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Ujabb időben gyors egymásutánban merülnek fel oly események,
a melyek tanítóképzésünk fokozatos átforinálódását hordják méhükben.
Ilyen kiemelkedő mozzanat volt a szabályzat-tervezet, a melyet a köz-
oktatásügyi miniszter az ősz .végén bocsátott a közvélemény birálata
alá. Nem tudjuk, mi lesz a sorsa ennek a szabályzatnak. Egyik napilap
(Magyar Nemzet) értesítése szerint kiadták azt a Közoktatási Tanácsnak
re.vizió végett. Lehet, hogy a tervezet ezzel a lépéssei e kormányzati
eljárások útvesztőjébe került. De lehet az is, hogy a tervezet talán némi
módosítással életet nyer. Ha kiadatik is a szabályzat, hiszszük, hogy
tanító képzésünk fejlődését nem fogja megakasztani. Az életerős, izmos
fa kedvezőtlen légkörben is tud fejlődni. Tanttóképzésünk fáját sem
féltjük, mert táplálják s tovább is táplálni fogják azt a modern peda-
gógiai eszmék, a tanítóképző tanárok értelmessége, lelkesedése, a kiala-
kult reform-ezélek felé való bölcs, mérsékletes.: de tántoríthatatlanul
kitartó törekvése.

A mult hetekben a közoktatási kormánynak egy másik igen fontos
kezdése került a napilapok útján nyilvánosságra. Arról van szó, hogy,
az állam a főváros balpartján a fővárosi hatóság anyagi és kormányzati
támogatásával egy tanító- és tanítónőképzőt állítson. Mindkettő a maga
működésében, az országos érdekeken kívul, a főváros népoktatása szük-
ségletének kielégítését tartaná szeme előtt. A tanítónőképző felállítása nem
fog különös nehézségekbe ütkőzni; mert a Fröbel-egyesület államilag
fentartott kisdedóvóképzőjét fogják tanítónőképzővé átalakítani. E képző
felállításához és működésének megindításához tehát az anyagi feltételek
tetemes része adva van. A közszükséglet is sürgetőleg hat a tanítönö-

képző felállítására; mert . míg egyrészt a szóban levő óvónőképtő, köz-

szükségletet nem fedez, tovább való fentartása czélralan. tehát káros;
addig- a főváros népoktatásának érdekében van, hogy az évenként meg-
ürülő legalább 30-40 tanítónői állástzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAelméletileg és gyakorla tilag a laposan

képzett. művelt tanítónőkkel töltsék be. A budai oldalon fennálló állami
tanitónőképz ő-intézetekből kikérült tanítónők. a miként arról illetékes
helyekről került közvetlen értesüléseink vannak,' a támasztható fokozot-
tabb kivánalmaknak megfelelően működnek ugyan; de a szükségletet
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fedezni nem képes ez intézet, mert növendékei között kis számmal
vannak fővárosiak. Ez intézet különben is a nevelónóképzés szolgálatában
is állván, mellékkörülményeit nem idomírhatja oly szabadon a főváros
szükségletei szerint, mint egy külön e czélra működő tanírönőképző-
intézet.

A fővárosi tanítóképző-intézet felállítása körül nagyobb nehézségek
merülnek fel; mert akár megszünteti a kormány a budai oldalon jelenleg
a polgári képző mellert fennálló elemi képzőt, akár tovább is fentartja
azt, tulajdonképen egészen új intézet megteremtése szükséges. A léte-
sítés fökérdése, fogja-e azt a főváros támogatásban részesíteni. Azt
hiszszük, igen. Mert lehetetlen, hogy be ne lássa a főváros hatósága
azt, a mit a főváros tanfelügyelője a közigazgatási bizottág utolsó ülé-

sén kifejezett:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA«Az egységes okta tás biztosítása 1,égett egy, a főváros ren-

deltetésének megfelelő tanítóképző volna felá llítandó.» Tegyük. hozzá:
szükség van egy fővárosi képzőre a fővárost" népiskola i okta tás pedagó-

gia i ssinuonaldna l: emelése végett is; amely állításunkhoz a bizonyítékot
szintén a kir. tan felügyelő jelentéséből veszszük. Ez azt mondja: «Az
elemi iskolákban az énekoktatás átlag nem hangjegyek, hanem hallás
után történik. A beszéd- és értelem gyakorlatokban a reczrtálás, a nyelv-
tanban az elemzés dorninál, a gyakorlatok feladása és javítása körül
külömböző eljárás dívik. > E hivatalos jelentés azt igazolja, hogy a főváros
népiskoláiban a tanításnak mély ebb psychologiai alapon való keresztül-
vitele hiányos, vagy legalább is, hogy az eljárásokból hiányzik az egy-
ség. Az igazi oktatás mellett helyet foglal a sablon, az értelemképzés
mellett az életnélküliség. E panaszoknak elejét leginkább egy fővárosi
tanítóképző-intézet felállítása által lehet venni. A fővárosi tanácsnak
azon régi módszere szerint, hogy: «onnan veszem a tanítót, a honnan
kapom>, csak túlságosan lassú haladás érhető el. Ennek fentartása
annyit jelentene, mint bevárni azt az időt, míg az egész országban
nemcsak az állam, hanem a felekezeti tanítóképZés is megjavul s foko-
zatosan jobb tanítói elemeket szolgáltat a főváros népiskolainak. De
még az általános megjavulás esetén is fognak mutatkozni hiányok; mert
hiányozni fog a tanítóknál a főváros népoktatásának speczialis feladataira,
a sajátszerű tananyag feldolgozására, az ipariskolai oktatásra stb. a
különös előkészültség.

Habár a fővárosi tanítóképző rendeltetése megkivánja, hogy a
fővárosi népoktatás érdekeit kielégítse, mindazonáltal feladatának köre
nem szorítkozhatik kizárólag a fővárosra. Nem pedig azért, mert a belőle
kikerülő tanítóknak csak egy része; előreláthatólag a nagyobb része,
fog a főváros ban alkal,mazast nyerni; a többi az ország egyéb városai-
ban és község eiben. Ugy kell tehát a képzést keresztülvinni, hogy a
kikerülő tanítók egyebütt is megállják helyüket, főleg a vidéki váro-
sokban. Ez a szempont. valamint mérsékletekre int a mellékczélok fel-
ölelésével, úgy a tananyag feldolgozásában is, különösen az általánosan
mívelő és elméleti pedagógiai tantárgyakat illetőleg, az általános érde-
kekhez való csatlakozást tesz szükségessé. Ez annyivalinkább szükséges,
mert várható, hogyafelállítandó képző, bármily szerény kezdettel indul
is meg, idővel országos fontosságot fog nyerni. Ugyanis eddig nagyon
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-éreztük a hiányát olyan képző nek, amely szervezetében, berendezésében,
felszerelésében s működésében a modern pedagógiai követelményeknek
megfeleljen, a mely éppen ezen tulajdonságánál fogva a többi képző
fejlődésére is jótékonyan hasson. Ha nem is lesz ez a képző azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAsró

szoros értelmében mintaképző, - mert hiszen tökéletlenségei annak is
lesznek, - de mindenesetre úgy kell megalkotni, hogy a jelen visze-
nyok között s a mostani felfogás szerint a lehető legjobb v~gyis olyan
legyen, hogy annak megtekintéséből bárki, egy külföldi is, az ország
tanítóképzésérői kedvező véleményt alkothasson.

Az előadottakból nézetem szerint az következik, hogy a jelá llt"-

iandó fővárosi kijJzö sseruesete á lta lában nem térhet el az ország tó'bbz

kéjJzőz'n{k szervesetétbl. Le kell arról a messze jövőbe látó gondolatról
is tennünk, a me ly a tanítóképző tanárok egyesülete 1898-évi hata-
rozatában fejeződik ki, "hogy egyes helyeken. a fővárosban vagy más
,n'l.gyobb városokban, hol a viszonyok megengedik, oly tanító- és tanító-

nőképző-intézetek állíttassanak fel, a melyek növendékeiket a közép- és
polgári iskolák, illetőleg a felsőbb leányiskolák 6. osztályaiból azok
sikeres elvégzése alapján veszik fel.s «Ezen képzők 3 évfolyamúak
lehetnének kulön tantervvel és szerkezettel.s Ez a különleges szervezet
megbontana a fővárosi képző viszonyát az ország többi képzői hez, meg-
bolygatná népoktatásunk egységét. Ha maga a főváros saját költségén
állítana és tartaná fenn a tervezett képzőt, úgy talán, ha a viszonyok
egyébként is megértek ra, megalkothatná eme szervezetet ; de a kor-
mányt kötik az országos viszonyok. Ebből azonban korántsem követ-
kezik az, hogya fővárosi képző semmiféle módosítást, eltérést nem
engedhet meg az ország többi képzőível szemben. Sőt országos hiva-
tását csak úgy töltheti be, ha bizonyos haladást jelentő reformok, a
melyek a közfelfogásban meggyökereztek, de országos életbeléptetésök
nehézségekbe ütközik" a főváros kedvező viszonyai között megvalósít-
tassanak s kipróbáltassanak. Ilyennek tartom én az u. n. gyakorla ti évet,

a mely az r868. XXXVIII. t.vcz, I02. §:ában kissé burkoltan ugyan,ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
-de fontos kivánalomként kifejeződik.

A tanítóképzőintézeti négy évfolyam elvégzését követő gyakorlati
-év megvalósítasa a fővárosban nem ütközik leküzdhetetlen. akadályokba.
A fővárosi tanítók kedvezőbb anyagi helyzete megengedi azt, hogya
képesítés ideje egy évvel megnyujtassék. A fővárosban elfogadott s
elterjedt megbizotti é s segédtanítói rendszer mallett jól beleilleszthető
a fővárosi szervezetbe a próbaévesek alkalmazása. Ennek a próba-
vagy gyakorlati évnek nemcsak kitünő képző hatása lenne az ifjakra,
hanem -egyuttal alkalmat adna az illetékes forumoknak arra, hogy a
próbaéves itjak emberi s tanítói tulajdonaival megismerkedjenek, s a
választásoknál biztos informácziók alapján járhassanak el.

A gyakorlati évet egyéb ként is hasznosan lehetne értékesíteni az
itjak és a népoktatás javára, a rnennyiben tanulmányaikat ezen idő alatt
folytathatnák az elemi tanítói képesírésen kivül egyéb képesítések, mint
pl. az iparostanoncz-iskolák, a gyenge tehetségüek iskolai számára a
tanítói képesítések megszerzése végett. Ha ezek a feladatok is felvé-
tetnének a fővárosi képző gondjai körébe, úgy az iparostan<;>ucziskolák
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s 'egyéb iskolai tanítók előképzésének kérdése is önmagától megoldást
nyerne.

A mi pedig a felvételt illeti, le kell tennünk ugyan azon messze
jövőt jelző gondolat keresztulviteléról, hogy a 6-dik középiskolából
kerüljenek ki a képző növendékei; mindazáltal szem előtt tartandónak
vélem azt a kivánalmat, hogy az előképzettséget, a mennyire lehet, fokoz-
zuk. Minthogy a törvény a 15 éves kort teszi a felvétel teltételévé,
azért a fővárosi képzőnek főleg az 5 középiskolai osztályt végzett
tanulók felvételére kellene reflektálnia.

A fővárosi képze feladatára befolyással bíró kérdés még, hogy'
legyen-e internatussal kapcsolatos. Azt hiszem; igen 1 A felállítarrdő-
fővárosi képző, ha a főváros népoktatasának sajátszerű viszonyaira
tekintettel fogja is szervezetét és működését megszabni, - miként fen-
tebb említém, mégsem lehet az kizárólag fővárosi képző. Ha kikerulő-
jelöltjeit mind elhelyezni akarja, úgy a vidékre is kell gondolnia s a.
vidékről is kell tanulókat felvennie. Tekintettel a tőváros társadalmi és
közerkölcsi viszonyaira, szükséges, hogy a vidéki, s'őt sok esetben a
fővárosi ifjak is internatusban helyeztessenek el. Ez internatus egy
tanár önálló vezetése alatt működjék s úgy rendeztessék be, hogy az
ifjaknak egy része a próbaévet is bent tölthesse el.

A fővárosi képző felállítása alkalmából még szám os fontos és.
érdekes ügy vár megvitatásra és megoldásra;' így azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAgyakorló.úkola .

ügye, a melynek lényege nézetem szerint, hogy hat osztályú és telje-
sen osztott legyen; vezetője rendes tanári fizetéssel bíró, elméletileg és
gyakorlatilag kvalifikált egyén legyen; osztály tanítói pedig az intézet
legkiválóbb s fizetéssel (stipendiummal) ellátott végzett jelöltjei is lehet-
nek. Nem különben vár meg oldásra ' a kántorképzés ügye· is, a melyre
az intézetben feladatánal fogva szükség nincs, de annál intenzivebben
követhetné az intézeti ének- és zenetanító az őeredeti népiskolai czél-
ját, s annál mélyebb és szélesebb alapon volna felölelendő a rajz- és.
a kézimunka tanítás. Ez utóbbi kettő, t. i. a ra jz- és a kézz"mulzka-

tanítás különösen kifejezné a képzőnek a fővárosi népiskolai feladatok-
hoz alkalmazkodó sajátosságát .. A kertészeti és gazdasági kézimunka-
oktatás ügyei szintén a megoldandó' problémák közé tartozik. Azonban.
azt hiszem, e részletfeladatok megoldása akkor válik időszerűvé, ha.
majdan a képző megkezdi rnunkáját. Kezdje is meg minél előbb és
folytassa azt oly áldásos sikerrel, fővárosunk és hazánk népoktatásának
javára, a mint azt tőle méltán elvárhatja mindenki, a kinek a népok-
tatás menetére befolyása van s a ki az ügyet szivén viseli.

Nagy Lasela .

'l'anítöképesítés.

A tanítóképző-intézetek számára készült «Rendtartási szabályzat»
tervezete, a melyet közoktatási kormányunk dicséretes loyalitással 'a.
tanítóképzők tanári testülereinek véleményadás végett megküldött, újab-
ban a kérdéseknek egész sorát hozta felszínre. Ezek közűl .magára a



tanító képzésre nézve alig van egy is olyan fontos, mint a képesírés

kérdése, a melynek tudvalevőleg két ága van. Az egyik: ezután is
minden tanítóképző képesítse-e aihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAm aga növendékeit, mint a hogy a
Rendtartási szabályzat akarja, vagy nem Kellene-e a tanítóképesítést
külön e czélra delegált országos bizottságokra bízni, azaz nem kellene-e
végre a tanítóképesítésből államvizsgálatot csinálni? A másik része a
kérdésnek ez: megmaradjon-e ezután is egységesnek a képesítő vizs-
-galat, szintén a hogya-Rendtartási szabályzat. kivánja, vagy nem
volna- e czélszerű ketté választani: alapvizsgálatra és tulajdonképeni
képesírő vizsgá:latra? Az első túlnyomólag tan ügy-politikai kérdés, a
második tisztán pedagógiai természetű. Az országos bizottságok előtt
teendő képesítővizsgálattal most Inem foglalkozom; az erre vonatkozó
nézeteirriet kifejtertem, mint e tárgynak előadója, a II. Egyetemes
Tanügyi Kongresszuson. Ez úttal csakis a képesítő-vizsgalat ketté vá-
lasztását akarom szóvá tenni, mert jóllehet ezt is elhatározta, még pedig
egyhangúlag, a Kongresszus, de úgy tapasztalorn, a kivitel módozataira
nézve igen eltérők a nézetek még köztünk, képzőintézeti tanárok közt
is. Követeli e kérdés tisztázásat még az a körülmény is, hogy a vá-
lasztmány azt a pünkösdkor tartandó közgyülés napirendjére kitűzte.

A tanítóképesítő vizsgálat ketté választásának szükséges voltát,
azt hiszem, nem kell hosszasan bizonyítgatni. Az r87z-ben kiadott
képesítő-vizsgálati szabályrendelet értelmében a tanítójelöltnekzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAhuszonhét

tantárgyból' kellett egyszerre, egyfolytában vizsgálatot tenni. Most tes-
sek, ha lehet, elképzelni az. emberi tudás legheterogénabb ágaiból össze-
hordott, vagy ezer térelbe összefoglalt anyagnak a kóválygását és for-
rongását annak a szegény ifjúnak vagy leánynak az agyvelejében.
Tessék elképzelni azt a lázas izgatottságot, a mely"be a jelöltet az a
félelem ejtette, hogy prezencziában lesz-e a kellő pillanatban az az
ezer tételnyi tudás? Es tessék végre elképzelni a vizsgáló tanároknak
a lelki állapotát, a kiknek 50~60 jelöltet - mert a magán úton ké-
szültekkel együtt akárhányszor felrugott ennyire, sőt nálunk, a Buda-
pest II. kerületi tanitónőképzóben 70-80-ra is a szamuk - a kiknek
mondom 50-60 jelöltet kellett egy képesítőn. nap nap után. egy egész
álló. hétig, kora reggeltől egész késő estig megvizsgál ni s aztán tessék
ítélni, ha vajjon ilyen körülmények között lehet-e csak szó is behato,
alapos VIzsgalatról és lelkiismeretes, igazságos osztályozásról ? Merem
állítani, hogy ehhez fogható nehéz és izgalmas vizsgálat semmiféle
más téren nincsen. .S ez a dolog természetében rejlik, mivel a tanító-
képző azokon a tudományokon kivül, a melyek ezt az intézetet szak-
iskolává mi9ősítik, még az általános míveltségre tartozó ismereteket is
felöleli, akár a középiskola, s azonfölül még a zenét is jókora terjede-
lemben.

A közoktatási korrnány belátta a képesítő vizsgálat tarthatatlan
állapotát s 1892-ben új vizsgálati szabályzatot bocsátott ki, a mely a 7z-ben
kiadott vizsgálati rend visszásságait némileg enyhíti ugyan, de meg
nem szünteti. Módosítja különösen olyképen, hogy a német nyelvből,
a méréstanból, természettudományokb61, gazdaságtanból (tanítónőknél
haatartastanból), rajzból és szépírásból irásbelivé teszi a vizsgálatot,



azt remélvén, hogy a képesíró vizsgálat igy «úgy a jelöltekre.RQPONMLKJIHGFEDCBAm in t a

vizsgálókra nézve kevésbbé fáraszto lesz és sokkal behatóbbá es ala .•
posabbá tehető.s Elrendeli továbbá, hogy ca szóbéli vizsgálat ok idő-
tartama akként állapítandó meg, hogy minden napra 8--9 óra jusson
a vizsg álatra, mely idő alatt legfeljebb 10- 12 tanuló tehet szőbeli
vizsgálatot.ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA»

E módosításokhoz sok szó fér. Legelőször is az a hátrányuk, hogy
a IV. évfolyamban a szorgalmi idő egy egész hónappal megrövidűl, a
mennyiben ez évfolyam növendékei már május első napjaiban kényte-
lenek osztályvizsgálatot tenni, de a többi osztályok rendes tanításában
is nem csekély zavarokat okoznak a május hóban megtartott írásbeli,
vizsgálatok. T ovábbá nagyon. kérdéses, ha czélszerű volt-e épen a de-
monstrativ természetű tárgyismereteket, a természettudományokat az.
írásbeli vizsgálat tárgyává tenni, ha nem lett volna-e helyesebb inkább-
a szótudomanyokhoz tartozó történelemből, irodalomból stb.-ből tétetni
írásbeli vizsgálatot? A leglényegesebb azonban ez: Ha elismerem is,
hogy valamennyire könnyített a dolgon az 1892. vizsgálati rendnek
azon intézkedése, hogy egy csomó studiurnból csak irásbeli vizsgálatot
követel - mégis a szóbeli képesító vizsgálatra még mindig annyi
tárgy marad, hogy a képesítendők nagy száma mellett épenségeseo
nincsen semmi biztosíték arra nézve, hogy a kellő alapossággal és.
lelkiismeretességgel ejthessék meg ezt a vizsgálatot. a melytő l oly nagy.
fontosságú közművelődési és nemzeti érdekek függnek. Mert ne feled-
jük, hogya szóbeli vizsgálatra meghagyott tantárgyak azóta terjedelem
és mélység tekintetében jelentékenyen megnövekedtek.

A képesítő - yizsgálat soliditásának es alaposságának biztosítására.
tehát más mód nincs, mint hogy ketté válaszszuk. Igen arn, csakhogy
ez meg elválaszthatatlanul összefügg a gyakorlati évvel, mert a ketté
választás sem a most érvényben levő, sem pedig a készülőben lévő ú j

tanterv mellett máskép nem képzelhető; mint úgy, hogyatantárgyak
egy részéből úgynevezett alapvizsgálatot tesznek a tanítójelöltek a.
IV. év elvégzése után, a többi részéből pedig a tulajdonképeni képesítő
vizsgálatot a gyakorlaton töltött egy-két év után teszik le.

Azt mondottam, hogy sem a most érvényben levő, sem pedig a.
helyette készülő tanterv mellett a vizsgálat ketté választásának más,
mint az imént emIített módja nem képzelhető. Ezt egypár szóval be
akarom bizonyítani. Ha a tanterv úgy rendezi el a tantárgyakat. hogy
a három alsó osz tályra teszi az általanos míveltségre tartozó stúdiumo-
kat, a negyedik évfolyamot pedig tisztán a szaktudományok s a taní-
tási gyakorlat évének tekinti: úgy a képesítő vizsgálat ketté választa sa.
a lehető legegyszerűbb. A harmadik osztály végén tesznek a növendé-
kek az általános míveltségre tartozó tárgyakból alapvizsgálatot. a ne-
gyedik évfolyam bevégzése után pedig a szaktudományokból és a.
tanítási gyakorlatból képesítő vizsgálatot. Mivel azonban az általános
miveltséget tévő' tárgyak csoportja a harmadik osztályban még nincs
befejezve, hanem a tanterv - még az új is - megrakja vele a ne-
gyedik osztályt is: mi sem természetesebb, mint hogy e tárgycsoport-
uól teendő alapvizsgálatot a negyedik év végére kell tenni, a tulajdon-
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.•.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
képeni képesítő vizsgálatra pedig csak az egy vagy két évi gyakorlat
után bocsátandók a jelöltek.

A képesítő vizsgálat ketté választásának előfeltétele, alapja a
gyakorlatizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAév. Ez azonban fölötte ingatag alap. Erdemesnek tartom
evvel a gyakorlati évvel egy kicsit behatóbban foglalkozni, annyival is
inkább, mivel ez tudtommal eddig eléggé tisztázva nem volt. A
népoktatási törvény erre vonatkozólag 1Q2. §-ában ekkép intézkedik:
cA tanfolyam (akkor még 3 éves) bevégzése után egy évre, de leglöllebb

két év eltelte a la tt, ci mely időt gyakorla tz" tanitassa i töltheti a tanuló,

köteles minden növendék a képezdei összes tantárgyakból, írásbeli dol-
gozatokból és különösen a tanítás gyakorlásából vizsgát állani ki és
csak e feltétel sikeres teljesítése után nyerhet tanítói oklevelet.. A
114. §. pedig, mely a tanítónők képesítő vizsgálatát szabályozza, ekkép
szól : « Az évi vizsgákon fölül az egész tanfolyamot bevégzett növen-
dékek összes tanulmányaikból vizsgat tartoznak kiállani, s csak úgy
nyerhetnek oklevelet.» - Ebből kitűnik, hogya tanítónök képesítése-
nél az egy-két évi gyakorlatról egyáltalán szó sincs; de a tanítók ké-
pesítésére vonatkozó §-nak «töltheti» kifejezéséből is csak bajosan lehet
az egy, évi gyakorlat kötelezó voltát kimagyarázni.

Amde el kell ismernünk, hogy a 68-iki törvénynek nincs illetéke-
sebb magyarázója, mint Eötvös József báró. s ő e törvény szerzője, az
187o-ben kiad ott képesítő vizsgálati szabályrendeletében igenis kötelező-
nek rendeli a gyakorlati évet mind a tanító-, mind a tanítónó-jelöltekre
nézve. E szabályrendelet 2. §-a ugyanis így szöl : cA népiskolai tanító-
képességi vizsgálatra bejelenthetik magukat mindazok a férfi- és nő-
tanítójelöltek. kik a tanító-képeadében a három évi tanfolyam bevégzése
után egy, legfeljebb két évet gyakorlati tanítással töltöttek>. Noha az
1877-ben újolag kiadott vizsgálati szabályrendelet ezt a §-t szóról-szóra
átveszi, a praxisban még sem követelték soha, hogy a növendékek, mielőtt
képesítőre bocsáttatnak. elébb egy esztendőt gyakorlati tanítással tölt-
senek, hanem, a tanyítóhiányt hozván fel okul, megengedték, az igaz,
mindig külön folyarnodásra, hogy a jelöltek mindjárt a három évi
kurzus bevégzése után állhassanak képesítőre. Mikor aztán 1881 -ben
felállítják a negyedik évfolyamot, a gyakorlati évet teljesen elejtik.
Ezt a közoktatási miniszter 1882-ben szept. Is·én28.S79. sz. a. kelt,
a csanádi püspöki helynökhöz intézett Ieiratában világosan kijelenti, azt
mondván, hogy, ca képezde 4. évfolyamát, minden figyelembe vehető
esetben gyakorlatiévül tekinti s ennélfogva megengedi, hogy jövőre mind-
azon képezdei növendékek, kik a 4. évfolyamot sikeresen elvégezték, a
gyakorlati tanításban is elegendő jártasságot tanusítanak s különben is
a had kötelezett sorba lépnek: a gyakorlati tanítási év mellőzésével azon-
nal tanítóképesítési vizsgára is bocsáttassanak>. Az 1892-ben kiadott,
most érvényben levő vizsgálati szabályrendelet nem is említi többé a
képesítőre bocsátás feltételei közt az egy éves gyakorlatot.

Ime, rövid története annak a gyakorlati évnek, a melyre a képe-
sítő vizsgálat ketté választását építeni akarom: egy ideig meg volt a
papiroson, most már ott sincs; a gyakorlatban sohasem volt gyakor-
lati év.
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De én az egy éves gyakorlatot fölötte szükségesnek tartom, nem-
csak azért, hogy ennek az alapján a képesítést lehessen ketté valasz-
tani, hanem főleg a tanítók alapos gyakorlati· kiképzése szempontjából:
Mert mi tűrés-tagadás: magában a képzőben. kivált a mostani viszonyok
rnellett, mikor a IV. osztálybanépannyi az elméleti tárgy, mint a
többi osztályban; midőn. akárhányszor 40, sőt annál is több növendék
'van az osztályban, úgy hogy háromnál többször alig kerülhet a sor
egy-egy növendékre, lÍogy a gyakorló iskolában próbatanítást tartson
egy-egy óra hosszat; mikor a gyakorló iskolának csupánzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAegy osztálya
van, úgy hogy egyszerre csakis egy növendék taníthat - ilyen körűl-
mények között - mondom - magában a képző ben tiszta lehetetlenség
a tanítójelöltet a tanítási gyakorlat akkora mértékével felszerelni, hogy.
egy osztály önnalló vezetését nyug-odt lélekkel rá lehessen bizni. Hiába,
.a tanítói hivatalra nem csupán tudás kell, hanem nagy fokú ügyesség is,
az ügyességet pedig csakis hosszas gyakorlás útján lehet megszerezni.
Milyen különös 1 A prókátor-jelöltnél rettenetes óvatosak vagyunk. Meg'-
követeljük, hogy jó hosszú ideig c gyakornokoskodjéb , mielőtt szabad-
jára bizzuk, hogy, Isten mentsen! készületlenül bele ne toppanjon a per-
rendtartásba. De arra senkinek semmi gondja, hogy az ujdonsűlt gyakor-
latlan tanító durva kézzel illethésse a gyermeki értelem 'és érzelem gyönge
bimbaját. Szükséges tehát, múlhatatlanúl szükséges, hogyatanítójelölt
egy ideig - mondjuk ki határozottan: egy esztendeig - bele tanúljon
egy tapasztalt vezető felügyelete alatt a tanítás gyakorlatába, mielőtt az
önálló tanítóságra jogosító képesítő vizsgálatra mehetne. Csakhogy nem
elég ezt a gyakorlati évet egyszerűen dekretálni, hanem szabályozni kell
annak rendje és módja szerint, meg kell pontosan állapítani a kivitel
módozatait. Most kétség nincsen benne: a gyakorlati év a tanítói pálya f

amúgy is halmozott bajait egygyel szaporítja. Nemcsak hogy egy év-
vel későbbre halaszt ja a tanítójelölt keresőképességét, hanem ennél még
sulyosabb, hogy a gyakorlati év alatt sem ő keresni nem tud, sem
róla senki nem gondoskodik. Segédtanítói állásra nem mehet, mert
törvényünk szól ugyan a segédtanítóságról, de nem szabályozza, nem
szervezi s ezért jóformán nincs is, Legalább a megélhetés gondjaitól kell
tehát a tanítójelölteket megkímélni, ha azt akarjuk. hogy az egy évi

gyakorlat sokakat a 'tanítói pályától vissza ne riaszszon.
Az egy évi gyakorlat pedig a következő módon volna rendezendő:

A tanítónövendékek a· IV. évfolyam elvégzése után is megmaradnak a
tanítóképzőben tanári kar vezetése alatt. Az igazgató utána jár és számon
tartja, hol van szükség az egész környéken helyettesre, segédre, magán-
tanítóra ; érintkezik az iskolafentartó hatóságokkal s kirendeli szolgálat-
tételre a tanítójelölteket. Az iskolai hatóságok feladata volna az olyan köz-
séget, a melyekben So-nal több tanköteles gyermek van, arra szorítani,
hogy' segédtanítókúl ideiglenesen tanítójelölteket alkalmazzanak. Ez a
kisközségeket anyagilag nem igen terhelné, az osztatlan iskola mizériáit
pedig sok tekintetben enyhítené. Az olyan jelöltek, a kiket ily rnódon
elhelyezni nem lehet, a tanítóképzőben találnak otthont s a' gyakorlo
iskolában alkalmazást. A gyakorló iskolának hat elkülönített osztályból
kell állnia, de csak egy gyakorló iskolai tanító vezetése alatt. Az év
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egy részében mindenik osztályból egy-egy hatosztályu osztatlan iskola
lesz. hogy módjukban legyen a jelölteknek magukat ilyen fajta iskola
vezetésében is gyakorolni. A gyakorlaton künlevő tanítójelöltek is fen-
tartják a nexust az intézettel; épúgy Kapnak ettől utbaigazítást isko-
lai teendőikben és irányítást tanulmányaikban, mint az intézetben
maradottak.

