola van összeköttetésben, mely
három évfolyamú, ebből veszi a tanítóképző-intézet növendékeit. Az al-
realiskolába pedig a négy évfolyamot végzett népiskolai növendékek
lépnek. A tanítóképző-intézet igazgatósága egyúttal igazgatója az
alreáliskolának is. A tantárgyak nagyjából ugyanazok, mint nálunk.
vagy Ausztriában; leginkább osztrák minta szerint szervezik intézetei-
ket. A bolgár tanítási nyelven kívül kötelező tantárgy ujabban az orosz

nyelv is, mely még röviddel ezelőtt is nem volt kötelező ; azonkívül
tanítják anémet és franczia nyelvet is, melyek közül egyet mindenki-
nek kell választani. Gyakorló-iskolájuk is van és pedig osetott ; a
Temesváron volt tanárok között is 3 gyakorló-iskolai tanító volt. A
tanítóképző-intézet elvégzése után van érettségi vizsgá la t és egy évi
tanítói gyakorlat után tanítóképestrő vizsgálat.

Ne felejtsük el, hogy ott minden a legelső kezdet stádiumában
van. Azon bolgár növendékek között, kik nálunk voltak, a legtöbben
meglett ifjak, sőt fiatal férfiak, kik már nehány évig tanítóskodtak. és

. most aonmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIll, vagyis legfelső évfolyam növendékei. Bulgária csak most
kezdi szakszerűleg nevelni tanítóit. Jelenleg képzett tanítója kevés van,
sok községnek általában nincsen tanítója, az írni-olvasni nem tudok
osztálya természetesen nagyon nagy a nyugathoz képest. Az átalakulás
ott sem történhetik egyszerre. Tanáraik között vannak idegenek is,
csehek, lengyelek. A tanítóképző tanárok között is jelenleg még sok-
féle képzettségű van; de ezentúl csak olyanokat alkalmaznak, kik a
szófiai főiskolában köZétJz"skola i képesítést szereztek. A főiskolára azok
mehetnek, kik a hét évfolyamú reá lzskolá t vagy a gimnázz"umot, vagy a
tanítóképzőt végezték. A főiskolában még három évig tanulnak. Sokan
látogatják a külföldet is, kivált Bécset, Prágát. A tanítóképző tanárok
fizetése havonkénti 250 és 300 frane, Mitef igazgató fizetése jóval több,
évi 5°00 frane, és ez tekintettel az élei mi szerek és a lakás ottani
olcsóságára (egy kilogr. marhahús 25 kr., a bor is olcsó) aránylag
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sokkal több, mint nálunk. Az okleveles tanítókat is jól fizetik, éven-
kéntyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIOOO, I200 franc-kal, sőt még többell A kik a törvény életbe-
léptetése előtt nem több mint öt évvel léptek a tanítói pályára, azok
valamennyien kötelesek megszerezni a tanítói képesítést; a régebben
működők nem. A nem okleveles tanítókat nagyon sanyarúan, némely
esetben évi 40 frane-kal fizetik csak. Fizetési minimumot különben új
törvényük sem szab meg.

Ebből látható, hogy a mostani bolgár tanítóképzők úttörő mun-
kát végezn ek. Mitef igazgató Stambulov ministerelnök idejében a köz-
oktatási miniszteriumban viselt előkelő hivatalt. Stambulov halála után
kinevezté:c Lom-Palánkára igazgatónak; különben most is tagja azon-
kívül a bolgár állami közoktatási tanácsnak. Ezelőtt szerkesztett pedagó-
giai folyóiratot is. Makonja Károly zenetanár alapította Bulgáriában a
legelső zenelapot. és jelenleg tagja annak a szerkesztő bizottságnak,
mely a mi c Az Osztrák-Magyar Monarchia írásban és képben. czfmű
irodalmi vállalatunk mintájára a c Bulgária írásban és képekben. czímű
művet kiadja. Most készítenek iskolai kézi könyveket, taneszközöket.
és e tekintetben is az osztrákokat uánozzák leginkább, ezek kézi köny-
veit dolgozzák áto A tanügy minden terén folyik ott az úttörő munka.

A lom-palánkai tanítóképző-intézet künnlakásos, egy-egy növen-
dék legfeljebb 100 frane-nyi évenkénti ösztöndíjban részesül, a mi
azonban nem elégséges a megélhetésre. Közösen étkeznek egy kisze-
melt ki főző-helyen, a hol a felügyeletet egy tanár teljesíti. Az igaz-
gató, a mint hallottam, erős fegyelmet tart, bár a nem hivatalos élet-
ben kedélyes. Es ez meglátszott itt is növendékeken és tanárokon
egyaránt. Két napig voltak nálunk, de egyetlen egyszer Sem követtek
el olyasvalamit, mely könnyelműségről vagy fegyelmezetlenségről tanús-
kodott volna. Mindig egyenlően komolyak, zárkózottak maradtak.

Április z y-én délelőtt, miután kissé kipihenték magukat, megreg-
geliztek, azután a belvárosba mentünk velök az állami reáliskola, azután
a városháza, továbbá amegyeháza és végül a múzeum megtekintésére.
Mindenütt várták őket és a legszívesebben mutogattak és magyaráz-
gattak meg nekik mindent. A reáliskolában Laky igazgató és a tanári
kar, a városházán Temesvár törvényhatóságának polgármestere. Telbis
Károly, a megyeházán amegye alispánja, Deschán Achill fogadta őket
és mutatta nekik a látnivalókat, ugyancsak ő várt rájuk a múzeurnban
is, mint a múzeum elnöke. Tolmácsul mindenütt Makonja Károly, a
zene és német nyelv tanára szolgált és pedig nagyon ügyesen.

Ebédre visszatértünk a tanítóképző-intézetbe, hol a mi növendé-
keink és a bolgár növendékek együtt ebédeltek ; egy szerb ajkú növén-
dékünk, Gyurisics Miklós felköszöntötte őket szerbül, mire egy bolgár
növendék pár szóval bolgáníl felelt. Egészen nem értették egymást.
Volt kűlönben egy-két olyan bolgár növendék is, a ki tudott kissé
románul, és így mégis érintkezhettek. A bolgár tanári kar tagjai
Horváth A. igazgató vendégei voltak, ki az ebéd folyamán ujra szfve-
sen üdvözölte őket.

