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r- Egyesületi' közlönyünk februári számaból meglepetve értesültem.
hogya központi választmány m. évi nov. ,24 iki űlésében az uj tan ••
tervjavaslat kérdésében véglegesenhatározott, még pedig a javaslat-
ban kifejezett ama elvi állásponttal, hogyaképzőintézeti uj tanterv
folyta-tása s ne z'smétlése legyen a kózépúkoli tanteruneé,

Nem az a czélom, hogy jelen felszólalásommal eme határozattá
emelt elvi állásponttal szemben vitatkozzarn Erre- vonatkozólag a vidéki
társ intézetek tanári testületel s' e'gyesek ,elég világosan nyilatkoztak s
a vidéki tanítóképzők életéből merített gyakorla ti taoassta ia ta ii: a lap-
ján seersett meggyőződésböl eléggé határozottan fejezték ki a fentitől
egészen ellentétes elvi felfogásukat,' azt 't: L, . hogy az uj tantervjavas-
lat a tanítóképzés alsó fokán a középiskolai tantervnek ismétlése legyen.
Sajnos ugyan, 'hogy a tovább fejlesztendő s a modernebb irányban
kiépítendő tanítóképzésünk eszményi felfogásával ellentétben' nekünk,
vidéki tanártestületeknek, a fővárosi társak felfogásának vétót kell
mondanunk - úgy hiszem, a legtöbbje ezt fogja kifejezni - de a
tényleges helyzet folytán észszerűbbnek vélem a fennálló viszonyokkal
számot vetni, mintsem az elmélet rózsás-szinű szemüvegén át nézni a
világot s helytelen javaslattal állni a forum elé,

S hogy a tanítóképző tanárainak közvéleménye ezen' fontos elvi
kérdésben még sem érvenyesülhetett s helyette úgyszólván a fóvárosiak
nézete kerekedett felül, az mindenesetre abnormis eredmény sannak
megtörténnie nem lett volna szabad, Ez az, a mi engem íelszólalásra
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késztet s arra indít, hogyanagyválasztmány elé egy· javaslatot ter-
jeszszek elő, melynek érvényesítése a vidéki tanári testületek vélerné-
nyének elvi fontosságú s kihatóbb jellegű határozatok hozatalánál való
kellő figyelembe vételét eredményezné. Bizonvos idő óta ugyanis köz-

. köztudámású, hogy (néhány esetet kivéve) a vidéki tanítóképzők választ-
mányi tagjai az egyesület választmányi űtéseire meg nem hívattak
vagy ha meg is hivattak, a meghívók nem a kellő időben jutottak el
az illetők kezeihez, úgy, hogy sok esetben már csak post-festa értesül-
tünk, mit végeztek ős Budavárában. Vagy pedig alig volt már annyi
fizikai idő, hogy az, ország végváraiból kellően elkészülve felkere-
kedjunk. .

És így nagyon természetes, hogy az ország összes képzőit a
választmányi űléseken sciute chablonszerűleg ugyanazok a fővarosi
választmányi tagok (néha csak 5-6111) képviselik. a kiknek legtöbbje
tiszteletreméltó tudományos magaslatról ugyan, de nem mindig kellő
gyakorlottsággal mond itéletet és hoz határozatot.

Igaz ugyan, hogy a buzgóbb főv~rosi kartasak a vidékieket talán
bizonyos indolencziával is vádol hatják. - s végre is. praesentes
concludunt, De hát a vidéki tagok választmanyi tagsági kötelez ettsé-:
geíknek teljesítése nagy áldozattal és úti Járadalmakkal jár s évenkintZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
1 -2-szer talán mégis tehetik, ellenben a fővárosiak .Iegfeljebb csak
átsétálnak a lánczhídon. némelyikök csak egyik utczából a másik ba,
sőt egyik szebaból a másikba és mégis azt lat juk a közzetett jegyző-
könyvekből, hogy a buzgó tisztviselőkön kivűl az illető ülésben néha
alig volt több 3-4 tagnál. (1)

Hogy az ilyen egyeldalúan s hozzá csak ilyen gyéren összeverő-
dött választmány de jure igen, azonban de factó nem fejezheti ki az
ország tanítóképző tanárainak közvéleményét, az természetes.

Éppen azért gondoskodni kell arról, hogy

r-ször -a vidéki választmányi tagok a legközelebbi választmányi
_ ülésre ezentúl legalább 8. nappal előbb mindenkor meghívassanak és

z-szor, mivel ezen' meg hívők a kellő szamú részvételt korántsem
biztosítják, azért ezentúl az ö sszes vidéki tanítóképzők tanártestületei-
nek alkalom adassék, hogyzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAelvi magasla ton álló és kiválóbb fontosságú
kérdésekben irásoa« nytla tkozhassanak savalasztmanyi ű ié s e k e n ilyen
nyilatkozatok egy-egy szavazat erejével bírván, a hatarozat hozatalánál
figyelembe vétessenek. -

Az ilyképpen szervezendő választmanyi űlések határozatai nem-
c s a k tárgyilagosabbak s a közoktatásra üdvösebbek lesznek, hanem
tiszteletet és megnyugtatást szülnek majd mindenfelé.

Ha miniszterünk maga n y ú it alkalmat. hogy reformjavaslatai felett
végleges döntés előtt az illető hivatott közegek véleményt mondjanak,
mennyivel inkább jogosult az nálunk, a kik saját ügyeinknek vagyunk
intézői. ; . .

Fenti értelmű javaslatomat kellő érvényesítés czéljából tehát tisz-
teletteljesen terjesztem egyesületünk valasztmánya elé, kérvén a mélyen
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tisztelt Elnökséget, hogy azt a legközelebbi ülésen tárgyalásuk napi-
rendre kitűzni és - remélem - elfogadás után alkalmazásba venni
sziveskedjék.

Igló, 190I. febr.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA"inyi Anta l.edcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A z ig ló i ta n á r i te s tü le t fö lh ív á sa .

A Tanítóképző-intézeti Tanárok Országos Egyesülete választmá-
nyának 1900. évi november 24-én tartott űlésén jelenvoltak közül a
többség mágáévá tette a közokt. tanács tantervjavaslatában nyilvánuló
azt az elvet, hogy a tanítóképzők oktatóterve ,folytatása legyen a
középiskolainak. A jelenvoltak kisebbsége csupán külön, vélemény
beadására szorult.

Ez az ügy a tanítóképzők életkérdései közé tartozik. És mi erő-
'SIm hiszszük azt, hogy az emIített vál. ülésen jelenvoltaknak az a szó-
ban levő kisebbsége az egyesületi tagok túlnyomó többségének véle-
ményét tolmácsolta. Ha ez úgy van, akkor az a visszás helyzet állott
elő, hogy az egyesület elnöksege a választmány határozata folytán
olyant kér, illetve javasol az egyesület, tehát a mi nevünkben, ct mit
mi nem kivánunk, mert tapasztalatokon alapuló rneg győzódésünkkel
ellenkezik. Oiyant, a mi - ha megvalósúl, - évtizedeken át tartó
oly munkára van minket hivatva kárhoztatni, a melylyel nem tudást,
hanem legfeljebb tudákosságot fogunk produkálni; és a mely utóljára
is lehetetjenségnek fog bizonyulni. Pedig tanítóképzésünk oly gyenge
lábon áll még ma, h'ogy azt merész kisérletekkel illetni, egyáltalában
lelkiismeretbe V2gÓ dolog. Kétszeresen az, ha azok többsége, a kik e
munkába beavatottak, ezt a kisérletet nem helyeslik.

Hogyaválasztmánynak az a határozata létrejött, az alkalmasint
csak azért történt, mert a vidéki tagok csekély számban, vagy épen
nem vettek vészt a tanácskozásokon; a fővárosi tagokból álló többség
pedig nem jól ismeri a vidéki intézetek tanulóanyagát. Ily k örülmé-
nyek között -a vidéki oktatótestületek kötelességének tartjuk, hogy
ebben a fontos ügyben tudtára adja az elnökségnek: mi 'a tagok több-

'ségének a kivánsága és véleménye. Épen azért fölkérjük a testvér-
intézetek tisztelt oktatótestületeit, méltóztassanak a Tanítóképző-int.
Tanárok Orsz. Egyesülete elnökségéhez a következő kérdésekre adott
rövid véleményüket sürgősen fölterjeszteni:

1. »A tanítóképzők mai és .még hosszú időre várható, külö-
nösen .a férfitanítóképzők tanulóanyagbeli állapota lehetővé teszi-e
azt, hogy a tanítóképzők tanterve sikeres folytatása lehessen' a
középiskolák negyedik osztálybeli tantervének, úgy,' a mily érte-
lemben az egyesület választmánya erre nézve határozott r

/ 2. E-z alapon javasolja-é a testület a közokt. tanács uj oktató-
terv-javaslatának életbelépését ?

E mozg alorn megind(tására mink az a vélemény sarkalt. hogy
a tisztelt társtestületek többsége úgy gondolkozik ebben az ügyben;
mint mi. De ha esetleg az ellenkező +állana, akkor is csak üdvös
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,e~!,!dp1~nyű lehet.. ha ~a ·~anítóképzqk munkásainak a véleménye a dolog
csűcsponrjára nézve megnyilatkozik.

Hogya tisztelt testvértestülerek jelen felhívásunk tárgyában
m~ént',hafá~pz~ak, arra nézve szives értes}tésüket kérjük

Kartársi köszöntéssel
- ••• "'1 ' • ~ \,

Igló, ,1901." febrúárI 6:án.KJIHGFEDCBA
I

. ;az iglói áll, tánítöképzó-intézet tanári kara n~véb~n:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Huzják' Lukác~ ' Arányi Anta l
jegyző. elnök.edcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

F o ly ta tá s -e v a g y ísmétlés t
-,

Azig16i kartársak fellépése hihetőleg vitát fog felidézni maga
körü!" Egyesületiink elnöksége sem hagyhatja az', ·ügyet· szó nélkül;
mert a felvetett kivénság mélyen érint-i egYésületürik ügyvezetését s a
mozgalorn a választmánynak egyik nagyfontossagú határozata ellen irá-
nyul. A nélkül. hogy akár az elnökség felvilágosításának, akár a tag-
társak nézetnyilvanításainak elébe vágni szandékoznám, azt a: bátorsá-
got veszem .magamnak, mint az egyesület egyik hivatalnoka s mint
egyike azoknak, 'a kik/a választmány kifogásolt határozataba befoly-
tak, hogy egész röviden hozzá széljak az iglói. kartársak felidézte, moz-
g alomhoz." Teszem ezt annyival inkább: mert ha nem is nézem a vitás
kérdést akár az egyesületünkre, akár' a tanítóképzésre nézve :.életkér-
dés e-nek; de mindenesetre olyannak,' a mely mind egyesuletűnk, <mind
tanítóképzésünk belső életével összefügg.

Arra \ a 're,krimináczióra, hogy a középponti válaszrutanyi ülé-
sekre miért nem hívattak meg rendesen a vidéki választmányi tagok,
azt hiszem nem lesz- / nehéz az elnökségnek a kellő felvilágositást meg-
adni" Azért a feleletet' mellőzve, csak azt jegyzem meg., hogy igenIS,
a m-agam részéról szükségesnek tartom az űlésekre a ~idéki választ-
mányi tagok meghívását legalább az elvi kérdésekben való .döntéskor ~
s a rnikor az, egyesület igazgatásának érdekei be nem űtközik. Szüksé-
gesnek tartom egyáltalán,' hog, a vidéki tagoknak minél nagyobb befo-

.IYás biztosirtassék az egyesület ügyeibe; s ezért, a miként eddig tör-
tént, kell, hogy ~inden fontos kérdésben kikérje az elnökség a. testü-,
letek véleményét, Hogy azonban ez szavazat is legyen, nem volna
helyes, rnert károsan megkötné a tárgyalások szabad' mozgásat, Én a
kérdést úgy gondolnám helyesen megoldandónak, hogy különböztessük
meg a középponti es a nagy válasZtmány hatáskö"rét. Ezen felfogásnak ~
érvényesülése maga után -vonna egyesületünk szervezetének, alapsza-

. bályainak átalakítását, a mit keresztül vinni a' jövő évi ~özgyűlésünk
egyik-feladata, lehetne. ' ,

A Illi a tanterv ügyét illeti, első sorban egy tévedést kellvkiiga-
zítanunk. Az iglói kartársak úgy fogják föl ·vagy legalább úgy igye-
keznek szérnünk elé állítani az új -tantervet s a választmány ide, vágó
határozatát, hogy' a képző intézeti tanterv nelegyen más, mint a közép-
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iskolai tanterv (vagy' a mint a: felhívás mondja : oktatóterv) folytatása'
Ezt nem rnondotta ki a választmány. hanem 'azt, . hogy a -tanítóképző~'
intézeti okta tás a középfokú iskolák alsó négy osztálya tantervében
kifejezett készültségen épüljön fel, Ez pedig' nagy különbség,? Az igléi
kartársak hiedelmé azt tanítja, hogy szolgiú'lag kivánunkalkalrnazkodni
a középiskola alsó négy osztályának tantervéhez ; a választmányj' ha-
tározat és a kezoktatasi tanács tervezete ellenben szábad alkalmazko-
dást jelent, a merymegengedi, sőt megköveteli a képzőintézeti tari-'
terv ó'nálló berendezkedését. Egyr pillantás a középiskolai tantervre sa
közoktatási tanács, valarnint ,a választmány munkálatára, meggyőz arról.
hogy az új képzőintézeti tanterv nem »folytatása- a középiskola alsó
négy osztálya tantervének, valamint a .polgari iskolainak sem. Uj tan-
tervünk a tanítóképzés czéljának megfelelő, sajátságos, berendezéssel
bír ide figyelembe veszi a közép- és polgári iskola négy alsó osztályá-
nak tantervét. S mikor ezt tette a Tanács és . a .választmany, azt
hiszem, az egyedüli helyes álláspontra: ,helyezkedett. ' . /

Az a felfogás, hogyaképzőintézeti oktatás alsó .tagozata a
középiskolai oktatás z'smétlése legyen, sem gy,akorlati, sem' pedagógiai
okokkal nem támogatható. Ez a felfogás nem egyéb; .mint. a közokta-
tás munkásai között urios-untalan felhangzÓ r:ég.i nótának képzőintézeti
akkordja. A középiskola szidja az elemiiskolát a rossz, tanuló-anyagért
s az t;gyetem a középiskolát s azóta, I hogyaképzőintézetek 'négy
közép- vagy polgári iskolai osztályú bizonyítványnyal veszik fel tanu-
lóikat, szintén abban a helyzetben vannak" hogy szidhatnak ; szidhat-'
ják a közép- és polgári iskola négy alsó osztályát. De valamint a
középiskola nem gondol arra néhány gyeng'e tanulója kedvéért,' hogy , j

egy-két évet ismétléssei töltsön, s az egyetem is, ott kezdi, a hol a
kozépiskola elhagyta: úgy nekünk sem szabad az előkészítő Iskolát,
ez iskola nyujtotta bizonyítványt semmibe vennünk s a szegény növén-

déket ujra, rövid tanulói pályafutásán immár harmadszor gyötörni a
beszédrészek, az összeadás, kivonás, a lakóhely elemi rendszerű tanítá-
sával és még sok egyébnek ismétlésévei. Ezt nem tehetjük, ha a
belépő ifjútól IS éves kort és. négy osztályú közép- 'vagy polgári isko-
lai bizonyítványt kivánuuk, .