Az egy éves gyakorlat ilyetén rendezése mellett a képesítő vizs-
-gálat ketté választásának módja önkényt kinálkozik, Kerülbelől olyképen
történhetnék, mint a hogya Tanügyi Kongresszus elhatározta. A négy ,
éves tanfolyam bevégeztével a növendékek részint írásbeli, részint szó-

beli alapvizsgálatot tesznek az általános míveltségre tartozó összes
képzőintézeti tantárgyakból s a szaktantárgyak közül csupán a tanítási
módszertanból. Az utóbbit elengedhetetlennek tartom az alapvizsgálatból.
mert a kit iskolai gyakorlatra kibocsátunk, annak csak kell bizonyságot
tenni, hogy ismeri a tanítás mesterségének főbb elveit, az egyes tan-
tárgyak menetét, tanításuk alakját stb. Az alapvizsgálaton a tanítóképző-
intézeti főigazgató elnöklete, hitfelekezeti képzőknél ezenkívül az illeték es
egyházi kiküldött társelnökléte alatt az intézet tanárai vizsgáInak és
osztályoznak. Az alapvizsgálat sikeres kiállása után nyert bizonyítvány
feljogosít az egyéves önkény tessé gre, a tanítói állás ideiglenes elfogta-
iására s a tudományos egyetem bölcsészeti fakultására való beiratko-
zásra. Akár a tanítóképzőben. akár azonkívül tanítási gyakorlattal töl-
tött egy esztendő után a tanítójelöltek képesítő vizsgálatot tesznek.
Ez a vizsgálat, melynek nyelve csakis a magyar lehet, írásbeli, szóbeli

és gyakorlati. Tárgyai: nevelés és oktatástan, a népiskolai tantárgyak
részletes módszertana, nevelés-történet, iskolai szervezettan és gyakorlati
tanítás.

Hogy ki előtt tartoznak a jelöltek ezt a képesítő vizsgálatot letenni?
ez már a kérdésnek ama másik részébe vág, hogy t. i. államvizsgálat-e,
avagy képzőintézeti képesítés?zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Radó Vilmos.ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

AZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAk ir á n d u lá s o k r ó l .

Ugy látszik, a kirándulások ügye a tanítóképzőkben is lendületnek
indul. Idején valónak látom most már, hogy csekély erőmmel e lapok
hasábjain is hozzájáruljak ez üdvös mozgalom növeléséhez.

Cselekvés előtt gondolkozni okos dolog. De eléggé meghányt-
vetett ügyekben aztán friss erővel hozzá kell ám fognunk a végrehaj •
táshoz is, ha eredményt akarunk látni. Talán nincs olyan oldala a
nevelésnek, melyben elméletileg annyira egy véleményen volnánk, mint
e téren. De viszont alig van nevelő munkánknak részlete, a hoi a nagy
elvek, a tüzes lelkesedésnek kivitelre, apró pénzre váltása több, türel-
mesebb, körültekintőb, erélyesebb cselekedetet kívánna, s a hol a
végrehajtással való babrálás jobban lohasztaná a jó szándékot, mint a
tanuló-kirándulások vezetésénél, Ezek szerint most már az általanosko ,

dások idejét legalább ezen az egy téren lejártnak tekintem egyfelől,
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másfelől pedig az ügyben fontos föladatunknak tartom, hogy a kivite]
nehézségeit fejszézzük.ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA technikai akadályokból kell annyit, a mennyit
lehet, lerombolnunk s így a lelkesedést megkönnyítenünk, hogy aztán
viszont a lelkesedés megnövekedvén, a kivitel hátra, maradó nehézségeit
le bírja győzni.

A tanuló-kirándulasok legfőbb akadályai a pénz és a tervezéshez.
szükséges tájékowttság hiánya. Ez a tervezés, előkészítés nem csekély
dolog ám! A ki csak egyszer is megpróbálkozott vele, jól tudhatja,
mennyi és mily szívós utánjárást kívan néha csak olyan csekélyke do-
log, mint pl. egy-egy ceírnnek, árnak megtudása. egy-egy útszakasz.
minemüségének az előleges kiderítése. Azt hiszem, sokkal több nagy

-kirándulás létesült volna már eddig. ha rendelkeztünk volna megbíz-
ható, kipröbált, részletes utitervekkel s azok költségvetéseivel, ha eddig
is több olyan apró gyakorlati fogást ismertünk volna, a melyek kirán-

dulások vezetésénélzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAtapaszta la tok szerint beváltak.
Ez okért jónak látnám, ha jövőben e lapok terén elmondanólc

egymásnak ebbeli tapaszta la ta inka t, különösen ha tényleg véghez vztt kz-

rándulásaznk részleteinek lefolyásá t, kóltségvetéseit z'tt kó'zölnók. Valóságos-
olaja volna az kirándulásaink gépezetének, ha így a megbízha tó kírán-
duló-t ervek sokasága állna rendelkezésünkre. S az ehhez kellő munka.
könnyű, kivalt ha az illető intézet a saját környékén tett kirándulások-
ról számol be.

Nagyobb világosság kedvéért sietve jegyzem meg az is, hogy mit
nem tartok e közlésekbe valónak. Nevezetten nem ide valónak tekin-
tem a kirándulásokon látottak részletes leírását. az élvezetek dicsőítését;
a növendékek tanulságait s efféléket, hacsak pedagógiai vagy pedagógia~
történeti jelentősége nem volt annak a helynek vagy eseménynek,
melyhez az ifjúságot vezettük. Szóval nem közönséges turisztikai czik-
keket értettem fönt; ezeknek a helye a turisztikai lapokban van, melyek-
ből elég afféie ismeretet meríthetünk ; különben az e nemű ismeretek
legnagyobb részével a szaktanítöknak úgy is rendelkeznie kell.

Hanem egyszerűen szólva: oly közlésekre gondolok, melyek tisz-
tán a kirándulás körül fölmerült prózai eseményeket tartalmazzák, mint
pl. az étkezés, meghálás helyét, idejét, költségét, vendéglősök postai
czímét, az ú t irányát, fárasztó vagy kényelmes, veszélyes vagy veszély-
telen voltát, az öltözködés szempontjából az időjárás minőségét, az.
arra a kirándulásra vonatkozó irodalmat s' ilyeneket.

Meg is próbálkozom mindjárt ily közléssel és pedig a Magas.
Tátra és a Szepesség uti terveivel szándékszom foglalkozni. Mielőtt
azonban szorosan e tervekre attérnék. legyen szabad előbb nehány jó-
szándékú, saját tapasztalataimon ,alapuló tanácsot fölsorolnom.

1. Mi aligha vagyunk még elég erősek ahhoz, hogy a Magas.
Tátra tanuló-tunstaháza inak ügyét magunk indítsuk meg és vezessük
sikeres megoldás elé. Annyit mégis megemlítek, hogy majd ha ez a.
mozgalom máshonnan megindulna ~ s hiszem, hogy már nem sokáig:
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I

kell rá várnunk, - akkor ne tartsuk magunkat attól távol, hanem
félre a közömbösségel s lássunk mi is teljes gőzzel a munkához 1

2. Kirándulások előttzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa nó·vendékeket rendszeresen készítsük elő, hogy
legyenek képzeteik. melyekhez az út tanulságait kapcsolhassák, s hogy
az értelmes szemlélésnek útját egyengessük. E czélból melegen ajánlom,
azt is, ne sajnáljanak egy délutánt a «Kárpá tegJlesületz' muzeum# meg-
tekintése végett Poprádon tölteni. Legjobb volna persze ezt a kirán-
dulás előtt is, utána is megtenni. Továbbá, bizonyára nem feledkezik
meg a szaktanító nagyító üvegről, thermometerről, aneroidról s a ter-
mészetrajzi gyűjtésekhez szükséges fölszerelésekről sem.--

3, Térképeket, ka lauzoló s egyéb szükséges kÓ'nJlveketaz intézet könyv-
tári, illetve fölszerelő költségvetése terhére vásárolhatunk.ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A Magas Tátrába s a Szepességbé való kirándulásokhoz a követ-
kező műveket ajánlom:

a) Dr. Posevitz és Dénes «A Szepesség. Magas Tátra és Szepesi
Közép-hegység s czírnű kalauzoló könyve. Franklia Társulat, Budapest;
ára 3 K.

b) e Detail-Karte des Tátra-Gebietes in 2 Blattern» 1: 25.000.

Kiadja a cs. és kir. katonai" földrajzi intézet ; szállítja bármely kouyv-
kereskedő. Ára 7 K.

E két mű a mi tanuló kirándulásaink összes szellemi szükségleteit
födözi. Az említett kalauzoló könyv még a Szepesség történeti, műve-
lődéstörténeti, néprajzi s összes természetrajzi viszonyait is magában
foglalja, számos térképpel egyetemben.

Bővebb tájékozás szerzésére ajánihatom még va következőket:
cJ «A Magyarországi Kárpat-egyesület Évkönyve •. Kapható Mar-

csek Andor pénztárosnál, Iglón. Egy évfolyam ára intézetek és tanítók
számára 1 K.

d) Uhlig V. «Die Geologie des Tátra-Gebirges .• A bécsi tudom.
akadémia math.-természettudományi osztálya emlékiratai LXVIII. kőte-
téből való különnyomat. ,

e) Sagorski E. és Schneider G. «Flora der Centralkarpathen » .

Kiadta Kumrner Eduárd, Leipzig. A ket kötet ára 20 márka.

f) «Die ho he Tátra», katonai térkép, szállítja bármely könyv-
kereskedő, ára 1 K .

g) e Leutschau, 38°, 49° •. Szines katonai térkén. Ára 1 K.
4. A nagyobb kirándulások legalkalmasabb ideje legtöbb esetben

az iskolaév kezdete, különösen a Magas T átrába bezáróan szeptember
első fele; akkor az zdőjárás itt legmegbízha tóbb, rendesen igen állandó,
továbbá addig az itt közlekedő uasűti vonatok manetrend je kedvez1b1J,
mint szeptember 15-z'ke uta« s végül ez idő már nem lévén a fürdő- és
nyaraiótelepek fősaisonja, az ellá tás akkor a legolcsóbb.

5. Csak olyan kirándulásokra vezessük az ifjuságot, melyeken a
a tulságos kzfárasztástól vagy épm veszélytől nem kell ta r tanunk. Leg-
alább erre a térre ne vigy tik a mi magyar virtusunkat. A kimerültség
meddővé teszi a kirándulást; a mi pedig a veszélyt illeti: képzeljük
magunkat folytonosan az otthon aggódó szülők helyzetébe 1



6. Az ttkezés és szá llás ügyét pontosan zntézzük el előrezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAaz illető
vendéglősökkel.

7. Ugyancsak avasútak föl- és á tszá lló á llomása it súntén jó előre
értesÍfsük utazásunkról. Sok szivességnek lehetünk így részeseivé, holott
ellenkező esetben nem szabad csodalkoznunk, hogy ha a sokat zakla-
tott, nagy felelősséggel működő vasúti személyzet meglepetések es etén
nem a legbarátságosabb elbánásban résxesít bennünket. Eddig minden
esetben külön vasúti kocsit kaptam az ifjúság részére.

8. Hogy hány tanár kisér je az ifjúságot, ez annyira rel~tiv dolog,
hogy erre nézve az egyöntetű megáliapodás ki van zárva. En pl. egy
ízben egymagamban vezettem 58 növendéket két napon áJ: a Magas
Tátraban. nem a legkényelmesebb utakon s a lehető legszerencsétlenebb
időjárásban, a nélkül, hogya legkisebb baj keletkezett volna. - Lányok-
nál azonban jónak látom. hogy minél több kisérő, nevezetesen több
hölgyek is legyenek a kiránduláson. Mert ha megesnék pl. az a baj,
hogy valamelyik leány az út folytatására képtelenné válnék; kell hogy
legyen ott valaki, a ki vele marad.

9. Az bttbikbdést illetően csak nehány fontosabb dolgot említek.
Ne botot vigyenek a növendékek. hanem lehetőleg erősebb nyelű eser-
nyőket. Fél órai zápor tönkre teheti az egész kirándulást, a mi ellen
pedig az esernyő tűrhetően megvédi az embert. A czipő legyen erős,
főképen vastag talpú, s ugyancsak a harisnya is vastag szövésű legyen.
Indulás előtt okvetlenűl vizsgá ljuk végig a tanulók lábneműjét, mert annak
elmulasztasat nagyon megbosszulhatna a Tátra kemény, kövcs talaja.
A ruházat általában olyan legyen, hogy az időjárás legnagyobb sze-
szélyeinek is megfeleljen. A kisérő tanító vigyen magával nehány
fillér ára faggyút s egy darab vásznat. Földörzsölt lábak gyakori kelle-
rnetlenségei akirándulásnak, s ha nincs segítség, az áldozatot egy-
szerűen 'képtelenné teszik a tovább haladásra. Ilyenkor remek segítség,
ha pl. a földörzsölt lábujjakat egyenként becsavarjuk fagygyús vaszón-
darabokkal.

10. Az étkezés dolgában is volna nehány megjegyzésem. Valami
ételt-italt magával vinni a Magas Tátrába ajanlatos. mert ott drágáb.
bak az effélék, mint otthon. Kemény tojás. szalonna. húsneműek.
szalámi, sajt nem sok helyet foglalnak el és napokig jól eltarthatók.
Kis szesz es italt is hadd vigyenek a növendékek. a vezető pedig gon-
doskodjék arról, hogy szükség esetén okvetlenűl kéznél legyen egy
palaczk ó vb'rb's bor, vagy cognac. Mert itt-ott megeshetik ám a töb-
biek közt az is, hogy valamelyik ifju vitézunk hirtelenűl elhalványul.'
szó nélkül leül az út szélére és segítség nélkül bizony-bizony elmaradna
tőlünk. Egy korty erős vörös bortól ilyenkor pár percz alatt ujra nyíl-
nak az arcz rózsai, s a legény velünk tart.

1 I. Sűrűbb kbd beállta eseten a vezető hatványozza éberségét,
tartsa szigorúan számon az ifjakat, hogy valamelyik el ne tűnjék.

Végűl még azt az egy negativ véleményemet is meg koczkáz-
tatom, hogy Mohar kartársunk lelkes dolgozatának azt az indítványát
nem osztom, melyben kirandulásainkat a fölsőbb hatóságnál előre,
pláne az előző iskolaévben akarná velünk bejelentetni. Csak minél keve-



sebb kolonczot, papirost 1 Legalább mi magunk ne akarjunk olyan
igákat, melyekből az ügyre csak baj háramlik.

Nem rendszeres, nem is teljes összeállítását akartam itt nyujtani
mindannak, a mi kirándulások vezetésénél tudni és tenni való. Az álta-
lánosságokat a nevelés- és ~gészségtan tanítja. Tisztán saját tapasz-
talataim által igazolt tételeket soroltam föl, melyek becsét mag-ában a

Tátrában ismertem meg.

Ezek után áttérek az úttervekre. (Folyt. köv.)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Karoüny Mihdly.RQPONMLKJIHGFEDCBA

A .ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt a n í t ó k é p z é s N ém e t o r s z á g b a n .

II. közlemény.

JI. Jelen dllapot.

A történeti részben emIített eltévelye-dések után tisztában volt
mindenki, hogy a tanító képzés emelése végett vissza kell térni a régi
jobb traditiókhoz és Diesterweg útmutatásaihoz. tisztában azzal, hogya
képző-intézetek csak úgy fognak feladatuknak sikeresen megfelelni, ha
czeljukat igazát} megértjük, a tanítás és nevelés művészetét helyesen.
feltogjuk és a psychologia törvényeire alapít juk. A jelenlegi képző-inté-
zetek e körülmények figyelembevételével épültek fel.

Azt is belátta mindenki, hogy a szemináriumok nem építhetnek a
népiskola által vetett alapra, hogy tehát a fiatalokat a szernináriumi
tanításra elő kell készíteni s általános műveltséggel ellátni. Ezen czélból
alapították a praeparandia vagy proseminárium néven ismert 2-3 év-
folyam ú intézeteket, melyeknek az a teladatuk, hogyanépiskolából felvett
tanulókat annyira neveljék, hogya szemináriumi tanítást megértsék s
az eredményt Így lehetővé tegyék.

A proszemináriumok felállításában Szászország járt elől jó példával,
mely a 3 évfolyamú proszemináriumokat az intézetekhez kapcsolva,
6 osztályú szemináriumokat létesített. Ezt követte Bajorország 1866-ban,
hol a preparandiákat, mint 3 osztályú előkészítő állami intézeteket, e"gy-
szerre léptették életbe. Így járt el Baden és Hessen is, csakhogy ezen
államokban a prepárandiák csak 2 osztályúak, mivel a szemináriumok
3 évfolyamúak. Poroszországban a preparandiákat nem államosították mind,
mert fontosnak tartják azt, hogy a szemináristák a legkülönbözőbb.
művelődési körökből és iskolákból kerüljenek ki, valamint arra, hogy
ez intézetek előkészítő jellege megmaradjon. Az állami preparandiák
száma itt jelenleg 36, azonban az állam a többieket is támogatja.

Anémet szernináriumokban daczára annak, hogy különböző módon
fejlődtek, bizonyos közös vonásokat találhatunk. A felvétel kerának
alsó határa az iskola kötelezettség tartama szerint különböző. Rendesen
megkövetelik, hogy a belépő 16., illetve 17. évét már betöltötte legyen.
A szükséges előképzettség et a növendékek rendszerint külön .előkészítő
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intézetekben kapják, a már emlí tett preparandiákban; ezeket azonban
más tanintézetek (gimnáziumok, progimnáziumok, reáliskolák, másod-
rendű népiskolák, melyek a mi polgári iskoláinkuak felelnek meg) is
helyettesíthetik. Magánúton is el lehet készülni a felvételre. A szemi-
náriumok külön álló intézetek. rnelyeket internátusokkal és gyakorló
iskolákkal láttak el s többnyire szándékosan kisebb vagy legalább
közepes nagyságú városokban helyeztek el.

A szernináriumok tanerői többnyire a néptanítók sorából kerülnek
ki; némelyek közülök ismereteiket egyetemeken bővítették ki, mások
külön e czélra rendelt vizsgálatokat tettek le. A tanerők alkalmazása
tekintetében sokszor ugyanazon államban sincs egyöntetű eljárás. Az
előljárók (igazgatók) Poroszországban tulnyomóan, W urtemberg ben pedig
kivétel nélkül egyházi férfiak. Némely államban az igazgatóf állás
elnyerését, akadémiai képzettségbez kötötték, másokban ellenben külön.
előzetes vizsgálattói tették függővé. Külön intézetek a szemináriumi
tanárok képzésére sehol sincsenek Németországban.ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A preparandiákban az előkészítő oktatás általában a népiskola
tantárgyainak körében mozog s czélja olyan mértékű formális képzést
adni a növendékeknek, hogy később a szeminárium tárgyilag kiterjesz-
kedő s végül szakképzéssé alakuló feladatát teljesíthesse. A szemina-
riumban azonban olyan tárgyak is szerepelnek, melyek kiválóan a tudo-
mányos képzés czéljaira szolgálnak. Az idegen nyelvek a szemináriumok-
ban (kivéve a szászországiakat és némely kisebb államéit) csak fakul-
tativ tárgyak. A szászországiakban a latin is kötelezett tárgy, még
pedig igen magas óraszám :nal. A zene igen fontos előjogokban részesül,
a meanyiben átlag a tanítási idő ötödrészét foglalja le. A zenét régebben
csak az' egyházi szolgálat érdekében ápoltálc. újabb időben azonban
aesthetikai képző-értéke és az általános népműveltség szempontjából is
méltányolják. Igen sok órája van a vallástannak is, az egyes osztályokra
átlag hetenként 4 óra esik.

Németország legtöbb államában a mindennapi iskolakötelezettség
a 14. évig terjed s ennek megfelelőleg a teljesen kifejlődött népiskola
is 8 osztályú s így a mi polgári iskolánk IV. osztályának szín vonaláig
emelkedik. Minthogy pedig a tanítóképesítés az egész népiskolára tör-
ténik, azért a követelmények is magasabbak, mint nálunk az elemi
iskolai képesítésnél.

Jellemző még, hogy a képesítést nem adják meg azonnal a szemi-
nárium bevégzése után, hanem csak 2-4 évi gyakorlati működés után.
A szeminárium befejeztével csakzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAelbocsá jtó vz'zsgá la tot tartanak, mely
ideiglenes alkalmaztatásra jogosít ; ez a képző-íntézet összes tdrgyaira
ter jed kz'. A kellő gyakorlat megszerzése után következik a tula jdonképz
képesítő vizsgá la t, mely többnyire csak szakszerű és gyakorla tz' jelentőségű.
A képesítő vizsgálatot több államban (pl. Bajorországban, Hessenben)
felekezeti külömbség nélkül országos bizottság előtt teszik le.

Az egyes nagyobb német államok tanító képzésének részleteit az
alábbiakban külön-külön, a kissebbekét pedig összevontan fogom ismer-
tetni; kiegészítéskép pedig Ausztria tanítóképzését is érintern röviden.



ISIzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

I.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAPoroszország.

Poroszországban a tanítóképzést eddig még nem szabályozták
"törvényoyel, hanern csak rendeleti úton. Még most is érvényben vannak
azon «Általános határozatok- (Allgemeine Bestimungen), melyeket Falk
rniniszter 1872-ben bocsájtott ki. Ez a szabályrendelet a preparandisták
képzését is fokozni kivánja ; számukra emelkedő osztáiyokat ír elő.
Tekintettel arra, hogy a preparandiák legnagyobb része nem állami
intézet, csak ajánlja nekik, hogy ne csak arra törekedjenek, hogy növén-
.dékeik a felvételi vizsgálaton megkövetelt ismeretanyagot szerézzék meg,
hanem szélesebb körű általános műveltséget is.

A szeminárium 3 osztályú. Az osztályokat Poroszországban s több
német államban is visszamenőleg nevezik el, t. i. a kezdő osztályt
11l.-nak, a középsőt IL-nak s a befejezőt Lvnek. En a nálunk szokásos
.elnevezést fogom mz"ndenütt haszná lni.

Az I osztályba a fölvétel fölvételi vizsgá la t a lapján történik,
melyet minden intézetben évenként a c Provinzial-schulkollegiums kikül-
-döttjének elnöklete alatt tartanak meg s melyre mindazon aspiránsokat
bocsájtják, kik legalább 17. évüket betöltötték s 24. évüket még nem
baladták meg, fedhetetlen előéletűek, egészségesek s képesek a tartási
díjakat fedezni. Arra, hogy az aspiransok hol szere~ték előkészültségüket,
nincsenek tekintettel. E tekintetben tehát teljes szabadság van.

A fölvételi vizsgálat kovetelrnényeí a következők. Az aspiránsnak
ismernie kell a szó-, szóképzés- és mondattant, hangtanilag és logikailag
helyesen és folyékonyan kell tudni olvasnia, az olvasottakról számot
.adnia és azt nyelvtanilag elemeznie. Nehány elbeszélő költeményt könyv
nélkül kell tudnia s végül orthographiailag és nyelvtanilag helyesen
kell írnia. Tájékozottnak kell lennie a planirnetria elemeiben, az ókori
történet főbb részeiben, anémet és brandenburg-porosz történet fon-
tosabb eseményeiben egész a jelen korig, a természetrajzban. a physika
fontosabb törvényeiben, a chemia elemeiben.

A szeminárium 3 osztálya 3 fokozatot képvisel: alsó" közép- és
felsőfokot. Az első évfolyam feladata, hogya növendékek műveltségét
-és munkaképességét egyenlővé tegye. A második osztály ismereteiket
annyira kibővíti, hogy azokat később tanítás útján közölní tudják.
A Ill. osztály, mint felsőfok, a befejezést adja. Az utóbbi osztálynak
a szemináristákat önálló továbbképzésre is kell képesíteníe s lehetővé
tenni, hogy folytonosan taníthassanak, mert a középfokon a növendékek
.a gyakorló-iskolában a tanítást csak hallgatják vagy a próbatanítást csak
megkisérlik. Ez okból a munkafelosztást évenként legalább háromszor
meg' kell változtatni.

A technikai és fakultativ tárgyak óráin kívül a heti órák' száma
a két alsó osztályban egyenként 24, a harmadikban 14. A franczia,
angol vagy latin nyelvben a tanítás fakultatív, még pedig hetenként
3, 3, 2 órában. Szabályszerint a franczia nyelvet ,kell választani. Egyes
tanulók, konferenczia határozat alapján a zene némely ágai alól föl-
menthetők. AihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAtan ítás havonként legalább egyszer egy teljes iskola-



napon szünetel. Minden intézetnek oly iskolai könyvtárának kell lennie,
melyben a magánolvasmányra alkalmas anyag megvan.

A tanítás módja tekintetébena szabályrendelet megköveteli, hogy
annak alakja a szemináristák jövő működésére nézve mintaszerű és
korrekt legyen s az anyaggal a módszert is adja. Kiváló gondot kelt
fordítani arra, hogy a növendékek az átvett leczke szabad és össze-
függő előadásában begyakoroltassanak. A szemináristák tanóráinak nem
szabad a gyakorló-iskolában való műküdésökkel összeütközésbe jönniök.

A pedagógia tanítása az I. osztályban. kezdődik egy történeti
kurzussal, melyet olvasmányok és a hozzájok fűzött megbeszélések támo- ,
gatnak (heti 2 óra). A IL osztályban következik az általános nevelés-
és tanítástan, a logika és lélektan szükséges részeivel (hetiihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA2 óra).
A HI. osztályra jut a specziális tanítástan, mely heti ~ órában tárgya-
landó, míg egy harmadik órában a gyakorló.iskola vezetője a szerni-
náristák tanítása alkalmával tett tapasztalatokat beszéli meg velök.

A nérnet nyelv tanítása, melyre heti 5, 5, 2 óra esik, a gramma-
tikát, poetikát és metrikát öleli fel. Az irodalomtörténet nem külön tan-
targy, azonban az olvasmányokat és ezeknek gondos tárgyalását nagyoa
kiemeli a szabályrendelet s a magánolvasmányokat a tanításnak ren-
deli alá. .

A törtérielemből az 1. osztályra' az ókor, a IL-ra a kőzépkor, a
. IlL-ra a brandenburg-porosz történelem esik. -' A számtan (heti 3, 3,.