Ebéd után megmutattuk nekik saját intézetünket, és az, bár
nagyon fáradtak voltak, mégis meglepte őket. Es nem is csoda, hisz a

29-
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mi intézetünknél különb, a mi az épület belső csinosságát illeti, nincs
sem Magyarországon, sem Németországban; természetesen a maga nemé-
ben (ugyanis az internátus kaszárnya rendszerű). Es a mi a felszerelését
illeti, e tekintetben is megnézhető, bár az még nem teljes. Azután nőven-
dékeink zeneelőadást rendeztek, előadták hymnusunkat, nehány magyar
népdalunkat, a Rákóczy-indulót, Hunyady-indulót, hogya bolgár növen-
dékek és tanárok nemzeti zenénket megismerhessék, azonkívül egy-két
klasszikus dara bot is; az előadást Hóos János, derék zenetanárunk
vezette. Ez az előadás különösen elragadta őket, tetszésüket sokszoros.
«hurráh s kiáltással nyilvánították. Mikor mi «éljenezünk s , ők ehurr áhv-t

mondanak.
Azután a Gyárvárosban a sörgyárat néztük meg. Ez is érdekelte,

őket, mert Lom-Palankában temesvári sört isznak. A sörgyár igazgatója
meg is vendégelte őket. Miután még a villámos-világítás telepét néz-
ték meg, fáradtan hazatértek, vacsoráltak, s nyugalomra tértek.

Másnap, április ző-án gyakorlő-iskolánkba vezettük őket, hol Czöndör
Sándor, gyakorló-iskolai tanító írva-olvasási tanítást tartott jelenlétük-
ben, melyet mi Mitef Igazgatónak tolmácsoltunk, ki ,az eljárást azután
bolgárul tanártársainak és növendékeinek elmondta. Ugy a tanítás, mint
az osztatlan iskola többi évfolyamainak csöndes foglalkoztatása szem-
melláthatólag érdekelte az igazgatót.

Azután Temesvár jeles községi el. népiskolái közül a belvárosi
elemi fiú-iskolába mentünk velök. Vártak minket. Gockler Antal nép-
iskolai igazgató fogadta és kalauzolta a bolgár vendégeket az egyes
osztályokon végig; egyik osztályban szavaltak, a másikban számoltak,
másutt énekeltek ; mindenütt a legnagyobb rend és tisztaság; az osztály-
könyvek, tanmenetek, taneszközök : mind nagy mértékben lekötötte
figyelmüket.

Onnan a polgármester által a vendégek rendelkezésére bocsátott
kocsik on a József-városba indultunk a Notre Dame·i iskolanővérek zárda-
iskolájának megtekintésére. Ez nagyszerű leányiskola. Külsőleg ma már
majdnem egy kis városrész, nagyszerű palotákkal és szép parkokkal.
Benne mindennemű leányiskola van a kisdedóvótól kezdve a polgári
iskolai tanítónőképzőig: kisdedóvó, elemi leányiskolák, több mint 500

növendékkel, teljes felsőbb leányiskola (ezelőtt polgári iskola volt), kis-
dedóvónő-képző, elemi és polgári iskolai tanítónőképző, háztartás-iskola,
nŐI kézimunka-iskola; összesen mintegy 800 tanítványnyal, kiknek egy
része internátusos. Az internátus példás berendezésű. Az intézet a
csanád- egyházmegyei püspök felügyelete alatt van. Ott Bauer kano-
nok és tanítónőképző-intézeti igazgató kalauzolta a vendégeket. Ez volt
az utolsó, a mit megnéztek, de valóban betetőzése volt annak, a mit
láttak. Nagy méreteivel, kifogástalan berendezésével és csinosságával
meglepi ez az intézet még a nyugateurópai embert is.

Terveztük volt még néhány gyár megtekintését ; de az időből
kifogy tunk. Visszahajtattunk tehát a városi kocsikon az állami tanító-
képző-intézetbe, hol jó ebéddel vártak már rájuk. Ez alkalommal a
a lompalánkai intézet tanári kara és a mi tanári karunk együttesen
ebéde It, jelen volt Sebesztha Károly, kir. tanácsos, tanfelügyelő is. Es



ez alkalommal is komolyak és csöndesek maradtak eleintén. Abban a
felköszöntőben, melyet Mitef igazgatójuk válaszképen Sebesztha kir.
tan felügyelő felköszöntőjére mondott, elragadtatásának ád kifejezést
fogadtatásuk és a fölött, a mit láttak Ők meg voltak győződve -
úgymond - hogy Magyarországon fejlett kultúrát találnak, ,~zért jöttek

'ide; de a mit láttak, az messze felülhaladja várakozásukat. O, a tanári,
kar és az «ifjú Bulgárias , azaz: növendékei,yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAér tékesí(enz' fogják azt

.ottko« is, a mtt itt tapassta lta e. Egész magyarországi útjuk, mely egy
-diadalúthoz hasonlított, felejthetetlen lesz rájuk nézve. A magya r ven-

,dégszeretet, magya r haza fiság, magya r kultúra Például szolgáland nekik.
Majd köszönetét nyilvánítja a nm. vallás- és közoktatásügyi m. kir.
miniszter úrnak azért, hogy lehetövé tette számukra ezen intézet meg-
tekintését, és a szíves magyar vendégszeretetért, melyet intézetünkben
-élveztek ; köszönetet mond Temesvár sz. kir. városa nagyérdemű
polgármesterének, Telbisz Károly urnak azon kiváló szívességért és
-előzékenységért, melyet a városban mindenütt tapasztalt; köszönetet
mond végül Horváth Antal igazgató úrnak a rendkívülonmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAszíves fogadta-
tásért és kalauzolásért. Végül élteti a temesvári tanári kart és Horváth
A. igazgatót. Megjegyzem még, hogy szabatos, szépen Összefűzött
ném et nyelven mondta el e felköszöntőjét.

Ezután a bolgárok kevéssé felélénkültek, beszéltünk velök nérne-
tül, francziául, szerbül, a mint lehetett; tanítottuk őket magyarul, és
az «élienzést» csakhamar el is s'tiátították. De a kedélyes barátkozás-
nak csakhamar vége lett, elutazásuk ideje közelgett. Kikísértük őket az
állomásra és az ő részükről «éljen., a mi részünkről e hurráh» kiáltás-
sal elbúcsúztunk egymástól. Útjuk még Mehádiára és Herkules-fürdőbe
vitte őket, a honnan hazautaznak.

Hogy temesvári tartózkodásuk oly kellemes és tanulságos volt
-rájuk nézve, azért a vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter úron
kívül Temesvár sz. kir, városa polgármesterét, Telbisz Károlyt illeti mély
.köszönet, ki intézkedett, hogy mindenütt a legnagyobb készséggel és
szívességgel fogadják őket, de személyesen is a legbarátságosabb szíves-

séget tanúsította irántuk s nagyszámú fogatot bocsátott rendelkezésükre.
Köszönet illeti Horváth Antal igazgatót, nemkülönben mélyen tisztelt
nejét, kik fáradhatatlanul mindent megtettek a vendégekért.