Igen ám, mondják, a középiskola, az egyetem meg teheti.: hogy
folytatja, a mit az előkészítő iskola elvégzett-; mert aránylag jobb
tanulóanyaget kap, mint a tanítóképző-intézet. Igaz, hogy úgy van:
hogy a tanítóképző-intézetekben az arány az erős és gyenge tanulők
között kedvezőtlenebb, mint a középiskolákban. Az arány azonban az'
uj rendtartási szabályzat értelmében' is előreláthatólag javulni fog.' Az:
a következmény, hogy egy osztályba 30-nál .több tanuló. nem, vehető
fel, meg fogja változtatni tazt á törekvést, hogy. a képzőintézetbe mt'n-,
denkit fel kell venni, csakhogy minél magasabb létszámotérhessünkel. Mt';g
kell változtatnunk á I10litikát s arra is néznünk, hogya' tanulóanyagbad
ne a mennyiségben~ hanem minőségben érjünk el nagyobb «rekordot's'I

Azonban ne számítgassuk a jövőt, hanern maradjunk a mai tény-
leges viszonyok vizsgálatánál. Mert ha el akarjuk dönteni, helyes-e -a~r
uj tanterv azon álláspontja,' hogy a középfokú isko1a alsó négy osztá-'
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lyára épít, világosan kell látnunk, milyenek a képzőintézetek növen-
dékeinek előkészültségi viszonyai. Ennek feltárására összeállítottam az
alábbi táblázatot, azzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAállamz' képzők l. osztá lyairól. Az adatokat azon
adatgyűjteményből szedtem, a mely az zgazgatóságok közlései alapján
a Magyar Tanítóképző 1897-dik évfolyamanak 557. és 633. lapjain
jelent meg. Az adatok tehát hiteles ek. A két rovat közűl az egyik
mutatja az összes létszám ot, a másik azon növendékek létszámát, a-
kik teljes előkészültséggel (négy polgári középiskolai, 3 felső népiskolai
osztály vagy magasabb készültséggel) léptek a képzőbe.

Állami tanítóképzők
Az 1. oszt Középfokú isk. 4. oszt.
létszáma előképzettségűek

34 30
65 65
24 24
30 30
22 12

'1 • 36 34
23 18

35 31
41 35
24 22

23 22

30 30
39 29
38 32
25 25
? ?

57 ?
26 24

Arad ..
Baja ...
Budapest .
Csáktornya
Csurgó ..
Déva ...
Félegyháza
Igló
Kolozsvár
Léva ..
Losoncz
Modor " .
Mármarossziget
Sárospatak
-Székelykeresztúr
Pápa .
Temesvár .
Zinóváralja

Állami tanítónóképzők :

Budapest II. ker ..
Győr ...
-Kolozsvár
Pozsony
·Szabadka

32 32
26 26

54 54
30 30
36 36

Összeg 693 638

Ez-;;'adatokból kitünik, hogy 1897·ben az állami tanító és tanító-
nőképző-iutézetek 1. osztályú növendékeinek összes létszámából leg-
alább 92% vétetett fel a középfokú iskolák (polgári, közép-, felső-
népiskola) 4-ik osztályából. De ha a férfi-tanítőképző-intézeteket, a
melyekre az' iglói kartárs ak hivatkoznak, külön veszszük, akkor is 890/0-ot
találunk. Illetőleg. a mi ugyanaz: az I. osztályú növendékeknek csak
8%' a, illetve 1ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 %_a kerül ki k özvetlenül a népiskolából. a közép vagy
polgári iskola alsóbb osztályaiból. ,

Ha tehát nem az »ideális törekvéseket«, hanem a való viszonyo-
kat tartjuk szem előtt, akkor is, sőt éppen akkor kell azon álláspontra
helyezkednünk, hogyaképzőintézeti tanterv ott folytassa, a hol a



közép és polgári iskola negyedik osztálya elhagyta. S nagy tévedés,
a tényleges viszonyok semmibe vevése 'lenne, ha, a miként az iglói
kartársak akarnák, az elemi iskolai hat osztályú tanulmányokra építe.
nők fel a képzőintézeti .tantervet. Hiszen az állami képzök növendékei-
nek alig 4- sO/oa kerül ki közvetlenűl az elemi iskolából s a 95%

tanul manyi rendjét ezen törpe kisebbséghez alkalmazni nem lehet, nem
szabad. Az mitsem változtathat a tanterv lényegén, hogy a közép-'
iskolákBól felkerülő tanulók között kevés akitünő, jelesrendű ; ez a,
körülmény az általános továbbhaladást nem akadályozhatja meg és
egyaltalán nem indíthat minket arra" hogy a képző-intézet egy, sőt
kétZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA( ! ) évfolyamát ismétlőtanfolyammá alakítsuk áto Ha valaki meg-
kapja a bizonyítványát, akkor nem csak a középiskolában, hanem a
tanítoképzőben is kepes tovább haladni. Ha pedig valaki megbukott
a középiskolában, tanulmányainak ismétléséről nem a képző, hanem
maga a középiskola van hivatva gondoskodni. Egy-némely középiskola
azon lelkiismeretlenségén, hogy gyenge tanulókat csak azért C!) bocsát
keresztül, mertképzőbe készülnek, olyan módon lehetne segíteni, hogy
a miniszter rendelje el, hogy kulön ajánló levél nélkül senki sem vétes-:

sék fel a képzőbe. De hát ez mellékes .körülmény a kérdés eldönté-'
sénél, A fő törvény az, hogy valamely iskola tanterve sohasem lehet
az előkészitőiskola tananyagának ismétlése. Ez a tantervkészítés abé-
czéje. Az elvégzett tananyagnak bizonyos fokú és körűelismételtetése,
az egyesek előkészültségi hiányosságainak kireparálása nem a tanterv-
nek, hanem azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAmódrzernek feladata. Abból tehát, hogy a képzök arány-
lag gyenge tanulóanyagot kapnak., csak az származhatik, hogy az első
osztalyban lasúbb lészen a haladás s azért számára kevesebb tanul-
mányi anyag jelöltetik ki; de semmi esetre 'sem következik az, a mit
az iglói kartársak akarnak. Mert hát a tanítóképző-intézet képző iskola
és nem ismétlő iskola.

Még egyet. Ha az iglói kartársak fellépését indokoltnak nem is
tartom, de megmagyarázni tudom azon körülményből, hogy az 1869
óta kiadott három tantervünk mindegyike többé-kevésbbé hódolt azon
félszázados hagyománynak, hogy a tanítóképző-intézeti oktatás nem
egyéb, mint az elemi népiskolai tananyag ismétlése, némi kibővítéssel.
Ha azonban szemügyre veszszük az- 1869-iki, 1877-iki és 1881-iki tan-
terveket, azt is észrevehetjük, hogyaképzőintézeti tanterv fokozatosan
bontakozik kifelé ezen felfogásból s mind több anyagot ölel fel a
magasabb fokú általános és a szakmíveltség tárgyaiból. Az állami
tanít óképzés 1881 óta óriásit haladt színvonalának emelése körul s
ma már kétségtelenül elérkezett az ideje annak, hogy a tanítóképző-
intézetet modern képző t'skolává tegyük, a mely nem lóg a többi isko-
lák ~özött és mellett, hanem megvan a maga seorosan és határozottan
kzjelött helye közokta tásunk rendszerében; gyökerei nem nyúlnak szerte-

. szét, mint a vizi növényéi az ingoványban, hanem biztos alapon helyez-
kednek el. Ha valaha, ugy a jelen alkalmat kell megragadnunk, e fon-
tos fejlődesi aktus keresztülvitelére. Az a régi e mesteriskolákra> emlé-
keztető tanítóképző-intézet, a milyet a «nyiltszó ~ akar, már csak a
multé lehet.

Nagy László.



,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
/edcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

U j "R~ndtar.tás" és k ép e s itö v iz sg á la t i szabélyzat,'

Már elmúlt egy esztendeje, hogy a közoktátásügyi miniszterium
ai állami tanító- és tanítónóképző-intézetek számára készültzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBArendtartási
.és képesítö-vz'z'sgála ti szabályzati tervezetet küldött le az érdekelt inté-
zetek tanártestületeinek véleményadás végett. Az állami tanító- és taní-
tónőképzők igazgatésáról kiadott 1877. évi szabályrendelet teljesen
elavult .és a szó szoros értelmében visszamaradt ez intézetek· fejlődésé •.
től; az 1892. évi képesítő-vizsgálati szabályzat pedig sok tekintetben
revisióra szorúlt. Ezek és .a leküldött szabályzat tartalmi és szerkezeti
előnyei daczára az, érdekelt testületek,. (mint az élénken él még mind
nyájunk 'emlékezetében), határozottan idegenkedtek a leküldött terve-
zettől, Ennek az idegenkedésnek oka pedig az volt, hogy a képző-
intézeti tanárság három évtizedes buzgó munkássága után,. nem
szabályzatok revideálását várta, hanem a tanítóképzés általános tovább-
fejlődését biztosíto törvényes z'ntézkedéseket remélt .. Ki ne, tudná, hogy
továbbfejlesztésre első sorban a felekezeti képzők szorulnak, a melyek-
nek működését miniszteri rendeletek vajmi kevéssé befolyásolhatják,
még kevésbbé irányíthatják? 'tudja ezt természetesen a miniszterium is,
hisz kénytelen egyik rendeletében bevallani, hogy: s a többi (azaz fele-
kezeti) képző belső viszonyaiba a. korrnany, az állami /őfe/ügyeleti jog
gyakorlásánek jelenlegi törvényes módja me/lett, a ránylag vajmi kevés
bepillantást vethet és igy az azokban végzett tanításnak minden tekin-
tetben kielégítő volta mellett nem vállalhat kezesseget ; ezen képez-
d é k b e n a tanítási és vizsgálati rendszer,az érfolyamok száma, órarend,
gyakorló iskolák szervezete, stb. egymástól annyira eltérők, hogy azokat
egy é " . ugyanazon szempontból megbiráini szinte lehetetlen.» Tehát
a jelenlegi'<aépoktatásügyi törvény alapján a felekezeti képzők műkő-
déseért nemcsak kezességet nem vállalhat· a miniszterium, hanem műkö-

désüket megbiralni sem képes! És ezekből az intézetekből kerül ki ina
ís a magyar néptanítói karnak túlnyomó része; ezen .nem ellenőreott
intézetekből kikerült tanítói karra bizza a magyar állam legszentebb
feladatát : polgárainak nevelését! Bizony-bizony jogosult volt az a haza-
fias aggodalom, a mit az állami. tanítóképző-intézeti tanárság a készülő
tervezettel, mint várakozásánál és jogos reményénél sokaita csekélyebb
intézkcdéssel. szemben, férfias bátorsággal kifejezett; hivatása magas-
latán . állott, a midőn szabályzatok és rendeletek helyett a magyar
tanítoképzés tovább fejlődése alapjául szolgáló tö'rvényes intéz-kedéseket

kért és sürge/ett. , '

Egy év· leforgása után a véleményadás végett leküldött tervezet
valóra vált:' a közoktatásügyi miniszter 1900 évi 45,781 sz. alatt kelt
rendeletével kiadta ? Z államz' elemi iskola i tanító- és tanítónőképzők uj
rendtartásá t es képesítö vZZsgála ti szabályzatá t. Várakozásunk. és remé-
nyünk tehát nem teljesedett be; a magyar tanítóképzésnek továbbra is
a 68. évi népoktatásügyi törvény keretei között kell haladnia és fej-

.1 Ez a czikk még a mult füzet megjelenése előtt küldetett be. Helyszűke miatt
akkor nem közölhettük. Szerk.
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lődnie. Ma mindazonáltal ' úgy' a képesítő-vizsgálati szabályzat ot, mint
az ujzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBArendtartást,' őszinte örömmel üdvözöljük. Teszszük ezt egyrészt
azért, mert ezeket'ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa ' szabályzatokat sikerült pedagógz'a i a lkotásoknak
tekintjük, a -melyek.raz- állami tanítóképzőkműködésétnemcsak egysé-
gesebbé, hanem intenzivebbé is fogják tenni, de tesszük másrészt azért
is, mert ezeket a réndeleteketa tanítóképzés ' egységes és általános
rendezése előhírnökének tekintjük. Nem azokat' az eszméket-látjuk a
kiadott rendelerekberr megvalósítva. a miket egyesületunk nemcsak'

., megérlelt, hanem jó lo r m á n rends~erl;e is szedett, de megtaláljuk bennük
a mai j'e ndszer lényeges tökéletesítését. Szeretjükhinni, hogy ideáink
megvalósításának útjaban ném miniszterünk jóindulatának hiánya, hanem
kizárólag a 68. .évi törvény gátoló ereje áll. 'Ezen hitünkben erősségünk

( "

azon val6,banliberális szellemű es .mély pedagógiai I értékűvrendelet, . a
rnély a miniszteri intézkedéseket'<nerncsak bevezeti, hanem fenkölten
magyarázza' és fényesen meg is világítja. Vajha ezt a rendeletet min-
denikünk nemcsak lelkébe vésűé, hanem tanító~ és nevelői munkájában "
szorosan annak szellemében járna is ell

* , **

A ki~dott uj rendtartásra az+állami képzőknek "már valóban' égető
szükségük volt. ,Sok lés sokszor ellentrnondó miniszteri rendelet szabá-

lyozta. a képzök koi mányzását ; meg volt nehezítve ezzel az igazgatás, '~\ ' j '
és szinte lehetetlenné volt' téve egészséges belső étet kifejlése. Az állami
tanítóképzők az uj rendtartásban szabad szellemű egységesen intézkedő \
és elég' szabatos zsínórmértékül szolgáJó rendeletet kaptak, amely "

I hivatva van és alkalmas is arra, hogy az állami tanítóképzők tovább-
fejlődésének szabatosabb és egységesebb 'irányt jelöljön. a tanári testü-
letek és intézetek harrnónikusabb, nyugodtabb, és mégis hatásosabb
működését biztosítsa. Wlassics Gyula rendeletével az állami képzök
fejlődésében uj korsaakotinyitott, a me ly kerszak annál -terrnékenyebb ' _
lesz, mennél teljesebben érti át az intézmény 'minden 'faktora a rende
tartás' szellemét és iiltenczióját., -, ,. "

--'A rendtartás c~i 1868. évi 38. t. ez. korlátai' kőzt, 'az eddigi
gyakorlattal és a jövő tejlődéssel egyaránt számot vetve», dolgoztatott
ki;' 9 fejezethől és 1 2 8 pontból áll. Fontosabb elvi, vagy, gyakorlati
pontjait és az eddigi gyakorlattóI eltérő intézkedéseit, a következőkben -
röviden' méltatjuk, .