I óra) a másodfokú egyenletekig halad s a hol lehetséges a sorokig és
logatithmusokig. Ehhez járul a két első osztályban külön órákban (heti 2, 2}
a plamirnetriából és stereornetriából egy kurzus. A természetrajznak 4,
a földrajznak 2. 2 és 1 órát szentel hetenként a tanterv. - A rajz-
tanítás czélja a szemináristákat arra képesíteni, hogy majdan azon raj-
zokat, melyeket a különböző tantárgyakban (mértan, földrajz, s zernlél-
tető oktatás stb.) a iskolai táblán készíteniök kell, gondosan kivinni s a.
népiskolában a rajzet értelmesen tanitani tudják. - Az írásra az
1. osztályban heti 2, a II.-ban heti I óra van előírva.

A zenetanítás czélja a szemináristákat jó ének'tanítókká, kántorokká.
és orgonistákká képezni s egyuttal őket a mesterművek megértésére
vezetni. Az I. osztalyban a zongorajáték csak magángyakorlatra van,
utasítva. A IL-ban az orgonajátékra az a feladat hárul, hogy a növen-
dékek az istentisztelethez illő és 'rnéltó orgonajátékra való előkészületül
egy olyan előjátékban gyakoroltassanakbe. mely minden choraléhoz
használható, míg a Ill. osztály növendékei kis khorálé gyakorlatokra,
egyszerű közjátékok föltalálására oktatandok. A felsőfokon az összhang-
zattan óráin a zene történetéből is tárgyalandó némely rész. A hegedű-
ben nem évfolyamonkint tanítják a szemináristákat, hanem készségük
foka szerint alakított csoportokban.

A vizsgálatokat illetőleg a következőkép intézkednek az cÁltalános.
határozatok ». Az elbocsájtó vizsgálatot (Entlassungsprilfung) a sze[~lÍná-
rium tanító testülete tartja meg a «Provinzial-Schulkollegium s kiküldött-o
jének elnöklere alatt. E vizsgálat 3 részból áll: írásbeli, szóbeli és,
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gy~korlati részból. Az irásbelin egy tétel dolgozandó ki a pedagógiá-
ból vagy német nyelvből, egy a vallástanból, a mathematikából 3 példa,
a természetrajzból, földrajzból és történelemből egy-egy kérdés fej-
tendő meg, végül egy choralét kell kidolgozniok azoknak, kik orgonálni
tanultak.

A szóbeli vizsgálat az összes tantárgyakra kiterjed. A vizsgáló.
bizottság azonban egyeseket jó irásbeli dolgozataik alapján vagy egyes
vagy az összes tárgyak alól is fölmenthet. A próbatanításból álló
gyakorlati vizsgálat tételét két nappal a vizsgálat előtt adják ki. A
minösítést megtagadják, ha a jelölt a vallástanból, vagy a németből,
vagy a számtanból, vagy a többi tárgyak közül több mint háromból
nem felelt meg a követelményeknek. --

A második vizsgálat a tulajdonképpeni képesítővizsgalat, leg-
korábban 2, legkésőbben 5 évvel tehető le az első után. E vízsgálat
lényegében véve praktíkus természetű"; a vizsgálan-dónak azonban jogá-
ban áll a szeminárium fakultatív tárgyaiból, vagy oly tárgyak ból is
vizsgálatra jelentkezni, melyekből az- eh;ő vlszgá1aton nyert osztály-
zatait ki akarja javítani.

A mi a szemináriumügynek Poroszországban való kifejlődésének
menetét illeti, 1828- 1846-ig csak a boroszlói intézetet állították fel;
1846-tól 1871-ig. tehát 25 év alatt 20 új intézet keletkezett, s ez idő óta
számuk a képviselőház utasítása folytán még gyorsabban nőtt."] A kir.
szemináriumok száma jelenleg 126, a kir. praeparandiáké 36. A szerni-
náristák száma 1871-től 1897 ig 5008-rólihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI 1782-re emelkedett. A szapo-
rodás jóval több, mint azon szükséglet, melya lakosság növekedésé-
ből származik. A lakosság 1871-től 1895-ig 24,689.252.ről 31.855. 123-ra
emelkedett, tehát 29°jo-kal, míg a szernináristák száma 132°jo-kal szapo-
rodott. I870-ben 4930 lakosra esett 1 szeminárista, I897-ben már 2704
lakosra esett I. A «Zentralblatt» 1897. évfolyamában közölt kimutatás
szerint a porosz állami tanítóképző intézetekben 123 igazgató, (kiket a
király nevez ki) 127 főtanító, 549 rendes szemináriumi tanító, 36 prae-'
parandiai igazgató. 47 tanítónő, 83 szemináriumi segédtanító és 40 másod.
rangú szemináriumi tanító, összesen tehát 1005 tan erő működött. A szerni-
náriumokban jelenleg a tanulók száma 1 I. 304. kik közül 5997 internátusbán
van elhelyezve, 5037 pedig externátusban lakik; 7667 közülök protestáns,
3367 pedig katholikus. Az intezetek költségvetése az 1898/99. tanévre
6.846.389 Márka volt, 1872- ben csak 1.644.009 Márka s így az emel-
kedés ez idő alatt 5.202.380 M.

Közlöm még a «Padagog ische Blatter» 1899. évi IL száma alap-
ján a porosz állami tanító-, tanitónőképző és praeparandiai intézetekben
alkalmazott tanerők fizetési viszonyait feltüntető táblázatot.

1) Az összes porosz kir. tanító- és tanítónó szernináriumok valamint praeparandiák

keletkezésének évét közli a e Padagogische Blatter für Lehrerbildung und Lehrerbildungs-

artstaltens 1899, évi 11. száma.

Magyar Tanitóképzó. 11
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A lakáspénztábláza t a kö'vetkező: 1)

I
I

A következő fizetési osztályokba tartozó' helyeken
Az állás neme

Berlin I I. I II. I Ill. I IV. I V.

Igazgatók és fő- II

I I I I Itanítók
900 M. 660 M. 540 M. 480 M. 420 M. 360 M.

Tanítók és tanítónők 540 c

I
432 c

I
360 «

I
300 «

I
216 «

I
180 «

2. Bajorország.

Bajorországban az 1866-ban kiadott «Normatívs-ban határozták
meg a semináriumok feladatát, mely abban áll, hogy a növendékek
általános műveltsége emeltessék s a preparandiákban tanúit tananyag
behatóbb tárgyalása, fokozatos emelése és kibővítése által magába a

1) A lakáspénz átlaga a nyugdíjba is beszámíttatik.
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tanítói szakmába, a tárgyaknak a német népiskolában való kezelésébe
-elméletileg és gyakorlatilag bevezettessenek.

I879-ben újra szabályoztak a vizsgálatokat és a képesítést. ugyan
-ezen alkalommal a zene- és rajztanítás anyagának megosztá 'sában is
változtatást tettek. Minthogy az intézetek csak két évfolyamúak (a
preparandiák három évfolyamúak). azért újabb időben sok panasz merült
fel a tanulók különösen a II. osztályosok túlterheltsége miatt, A sz-ak-
emberek a képzési időnek egy évvel való megnyujtásával kivántak a bajon
-segíteni, de ez nem sikerűlt; I898·ban azonban revideálták a tantervet,
mely alkalommal a tananyak kiválasztása, elrendezése által iparkodtak
a bajokon némileg segíteni.

A preparandiák tanítása a népiskolához füződik s kíterjed annak
minden tantárgyára. Czélja ezeket megszilárdítani, alaposabbá tenni és
arányosan kibővíteni. Uj tárgy csupán a zene (heti 6 óra) és a Gabels
berger-féle gyorsírás, mint fakultatív tárgy. A szeminárium bővitőleg,
kiegészitőleg és kikerekitőleg erre épít s a felső fokon szakszerűen
fejeződik be. A számtanhoz itt mathematika jön; a természetrajzhoz
-chemia és physika. A szépírás elesik; e helyett a pedagógia lép fel,
mintihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA'ú j tantárgy, továbbá alkotmány tan és az egyházi szolgálat ismer-
tetése {heti 1-1 óra), végre mint fakultaviv tárgyak (heti 2-2 óra) a
Iatin és franczia nyelv.

A vallásoktatás, mely a preparandiában kiválóan a népiskola
tankönyvére támaszkodik, a szemináriumban három ágra oszlik: tör-
ténelemire, bibliaira és hittanira ; az utóbbihoz tartozik a keresztény erkölcs-
tan is. A német nyelv tanításának czélja : biztosság az anyanyelv szó- és
Írásbeli használatában, még pedig úgy a saját gondolatok kifejezésében,
valamint a tanulők gondoatkörébe eső kérdések tárgyalásában, továbbá
jártasság a nyelvtani jelenségekben, az irodalom főbb korszakainak,
valamit a költészet és próza legfontosabb műformáinak ismeretében. A
:grammatika és helyesírás tanítását már a praeparandia befejezi, a szerni-
nárium olvasmányokkal és fogalmazványokkal kapcsolatban a poetikávai
-és stilisztikával, különösen pedig a két évfolyamra felosztott irodalom
történet tárgyalásával . foglalkozik, mely bevezetés gyanánt szolgál
magukba az irodalmi termékekbe. A számtanítás már a preparandiaIl l.
évfolyamában az algebrára tér ár, a szeminárium 1. ev folyamában
planimetria, a IL-ban stereometria járul hozzá. Afö ldrajzra vonatkozólag
a szeminárium feladata a prepararidia anyagából az általános földrajz
szabályait levezetni, azért az 1. osztályra a phyaikai, a IL-ra a mathe-
matikai földrajz esik. A történelemből az 1. preparandiára esik az
ókor, a többire a bajor és német történelem. A természetrajzból az
állattan, növénytan, embertan az egeszség tannal a preparandiára, a
chemia és ásvány tan a szeminárium 1., a természettan annak 1. és II.
osztályára esik. E tárgyakban az oktatásnak, melyből a tisztán emlékezeti-
rész ki van zárva, szemléltető nek kell lennie, s lehetőleg egyszerű kisér-
letekkel kell támogatni. A nevelés- és oktatástan feladata kettős:
theoretikus és praktikus. Az első szempontból meg kell ismertetnic a
növendékekkel az ember szellemi fej lődésének törvényeit s ezeknek a
nevelésre és tanításra való alkalmazásait, valamint a pedagógia törté-

11*



netét, a második tekintetben pedig a növendékeket mintaszerű nevelő
tanítás és praktikus gyakorlás útján egyszerű didatikai tevékenységre és
értelmes nevelői munkásságra kell oktatni. A gyakorló iskola látogatásá-
tói eltekintve, az 1. évben egy lélektani kurzus alapján az általános
pedagógia egy része tárgyalandó, a többi része és a tanítástan az utolsó
évben. Ehhez járúl a pedagógia története a keresztény időktől kezdve.
A gyakorlati tanításokat fokozott mértékben folytatják. A rajz nemcsak
puszta készségnek tekintendő, hanem oly tárgynak is. mely a meg-
figyelést élesíti és az izlést nemesíti. tehát nagyon fontos formális
képző-eszköznek. A preparandiában osztályonként heti 3 óra, a szemi-
náriumban hetiihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA2 óra jut e tárgyra, mely szabad kézi és mértani rajzra
oszlik. A szépírást csak a preparandiában tanít jak heti I-I órában.
A zenetanításra mindkét kurzus mindegyik osztályában heti 6 órát
fordítanak, ezeket az összhangzattan, ének, zongora, orgona és hegedű
között felosztják. Ehhez járulhat még 1 óra, melyet karénekre és zene-
gyakorlatokra fordíthatnak. A zenegyakorlatok egyik fokon sem terjed-
hetnek heti 6 órán túl. A zene összes ágai kötelez ők, csak a szemi-
nárium II. osztályának oly tanulói, kik az orgona-játékban nagyon el-o
maradottak, menthet6k fel kivételesen a zongora alól az orgona javára.
A zeneoktatás. feladata igen magasra van kitűzve. A tornára végig heti
2 óra jut. Az alkotmány tan a bajor és birodalmi alkotmány alapelveivel
ismerteti meg a növendékeket. Rövid áttekintést ad a hatósági szervezet
felett és hivatalos iratok: jegyzőkönyvek, határozatok stb. szerkesztésére
ad utasítást.

A heti órászárn a praeparandia osztályaiban 3 r, a szemináriuméi-
ban 33 illetve 30, belezsámítva a fakultatív tárgyaknak, valamint a
gyakorló iskolának szentelendő órákat is. A tanulók létszáma a pre-
parandia osztályaiban átlag 40-ben van megállapítva.

A preparandiaban a vezető fő-tanítón kívül szabályszerint 2 rendes
tanító van alkalmazva. Az iskolák felekezetiek, néhánynak azonban
felekezeti jellege mellett, mely a tanerők vallásában nyer kifejezést, meg
van engedve, hogy más felekezetü tanulókat is felvehessen, sőt többször
előfordult, hogy katholikus intézetekben a tanulők többsége protestans
volt. A preparandiaRQPONMLKJIHGFEDCBAIll. osztalyában egy kormány biztos és a szerni-
nárium igazgatójának elnöklete alatt évenkint záróvizsgálatot tartanak •.
mely egyúttal a szemináriumba való felvétel fölött is dönt. A felveendő-
tanulók korának 16-20 év között kell lennie. A preparandiákkal
rendszerint nincsenek internatusok .összekötve, mig a szemináriumok
kivétel nélkül internátussal kapcsolatosak. A szemináriumban alkalmazott
tanerők száma 9- IO. Az igazgatón kívül egy egyházi prefectus (ki
vallástant tanít), 4 szemináriumi tanító (köztünk r zene-tanító), 1-2:
gyakorló iskolai tanító SI-2 szemináriurni segéd-tanító. A szernináriurni

tanítók s a velük egyrangú preparandiai fó-tanítók az' úgynevezett
pragmatikus államtisztviselőkhöz tartoznak.

A szemináriumzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAzáróvz'zsgá la ta írásbeli és szóbeli részből áll. Az.
elsőt az igazgató elnöklete alatt tartják meg. A vizsgálandók 4 napon
doJgozzák ki a zárt boritékban megküldött tételeket, melyeket csak
közvetlenűl a megállapított munkaidő előtt bontanak fel. Az írásbeli
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vizsgálat tárgyai: német nyelv, vallástan, nevelés és tanítástan és
mathematika, mint fő, történelem physika, összhang zartan és
'rajz, mint melléktárgyak. A ki két főtárgyból vagyihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 főtárgy- és 2

melléktárgyból IV. osztályzatot kap. azt a szóbelitől viszautasítják. A
szöbelit a kerületi iskola-referens vezeti, s tárgyai: vallástan, német-
nyelv, mathematika és közönséges számtan, torna, zene és gyakorlati
-tanítás. A ki a nevezett főtárgyak valamelyikéből vagy a zen éből (ha
zenei érzéke nem hiányzik) IV. osztályzatot kap, nem nyerhet érettségi
bizonyítványt. Egy évi gyakorlat után a jelöltek e Schulverweser s czímen
-mint önálló tanítók nyerhetnek ideiglenesen alkalmazást, a végleges
alkalmazásra azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAkéjJesítő vz'zSgála tot azonban a záróvizsgálat után csak
4 év múlva tehetik le. Ilyen vizsgálatot minden korrnányzó kerület
szék helyén évenkint tartanak a különböző felekezetű jelöltek számára
közösen; a vizsgáló bizottság tagjai: szemináriumi igazgatók, kerületi
tanfelügyelők és kerületi fő-tanítók ; elnöke a kerületi iskolareferens.
Ezen vizsgálatnak egészen ismétlő vizsgálat jellege van s szintén írás-
beli és szóbelire oszlik. Az írásbelin nem kevesebb mint II dolgozat
készítendő.

Kiváló figyelmet érdemel az a körülrnény, hogy Bajorország a
jelöltek továbbkéjJzéféről is gondoskodik oly formán, hogy minden kerület
fő-tanítója évenként felekezeti különbség nélkül 3-4 konferencziára
hívja össze azon jelölteket, kik az ő kerületébe tartoznak. E konfe-
rencziák munka tervét a kerületi kormány állapítja meg, melyet iskola-
szerűen fel kell dolgozni. A konferencziák látogatása a jelöltekre
nézve mindaddig kötelező, míg a képesitő vizsgálatot le nem tették.

Bajorországban jelenleg 30 különálló 3 évfolyamú preparandia
áll fenn, melyek közül 20 katholikus, IO protestáns jellegü A szemi-
náriumok száma 12, ezek közűl 7 kétévfolyamú (5 kath .. 2 prot.), 5
pedig ötévfolyamú tanítóképző-intézet (3 kath. 2 prot.). Ezen intézetek-
ben összesen 241 rendes tanerő működik. Az 1897/8' tanévben a szemi-
naristák száma 842, a preparandistáké 1535 volt. 6486 lakosra esik 1

szeminárista. A tanítóképző intézetek czéljaira szolgáló leöltségvetés az
1899 évben I. 173 590 M. tett.

Bz'ttenbinder Miklós.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A t a n í t ó k é p z é s r ö l és a t a n í t ó k é p z ő - in t é z e t e k r ő l .

Az 1898-99. évi értesítők ismertetése.

XVI.

A s z a b a d k a i m . k ir . á l l . t a n í t ó n ö k é p z ö - in t é z e t é r t e s í t ö j e a z

I 8 9 8 - 9 9 · ik t a n é v r ö l .

Az ig.-tanács megbízásából szerkesztette: Hoffmann Amátia igazgató.

Az értesítő 1. fejezete Erzsébet királyné emlékezetének van szentelve.
A jól átdolgozott, mély érzésról tanuskodó, szépen megírt beszédet
Eitner Mzlla tanítónő írta, illetve mondta el az intézetben rendezett
gyászunnepélyen.

/



Ezután a tanítónőképző-intézet hatalmas épületének fénynyornatű
képét talál juk.

A . II. rész magát a tanítónőképző-intézetet ismerteti. Az új palota
kapui az 1898-99-iki tanév elején nyíltak meg. Impozáns. nagy épület
hirdeti a magyar tanügy ez újabb vívmányát. A tanítónőképző-intézet
1871. év Óta áll fenn. A képző palotája kétemeletes, két utczára szóló
sarok épület. Oromdísze büszkén emelkedik az ég felé s a város leg-
távolabb részéről is látható. Az igazgató megnyerő udvariassággal
kalauzolja végig az olvasót az egész épületben, bemutatja az épület-
óriás minden porczikáját, leír s megismertet minden eszközt s. but or-
darabot. Az épület 7687'3° m2 kiterjedésű · telken all, ebből 6137'90 m2"
esik a kertre. Az intézet épülete minden tekintetben a modern peda-
gÓgia követelményeinek színvonalán álló tanintézetek közé sorolható •
• Fürdenek a világossagban.s Szóval: boldog a tanári kar. Vállvetett
munkával buzgólkodik azon, hogy a magyar tanügyrick serény munká-
sokat s a magyar társadalomnak hasznos tagokat neveljen. Kisérje a
Mindenható áldása a nemes versenyben vetélkedő tanári kar. munkásságát.

A harmadik rész az 1898-99 tanév történetével ismerteti meg
az olvasót. A tanévet rendes időben nyitották meg s fejezték be.
Lényeges változások fordultak elő a tanári testület körében. Neveze-
tesen:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBASoiymos» Lajos és Tnil Gábor nyugdíjba lépett. HOr"oátlz Fábián,.

Pápára helyeztetett áto Két új tanítÓnőt kapott az intézet Kiss Ilona és.
Konopasek Laura személyében. Az intézeret miniszteri megbízásból
Bánóczy József látogatta meg.

Ezutan az. igazgató-tanácsot mutatja be az értesítő.
A tanári kar, a hitoktatókkal együtt, 13 tagból áll, kik között

6 férfi tanár van.
A végzett tananyag természetesen az állami tanterv követel-

ményeinek felel meg.
Magyar nyelvi írásbeli dolgozatok a következők voltak:

. 1. osztály.ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

a j az 1., 2., 3. és 4. hún mondának szószerint való reprodukálása.
6, b) a 8., 9. és 13. hún mondának szabad előadása és c) a lakószoba.
leírása. - Összesen IO feladatban.

II. osztály.

a) a lisztőrlő malom, a teve és juh leírása 3, b) Lévay József:
•Vak Almess czímű költeményének tartalma folyó előadásban, c) Botond
mondája vázlatban, d) -A magyar Ternpe-völgy s .Az első hó s ,

•Vörösmarty anyja» és c A magas hegyek állatvilágáról s czímű olvas-
mányok vázlata 5, összesen IO feladatban.

Ill. osztály.

a) A téglagyártás leírása, b) idegen szók csoportosítása, a mint
1-ször meghonosodtak, z-szor idegen alakjukban megmaradtak és 3-SZOC'
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helyes magyar szóval kifejezhetők,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAe) hibásan képzett szók, nem szaba-
tos és hibas szólások, idegen szólásmódok kiigazítása 3, d) utalvány,
nyugtatvány, elismervény, engedvény, terítvény, bizonyítvány és adás-
vevési szerződés 3, végre e) a réz és tűz leírása 2, összesen 10
feladatban.

IV. osztály.

a) Az etelközi vérszerződés megkötése Horváth Mihály előadása
szerint, b) a tatárjárás Magyarországon Horváth M. előadása szerint,
e) az önismeret, il) elmélkedés a fogalrnazasröl, e) Berzsenyi Dániel
eletleirása, 1) értekezés arról, hogy mit és hogyan meaéljünk a gyer-
mekeknek, g) értekezés a tanitó igazságosságáról, h) értekezés a tanitó
kötelességeiről egy tanítási óra megtartására nézve és z) értekezés a
tanítás módszeréről az elemi iskolában, - 9 feladatban.

A többi tárgyakból kapnak-e a növendékek évközi dolgozatokat?
Közli az értesítő a gondosan, helyesen összeállított órarendet,

majd il. növendékek névsorat.
Az intézet 167 növendéke között volt 140 magyar, 9 német,

13 szerb,ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 román, 3 horvát, 1 tót nyelvű. Vallás szerint volt: r. kath.
104, g. k. 4, g. kel. 15, ev, ref, 18, ágo hitv. ev. 7. unit. 1, izr. 18.
Előmenetel: kitűnő 13, jeles 53, jó 72, elégséges 10, elégtelen 19. Ezt
az előmenetelt értjük s az osztályozás mértékét s szígorát helyeseljük.
Mosolyra késztő az a gyakran tapasztalható tény, hogya nőképzőkben
milyen optimisztikus alapon osztályoznak. Például 85 növendék között
39 kitűnő 1 stb.

A képesitő vizsgálatról igy számol be az értesitő:
«A tanképesítési vizsgálatok írásbeli része május hó r z-én : és

következő napjain lettek megrartva.s (Sic 1 Szerk.)
Összesen 38 tanítónőjelölt jelentkezett; ezek közül 33 rendes

növendék és 5 magántanuló volt.
Írásbeli tételek a következők voltak:
1. Neveléstani magyarnyelvi értekezés :
«Az izlésfejlesztés föltételei és annak (Sic 1 Szerk.) művelésének

eszközei.s
2. Geometriai tételek:
I. Egy ferdényalakú erdő párhuzamos oldalai egyenkint 48 és 66 m. ;

milyen távol vannak ezen oldal ok egymástól,.ha az erdő terüle tel464 m2?
II. Egy halastavat, melynek kerülete 175' 5 m., körül köveztettek

1. m. szélesen. Mennyibe jön a kövezés, ha m2-enként 1'45 frtot kérnek?

. Ill. Egy emlékkének alapját képezi (1) egy 80 cm. élű koczka,
ezen áll egy 180 cm. magasságú csonka gúla, rnelyet egy 7 cm. magas,
10 cm. alapélű gúla teljesen beföd. Mennyi ennek köbtartalma?

IV. 415 kg. ólomból IS. cm. átmérőű golyókat öntenek, hány
golyó kerűl ki ezen ólomból?

3, Németnyelvi tétel:
e A róka és a farkas» czimű magyarnyelvi olvasmány ném et

nyelvre való forditása.
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4. Természettudományi tételek:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

a) Állattanból : Mit értünk, a rovaroknál teljes,
alakulás alatt; mennyi idő szükséges a kifejlődésre
családoknál ?

b) Növénytanból : A
szerint.

e) Ásványtanból : A kőszénfajok leírása, sok oldalú felhasználásuk
kiemelésével.

d) Természettanból : I. A hő forrásai és terjedésének módjairól.
II. Miképen törik (? Szerk.) a fénysugár a különböző tükörben. milyen
esetekben van valódi és mikor látszólagos kép?

e) Vegytanból : Miképen állítunk elő oxygént, míféle kisérletekkel
tüntethetjuk fel tulajdonságait? II. A zsiradékok fajai, azok CI) alkal-
mazása vegyi és gyakorlati szempontból.

fJ Háztartástanbál : L A gyümölcs-eltevés különféle módjai. II, A
gazdasszony teendője a baromfitenyésztés körül.

5. Távlati rajz: egy szabadon álló henger lerajzolása.

6. Szépir ás : egy szépirási lap, melyen a magyar, német írás
van bemutatva,

(A képesítő vizsgálati ,tételeket több gonddal is lehetne megfogal-
mazni 1 Szerk.)

Eredmény: kitünő 3, jeles 13. jó 17.
A vizsgázók közül 33 kapott oklevelet, 2 jelölt javitó vizsgálatra, .

3 jelölt 1 évre való ismétlésre utasíttatott.

. Közli az értesítő abeszerzett tan eszközökről szóló kimutatást, mely
szerint minden téren örvendetes gyarapodás észlelhető.

A nevelés helyes irányát az mutatja, hogy a szakképzés mellett
a vallásos, erkölcsi, nemkülönben hazafias szempontokra kiváló gondot
fordítottak; ily irányban tartottak iskolai ünnepélyeket is.

Az intézet a természeti szépségekben gazdag Fruskagóra hegységbe
tett tanulmányi kirándulást. Visszajövet Újvidék városa magyaros ga·
vallérsággal vendégelte meg a kirándulókat.

Majd az intézeti és házszabályokat közli az értesítő.

A növendékek helyes étrendjére kiváló gondot fordít az intézet
vezetősége.

Az egészségügy kedvező volt.

Az értesítő XV-ik fejezete az osztatlan négyosztályu 40 növendék
által látogatott gyakorlóiskola tanítási tervezetét mutatja be s közli az
órarendet is. A gyakorlati kiképzés mikéntjéről nem ad számot az ér-
tesitő. A gyakorlati képzésre fordított idő kevés, nagyon kevés; pedig ez
a tanitóképzésnek egyik leglényegesebb része, kár és nagy, de nagy hiba,
hogy az állami tanterv s ennek alapján a képzök túlnyomó része oly
mostohán bánik el a gyakorlati kiképzéssel, a szakképzés eme legfon-
tosabb tárgyával.

Az önképzésról nem ad számot az értesítő.

fél- és túl(l)á t-
az egyes rovar-

I

keresztes virágúak ismer~etése családok
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A s z a r v a s i á g o hi tv. ev. f ő g y m n á s iu m ( 1 ) é r t e s í t ő j e a z

1898-99-dik i s k o la i é v r ő l .

Közzé teszi:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBABenka Gyula igazgató-tanár.

Az értesítő czíme, mely a tanÍtóképzőt (mintha nem is léteznék)
nem is foglalja magában, elég világosan s ékesen beszél a gimnáziumba
-erőszakolt tanítóképzés mellékes voltáról.

.Az értesítő V-ik fejezetének czfme : «Tanítoképzés a főgimnázium
felső osztályaival kapcsolatban az 1898-99. tanévben .•

Beszéljen helyettem magának az értesítő nek tájékoztatója:
cA szarvasi ágo h. ev. főgimnázium V. VI. VII. és VlII. osztályai-

nak azon protestáns növendékei, kik tanítói pályára óhajtanak elő-
készűlni, némely tárgyakat gimn. osztály társaikkal együtt hallgatván-
külön válva tanulják azokat a tantárgyakat s űzik azon gyakorlati
ügyességeket, melyek megszerzése mellett a leendő protestans nép,
tanító felekezeti népiskoláinkon reá váró kötelességeinek megfelelhet.

. Tagadhatatlan, hogy az ilyen szervezetű tanítóképzés nem mz·nden
.tekz·ntetben lelel meg azon sokszoros feladatoknak, melyekre az állami
tanítóképzők országszerte szolgálnak. De tagadhatatlan az is,· hogy
adott szegényes helyzetünkben - legalább átrnenetesen - nem siker-
telenül szolgálják a protestans népiskolák érdekeit azzal, hogy az álta-
lánosan érzett tanítóhiány mellett legalább egy szükebb vidéken a
protestans tanító hiányt egyhítik.