Minket önérzettel tölthet el, hogy a Balkán-félsziget népei már
tanügyi dolgokban is jönnek hozzánk tapasztalatokat szerezni, tanulni;
hogy hazánk máris nemcsak az anyagi ügyekben, hanem a szellemi
kultúra terén is teljesíti azt a missziót, mely rá, mint a Nyugat és Kelet
közti közvetítőre vár. De ez egyúttal sarkaljon is minket arra, 'hogy

anyagi és szellemi kultúránkat, intézményeinket idejekorán fejleszszük
és arra a fokra emeljük, hogy hazánk világtörténelmi misszióját valóban
hivatottan teljesíthesse.

Krause Sándor .



I f j ú s á g izyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIratok.
I.DCBA

IR O D A LO M .

A r a b s z o l g a - k a r a v á n .yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBARajzok az a fr ika i rabszolga -vadászok

ellen vívott ha rczokból. - Ka landok. - Nepúmer tető leírá sok. F a lken-

horst és J}fay Károly nyomán átdolgozta: Ark,ö'7)J I Rikárd. Kiadja az
Athenaeum részvénytársaság könyvnyomdája. Ara:onmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA2 frt 40 kr.

Az úgynevezett «átdolgozott) munkáknak, különösen pedig azok-
nak, melyek az ifjúság számára készültek, sohase voltam valami nagy
barátja. Ez a kijelentés azonban egyáltalában nem döntené meg sem
a szóban lévő, sem semmiféle más műnek az értékét. ha az irodalmi
termékek ezen fájáról nem így gondolkoznék minden kezdő és tisztes-
ségben megőszült kritikus. Mivel pedig a «mtir t ; . ez alkalommal nem
más, mint azon okok sorozata, melyek e munkát, nyugodtan mondhatom,
igen kicsiny értékűvé tették, s mivel a kezem közt lévő, különben
igen díszes és barátságos kiállítású könyvnek igen -tisztességes szárnú
abszurdumon és tisztességtelen mennyiségű magyartalanságon kívül
semminemű más hibája nincs, hadd adjam okát annak, hogy miért
mertem én a fentebb említett s tisztességben megőszült kritikusok tábo-
rához csatlakozni.

A Rabszolga-karaván, nem tudhatom ugyan, milyen eredetiből van
átdolgozva, de sok körülmény engedvén sejteni, hog'y nem franczia,
sem nem nérnet mű után készült, hát kénytelen vagyok feltételezni, hogy
vagy angol irók, vagy amerikaiak szerkesztették e sötét afrikai kalandokat.

Eredetiben sem lehet valami nagyon jó munka ; de a szereplő
emberek eredetük lévén, sok olyan dolgot mívelhetnek, a melyek külö-
nösök ugyan, de a melyeknek magyarázatát adhatja mindenkor az a
körülmény, hogy hiszen egy, a Niagara zuhatagon átbiczikliző angollal,
egy szeszélyes, könnyűvérű francziával, vagy egy az «elméletekben
utazá» némettel van dolgunk. Magyar embert azonban sehogyse tudunk
elképzelni olyat, mint a milyen a Rabszolga-karavánnak hőse. OlvaSsa
el bárki ezen művet,~ olvasása közben érzz' és pedig egész öntudatlanul,
hogy Herenay Zoltánnak (ez az á tdolgozott főszereplő,) úgy kilóg a
lába ebből a történetből. hogy szinte felsóhajtunk :«E bizony nem igaz !)

"Mert hát miben állott az átdolgozás? Abban, hogya főszereplőt
egyszerűen eltüntette az átdolgozó s annak neve helyett beszúrja ez elég jó
hangzású magyar nevet: Herendy. Itt tehát voltaképen nem átdolgozás-
ról (mi különben merőben fölösleges) hanem egyszerűnévcseréről van
sző. Az esetleges lélektani angol, franczia, vagy német ember magyar
gúnyát ölt; de az első mozdulatánal kirí belőle az idegen náczió.

Toldi, Kinizsz', Simonyi óbester is alig hihető dolgokat míveltek;
de szinte repes belé a szí vünk, annyira magya r minden mozdulatok;
míg Herendy Zoltán csak Kis Miska hozzájuk képest s mégse hiszi az
ember, egyetieri mukkanását se.

Es ismerünk mi a rabszolga-karaván-nal hajmeresztőbb dolgokkal



foglalkozó idegen műveket is; de ezeket elolvastuk a nélkül, hogy a
hőst lenéztük, vagy ne hittük volna, mint Herendyt; igen, mert azok
nem akartak magyarok lenni; a saját formájok alatt pedig megbocsá-
tottunk nekik akármit.

Ime, innen ered ezenyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAá tdolgozott kiadásnak azon nagy hibája, mely
egyszer és mindenkorra bevág ta nálunk e mű népszerűségének útját.
A história különben érdekes és tanulságos czélzattal készült. Szól
ugyanis a rabszolga-kereskedésnek kiirtásáról s egy magyar emberről,
ki csupa kalandozásra való hajlamról, s az ügy iránt való lelkesedésből
Afrikába utazik s ott résztvesz minden harczban, mely az embertelen
emberkereskedés ellen irányul. S van benne tagadhatatlanul sok szép
leíró, festői rész, amely valőszműleg nincs átdolgozva; de maga a
tőr ténel annyira mese, hogya hajmeresztésnek nem is olyan nagy érdemén
kívül alig csinál az olvasóval egyebet. Mert hát ki emberfia hinné,
hogy valaki egész sereg rablót fog rabigába, egész csapat vad embert
tesz ártalmatlanná azonkívül, hogyelefántokat és vizilovakat lövöldöz,
fogdos tuczat számra a nélkűl, hogy az illetőnek csak egy kis baja is
esnék. Más effajta munkákban, a valóságnak megfelelően, legalább
koplal, nélkülöz, szenved a nagy czélért küzdő hős, de itt mindenütt
piramidális jó dolga van emberünknek: eszik elefántnyelvet, iszik rá
pálmabort s nagyokat alszik a szent fák árnyékában.

Különben ez a hiba már valószínű leg az eredeti rnunkáé, De legyen
bármelyiké, okvetetlenül nagy és az alkotás törvényeibe vágó a tévedés:
hős, olyan, a ki féllábbal mindig a sír szélén áll. Hertelendy különben
állandóan két lábbal cselekszi ezt 1) s a kinek minden mb végzetszerűleg
sikerül, olyan nekünk nem kell. Legyen ez húsból és vérből való:
fogja őt is a sors, érje őt is baj, veszteség; szóval minden, a mi az
emberekkel közös.

Látni való tehát, hogy a Rabszolga-karaván czÍmű ifjúsági irat
két végzetes betegségben sínylődik: a egyik (s ezt azért tettem előre,
mert nekem a magya r átdolgozást kellett ismertetnem) a hősnek a
népek lélektanát nélkülöző alakja; a másik ugyancsak a hősnek pseudo-
hős volta.

Ha a legfőbb személy ilyen gyarló alkotás, el lehet képzelni,
milyenek a mellék-alakok; de el' lehet képzelni egyszersmind az álta-
luk mívelt dolgokat is.