Az I. fejezet dl< alános határozatokat foglal magában.

«Az államí .elerni tanítóképzők négy évfolyamuak ; elvégzésuk a
tanítói képesítő vizsgálat letevésére jogo-It». Tehát azon kivánságunk,
hogy a képző elvégzése, vagy' legalább a tanírói oklevél megszerzése
az egyetem filozofiai fakultására való beiratkozásra jogosítson, nem megy
teljesedésbe.

cEgy-egy osztályba- sO·nál töM ta;,nuló ne#t vé~etz'kfel.» Örömmel
üdvözöljük ezt azíntézkedést; csak' a gyakorlatban is megtartassék. ,
Tapasztalatainknál. fogva azonban tamáskodni merünk, hogy a tanítönö-
képzőkbé ezen rendtartás daczára csak 30 növendék fóg fel vétetui. Itt
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kellett volna megállapítani, hogy mikor áll be párhuzamos osztály fel-
-allításának szüksége.

cA tanítóképző-intézetek hatóságai:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAaz igazgatótanács, a Áir . tan-
fe/ügyelő és a uallds- és kozokta tásügyi miniszter». Tehát marad rninden
a régiben. Azaz mégsem l Az 1877. évi szabalyzat a hatósagok sorában
még nem ismerte a kir. tanfelügyelőt, illetőleg őt nem ebben, hanem
csakis igazgató-tanácsi elnöki minőségben. Akkor az igazgatók folyóZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
ü g yekben még közvetlenül a' minisztériummal érintkezhettek. El ken
ismernünk, hogy közoktatásűgyünk azóta úgy bel- mint külterjesség
tekintetében sokat haladt és fejlődött, hogy az a r engeteg hatáskör, a
mit az igazg ató. tanács akkor élvezett, nem maradhatott meg ennek a
merő en laikus testűletnek a kezében, sem pedig a közvetlen érintkezes
a különben is túlterhelt "miniszterrummal. A helyes fejlődésnek azonban
nem ezen, hanem az egységes szakjelügyelet iranyában kellett vólna
bekövetkeznie. Reményt nyújtott erre az 1894-ben behozott miniszteri
biztosi intézmény, a mit azonban, nag sajnalatunkra, azóta semmivel
sem fejlesztettek tovább. Ezen rendtartással, bármint szépítgesse is a
rendelet, - a felügyelet teljesen kivétetik az igazgatótanács avatatlan
kezéből és a kir tanfeJügyelőségekre ruháztatik áto Ez mindenesetre
haladás a múlthoz képest, de nagy elmaradás az egységes szakfel-
ügyelet eszméjétől. Ezen eszmének a közel jövőben való megvalósúlá-
sara' vajmi kevés kilátásunk lehet, azért legközelebbi törekvésünknek a
tanfelügyelői szakvizsgála t behozatalára kell irányulnia. még pedig olyan
formában, hogy a képző-intézeti tanári állás a tanfelügyelőinek lépcsője
legyen. Már a közoktatás állapotáról szóló 1895. évi miniszteri jelentés
ezt mondja: celvtleg elha-tárqztam a tanjelügyelői szakvz'zsgála t behoza-
ta ldt c{lIk~p, hogy ennek letétele nélkül senki tunjelügyelővé kt' nem nevez-
hető .• Ezen elvi elhatározás óta már 5 év telt el, nekünk, képző-inté-
zeti tap ároknak kell első sorban rajta lennünk, hogy az elv gyakorlati
megvalósításáig ujabb 5 év (vagy többször 5 év?) el ne teljele Nem
kerülhette ki figyelmünket az a körülmény sem, hogy az utolsó évti-
zedekben a tanügyi kormányzat a tan felügyelői állások betöltéséoél a
képző-intézeti tanárságot következetesen mellőzte; pedig ki vonhatná
kétségbe, hogy ez az állás a tanfelügyelőinek legtermészetesebb elő-
iskolája? 1

A IL fejezet a tanulók fe/vételéről és eltávozásáról szól. Az ezen
fejezetben foglaltak a múlthoz képest nagy haladást jelentenek; a fel-
vételekre vonatkozó kivánságainkat a miniszterium jórészt teljesítette.
Lényegesebb újítasok a következők:

A felvétel fiuknál és leányoknál egyaránt a I4_ évhez és a közép-
iskola (polgáriskola, stb.) IV. osztá lyának e~végzéséhez van kötve. A fel-
vételi vizsgálatok a jövőben tehát elmaradnak, ilyenekét egyes esetekre
és kivételképen a miniszter fog engedélyezni. A középiskola, illetőleg
polgáriskola és felsőbb leányiskola VI. osztályából és kisdedovói ok le-
vellel a tanítónőképző Ill. osztályaba egyaránt külo'nbb'zetz'vizsga alapján
vétetnek majd fel a folyamodók.' Ez a rendelkezés természetesen szük-
ségessé teszi, hogyaminiszterium a középiskolák és felsőbb leány
iskolák VI. osztályából átlépők számára az év végéi'g ép úgy megálla-



pftsa a különbözetz" vizsgazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAanyagát, mint 'a hogy az okleveles ovónők
részére mar meg van állapítva.

Az ügy érdekében csak sajnálnunk -lehet, hogyafelvételekkel
kapcsolatos segélyek kiosztásá t az uj rendtartas is az igazgatótanács
kezében hagyta. Ez az intézkedés annál szembeötlőbb, mivel a végre-
hajtásra vonatkozó rendelet azt mondja: «a nevelő munka, a melynek
szolgalatában a tanítás is áll, jövőben teljesen a tanári-testület vállára
nehezedik». A nevelő munka sikeres elvégzéséhez nevelő eszközökre
van szükség ; a gyakorlat emberei jól tudják, hogy a segélyek kiosz-
tása a tanítóképzők legfontosabb és leghatasosabb fegyelmező eszköze,
A teljes következetesség az lett volna, hogy a nevelő munka mellé a.
nevelés eszközeit is a tana ri testületek kezébe adja a míniszterium.
A múltban sem volt, az uj rendtartás életbeléptével még kevésbbé lesz
az igazgató-tanácsnak egy oly biztos és elfogadható erkölcsi alapja, a
melyen a segélyek odaitélesére nézve részletes javaslatot késeíthetne.
Mmiszterüuk a felvételeket és segélyzéseket is bízvást azon ügyek közé _
sorolhatta volna, a melyekre vonatkozólag «az igazgató-tanácsok jó (?}
szolg álatait e a jövőben nem fogja igénybe venni.

A IH. fejezet czíme: .fegyelmi ügyek.»
Minden tanítóképző a jövőben kidolgozza a maga fegyelmi ssabá-

lyat'! és azokat jóvahagyás vegett a miniszterhez felterjeszti. A zsinór-
mértékül szolgáló elvek a rendtartásban le' vannak rakva. Ezeket humanus
gondolkodás és egészséges pedagógiai érzék hatja áto Jellemző reájuk
ez a pont:edcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAc a büntetés' legfőbb czélja mindenkor Javítás iegyen,» Felfo-
gásunk szerint, ha szükséges is a nemi és helyi körülményeket az egyes
intézetek fegyelmi szabályainak elkészítéséné! szem. előtt tartani, azok
egymástól lényegesen eltérőte mégsem lehetnek. Egyesületünk jó szol-
gálatot tenne úgy a tanítónevelés ügyének, mint a tanári testületek-
nek, ha ily minta fegyelmi szabályzatot mielőbb elkészítene. Egy ily
tervezet az egyes testületek munkáját nemcsak könnyebbé, hanem ered-
ményesebbé is tenné,

A IV. fejezet a tanulmányi ügyekről szól,
A rendtartást bevezető rendelet azt mondja: «A tanítóképző-intézet

szakiskola , A magyar néptanító eszményképének beoltása a fogékony tfjú
lélekbe és ennek az eszményképnek megvalósítása a gyakorla ti életben-; ez
a tanítóképző-mtéze/ek tgaú hzvatása .» Ennél szebben és találóbban
még nem határozták meg iskoláink feladatát és hivatását. A rendtartás
ezen fejezete híven valósítja meg a kitűzött czélt, a mi főként aból
tünik ki, hogy a jövőben ezen ügyekre az írányító Ir döntő befolyást a
tanárt testületekre ruházza .

Gyakorlatilag fontosabb intézkedései a következők: Mindenik
képző elkészíti a maga helyi tantervét részletes tanmenet alakjában.
Hosszabb lesz a tanév, a mi kedvező hatással lesz a tanítás eredmé-
nyére. Az osztályvizsg ák czélja: «az osztály évi munkásságának bemu-
tatása és a kétes előmenetelű tanulókra nézve az érdemjegy végleges
megállapítása. A kétes, vagy elégtelen előmenetelű tanulók az illető
tantárgyból mindenesetre felhivandók feleletre». Az érdemjegy fokozatok
a régiek maradnak és megmaradnak .a szülei értesítők, deo czélszerűbb

r .



beosztással, a 'mennyibenzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAközvetim a' karácsonyi és húsvéti szürrídők
előtt fognak kiadatni.

Ezen fejezetben vannak felemlítve az iskolai társas szellem fejlesz-
tésére szolg áló intézmények és intézkedések. mint az önképző-körök,
ifjusági könyvtárak, Iskolai ünnepek és tanulmányi kirándulások. Az
önmunkasság ápolása végett megengedhető, sőt előmozdítandó az
ifju'sági önképzőkörökvalakítása, de mindenkor; csak: tanári vezetés, fel-
ügyelet és ellenőrzés ~htt.» c Mindegyik képző-intézetben ifjusági könyv-
tár rendezendő be.s Iskolai ünnepek es tanulmányi kirándulások lehetőleg
akképen rendezendők, hogy a tanítás megszabott rendjét ne 'zavarják .•
Kár, .hogy ezekkel az intézrnényekkel 'részletesebben nem. foglalkozik
és hogy a segélyző-egyesületek intézményét fel nem említi.

A rendtartás ezen fejezetében foglalt intézkedések a legnagyobb
mértékben .alkalmasak arra, hogy a képzők tanulmányi ügyeit egysé-
gesebb irányba tereljék és jobban kifejleszszék. -

Az V. fejezet a tanárz'.testületnek van széntelve,
A tánári-testületet «az igazgató, rendes, segéd, helyettes, megbizott

és óraadó, tanárok, a -hitoktató k és agyakorló iskola tanitója alkotják .•
Ennyi kategoriája a tanároknak még parodián ak- j-s sok l Tarthatatlan
állapot ez, a melynek épen nem' 'épületes következményeit -a miniszte-
rium itt is, ott is, lát hatja. - Félő. hogy ily testülettel «a magyar
néptanító eszményképét» nem sikerül a jelöltekbe beoltaniZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA! Erös a
meggyőzödésem, hogy a rendtartás valóban szép eszméi csak akkor
fognak az életbe átmenni, ha a tanári testületek szervezétát megfele,
lőleg restauráljuk. Legyenek rendes tanárok és rendes tanári - munka-
kört ideiglesen, .de .Iegfeljebb 3 évig, betöltő helyettes tanárok és sza-
bályoztassék valahára 'a képző-intézeti tanárok képzése és képesítése; akkor
elérhetők lesznek .a rendtartás ideális czéljai. '

A ketelező 'heti óraszám az igazgatóra nézve ro-ben, rendes és
segédtanárra nézve 18·ban és a gyakorló iskola tanítójára nézve 30-ban
van megállapítva. Az irodai teendőkben való segédkezés heti 4 órába
van beszámítva. Erre vonatkozólag az intézkedés nem elég szabatos
Ha több segédtarrár van egy intézetnél, mindenik tartozik irodai teendőket
végezni és mindenkinek heti 4 órába fog ez a munka beszámíttatni?
Ha így: lesz, akkor az eddigi aránytalanság' továbbra is fenmarad;
lesznek igazgatók 2-3 kisegítő erővel és lesznek olyanok, a kiknek
1. vagy épen semmiféle segítségük sem lesz, .Mert tegyünk fel, hogy
valamely intézetnél nincs segédtanár : vajjon a rendes tanár az irodai
teendőkben való segédkezésre (ha pl. nem akar arra vállalkozni)
kötelezhető-e ? Ismétlem tehát, hogy eza rendelkezés, amely
d, VI. fejezetben ismétlődik, nem elég szabatos. Különben is czélszerűbb
lett volna az irodai teendőkben való segédkezés kérdését mask ént, pl.
anyagi javadalmazással és nem órabetudással megoldani, mint a hogy
az internatusi teendőkben való seg édkezés munkája van díjazva. A rend-
tartás kötelezöleg hozza be az osztályfőnöki intézményt, megfelelő munka
és jogkört jelölvén ki számára.