Senki sem érezheti jobban tanítóképzőnknek seerbeseti fogyatékos-
.ságá t, mint éppen alkalmazott tanárai. Az ügyszeretet és személyes
felelősség egyaránt arra kényszeríti a tanítóképző tanszemélyzetét, hogy
illetékes hatóságai előtt szót emeljen a tanítóképző-z·ntézet óná llosítása és
czélszerűbb seerueeete me/lett. Sajnálatos csak az, hogy felszólalásai,
emlékiratai még mindig elhangzó szó a protestans szegénység sivár
pusztájában.

Ma odáig fejlett ügyünk, hogy az. előbb egységes, most hármas
egyházmegye saját! erőtlenségének érzetéből többször emelt szót a
Bányai Egyházkerület előtt s kérte annak anyagi támogatását oly czél-
ból, hogyaszarvasi ágo hit. ev. elemi tanítóképzőt a kerület vegye
pártfogásába s fejleszsze tovább. Azonban a lélekszámban elég erős
Bányai Egyházkerűlet sincs ma még abban az előnyös anyagi helyzet-
ben, hogy előteremtse és biztosítsa az évi fentartás azon összegét, mely
a legszerényebb számítás mellett egy önálló felekezeti tanítóképzőnél
nélkülözhetetlen.

Szarvas város e tanévben nagy küldöttséggel fordult a nagyméltó-

ságú m. kir. vallás- és közoktatásügyi minisztérium hoz. Ajánlatot tett
arra nézve, hogy az állam emeljen a főgimnázium czéljainak megfelelő
új épületet s ellenérték fejében vegye át egy Szarvason létesítendő s
a felekezet érdeket! is méltányosan kz"elégítenz" képes á llami tanítóképzo

javára a gimnázium régi épületét s a tanítóképző mostani helyiségei! és
fó"tszerelésezt. Az állam kormány azonban, bár ez ajánlat. esetleges figye-
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lembe vételét igérte, de ma nem. látja sürgős szükségét annak, hogy
épen Szarvason állami tanítóképzőt létesítsen, mert - ugymond - a
saját tanítóképzői sem eléggé látogatottak s nem is kellőleg föl-
szereltek. -

Így tehát továbbra is kitartó küzdésre s várakozás ra van utasítva
a szarvasi tanítóképző, Ma ugyan a szomorú helyzet sokszor fölveti az,
intéző kör ökben a kérdést,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAvajjon nem volna-e il/öbb ls okosabb e so~
bajja l küzdő képzőt megszüntetnz', mint továbbra is fentartani ; Azonban
a szegénysége daczára saját intézeteit feladni s megszüntetni mindig
vonakodó protestans hagyományos szellern nem szivesen nyugodnék
bele abba, hogy maga adjon halálos dofést gyermekének azért, mert
az erőtlen és beteges.

Ilyen ellentétes áramlatok között ingadozván a szarvasi ágo h. ev;
tanítóképző sorsa, nem csoda, hogy annak tanszemélyzetét állandósítani
és fokozni s tanulóinak számát felszaporítani alig lehetséges. Ezen körül-
mények figyelembe vételévei azt hiszem megérthetők a tanítóképző mal
állapotáról szóló alábbi adatok.s

Az értesítő eme leplezetlen őszinte nyiltsággal elmondott véle-
kedeséhez legyen szabad a magam részéről is elmondani egyet-mást.

Nekünk, ágo hitv. evangélikusoknak, öt tanítóképzőnk van;ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAU . m.,
Sopronban, Eperjesen, Lövőn, Selmeczbányán és Szarvason. Ez öt inté--
zet ben átlagosan évi 150.- r60 növ. nyer kiképeztetést; esik tehát:
átlag egy-egy intézetre 30- 32 növ, (Bár például Sopronban az évi
átlag 70-80 közt váltakozik, mennyi esik tehát a többi négyre?) Ez-
ám átlagos szám, egyes intézetek egyik-másik osztályaiban néha növen-
dék sincs s rO-20 az össztétszám.

Érdemes-e ily alapon valamely intézményt fentartani? Tanító-
képzőink egyike sem áll a megfelelő szinvonalon. Toldozunk, foldozunk ;
éldegélvén egy évről a másra, hitegetvén magunkat az egyedűli jónak
látszó orvosság az állami segély eljövetelének reményében.

Pedig, bár ne kellene rászorulnunk soha! Csak az lehet szabad"
független, a ki senkinek sem lekötelezettje.

Az állami segély késik következetesen egy évről a másra. Azt:
mondják : a kultuszminiszteriumban beveszik a budgetbe, a pénzügyiben,
meg m ind ig törlik Másra kell a pénz 1 A tanítóképzésnél előbbre való-
dolgok is vannak. Urizni kell az ország békéjét; azt meg a nagy
lefegyverkezés planétája alatt csak ágyu kkal lehet megőrizni. Ez a
tengeri kígyó elnyeli az összes jó garasokat.

Meddig kell még az állami segélyre várnunk? A jó Isten a meg-
mondhatója. De hát, miért is várunk kényelmes nyugalommal, összetett:
kézzel? Nem tudnánk mi a magunk erejéből is az építés munkájához,
látni? Tehetős, gazdag egyházközségeink is állami forintocskák után.
áhítoznak, holott ezrekbe vannak már iskoláik.

Ha latba vetem jelenlegi helyzetünket; nem tudok elég okot;
találni arra, mely megdöntené ama hitemet, hogyha erősen s komolyan
akarnánk, ne tudnánk a magunk erejéből két jő, számottevő,egyetemes
jellegű tanítóképző- intézetet fentartani. .

Öt tanítóképző nk van 160 növendékkel; nem lehetne két jól
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szervezett intézetben ennyit, sőt 200at is egyesíteni? Ev. ref, test-
véreinknek. holott számuk megkétszerezi a mienket, három tanítóképző
elég; miért kell nekünk öt? Nem sokkal jobb volna egyesült erővel
két hatalmas intézetet tartani fenn, megfelelő s méltó fizetéseket adni
a tanároknak. mint ötöt a mai vergődéses mívoltukban ?

Ne forgácsoljuk szét erőinket, egyesüljünk!
Gátul szolgálnak a helyi viszonyok, érdekek. helyhez kötött ala-

pítványok? Más idők más viszonyokat teremtenek. Az idő halad, a ki
meg nem érti intő szavát, marad... elmarad.

, Az egykori alapítók az ügyet óhajtották istápolni ; ha tudták volna
azt, hogy helyhez kötött jótéteményeik a jövőben az ügy fejlődésének
kerékkötői lehetnek, bizonyára másként rendelkeztek volna.

A lehetetlenségek közé tartoznék, például tanítóképzésünk fejlesz-
tésére országszerte létesített alapítványokat, adományokat az ügy fej-
lesztése érdekében egyesíteni s egyházegyetemünk által kezeltetni (
Avagy tanácsosabb a helyi érdekeket, kicsinyes személyi vonatkozású
viszonyokat meghagyva, magát az ügyet veszélyeztetni?

Tegyük meg a magunk erejéből, a mit tanítóképzésünk fejlesztése
érdekében tehetünk; tegyük addig, míg nem késő.

Lássuk csak, mit is tehetünk tanítóképzésünk fejlesztése érde-
kében.

Tegyük tanítóképzésünket egyetemes jellegüvé. Vegye át s kezdje
az egyetemes egyház az összes ide tartozó javakat s állítson fel két, a
kor színvonalán álló tanítóképző.intézetet,IOo-roo növendék befoga-
dására. Az egyiket például Sopronban, hol a tanítóképző- intézetnek e
czélra épített helyisége (mit csak bővíteni kellene), terjeszkedésre
megfelelő telke van. Ezzel egyesítendő volna a lövői tanítóképzés, me1y
ott amúgy sem önálló intézmény, hanem a reálgimnáziumhoz részben
alá is, fölé is ékelt pótolmány. A másikat Eperjesen (avagy esetleg
más helyen) hozzácsatolva a selmeczbányai és szarva si tanítóképzést, e
két utóbbi, mai mivoltában, idejét mult intézmény, t. i. a gimnázium
négy felső osztályába erőszakolt, oda azonban sehogy sem illő tanító-
képzési módozat. (Sőt ellenkezik az r868-diki népoktatási törvényünk
intézkedéseivel. Szerk.)

Sopron egyházaink német nyelvű érdekeit is szolgálná, míg Eperjes
pedig a tót "nyelvű iskolák számára is nevelne tanítókat.

Tegyük meg önerőnkből, a mit lehet, ha anyagi elégtelen voltunk
miatt zátonyra kerül a nemes, jó szándék. ki tehet róla? Akkor azután
nyugodt lelkiismerettel mondhatjuk el: megtettük, a mivel az ügynek
tartozánk. "

Másrészt az államnak is kötelessége a tanítóképzést istápolni ; ha
államosítani nem akarja, (illetve a felekezeti tanítóképzést államosítani
egykönnyen nem is lehet) emelje a nivőt úgy, a mint a mai viszonyok
lehetövé teszik, azaz: állami segélynyujtással megfelelő jogok ellenében.
A tanítóképzés felette fontos ügy, megérdemel legalább is annyi figyel-
met, mint derék békeőreink fizetésemelése. Hanem mi az a 8000 korona?
Kenyérmorzsa száz éhezővel szembenihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI Közoktatásügyünk minisztere
érdemei koszorujába aligha. fűzhetne méltóbb babérgallyat, mint azt, ha



a tanítóképzés szfntáját a felekezeti képzők megfelelő segélyezésévei
eme1né.

E helyről is kérjük a miniszter urat, hogy országos egyesületünk
ez irány ú kérvényezését, nemkülönben maguknak a felekezetek a mi-
nisztériumhoz benyujtott évek óta ott heverő kérvényeit sziveskedjék
kellő figyelemre, hathatós pártfogásra méltatni. A csekélyke 8000 ko-
ronát emeltesse évről-évre tokozatosan feljebb és feljebb. A mit a vá-
mon kiad az állam pénztára, beveszi a réven. A tanítóképzést mai mi-
voltában hagyni nem méltó a haladó korhos. Haladnunk, folyton előre
kell haladnunk ezen a téren is.

A szarvasi tanítóképzőt különben 9 tanár támogatta szives közre-
működésével.

Növendék volt összesen 23. ezek között 6zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAmagántanuló, tehát a
négy-cosztályban 17 rendes növendék.

A négyosztályos elemi gyakorló-iskolában volt 59 növendék.
A tanyanyagok vázlatos kimutatásából kiolvassa a szakértő, hogy

a tanito képzőben alka lmazott tanárok nagyerőkifejtése mellett sem lehetett
minden tantárgya t osztá lyonként fokoza tosan felosztva ugy feldolgozta ini,
mint az önálló és kellő tanszemélyzettel biró képzőintézetek tehetik.l)

cA tanfolyamokat sikerrel végző képzősok aztán képesítesi vizs-
gálathoz járulni jogot nyernek. E vizsgálat írásbeli és szóbeli s tölöleli
lényegében mindazon tárgyakat és gyakorlati ügyességeket, melyeket a
képző tanítványinak ad. Ezen képesítési vizsgákat a felügyelőség által
fölkért elnök vezetése s rendesen a kir. tanfelügyelő úr jelenlétében in-
tézik a képzőbeli s részben a gimnázium azon tanárai, kik a képző-
belieket a tanfolyamokban tanítják. ..•

A képesitőihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI vizsgálat többi részéről hallgat az értesítő.
\

XVIII.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A s z e g e d i k i r . k a t h . t a n í t ó k é p z ő - in t é z e t é r t e s í t ő j e a z 1 8 9 8 - 9 9

t a n é v r ő L

Közli: Ga.ller Kristóf igazgató.

Az értesítő első lapján megboldogúlt szeretett királynénknak.
Erzsébetnek gyönyörü fénynyomatú arczképét találjuk.

Az értesítő czímlapja gyászkerettel van körűlvéve.
Az első rész a dicsőült királyné emlékének van szentelve. Az

eszmegazdag, meleghangú ernléksorokat az intézet igazgatója írta.
Az intézet fentartásához Szeged sz. kir.' v. járul évi 1137 frttal,

a r. kat, tanulmányi alap 2084 frttal, 'a Bonnaz-Csajághy alapitvány
kamatai 3229 fr,tot tesznek ki.

A tanév a: szokott rendes meder ben folyt le.
Az elvégzett tananyag az állami mértéket üti meg.

1) Éppen az őszintén belsmert tény bizonyítja, hogy a tanítóképző ezen beren-
dezése beleütközik az 1868: 38. t. ez. 13. §.ának intézkedésébe, a mely meghagyja,
hogy a felekezeti képzőkben a tantárgyaknak legalább oly terjedelemben való tanítása
kötelező, mint az állami képzőkben. . Szerk.



Ill. osztály.

1. Az egyptomiak műveltsége.
2. Az eszményítés a művészetben.
3. A hangsulyos és időmértékes verselés.
4. Az élet és az iskola. (Párhuzam).
5. A szorgalmas. (jellem-kép).
6. Az éposz kellékei.
7. A rege, tekintettel Tompa Mihály «Arvalány haj» ez. költe-

ményére.
8. A jellernképzés.
9. A vallás befolyása a művészetre.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Magyar nyelvi évkbZi dolgoza tok:

1. oszt .

r. 'cLehet-e mindenkinek kedvére tenni P»ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAczím ű olvasmány szabad
feldolgozása.

2. A furfangos csizmadia, Pósa Lajos verse után.
3.' Az egészség.
4. A szellőztetés.
5. cA király és a pásztor. ez. olvasmány szótani elemzése.
6. Az erdőben. (Leiras).
J. A· ruházkodás ez. olvasmány mondattani elemzése.
8. A tenger ár-apálya és okai.
9. A koldus.

lO. Tetszés szerinti folyamodvány.

II. osztály.

1. A nap felkelte. (Leírás.)
2. Az alföld.
3. Az egyszerű irály és kellékei,
4. Vigasztaló levél egy baráthoz, kinek édes anyja meghalt.
5. A vásáro (Életkép.) .
6. A háladatlan. (jellern-kép.)
7. Szóalakzatok.
8. Ki korán kel, aranyat lel. (Chria.)
9. Tanító pályára buzdító beszéd.

10. Sokrates és a fecsegő. (Párbeszéd.)

IV. osztály.

1. Attila halála.
2. A munka az erény forrása.
3. Lassan járj, tovább érsz.
4. Naprendszerunk.
5. A baromfi tenyésztés.
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6. A munkássági ösztön, és a rendes birvágy fejlesztése a nép-
iskolában.

7. Kisfaludy Károly és drámái.

8. A mese szerepe és befolyása a nevelés terén.

A szertárak gyarapítására évi 300 frtot fordítanak.

Az évi ösztöndíj összege 1606'45 frt.
A tanári kar 8 tagból áll.

A négy osztályban volt 90 tanuló. Magyar 39. német 33. szerb
1, tót 3, ruthén 1. Előmenetel: Kitünő 6. jeles 13, jó 24, elégséges 7,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
elégtelenihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA23 (I). Viselet:. példás 21, 'dicséretes 42, törvényszerű 9.
kevésbé t.-szerű 1. '

A tanképesítő vizsgák írásbeli része május hó 17. és következő
napjain tartatott, irásbeli kidolgozásra' az egyházmegyei főtanfelligyelő
a következő tételeket jelölte ki:

1. Nevelestan/Jól: A figyelem és annak felkeltése.

2. Német nyelvből: Keresztelő János halála czímü olvasmány for-
dítása.

3. Mértanból : 1. Mekkora azon háromszögalakú kertnek területe,
melynek oldalai: a=24, b=26; c=30 méter hosszu ak ? II. Valamely
hengerded cső külső átmérője 12 dm., belső átmérője 4 dm., mekkora
a cső tömege, belső és külső felülete?RQPONMLKJIHGFEDCBAIll. Számirtassék ki egy közön-
séges kúp teljes felületéből =4500 dm. és alapkörének sugarából =3
dm, a kúp magassága és térfogata. IV. Valamely golyó 6 kgr. és oly
fémből való, melynék tömöttsége =7'1 I., keressük a golyó átmérőjét.

4 Gazdaságtanból. I. A vetés különböző módjai. 2. Miként tör-
ténik a fák átültetése.

5. Természettudományi tárgyakból : 1 Nappali és éjjeli ragadozó
madarak. Káruk. 2. Mérges növények főbb képviselői. 3. ,A fontosabb
földnemek. Porczellán készítés. Agyagedények készítési módja. 4. At
emeltyű alkalmazásai. A mérlegek. 5. Az érintési villamosság nak delejes
hatásai.

6. Rajz: Egy nyolczoldalú hasáb, téglány és kupból összeállított
csoportozatnak távlati lerajzolása arnyékolással; világitás balról.

7. Szépírás: Egy lap magyar és nérnet ifolyoirás.

Vizsgálatra bocsáttatott .12 tanítójelölt/ kik közül 2 a mult tan-
évben végezte a tanítóképző IV. évfolyamát, ro pedig a jelen tanévben
volt a IV. évfolyam rendes tanulója.

A képesítő vizsga sdb eli része junius hó 5. és 6. napjain
tartatott.

Eredmény: kitünő 3, jeles 4, jó 3, elégséges 2. Egy pedig 3
havi ujrakészülésre utasíttatott. .

A gyakorló-iskolában 52 növendék volt.

Az értesitőből hiányzanak az órarendek. Az intézet áldásos mun-
kásságáról a felsoroltam adatok tesznek tanuságot.

I
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X 1X .

Az ungvári kir. gör. szert. kath. énelclésa-tarrítólcépesde
értesítője az 1898-99 tanévről.

Közli: Kaminszky Géza igazgató.

Az értesítő első lapján megdicsőült Erzsébet királynénk gyönyörü
fénynyomatú arczképét találjuk.

Az első bekezdő czikk Erzsébet királyné emlékezetének van
szentelve. Ez eszme gazdag, krisztusi szeretetet vallo beszédet az intézet
igazgatója mondta el az intézeti gyászünnepélyen.

Az intézet tanári testülete 1 1 tagból áll.
Az elvégzett tananyag, lévén ez intézet még mindíg háromosztályú,

nem lehet a négyosztályu intézetekévei egyenlő.
Magyarnyelvi dolgozatok:

Ill. osztály.

1. A pusztuló természet (leirás).
2. Szureti életkép.
3. A folyó, mint az emberi élet képe (összehasonlítás).
4. V. Lászlő (történeti elbeszélés Arany balladája nyomán).
5. Karácsonyi gondolatok (elmélkedés).
6. A beszéd- és értelem gyakorlatok haszna a népiskolában (nevelés-

tani értekezés).
7. A legutóbbi dolgozat kölcsönös bírálata.
S. Tavaszi élet a mezőn (leírás).
9. Szónoki beszéd szabadon választott alkalomra.
A dolgozatok tárgya előzetesen az iskolában lett megbeszélve s

némely esetekben ugyanott állapodtunk meg azon főbb eszmékben is,
melyek részletes feldolgozása a feladványnak alapul szolgált.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Az z'ntézetnek kétéves előkészítő tanfolyama van, mint felső népúkola .
Az évi történetből fontos az az intézkedés, hogy .az előkészítő

iskolában a II-ik osztályt szervezték, - jövőre pedig a tanítóképző-
,-intézet IV-z'k osztá lyá t ZS felá llítják. Akkor az i.ntézet 1- VI. osztályú elemi
iskolából, - a fölé helyezett 1-1L oszt. felső népiskolából és a tanító-
képző 1-1V. osztályaból fog állani. Tizenkét évi tanulás után lesz
tanítóvá az intézet kötelékébe lépett 7 éves gyermek.

Rendezték a kántor képesítést is.
A tanévet rendes időben kezdték s fejezték be. A gyakorló-

.iskolába 88, az előkészítő osztályba 70, a képző-intézetbe 97, összesen
tehát 255 növendéket vettek fel,

Az internátusban 157 személy nyert ellátást.
Vallás-erkölcsi fegyelem, szorgalom megfelelő volt.
Gyakorlati kiképezésre heti 2 órát fordítottak. (Kevés, nagyon

kevés 1)
Az egészségügy kedvező volt.
A rendes tanulókori kivül volt magántanuló as 1. osztá lyban 16.

ezek közül I2 nő; a II. o.-ban 20, ezek kö'zö"ttI4 nő,' a Ill. o.·ban IO, ezek



168zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

közölt 6 nőZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAE b b e n a d o lo g b a n a z a l e g é r d e k e s e b b , h o g y e z e k - o

n e k a n ő k n e k a f é r f i k é p z ő b e n v a ló v i z s g á z á s r a m a g a a k u l -

t u s z m in i s z t e r a d t a m e g a z e n g e d é ly t .

Az ifjusagi önképző-kör huszadik évét töltötte be. A körnek volt
58 rendes és 38 pártoló tagja. Tartottak összesen 27 rendes ülést.

A kör vagyon a 160'84 frt. A kör vezetője: Mefles Gyula tanár.
A képző-intézetben kiváló gondot fordítanak a zenére. Külön

zenekör van, a mely az értesítő tanusága szerint hatalmas munkásságot.
fejtett ki. Vagyona 60 frt 40 kr, Vezetője Dudinszky István tanár.

A tanítóképző-intézet 97 rendes (mert magán tanuló igen sok-
van) növendéke közt volt: g. kath. 76, róm. kath. 16, ev. ref. 5;
magyar nyelvű - 40, ruthén 50; tót 6, román 1; előmenetel szerint
jeles 4, jó 15, elégséges 44 (1) elégtelen 26 (1) kimaradt 8.

A növendékek ellátási költsége az egész intézetben 6280 forintot
tesz ki. Ezen kivűl számos jutalom jutott a szorgalmasabb növendékek-o
nek osztályrészül.

Az 1898-99,ik tanévi tanítóképesftő vizsgálatra összesen 35
tanítójelölt jelentkezett.

Neveléstani magyar irásbeli vizsgálaton a következő tétel volt:
«Minő lendületet nyert a népnevelés Pestalozzi fellépése folytauihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAP s

Nérriet irásbeli vizsgálat tétele a Bárány-c-Fuens-féle olvasó-könyv-
ből a 164. olvasmány: •Warum sollen wir Gut und Fleissíg sein P»
adatott fel fordítás végett.

A mennyiségtani irásbeli vizsgálat tételei:
1. Mennyivel nagyobb egy 5 m. sugaru körnek területe azo nl

szabályos hatszög területénél, mely ezen körbe van írva?
2. Egy koczka köbtartalma egyenlő oly henger köbtartalmával,

melynek magassága 2' 5 dm, palástja pedig 25' 55 drns., mekkora a.
koczka felszine ?

Rajzolás végett fel lett adva egy szék lerajzolása a bemutatott
minta szerint; szépírásból egy lap folyóírás.

A természettani tárgyakból az irásbeli vizsgán a következő téte-
lek voltak:

1. Természetrajzból : A mérges gombák.
2. Természettanból : A villámhárító,
3. Asvány- vegy tan ból : A víz és tűz, mint geológiai tényezők ~

-4. Gazdaságtanból ; A növendék állatok gondozása és takarmá-
nyozása az első évben,

5. A háztartástanból a tanÍfónők részére: A tejkezelésről.
A tanítóképesítő vizsgálatra jelentkezett 35 jelölt közül csak 30'

bocsáttatott.
A képesítő vizsgálat eredménye: jeles 6, ezek köZö'tt 5 nö; jó 14,

ezek kÖZÖlt 6 nő,' elégséges 7. Ketten javitó vizsgálatra, ketten egy évi
ujra készülésre utasítttattak.

Az értesítőből hiányzanak az órarendek, az 1. és II. oszt, évközi.
irásbeli dolgozatok czimei, az intézet fentartásának összes költségei.

Feltünő a sok elégséges s elégtelen osztályzat, nemkülönben a.
sok magántanuló, (ölég pedig a nőtanulók száma. Hogya miniszter-



hogy egyezteti össze e sok engedélyezést a saját tiltó szabályrendele-
tével, azt a magasabb légkörben tudják legjobban; ez bizonyára ahhoz
a magasabb politikához tartozik, melyhez a föld rögein botorkáló
szegény tanár ember nem igen ért; de talán köze sincs hozzá. Orüljön,
hogy él.

XX.

Pro.gramm des theologisch-piidagogischen Seminars der ev.
Landeskirche A. B. in Herrnanstadt, am Schule des Schul-
jahrs 1898-99 veröffentlicht von Dr. Joser Capesius, Seminar-

director. -

XXI.

Programa a Institutului pedagogico-teologic al archidiecesei
ortodocse rornáne torausilnane in Sibiu pe anul scolariu

1898-99 pubticatá de Dr. Remus Rosca, director.

E két utolsó értesítő tanusága szerint Magyarországban a Király-
hágon túl Nagyszebenben úgy látszik nagyon jól érzik magukat a
szász és az oláh atyafiak, mert annyira biztos alapokon nyugszik nem-
zetiségi mivoltuk, hogy hivatalos nyelvül csupán saját nemzetiségi nyel-
vüket használják. Magyarországon élünk igazgat6 uraim; Így hát hazafiúi
s lelkiismeretből folyó kötelességünk volna értesítőinket magyar nyel-
ven Írni meg; mellé, árn jól van, használjuk a nemzetiségi nyelvet is.
De nagy lehet ott a biztonsági érzet, a hol az állam hivatalos nyelvét
még csak annyira sem tisztelik, hogy legalább azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAnemzetiségi mellé al-
kalmaznák s két nyelvű értesítőket szerkesztenének. Ilyet csak a magyar
gavallérság s türelem engedhet meg. Mégis tele lármázzak Európát, hir-
detvén a nagy vértanúságot. Még is csak jó Magyarországon műmar-ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
tírnak ,lenni, élvezni a jogot és szabadságot. .

Es ezt a nemzeti önérzetet sértő állapotokat tűrik, tűrik évszáza-
dokon at. Miért? Feleljen rá a ki tud; mi, a mi törpeségünk érzetében
e rejtélyt megfejteni nem tudjuk.

Hát a kultusz miniszter mit szól hozzá?
Magyarország tanítóképző intézete közül csak 21 adott ki értesítőt ?

Nem csoda, e téren az állam is jó példával jár elől; takarékoskodik a
gyufaszálon, de annál inkább fogyasztja a drága milli gyertyát.

Az ez évi értesítők tanúsága szerint, a felekezeti képzők egy ré-
szének négy osztályúvá való fejlesztését véve tekintetbe, haladás álla-
pítható meg. Az értesítők egyike-másika szűkszavú, egyoldalú. A teljes
hű kép rovására fontos dolgokat hallgatnak el. Ilyenek: felvételi alap,
fentartási költségek, a tanárok javadalmazása, minősítése, önképzés, a
képző-intézeti növendékek magánolvasmányainak irányitása, évközi ma-
gyar nyelvi s szakirányu dolgozatok, órarendek, főleg pedig a gyakor-
lati kiképezéssel bánnak el sajnos, nagyon sajnos, igen mostohán.

Az értesftők egységessé tétele czéljából ajánlatos volna, ha az in-
tézetek igazgatói a következő tételeket szives figyelemre méltatnák.

Magyar Tanit6képzö. 12
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1. Szakszerű, szorosan a tanítóképzéshez tartozó értekezés, beszéd,
emlékbeszéd, elmélkedés.

II. Igazgatói jelentés az iskolai év történeténe k keretében: a) az
iskolai év kezdete, befejezése; b) tanári karban történt feljegyzésre méltó
események, változások;zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAc) oktatás általános rövid jellemzéssel: d) ne-
velés, hazafias s vallásos érzelem ápolása, ünnepélyek; e) a növendékek
magaviselete, tanulmányi előmenetele;' j) a növendékek felvételi alapja;
g) a növendékek egészségügyi állapota; h) kirándulások; i) jelentés a
nem kötelezett tárgyak tanulásáról; J) látogatások. .

Ill. Kormányzat, felügyelet.
IV. A tanári testület és munka-köre, javadalmazása.
V. Tanterv, órarendek, tapanyag, a gyakorlati kiképzés, a. taní-

tások összegezése és kimutatása. Evközi magyar nyelvi s szakirányu dolo
gozatok. Az ifjuság önképzése a könyvtár használatát s olvasást ille-

Mk~ .
VI. Az intézeti gazdaság, kert.
VII. A tanítás eszközeinek összegező' kimutatása, részletes évi

gyarapodás. Lapok, folyóiratok.
VIlI. Az intézet fentartásának évi költségei: a költségtervezet

bemutatása. Benlakás, künlakás, élelmezés, segélyezés, ösztöndíjak.
Mennyibe jő egy-egy növ. ellátása.