S ha mindezt elképzeljük s hozzá az itt fel nem sorolható tenger-
számú magyartalanságot, akkor tisztában vagyunk vele, hogy bizony
mégse a ruha teszi az embert; mert megjegyzendő, hogy a könyv
díszes, mint egy páva; papírja finom s nyomása, mint a milyen az
A thenaeumé szokot c lenni, ünnepies alkalmak ra.

II.XWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

E r e s z a l a t t . Tőr téne/ek az á lla tvüágból, mesék, versek. Írta Herman
Ottóné, 75 képpel. Singer és Wolfner kiadása. ÁraonmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 frt 80 kr.

Ezen kedves könyvecske megítélésenél azt hiszem, a legtermésze-
tesebb módon jártam el. Van ugyanis nekem egy ép olyan aranyos,
szőkefűrtű kis barátném, mint a milyeneket ez üde mesék nek szerzője



szokott velünk elképzeltetni: tehát, mint mondottam, aranyos, szőkefűrtű
beszédes kék szemű; e mellett: okos, mint ayxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA Csórz' meg a Móri
Milikéje, jószívű és mosolygó, mint A Nuska meg a Luska Annuskája.
Nos 1 hát ennek a «mesék hősének» adtam az Eresz a la tt czímű művecs-
két, hogy bírálatot mondjon róla. Tudtam, hogy az ő kritikai forrása
a legüdébb és legtisztább szív; irányítój a semmi, de semmiféle érdek;
a kifejezője pedig a világ összes íróinál ékesebben beszélő köny és mosoly.
Tudtam, hogy a melyik mese őt ezekz'g hatja meg, az jó, az szép, mintha
igaz volna; tudtam, hogya melyikről hallgat, vagyamelyiknek olva-
sását se fejezi be, az nem sokat ér s abban a három örök eszmé-
ből aligha van több az igazságnál, természetesen ez is csak esetleg.

Es nem csalódtam. A kis, de ezúttal nagy kritikus pompásul
végezte nem is gyanított feladatát. A Csóri madarat, mióta a bánatnak
igazi kifejezője a köny, soha tisztább gyöngyökkel meg nem siratták;
Vakondok úr meg a küczülz'-t, mióta fekete bársonyban, sarkantyus csiz-
mában, torzonborz bajuszszal leskedő Vakondokok, csillogó szernü,
fürge küczülik vannak a világon, soha bensőbb kaczagással még nem
üdvözöltek, mint ő, az én megbízott Psychém.

Elővettük a könyvet s kérdeztem. hogy melyik mesét olvasta
már, melyiket tudná elmondani? Valóságos tükör volt a gyerek. Hogy
forgatta a könyvet, hogy kezdett a neki tetszetős helyeknél hézagos,
rapszodikus magyarázatokat tartani; csak meg se' kezdte az egyiket,
már a másikba csapott; mintha az elhallgatott részt mindenkinek illenék
tudni, vagy mintha az magától értetődnék, És mondhatom, alig maradt
ki mese, melyről ne mesélt volna, melynek alakjai meg ne ragadták
volna bámulatosan fogékony figyelmét.

Ime, tehát Herman Ottónénak művét jól fogadta az érdektelen
kritikus, de egyúttal a közönség is; mert hát ki tagadná, hogy az én
kritikusom, publikum is egyúttal.

Ilyen jó hangulat utan aztán szívesen fogtam magam is ezeknek a
virágos mező illatú történeteknek, meséknek, verseknek elolvasásaba.
Mintha egy kaleidoskopba tekiotettem volna: egész gyermekkorom újúlt
fel előttem; mintha gondtalan kebelle1 s csüggő lélekkel édes anyám-
nak meséit hallgattam volna; mintha feltámadt volna előttem minden,
a mire már csak oly halványan tudok emlékezni s minden, a miért ezt
a kort az igazi boldogság korának szokták tartani.

Talán a sok kedves ernléktől, a felújuló hangulatoktói van meg-
vesztegetve most is a lelkem, midőn e mesés könyvet szépnek, jónak,
kedvesnek ítélem; és ha ennek pusztán csak annyi volna az érdeme,
hogy vissza tud ringatni bennünket a multaknak ama gondtalan korába,
kétségtelenül elérte azt a czélt, a melyet maga elé tűzött; mert hej l
nehéz már a többek között például az én lelkemet is így megveszte-
getni s ugyancsak igazinak kell lenni annak a hangnak, melyre az ilyen
visszhangot ád.

E rész eddig a mesékről szólott és pedig általában. Tartalmukat
miért ismételném ? Mesék, a milyeneket mindnyájan hallottunk, aztán
megvan. A milyeneket mindnyájan hallottunk, ez a fő. Tehát ere-
detz'ek.



A nyelvezetről már azzal az értelemmel szólok, a mely tudja,
hogyameséknek ezen előadása; melegsége, üdesége nélkül ma már
semmiféle visszhang nem keletkezett volna lelkemben s amely olyanfor-
mát érez, mintha a nagy természet felkent és meghítt barátjának Her-
man Ottonak lelke sugározta volna átal az írónőt munkája közben:
közvetlenség egészen az individuálisoknak hitt megfigyelésekig; meleg-
ség és őszinteség a legkedvesebb naivságig és az egészen átalömlő
anyai szeretet jeilemzi minden meséjét és meséinek minden sorát.

IlJ.

Kétez er "XWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAé v e l ő t t , v a g y E g y r ó m a i i f j ú k a l a n d j a i . ÍrtayxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAChurch

A. 1. Angolból fordította Hegedűs Pál Budapest, 1896. Eggenberger-
féle könyvkereskedés, AraonmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA2 frt. A fordító által ajánlva Dr. Wlasúcs

Gyula. valláso és közoktatásügyi miniszter úrnak.
Kitünő tárgyú mű, tisztes feldolgozásban, s bár a könyv czíme

nem igazolja ugyan, de jóravaló fordítással. A nagy római birodalom-
nak története érdekes, szép és vonzó mindenki előtt, a ki lelkesűlni tud
a fenségesért. S e fenséges történet nemcsak a maga összességében
lélekemelő és magasztos, hanem ilyen annak minden mozaikja; ilyen
tehát az a része is, mely a szóban lévő műnek teszi tartaimát ; noha
ez abban az időben játszódik, midőn Rómában polgárháborúk dúlnak,
midőn kiüt a mithridatesi háború s feltünik a nagy triumviratusnak
egyik fényes alakja, Pompeius.

Történetünknek hőse arpinumi Lucius, ki közeli rokonságban állott
Gaz"us Marz"us-sa l s a kornak szokásai szerint, derekas nevelésben része-
sülvén, ManzHus quaestor mellé kerül hadsegédi minőségben. Ezen állá-
sában ismerkedik meg a fellázadt rabszolgák és gladiátorok thrák vezé-
rével, Spa r tacus-sza l, kinek fogságába kerül és kinek P iuia rete-ve), a tenger-
kék szemű leánynyal együtt rabszolgájává lesz. Ennyi az expositio.