,A tanári testület jogköi-ének olyatén való tágítását; mint azt a rendelet
mondja, mi, a rendtartásban nem találjuk fel. Sőt ellenkezőleg, az eddigi
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jogkörnek sok tekintetben az igazgatói és tanfelügyelői jogkör javára
való csorbjtasát látjuk. Erre nézve csak a következőt említjük fel:
«ha az igazgató a tanári értekezlet többségévei egyet nem ért, azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAhozott

határozat végrehajtását jeljüggeszthetz" és az álta la sürgősnek ítélt intéz·'
kedést személyes felelősségére életbeléP tethetz".» A rendelkezes első részét
az igazgatói felelősségbői még kimagyaráehatjuk, de ,a másodikat erőllen
absolutistikus izűnek tartjuk. A tanári testület határozatát az igazgató

- ez ala pon bármiker meghiusíthatja, mert viszonyaink között legalább is
nehez elképzelni, 'hogy valamely foganatosított igazgatói intézkedést
visszavonasanak, a mint hogy sokszor lenetetlen is volna azt vissza-
vonatrii. - Kár volt ezt a despotikus intézkedést a középiskolai rend-
tartásból idé átültetni, a mikor tudtunkkal - ott sem termett valami
jó gyümölcsöket, A tanfelügyelők jogkörét a következö pont tágítja
lényegesen: c a jegyzőkönyvek az összes jelenvoltak aláírásával hitelesftve
felterjesztendők a' kir. tanfelügyelőhöz. » - A felügyelet intenzitását ez va
pont minden esetre -hat hatósan togja előmozdítani. I

VI. fejezet az zg(lzgatóról szól.
Az zgazgató a tanári testűlet leje és a képző-intézet közvetlen elöl-

járója . Ez az elv van következetesen keresztűlvive az egész rendtar-
táson. Lényeges és előnyös ujitásnak tartjuk, a miért felemlítjük. hogy
«az igazgató elnököl az összes szabályszerű vizsgálatokon », így pl. a
felvételi vizsgálatokon is, Nem 'ártott volna itt is felemlíteni, (mint a
tanári testűletnél van), hogy az igazgató a hatósági rendeleteket a
testületekkel szószerint közli, valamint nem ártott volna, vagy ártana
azt- is kimondani, hogy a tanfelűgyelő az intézeteket, érintő miniszteri
rendeleteket tirtoiik nekik kiadni. Az intézeti szám adások a jövőben
ismét csak egyszer, az' év végén térjesztendők fel. Az igazgató szerkeszti
az intézet évi értesÍlőjét; de .vajjon évenkéut-e ? Az igazgató .a tanfel-
ügyelő útján.. a tanár az igazgató útján juttatja beadványait a felsőbb
tanügyi hatóságokhoz. " -

A gyakorló-z'skoláról szóló VII, fejezet szerint ez intézmény «mintá já t
adja a hatosztá /yu oszta tlan ele,mz' népz'skolának. Kivánatos azonban az
oly berendezés, hogya tanítói gyakorlat czéljaihoz képest alkalom-
szerűleg osztott népz'skolává is át legyen alakítható.» Ez tehét mégcsak
csirájában. egy oly- osztott gyakorlóiskola, a minő a külföldön már
nagyobbrészt be van vezetve és a milyennek felállítását mi is kérelmeztüle
Más figyelemre méltó intézkedések, hogy a gyakorlóiskola tanítója
elkészíti az iskola (egelmi ssahdiyait, 'a melyeket a tanári értekezlet
hagy jóvá; kidolgozza az iskola állandó tanmenetét; .havonként előre
elkészíti és a tanári értekezletnek bemutatja az elvégzendő tananyag
kimutatását ; - a tanítóképző-intézet tanárai alkalom és lehetőség
szerint szintén megjelennek a tanitási gyakorlatokon és részt vesznek
megbírálásukban. Ez" utóbbira nézve megjegyzzük, hogy nem elég
hatarozott intézkedés; a szaktanárok résztvételét a gyakorlati kiképzés-
ben nem is fogja megoldani.

Alkalmat veszünk itt azon felfogásunk elmondására, hogy a gyakorló-
iskola és a gyakorlati kiképzés lelke mindenkor a gyakorló iskolai tanítóiesz ;
ebben a körülményben ez állás kiváló fontosságának elismerése is benne



foglaltatik. Nem hallgathatjuk el azért azon irányzat felett érzett aggodal-
rnunkat, a mely ezen állás erkölcsi és anyagi jelentőségét rmnd alább és
alabb sülyeszti. Halálos csapás a kezdő fizetésnek 700 _frtróI500 frtra
való -leszállítasa és ezzel kapcsolatban a szolgalati éveknek 30-ról 40-re
való emelése és az állami nyugdíjintézet-kbtelékeből a tanitói nyugdíj-
-intézet kötelékébe való attétele volt. Azt hittük, már több nem jöhet;
.de ime, az ötödéves pótlékokat szabályozó miniszt eri rendelet még
tudott mit elvenni: az eddigi roo Irtos pótlékot ro? ra szállította le I
Valóban itt van már az ideje, hogy ez -állással együtt a gyakorlati
kiképzés színvonalát megmentsük I

A VIlI. fejezet czíme:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAkózta l'tás; bemzlakás.

Ebben a fejezetben jórészt azon elvek vannak megvalósítva, a miket
egyesületünk egyik közgyülesen, magáévá tett. Ki van mondva, hogy
.az állami képzők köztartassal es esetleg b-rmla kással vannak egybe-
kötve, de az ezekben való részvétel nem kótelező. Fontos gyakorlati
ujítas. hogy a jótétemények a tanari értekezletZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAj cvaslatára évkózben is
megvál!ozta thatdk. Egyenlő minö-ftes mellert tanítók gyermekei előnyben
részesülnek.

Ha a kóztarttis externatus sa l van egybekötve, akkor a köztartást
{az intézet kötelékébe nem tartozó) vá+la rkozó latja el. Az externatust
az igazgató vezeti, a segedtanár munkájában segíti, de osztozkodnak
.benne a tanári testűlet többi .tagjai is.

Ha akóztartás internatussa i van egybekötve, az háfJzlag is kezel-
tethetik. A hazi kezelest vagy az igazgatd, vagy egyik tanár vezeti; a
,vennlakás vezetése és felügyelete azonban minde n esetre az igazgató tzsste,
_Az új rendtartás tehát szintén megy hagy ja az igazgató vallain azt a
sokfelé ágazó munkakört, a mely rmatt tulajdonképeni hivatásanak
aligha élhet. Felintézkedesek nem segíthetnek a fenforgó bajokon -; itt
.r adikálisabb lépésekre van szükség. Kimondja a rendtartás, hogy az
internatusi helyiségek az ískolaiaktól minél jobban elkülönírendők.

Az inter natusi élet családiasan rendezendő be; a csalad feje az
-igazgató, a tanulók testvéri szeretetben éljenek egymás között. A veze-
tésnek legfőbb gondja legyen. hogy «a kartasi együttérzést, a hivatasszere-
tetet, a nemzeti szeilemet 'é s a nemes eszmék kultuszat meggyökereztesse,
ápolja és megerősítse az ifjak lelkében .• Ily szellemben állapítja meg
minden képző-intézet az internatusi eletet részletesen szabályozó házi-
rendet, melyet a miniszter hagy jóvá. Egyesületünk ily háziszabályok
kidolgozását szintén legközelebbi feladatai kozé sorolhatná.

Az igazgató, a segedtanár és közr artás házi kezelését vezető
tanár az intézdben lakik és a közt artás asztalánál étkezik; előbbi és
utóbbiJsa ládja tagja i és cselédsége után mérsékel! ta r tasdija t fizetvén.
Ezzel a reudelkezessel méltányosan meg lesz oldva ez a kérdés és eleje
vétetik sok méltatlan gyanúsításnak és izetlenkedésnek,

A IX. fejezet az z'gazgató-ta1Zácsnak van szeritelve.
Azokhoz, miket fentebb e tárgyról már elmondottunk, még a

következőket említjük. Jövőben «az igazgatótanács évről-évre saját
kebeléből választ helyettes elnököt és gondnokot; jegyzője pedig az
.igazg ató.» A rendtartás az igazgatótanács törvényben gyökerező fel-
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ügyeleti jogkörét nem érinti ugyan, de különösebb 'tisztéül csupán az
intézetzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAvagyoni ügyeinek és gazdasági vezetésének ellen[h'zesét jelöli ki.
Ezen elhatározását a miniszte.ri rendelet azzal indokolja. hogya" képző-
intézetek negyec;lszázados fejlő,dés után oda jutottak, hogya szerosabb
értelemben vett iskolai munkásság vezetése és ellenőrzése alól az igazgató-
tanács felmenthető. Mi hozzá tehetjük, hogy az állami tanítóképzés ügye
odáig fejlődött, hogy az igazgatótanácsi intézmény ép a továbbfejlődés
érdekében el volna törlendő.

- *
* ' *

. Az új képesítő.vú:sgála# szabályzat az 1892. évi szabályzat alapelveitől
semmiben sem tér el; annak a nyolcz év tapasztalatai alapján' eszközölt
.előnyó·s reoisiá ja . Az egységes állmi képesítéstől tellát annyira vagyunk,
mint azelőtt voltunk. Pedig ezt a reformot nemcsak az illetékes tanügyi
körök, hanem számotteve parlementi tényezők is rnind- jobban és szélesebb
körben sürgetik. Kétségtelen, 'hogya magyar nemzeti népnevelés meg-
teremtésének- ez elengedhetlen előfeltétele és egy uj népoktatási törvény
.szilárd alapjának legelső köve,

Az uj szabályzat lényegesebb újításai a következők:
Képesíró vizsgálatra középiskolai érettségi vizsga is jogosít, termé-

szetesen egy évi tanítói gyakorlat igazolásával. Ezt a kedvezményt
előreláthatólag kevesen fogják igénybe venni. A tanítóképzésre termé-
keny intézkedés' az lett volna, hogya tanítói oklevél képesítsen az
,egyetem. némely szakjaira -való beíratkozásra.

A magán osztalyvizsgálatokra vonatkozó javító vizsgák díjtalanok.
A képesítő hittani vizsgáJatának idejéről' és a kántorvizsgálatok

idejéről az illetékes egyházi hatóságok, esetleges k épviseltetésük végett
értesíteridők. ,

A képesítő-vizsgáJat három részból áll: a) írásbelibői,. b) szóbeli
és gyakorlati vizsgálatból és e) próbatanításból.

Az írásbeli vizsgálat a pedagógiára, magyar nyelvre,' német nyelvre,
mértanra, rajzra és a szépírásra terjed. Elvi jelentőségű módosítás: «Ha
a kir. tanfelügyelő a felterjesztett feladvanyokat bármi okból nem
találja kielégítőnek: újak felterjesztését kívánhatja a tanári testülettől,»

Ez.zel meg van szüntetve azaz abszurd intézkedés, hogyatanfelügyelő
szabadon megváltoztathatta a beküldött tételeket, vagy épen újakat is
tűzhetett ki. Az írásbeli vizsgálat ideje junius első hete, 'a tanári testület

,altal megállapítandó 3-4 nap. . \
A szóbeli vizsgálat junius második felében, az osztályvizsgálatok

befejezése után, tartatik meg,' A vizsgák sorrendjét és a jegyzőket az
-elnök javaslatára. a bizottság előértekezlete jelöli ki. Az új szabályzat
világosan kimondja, hogya ki a magyar nyelvi dolgozatból akár tá rgyi,
akár nyelvi szempontból elégtelen érdemjegyet kap, megbukottnak
tekítendő, A jelölteknek kedvez az a rendelkezés, hogy a ki az irásbeli
vizsgát jó sikerrel elvégezte, de a szóbelin kellően igazolt ok alapján
meg nem jelenik, a következő éVQ5n egyszerre szóbelzú bocsátható. A
szebeli vizsgálatra vannak utasítva, igen helyesen, a természettudományok
és gazgaságtan. A tanítónő-képesítő-vizsgálatoknak a testgyakorlaf nem
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lesz tárgya a' jövőben, sém. _Tekintve, högy,' az elemi népiskoláknak a
restgyakorlat rendes tantárgya., hogy a - tautervben szintén, :!<ötelezőleg
v.:an .e lő í r v a : az' állami képzőkben az erre való képesítést (a törvény.'
daczára) fel lehetett volna venni Általáuos, osztályzat az oklevélben nem
fogkitétetni. Ki foguak adatni a jövőben iszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAkántort' bizonyz'tványok és a
polgáriskola::-IV. osztályát .végzett 18 éves nők .számára ,(természetesen
mégfelő vizsgálatok 'alapján) elemi iskolai munk",-mesternói bizonyít·
ványok. ' '

_ Uj intézkedéseket találunk a szabályzatban a' képesítő-vizsgálati
díjakról, «Rendes tanulök képesítő-vizsgalata, az oklevél kiszolgálta-

.sával együtt, díjtalan •.. Tanúlmányaikat magánúton végzett tanulók a
kéPesító és az ö s s z e s ezzel' kapcsolatos vzzsgáltitokért megfelelő díja t
fizetnek. Ezek a' díjak, ca vizsgáló· bizottság tagja i kó"z.ólt, tantárgyaik
arányában, fe/oszta tnak'. Ezzel a képző-intézeti t anarság egy régi jogos,

'vagy legalább is méltányos kivánsága teljesíttetett, de csak részben.
Megfoghatatlan, hogy akkor, a mikor hazánk összes 'tanársága analog .
vizsgálatokért díjaztatik, akkor ,a képző-intézeti tanárság erre v o n a tk o z ó

kéreime nem teljesíttetik, Csak nem' gondolja a magas miniszterium,
hogy. az összes tanárság kőzül . talán épen csak a képző-intézeti nem
méltó a díjakra? Vagy hogy az' adott alamizsnával Jogos, vagy .legalább
is méltányos i-gényeit el lehft· vele feledtetni? Igaa;: a' képző-intézeti
tanárság anyagi ügyeit! nem szokta gyülésein és lapja hasábjain erő-
szakosan tárgyalni; de "nem jazért, mintha erre' okuk nem .volna., Ellen-
kezőleg: a kösz önettel fogadott- ismételt javítás daczára alig van. tanári
status>, a melynek anyagi ügyei oly rendezetlenek volnának, vagy anny)
k.vánnivalót hagynának maguk után 1Miért lepfeznők azon véleményünket,
hogy több jóindulattal lehetett .volna ezt az ügyet a tanítóképző tariárság
előnyére megoldani. Miniszterünk őszinteségre szoktatott;" bennünket,
intézkedése] az, igazság és métányosság erejéve! hatottak míndenkor
reánk: nem hihető, 'hogy ismételt felvilágosítással ezen ügy méltányos
elintézését ne lehetne kivívni P 1 ~ megoldast abban látnók, hogya
képesítő díjakat (zó K.) vissza kellene, állítani, indokolt esetbéri való
e1engedésekkel és a tanárok munkajat a napi-díjrendszer -szerint lehetne
díjazni, mint az- pl. a polgari képzőkben van. Ez a mostaninál minden
tekintetben arányosabb és igazsagosabb intézkedés Ienne..

;

*, .
, * - ~~

Foglaljuk össze az .elmondottakat .. Látnivaló. hogya e tanítóképzés
reformjáról>, (mint azt némely lapok tájékozatlanságból, . vagy egyéb
okokból hirdették) ezen rendeletek ben nincsen szó. A reformra ugyan

. szükség volna, de azt csakis a 68; évi -népoktatásügyi törveny revisíő-
\jával .lehetne elérni: .De -ha-ezek a rendeletek nem is érintik a magyar
-tanítóképzés .eg észét, ha nem -is teljesítik a tanárságnak az állami képzök

, felügyeletére és kormányzásra vonatkozó ~alap kivánságait : az állami
tanítóképzés egységesebb és intenzívebb továbbfejlődésének erős lökést
fognak adni. 'c ' •

Örömmel mondunk hálás köszönetet ideáliasan gondolkodó
miniszterünknek és a, miniszteriumi tanítóképzési . ügyosztály kíváló
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vezetőjének és szak-avatott munkasainak.i Biztosíthatjuk ezen tényezőket,
hogy azokat a nemes ideakat és fenkölt eszméket, a miket az állami
tanítóképzésbe bele szándekoznak vinni, mi nemcsak megértettük, hanern
átérezzük és tehetségei nk egész erejével, buzgalmunk és munkásságunk
egész odaadásával igyekezünk megvalósitani. Hiszszük is, hogy ezek az
ideák a gyakorlatban mennélelőbb egészséges g yümölcsöket fognak teremni.