IX. Jótékonyság, adományok, egyéb jótétemények.
X. A növendékek öntevékenysége. Önképzőkörök működési tere,

Iránya, lapok, füzetek, ülések száma, feldolgott tételek; vagyoni állás.
Önsegél yezés.

XI. Vizsgálatok : a) osztályvizsgálatok b) tanítóképesítő vizsgála-
tok. Irásbeli s próbatanítási tételek. A képesítést nyert növendékek
névsora, alkalmazása s javadalmazása.

XII. Az intézeti növendekek névsora. Statisztikai adatok.
XIII. Gyakorlóiskola : a) a tanév története b) végzett tananyag

c) a tanulók névsora. .
XIV. Felvételre vonatkozó értesítés.

Sopron. Sz'mkó 'Endre.RQPONMLKJIHGFEDCBA

A .ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAk ö z o k t a t á s i k ö l t s é g v e t é s t á r g y a lá s a .

EI voltunk rá készülve, hogy Wlassz'cs miniszter távollétében
rövid lesz a közoktatási költségvetés tárgyalása; de hogy mégis oly
rövidesen végezzenek a közmüvelódés ügyével, a mint azt az idén tette
a képviselőház, megdöbbentő. Az a fölületesség, a melylyel a képviselők
a köz oktatás életbevágó ügyei felett átsiklottak, elszomorító jelensége
az egész társadalmat átható nagy közönynek az iskolaügy iránt. Az a
társadalmi közöny, !1 melyre Zszlz'nszky Mihály államtitkár rámutatott,
kínos vajudásban tartja a köznevelésügyet. Ma úgy áll a dolog Magyar-
országon, hogy a társadalom nem tartja többé a magáénak az iskolát;
szabadulni akar attól minden tényező, az egyház, a község, a társa-



<dalom. Az állam pedig. habár érzi az iskolával' szemben fennálló köte-
lességét, szivesen hagyja azt,.il mostani fentartók kezében. Senki sem
akarja az ískolafentartással jár6 oriasi anyagi kötelességeket elvállalni.
Az Iskola most, habár sok ga'1:dája\ van, mégis gazdátlan jószág. Ezért
a közöny, a felekezeti reactionarismus; Ja nemzetiségi áramlat szabadon
végzi rajta a munkaját. Az iskolaügy a maga evolutiöjának a legkriti-
;kusabbid~jét éli. S a törvényhozó testületnek alig van szava ez ügy
nehézség eiről., Pedig hol jelöljék meg a kibontakozás útját, ha nem
-ottan, honnan kerüljön ki a szó, a mely a társadalmat felrázza, ha nem
e testületbőlihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAr A most lefolyt tárgyalások ból csak az látszott, hogy
egyes kiváló államférfiaink jól látják az iskolaügy sulyos válságait, de
.a képviselők többsége nem látja abban a nemzeti élet serkentő erejét.

A közoktatási költségvetésbői még egy, ránk, tanítóképzőkre nézve
nem biztató, tanuságot meríthetünk. A tárgyalás folyamán az a felfogás
alakult ki a képviselőházban.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAhogyanépokta tási tó'rvény reuieidja kz'vá-
sza tos ugyan, de nincs most 'itt az ideje, Komjá thy Béla e tárgyban így
nyilatkozott: Első dolgunk volna, ha nemzetiesen akarunk haladni és
ha a magyar állameszmét ki akarjuk domborítani és meg akarjuk való-
sítani, a népiskola i tó'rvény revist'ója . Nem hiszi, hogy sok bátor ember
lenne a képviselőházban a mai áramlatok közt, a ki revizióba könnyen
bele merne menni, mert nem az az irány volna meg valósítva, amely
kell, hogy minden szabadelvű magyar ember lelkében éljen,

Ugyanez ügyben nyilatkozott Berseuicey Albert is a következőleg:
Elismeri a szükségességét annak, hogy a népiskolaz' tórvény első sorban
revzdiá landó volna és hogy ha a népiskolai törvény revidiáltatnék - a
mire különben, hogy a jelenlegi időpont nem alkalmas, azt a t. képviselő
úr maga konstatálta - akkor különösen a tanítoképesítés tekintetében
az állam jogait erőteljesebben kellene érvényesíteni, mint a hogy azok
az r868-iki törvényben érvényesítve vannak. Jobban kellene e tekintetben
megközelíteni azt az álláspontot, a melyet az állam a középískolai

tanárok képesítésére nézve az r883-ik középiskolai törvényben elfoglal.'
De, amig a jelenlegi törvények fennállnak, addig ezeknek a törvények-
nek lelkiismeretes és lojális végrehajtása a legjobb nemzetiségi politika.

Enyilatkozatok szerint elesünk attól a remény tói hosszú z'dég, ta lán
tíz esetendeig; hogyanépokta tási tórvény módosíttassék Reméljük, hogy
a törvényben a tanítóképzésre szabott köpönyeg, a melyet a közoktatási
korrnány most még foltozgat, akkorra egészen szétszakad. Nem bíznánk
tanítóképzésünk jövőjében, ha nem hinnők a népoktatási törvény ide-
vonatkozó intézkedéseinek bekövetkezendő csődjét. Egyébiránt feltünő,
de egyúttal jellemző is, hogy Berseuicsy Albert nem beszélt á llamz'
tanítóképzésről, hanem csak valami ahhoz hasonlóról; pedig még
1896-ban a II. egyetemes tanügyi kongresszuson határozottan kívánta,
hogy: c A tanítóképesítés állami bizottságokra ruházandó.s Hát talán nem
bízik Berzeviczy sem az á llami tanítóképesítés keresztűlvihetőségében r

A 1zépiskolák á llamosításának fontos ügye kevés vitát provokált.
Nevezetes csupán, hogya felszólalók valamennyien, még a független-
ségi képviselők is (Boda Vilmos, Komjáthy Béla) nagy tartózkodással
széltak az ügyhöz; de annál erélyesebben kivánták a néppárti képviselők

12~
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(Pader Rezső, Major Ferencz) az állami iskolák eltörlését, az egész:
iskolaügy felekezetivé tételét. Figyelemre méltó az, a mit Berzeviczy
Albert és Zsilinszky Mihály mondottak e tárgyban.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBABereeuicey kijelen-
t.ette, hogy a teljes és kizárólagos államosítást lehetetlenségnek tartja,
Erdekes volt Zsilinszky Mihály államtitkárnak ez ügyben tett következő-
nyilatkozata: cA népiskolákra nézve a képviselő urak közül többen
felszólaltak, még pedig ellenkező értelemben. Az egyik t. i. azt állí-
totta, hogy csupán csak állami iskolák állíttassanak fel és semmiféle
felekezeti és községi iskolák tovább fenn ne tartassanak. Ellenkezőleg
szólott a néppárt részéről egy t. képviselőtársunk, . hogy semmiféle'
állami iskola, hanem csak felekezeti iskola legyen. En azt gondolom,
t. képviselő urak, hogya középút a leghelyesebb, hogy igenis törekednünk
kell az egységes nemeeti, iskola megvalósítására minden fokon, mert igen,
helytelen volna a mi történeti viszonyaink közt akár a felekezeteket,
akár a községeket megfosztani attól a jogtól, hogy iskoláikat továbbra
is fentartsák. mert ezáltal megszünnék nemcsak a verseny, hanem való-
színüleg olyan versengés és olyan nyugtalanság támadna az országban,
a me ly önmagában véve elegendő lenne arra, hogy megakadályozza
Magyarország konszolidáczióját. Állami iskolákat igenis kell felállítani.
és állítunk is fel, minden erőszakosság nélkül; és ha az igen t. képviselő-
úr csakugyan azt tapaszta, hogy valamely tanfelügyelő erőszakkal vagy
pedig tiltott rábeszélésekkel akarja a közönséget ravenni erre, akkor
tessék meggyőződve lenni, hogy ez nem a miniszter akaratával történik,
mert nem is volna szükséges semmiféle erőszakot követni el: hiszen
annyian kinálják az iskoláikat, hogy felét sem tudjuk álJamosítani -
anyagi nehézségek miatt.

A tá rsada lmi közönyről az iskolaügygyel szemben első sorban
Komjáthy Béla nyilatkozott elitélőleg. mondván: s Hajdanábau, ha az.
ország, a faj, a nemzet veszélyben volt. véres kardot hordtak körül az.
országban. hogy minden ember igyekezzék e megtámadott hazának
védelmére sietni. Ma már oda jutottunk, hogy mikor ő és a vele eg}-
formán gondolkodók kimondják a nagy szót : a magyar faj veszélyben.
van, erre az országban kevesen reagalnak. ~

Figyelemre méltók Bereetncey Albertnek a következő szavai: «Nem
vonja kétségbe, hogy a jövő nagy politikai küzdelmei a közgazdasági
kérdések körül fognak vivatni és ezért érthető, ha ezek a közg azdaságihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi

kérdések ma bizonyos nyomatékkal lépnek fel. De azért szívből óhajtja;
hogy a magyar közönség és a magyar politikai világ megtartsa mindig
éber és meleg érdeklődését a közoktatásügyi és a közművelődési kér-
dések iránt, mert meggyőződése az, hogy e kérdések terén is még nagy
csa ták lesznek kz'Z1z"vandókés hogy e csaták kivívasa a mi jövőnk ala-
kulására korántsem lesz kisebb befolyással és fontossággal" mint a
közgazdasági harcznak kivivása.

l"Jellemző és szép szavak, a miket Zszlt"nszky Mihály államtitkár ez.
ügyben mondott:

Az államnak nag-y kötelességei vannak a közművelődési ügy-
ápolásaban és fájdalom, a tá rsada lom e tekintetben annyira eltompult"
hogy mindent, de mindent az á llamtól vár és nem szet az á llamnak segít-
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.ségére, külö"nösen a közokta tás terén, a hol pedig nemes versenyt kellene
kifejtenie, Az az én nézetem, hogy az a legnagyobb szükség, a melyre
most nagy sulyt kellene helyeznünk, hogya társadalom a törvény-
hozással összhangzásban annyira birja vinni a közönséget és társadalmat,
:hogy azokat a tanokat. a melyeket a mi fiatalságunk a felsőbb és

alsóbb iskolákban, mint kitünő és az életben is követendő tanokat ismer
meg, - az 'életbe is átvigye és hogy az életbe lépő fiatal ember ne
lássa azokat az életben meghazudtolva, hanem, hogy mindazt, a mi ott
szépnek, jónak és dicsőnek volt bemutatva, azt az életben ő maga is
'próbálja megvalósitani, hogy a vallás és az erkölcs ne legyen csupán
-csak a gyengéknek fegyelmezésére kigondolt eszköz, hanem a felnőt-
teknek is állandó lelki vigasztalása legyen és hogy maga a művészet
ne legyen a korlátlan fantázia játéka, hanem legyen megnemesitője
magának az életnek és a közerkölcs ne legyen közönséges áruczikk,
hanem maradjon továbbra is rendithetetlenül és romolhatatlanul alapja
-és biztosítéka Magyarország íennállásának.s

V égül örömmel jegyezzük fej, hogy a középúkolaz' tanárok jizetés-
;ügye kellő méltatásban részesűlt, A felszólaló képviselők majdnem vala-
mennyien pártjára keltek a középiskolai tanároknak ez ügyben benyujtott
memorandumának. Boda Vilmos (függetlenségi képviselő) felolvasta a
memorandumot és az abban foglaltakat a kormány figyelmébe ajánlotta.

Komlóssy Ference (kormánypárti) a középiskolai tanáregyesületnek
a fizetésemelés érdekében való kérelmét ajánlja a Ház figyelmébe.
Kimutatja, hogy alig 120- 13°.000 korona az a különbözet, melylyel
a tanárok kérését teljesiteni lehet. Határozati javaslatot nyujt be, mely-
ben utasítani kivánja a kormányt, hogya középiskola i tanárok fizetésé-

.nek rendezéséről az I893. IV tö'rvényczikk értelmében póthztel utján gon-
-doskodjék.

Bereeuicsy Albert megjegyezte, hogy Komlóssy intenczióját, hogy
a középiskolai tanárok fizetése mihamarabb úgy szabályoztassék, a
mint a fizetés szabályozási törvény 1894-ben tényleg czélba vette tel-
jes mértékben helyesli és ahhoz hozzájárul. Legfontosabb Szél! Kálmán
minisz.terelnőknek e tárgyban tett következő nyilatkozata :

En a középiskolai tanárok fizetése nek kérdését olyannak tartom,
amely megérdemlz", hogya kormány foiytonas : és á llandó gondoskodás
iá rgyá t képezze, mert elismerem, hogya mennyire lehet segiteni az ott
mutatkozó hiányokon és bajokon, segiteni kell, mert a kik igazán nagy
fontosságúak az ország kulturájára, nemzeti összes érdekeire és állami-
ságára kiható munkát végeznek, azok a középiskolai tanárok. Hiszen ők
a nemzeti kulturának egy jelentékeny részét végzik és napszámosai
annak a nagy ügynek, melyet rninél virágzóbbá tenni 'mindnyájan
~h~ljuk. .

Hogy őket jobb állapotba hozzuk, azt z'genz'sóha jtom, de azt meg
kell gondolni, mily alapon, hogyan és mikép? Ezért kérem a képviselő
urat, méltóztassék javaslatát visszavonni, a magam részéről kijelentem,
hogy ezt a kérdést a jö'vő kÖltségvetés tá rgya lásáná l nagyon komoly,
iJeha tó megfontolás tá rgyává fogom tenn«.
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D e z s ő L a j o s .

Dezső Lajos márczíus 18-án ülte meg tanítóképző-intézeti igazgatói
működésének negyedszázados évfordulóját. Ez ünnep szűkebb körben,
a tanári kar és a képzőintézeti ifjuság előtt folyt le; a tanítóság, a volt
tanítványok április 4-én tartanak számára ünnepet. Azonban az ünn<;;p-

.nek már az első felét is az egész ország tanítóképző tanársága és nép": " ioA

oktatásának többi munkásai nagy érdeklődéssei kisérték. Ez természetes
is, mert alig van tanítóképző tanár az országban, a ki nagyobb tiszte-
letben állana, mint Dezső Lajos. Sőt Dezső Lajos azon keveseink közé
tartozik, a kinek a külföldön is jól ismert neve van.

Dezső Lajos eredeti egyéniség. A sokszor nyerseségig őszinte
modora meleg jó szivet takar; egyszerü puritán megjelenése nem lát-
tatja széles tudását, értelme mélységét. A nagy czélok felé törekvő-
elméje képes a nagy eszközök kikutatására, de nem veti meg a kis
eszközöket sem. Tudott reformeszméket felszínre hozni, de tudta kidol-
gozni szaktárgyai módszerét is a legapróbb részletez éssel. Lelke a kétely
árnyékától nem ment; de lelkesedésének tüze kiolthatatlan, s ez és.
mélyen gyökerező idealismusa fentartá és tettekre készteté lelkének
erejét.

Dezső Lajos nevét a Comenius Didaktika Magnájának lefordítása
örökéletűvé tette a neveléstörténelemben. De azonkívül ő sokat írt, de
különösen sokat tanított és sokat nevelt. Megadatott neki, hogy hirdet-
hesse az igét. Eszméi különösen a tanítóképzés fejlődésére erjesztő-
kovászként hatottak. Szelleme tárházat mindenkoron nyitva tartá. El-
mondhatja Comeniussal: cA mit az Úr értenem adott, írn 1 leteszem a
közjó javára.» I

Huszonöt éves igazgatói működésének ünnepén kívánjuk, hogy
adassék neki még sokat küzdeni s fáradni. Haszna lészen abból a.
közjónak.

·x· *zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Dezső Lajos, sárospataki tanítóképző-intézeti igazgató igazgatót
működésének 25 éves .jubeliumát e hó 27-én ünnepelte az intézet
tanári kara, - a j volt tanítványok szintén rendeznek ünnepélyt,
még pedig április 4-én. A tanári kar által rendezett ünnepély nagy
fénynyel ment végbe az intézet termében. Nemes Lajos tanfelügyelő-
nyitotta meg az ünnepélyt, majd Buza János, az igazgató tanács tagja,
Veres Ference és Palágyi Lajos tanárokból álló küldöttség ment Dezső-
Lajosért, a kit megérkeztekor az ifjusági énekkar üdvözölt. Majd Neme~
tanfelügyelő a kormány nevében üdvözlő beszédet mondott s átadta Dezső-
nek a miniszterium elismerő okmányát, majd az igazgató tanács nevében
üdvözölte ?- kiváló tanférfiút. A tanítóképző tanári testülete nevében
Hodz'nka Agoston tanár tolmácsolta a tanári kar érzelmeit s a Veres
Ferencz szerkesztette üdvözlő iratot nyujtotta áto Következett a.
sárospataki főiskola nevében Zsz"ndely rektor beszéde, majd egy inté-
zeti ifjú beszélt. Az ünnepelt minden üdvözlésre meghatottan és szépen
válaszolt. Közbe az ifjusági énekkar énekelt. Ezután bankett volt. Fel-
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köszöntőt mondottak a királyra, Wlassicsra, Zsilinszkyre, Dezső Lajosra,
a jelen volt Matolai Etele alispánra stb. Számos üdvözlő levél és táv-
irat érkezett, többek köztzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAKún Bertalan püspöktől, Molnár Istvan főis-
pántóL Legközelebb megjelen Palágyi Lajos szerkesztésében egy emlék-
lap Dezső Lajos méltatására, ebbe számosan Írtak, köztük Zsilinszky
Mihály államtitkár, Axamethy Lajos min. tanácsos, Molnár Viktormin,
tanácsos, Beöthy Zsolt, Neményi Imre, Gyertyánffy István, Kiss Aron,
Kovács János és sok tanítóképző tanár s igazgató. A volt tanítványok
alapítványt tesznek az intézetben.

A' megjelenendő Emléklapból közöljük Dezső Lajos életrajzának a
következö részleteit:

* *

Dezső Lajos született 1847. augusztus z r-én Szentesen. Szülei,
Dezső Bálint és Ugrai Sára, elébb a szentesi iskolába járatták, majd a
sárospataki főiskolába küldőtték. Szorgalmáról tanuskodik, hogy itt a
jogi és hittani szakot egyszerre végezte el. Ezután egy évig a főiskola
széniora volt, egyúttal mint segédlelkész is működött. Lelkének hajla-
mai korán a nevelésügy mezejére terelték őt. Tanítói pályáján széles
alapú előkészülettel kivánt megindulni. Rég megfogamzott szívében a
vágy, hogy hazánk tanügyén kívül a külföldi iskolai' ügyet is tanul-
mányozza. De még mielőtt tervét megvalósíthatta volna, egyhangulag
a Szatmár-Németi gimnázium tanárává választották. Amde ez állását
el nem foglalhatta, mert időközben az 1872-1873. tanév elején szülő-
városába, Szentesre, hívták meg polgáriskolai tanárnak. Ugyanekkor
választatott meg a szentesi polgári leányiskola tanítónőjévé Róth Mária
is, - így találkozott a gondviselés különös kegyéből azzal a nővel, ki
kesőbb hitestársa lőn s kinek ma is családi boldogságát köszöni, A szülö-
földhöz való ragaszkodás szólította Szentesre s ott a szeretett szülőváros
körében töltötte tanítói pályájának első éveit.

Alig három hónapig volt szentesi. tanító, midőn a kormány állam-
segélylyel külföldi tanulmányútra küldötte. Németországban és Svájczban
tanulmányozta a népoktatás • ügyét. Járt Góthában, Weissenfeldben,
Berlinben, Brémában ésKüssnachban, mindenütt a képzők ügyét
tanulmányozva. Ezekről jelentést is küldött a közoktatásügyi minisztériurn-
nak. Jóval később 1889-ben Párisban is járt s ez alkalommal sem
mulasztotta el az ottani tanítőképeői állapotokat tanulmányozni.

Góthában Kehr, Weissenfeldben Hentschel és Brémában Lüben
voltak mesterei. Bizonyítványt a hírneves Kehrtől is nyert.

Hazatérve a lévai állami tanítóképzőhöz a természet- és meanyiség-
tudományok tanáráva neveztetett ki.' ,

Alig másfél évi működés után a fiatal 28 éves tanárt az a kitün-
tetés érte. hogy tanítóképző-intézeti igazgatónak Sárospatakra küldetett.'
1875. április 4·én tette le Sárospatakon a hivatali esküt s ez időtől
fogva tölti be e városban a nehéz és felelősségteljes tisztet.

De elfoglaltsága daczára sohasem szünő szorgalommal gyarapította
a tanügyi irodalmat,

Önálló munkái közül elsősorban említjük «Comenz'us Maf[ya1'o1'szágom



ez. úttörő munkáját, melyetzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAKiss Áron méltatott a Néptanítók lapjá-
ban, elismervén, hogy Dezső Lajos új irányt jelölt a magyar Comenius
irodalomnak. Az általa kijelölt nyomon fejlődött azóta tovább a Come-
nius-irodalom. Ugyancsak Dezső Lajos fordította le magyarra «Comenius
Didaktica Magua s-ját s közölte a «Nemzeti Nőnevelés s-ben Comenius
több sárospataki beszédét, melyek közül a könyvek olvasásáról szólő
beszéd ma is az állandó és becses olvasmányok közt foglal helyet.
Dezső Comenius tanulmánya a Gothában megjelenő -Pedagogische
Blatter s ez. folyóiratban német nyelven is elterjedt s a mi kíváló szak-
írónk nevét a kulföldi tudományos körökben is ismertté tette. A Cornenius
irodalom terén kifejtett munkássága elismeréséül érte Dezső Lajost az a
kitüntetés, hog}' a Comenius születésének 30o.ik évfordulója alkalmával
Budapesten tartott országos emlékünnepélyen ő kéretett fel az ünnepi
beszéd tartására. A berlini Comenius-társaság irodalmi érdemeiért tagjává
választotta.

Dezső Lajos, mint tankönyv-író is egyike a kiválóbbaknak. Tan-
könyvei : a népiskolai olvasókönyv három kötete, a népiskolai számtani
példatár három kötete s a Pásztor Sámuellel együtt szerkesztett
népiskolai énektár két kötete. Számtani és olvasókönyvei több kiadást
értek.

De ezen önállóan megjelent munkái csekély részét teszik Dezső
Lajos irodalmi munkásságának. Szarnos neveléstani értekezést írt, neve-
zetesen a ~Néptanítók Lapjá s-ba, a «Népnevelők Lapjás-ba, a «Sáros-
pataki Lapoko-ba, «Nemzeti Nőneveléss-be, Padagogische Blatter s-be,
«Magyar Tanítőképző s-be, «Magyar Pedagogía--ba. «Zemplén s-be,
«Őrá!ló:o-ba, «Budapesti Szemlésebe. és Verédy "Pedagógiai Encyclo-
pedias-jába, Árvay Józsefről és Fáy Andrásról írt életrajzai' a - Pédagőgiai
Plutárk s-ban jelentek meg.

Egyéb közéleti tevékenységéről megemlítjük, hogy több évig ügyvivő
elnöke ,yolt a sárospataki irodaini körnek, melynek most is tevékeny
tagja. O alapította meg a zemplénmegyei általános tanító-egyesületet,
a melynek ugyancsak évekig elnöke volt, jelenleg pedig tiszteletbeli
tagja.

Dezső Lajos egyéniségének legbecsesebb és az egész nemzet közmű-
velődésére kiható része azonban ama· harczokban nyilatkozik meg, a
melyeket úgy mint szakíró, úgy mint az országos közoktatási tanács
tagja s . úgy is mint a tanítóképző tanárok egyesületének tagja az or-
szág tanügyi mozgalmaiban kifejtett. Számos új eszmét és tervet
vetett fel s habár ezeknek csak egy része ment át a gyakorlati életbe
s habár e megvalósúlt eszmék közűl is nem egy a gyakorlatban Dezső
Lajos szándékaitól eltérő alakulatot öltött s habár ő sohasem követelte
magának az eszme fölvetésének érdemét, - az elfogúlatlan méltatónak
mégis kötelessége ezekre utalni, hogy Dezső Lajos egyéniségének és
sajátos helyzetének érthető képét nyújtsa.

Azon részlettervek közűl, a melyeket a közművelődés terén fölvetett,
megemlítjük a tanítóképző tanárok országos egyes:iletének eszméjét, melyet
még lévai tanár korában r874-ben vetett fel, de melyet ő nem központí
szervezettel terveit. Dezső Lajos féltette az egyesűletet a főváros hatásától
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s természetszerű nek tartotta, hogy a tanítóképző tanárok, kiknek műkö-
-dése túlnyomó részben nem a fővárosra, hanem az országra esik,
szervezetükben a vándorgyűlések alakját fogadják el. Ebben nem a köz-
.pont elleni elfogúltság vezette. hanem erős magyar érzése, az el-
.hanyagolt vidék szeretete s az az aggodalom, hogy budapesti központtal
.az egyesület nem fogja teljes függetlenségét megóvhatni. Az egyesület
később Hetyei Gábor dévai igazgató buzgólkodására megvalósúlt s bár
budapesti központtal, de bizonyára senki sem vitatja el Dezső Lajos
-érderneit és szándokának nemes irányzatát.

Hogy az ellenünk áskálódó s főleg iskoláira tárnaszkodó] nemzeti-
ségeket megtörje, a nyolczvanas években a tanítóképző tanárok buda-
-pest! gyűlésénzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAaz országos tanító-képesító bizottságok eszméjét vetette [el.
Ez az eszme, fájdaiom, még nem valósúlt meg, de most újra megjelent
.a tanügyi viták terén. 'Oilakogy most kizárólag az állami tanítóképzőkre
akarnák kötelezővé tenni. Amde ezzel korántsem érnők el a czélt, a
melyet Dezső Lajos kitűzött t. i. azt, hogy a nemzetiségi tanítók is az
állam bizottsága előtt, tehát magyar hatóság előtt vizsgázzanak. Sőt
ellenkezőleg az eszme ilyetén megvalósításával a nemzetiségek előnyt
nyernének a magyarok felett, mert nekik nem kellene országos bizott-
ság előtt vizsgázniok. Hiszen az egész országos bizottságra épen csak \
.a nemzetiségi tanítók miatt van szükség.

Éveken át harczolt s harczol ma is Dezső Lajos a tanítóknak
~gyetemre vató bocsá tása ügyében,' hogy ez által a képzők szÍnvonalát
emelje, a tanítók tovább haladását lehetövé tegye s megszüntesse azt
a zsák· utcza rendszert, amely tanügyi rendszerunket elékteleníti, Csak
1S ezért, mert az egyetemi rendszer híve, harczolt a Pedagógium intéz-
ménye ellen is s ezen, pályáján végig húzódó harczról még ellenfelei
-is elismerik, hogy tisztán elvi okból indúlt ki s elvi alapon marad
mindvégig. Dezső Lajos nézéte ugyanis az volt s az ma is, hogya
pedagógium útját állja a tanítók ama törekvésének, hogy magasabb
kiképzést az egyetemen nyerhessenek. .

Dezső Lajos készítette 1893-ban a tiszáninneni református egyház-
kerület tantervét a népiskola számára. Ebben jelent meg először az
<utasítás, hogyamely iskolában két tanító van; a tanúlők ne leányok
-és fiúk szerint különíttessenek el, hanem osztályok szerint. A leányok
s fiúk együtttanulása ellen akkor általános volt felzúdulni, - mig végre
győzött Dezső Lajos felfogása s a közoktatásügyi minisztérium I899-ben
kelt rendeletében Dezső Lajos felfogásával az egész országra kötele-
zővé tette.

Ugyancsak Dezső Lajos penditette meg 1873 -ban azt a tervet,
hogy a hazánkban annyira elhanyagolt siket.nema okta tás kérdését mik ép
lehetne a legolcsóbb eszközökkel rövid idő alatt megoldani. A fölöttébb
költséges s a mellett vajmi kevés növendék befogadására alkalmas
siketnéma-intézetek helyett azl ajánlotta, hogy - mint ez Németor-
szágban van - a tanítóképzőkben siketnémák oktatására is képeztes-
senek a tanítójelöltek. Ily módon az ország minden részében, külön
intézetek nélkül, minden siketnéma gyermek oktatásban részesülhetne.

A közoktatási tanács 1898· iki gyűlésén reklamálta Dezső Lajos a



középiskola első és második osztályát a népiskola számára, vagy is
kivánta azt, hogy a tanulók ne a negyedik osztály elvégzése után lép-
jenek a gimnáziumba, hanem a hatodik osztály elvégzése után. Mert a
hat osztályú elemi iskola csak is ily módon érhető el igazán s mert a
mai gimnázium első két osztályába . nem való még a szakrendszer. A
népoktatás teljessé tétele a ma oly sok helyen csonka népiskola bete-
tőzése csak ez úton lesz megvalósítható. .