A hátralevő huszonöt fejezet, könnyű elképzelni, miről szól:
Lucius gyorsan halad pályáján, részt vesz a nagy, keleti mithridatesi
háborúban, eközben szarnos veszélyes kalandja van a kalózok között,
Mithridates és Tigranes táborában. De sem a dicsőség, hír; sem a
csapás, veszély nem tudja feledtetni vele a tarentumi édes Philaretét.
S könnyű elképzelni. hogy e derék hős, ki végig küzdi a hatalmas
hadjáratot. kit immár minden földi jó és szép bőségesen környez, kit
polgártársainak tisztelete és szeretete vesz körül, derekas életének méltó
jutalmául Philaretének kezét nyeri el.

A három utolsó fejezet pompásan sikerült képekben mutatja be
Luciust és családját házasságuk huszonnegyedik éve körül. S kedvesen
újít ja fel Heraclesnes«, a kalózok egykori rettegett vezérének, Róma
akkori viszonyaira annyira jellemző történerét.

Ime ez a rövid tartalma Church A. L művének.
A történetnek tanára, ki magyarázatain kivül valami egyébbel is

akar szolgálni tanítványainak, ki igyekszik megjeleníteni azt a kort.
mely az egész históriának legszebb részei közé tartozik, s a ki mindig
az idők jelenét akarja láttatni. az a tanár előkelő hasznát veszi a könyv-
nek. S az ifjú, a ki nemcsak paragrafusokat tanul, a kit nem a sablonos
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történet, 5 nem csak a háborúk és évszámok érdekelnek, az élvezetes
módon egészítheti ki vele ismereteit, tanulmányait s beleilleszkedhetik
a kornak hangulatába, a mesélő történetnek elbeszélő hangjai közül lát
igazi képet és hall igazi hangot. '

S mi, kik a történet tanításnak mesterségével foglalkozunk, kiket
szinte elerőtlenít az a rideg, száraz s egyszerűen konstatáló hang, a
mely majdnem kivétel nélkül minden történeti kézikönyvnek majdnem,
eredendő és természetes bűne, kétszeres örömmel üdvözölhetjük az ilyen
nagy szolgálatot tévő munkát, mely legalább is a történelem iránt való
kedvre, lelkesedésre pezsdíti az ifjúságot. S ebből meglátja, hogy a
história az' élettől nem kiszakítva. elszigetelve alakul és áll, hanem
annak voltaképe ni eredménye, következménye. És mennyivel más előt-
tünk valamely nagy alak a történeti kézikönyvekben, mint például egy
életrajzban. Mennyivel más valamely esemény a kevés szavú előadásban,
mint egy monográfiában ; mintha megannyi különböző dologról volna
szó. S mennyivel más a kor, a szín tér az ilyen jól festő művekben,
mint bármely részletes 5 egy nagy időt összefoglaló munkában. Az
ilyenekből rendes en azt látja az olvasó, vagy a tanuló, hogy az egész.
történet rideg, s előre elkészített tervek szerint készült eseményeknek
a lánczolata: a melyekben az egyén csak eszköz, a kor csak alkalom"
az eszme csak ürügy.

De aszóbanlévőonmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAmű s a hozzá hasonló dolgozatok nagyító üvegek
módjára világítják meg a látni, tudni vágyó előtt a helyzetet; hogy
sokszor kis okoknak mily nagy következményeik vannak,' a lángész
mi ként teremt egy egészen új kort; a kornak szózata mi ellenállhatatlan
erő s hogyan születik az ige, az eszme.

Szóval, ha hasonlattal akarnánk élni, olyanforma különbség lehet
a történeti kézikönyvek s az ilyen egy részletet. egy eseményt tárgyaló
művek között, mint a milyen a különbség a hallottak és látottak között,
Az előbbiek adnak nagy keretű időt . és tért egy néhány alakkal, a
kiegészítést egészen a képzeletre bízván; az utóbbiak meghatározott
időt és területet egy egész nyüzsgő élettel; az ezekből folyó sok és
nagy hasznot azonban csak azokkal a történeti elbesz élésekkel, kor-,
jel lem-. vagy életrajzokkal fogjuk elérni, a melyek írói ezen haszno kat
jól ismerik, s II kik e czélt sohse tévesztik ; a kik tehát tisztában
vannak azzal, hogy az effajta ifjúsági iratoknak a dióhéjba szorított
történet s a mindent magával vivő élet között lévő különbségek össze-
forrasztása aczélja.

A Hegedűs által fordított angol munka tisztesen oldja meg ezen
feladatát.

IV.XWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

K o r n y á t i B é k é s G á s p á r , a n a g y á l l a m f é r f iú . Történeti elbeszé-
lés. A magyar iijúságnak írtayxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBABö'ngér ji Janos. TIzennégy képpel. Az Athe-
naeum részvény társulat kiadása. 1896. Ára kötve 1 frt 50 kr.

E műnek szerzője kétségtelenül azon vezérel v által indíttatva írta
meg könyvét, melyet a Church A. J. történeti elbeszélésének ismerte-
tése alkalmával, a többek között elmorrdottam. És eddig tisztelet



mind az írónak, mind könyvének; becsület továbbá annak a derekas
igyekezetnek, melylyel Böngérfi czélját meg akarja valósítani. Mert
sokat fáradott, sokat járt azon adathalmaz után, melyet olyan bősége-
sen szór az olvasó ifjúság elé.

En azonban az írónak helyében - s annyi muríka tudatában - nem
Békés Gáspárt választottam volna írandó művemnek hőséül, természe-
tesen akkor, ha 'azoknak a sokszor emlegetett czéloknak megval6sítása
lebegett volna szemem előtt; mert elvégre is miért ne végezne hasznos
munkát az, a ki a nemzeti történetnek bármelyik számottevő alakját
mutatja be. Csakhogy meg más dolog a tiszta, abszolút tudomány
érdekében írni s meg más dolog az ifjúság számára dolgozni. Mert ítt
s épen e tárgynál a főcz él, a melynek a tudomány csak eszköze, a
jellemképzés. Azon ifjúsági iratoknál tehát, melyek a történetből vet-
ték alakjukat, vagy tárgyukat, mindenekelőtt álló főkellék, hogy szereplő
személyeik igazi hősök, kiforrott, szilárd jellemű egyének legyenek; és
még a következetes gazemberek, az állhatatos csalők is tanulságos
alakokká válhatnak nagy írók kezeiben; de a kétes s ingadozó charak-
terek, a mindennapi, vagy azoknál csak valamivel feljebb álló egyének
igen kevés haszonnal használhatok fel a jellernképzés nem utolsó munkájánál

Arról egyátalában nem szólok, hogy azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAigazi Békés Gáspár az
emberiség jellemeinek melyik csoportjába tartozott; de állítom azt,
hogy a Böngérfi Békés Gáspárja sem nem vas ember és jellem, sem
nem az ezen tulajdonságokkal szemben álló csoportnak alakja: ember,
olyan közönséges, a ki néha kapzsi, néha gyáva, de hű is, sőt okos is;
szőval olyan, mint sok, rengeteg alakja a történetnek, a kikről azonban
csak a monografusok emlékeztek meg.