Ezen, munkásságunk azonban nem gátolhat bennünket abban. hogy
az egy~éges magyar nemzeti tanítóképzés eszméjeért továbbra is ugyan-
azon kitartassal és lelkesedéssel, a mint azt eddig tettük, küzdjünk !

A viszonyok ugyan nem érlelték még meg ezen eszmék gyakorlati
kivitelét, de talan nem csalódom, ha azt állítom, hogy a megvalósu-
láshoz ezen érdemes rendeletekkel is közelebb jutottunk. Valósítsuk
meg miniszte rünk intenczióit is kűzdjünk eszméinkért : a siker el nem
maradhat IzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Mohar JózsefedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A 45 7 8 1 . s z ám ú vallas- és k ö zo k ta tá sü g y i mínísztert
r en d e le t és a z á llam i ta n ító k ép ző k fe la d a ta i.

- Az ifjúság oktatása és nevelése. -

A szaklapok és a napilapok, az egész sajtó osztatlan örömmel
fogadta a fönti rendeletet es a két szabalyzatot. De míg magának az
életbeléptető rendeletnek tartaimát föltétlenül, fentartás nélkül dicsérik,
addig a rendtartási és a képesítő vizsgálati szabályzat egyes részeit
már csak némi föntartással fogadják. .

E sorok írója is úgy találja, hogya. bevezető rendelet tartaimát
al. a pedagógia, mely a kor színvonalán áll, a mely a gyakorlati
élettel is a kölcsönhatást megtartja, sugallta.

Nevelés és oktatás, általános és szakképzés, egyén és összeség,
- mindezekre való tekintettel, magas elvi álláspontról szinte a tanító-
képzés és pedagógia rendszerének vázlatát adja a rendelet. E rendelet
kiadását azért én is (a «Magyar Nemzet» közoktatásügyi mellékletének
egyik irőjávalx együtt) kerszakalkotónak mondom. Hatása beláthatatlan
hosszú időkön át meg fog látszani a hazai tanítóképzésen, Mert az, a
mit ez a rendelet czéloz : a belső élet vezetésében a czélok és eszkózó"k, az
az irány és szellem egysége, a mai hazai tanító képzésben nincsen
meg, legfeljebb elvétve, fontossága pedig rendkivüli és létesítése nem
könnyű. Mert a magyar tanító képzés czéljára vonatkoz? utalások és a
többi, a tananyagra és a nevelésre vonatkozó kijelentései is oly elvi
értékű kijelentések, melyek szintén alkalmasak arra, hogy egy új kor-
szak kezdetét megindítsák. Hála és mély tisztelet érte a miniszter úrnak.

Ezen rendelethez és a szabályzatokhoz bizonyosan többen szólunk
hozzá. Én az alábbiakban az életbeléptető . rendelet általános és elvi
jelentőségű kijelentései alapján foglalkozom a két szabályzattal; ille-
tőleg röviden, főbb vonásokban a tanári testületek nevelési, didaktikai
értekezleteinek azon feladatait fejtegetem, melyeket meg kell oldaniok, hogy
a czélok és eszközök, az .irány és szellem egységét megvalósíthassák.

Magyar Tanítóképző. 12
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Csupán szakiskola-e a tanítóképző rzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A rendelet ezeket mondja: «A tanítőképző intézet szakiskola. A
gondjaiba fogadott itjúságot meghatározott pályára készíti elő és szár-
nyai alól közvetlenül az életbe bocsajtja ki. Azokra a jellembeli tulaj-
donságokra, arra a rnűveltsegre, azokra az ismeretekre és készségekre
fordítja tehát legfőbb gondját, a melyekre a leendő tanítónak az iskolában
és az iskol an kívül a társadalomban legnagyobb szüksége van. A magyar
néptanító eszményképenek beoltása a fogékony ifjú lélekbe és ennek
az eszményképnek megvalósítása a gyakorlati életben: ez a tanító-
képző-intézetek igazi hivatása.s

Hogy a tanítóképző-intézet szakiskola , ez ugyan igaz, de az egész
tétel nem igaz. Hiszen oly növendékeket vesz fel, kik nem rendelkeznek
azzal az általános műveltséggel, a melyre a tanítónak szüksége van;
azért idejének nagyobb részét arra fordítja , hogy a megfelelő általános
képzettseg ben reszesírse őket. A magyar tanítóképző-intézet tehát ez
idő szerint álta lános műveltséget adó és szakiskola egyaránt. Azok az
ismeretek és ügyességek. melyek az általános műveltség alkoto részei,
alapjukban. lényegük ben nem különböző életpályák, hívatásfajták szerint.
Az általános műveltség egy, csak különböző fokú Ha túlságos mérték-
ben vi sel i magán valamely irányzat bélyegét (klasszikus, modern), ves-It
általánosságából. Valamely szak szo'g datába szevődtetni pedig . csak
akkor helyes, mt'kor már megz,an az álta lános műveltség. Epen azért
nehéz a tanító képzés, mert nekünk szakképzést is kell nyujtanunk már
akkor, mikor a tanítói szakképzés föltétele, a szükséges általános kép-
zettség. még nincsen meg Ha általános művelséget szolgáló tan-
tárgyakba idő előtt visszük bele a szakirányzatot. az csak mind a két
irányban az elsekélyesedést mozdítja elő. Az új tantervjavaslat szerint,
nagyon helyesen, az egyes tant- rg yak tanítasának befejezése után
következik módszeres feldolgozásuk. A tanítóképzőnek mint szakiskolának
fenti körülirása tehát felreertésekre adhat alkalmat. '

Egyébkent a tanítókepzőnek, mint szakiskolának ott kifejtett czélja
elfogadható, Utolsó pontja azonban: cA magyar néptanitó eszmény-
képenek beoltása a fogékony ifjú lélekekbe és ennek az eszményképnek
megvalósítása a gyakorlati életben: ez a tanítóképző-intézetek igazi
hivatása» - nem elég szabatos. Nyilván azt akarja mondani, hogy
nem elég a növendékek lelkébe oltani a magyar néptanító eszmény-
képét, de úgy kell nevelni őket, hogy majdan mint tanítók, a beléjük
oltott eszrnenykép megvalósitására is teljes erejükből törekedjenek. Vagy
azt akarja mondani, hogyatanítóképzőben, illetőleg a tanítóképző taná-
fokban, agyakorló iskola tanítójában lássa már megvalósítva a magyar nép-
tanító eszményképét? Azt hiszem nem, Bár ez az egész rendelet a jó példa-
adásban látja - nagyon helyesen - a leghatékonyabb nevelő eszközt
és kívánja, hogya tanítóképző-intézet, a tanítóképző tanárok, az intézeti
belél~t valóban mintaképül szolgálhasson a leendő tanítóknak.

Részletes tanterv (tanmenet). c;

Ha elfogadjuk is a tanítóképzőnek, mint szakiskolának, körülirt
czélját, ebből még nem következik önként a belső' élet vezetésében a
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czélok' és .eszközök, az irány és szellem egysége. Egy-két mondatba
foglalt czél még mindig nagyon is általános arra, hogy .a legjobb
eszközök megválasztásara és : ezek alkalmazására, tehát az irány és
szellem egységére kellő útmutatásul szolgáljon. Azért nem .szükségtelen
ezzel is foglalkoznunk. A tanítóképzés eszközei egyrészt maga a tan-
anyag, melyet a tanterv jelöl ki,továbbá a tanítás gyakorlata; mas-
részt a szorosabb értelemben vett erkölcsi nevelés. Leglényegesebb
tényező mindig maga a tanár és a tanártestület, mely a tanítás gya-
korlatát és a nevelés munkaját, tehát a tanítóképzést végzi.

A mi azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAtananyagot illeti, erre nézve a képesítő vizsgálati szabályzat
becses, a modern pedagógia által is eléggé alig hangoztatható útmu-
tatást tartalmaz. Ugyanis a képesítő vizsgálaton elnöklő kir. tanfelügyelő
figyelmét art a hívja fel, hogy: c •••••• a vizsgálás súlypontja a hazai
vonatkozású es a néptanítói hívatás szempontjaból gyakorlati fontossagú
tárgyakra essék s hogy a jelölt az elemi ismeretekben való biztos
tudásának kétségtelen bizonyságát adja •.

Midőn tehát a módszeres értekezleten a tanári testület a részletes
«tanmenetet. össze fogja állítani, erre nézve azon irányadó szempontokat,
- melyek szerint a hazai· vonatkozás.ú tananyagra, úgyszintén arra is,
a mi a néptanítói hívatás szempontjából gyakorlati fontosságú, különös
figyelemmel kell lenni, - magában a rendeletben talalja. Ezen szem-
pontok közul kiváltképen az egyik, mely szerint a hazai vonatkozású
targyakra legyünk fő figyelemmel, eléggé fontos, eléggé magas szem-
pont arra nézve. hogy alkalmazásával a részletes tanmenetbeli (tantervbeli) .
egységet létesítsük. Majdnem az összes tantárgyakat lehet ebből a
szempontból egymásra vonatkoztatni. Ha nem teremtünk, is oly kon-
czentrácziót, mint a milyent a Zilleristák a mívelődési fokozatok szem-
pontja szerint a különböző tantárgyak között létesítenek; de a hazat'
vonatkozást nemcsak a történetben (melyre nézve maga az új tanterv
kí vanja a konczentrácziót a hazai történettel), földrajzban, alkot-
mánytanban, nyelvtanításban, hanem a természetrajzban, sőt a ter-
mészettanban is némi képen, es még a számtanban is (hazai mértékek,
pénzek, bankok, vállalatok) meglehet állapítani minden erőltetés nélkül.

A pedagogikát, tehát a par excellence intézeti szaktárgyat is meg
fog kelleni vizsgálni a hazai vonatkozás szempontjaból ; ezek tananyagá-
ban és tanításában is a hazai vonatkozást jobban kell kidomborírani, ha
nem is lehet egyszerre a közeppontba állítani. Sző sincs róla, a mi
pedagógikánk túlságos mértékben német, nemcsak a neveléstörténet, de a
módszertan is. Mag-yar tö'r ténetz', nevelé sz' és okta tá> z', tehát nemzeti pedagogzaz'
anyagunkat nem zsmerjük. nem aknázzuk ki, nem alkalmazz,.uk eléggé.

A hazai vonarkozas szem pontján kívül a részletes tanterv (tan-
menet) készftésénél, a módszeres hte~ezleteken, figyelemmel kell lennünk
a tananyag azon részleteire is, melyekZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAtö b b tantargyban, ha más szem-
pontból is, de előfordulnak. A tanarnak tudnia. kell, midőn valamely
tanítási egységet tárgyal, hogy az egészben, vagy egyes részeiben, ha
más szempontból is, egy másik tantargy tananyaga előfordult-e mar
vagy sem; azt is, .hogy mikor fordult elő. A tantárgyak egyes részeinek
ezen összekapcsolása is az egységesítés érdekében történik. .

12*



AgyakorlóZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI iskola részletes tananyagát IS meg kell állapítani és
ez' azután útbaigazításul fog minden tanárnak ' szolgálni,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAho!; ''}'tanítá-
saban külo'nos gondja legyen az elemi i"smeretekre. a leendo neptanítÓ'
szempontjából .fontos ismeretekre. Agyakorló népiskola tananyagaban
az egyseget hasonlóképen a hazai uonatbosds szempontja szerint fogjuk
megcsinálni. .

A helyi részletes tanterv készítésére vonatkozólag most még csak
azt kívánjuk megjegyezni, hogy mennél jobban sikerül nekünk a heiyi,
a hasai vonatkozást a részletes tantervben -keresztülvini, a rnennyiben
lehet, köaépponrrá tenni, annál inkább remélhetjük, hogy már magával a
tananyaggal nevélőleg hatunk az ifjúságra. Az ifjúság érdeklődése
inkább irányul arra, a' mi helyi, a mi hazai, mint a távolabbira ; ,
a mi helyi, hazai vonatkozású, az inkább talál utat a tanulók egyéni-
ségének, kedélyének többé kevésbbé rejtett vilagaba. A mi helyi, a mi
hazai vonatkozású. az ennéljo.f5va z·nkább alkalmas, hogy az akara t, a
jellem nevetését, kzjejlődését előmozdítsa .

A hazai vonatkozás tehát nem mesterséges, hanem természetes
egységesítő szempont. ,

A részletek kidolgozásába itt nem bocsátkozhatom, ez a tanár-.
testületnek a feadata. Még csak azt jegyzem meg, hogy az mellékes,
h e g y hónapok hetek, vagy pláne órák szerint osztjuk fel a tananyagot. A
tananyagot mindenekelőtt u. n, tanítást' egységek szerint kell megállapítani.
Ezek a tanítasi egységek természetes, nagyobb és kisebb tagozódásai vala-
mely tautárgyt ananyagának. Ezeket nem lehet,nemszabadönkényesencst"nálni.
Erre nézve az illerő szaktárgy tartalma maga az irányadó. Egy-né-
melyik ilyen tanítási egység tanítására sokszor nem egy, hanem több
óra szükséges.

A tananyagról lévén szó, még egy szempontot akarok felemlíteni,
melyről szeretném hogy átmenne a köztudatba .:

Annyiszor tanultuk, tanítottuk, olvastuk, írtuk, hogy a tanítasnal
anyagról van -szó, hogya fogalomnak iskolai szempontból történt ezen
elnevezése elhomályosította az oktatás tartalmának egy másik elneve-
zését, mely pedig nem kevésbbé nevezetes szempontra irányítja tlgyel-
münket. A tanítás tartalma a műveltség tartaimából van véve, ez pedig
sohasem válik pusztán anyagga, hanem megmarad iskolai tananyag
alakjában is értékes műveltségi vagyonnak. A nemzeti közműveltségből
veszszük leginkább a tanítás tartaimát, az iskolai tanítási vagyont; az'
intézetek így a ko'zműveitségi 1Jagyon áPolóí, ter jesztői (a felsők tovább
fejlesztői is); a tanítók a kozműveltségi vagyon gondozói, á tadói nem-
pedékről nemzedékre.