Dezső Lajos kivánta már 1882-ben és kivánja most is, hogy a
képzőkzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAgyakorlo z'skolá ja valóban czélját tölthesse be s négy tanítót
nyerjen. Ezen kivánalmát később, - habár tőle függetlenűl is - fel,
vették a tanító-képző tanárok egyesületének programmjába.

Kivánalma az- is, hogy az egész ország középiskoláinak, úgy
képzőinek is :felügyeletét korszerűen rendezzék, még pedig nem kerületi
főigazgatók, hanem szakok szerint felügyelet útján. Ez, a hatáskörében
egész országra kiterjedő s a különböző szak ok legkiválóbb képzőiből
alló tőigazgatói testület gyakorolná a felügyeletet az összes iskolák
fölött, a melyekben szakok szerint oktatnak s ez a testület lépjen a
mai közoktatási tanács helyébe.

De ki győzné felsorolni amaz indítványok s tervek sokaságát, a
melyeket Dezső Lajos irodalmi téren ariketteken és tanácsgyüléseken fel-
vetett s melyek bármely, különböző részletekre vonatkoznak is, mindig
egységes gondolkodási rendszerből folybak s az egész hazai tanügynek
nagyobb arányú konczepczióját igazolják. A magyar mivelődés rajongó
szeretete, a magyar állarnunk megszilárdításának állhatatos törekvése s
a tanügyi szervezet egyöntetűvé, klasszikussá tétele az ő vezérelve,ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1 R O D A .RQPONMLKJIHGFEDCBALOM .ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A m a g y a r o r s z á g i k ö z o k t a t á s t ö r t é n e t e M á r ia T e r é z ia

k o r á b a n .

Könyvismertetés.

A magyarországi közokta tás tör ténete Mária Terézia korában, Irta: Dr. Fináczy Ernő;
1. kötet 1740-1773. Budapest, 1899. Kiadj~ a Magyar Tudományos Akademia (80 vm .

449 1.) Ara 4 frt. .

A magyar népoktatás ügyének munkásai sokáig fájlalták és fáj-
lalják még ma is Molnár Aladárnak elhunytát. Kevés olyan igaz barátja
volt a magyar tanítósag nak, mint ez a jeles férfiú. Midőn a tan ügy
munkásainak jólétéről, vagy a nemzeti népoktatás érdekéről volt szó;
nem ismert ez akadályokat, nem tűrte, lerombolta még a saját érdekei
rovására is a korlátokat. A mily büszkeséggel emlegettiik az Ő nevé-
vel kapcsolatban, hogy a tanítói nyugdíjtörvény megalkotásával hazánk
törvényhozó testülete sok. idegen államot megelőzött, ép annyira elsz0-

morkodtunk, valahányszor arra gondoltunk, hogya kérlelhetetlen halál
meggátolta őt abban, hogy c A közoktatásügy Magyarországon a
XVJlI .. században» czimű nagy munkáját befejezhesse.
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A· kiket az isteni gondviselés arra rendelt, hogy hazánk tanító-
nemzedékét megismertessük azokkal a harczokkal, miket nemzetünk
jobbjai az iskoláért, a népnevelés ügyéért az erőszakkal és zsarnokság-
gal folytattak. évről-évre szorongva vártuk: felveszi-e valaki a magyar
közoktatásügy történetét ott a. hol azt Molnár Aladár elhagyta? Lesz e
valaki, a ki hiteles okmányok alapján kimutassa, hogyan és miként
jutott nemzetünk közoktatásügye Bécs uralma alá? Mi tűrés-tagadás:
már-már csüggedeztünk. S talán voltak is egyesek közöttünk, a kik
nem akartak hinni saját szemeiknek, a mikor először olvasták:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAMolnár
Aladár munkájának a folyta tása - megjelent I Igen is: megjelent, És
már előre is jelezbetern. a mit a képzőintézeti tanárok közül már sokan
tudnak: méltó folytatása Molnár Aladár nagy munkájának. Olyan
munka ez, a melynek alapján neveléstörténelmünknek nem egy téves-
felfogását, hibás adatát helyre lehet és helyre is kell igazítani.

Dr. Fináczi a hazai és a bécsi levéltárakban hangyaszorgalommal
éveken keresztül gyűjtötte ehhez a munkához az adatokat, hogy ennek
a kornak oktatásügyét feltárhassa És ez, a mi az oktatásügy á lt: llános
állását és fejlődését illeti - sikerült is neki.

Nem szeretnérn, ha ebből az állításomból bárki azt qlvasná ki.
hogy most már erre a korra tartozó mindennemű tanügy történelmi
adalék kutatása, közrebocsájtása - felesleges. Korántsem. Sőt inkább-
népoktatásügyünk mult jának történelme érdekében megragadom a jelen
alkalmat is arra, hogya pályatársaim figyelmét a püspo'ki és kápta lani
levéltá rakra irányítsam. Én hiszem. reménylem s csaknem biztosra
veszem, hogy ezekben nemcsak a XVIII· ik századra, de régebbi időkre
vonatkozólag ig- érdekes és értékes adalékok vannak. A kik könnyeb-

ben hozzá férhetnek, kutassanak ezekben is. Nincs itt a helye annak,
hogy mindazokat elősoroljam, a mikre nézve felvilágosítást csak ezek-
től a ·kutatásoktól várhatunk. Egyet azonban nem hallgathatok el.
Adatunk van rá, hogy hazánkban az egyes egyháznagyok már a
XIV. században végeztek - Canonica Visitatió s-t. Később az egyházak
meglátogatása mind-rnind sűrűbb lett. A felvett jegyzőkönyvek nemcsak
az egyház vagyonárol, a kegyes alapítvanyokról számolnak be. Fel
vannak bennök sorozva az iskolákra és a tanítókra vonatkozó adatok
is, Csak az a baj, hogy ezekből a jegyzőkönyvekből csak egyes töre-
dékeket ismerünk. Csaknem lehetetlennek tartom, hogy a jegyzőköny-
veknek s az ezek alapján készült jelentéseknek nyoma ne lenne az em-
lített levéltárakban. Mennyivel más képet tudnánk alkotni népoktatás-
ügyünk' multjaról, ha ezeknek a jegyzőkönyveknek, ezeknek a jelente-
seknek az iskolákra és a tanítokra vonatkozó részleteit nem csak
töredékekben, hanem a maga egészében ismernők 1 Ezekre az adalékokra
Fináczy kitünő könyve mellett is igen nagy szükségünk van, nem csak
a régebbi időkre, de ép a XVIII. századra vonatkozólag is. A mellett
a kimerítő s könnyen at tekinthető kép mellett, a mit Fináczy könyve
a felső és közép oktatásról nyújt, még jobban szembeszökők azok a
hézagok, a mik népoktatásügyünk multjáról lépten-nyomon mutatkoz-
nak. Ezért tartom én fontosnak. ezért sürgettern már nem egyszer az.
említett levéltárak átkutatását. Közös erővel, vállat vállhoz vetve,
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nekünk képző intézeti tanároknak kell első sorban azon lennünk, hogy
ezek az adatok napfényre kerüljenek. mert csak igy adhat juk nép-
oktatásunk mult jánakzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAteljes és igaz képét. .

Ezzel a kérésemmel, ezzel a buzdításommal nem akarok én dr.
Fináczy könyve értékéből semmit levonni. Hiszen tudjuk, hogyakor.
mány a népoktatással még a XVIII. század első felében is édes-keveset
törődött. Vallási és felekezeti ügy volt ez jó darab időn keresztül. Az
egyház gondoskodott erről, annyira a mennyire jónak látta, úgy a
hogy tehette. Királyaink legfelsőbb felügyeleti jogukat tényleg csupán
a protestáns iskolák felett gyakorolták. A katholikus iskolák ügyeibe
beavatkozni nem volt okuk. Az uralkodó vallás érdekei azonosak vol-
tak a katholikus állam érdekeivel, Ebben rejlik az oka annak, hogy a
kormányok rendeleteit tartalmazó levéltárakban kevés adat van ebből
a korböl a katholikus népiskolakról.

Egészen más szempont alá estek a protestáns iskolák 1 Királyaink
és korrnányférfiaik vallási meggyőződésüknél fogva istenes cselekedet-
nek tartották, ha a megtévelyedettek utódai közül minél többet vissza-
téríthetnek az anyaszentegyház kebelébe. Ezt a vallási meggyőződést
támogatta a politikai érdek. A bécsi kormány látta, tudta, hogy nem-
zeti szabadságharczaink hősei jó részben protestánsok voltak. II. Rákóczy
Ferencz seregeinek kilencz-tized része protestánsokból állott. Nem csoda
tehát, ha az udvari körökben a protestán és a rebellis jóformán azo-
nos fogalom volt. Azt hitték, a mily mértékben apasztjálc az eretnekek,
a tévelygők számát, éppen abban a mértékben szaporítják a császár
hűséges alattvalóit. Ebben rejlik lélektani oka a protestánsok hábor-
gatásának, a convertiták dédelgetésének, az udvar és hivatalnokai térítői
buzgalmának. '.

Milyen nehezen szoktak hozzá a katholikusok az apostoli király-
ságból folyó legfelsőbb felügyeleti joghoz, arra nézve igen érdekes a
kegyes alapítványok felügyeletének a története. Az 1715. évi LXXIV.
törvényezikkben azt kivánják a KK. és RR hogy mindennemű és
rangú intézetek felügyeleti joga az alapítók, a püspökök és a király
személye között osztassék meg. A szentesített szöveg a felügyeletet a
Felség kizárólagos jogának tartotta fenn s ezt nemcsak a tanintézetekre.
hanem az összes a lapítványokra is kiterjesztette. Az 1723. évi LXX.
törvényczikk újból hangsúlyozza a király legfelsőbb felügyeleti jogát.
A Helytartó-tanács kebelében egy külön bizottságot (commissio piarum
fundationum) bíz meg az ellenőrzés és felügyelettel. Ezért a Hely tartó-
tanács 172 5-ben fel is szólítja az ország összes hatóságait : vegyék
számba a kegyes alapítványokat I A felszólításnak nem lett foganatja.
I733-ban a megyés püspököket küldik ki királyi biztosokul, a saját
egyházmegyéjeikbe. Reájuk bizzák: vegyék számba a szemináriumok,
collegiumok, convictusok állapotját. Evenkint tegyenek jelentést ezek
állapotjáról a Helytartó-tanácsnak. A jezsuiták tiltakoznak a püspökök
felügyelete ellen. A hol csak lehet, nehézségeket gödítenek a királyi
biztosok vizsgálatai elé. Ennek a huza-vonának az eredménye, hogy a
nagy-szombati jezsuita collegium rendszeres megvizsgálása csak I757-ben
sikerül. Ebből látható az is, hogy míg a protestáns iskolák megvizs-
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gálásánál a kiráíyi biztosok azihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIII 5. évi LXXIV. törvényczikkre hivat-
koztak, addig a saját iskoláikra vonatkozólag olybá vették a törvényt,
mintha ezt csupán azért hozták volna, hogy a protestansokra annál
inkább ügyelhessenek.

Az 1732' dik é" ben arról tanácskoztak Bécsben : miként kellene a-
magyarorszagi hitéletet behatóbban gondozni. Ez az értekezlet fig\ el--
mét az oktatásügyre is kiterjesztette. A királyajegyzőkönyvre saját
kezüleg azt írta: <Abból a czélból, hogyzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAaz a lsóbb (tri via lis) s egyéb,
tánulmányok is jobb karba hel1!,eztessenek, meg kell írnia Hely tartó-
tanácsnak, hogy vegye ismét tárgyalas alá ezt az ügyet, mely már-
előbbi országgyüléseken tárgyaltatott s terjeszsze fel erre vonatkozó vé-
lernényét.s A helytartó-tanácsnak azonban úgy látszik nem volt semmi-
lyen véleménye, mert ebben az ügyben e sürgetés daczára nem intéz-
kedett. Arról. hogy a tanulmányi ügyeket rendszerint reformálni kellene,.
egész a hatvanas évek ig szó sincs. A Helytartó-tanács sokkal jobban
el volt foglalva a protestánsokkal, mintsern tanügyi dolgokban az egész-
országra szóló tervvel előállhatott volna. Nemcsak maga nem tett,
de azokat az eszméket is elhagyta posványosodni, a mit mások felve-
tettek. Példa erre a tervezett, de létre nem jött kirá lyi nemesi (lovagi)'
akadémz'ának a sorsa. A magyar kormányszékek tehetetlensége volt az
oka annak is, hogy tanügyünk lassan-lassan az ausztriai kormányzat
hatalmába került. A mit Bécsben s az osztrák örökös tartományokban.
üdvösnek gondoltak, azt át akarták ültetni hazánkba is, de úgy, hogy
a magyarországi főiskolák valamikép azon a színvonalon ne állhassanak,
a melyeken a bécsiek. Hogy így, a ki gyermekének alaposabb képzett-
séget akar adni" kénytelen legyen azt a császári városba küldeni. A

magyar nemzet áthasonulásának ez is egy s nem is alárendelt fontos-
ságú eszközének mutatkozott. Ennek elég bizonysága a nagy-szombati.
egyetem theologiai s jogi facultasának a - reformálása.

Azon, hogy a Helytartó-tanács és a kanczellária tanügyi tekin-o
tetben ilyen tehetetlen volt, nem is csodálkozhatunk. Külön tanügyí
osztálya sem az egyiknek sem, a másiknak nem volt. A Helytató-ta-
nácsban a katholikus iskolák ügyét, de leginkább csak az anyagi ol-
dalról a kegyes alapítványok bizottsága intézte; a protestáns iskolák
pedig a vallásbizottság hatalma alá tartoztak. Ezt a vallásbizottságot
intézkedéseiben nem egyszer, mondhatnám a legtöbbször, a már fentebb,
érintett vallási meggyőződés sarkalja.

A Helytartó-tanácsnak a protestáns iskolák ellen intézett hábor-
gatása és üldözése megértése végett kissé messzebbre, egész az 1681. évi
soproni országgyülésig kell visszatérnünk. Tudjuk, hogy ezen az ország-
gyülésen a protestánsok aránylag kevesen voltak, Nem rernényelhették,
hogy országos végzéssel segíthetnek ügyeiken. Ep ezért külön feliratot
nyujtottak be a királynak, Ebben a feliratban a többek között azt is
mondják, hogy templomaik, paplakjaik, iskolá ik, kórház aik erőszakosan
lefoglaltattak, halottaikat csak nagy díjak lefizetése mellett temethetik
el szertartással; lelkészeik, tanítózk mindenféle ürügy alatt házaikból
kiüzettek, börtönre vettettek, vármunkára, gályarabságra hurczoltattak.
A katholikus rend ek meg a protestánsok ellen írtak fel. Panaszaikban.
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felsorolják: a protestánsok a katholikus papokat levetkőztetve csalán-.
ban, tövisben hentergették, az utczán hurczolták, korbács mellett tán'-'"
czolni, tűzön keresztűl ugrálni kényszerítették; másokat kezeiken, lábai-
kon megpatkoltak. mások hátán do hányt vágtak. E panaszokból az az
egy mindenesetre kitünik, hogya kölcsönös üldözések és kcgyetlenke-
-dések. általánosak voltak, A király [elhívta ~ rendeket, ne vádolják köl-
,csönö sen egymást, hanem munkálkodjanak válarnenyien a közbéke
helyreállításán. Ilyen előzmények után jött létre az r68ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI. évi XXV. és

XXVI. törvényczikk. Az első biztosítja a val1ás szabad gyakorlatát, a
második az országot a protestánsok nyilvános vallásgyakorlás a szem-
pontjából három csoportba osztja.

Az első csoportba tartoznak az úgynevezett articularis helyek, a
melyekben a királyi biztosok által kihasitott területeken szabadon gya·
koroihatták vallásukat s tarthattak fenn nyilvános iskolákat.

A második csoportba tartoznak az úgynevezett privilegiált várme-
gyék, a melyekben a törvény már nem szorítja a szabad vallásg yakor-
latot bizonyos meghatározott helyekre, hanem a hol a protestánsok a
szabad vallásgyakorlat birtokában r681-ig tényleg megvoltak, azokon
a helyeken tovább is megmaradnak. ,

A harmadik csoportba sorozta a törvény azokat a végeket, a mik
.a törökhódoltság tartama alatt mélyen benn voltak az ország szivében.

Tudjuk azt is, hogy a soproni országgyülés végzései ellen a pro-
testánsok óvást emeltek.

A legtöbb bajt okozott a protestánsokra nézve a törvénynek az
a záradéka, a mely azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAszabad vallásgyakorla tot csak a földesúrz jogok
teljes épségben tartásával engedte meg. A katholikus főurak és főpa-
pok a törvényezáradékára támaszkodva, protestáns jobbágyaikat, ezek
papjait és tanítóit akkor űzték el, akkor tették földönfutóvá, a mikor
nekik tetszett. A «cuius regio, eius religio» elvének borzasztó hatását,
a kormány hittérítői buzgóságát csakhamar érezniök kellett a protes-
tánsoknak,

Az r687-iki pozsonyi országgyülésen már panaszkodnak a protes-
tánsok, hogy sok helyen templomaiktóI és úkolá iktól végkép megfosz-
tottak, másutt meg a város végére, alkalmatlan, piszkos és elhagyott
helyekre utasitják őket. Panaszaiknak az az eredménye lett, hogy a
'soproni törvényczikk «még» érvénybenlevőnek nyilváníttatott.

Nagy baj volt az is, hogy az articuláris helyeket máskép magya-
rázták a katholikusok s másként a protestánsok. A katholikusok úgy
értelmezték, hogyaprotestánsoknak csak a meghatározott helyeken
szabad vallásukat nyilvánosan gyakorolni, másutt azonban nem. A pro-
testánsok azonban azt mondották, hogya törvény a megjelölt helyeket
különösen kúmelz", a szabad vallásgyakorlat azonban nemcsak e helye-
ken, hanem másutt is meg van engedve. A kormány a katholikus fel-
fogást tartotta az igazinak s a nem articuláris helyeken levő templo-
mokat és iskolákat bezár atta. A protestánsok a kormány és a királyi
biztosok eljárása ellen többször felírt ak a királyhoz. 1689, április 23-án
beadott könyörgésöknek az lőn a foganatja, hogy a király 169 I. április



2-án kiadta a híreszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBALeopoldz1zum Explana tió~-t, melynek az volt a
-czélja, hogy az 1681. évi XXV. és XXVI.' törvényezikket értelmezze.

A protestánsok az Explanatiót : nem ismerték el törvényes érté-
kűnek, még azt sem hitték, hogy Lipóttói származik, mert róla a király
aláírása. hiányzott. Daczára ennek ez volt az az okmány, a mely a
protestánsokat megfosztotta minden reményüktóI. E rendelet szerint
csakis az articuláris helyeken gyakorolhatják a protestánsok nyilvánosan
vallásukat. minden más helyeken tartózkodniok kell mindattól, a mi a
vallásgya korlattal összefügg, tehát az z"skolák felállításától és fenntar-
tásától is. A végrehajtást a királyi biztosokra ruházták. Ismervén a
kormány politikáját, már előre is gondolhatjuk,' hogy ezek a királyi
biztosok rendesen olyan emberek voltak, a kiktől a protestánsok jót
nem reményélhettek. Mind ez nem volt elég, az 168ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAL évi XXVI. tör-
vényczikkben a végekre nézve megjelölt helyek, mivel, már a török
uralom megszünt, elvesztették articularis jellégüket. Igy kergette
bele a kormány a vallás és szabadságért való háborúba újra a protes-
tánsokat.

A szatmári béke után a megtorlások korszaka következett. 1. József
a pozsonyi (1708, évi) országyülésen véget akart vetni a katholikusok
es a protestánsok közötti viszálykodásnak. Azonban a pozsonyi ország-
gyülés tárgyalásait a pestis miatt nem fejezhette be. 1. József a vallas
-dolgában két ízben (1709. és 17 ro.). is bocsájtott ki a protestánsokra
nézve elég kedvező rendeletet.

Ill. Károly korrnányra lépte után erélyesen hozzá fogott a pro-
testáns ügyek rendezéséhez. 17 I4-ben szokatlanul kemény hangú rende-
letet bocsátott ki, a melyben a hazai összes protestánsoknak szizorúan
meghagyja, hogy ezentúl szorosan ragaszkodjanak a soproni (1681.) és
.a pozsonyi (1687.) törvényekhez. A meg nem engedett helyeken a nyil-
vános vallásgyakorlatot szüntessék be. Fölös számú lelkészeiket, ta-
nítóikat, pedagogusaikat, iskolamestereiket bocsássák el. Felsőbb
iskoláikat, a melyek a felkelés előtt nem voltak meg, szüntessék be.
Mindaz t, a mi a vallas ügyéhez tartozik, a felkelés előtti állapotba
helyezzék vissza. A kik e királyi parancsolat ellen bármi ürügy alatt
vétenek, e vakmerőségükért kemény és példás büntetéssel lakol-
janak.

E rendeletnek a hatása és szelleme látszik az 1JI 5. évi XXX-dik
törvényczikkben. Kimondja e törvény azt, hogy a vallás szabad
gyakorlása a soproni (1681.) és a pozsonyi (1687.) törvények értelmében
az eddigi királyi renedeletek szellemében engedtetik meg. A felmerűlt
sérelmek megvizsgálására, orvosolására vegyes bizottság rendeltetik ki.
Ebbe a bizottságba a király részéről négy titkos tanácsos, a katholikus
és a protestánsok részéről ro - 10 tag neveztetik ki. Ha valaki a bizott-
ság határozatában meg nem nyugszik, az a sa já t neve alatt, de semmi
esetre sem másokkal közösen folyamodjék a királyi Felséghez orvos-
lasért.

A commissio két ízben is összejött, először Pesten, aztán Pozsony-
ban, de tárgyalásai eredményre nem vezettek. Végre mind a két fél



külön adta be nézetét a királynak.RQPONMLKJIHGFEDCBAIll. Károly a munkálatokat kiadta,
egy miniszterekből és udvari tanácsosokbéli álló bizottságnak. E bizottság"
javaslatát a királynak beadta~ Ennek a miniszteri értekezletnek a folyo-
mánya az úgynevezett czyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBACm'oNna Eesoiutio» J mely a protestánsok .vallás-
szabadságát csupán az artícularis helyeken engedi meg, Ilyen helyeken
a közrendű emberek. is olvashatják a vallásuk ra tartozó iratokat, de
csa l: a sa já t házuk népe számára. Egyéb helyeken a protestánsok a
romai katholikus plebanus hatósága alá tartoznak, neki stólát is fizet-
nek. A földesuraknak jussa jövőben is épségben marad. Ha azonban
a vallási dologban valamit akarnak cselekedni, kötelesek erre a kiralyi
engedélyt kérni. Megengedtetik a superintendensek tartása. Ezeknek a
tiszte az lesz, hogy az alattok levő egyházi szolgák erkölcsére vigyáz--
zanak, a hibázókat illendőkép megbüntessék. A lelkészek a világi ügyek-
ben a polgári bíróság alá tartoznak; annak elbíráiása azonban, helyesen
keresztelnek-e, vagy a helyesen való keresztelésre eléggé elő vannak-e
készülve, a katholikus esperesre tartozik. A házassági ügyekben a katholikus.
püspökök itélnek, de a protestánsok törvényei szerint Az elégedetlen felek
fellebbezhetnek az érsekhez. Az apostatak, különösen azok, a kik előbb-
a protestans vallásról a katholikus hitre, aztán megint a protestáns hitre
térnek, keményen büntettessenek. Vegyes házasságokat csakis a katholikus.
pap előtt lehet kötni. A katholikus ünnepeket a protestánsok is tartsák
meg külsőkép. A czéhek a körmenetekben részt vegyenek. A hivatalban
levő protestánsok katholikus módra esküdjenek. -A boldogságos szüzet
és minden szenteket határozottan megemJítsék. A törvény elébe állított
tanúk pedig a megsiokott módon esketendók meg.

A Helytartó-tanács ezt a Resolutiot minden vármegy ének é",
királyi városnak megküldötte. Az iskolák ügyére vonatkozó miniszteri
értekezleti megállapodást pedig miheztartás végett megküldötték a
kancz'elláriának. Ez a, hogy úgy· mondjuk, titkos utasítás a következőleg:
hangzott:

«A trzvz'a lis iskolák, mint a nyilvános vallásgyakorlathoz tartozók,.
bármely articuta r is helyen a grammatikáig bezárólag a nem katholikusok
nak is engedélyezendők ; a magasabb iskolák ellenben - ha csake tekin-
tetben külön királyi szabadalom és engedély fenn nem áll - mivel e
nélkül a katholikusoknak sem szabad felsőbb iskolát állíta ni, egyszerüen
beszüntetendők. Azon alkalommal pedig, a midőn a nem katholikusok
magasabb iskola állításának kiváltságáért folyamodnak a királyi Felség-
hez, különösen arra kell ügyelni, hogy állandó és biztos alappal rendel-
kezzenek, melyből bárminemű gyüjtesek s következéskép az ország-
lakosainak minden megterhelése nélkül, tanítóiknak, tanáraiknak illő-

ellátásáról gondoskodhassanak.s
Ez a titkos utasítás volt irányítója a Helytartótanácsnak a protes-

táns iskolákkal szemben. Ezt iparkodtak a legkiméletlenebb módon az.
összes protestáns iskolákon végrehajtani. Az )740-1772-ig terjedő idő-
szakban négy protestans iskolát teljesen beszuntették, 8-at pedig a
grammatikáig lefokoztak. Adataink vannak arra is, hogy a titkos utasí-
tást nemcsak a közép- és fóiskolákra, de a néptskolákra is alkalmazták ,

A nem articularis helyen levő protestáns népiskolát a kormány bezár--



hatta s több helyen be is záratta, iskolamestereiket elmozdította s
helyükbe katholikus tanítókat alkalmazott. Az ilyen helyeken működő
protestáns tanítókat" ha nem nemes ember volt, megfogták, néha még:
vasra is verték és a' jobbágyi szolgálatra kényszerítették. Szomorű

emlékei ezek a magyar protestánsoknak 1Nemcsak a protestáns, de minden
hazáját szerető magyar szívét mély fájdalomnak kell ellepni, midőn a,
magyar művelődés hatalmas oszlopainak pusztulásán, a jezsuiták karja
közé sülyedt Helytartó-tanács e működésén végig tekint I

A bécsi kormány a hazai protestáns iskolák bezárásával, lefoko-
zásával nem elégedett meg. Módot és alkalmat keresett arra, hogy a
protestánsok á külföldi akadémiákat, egyetemeket ne látogathassák olyan
nagy számban s onnan valami nevezetesebb könyvet haza ne hoz-
hassanakihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI

Arra, hogy Ill. Károly vagy Mária Terézia uralkodása alatt
katholikus nemes ember Bécsnél tovább utazott volna, csak a legrit-
kábban volt eset. Ellenben a protestánsoknál hagyományos felfogás
volt- az, hogy a hazai főiskolában szerzett tudományos képzés csakis a
külföldi akadémiában nyerheti teljes betetőzését. Ép ezért Németországba,
Svájczba, Hollandiába, Angliába igyekezett:' a tanulőknak igen nagy
része. Évekig megtagadtak mindent maguktól, csakhogy egyszer életük-
elmehessenek a híres mesterek hallgatására s gyarapíthassák ismereteiket
a külföldi élet és vívmányok tapasztalataival. A külföldi iskolákban
alapítványok voltak a magyar ifjak számára. Idehaza támogatták őket
a városok, egyházak, gazdagabb pátronusok, az iskolák barátai és jól-
tevői, A .nagyobb iskolákban külön pénztárak voltak erre a czélra.
A szegényebbek a theologiai tanulmányok befejezésével tanítóságra
mentek. Három éven keresztül rakták a garast garasra s úgy
indultak a külföldre. Némelyek nyíltan, útlevéllel, mások titokban
kereskedőknek, mesterlegényeknek öltözve. Eltűrtek minden képzelhető
zaklatást, koplal tak, fáztak. Gyalogosan utaztak be egész országokat.
Csak azért, hogya tudományok góczpontjába eljuthassanak. Két-három,
néha, több évi külföldi időzés után könyvekkel megrakodva tértek haza.
A legtöbben valamely félre eső faluban lelkészek vagy iskola tan í-

tókká .Iettek s nem ritkán nádfedelű házacskákban az eredeti nyelvről
fordítgatták magyarra a - bibliát.