Nem azon nyitott kapunak a döngetése lévén azonban a czélom,
hogy az ifjúság számára készült történeti elbeszélések hősei milyen
egyének legyenek; e helyett bemutatom azt az alakot, a kít én részem-
ről egyáltalában nem tartok alkalmasnak arra. hogy annak jelleméből,
tetteibólvalami tartós szépet, valami jót, nemest, igazat tanulhatna az
okulni vágyó ifjúság.

o Békés Gáspár köz nemesi családból származott. Mint nemesi apród
a Petrooich. Péter udvarába kerül s itt csakhamar kitűnik szófogadó
természete, szerénysége, hűsége által. Olyan hihetetlenül s addigi tet-
teivel arányban nem, álló gyorsasággal halad, hogy már 37 éves korá-
ban János Zsz'gmondnak főkamarásává lesz. Jó tulajdonságai még rnin-
dig ugyanazok, mint ifjabb korában; sőt eszességének is sokszoronmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAtanú-

jelét adja; a hűségben pedig határozottan öregbedik. Aztán még egy
darab ideig megmarad mindezen tisztes, de a Böngérfi Békésénel
semmiesetre sem valami túlságos mértékben imponáló tulajdonoknak a
birtokában. (Hűséget, ragaszkodását falvakkal, városokkal fizetik; okos-
sága miatt egy párszor csávába kerül szegény János Zsigmond, stb.)
Az ifjú király halálával azonban megfordul Békés jelleme: pártütővé
lesz; s azokban a válságos napokban, melyek oly sok áldozatába kerül-
tek mind Magyar-, mind Erdélyországnak, elébbvalónak tartja a saját
személyes vágyait, mint nemzetének ügyét és rengeteg bajnak, áldat-
lan küzdelemnek lesz előidézőjévé.
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Már pedig az a férfiú, a kit nem a haza sorsa, nem nemzetének
ügye vezérel, lehet hűséges, szerény és okos ember, de semmiesetre se
nagy jellem; kivált pedig akkor, midőn a természetszerűen ért bajban
férfiatlan ul viseli jól megérdemlett sorsát. Az ilyenyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAhős aztán (a ki
különben az Úrnak meg nem rövidült karjában veti összes hitét 1),igen
szánalomra méltó alak; a kit csak sajnálunk, de nem csodálunk, meg-
szívlelünk, de nem becsülünk.

Az, hogy hősünk, mikor már nem tehet egyebet, újra visszatér
Báthori táborába, semhogy javítana, de még inkább ront a dolgon.
Mert mintegy megerősül ama meggyőződésen alapuló állításunk, hogy
bizony Békés uram ugyancsak vak eszköze volt sorsának, ki nádnak
módjára hajlott minden közönséges megpróbáltatás szellője előtt.

Milyen más, milyen előkelő alak hozzá képest az a pá los ba rá t,
a kinek mégcsak eszeágában se volt a fejedelmi szék; pedig ezen állom-
hoz több jogot szerzett, mint Békés; igen, mert annak egyedüli czélja
az egységes és független Magyarország volt, mely mellett önmaga
semmivé silányult. S milyen hasonlíthatatlan nagyság, s milyen csodásan
fenséges Békéshez képest az a nag)' kurucz, ki megtört ugyan, de meg nem
hajlott. Ezek aztán nagyok! Ezek aztán példák s lelkesítő alakjai minden
iratnak, munkának, amelyben róluk csak S7.Ó van. Szóval ezek az ifjú-
ság számára készült műveknek praedestinált alakjai!

Ezen nagy, s ismertetetésem szűk keretéhez épenséggel nem illő,
aránytalan, de, azt hiszem, jogos kitérés után azonban szívesen ismerem
el Böngérfi azon Kornydti Békés GásPá r czímű történeti elbeszélésének
érdemeit, mely csak az olvasó közönség számára készült, mely e minő-
ségben, szó a mi szó, ajánlható derék munka. Annyi elevenség, köny-
nyedség van előadásában, történetírói készség szerkesztésében, mint a
mennyi zamat, népiesség nyelvezetében. S a mű épen olyan jó törté-
neti adalék, mint a milyen jól és hűen festő kerrajz.

E. Fa rkas Sándor .DCBA

_ -- - -1 - onmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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E G Y E S Ü L E T I' É L E T .

Brassai Sámuel, a nagy tudós, egyesületünk tiszteleti tagja, folyó
évi jún. 24-én jobblétre szenderült. Az örömünnepet, melyet hazánk e
jeles fia születésének századile évfordulója alkalmából ültünk, gyorsan
követte a gyász. A tudománynak s a művészetnek egyik elsőrendű
munkása hagyta el Brassaiban közmívelődésünk mezejét, a melyenpéldás
hűséggel folytatott tevékenységének nyomai nem vesznek el, m ig él e
nemzet.



Mester volt Brassai a tanulásban és a tanításban egyiránt. Nem:
foglalkozott ugyan sohasem a szó szorosabb értelmében tanítóképzéssel ~
de azért tanítóképző volt ő a szó legnemesebb értelmében kora ifjúságá-
tól kezdve egészen a sírig. Könyveiből, pedagógiai czikkeiből és érteke--
zéseiből sokat tanulhat a tanítóság ; mert a hány féle iskolában csak:
tanított a magyar tudományos világnak ez a Nesztora, annyiféle írányú.
tanítói szakképzettségnek a magas színvonalára emelkedett erkölcsi-
erejének hatalmával és így sokféle irányban szolgálják művei a köz-:
oktatásügyet. .

Brassai tanítói pályáját 21 éves korában mint a grófyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBABethlen

Károly családjának nevelője kezdette meg; később 1837-től kezdve
1848-ig a kolozsvá r i unz'tá rz'us kollegiumban működött, mint a bölcsész et
tanára. Az 1848-dik esztendőben kinevezte Brassait a magyar korrnány
a Ludoviceum matézis-tanárává; ámde a sors nem engedte meg, hogy
ezt a fényes állást el is foglalhassa. A szabadságharcz lezajlása után,
Brassai Budapesten tanítóskodott 10 évig a Szőnyz'- és a Gónczy-féle-

intézetekben, honnan ismét visszatért Kolozsvá r ra , régi helyére. A hat-
vanas évek elején a közbizalom az «Erdélyz' Múzeum-egylethez> hívta-
meg az intézet igazgatójának és a terrnészetiek őrének. 1872-ben a
kolozsvári tudományos egyetemnél az elemi-matézis nyilvános rendes
tanárává neveztetvén ki, itt majdnem haláláig nagy sikerrel működött.