\ A tananyagnak ezen ,szempontból való felfogása, elnevezése, míg
egyrészről alkalmas arra, hogy hivatási öntudatunkat emelje, másrészt

, arra kötelez minket, hogyatananyaggal a legnagyobb gonddal, lelki-
ismerettel, mondhatnám tisztelettel foglalkozzunk. Mivel a tana~)y'ag a
közműveltségnek, a 'nemzeti műveltsegnek egy része, nem is szabad
önkényesen hoazányúlnunk, alakítanunk. Didaktikai a lakításánál (tan-
tervkészités, a tanítás menetének megallapítasa, formális fokozatok)
nemcsak az iskola i szempontot kell szem előtt tartanunk. hanem magának



tizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAtananyagnak .mint k(jzműveltségi, nemze# műveltségl vagyon,nak sajá t
terméseete: is kell tekznteibe, vennünk. 'zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

V ég-ül itt említjük meg, hogy a növendékek magán (házi) -oloas-
mányainak mikén ti intézése is a módszeres értekezletek feladata lesz.

Formális foko:;a tok .. A tanttás gyakorla ta .

Az egységes czél és eszközök, az az egységes irány és szellem
megkívánják azt is, hogy mag-ának a tanításnak szapályaira nézve is
egyetértésre jusson a tanartestület. Megköveteli ezt már és nélkülöz-
hetetlenné teszi a gyakorló iskolai gyakorlat és a tanítóképző intézeti
egyes szaktárgyak tanít ása '.közötti összhang, egy:öntetüség szüksé-
gessége, Midőn a szaktanár tárgyának módszerét tanítja (az uj tanterv
szerint ez. nagyonpelyesen, a szaktanár feladata is lesz), nem, szabad
ellentétben lenni a gyakorló-iskolabeli tanítói eljárással. Sőt az egész
tanártestület kell, hogy legalább általánosságban, erre nézve egyet-
értésre jusson.'ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAM ik e p ? .' , i

Újabban a tanítas mikéntjére nézve Europaszerte (Amerikában js)
Herbartnak iés iskolájanak van legnagyobb tekintélye., A formális
fokozatok talán épen azért, mert rnult juk, gyökerük visszavezet Aris-
totelesig. szinte általános. abszolút érvényűek lettek Sokan térnek él
eg yben-másban Herbart eredeti formális fokozatai tói (lásd Willmann
Otto Didaktikaját, melyet a Magyar Tanítóképző hasábjain ismer-
tettem) és nem is baj, ha nem ép-n magát Herbartot vagy Zillert
köverjük ; de okvetlenül szükséges lesz, hogy valamely határozott z'rányhoz
csatlakozzunk. Herbanot, Zillert és ez iskolának irányait. hírnevesebb
kovetőit ismernünk jó ; különben alig juthatunk egyetértésre. S~kbarÍ
nem vag-yok híve a Herbart-Ziller pedagógiai elmélet és gyakorlat
egyoldalúsagának. túlzásainak magam sem; ile egészben < véve mégis
.szilárd alapot nyújt, a melyre egy tanári testület. raléphet, hogy égy.~
séges rnunk át folytasson. Am, ha egyáltalában nem kell sem Herbarr-
Ziller, sem valamelyik követője, tessék más egységes ,eljárásban meg-
állapodni, Ez pedagógiai intézetnél okvetlenül szükséges. Kell, hogy
legyen pedagógiai karaktere, 1<:s ennél fogva mindenekelőtt a tanítás
lélektani men.etére nezve kell megállapodni. Ujabban .úgy is az i a jel-
szó: cA módszer egy: a l€l~ktan». Nos hát, a tanítás lélektani mene-
tére nézve meg kell állapodei. Valamely téves, ,hibás rendszer kétség-
telenül káros; de legártalmasabb a didaktikai nihilismus.

A reltdszer általanosságánál fogva sohasem veri békóba az. erős
szernélyiség et, melynek .különben is elég tere marad az érvényesülésre.
Ott van a didaktikai technika (a tanítasi gyakorlat), ott van a személyes
érintkezés tanító és tanítvány között, Ugy a tananyag didaktikai alakítá r .

sában, mint a didaktikai technikában bő alkalom nyílik a rendszeren
belül is az egyéniség kidomborításának l Ez szükséges is. A tanár
egyenisége úgy didaktikai, mint nevelési szempontbó' legalább is o ly

fontos tényező, mint tudománya maga. Azt békóba, verni nem juthat
eszibe senkinek, a ki elvárja" hogy a tanárok irányító hatást gyakorol.
janak az ifjúságra. Ezt tartja szem előtt a rendelet is ezen szavai-
ban: «Ezt az egységet azonban soha, semmifele körülmények közt

,,,
c
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sem szabad összetéveszteni az egyformaságg'al, a mely a látszat után
indúl, a tartaimat kevésbe veszi és az erőket elsorvasztja». Az űj rend-
tartási szabályzat biztosítja a szükséges egységet; de kizárja a jogo-
sulatlan egyformaságot,

Az intézet didaktikai jellegének kifejlődéséhez -nil~yban hozzá-
járuinának a módszeres értekezleteken kívül azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAtanárok mt'nta leczkéi
egymásnak és a hozzájuk fűzött eszrnecsere.. A módszeres 'értekezleten
szóba fog kerülni-az egyes tantárgyak didaktikai alakítása és technikája.

Ez utan egy a heti óratervben üresen hagyott órában p. o.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI I - I2

óráig, a mely időben tehát bármely osztály beszólítható (egy osztálynak
se legyen akkor órája), havonként egyszer valamely szaktanár előre
kiszemelt tárgyról, mely azonban a kidolgozott részletes tantervbe
belevág, minta leczkét tart az egész tanártestüle! jelenlétfben. Az igazgató
természetesen jó példával jár elől. Ebben a tanításban a tanár demon-
strálja, miképen alkalmazza a tananyag alakítására, mint a didaktikai
technikára vonatkozó elveit, továbbá miképen fegyelmez. Ehhez a rninta-

- leczkéhez félórai vagy háromnegyedórai eszmecsere fűződik.
Ha évenként csak öt-hat ily mints leczkét tartunk egymás-

nak (havonként egyet, tehát lehetne hét-nyolcz is évenként), két-három
év alatt okvetlenül kifejlődnék némi egység didaktikai tekintetben, És
mondanom sem kell, hogy ez az ifjúságra is mily nevelő hatással volna.
ha látnák, hogya tanítóképző tanárkara mily komolyan fogja fo]
hívatását.

Ezek után 'áttérek a tanítóképzőnek szorosabb értelemben vett
nevelői feladataira.

A nevelés. A fegyelmezés.

A szabályzatok erről bő utmutatást adnak. Megjelölik, hogy a
tanártestületnek készíteni kell a) rendtartást az ifjúság tanulmányi ügyei-
ről, b) az internátus} életről, c) az exteroatusi életről, továbbá d) fegyelmi
rendszabályokat. Es mindezekben egység legyen aczél és az' esz-
közök, az Irány és szellem tekintetében, te hat _úgy papiroson, mint:
alkalmazásban. '

-Ha nem könnyű feladat didaktikai egységet teremteni, még ne-
hezebb feladat azt a nevelésben létrehozni. Didaktikailag a tanuion és

tanítón kívül ott van egy objectum, a tananyag, a tanítási vagyo"" a
mely úgyszólván kézzelfogható valami, a meiy már magában is rejt
bizonyos szabályokat, melyek szerint "ele bánni kell, és a t\lely ennél-

- fogva megkönnyíti a megegyezést a vele foglalkozók között, az egy-
ség létesítését. Nem úgy van a nevelésnél. A nevelésnek csak esetről-
esetre vannak' objectumai és nem ezek a .legfontosabbak a nevelésre
nézve .. Innen van, hogy míg úgyszólván mar kiforrott, tudományos.
értékú didaktikai rendszereink vannak, addíg a szerosabb értelemben
vett nevelésről ezt nem állíthatjuk.

A Herbart-Ziller-féle iskola szerint az oktatás maga a legérté-
kesebb, a mivel az iskola az erkölcsi jelJem fejleszteséhez hozzájárulhat.
a fegyelmezésnél értékesebb. Csak alakítania kell az oktatást oly
módon, hogy az nevelőleg is hasson. 'És Herbart-Ziller követői töre-



kedtek is a gyakorlatban is az oktatást felfogásuknak, czéljuknak meg-
felelőlen alakítani. szóval nevelői hatását a lehető legnagyobb mérték-
ben kiaknázni. OktatásukatzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAnevelő okta tásnak nevezik, és iskolajukat
azért nevezik nevelő iskolának (ha nincs is internátussal egybekötve).
Herbart Ziller-ék tehát az oktatást, ezt a tárgyi eszközt használják tel
főleg a jellemfejlesztésre is, A gyermeki lélek' alanyi természetét, a
gyermek fejlődő egyéniséget nem veszik kellőleg tekintetbe.

Pedig az ujabb lélektan. a physiológiai lélektan, mindinkább több
és több világot vet a léleknek alanyí' mélységeire, az átö'rö"klésretestt' és
szel/mu" tekzntetben, és az ezzel já tó kész lelki disposzttókra , mint a
melyekben későbbi kedélyviláguhk. akaratunk, egyéniségünk minősége
meg van határozva. a melyből azután a tárgyi természetű jellemfej-
lesztés sem vetköztethet ki minket. Továbbá a sociologia és művelődés
történet mindinkabb több és több világot vet az embernek, mint társas
lénynek fejlődésére; kimutatja, hogy az egyes emberen, a nevelőn
kívül álló. meg nem valtoztatható, ellenállhatatlan tényezők. azok, a
melyek úgyszólván döntőleg befolynak az ember egyéniségének kiala-
kulásara.

A Herbart-Zilleristák a nevelésnél az alanyi és a társas mozzanatra
nincsenek kellő figyelemmel, épen azért, bár oktatási rendszerük még
oly becses is. az erkölcsi nevelésrevonatkozó tanaik nem oly értékesek.
A Herbart Ziller-féle pedagógiai rendszer élő rendszer, hatalmas kép-
viselőkkel. jeles tudósokkal; fejlődik is az minden irányban a tudo-
mány vívmányainak hatása alatt. Eddig azonban nevelési tekintetben
a jelzett fogyatkozásai megvannak.

Nagyon becses az, a mi a nevelésről Willmann didaktikájaban
található. Szintén becses, bár nagyon áitalános és kevés, a mit Herbert
Spencer nyújt, Értékes Schleiermacher Erzichungslehre -ja. Elszórtan
azután még' sok értékes részletet talalunk, de rendszeres, tudományos
értékű modern neveléstant nem ismerek. A mit kézi könyveink tartalmaznak,
abból az értékeset a fecsegés özönéból szinte ki kell halászni, különben
alig vehető észre. ,

Mindez megfogja l!ehezíteni. az egység létesítét nevelési tekin-
tetben.

De azért az arravaló, törekvő tanártestület meg fogja csinálni, A
testület minden tagjának tisztán kell látnia a czélt, az álta lános neoe/ési
és a szakezélt. Emez körül van írva némileg a rendeletben is, amaztZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAis

meg kell határozni. Mindenekelőtt szem előtt kell tartani a valláserkölcsi
ezélt és pedig indivlduális, mint sodalis-ethzkaizrányban (Itt az isten-
félelem mellett a hazafiság, hazaszeretet foglalja el a legelőkelőbb
helyet); továbbá az aesthetikai czélt, a hasznossági ez élt. Mindezek
tárgyias természetűek. Ezek mellett czélul ki kell tűznünk a növen-
dékek egyéniségének, alanyi természetének tanulmanyozásat, . mert
egyedül ez biztosítja némileg tárgyi czéljaínk elérését. Szükséges ter-
mészetesen, hogy jobban részletezzük a czélokat, hogy kézzelfog-
hatóbbak legyenek.

A kitűzött czélok mellett tisztán, vagy legalább lehetőleg tisztán
kell látnunk a nevelés azon tényezőit is, melyek hatalmunkban nin-
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csenek, vagy csak részben vannak. Ezen tényezők első sorban a testi
és lelki átöröklés és az ezzel járó dispositiók. Ezeknek tanulmányozása

, a tanulóknak, mint egyéniségeknek megértésére fog 'minket vezetni és
arra képesíteni, hogy a hatalmunkban álló nevelési tényezőket az egyé-
niségeknek megfelelőleg használjuk fel. Azt ma már tudományosan
bebizonyított igazságnak kell tartanunk,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAhogy az egyéniség alapjellege,
a testi és lelki dúposztz"ókkal, melyeken keveset változta thatunk, adua vanKJIHGFEDCBAj'

vagyis az egyéniség en a nevelés nem sokat változtathat .. A nevelőnek
a, növendék egyéniségét azonban ismerni kell. hogy tárgyi behatásokkal
az egyéniség becses tula jdonságait még jobban Jiifejleszsze. a káros tula jdon-
ságokat lehetőleg árta lmatlanná t'egye. .Csak ily formán járulhatunk hozzá.
hogy a növendék jó erkölcsi irányban fejlődjék; hogy azután abban a
korban, midőn már' elmélkedésre, belátásra képes maga is, oly /ellemet
építsen fel magában, mely egyénúégének rossz tula jdonságaival szemben
fölveszz a ' küzdelmet,. mely az élet viharaz'ban is jó irányban folyton
erősödnz' tog. A jellem is mmdenkinek sajátZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA' r n ű v e .

A nevelés többi tényezői: maga a kőrnyező természet, továbbá
a család, a társadalom, ennek szervezett alakulatai, ezek között leg:
inkább az állam és az ,egyház; végül a társadalmat mozgató eszmék
(a kor történeti eszméi). A természet csupán öntudatlan tényező; a kor
történeti eszméi szintén. A többiek: család, társadalom, állam, egyház,
részben öntudatosan. részben öntudatlanul hatnak az emberek nevelésére
és így kétségtelenül az ifjúság nevelésére is. Mind ezzel, a mennyire
lehet, tisztában kell lennünk, különben munkánk nem lehet eléggé ön-
tudatos, körültekintő. Érdemes tehát ezzel foglalkozni. Megjegyzem még,
hogy ezek a tárgyi tényezők úgyszólván észrevétlenül hatnak a növén-
dékre, a legbiztosabban jütnak egyéniségének rejtélyébe és alakítják azt.

A nevelés tényezője végre maga az iskola, a tanítókkal és ta-
nítótestületteL Az iskolában is fontos nevelési tényező az a közszellem,
mely . abban az intézetben kifejlődött és melynek hatása nagyobb,
mintse m gondolnók ; továbbá az a hatás, melylyel az egyes növendékek
egymásra vannak, a mi a közszellemmel összefüggésben van, Hogy a
vezető tanartestület tagjai összesen és egyenként egységes szellemben
neveljenek, kell, hogy a czélokon, a nevelési tényezőkön kívül az esz-
közök megválogatására és alkalmazására nézve is egyetértésre jussanak.