A Helytartó-tanácsnak és a kanczelláriának ez a külföldi utazás
nincs inyére. A kanczellár azt jelenti ő Felségének, hogy az a katholikusok
külföldi utazásai nemcsak őket erősítik megzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAkelleténél jobban dogmáik-
ban, hanem alkalrnasabbakká és képesebbekke teszik e felekezetet mások
megtántorítására is. A Helytartó-tanács vallásügyi bizottsága meg úgy
nyilatkozik, hogy' ezek az ifjak olyelvekkel saturalva térnek Vissza,
melyek az eretnekség elhatalmasodására vezetnek ebben az apostoli király-
ságban. Veszedelmes könyveket hoznak be, a bennök levő felforgató
eszméket terjesztik a hazában; külföldi államok politikai állapotát,
kormányzati rendszerét magasztalják, a honi viszonyokat ócsá rolják,
s így a mások lelkét is megmételyezik A korrnany már I748-ban azt
ajánlja a királynénak, hogy csak azoknak engedje meg a kimenetelt, a kik
nemesek és hatosagi bizonyítványnyal igazolják, hogy rendelkeznek az

Magyar Tanitök6pzo. 13
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útraihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAszükséges pénzösszeggel. Később az útlevelek kiadása elé mind-
mind több akadalyt gördítettek. Azt mondják, ha jogot akarnak tanúini :
menjenek Nagy-Szombatba, orvosi tudományokat meg Bécsben is tanúl-
hatnak. A theologusnak meg a. kormánykörök nézéte szerint azért szük-
ségtelen külföld re menni, mert e tekintetben a hazai főiskolák is ki-
elégítik .a tanúini vágyókat. '

Mig így a protestáns ifjak külföldre való utazását gátolták, tiltot-
ták, addig minden lehetőt megtettek arra nézve, hogya katholikus
növendék-papok Rómába küldessenek. A kormányakimenőket pénzzel,
jó tanácscsal segítette s lehető tartós künnlétöket előmozdította. Nem-
csak a világi papok, de a szerzetes-rendek tagjai közül is többen tetőz-
ték be tanulmányaikat Rómában. A nyugati áJlamokba csupán a piaris-
ták látogattak el. '

.Érdekesen rajzolja Fináczy a censura ésrevisio torturáját is. Az
itt felsorolt példák ból láthatjuk, mily kevés kellett ahhoz, hogy a
jezsuita' felügyelet alatt állott revísio és censura rostájában valami könyv
fennakadjon s az országba be ne jöhessen. Csipkés Komárorni György
magyar bibliáját csak azért kobozzák el, mertzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAegy betű különbség volt az
ő és Károli Gáspár forditása között. Ezt ez egy betű különbséget (<< Meg-
keresztelvén őket Atyának, Fiúnak és Szt. Léleknek nevére. - Károlinál
nevébe) Isten káromlásnak mondja a jezsuita censor s utána az egri
püspök is és a debreczeni reformatus egyház tulajdonát képező 2884
példány bibliát lefoglalják. Molnár Gergely grammatikájának 3422 pél-
dányát meg azért kobozzák el, mert benne ezt a mondatot is megtalál-
ták : «Rákóczy György sokat harczolt Magyarországért •.

Bécsben maguk is megsokalták a pozsonyi censorok szükkeblüségét,
. kicsinyeskedését. Az eltiltásra, elkobzásra ajánlott könyveket bizalmasan
oda adták a bécsi censoroknak. Ezek sokkal elnézőbbek. sokkal szaba-
dabb szelleműek voltak. Utoljára. a kanczellária maga kérte .a király-
nét, hogy, a magyarországi könyvrevisió ügyeinek elintézését bizza a
bécsi censurára, A bécsiek nem akarták. A kanczellária újból könyörög.
Kérését a királyné meghallgatja. Ezentúl a magyar kanczelláriának csak
expeditori szerepe van a censuránál és a revisiőnál.

A censuránál, a külföldre szóló útlevelek kiadásánál, a protestáns
iskolák investigálásánál mindenütt a vallásos meggyőz.ődés az irányadó.
Az udvar körében a királynétól kezdve az utolsó hivatalnokig mindenki
lelkifurdalást érez, ha csak egyetlen egy alkalmát is elmulaszt ahaeresio
karjaiba került lélek megmentésére. A vegyes házasságból származott
gyermekeket erőszakkal katholizálják. A convertitákat tárt karokkal
fogadják s egy megtérő bünösnek jobban örülnek, mint száz igaznak.
Csuda-e ilyen előzmények után, ha a magyar protestánsok nem nagyon
lelkesednek a nagy királynéért s kormánya cselekedeteit a nemzet
érdekeivel ellenkezőknek állítják?

Dr. Fináczy könyvének második, legterjedelmesebb részét a köz-
oktatásügy állapotának leirása teszi. Tárgyilagosan s tanulságosan mu-
tatja ebben ki, a hivatalos adatok" alapján: milyen élet uralkodott 1766
táján iskoláinkban. Sorra veszi itt a jezsuiták, a piaristák, a pálosok,
az ágost. evangélikusok, az ev. reformáltak, a görög nem egyesültek
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közép- és felső iskoláinak állapotát. Figyelmét kiterjeszti a szemináriumok,
-convictusok, árvaházak ügyére. Feltárja azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAnlpokta tás á llapotá t, a felsőbb
oktatásnak kezdetét.

Nagyon sok érdekes és értékes tanügy-történeti adat van ebben
a részben. Népoktatásügyünk szempontjából én nagyon óhajtandónak
tartanám, ha dr. Fináczy nemcsak a tulajdonképpeni középiskolák, de
ezek elemi osstdiya i tananyagának részletezésére, tankönyveinek föl-
említésére s esetleg ismertetésére is kiterjeszkedik Ha ezeket ismerjük,
tudjuk egyszersmind azt is: mi volt ebben a korban az, a mit a jó
népiskolá tól megvártak. Hiszen ezek az elemi osztályok tulajdonkép nem.
voltak mások, mint a rendezett népiskolák mzntaklpez·. Valamint a
jezsuita és piarista gimnáziumok elemi osztályaiban volt syllabizálók,
olvasók és számolók osztálya, ép úgy volt az mindenütt a katholikus
népiskolában, hol rendszeres tanítás folyt. Nem lehetetlen, hogy gimná-
ziurnok elemi osztályainak tankönyveit alkalmazták az ilyen népiskolák-
ban. En e korból csupán két tankönyvet említek: az egyik Maróthi
uram Arithmeticája, mely a protestáns népiskolák számtanítására jó-
tékony befolyast gyakorolt és ugyancsak a számtanból Schotti Gáspár
jezsuita atya e Arithmetica praerica generalis- czimű műve.l)

A népoktatás állapotának ismertetésénél dr. Fináczy az 1770-dik
évi conscriptió adataiból indul ki. Ebben az évben ugyanis a korrnány
körrendeletet intézett a . vármegyékhez, a szabad királyi városokhoz és
kerületekhez, valamint a megyei püspökökhöz is: írják össze az iskola-
mesterek nevét és vallását, a növendékek számát és nemét, jövedelmeik
minőségét és mennyiségét, a fenntartókhoz való viszonyukat, tanításuk
módját és anyagát. A vármegyék a szolgabirákat küldötték ki az egyes
járásokba, a püspökök az espereseket hivták fel jelentéstételre. Ennek
az összeirásnak adatai csak csonkán maradtak reánk. Ez összeírás alap-
ján 2845 népiskola létezését állapítja meg Fináczy 'Ia vármegyék terü-
letén. Ha hozzávetőleg kiegészítjük a hézagokat, a hiányzó adatokat,
ha beszámít juk a királyi városok iskoláit, legalább 4000-re tehetjük e
korbeli népiskoláink számát. Hányan lehettek a tanítók? Erre a kér-
désre nem találunk feleletet. Egy korábbi 1720-ki összeírásban szó van
a tanítók számáról is, de abban a feldolgozásban, a melyet én ismerek-)
a tanítók száma csak a sz. kir. városokból Ca papokkal együtt 401) és
a zsidó tanítókról (68) van feltüntetve. Az iskolák' egy részének álla-
potára e kerból érdekes világot vet még a kamarai biztosok s köztük
Cothmann 1763 -dik évi jelentése. (Magyarra fordította Iványi.) Ennék
a jelentésnek a nyomával .nem találkoztam dr. Fináczy munkájában.

Érdekes adatokat közöl az iskolába járók számáról, a téli és nyári
iskolások közötti különbségekről; a tanítók mellékfoglalkozásáról, java-
dalmazásáról. Ezután ismerteti nehány szabad királyi városnak a nép-

1) E munka teljes czíme : Arithmetica practica generaIis. Ex cursu mathematico
R. P. Gasparis Schotti, E. Societate Jesu. In usum Tyronum mathematicorum et aliorum
excerpta. Tyrnaviae. Typis Collegii Acadernici Societatis Jesu. Anno 1763. (160 117. lap.)

2) Magyarország népessége a pragmatica sanctio korában 1720-1721. Budapest,
1896. statisztikai közlemények.
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iskoláját, majd felekezeti jelleg szerint veszi sorra a népiskolákat s.
végül az oktatás miként jére vor:atkozólag mondja el nézeteit. Olyan
adatok vannak e részben felsorolva. a melyek csak megerősítik azok-
nak a helyességét, a miket erre a korra nézve dr. Komlóssy és Berauer
munkáiból kiszedegettern.l)

Műve lU. részében az új szellem ébredés ének keretében ismerteti;
dr. Fináczy: miként jutottak el Ausztriában oda, hogya tan ügyet
állami ügygyézyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAkell tenni. Ezt követi Barkóczy alakja, vasakarataihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAm ű-.

ködésének, a kormányszékekkel való küzdelmének jellemzetes kidom-
borítása. Ez a küzdelem rábírja a kanczelláriát arra, hogy Barkóczy-
halálakor a kanczellária azonnal kész tervezettel áll elő, hogy a Bar-
kóczy-féle protectoratushoz hasonló kormányzati kisérletet meghiusítsa.
Terve sikerül. Itt kezdődik nálunk az új szellem, mely az állam jogait
akarja érvényesíteni a nevelésben és tanításban is. Megszületik a tanul-
mányi bizottság, ennek a feladata lesz, hogy al. ifjuság nevelésének ú}
szervezetét is elkészítse.

Reformáljak a nagyszombati egyetemet. A kormányzatban mind-
mind jobban érvényesül az egységesítésnek, a lassú beolvasztás nak
politikai gondolata. A Bécsben levő s !Ilagyar itjaknak szánt alapít-
ványi helyek, intézetek, a m. kir. testőrség felállítása mind-mind arra
czéloznak, hogy nemzetünkben a cnémet-magyar gondolkozáss-r elő-
segítsék. A convictusokban nérnet nyelvtanárokat alkalmaznak. A király i

biztos behato vizsgálat tárgyává teszi: milyen előmenetelt tesznek a
tanulók a ném et nyelvben. A ki a hivatalos pályán elő akar m enni;
annak a latin nyelven kivül a németet is kell tudni. A magyar királyi
kamarák ügykezelése német. A magyar udvari "kanczellár [763-ban már-
azt javasolja, hogya szempczi collegiumnak a tannyelve legyen nérnet,
mert ezt a nyelvet ezen az úton is általánosan használt nyelvvé kell
tenni az országban 1. _ . A collegium falain belül, királyi parancs folytán;
máskép nem beszélhetnek egymással a tanulók, csak németül.

A királyné elrendelte (1763.) azt is, hogy minden papnevelő-
intézetben alkalmaztassék nyelv-rnester, már csak azért is, hogya hazánk-
ban állomásozó német ezredek legénysége ne legyen lelki gondozás
anélkül. Mikor a primas azt jelenti, hogy egyházmegyéjében a papok
felénél többje tud németül s így semmi szükség nincs az intézkedésre •.
a királyné így felel: «Kedves dolog volt arról értesülnörn, hogy az.
esztergomi főegyházmegyében a lelki gondozás már annyira ha ladt ,
hogy felénél több papot találhatni, kik a német nyelvet beszélik. Hogy
pedig foganatosabh módon biztosíttassék az eredmény s hogya meg-
honosított eljárás utóbb meg ne fogyatkozzék, a kanczellária ezentúl
gondoskodni fog arról, hogy a városokban és községekben, a hol nagyob-
a .nép csődüléte. első sorban több nyelven s különösen a német nyelvben:.

Já r tas papok alka lmaztassanak s ugyanott német z'skolák á llíttassanak fel,.
úgyszintén, hogya papnevelő intézetekben minden időben legyenek
németül tudó áldozó papok, kik másokat is taníthatnak e nyelvre.» Az.
1770 .. év szeptember ro-éri kelt királyi rendelet meg azt követeli, hogy

1) .M. Tanítóképző. 1897~VIlI. IX.



a városz' iskolák mestereitóI a német nyelv ismeretét mindenkéPen meg kell
JÚvánnz'.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Ime ennek az új szellemnek az - árnyéka. Előbb katholikussá
.akarták tenni a magyart, most már németté is!

Dr. Fináczy könyvének az utolsó fejezete: A Jézus-társaság fel-
-oszlatása.

Megszerzését, tanulmányozását meiegen ajánihatom pályatársaim-
nak. Ennek a munkának a tanulmanyozása, a belőle származó igazságok
és tanulságok levonása, most, a midőn az oktatásügynek az egész vona-
lon való állarnosításáról mind-mind többet és többet beszélnek, azt
hiszem még - z'dószerű is.

Csurgó. Pethes János.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

L a p s z e m le .

M a g y a r N em z e t . E napilap, a mely csütörtökönként bő köz-
-oktatássugyi rovattal jelenik meg, majdnem minden alkalommal foglalkozik
a tanítóképzés ügyével. A február 9-iki ésihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt ő-iki számában az' uj rend-
tartási szabályzat tervezetét tárgyalja c A z á l la m i t a n í t ó k é p z ő k

igazgatása~ czimen. A czikk élesen jellemzi az igazgató és a tanári
testület kÖ L ötti viszonyt. Megemlíti, hogy ez a viszony az utolsó év-
tizedben javult a tanítóképző-intézeti tanárok országos egyesületének
tevékenysége s a közoktatási kormány líberális intézkedései következté,
·ben. Majd Így folytatja:

cS midőn ez uj szellembe beleéltük magunkat s midőn a nép-
-oktatási törvényczikk revíaiójáról, szolgálati pragmatikáról, uj tanterv-
ről. szóval a tanítóképzőknek a korszellem által követett és oly sürgős
megváltásár61 álmadoztunk: megjelenik az uj rendtartási szabályzat
tervezete, mely az igazgató és tanár testület jogkörének megállapítása
terén, épp úgy, mint a felügyelet kérdésében, határozottan visszaesést
.képez. E rendtartási szabályzat tervezete határozottan az 1868. évi
törvény alapjára helyezkedett, mintha azóta semmit sem tanultunk, csak
mélységes, kóros álomba merültünk volna. Vagy csak azt a sivár multat
akarjuk jobban körülírva felujítani? Vagy a tanítóképzők fejlődését
szándékozunk a haladás ürügye alatt vasmarokkal elfojtani ? Vagy ismét
nehéz megpróbáltatásoknak, rázkódtatásoknak fogjuk kitenni e jó uton
haladó s hivatásukban oly fontos nemzeti érdekeket képviselő intéze-
teket ?~

. «Nem, az nem lehet II A tanítóképzők életében, és pedig - jól-
eső örömmel említem - éppen a közoktatási miniszterium lelkesítő,
buzdító támogatásával, oly ifju elevenség uralkodik, az előrehaladás oly
sok magasztos alapelve nyilatkozott meg, a képezdei tanári közvélemény
-oly őszintén s lelkesedéssel szolgálja a re!ormálásra jól megérett tanító-
képzés szent ügyét, hogy azt méltányolni kell, de figyelmen kívül hagyni
nem lehet, nem szabad I~

Ez a tanari közvélemény volt az, mely orsz. egyesülete utján
mindig ott állott a miniszterium oldala mellett, hol a tanító-képzők
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életbevágó ügyeiről, dolgairól volt .szó ; ez a közvélernény nyilatkozott
meg 1898·ban, midőn - senkitől nem ösztönözve - az idők intő szózatát
megértve s csupán szive sugallatára hallgatva, oly részletesen tárgyalta
folyóiratában s közgyülésén a tanítóképzők rendtartási szervezetét. ig az-
gatását, stb. S mégis mit látunk az uj rendtartási tervezet ben ? Azt,
hogyanépokt. törvény hiányainak pótlása czéljából évek óta kiadott
min. rendeletek a tanító-képzök orsz. egyesületének őszintén kifejtett
óhajtásai az igazgatás és a tanári testületek jogkörének megállapítása
czéljából sem érnek egy fabatkát sem. ~

Ezután ismerteti az uj szabályzat tervezetnek az igazgatásról szóló
intézkedéseit, Nagy László-nak erre vonatkozólag a Magyar Tanítóképző.
ben közölt fejtegetéseit s a középiskolák igazgatásáról 1897-ben kiadott
minisz teri utasításokat s végül így szól:

«Dolgoz ni tudunk és akarunk, kötelességeinket megtettük és meg-
teszszük szivesen, várjuk és kivánjuk a népoktatasi törvény revizióját,
a tanítóképzés államosítását, az uj tantervet és . uj rendtartási szabály-
zatot, de nem magunknak, mert mi már majd csak elhuzzuk a rudat
néhány évig valahogy, hanem az ügynek s utódainknak kérjük. Ren":'
dezzék már valahára a szolgálati viszonyt, alkossak meg a szolgalati
.pragrnatikát. Legyen abban részletessen felsorolva a tanítóképző-igaz-
gatónak és tanárnak a joga és kötelessége. Szabályozza a köztük levő
hivatalos viszonyt mindkettő tekintélyének s állása mélt6ságának meg-
felelően és lehetőleg úgy, ha a tanári testület viszi a munka nagy
részét: az ő belátása szerint intéztessenek a belső és fontosabb ügyek,
természetesen a felelősség elvének alkalmazásával. Szóval-: legyen meg:
a kvőta a jog és kötelességek tekintetében. Mert ne feledjük, hogy ha
a tanár is érvényesitheti magát az intézet kebelében úgy, a 'mint fárad":
ságos mnnkájaután igényelheti, akkor nemcsak mai, alárendelt hely-
zetéből szabadul föl, hanem szamos biztosítékot teremtünk meg ez által
a további békés együttélésre s az intézetek 'szellemi emelésére nézve.»

, Ugyancsak azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAMagyar Nemzet február z-iki száma rövid czikkelyt
hoz e czímen:ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAc T a n f e lü g y e lő k és a t a n í t ó k é p z ő .> ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAE czikk felelet
Felméri" Albert-nek a Magyar Nemzet-ben közölt fejtegetéseiré s azon.
álláspontot védelmezi, hogya, tanítóképzők maradjanak meg a megyei
tanfelügyelők hatáskörében. Alláspontját a következő okokkai fejtegeti:

. 1. A tanítóképzőknek a megyei tanfelügyelők hatásköre alól való
,ki:vétel.e e érvágás volna a népoktatás egységes ósszefüggésén és meg-
szakítás állana be egymás növelésében, táplálasában.s '

2. A megyei tanfelügyelet nem ártott soha a tanítóképzők' tekin-
télyének. , .,

3. A' tanítóképző-intézetnek elemi gyakor ló-iskolája oly akadálykő;
a melynél fogva az elemi képző ket nem lehet a megy ei tanfelügyelő
kezéből kivenni. Vagy talán ,a képző inkább el akarná ejteni, agyakorló-

I iskolát?

4. Megszünnék a működő tanítók és a tanítóképző-intézetek közÖtti!
szellemi kapocs.

5. Habár a tanfelügyelők az elemi iskolai tanítók sorából .kerülnek



ki, meg IS képesek a tanítóképzők szakszerű felügyeletére, mert: ca
tanfelügyelő nem a tudományát vizsgálja a tanár úrnak (? 1),hanem azt,
hogy jól tanítja-e azt a tárgy at ? Szorgalommal-e, sikerrel-é, jó szellem-
ben-e? Bánásmódja, nevelési elvei jók-e P» Ez más szóval azt jelentheti,
hogy a tanár taníthat akár milyen szamárságokat, csak a módszere legyen
jó. Az illető czikkíró úr e megjegyzésével :önmaga bizonyítja, hogy a
tanfelügyelők nem képesek a szakszerű felügyelet teljesítésére.

Valótlan az az állítása czikkírónak, hogy a tan felügyelőknek a
tanítóképző-intézetekből való eltávolítása által megszünnék a kapocs a
népiskola és a tanítóképző között. Valótlan azért, mert a kapcsolatot
eddig sem a tanfelügyelők tartották tenn. Mi nem a tanfelügyelők
személyében, hanem belső természetű intézkedésekben és eljárásokban
keressük a kapcsolatot.

Czikkírő azon töri a fejét, kinek a felügyelete alá tartozzék a
gyakorló iskola az elválasztás esetén. Hát csak; törje; talán egyszer
csak kitalálja.

A február 25-diki és a marczius z-iki számbanzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAFelméri Albert
a tanítőndképzőkbeZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAv a ló f e lv é t e l é r ő l czikkezik. Elitéli afelvéteU
vizsgálatokat, a melyek helyébe a felvétel következő módját ajánlja. 1. A
polgári iskolák tanítótestületei ajánlatokat tesznek a saját növendékeik-
ről a felvételt illetőleg. 2. A tanítónőképzők testületei a beérkezett
ajánlatok s egyéb okmányok alapján készítik el javaslataikat a felveendő
növendékekról a közoktatási kormanynak. 3. A felvett növendékek
szeptember elején az egészséges testalkotás és a szenei hallás kipuhatolá-
sára megvizsgáltatnak :s esetleg visszavettetnek. 4. Ha időközben azt
tapasztalrrák a tanári testületek, hogy egyik vagy másik polgári isko-
lából nem a'megfdelő növendékek ajánltattak felvételre, úgy joga legyen
a tanári testületnek a míniszteriumba az illető polgári iskola ellen
felírni.

Ugyancsak Felméri Alber a márczius t ő-iki számban a z á l la m i

t a n í t ó n ő k é p z ő k e lh e ly e z é s é r ö l é s s z a p o r í t á s á r ó l szól. Kevesli
az . állami tanítónőképző-intézetek számát. Kifogásolja, hogy sem a
DunántúlnakihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA0 , sem a Felvidéknek (?), sem a Tiszántúlnak nincs állami
nőképző- intézete. Vannak ugyan felekezeti intézetek, de ezeknek kiha-
tása igen csekély. az ő hivatásuk nem lehet - mert igen sok okból
nem is tehetik, hogy oly mértékben szolgálják az általános közérdeket,
mint az állami intézetek. Az állami tanítónőképzők szaporítását a követ-
kezőleg indokolja: cAz államnak nem csak joga, hanem kötelessége is
minden leánynak megkönnyíteni s lehetővé tenni a tudományes mívelt-
ség oly foku megszerzését, minőre annak társadalmi helyzetéből kifolyólag
vagy az önfentartás szempontjaból szüksége van.» c A nőképzőkben szer-
zett műveltség és pedaz ógiai képzettség a nemzet kulturális haladásában a
legfontosabb tényező. Ugyanis az egyik rész, mely tanító nővé lesz, az isko-
lában, a másik pedig, mely férjhez megy, majd mint anya fogja tudo-
mányos és neveléstani ismereteit a haza javára értékesíteni» ,«Máskép
fejlődnének -'testileg és szellemileg az iskolák növendékei, ha az anyák
mindenike leánykorában aJapos neveléstani kiképzésben részesülne.» Elsö
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és legfontosabb teendő nek tartja azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAhódmezővásárhelyi és sepsi-szt-grörgyz
állami óvónőképzőknek tanítónőképző-intézetekké való átalakítását, hogy
a Maros- Tisza köze, legfőképpen pedig a székelység is megkapja a
maga intézetét: továbbá fel kell állítani egyet Szombathelyen a Dunán-
túl reszére.

E G Y E S Ü LE T I É LE T .

Felvétetett a Tanítóképző-Intézeti Tanárok Országos Egyesülete választmányának 1900. évi
február 19-én a II. ker. áll. tanítónőképző-intézet tanácstermében tartott ülésén,

Jelen vannak: dr. Kovács János elnöklete alatt : Katonáné Thuránszky
Irén, Radó Vilmos, Mzklós Gergely, Lederer Ábrahám, Horoay Ede,
Peres Sándor, Lubinszky Emilia, Watzesch Gizella, Mintsek Antal,
dr. Veszely Ődön, Nagy Lászlo, Mohar József (Győr), Farkas Sándor, -
Sztankó Béla, Bittenbz'nder Miklós, Németh Sándor, utóbbi jegyző.

1. Elnök az ülés megnyitván, üdvözli a választmányt s felkéri
Mohar Józsefet előadásának meg tartásra.

2. lJ1"ohar József felolvassa «Az iskolai kirándulásokról» czimu
tartalmas értekezését, melyben behatóan, sokoldalú megvi1ágításban
tárgyalja az iskolai kirándulások fölöttébb fontos kérdését s végül elő-
terjeszti ez ügyre vonatkozó javaslatait.

A választmány' mindvégig figyelemmel hallgatta az előadást,
melynek végén az előadót lelkesen megéljenezte s elnök indítványára
köszőnetet szavaz az előadásért. Többek altalános érdekű felszólalása
után a választmány az előterjesztést a részletes tárgyalás alapjául elfo-
gadjaihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAj a részletes tárgyalás egyik legközelebbi választmányi ülés
feladatává tétetett.

3. Sztankó Béla főtitkár, javaslatot tesz a közgyülés helyére,
idejére s programmjára vonatkozólag.

A közgyülés helyét illetőleg a választmány. tekintettel az egye-
sületi tagoknak azon, már régebb időkben kifejezett óhajtására, hogy
a közgyülések vidéki városokban is tartassanak j tekintettel továbbá
a kolozsvári áll. tanítónó és tanítóképző-intézet szivélyes meghivására:
'abban állapodott meg, hogy ez évi közgyűlésünk Kolozsvárott : tartas-
sék. - A közgyülés idejéül f. évi junius hó 3-5. napj-ai tűzetnek ki.

A kö'zgyűlés programmja .

l!.lső nap. (iun. 3 -án, vasárnap) d. u. 6 órakor elő értekezlet.
Másodzk nap. (jun. 4 én, hétfőn) Közgyülés (I.ső nap) a követ-
tárgysorozattal :
I. Elnöki megnyitó.

kező
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2. Felolvasás a neveléstan körébő\.
3. Az iskolai társas szellem nevelésére szolgáló intézmények ..

a) Önképző körök.
b) Segélyző egyesületek.

4. Indítvány a Tanítók Háza ügyében.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Harmadik nap. (jun s-én. kedden) Közgyülés II. nap. Tárgysorozat :
1. Az iskolai társas szellem nevelésre szolgáló eszközök. (Folytatás.)

cJ Az iskolai kirándulások,

2. Az egyesület tisztviselőinek jelentése; tisztújítás ; választmányi
tagok választása.

3 .. A tanítő-képesítő vizsgálat tagozódása. A választmány az
a j b) c) pontok alatti tárgyakat napirendre tűzi s a megállapítandó
határozati javaslatoknak az egyesület lapjában való közzétételét hatá-
rozza el.

4. Sztankó Béla főtitkár jelenti továbbá, hogy Mintsek Antal
tanítóképző-intézeti róm. kath. hitoktató; Pasnárz Győző tanítóképző-int.
tanár; a budapesti áll. polg. isk. tanítóképző s a Klotz'/d-Szeretetház
.az egyesületbe való belépésre jelentkeztek; kilépésüket jelentették:
'Krasena i Zsigmond (Rahó) és Dr. Halasy K. (Léva), Az új tagokat
-örörnmel igtatja a választmány az egyesület rendes tagjai sorába; a
'kilépések a tagsági kötelezettségi idő lejártának hatályával tudomásul
szolgálnak

S. Elnök felkérésére a pénztárvizsgaló bizottság jelenti, hogy a
pénztárt átvizsgálván, azt rendben találta s így pénztáros részére a fel-
mentvény megadását a közgyülés előtt javaslatba hozhatónak tartja.
Tudomásul szolgál.

6. Horuay Ede pénztáros előterjeszti az egyesület ez évre szóló
költségvetését. Jóváhagyólag tudomásul vétetik.

7. Elnök indítványozza, hogy az egyesület szerezze meg könyv-
tára számára br. Eötvös József munkáinak a Tanítók Háza javára
rendezett kiadását.