Irodalmi tevékenységének első nevezetesebb termékei: e.Altalános-
földleirat», «Fűvészet elemei>. Már 1837-ben társulatot alapított Kolozs-
várott népies magyar könyvek kiadatása czéljából; majd megindította
a régi cVasárnapi ujságot» is ugyancsak Kolozsvárott. Ez időben adta
ki a «Kékkönyvtár s czímű iskolai kézi könyvgyüjteményt is, a mely-
nek minden egyes kötete mély tanítói szakértelemről tanúskodik, -
Az ötvenes években indította meg a «Fiatalság barátja» czímű ifjúsági
folyóiratot és akkor jelent meg tőle a e Mezei gazdaság könyve» is. -

Tudományos munkái közül reánk tanítóképző tanírókra nézve a
legtanulságosabbak bölcsészeti könyvei és módszertani értekezései. Ez
utóbbiak közül a legnevezetesebbek : cA módszer rőb szóló, melyet a.
«Tud. Akadémia» adott ki három füzetben. Sokat tanulhatunk a magyar
nyelvről és annak tanításáról írt munkáiból is; mert Brassai mint
magya r nyelvész is kiváló helyet foglalt el tudósaink között. .

Mint tudós és mint tanár egyiránt érdeklődött Brassai minden
egyesületi mozgalom iránt. Tevékeny részt vett kiváltképen a tanítóság
egyesületi életében, Az 1848·ik évi < Első egyetemes tanügyz' kongresszus:>

tanácskozásai alkalmából a tanítóság az ő nézeteit fogadta el irány-
adóul a tárgyalás alá került kérdések nagyobb részére nézve. Egy kér-
désben, nevezetesen a tanítókéjJzésre vona tkozó kérdésben, azonban a,
tanítóság nagy többsége nem osztozott Brassai felfogásában, mert a
mig a tanítóság túlnyomó része azt sürgette, hogy az állam jó és
elegendő számú tanítóképző-intézetet állítson fel, addig Brassai úgy
vélekedett, hogy a tanítókat gyakorlatilag kell kiképezni, miként Angol-
országban az ügyvédek képeztetnek ; ott ugyanis, a ki ügyvéd akar'
lenni, valamelyik jogtudós mellett mindaddig gyakornokoskodik, mig:
szaktudományában eléggé meg nem erősödik.
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Brassai szerint a jó középiskolai bizonyítványnyal ellátott egyének
a jelesebb tanítók mellé menjenek gyakornokoknak és miután íly úton-
módon elég elméleti és gyakorlati tanítoi tudáshoz jutnak, - szerézzék
meg a tanításra feljogosító oklevelet. Ezt a rendszert Brassai már csak
jutányossági szempontból véve is czélszerűnek itélte ; azonban aligha
nem tévedett az akkor még erőteljes Brassai is, nevezetesen abban,
hogy ő minden egyes tanítóságra készülő egyénben egy-egy Brassai
lelkületével biró embert vélt; találhatni holott sokan vannak a hivatot-
tak, de csak kevesen válnak be igazán ezen a pályán is.

Vajha Brassai szelleme hathatná át a nemzet tanítoságát teljesen
s mindegyikünkben oly élénken élne a kötelességérzet, tniként élt ő
benne, a magyar tanítóság elhunyt Nesztorában, kinek emléke áldott
legyen közöttünk mindörökké,yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAy. r ,XWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

J e g y z ő k ö n y v .

Felvétetett a Tanítőképaő-Intézeti Tanárok Országos Egyesülete választmányának 1897. évi
június h6 lb·án a budapesti 1. kerületi áll. tanítóképző-intézetben tartott rendes ülésén.

Jelen voltak: Dr. Kovács János elnöklete alatt: Mócsy Antal, Nagy

- Lászlo, Sztankó Béla, dr. Kiss Aron, Groó Vilmos, Lederer Abrahám,
Snazei Ferencz, Peres Sándor, Ember Károly, Lányi Ernő, Kun Alajos,
dr . Weszely Ődön, Farkas Sándor, utóbbi jegyző.

1. A mult gyűlés jegyzőkönyve felolvastatván, hítelesíttetik.
2. Dr. Kovács János elnök indítványozza, hogy dr. Brassai Sámuelt

az európai hirű agg tudóst, születésének századik évtordulója alkalmá-
ból, az Egyesület is üdvözölje, mint annak dísztagját. - A választmány
az indítványt nagy lelkesedéssel elfogadván, elhatározta, hogy az Egye-
sület levélileg fejezze ki a nagynevű tudós iránt érzett tiszteletét és
nagyrabecsülését.

3. Sztankó Béla főtitkár jelenti, hogy a tanítóképzésról szóló tör-
vény módosítása tárgyában újabban a budapesti Frőbel-féle, továbbá
az eperjesi kisdedóvó, továbbá a kassai róm. kat. tanítóképző tanári
kara küldötte be javaslatait. - A főtitkár jelentése örvendetes tudo-
'másul szolgál s elhatározták, hogy a beküldött javaslatok a M. Tanító-
képző ben közzététessenek.

4. Olvastatik a znióváraljai áll. tanítóképző-intézet tanári karának
a fizetés- rendezés, de különösen a segédtanárok szolgála ti idejének és
előléptetésének ügyében szerkesztett s a vatasztmányhoz intézett átirata.
A javaslat hosszú vitát vont maga után, melyben résztvettek Nagy

Lászlő, Lederer Ábrahám, dr. Kovács János, Ember Károly, Peres

Sándor, Sztankó Béla, Farkas Sándor, Mócsy Antal, Snázel Ferencz,
Kún Alajos. - Dr. Kovács János elnök összegezvén a tanácskozás
eredményét, határozatilag kirnondja, hogy első sorban sürgesse meg az
elnökség a választmány által a fizetés- rendezés ügyében beadott
memorandiumának végrehajtását, kiemel vén ez alkalommal különösen a
segédtanároknak nyomasztó helyzerét s felemlítvén a gyakorló-iskolai
tanítóknak szintén gyors orvoslásra váró bajait. Végül pedig, ha ezen



megsürgetésnek a kívánt sikere nem következnék be, a jövő évi költ-

ségvetés készítése alkalmából az Egyesület ujabb akcziót fog indítani
az említett memorandumban foglaltak végrehajtása ügyében 1)

5. Dr. Kiss Aron felolvassayxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA«Gondola tok a néjJokta táú tö'rvény

-revzzzója a lka lmábol> czímű eszmékben gazdag és bő tapasztalaton
nyugvó dolgozatát. -- Elnök köszönetét fejezi fölolvasónak a több izben
éljenzéssei és tapssal jutalmazott, élvezetes fölolvasásért. Egyszersmind
kifejezést ad a választmány azon öhajtásának, hogya tanulságos mű a
Magyar Tanítóképzőben közzététessék.