'Készíteniük kell tanulmányi, internátusi, künnlakási rendtartást és
fegyelmi szabályokat. Ezekben kifejezést talál az -ál landó fegyelem;
ezektől megkülönböztetendő a tanárok nem hivatalos jellegű érintkezése
az ifjúsággal. Míg az állandó fegyelmi intézkedésekre nezve Például
szolgál nekünk a társadalmi, nevezetesen az áLlamí seerueset ; addig a

• nem hívatales érintkezésre Például szolgál nekünk a csalá ,dtagok csaidd-
belt' ér intkezése.

Az állandó fegyelmi rendszabályok föltételezik, hogy magok a
tanárok, az igazgatotól kezdve, tartsák be legpontosabban azokat, a
mennyiben őket is illethetik. (A Quod licet Jovi, non licet bovi-féle fel-o
fogás a legkárosabban hat). Csak így birhatnak aaok za törvény tisz-
teletével, tekintélyével. A tanárnak nem hívatalos jellegü érintkezése a
növendékekkel kiválóan .alkalmas lesz a növendék egyéniségének és



alakuló jell ernvonása inak megfigyelésére. De ez a megfigyelés csak
akkor fog számbavehető eredményre vezetni, ha valamennyi tanár meg-
'figyelése, mit egy növendékre vonatkozólag tettek,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAö'sszegezhető Szükség
van e czélra egy «A nó'vendékek egyénz"Jégénekés fejlődő jellemvonásaz"nak
megfigyelése. czímű könyvre, ebben rrunden növendéknek van egy-két
lapja, melyekre az' egyes tanárok megfigyeléseiket bevezethetik. Az az
intézkedés, hogy az internátusban az idősebb növendékek felügyel-
nek a fiatalokra, magában nem elég. A tanárok megfigyeléseit is rög-
zíteni kell, hogya növendékek megitélésére biztosabb alapot sze-
rezzünk.KJIHGFEDCBAI . ~

~.Amely tanártestület nem jut egyetértéste a czélokban.inevelési
tényezőkben, eszközökben és ezek alkalrnazasábarr; a hol tehát magában
a testületben sincs egységes szellem, hogy legyen ott az intézet nó'ven-
déket" közt egységes szellem? Ez az egységes tanártestületi felfogás a
czélokra, eszközökre nézve annál szükségesebb, mert, mint mondottuk,"
arnúgy is mindig sok marad még a nevelés terén az x, az ismeretlen tényező,
Es ennélfogva egyik-másik eszköz hatasa kiszámíthatatlan. Látszo-
lagos csekély okoknak rettenetes következményeik vannak és néha
nagy okoknak alig van látható következményük. Kiszámíthatatlan és
megmérhetetlen magának a tanár egyéniségének hatása a fiatal' egyé-
niségekre. Egy. egy becses, erősen kidomborodott egyéniség szinte
csodákat mível. Tárg} i természetű tulajdonságok hatása, mint tudás,
tanítási -rnódszer hat asa eltörpül az egyéniség hatása mellett. A leg-
fogyatékosabb, de kiváló egyéniség bámulatos hatást idézhet elő
(Pestalozzi). Ime a szubjektiv elem fontossága a tanárna), növendéknél
egyarántZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI De ez arra is int, hogyaczélokra,. eszközökre -és .ezek al-
kalmazására nézve egyetértésre' kell jutnunk, ha azt akarjuk" hogy ne
csak a rész. érvényesüljön. hanem az egész is, hogy ne . csak egyes
hasson, hanem az intezet mint egesz is.

Az egységes eljarás a növendékek vezetésében már csak azért is
szükséges, mert a tanítóképző intézeti növendékek föltétlenül abban a
korban varrnak, melyben önmaguk is itélkeznek az intézetről, rena-
szabályairól, az oktatásról és kivált il. tanároknak velök való bánás- /
m ó d já r ó l . Az ő koruk már a. belátás, a jellern tudatos fejlesztésének
kora. Ok már erkölcsi szabályok, maximák öntudatos alk,otására ké-

I pesek. Mivel a dolog úg-y van, annál inkább szükséges, hogya példa;
a mit a tanárok részéről látnak; ezek tanaival egyezzék. Mert jegyezzük
meg, még a belátás ezen korában is a példa hatása mérhetetlenü! nagy.
Különösen nagy a felelősségük ebben a tekintetben a bennlakó ta-
nároknak. Ezeknek, a példaadás tekintetében úgy magán, családi, mint
hivatalos életükben kifogástalanoknak kell 'lenni. Különben .mérhetetlen
kár származik belőle az ifjúsag nevelésére. Az internátusnak vannak jó
oldalai (anyagi g-ondoktól megmenti az ifjúságot, külső rendre jobban
szoktathatja, stb.); de nagyobb veszedelmeket rejt magában, mint az
externatus, Az egyéniségek kifejlődésének és így a jellem fejlődésének
nem kedvez. Az internátus az egyénz'Jégekkibontakozását megakaszthatja és
ugyatzakkor, ha ' mintaszerűségevel a pétdaadásban, szokta tás ban, fogla l-
kozta tásban és felügyeletben, és á lta lában az zjjúsaggal való bánásmódban



' , 1 7 0 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

a megfelelő erkölcs:"jellemvonások kifejlődésének nem tudja alaP já t ,meg-
vetni: ak~or mz'ndig rosszabb mint az exter1!a tus.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Ha a' tanarok megegyeztek 'a különböző nevelő tényezőkre
nézve, egyuttal meg kell állapodniok, és ennek a különbőző rendtar-
tásban is nyomának, kell lenni, hogy mely esetekben, keressékKJIHGFEDCBAaz

állam, egyház, társadalom, kultusz hatását az ifjúságra, és ' mely ese-
tekben kell törekedniök azt kikerülni. A természet tervszerű, hatását is
keresnünk kell (kirándulások). .

Mivel leendő tanítók számára kell az egy egészet tevő több rendbeli
rendtartásokat, rendszabályokat készítenünk. azért jól tesszük, ha I a
czélokat, melyekre nézve közös megegyezésre jutottunk, az ifjúság
számára szánt rendtartások bevezetéseképen magával az ifjúsággal is
közöljük, Hadd lássák mindig magok előtt J És adjanak majdők maguk
is számot maguknak arról, olyanná nevelődnek e, a milyennek nevelni
akarjuk őket. Az ö'nbelá tás korában ez észszerű és czelszerű volna.

Ezek a rendtartások, fegyelmi szabályok a nevelés (fegyelmezés) és
oktatás különböző módjáról, eszközeiről" (példa, szoktatás, foglalkoz-
tatás, felügyelet. oktatás és a jutalmazás és büntetés eseteiről) szólanak,
tekintettel a , nevelés ossess tényezőire és alkalmazottan a tanítóképzé.lre.

Mivel négy évfolyamnak szólanak, bizonyos fokozatosságot kell
nevelési szempontból kifejezniök; ugyanis, a III és lV. évesek számára
töM szabadságot, nagyobb önállóságot kell bzztosítaniok, mint az" 1. és IL
évesek számára. .

Megjegyzem végül, hogy nem ártana a mi régi,' történeti múlttal
biró kezoktatási intézetünk \ történerét a bennlakás és fegyelmezés
szempontjából tanulmányozni, bizonyára találnánk egyet-mást, a rnit
ma is felhasználhatnánk,

Vázlatos fejtegetésem végéhez értem. Czélja nem volt más, mint
hozzájárulni ahhoz, hogy a ránk bizott munkát mennél teljesebben
végezzük. '

Mert az új rendtartás szép, de ép oly nehéz feladat megoldását
kívánja a tanítóképzőktöl. A hol if czélokban és eszközökben, tehát
z'rányban és szelle1!lben azeg,ységet tényleg létesíteni fogják, ott a
megfelelő siker sem fog elmaradni, Ott az ifjúság részéről az engedel-
messég önkéntes hódolattá lesz, ott erős erkölcsi jellernvenásokkal
biró, kidomborodott egyéniségeket fognak tanítokká képesíteni, kik az
élet küzdelmeiben, ezer' csábjai közepette, meg nem táritorodva, ennek
a szeretett hazának, egyházuknak. a társadalomnak, családjuknak és
mindenekfölött a gyermekeknek, az iskolanak fognak élni.'

A hol, ha nem is valósítják meg mindazt, a m it a rendelet \~'~"
kíván, legalább komolyan törekednek megvalósítására, ott is a valódi,
pedagógia tog virágozni, mind az elméleti,' mind a gyakorlati iskolai
pedagógia, mely azonban az élettel a kölcsönhatást mindig keresi.

De vajjon meg fog-e valósulni, megvalósulhat-e egyhamar mindaz
a szép, a mit a rendelet kíván'?" . , ;

Hisz az emberek; a tarrartestületek és kivált az )gazgatók, fel-
ügyelők ugyanazok, mint a rendelet előtt; .rnért nem" munkálkodtak
hát a rendelet nélkül is ezen üdvös irányban? Valami' nagy reménye-
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ket ne is tápláljunk hamarosan a rendelet' kibocsátása után. Kevés
intézetünkben virágzott a pedagógia. Sok helyütt azok, kik első sor-
ban lettek" volna hivatva, hogy intézetükben melegágyat készítsenek
számára, azok gátolták kifejlődését. A paedagógiai lelkesedés és buzgó-
ság vísszaszorittatort, a bürokratizmus, a dresszura elnyomta. De nem.
akarok rekriminacziókba bocsátkozni,

Reméljük, hogy-ez a rendelet a még itt-ott lappangó ügybuzgó-,
ságnak és szakavatottságnak tért nyit; reméljük, hogy ai a szép
hatáskör, melyet a tanártestületek kaptak, intézeteink történetében egy
új, egy szebb korszak kezdete lesz Kell is, hogy úgy legyen A mos-
tani fiatal tanár-g eneráczió jobb példát lásson ezentúl az idősebbek
részéről. Olyant, milyent mi láttunk azok részéről, kikbe még Eötvös
oltotta bele lánglelkének egy részét; milyent láttunk azok részéről,
kik intézetünket szervezték és a kezdet nehézségein szerencsésen át
vitt'ék. Sajnos, hogy ezeknek nem mindig akadt méltő utódjuk. Az
ifjabb tanárok jó része nem valami követendő példát látott. Egy része
már fiatal koraban rideg, hideg lett maga is, mint a milyen a bürokrata
ember. Ennek' meg. kell változni. Ésremeljük, hogy úgy lesz,

Meg nem állhatom, hogyazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBARendtartás 53 pontjára meg ne je-
gyezzern (osztályvizsgálatok). hogy a tervezett osztályvizsgálatok az évi
munkásság bemutatasára nem alkalmasak. Azokra nézve. kik elég'telen
előmenetelt tettek, a mai szervezet mellett, jók, mert így a felelőség
nem egy tanáré, hanem a testületé. .

Továbbá 86. pontja érintetlenül hagyja-e az eddigi szabály szerinti
eljárást, mely szerint az igazgató elleni panaszokat a tanfelügyelőnél
kell beadni?' .

V égül megjegyzem még, hogy az én tapasztalataim szerint és fel.
fogásom szerint a tanítóképzők felügyeletét is meg kell változtatui. ha
országosan intensivebb változást, illetőleg javulást akarunk előidézni.

Kolozsvár, 1901. február.
Krausz Sándor.edcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

K a lá sz o k a k ö zo k ta tá s ta r ló já r ó l.

Egységes nemzeti társadalom.

'Nem tudom biztosan, de ugY hiszem, csak néhány éve, hogy
tudatára ébredtunk annak, hogya magyar társadalom nem egységes
nemzeti.

,Hogy felekezetek, nemzetiségek, osztályok, rendek, rangok, pártok,
birtokterűletek darabokra tördelték régen. ,

Hogy mi csak egy közös földön élő magyarok, románok, szászok,
szerbek, tótok, ruthének ; róm. .és gör. katholikusok. gör.· keletiek,
kálvínisták, lutheranusok, unitáriusok, zsidók; mágnások, fertály-mágnások,
nagy- és kishivatalnokok, nagy- és kiskereskedők, iparosok, földmívelők,
ipar-rnunkások ; nagy-gazdák, kis- gazdák ; agráriusok, merkantilistak ;
papok, világiak; klerikálisok, liberálisok; méltóságosok, nagyságosok,
tekintetesek és t. ez-ek vagyunk: de nem egységes magyar társadalom.



Vérünkb en van-e, átok rajtunk, vagy ugy vagyunk nevelve, hogy
széthuzzunk, soha össze ne tartsunk? . . . Hogy_ egymást keveseljük,
gyű1ölködjünk, egymásra agyarkodjunk?

De néhány év óta sűrűn emlegetik> hogy nincs egységes magyar
társadalom: meg kell teremteni. '

Megalkotására bizonyoszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAcsúcspontokat ernlegettek az országgyűlésen.
Csúcspontta l akarják kuruzsolni ezt az elmérgedt nemzeti betegséget.

Mintha bizony nem éppen az volna a bajunk, hogy aki feljutott a
csúcspontra . (némelyik igen könnyen jutott fel) ,az roppant lenézéssel
tekint azokra, akik .'lent a völgyben munkálkodnakZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI . . .

Közoktatásunk szervezete.

Közoktatási - miniszterünk, f. eVI költségvetési szép beszédében
szintén megemlékezik arról, hogy nincs egységes nemzeti társadalmunk.
Kijelenti, hogy annak megteremtésén dolgozik, hogy 'ezt a gondolatot
tartja szem előtt minden intézkedéseben.

Helyes ; mert habár az egységes' nemzeti társadalmat nem tisztán
kulturális uton fogjuk is megalkotni: a, kulturális vezetésnek elsőrangú
szerep jut ezen }Ilunkában. ., •

Ha jól gondolomazonb<;ln 1 közoktatásunk nagyerejű vezére nem
csúcsp~ntta l akarja élősegíteni a nagy czélt, hanem egységes közokta tássa l.

Amde, ezen nemzetalkotó munkát csak gyökeres reformokkal lehet
megvalósítani. Apró foldozások, tatarozások mitsem segítenek. . '

Egész közoktatásunkat kellene átformálni nemzeti viszonyaink
szerint: egységessé, nemzetz'vé és demokratz'kussá . .

Mert közoktatásunk jelenleg sem egységes, sem' nemzeti, sem
demokratikus.