A választmány egyhangulag hozzájárul az indítvány hoz s a köny-
vek árának 4 részletben való kifizetését határozza el.

Dr. Kovács János,
elnök.ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

K . m. f. Németh Sándor,
h . jegyző.

VE GYERQPONMLKJIHGFEDCBASEK .

Felhívás, Azok a t. kartársak. a kik a kolozsvári közgyülésre

-eljönni szándékoznak, deZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAv a s ú t i f é lm e n e t j e g y r e szóló igazolványuk

nincs, s ilyet óhajtanak, sziveskedjenek ebbeli szándékukat f. évi

április 30-ig az egyesület titkárságánál bejelenteni.

Budapest, 1900. márczius 29.

1. Mozdony-u. s/a. Sztankó Béla ,
főtitkár.



194RQPONMLKJIHGFEDCBA

Ó zer Zs igm ond .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBASzép ünnepet ült marczius 18-án a. budapesti orsz. izraelita

tanítóképző-intézet: Ózer Zsigmondnak, az intézet jeles gyakorló-iskolai tanító-

jának ülte ötvenéves tanítói jubileumát. A kormány, a Tanítöképz ö-Intézeri

Tanárok Országos Egyesülete, a budapesti tanítóegyesületek, az izraelita tanítók

egyesülete, a képzőintézet testülete és ifjúsága, az ünnepelt szarnos tiszt~lői vol-

tak jelen az ünnepen s lelkesedéssel övezték az ősz néptanítöt, a kinek élet-

története egy. kis kulturtörténet, Keresztúlment mindama hányattatasokon s

szenvedéseken, a melyekben ezelőtt 30-50 évvel része volt a legtöbb nép-

tanítónak, különösen a zsidó tanítónak. Ózer a sorscsapások között is kitartott,

s nem veszítette el kedvét a tanítói pályához. Ózer élete is bizonyítja, mily

csudálatos vonzó erő van valamely eszményibb lélekre ennek a nemes, humanus

munkakörnek, a mely a tanítónak jutott osztályrészül. Ózer is hiven küzködött,

fáradott s most ötven év után rávetette sugarát azzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAerkolcsi elismerés napja. Ez.

kedves lehet neki, de lélekemelőbb lehet az a tudat, hogy a tanítók százai előtt

az ő alakja él követendö mintaképül ; hogy ő - tniként egyik volt tanítványa kife-

jezte, - ha körül járna az országban, szarnos igen közeli ismerősre akadna az

iskolákban, látná onsnagd: a tanító lelkes munkajaban, szerető bánasmödjaban;
czélszerü methodikai eljárasaiban. Magas állású nagy uraink közül vajjon hányan

dicsekedhetnek szellemük oly termékenyítö hatasaval. mint Ózer Zsigmond, a.

gyakorloiskolai tanító. Üdvözöljük ősz palyatarsunkat. Kivánjuk, hogy teljesüljön

szi ve kivansaga, hogy «ezután hatványozott erővel szolgalhassa a népnevelés

szent ügyét 1»

Az ünnepély a következőleg folyt le:

Először dr. Verédy Károly, az igazgató tanács nevében üdvözölte, utána.

pedig dr. Axaméthy Lajos miniszteri tanácsos méltatva az érdemes férfiunak

működését," átnyujtotta a vallas- és közoktatási miniszter urnak üdvözlő levelét;

melyben többek közt ezeket mondja: «Nem hivatalt keresett ön a tanítói -palyan, I

hanem a hivatás iránti érzék és szeretet volt az, mely erre a pályára vezette.

Nemcsak kötelességszerűen, hanem igazi ügyszeretettel végezte egy fél századon,

át az önre bizott teendőket és szolgalta a népnevelés szent ügyét ritka kitarras-

sal. Azért szives örömmel állok az ünneplők élére, hogyamultra nézve balás.

elismerésemet és a jövőre nézve legjobb szerencsekivánataimat kifejezzern.s

Az elismerő levél. felolvasása után Bánóczy József igazgató remek beszéd-

ben méltatta Ózer jellemét, fáradozását és elért sikereit. Kornje/d Gyula, az

Országos izr. tanítóegyesület nevében a hála és tisztelet jeléül átnyújtott egy

gyönyörű szép ezüstserleget és kijelentette; hogy az egyesület Ózer Zsigmond

Ilevére 1000 koronás alapítványt létesít, melynek kamatjai évenkint .tanítöi árvák

közt kiosztatni fognak. Klingenberg Jakab a Baranya-, Somogy- és Tol fill-

megyékre kiterjedő izr. tanítói kör nevében, .Nagy Laszlö a Tanftöképzö tanárok;

országos egyesülete nevében, Radó Vilmos a budapesti II. ker. állami tanítönö-

képző-intézet nevében, Schon józsef igazgató a budapesti tanító testület nevében-

Bárd Rezső a volt tanítójelöltek nevében és végre Goldberger Mór a gyakorlo-

iskol~i tanulök nevében üdvöz ölték szebbnél-szebb beszédekben a nagyérdeműférfiut,



Ezeknek elhangzása uTánzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAOzer Zsigmond meghatottan felelt a hozzá

intézett üdvözletekre, Az ünnepélyt az ifjúság Hymnus-éneke zárta be.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A k o lo z s v á r i k ö z g y ü lé s tárgyainak előkészítése végett egyesületunk választ

rnanya márczius 26·án ülést tartott. A közgyülésre kitüzött tételek közül most

az ifjusági iinképzőkiiró"ket tárgyalta. Farkas Sándor választmányi előadó beteg-

sége miatt nem jelenhetven meg, Sztankó Béla főtitkár mutatta be a megfo-

galmazott tételeket. A választmány behatóan foglalkozván az ügygyel, az eszkö-

zölt módosítások megfogalmazására Sztankó Béla és Farkas Sándor tagtársakat

kérte fel. A választmány az önképzőkörökben az ifjusági társasszellem, a

nemes czélokra ,irányuló közérzület igen íontos tényezőjét kivanja tekinteniihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAj szol-

gáljon arra, hogy az egyéni erők szabad kifejlesztése és az együttes tevékenység

közben az ifjuságban az idealismus, az önmunkásság szeretete apoltassék, Meg-

allapították részletesen az önképzőkörök munkájat, foglalkozásait, szervezetének

és alapszabályainak alapelveit. Az ifjusági öntevékenység és nemes közszellem

másik fontos tényezöjével, az ifjusági segélyegyesületekkel a jövő ülésen fog a

választmány foglalkozni. Elhatározták, hogy most, az r oo r-diki költségvetés

összeállítása előtt az egyesületnek a tanítóképző tanárok anyagi helyzetének

javításáról szóló javaslatait egy mernorandumba foglalva fogják a közoktatás-

ügyi miniszternek előadni. Különösen fogják hangsulyozni a segédtanárok s tanító-

nők gyorsabb előléptetésének s a .felekezeti tanítóképzo·intézetek á llami segélyezésének

szüksegét. A választmány lelkesedéssel fogadta el Gyó"rőayAladárnak inditvanyat,

hogy fejezze ki elismerését és köszönetét Bereeuicsy Albertnek, mert a pénzügyi

bizottságban és a közoktatási költségvetés tárgyalásakor a képviselőházban az

á llami tanítókepesíté& érdekében szavát latba vetette. Ezt üdvözlő iratban fogják

megcselekedni. A választmány végre örömmel vette tudomásul, hogya vidéken

nagy lrdeklődés muta tkozik kolozsvárt. kóigyülésünk iránt. A' kolozsvári kartársak

is serényerr fáradoznak, hogy oly impozánssá tegyék eme közgyülésünket, mint

azt nagy fontosságanal fogva megérdemli j s hogy kellemesen érezzék magukat

az összesereglő kartársak. Az állami tanítönöképző-intézet a-en d. u. hangver~

senyt log rendezni az egyesület. tiszteletére.

A k o lo z s v á r i f e g y e lm i eset ügyében a mult szám «vegyes» rovatában

közölt felszólalásunk élénk visszhangot keltett a tanítóképző tanári körökben.

Ezt persze első sorban magának az esetnek kell tulajdonitani, a rnely példát-

lanul áll a tanítóképzők történetében, s a mely azért, mert mélyen érinti a többi

tanítóképzők beléletét is, méltán felkavarta a kedélyeket, felkergette az aggo-;-

dalmakat. A hozzánk érkező sok levélből nem hiányzik ugyan az olyan, a rr.ely

egészen magáévá teszi hozzászólásunk értelmét, de a többség mégis ellene fog-

lal állást. Azt vélik, hogy mi nem vagyunk barátja azon nevelésnek, a mel-y az,

ifjuság önérzerét tiszteli, érvényesülésének tért enged. Azt hiszem félreértés van

a dologban, mert világosan kifejeztem aggodalmaimat mai internátusi nevelési

rendszerünk felett. Ujra kijelentem, hogy helytelenítem én is az ifjusággal való

érintkezésben a kápláros modort. S nem vagyok híve annak a nevelésneki ~

mely csak elnyom, de fel nem emel, fegyelmez, de szerétetet nem érezte~;



rendet tart, idomít, de nem vezet s szellemet nem éleszt. Az ilyen nevelesi möd

kiüzendő a képzöintézetböl, ha megvan valahol.' Azonban semmi szín alatt sem

szabad az ifjak oly fellépésének szárnyat adni, mely erőszakosan lerombolja a

fegyelmi korlátokat és szétszakítja az alma materhez füzö kapcsokat. Ez az ifjú-

ság önmagát távolítja el az intézetból. Sajnáljuk, hogy ujra kell foglalkoznunk

ez ügygyel. De azt hiszem, mindenki természetesnek találja azt; mert még mind-

nyájunk lelkében rezeg ez esetnek megdöbbentő hatása. Nem csodalom, ha nem

kerül le könnyen ez ügy a szőnyegről s meditálnak róla különösen azok a

tanítóképző tanárok, a kik lelkiismeretesen veszik teendőiket s mélyen érzik

felelősségük sulyát. Kell is, hogy ezeket a tanítóképzés javára gyümölcsöztessük

s belőle oly bölcs tanulságokat vonjunk, le a melyek irányítólag hassanak

müködésünkre.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBASzerkesztő.

I
IihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

IRQPONMLKJIHGFEDCBA

A rom . ka th . tan ító képző taná rok nyugd íj ügye . Országszerte érdeklodést

kelt a rom. kaih. tanítóképző tanárok nyugdijügye. Mindenki megütközik azon,

hogy mily fölületesen intézték el egyesületünknek ez ügyben felterjesztett kér-

vényét, A dr. -Koudcs János szerkesztette Magyar Pedagógia utolsó száma (3. sz.)

is foglalkozik ez ügygyel «tanárok ';yugdij nélkül» czimen. Minthogy tiszta

világot vet reá, azért egész terjedelmében közöljük a czikket :

Tanárok nyugdíj nélkül. Ilyenek is vannak Magyarországon hat évvel

azután, hogy az 1894. évi XXVII. t.-cz.-ben igazán humanus módon, nagy

előzékenységgel s Jelentékeny áldozattal megadta az állam a módot minden

iskolafenntartónak, hogy tanárai nyugdíjat biztosíthassa. Sietett is minden iskola-

fenntartó élni az alkalommal, csupán nehány katholikus tanítóképző maradt ki

mindeddig az országos nyugdíjalapból. Az ezekben szolgalö világi tanárok jövője

nincs biztosftva ezen a módon. A Tanítóképző Tanárok Egyesülete fölterjesztést

tett ebben az ügyben a miniszterhez, a ki ennek folytán kérdést intézett az

illető fen tartó hatóságokhoz, hogy gondoskedtak-e és milyen mödon tanáraik

nyugdíjaröl, mert mint a miniszteri körirat mondja «a Ratio Educationis 290. §-a

a tanítóképző intézetek tanárairól nyugdíjigény szempontjaból nem intézkedik».

Ezzel szemben az érdekelt tanárok azt 'vitatják, hogy a Ratiö szó szerint nem

intézkedheten a tanítóképző tanarokröl, mert akkor tanítóképző nevű intézet

nem volt, de a midőn a falusi iskolától az akadémiakig minden rendű tanító-

nak kivétel nélkül nyugdíjat rendel, ez megállapítja a fenntartók kötelezettségét

a tanítóképző tanárokkal szemben is, annyival inkább, mert a Ratiöban kifeje-

zetten fölemlített föelemi (primarius) iskolák, a melyek némelyike tanítóképzés-

sel is foglalkozott, a mostani tanítóképzők elődjeiül tekintendők. Ök ugyan

nem ezt, hanem az orsz. nyugdíjalapba való belépést kivanjak első sorban, s

valóban ez volna mindkét félre nézve a legegyszerűbb, legmegnyugtatöbb, sőt

a legolcsóbb megoldás. De ebben az a nehézség merülhet föl, hogy a szöban

levő intézetek fennmaradása nem tekinthető biztosítottnak, addig élnek, a míg

a püspöknek úgy tetszik. Ez a körülmény pedig még a nyugdíjtalan tanári

állásoknál is nagyobb mértékben kirivöva teszi ezen iskolák helyzetet. Hogy

egy intézet egész tanári testületének, egész növendékseregének existentiája egy
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ember kedvéhez vagy legjobb esetben életéhez legyen kötve. Holott az intézet

országos érvényű okleveleket osztogat! Ha nincsen paragraphus az ilyen dobiesus

állapotok megszüntetésére, csinálni kell : egyet. A jogi helyzet bizonytalanságá-

ban a szöban levő intézetekkel csak némely zugiskola versenyezhet; ez utób-

biak azonban a törvény elől bujnak, és nincsenek följogosítva országos érvényű

oklevelek osztogatásara.

Ezt a czikket a Magyar Nemzet is közli és hozzá teszi; «Ezen a bízony-

talan jogi helyzeten segítendő, a miniszter gondoskodott, hogy egybe kell gyűj-

teni az összes erre vonatkozó adatokat, melyek azonbanzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAmindeddig nincsenek

együtt. Remélhetőleg még e tanév folyamán egyoegyülnek és akkor aztán a.

függő kérdést gyorsan elintézik.»

Ha a M. Nemzet talán bizakodik, mi egyáltalán nem bizunk a püspökök

által beküldendő adatok ban. A legtöbb püspök felelet nélkül fogja hagyni a

miniszter rendeletét;' vagy ha felel is, az a válasz aligha lesz más mint tagadó.

Mindenki tudja, csak a minisztérium nyugdíjügyí osztalyabannem tudják, hogya

püspökök nem biztosítják az illető képzök fentartását. hogyan biztosítanák tehát

a tanárok nyugdíját? Egyesületünk különben ez ügyben kérdé,st szándékozik

intézni az illető rom. kath. képzök testületeihez, vajjon nem történtek-e tényleg:

a Ratio Educationis alapján nyugdíjazasok. A kérdöivek a napokban men-

nek szét. Fogunk-e adatokat kapni, ismét nagy kérdés.ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A !ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt a n t ó k é p z ő kRQPONMLKJIHGFEDCBAú j t a n t e r v é t , írja a M. Nemzet, az országos közoktatasügyi

tanács elkészítette és a napokban benyujtotta a miniszternek. Ez uj tanterv

azonban - előreláthatólag - több rendbeli átalakítást fog szenvedni. Arrdl

szó sincs, hogy mostani formájában életbelépjen, hiszen ahhoz még az illetékes

tényezők hozzá fognak szélani s tárgyalni fogják azt a legnagyobb nyilvános-

ság előtt. Egészen másképp áll a lapunkban is behatóan rnegvitatott tanítóképzők

rendtartásával, mely most áll - a beérkezett tanártestületi vélemények figyelembe

vételéveI történő - uj szövegezés alatt. A rendtartás már a jövő tanévben.

életbe fog lépni.

Tudomásunk szerint is a tanterv annyira ~lüt a Közoktatasi Tanács által

először (1894- ben) készített tantervtől, hogya közoktatasi minisztérium úgy

bánik el azzal, mint uj tantervvel s mielőtt kibocsátaná, előbb szükségesnek

látja a tanári testületek szakvéleményét meghallgatni. Mi nem ismerjük ezt az

uj tantervet, de attól tartunk, hogy a Közoktatási Tanács az előbbi tanterv

magas pedagógiai szinvonalon mozgö konczepcziöjat alaposan megesibalta. A

kiszivárgott adatok erre engednek következtetni. Nos, nemsokára látni fogjuk.

A z új rendtar tási szabá lyza t is komolyan készül. Hogy a közoktatási kormány

meanyire vette figyelembe a tanári testületek megjegyzéseit, nem tudjuk. Tény,

hogy az átdolgozással készen vannak, s azt rövid időn leküldik a tanácsnak s.

lehet, hogy még a jövő évben életbe léptetik.

A ta n í t ó i é s t a n á r i s z o lg á la t v i s z o n o s s á g a . Minthogy a tanítóképző tanárok

között többen vannak, a kik a polgáriskolából jöttek a tanítóképzőhöz, a kik

tehát a tanítói nyugdíj-intézetből léptek át a tanári (állami tisztviselői) nyugdíj-



intézetbe, s előreláthatólag ezután is lesznek ilyenek: nem tarjuk érdektelennek

közölni a vallas- és közoktatásugyi mintszteruek az 1899. évi 28.042. számú s

most megjelent következő rendeletét:

«A mult évi deezember hö 6-ikán tartott miniszteri tanács a méltanyosság

követelményeinek megfelelően az 1875. XXX}I., 1891. XLIII. és az 1885.

XI. törvényezikkek között ~a szolgalatok beszámítására nézve a viszonssagot

kimondvan, elrendelte, hogy a nép oktatási tanintézeteknél alkalmazottak ellátására

vonatkozó most idézett törvényezikkek szerint nyugdíjjal egybekötött szolgalatböl

az 1885. XI. törvényezikk körébe tartozó szolgálatba való átlépés esetén vagy

viszonyt az illető alkalmazott nyugdíj jogosultsagaba az 1894. évi XXVII. törvény-

czikk 13. §-ában megállapított elv szerint aránylagosanzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAmi1Ulket szolgá la t beszá-

mítandó.»

Hogy tisztább legyen az ügy, ide iktat juk a hívott 1894. évi XXVII. t.-ez.

13· §-ának szövegét: «Egyrészről a jelen országos nyugdíj- és gyámintézet

kötelékébe tartozó tanintézeteknek itt elősorolt alkalmazottjai, másrészről az

1885. Xl. t.-ez. alá eső tisztviselők, tanárok és tanítók közt a nyugdíj és

ellátás szempontból viszonosság biztosíttatik s úgy a már megtörtént vagy meg-

történendő atlépés esetéri előbbi szolgálatuk megfelelően, kölcsönösen számításba

vétetik. Kiterjesztetik továbbá a viszonosság a nyilvános népoktatási, kisdedóvó

s egyéb idetartozó intézeteknek az 1875 : XXXII. és 1891 : XLIII. t.-ez. rendel-

kezése alá eső alkalmazottjaira is akként, hogyanépoktatási, kisdedóvó s egyéb

idetartozó intézeteknél eltöltött négy szolgálati év mind a jelen t.vczikkben, mind

az 1885 : XL. t.-ezikkben értett tanintézetekhez történt atlépésnel három szolgalati

évnek és viszont az ezeknél eltöltött három szolgálati évanépoktatási s a többi

intézetekhez történt atlépésnél négy évnek számíttatik».

Valójában tehát úgy áll a dolog, hogy a viszonosságot a népoktatási és a

középfoku intézetek tanítóinak szelgalata között az 1894-iki törvény már meg_

hatarozta ; de azt ugy látszik, a népoktatási intézetekből atlépök kárára,

önkényesen hajtották végre. Ugyanis «ha megfelelő képességők alapján kerültek

is magasabb fokú tanintézetekhez, elvesztették a népnevelési nyugdíjalapból való

nyugdíj jognsultságukat, illetőleg előbbi szolgálati éveik csakis az esetben vétettek

figyelembe, ha az osszes díjak bejizete'sével az 1885. XI. t.vcz, alá eső nyug "íj-

alaphoz való jogosultságokat megszerezték», (M. Nemzet.)

A most kiadott miniszteri rendelet tehát azt a törvénytelen eljárást szünteti

meg, hogy az atlépésnél az egész szelgalari dij lefizetését követelték.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

P á ly á z a t a " T a n í t ó k ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAH ázav-ba v a ló f ö lv é t e l t á r g y á b a n . Az «Eötvös-

alap» (Országos Tanítói Segélyegyesület) a «Ferenez József Tanítók Hazaa-ban

letesített internátus nak fizetéses egész vagy félingyenes és alapítványi helyeire

az 190011901-ik tanévre ezennel pályázatot hirdet. Pályázhatnak ezen helyekre

a budapesti tudomány- és műegyetemen vagy egyéb fő- és szakiskolákori tanuló

tanitök, tanárok és a tanügyi téren müködö egyének kivalö előmenetelű, példás

magaviseletű fiai, a kik egyszersmind az «Eötvös-alap s (Országos Tanítói Segély-

egyesületnek) rendes vagy rendkivüli tagjai s a kik ezen kötelezettségüknek az
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alapszabályokban körülírt mödozatok szerint mindenben megfeleltek. Egész vagy

félingyenes helyekre csak vagyontalan, nehéz anyagi viszonyok között élő szűlök

:gyermekei vehetők fel, de ezek is csak akkor, ha a főiskolai, szakiskolai vagy

·egyetemi tanulmányaik folytatasahoz szükséges elő tanulmányaik at legalább is

általános jö eredmény nyel végezték. A fölvételre folyamodók pályázati kérvé-

nyükhöz melléketni tartoznak ; 1.. születési bizonyítványukat; 2. végzett tanul-

mányaikról és .erköcsi magaviseletükről szölö bizonyitványaikat; 3. azt az okira~'

tot, hogy a Tanítók Hazaba a fölvételt jogosan kérhetik; 4. vagyoni és családi

viszonyaikról szölö hiteles és kimerítő bizonyítványt; 5. esetleg ha a pályázó

valamely alapítványi helyet óhajt elfoglalni, az illető alapító ajánlólevelét.

Mindaddig, a mig jobb előmenetelű folyamodók vannak, ezeknek a felvételé-

nél elsőbbség adatik. Egyenlő elemenetelű folyamodók közül az árvák és a

nagyobb számu családtaggal megáldott szülők gyermekei részesíttetnek első

sorban jótéteményben. Alapítványnyal biró egyesek, egyesületek, jogszemélyek

ajánlattételüknél ezen elveket szintén figyelemre venni kötelesek, miért is az

illető alapítvanyra pályázók összes okmányai az ajánlattal az «Eötvös-alap»

osztöbizottsaganak bemutataridok. A Tanítók Házában felvételt nyert ifjak az

egész tanéven át lakást, fütést, világítást, felügyeletet és esetleg orvosi kezelést

-élveznek. Az egész fizetés es helyek ara havi 16 koronaban, a félfizetéses helyek

ára pedig havi 8 koronában állapíttatott meg. A hiánytalanul felszerelt kérvé-

nyek. az «Eötvös-alap» (Országos Tanítói Segélyegyesület) elnökségéhez czimezve

1900. év julius hö ro-ig nyujtandok be Peres Sándor titkár úrhoz (VIIr. Szent-

királyi-utcza 47. sz.) Az alapítvanyi helyekre pályázók kérvényeiker ugyancsak

az, Eötvös-alap elnökségéhez czimezve az alapítványt tett egyesek, egyesületek,

jogszemélyek útján, azok ajánlataival ellátva küldik be, 1900. julius r o-ig az «Eötvös-

alap» titkarahoz. A kérvények felett 1900. augusztus hö eo-an az «Eötvös-ala.p»

osztöbizottsaga határoz. Kelt Budapesten, 1900. február hö z -án.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAAí «Eötvös-

alap» (Országos Tanító Segélyegyesület) nevében: Péterfy Sándor elnök, Peres

Sándor titkár.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

I g a z g a t ó v á l t o z á s a g y ö r i k a t h . t a n í t ó k é p z ö b e n . Dr. Kardcson Imre't, a

győri kath. tanítóképző-intézet igazgatóját dr. Zalka János győri püspök kine-

vezte peéri plébánossa s a peéri egyházkerület esperesévé, Sajnáljuk dr. Kará-

cson Imrének távozását a győri kath. képző éléról. Javára vált ő intézetének és

egyik dísze volt az ország tanítóképző testületének. Karácson Imre neve széles

körben ismeretes. Mint egyházi férfiú birja feljebbvalói bizalmát ; mint tanító-

képző-intézeti igazgató lelkesedéssel, bölcs tapintattal és felvilágosodott irány-

ban vezette a győri képző ügyeit; szolgálta a népnevelés ügyét hivatalában, a

társadalomban, a szaksajtóban egyenlő sikerrel; mint tudós, a keleti nyelvek

művelésében s a törökök történeti szereplésének feltárásában párját ritkító

sikerrel fáradozik. - Dr. Karácson Imre még fiatal ember, 1863-ban születet

Tornán (Veszprém), 1885-ben szentelték áldozó pappá, 1889-ben lett a győri

képző-intézet tanára s a következő évben, 27 éves koraban annak igazgatója.

Igazgatói teendöi mellett hittudományi, török történelmi s nyelvészeti tanulmá-

nyokat folytatott, mi czélból többször bejárta Törökországot és Kis·Ázsiát·
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egyes. pénztáros.
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Önnállóan megjelent művei: A Xl és XII. századbeli m!lgyarországi zsina tok;

A mohamedanismus és a kereszténység; III Károly háborúja a t(Yró"kó"kkel;Kél

törö"k diplomata Mag-varországról a X VIII században; Szent Imre herczeg élete;

Szent László kirá ly "ilete; Az I663-iki tö"ró"khadjára t Magyarországon.ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(M . T .

Akadémia Hadtörténelmi Közlernények I. füzete); A tőró"k sereg á tvonulása

Magyarország-on I683-ban (U. o. Ill. füzet); Tó'ró"kkb'vetségijelentés a vasvári

béke megMtesáől. Karácson Imrét a györvidéki tanító- egyesület 1897- ben elnö-

kéül választotta. A tanítóképző janárok egyesületének választmányi tagja, Köz-
lönyünket többször fölkereste czikkeivel: Tóró"kkózokta tásügy szervezete (XII. évf;

179. 1.); A kir . ka th. tanftóképző tanárok jizetésügye. (XIII. évf. 53. 1.) A győri.

kath. képző kifejlesztése és . uj modern épülettel való ellátása dr. Karácson,

Imre érdeme. Az ő tavo zása veszteség a tanítóképzés ügyére.

Karácson Imre helyébe Haller Józse! tanítóképző tanárt nevezte ki a.

győri püspök igazgatóvá. Haller József győri egyházmegyei pap, már régi szol-

gája a tanítóképzés ügyének. Ez előtt 16 évvel lett tanítóképző tanarra az akkor

még fennálló soproni kath. képzőben ; ennek megszünésével, 1893-ban kerűlt.

Győrbe. Nagyon sok oldalú, tevékeny ember. Egyik helyen tanár, másik helyen'

lelkész. Most szönokol, majd ír, fordít, vagy szerkeszt. Itt nyomdai ellenőr

amott fogyasztási pénztáros. A kath. legényegylet alelnöke, a hol internátus

létrehozasán fáradozik. Régóta munkás tagja a Szt-Istvan- Társulat könyvbiralö-

bizottságának. Sopronban a «Westungarische Volksblatts-ot szerkesztette, s

mint ilyen érdemeket szerzett a város fejlesztése, az elemi iskolák szaporítása s.

magyarosítása körül, Győrben a «Dunántúli Hirlap»-ot szerkeszti. Egyéb irány-

ban is fejt ki irodalmi tevékenységet. Igazgatói kinevezése általános örömet"

okozott. Szeretik a növendékei is, a tanítók is. Jó példát mutatott nekik azzal;

hogy Sopronban ő is a lávetette magát a tanítóképesítő vizsgá la tnak. Később,

mint a gazdaságtannak elöadöja, elment két szünidöben is Kassára hallgatni a.

gazdasági tanfolyamot. Hiszszük, hogy mint igazgató is érvényesitheti erős szer-

vező képességet, hogy folytathatja elődjének szép eredményű munkajat és sike-

rülend neki a képző internátus ának létrehozása is. H. F.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

K im u t a t á s

az 1900.február lIs-étöt 1900. ntárczius lIS-éig befizetett tagsági díjakról.

1899 re : Röszler Béla (8 kor.), Tomcsányi János (3 k. 60 f.).

1900-ra: Kovaliczky Kornél, Mincsek Antal, Dr. Karácson Imre,
Szt. Orsolyarendű r. k. tanítönöképző Pozsony (8-8 kor.)