6. Nagy László fölolvassa Dr. Kovács Béla tagtársnak a tanító-
nőképzők számára készülő új tantervre vonatkozó észrevételeit. - A
választmány az ügyet tanácskozás tárgyává tévén, határozatilag kimondja.
hogy kéressék fel a közoktatási miniszter úr, hogy a tanterv-javaslatot
küldené meg minden tanítóképzőnek, hogy az intézetek okadatolt
megjegyzéseiket erre vonatkozólag megtehessék. A kérvényhez csato-
landó indokolás megszerkesztésére s a választmánynak három tagja,
névszerint Nagy Lászlo, dr. Weszely Ődön és Ember Károly tagokból
álló bizottság küldetik ki.

Több tárgy nem lévén, elnök a gyűlést
K. m.onmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAf.

bezárja.
Farkas Sándor

titkár.

VE G YEDCBAS E K .

A ta n ító k h á z aXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAü g y e . A mint ismeretes, a II. Országos és Egyetemes Tan-
ügyi Kongresszus az Eötvös-alap Országos Egyesületet bízta meg a tanítók
házának létesítésével. Ezen egyesület által alakított igazga tó-tandes a megbizatás-
hoz híven fontos lépést tett a tanítók háza ügyébea, a mennyiben folyamodott
.a székesfőváros tanácsához egy teleknek adományozása végett. A nagy érdekű
folyamodvány bevezető soraiban előadja a tanítók házának telke ügyében eddig
tett sikertelen lépéseket. Az igazgató-tanács e folyamodvanyában a Geltérthegyen

kér ingyen telket, a mit a következőleg motivál :

a ) a Gellérthegy- és Duna között levő terület a légáramlat irányánál,
általában a levegő tisztaságanal fogva, kitünöen alkalmas hely internátussal
egybekapcsolt intézet czéljára:

b) a Műegyetem - a közoktatásügyi miniszter úrnak már az országgyűlés
előtt levő tervezete szerint - a Gellérthegy alján, a Lagymdnyoson, nyer elhelyezést

s így jövőben a Rudasfürdő tájéka középpont leend a Tudomány- és Műegyetem
között ;

1) Az elnökség ezen pontba foglalt megbízásának eleget tett. Értesülése szeri nt a
X osztályba sorozott segédtanárok közül ro-en a nagy szünidő folyamán elő fognak léptettetni
s ennek megfelelőleg a X. osztályban maradottak és a fokozatos előléptetés alapján aranyosan
fognak megosslaní az egyes fizetési fokozatok között. Kilátásba helyeztetett egyszersmind a
X. osttálybeli létszám fokozatos apasztása s a gyakorlöis'colai tanítók részére a X osztály-
beli fizetési fokok megnyitása. •



c)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa Ferencz- József-hid fölépítése s a létesülő eskütéri híd, különösen a
villámos vasút átvezetésével, úgyszintén a dunagőzhajózás és csavargőzösök igény-
bevétele rendkívül megkönnyíti a Gellérthegy környéke forgaimát a székes-főváros
bármely részével. Ennélfogva a tanító- (tanár- )egyesületek otthona e helyütt a
nagy forgalom tengelyébe esik s a mellett alkalmat nyujt arra, hogya Gellért-
hegy felé néző homlokzaton levő termekben a főiskolai tanuló-ifjak tudo-
mányos pályára való elökészüléseikben kevéssé háborgattassanak.

A székes-főváros közönsége a tanítók házának létesítése által egyfelől

kitünő szolgálatot tenne a magasabb tudomány forrásait szomjuhozó ifjúság
nevelése megkönnyítésének ; másrészről lehetövé teriné, hogy a székes-főváros
mintegy másfélezernyi főre rugó tanítósága székhelyül állandó középpontot

találjon. Ez utóbbit annyival inkább kívánjuk hangsúlyozni, mert a fővárosi
községi tanítóságot törvény kötelezi testületi müködésre s ma ez a hatalmas

testület nem bonthatj a ki szabadon szárnyait a törvényszabta irányban való
haladásra, mivel a fővárosi hatóság egyetlen egy köz- vagy magánépületben sem
képes részére megfelelő hivatalos testületi helyiséget rendelkezésre bocsátani,
jóllehet erre, mint iskolafentartó hatóság, kötelezve van. Alkalmas tanácskozási
nagy helyiség hiányában ma a Budapesti Hivatalos Tanítótestület múködése

korlátok közé szorítva, teljesen pang, irattara, szakkönyvtára pinczehelyiségekben
senyved s hol ide, hol oda vándorolni kénytelen a szerint, a mint most innen,
majd amonnan szorítják ki a mostoha körülmények,

Ez okok alapján a következöt kéri az igazgató-tanács:
Kéresünk meghallgatás ával a székes-főváros hatósága nemes tetteinek

számát szaporítja s azon hitben, hogy már egyszer tanúsított jóindulatát, melylyel
akkor a körülmények parancsoló hatása alatt nem élhettünk, mostanaig megőrizni
kegyeskedett, ismételjük abbeli alázatos esedezésünket :

«méltózta ssék részünkre az ezredéves ünnepség a lka lmából megszavazott er ;y

miltiónyi a lapítvány keretében -:- vagy esetleg külön, őnállóan létesítendö alapít-

ványképen - a «Magya r Tanítók Háza» jelépítése czéljá ra , a Gellér thegyi házak

kisa já títá sa á lta l nyer t .fővá rosi területből, monumentá lis épület emelésére a lka lmas

telket a jándékoz7U~- miként annak idejé? az ügyvédi kamara és más intézetek
részesültek hasonló támogatásban.» _DCBA

P á ly á z a t . A győri állami tanítönőképzö intézetnél megüresedett bennlakó

segédtanítónői állásra pályázat hirdettetik. Pályázhatnak akár a mennyiség-

természettudományi, akár a nyelv-, történettudomanyi szakcsoportra képesített
oly okleveles felső nép- és polgári iskolai tanítönök, a kik női kézimunkára is.
vannak képesítve. Előnyben részesülnek azok, a kik a franczia nyelvet is képe-

sek tanítani. Ezen állással 500 frt évi fizetés, lakás és teljes ellátás élvezete jár.
A kellően felszerelt és a vallas- és közoktatásügyi m. kir. miniszterhez intézett
kérvények állásban levők részéről illető hatóságuk utján, különben közvetlenül,XWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

f . é. július hó zo-aig küldendök be Győr-megye kir. tanfelügyelöségéhez.

Budapesten, 1897. [unius r ő-an. A vallas- és közoktatásügyi m. kir. miniszterium •