Számtalan iskolafajunk van, melyek az egyes frakcziók érdekeit
szolgáljak. '

Vannak a nemzetiségeknek, vannak a felekezeteknek külön iskoláik.
Van a mágnásnak és vagyonos dzsentrinek, a szegényebb köznemesnek
és hivatalnoknak. a kereskedőnek, az iparosnak. a földmívesnek külön-
külön iskolája: csak a magyar társadalomnak, a -nemzetnek nmcs, Ilyen
iskolát eddig nem ismer a magyar közoktatás szervez;ete. Mert ez a
szervezet maga sem 'egységes és nemzeti: idegen rendszernek szolgai
másolata. A középkori és nyugat- európai feudalismus ismertető jeleit
viseli magán. Ha egységes lett volna valaha a magyar nemzet, hát ez
a szervezer. bizonyosan darabokra szaggatta volna.

Hogy is lehetne hát egységes nemzeti társadalmunk? . . .

'Egységes közoktatás,

, Egységes közoktatás I Ez legyen jelszavunk a jövőben.
Vegye sorba a -miniszter űr közoktatásunk égető sebeit ésorvosolja

alaposan. _l

Kérjük, hogy vonja sz igorú állami ellenőrzés alá a felekezeti és
nemzetiségi iskolákat és egyéb, kultur-intézményeket.

Tegye kötelezővé a népiskolázást mindenkire és teremtsen szoro- ,
sabb viszonyt elemi' oktatás es mindenrendű középoktatás között, .



Terjeszsze ki figyelmét a közoktatás minden ágára, nem dédelgetvén
a rangosabb iskolákat a többiek rovására.

Ne tegyen' éles' különbséget népoktatás és tudorriányos oktatás
közt; s legyenzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAegész közokta tásunk gerincze a nemzeti műveltség. Refor-
málja, szervezze. fejleszsze és szaporítsa fel a nagyhivatású polgári'
iskolákat.

Az iskolafajok közt a rangfokozatokat szüntesse meg. Mert . ott
ám . a baj egyik csírája, hogy a gimnázistának derogál kezet fogni
polgárista barátjával.
. Az iskolafajok viszonossága teljes és tökéletes legyen. Kinai fallal
ne válasszuk el iskoláinkat .egymástól. Ne legyen tudományos iskola az
egyik. Ne levezető csatorna a másik. Ne legyen' szegén)-z'skola a harmadik.
Kulönbség csak annyi legyen köztük, amennyiben 'különbözó a képzés
iránya mindegyikben. De az egyéni boldogulásnak egyik se legyen
akadálya, hanem legyen elősegítője mind.

Legyen közoktatásunk egész rendszere szabadelvű. Az általános
műveltséget a tanító is ott szerezze meg, ahol a nemzet ertelmisége:
a középfokú, de egyenlő rangú középiskolákban .. A tanítóképzés pedig -
legyen tisztán szakképzés. Nyírtassék meg az egyetem a tanítók előtt.
A gyakorlatilag már működött tanítókból lehetnének a legkitünőbb
tanárok.

Legyen a tanárképzés, ha nem is egyforma, de egységes. Legyen
egyetemi, hogy a tanárok közt szünjenek meg, a rangfokozati különbsé-
gek. Hogya gimnaziumi tanár ne tekintse megalázkodásnak, ha szerény
polg. iskolai kollégájával szóba áll. Ime, mily közel van a baj. Még
csak ki sem kell mennűnk a nagy társadalomba. A magyar tanítók
kicsiny társadalma sem egységes. KIképzés, képesítés, műveltség, iskola-
fajok, rangosztályok szétszaggatták, vagy nem engedték, hogy egysé-
gessé legyen. Nincs egyetleü eszme, ami közös kincse volna a magyar
tanítóságnak, amelyért mindnyájan Ielkesednének. Százféle érdekeik,
ezerféle törekvéseik közepette aztán dehogy gondolnak arra, hogy
nekik az. egységes nemzeti társadalom megalkotásán kellene közösen
fáradozniok 1 .

Ime, közoktatásunk bajai 1 Ha az egységes társadalom alapján
akarja a jövő magyar államot megteremteni : ezeken segítsen Kegyelmes
Uram 1

-z.KJIHGFEDCBA

A .edcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAk ö zo k ta tá s i k ö lts é g v e té s tá r g y a lá sa .

A közoktásügyi költségvetés tárgyalása tanügyi szempontból nem
vert nagy hullámokat; mindazáltal nem mondhatjuk azt terméketlen-
nek, Dr. Wlassics ,Gyula közoktatási miniszter programmbeszédének
hatása alatt az iskolák beléletére. a nevelés és oktatás kérdéseire tere-
lődött a vita, oly térre, a melyen közéletünk tényezői s főleg a kép-
viselőház, eddig ritkán, elvétve gyakorolták publicistikai hivatásukat.
Első sorban a miniszter járta be kellő tudással felvértezve a. pedagógiaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

/



mezejét, s majd a jellernképzésről, majd a modern nyelvek tanításáról,
az iskolák zsufoltságáról, a szülői konferencziákról, a vallásoktatásról,
a népiskola gyakorlati irányáról tartott disszertácziót. -Követték őt ez
úton a képviselők s itt-ott magas szíuvonalon mozgó beszedeket mond-
tak az iskola hivatásáról, nevelői s tanítói munkájáról. A szorosan vett
tanügyi politika kevés figyelemben részesült. Maga a miniszter is kerülte
ezt. E szempontból leginkább említésre méltó Tisza István felszólalása,
aki a közigazgatás államosítását kevervén a vitába. azt kivánta, hogy
a népiskola igazgatása a közigazgatás szerves tagozatává teendő.

Meg kell említenünk, hogyaminiszterrel együtt a legtöbb fel-
szólaló a nevelés irányánakzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAmagyar faJi' jellegét hangsúlyozta. Igen
helyesen; mert szükséges, hogy nevelésünk munkáját az idegen befo-
lyás jarma alól felszabadítva, a magyar géniusznak megfelelő szempon-
tok szerint hajtsuk végre. .

Érdemes az említésre, hogy a kilenczven es évek elején uralkodó
.egységes nemzetz állam« eszméjéhez egy uj eszme csatlakozott, az
egységes nemzeti társadalom eszméje s követelte a maga jogait.

Sajnosan konstatáljuk, hogy nem akadt senki, a ki az iskolai
neveles és oktatás hivatása mellett méltatta volna a családi nevdés
kerdését. ezt a nálunk teljesen elhanyagolt ügyet, Pedig a nevelesügy
magyar faji jellege sokkal inkább fordul meg nálunk a családi neve-
Iésen, mint az iskolai oktatáson. Előbbi sokkal inkább képes megóvni
a nevelést az idegen befolyástól, mint az iskola. Az .egyéneket jelLem-
mel és akaraterővel • .inkabb képes a család íelvértezni, mint az iskola.
Sem a rninisz ter, sem a képviselők nem -hozták szó ba a magán nevelők
.es nevdőnők ügyét.

A miniszter még sohasem .szólott annyi elismeréssel és szakérte-
lemmel, részletességgel a tanítóképzésről, mint jelenleg. E ponton is a
nevelés és képzés benső ügyeivelfoglalkozott. A midőn ezt örömmel
ismerjük el, sajnálattal konstatáljuk, hogyatanítóképzés nagy reform-
kérdéseiről s főleg arról nem szólott, hogyan akar a tanítóképzés elha-
nyagolt bajain segíteni s mikent gondolja a tanítóképzés nemzeti
irany ú működéset minden téren biztosítani. Sajnos, a tanítóképzésnek
törvénynyel való módosít asát most meg sem említette ; pedig a tanító-
képzes terén ég a talpunk alatt a föld.

Kivonatok helyett álljon itt néhány szemelvény a miniszter és
a képviselők beszédeiből.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

*
* *

Dr. Wiassics Gyula : e Előttern mindig ott van a,z az intelem, hogy
enn ek az országnak kritikus ideje nem a nagy titáni erűfeszítések vol-
tak, nem a tatárjárás vagy a törökpusztítas, hanem az igazi kritikus
idő az, a mikor számon kérik annak a nemzetnek kulturális értékét a mikor. ,
számon kérik aZ,t az összegyűjtött erőmen'nyiséget és erőminőséget, a
melyet be tudunk vetni a művelt vilag versenymérleg ébe s , cA társa-
dalmi élet folyton halad, folyton uj problémákat hoz felszínre, igen
természetes dolog tehat, hogy az iskolának ezekkel a problemákkal
lépést kell tartaniok. Nem a letűnt korszakok nemzedékének akarunk
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mi kortársakat nevelni, hanemzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa mz'reánk v4ró korbmz megállni tt: tdó
nemzedéket kell nevelnünk. ,.Nem Lajos Fülöp, nem III. Napoleon, nem
is a versaillesi assarnblée nemzedékének akarunk e - mondja egy. kitűnő
franczia publiczista - skort.ársakat nevelnie, hanem mi az uj kornak:
az uj kor irányaira és az uj kor küzdelrneire termett nemzedéket kell, hogy
oda állítsuk, hogy. fel legyenek vértezve mindazon tulajdonsagokka 1, a
melyek segélyével szembe állhatnak azon problémákkal, a melyeket az
uj kor elénk táro T. Ház! Meg kell tehát vizsgálni a tanítás és neve-
lés eszközeit, hogy tudunk-e ezekkel oly nemzedéket nevelni, amely
győzelmesen állja ki a modern élet viharos küzdelmeiben a harczot» .
• Az állami elemi népiskólak szervezésénél azokat az irányelveket köve-
tem, a melyeket a t. képviselőház előtt többször volt szerenesém kifej-
teni és a melyeket röviden az u. n. párhuzamos politikanak neveztem,
azaz, hogy felállítom a népiskolákat, vegyes, tiszta magyar és tisáta
nemzetiségi vidékeken. De t. Haz, tekintélyes helyről, a sajtóban is egy-KJIHGFEDCBA
szer szemernre vetették, hogy tulságosan protezsálom a magyar vidé-
kek et, hogy túlságos súlyt fektetek a tiszta magyar vidékekre és
ennek folytán elhanyagolom a 'nemzetiségi vidékek et. Hát t. képviselő-
ház, én nem .hanyagolom el a nemzetiségi vidékeket, de soha sem
csináltam titkot abból, sőt egyenesen politikám egyik sarkelvévé tet-
tem azt, hogy éa a magyar fajnak kulturális súlyát akarom emelni.
Mert ha azt mondjuk mindig, hogy ennek a nemzetnek és ennek az
allamnak magyarnak kell lennie, a magyar legyen az, a mely vezes-
sen: hát ha kulturális fajsúlyát elhanyagoljuk, minő értékkel bír ez
a magyarság, úgyszólván az állami, nemzeti és társadalmi életre r»

.Még a tanítóhépzés kérdéséről óhajtok szólani. Az államnak legalább
is négy tanítókéjJZőre volna még' szüksége, hogy azt a tanítóhianyt, a
melyet mégZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAé s z lelek, megszüntethessem; de addig is, a míg ezeket
felállíthatnám, iparkodtam - ha meg méltozt atnak nézni ezen bud-
getet, látni fogjak - a tanítókepzők befogadasi képességét emelni.
Ott van a mármarosszigeti internátus, ott van a losonczi tanítóképezde,
a mely még 50, ott van a znióváraljai a mely még 30 növendék
befogadására bővíttetett ki. Pozsonyban is segíteni akarunk az égetö
bajon. Baján, Pápán stb., párhuzamos osztályok kal segítettünk.

A tanítóképzök színvonalának emelése rendkivűl nagy fontoss.ágú
kulturá lis feladat, mert a milyen a tanító, olyan az iskola. Epen azert
én szünidei tanfolyamokat tartok fenn a tanítóképző-Intézeti tanárok
részére és Jénába is elküldtem néhányat, hogy a szünidei tanfolyamo-
kon tovább képezzék magukat. Megbízást adtam továbbá kulön tan-
és kézikönyvek irására a pedagógiumok számára, mert ezek számára
nem lehet tísztán csak a középiskolai tan- és kézikönyveket használni.
Tanulmányi kirándulásokat engedelyeztem történelmi emlékekben és
természeti szépségekben gazdag vidékekre, a hova az egész pedagó-
gium kivonúlt s tanár künn a szabadban odavezeti a hallgatókat a
a jelentős helyekhez, megbeszélik a történelmi és természeti neveze-
tességeket, a melyek ott szükségesek. Egyszóval, gondos vezetés mel-
lett, akárhogyan méltóztatnak is ezeket kicsinyelni. ennek meg van a
maga haszna és semmi tekintetben sem fogok eltérni ettől a rendszer-



től. Igen nagy súlyt helyezek azonban e mellett arra, hogy teljesell
képzett gazdasági szaktanítók alkalmaxtassanak s hogya' mezei -és

kerti gazdaságban is oktatás adassék. A hol nem volt gazdasági telep,
ott int ézkedt em. hogy szerezzenek ; némely helyen volt, hanem azt
nem lehetett semmire sem használni; ott intézkedrem. hogy kicserél-
tessék az a hely olyannal, a melyet g azdasági telepfit fel lehet használni.

Mindezeknél fontosabb az uj tanterv, a rendtartás és az uj képe-
sítővizsgálati szabályzat. A két utóbbit, t. i. a rendtartást és a képesíró-
vizsgálati szabályzatot máris kiadtarn. A rendtartás kiadásával kap.
csolatosan, mintegy a lelkökbe akartam a tanítóképző-taníróknak vésni
azt, hogy mi az ő feladatuk: az, hogya magyar néptanítók eszmény-
képét Oltsák be a tanítójelöltek ifjú lelkébe; mert ha ez sikerül, hogy
az a tanító az ő eszményi hivatásának tudatában, tehát hivatásának
szeretetével megy ki oda, akkor áldasos lesz az a munka, melyet az a
tanító kifejt. Arra kerern a t. képviselőházat, hogX a midőn megmél-
tóztatik ítélni intézkedéseim és általában munkám sorozatát, legyenek
szivesek benne fe lismerni azt, hogy mindez egy egységes gondolattól,
attol a gondolattól van vezéreltetve, hogy itt, ebben az országban
meg teremthessük azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAmagyar egységes társadalmat és a magyar egységes

társadalom alapján a kuta /mas magyar ' nemzeti á llamot. Ezt a gon-
dolatot én kicsiny és nagy reformnál, jelentékeny és- nem jelentékeny
intézkedésuél. egy perczre sem tévesztem el szem elől».

7tinzts Imre: cÉn, a ki a félvidéken lakom, a ki a felvidék népét
jól ismerem, bátran hirdethetem azt, hogya mi haladás a magyarság
érdekeben a felvidéken történt, azt mind czéltudatos, okos. bár eszkö-
zeiben gyenge kulturpolitikánknak tulajdoníthatornZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAs . e Minden attól függ,
mikent nevelik a tanítót és a papot. A tanftóképzők

7
a szemináriumok

és a teologiák azok a források, a melyekből a haza ereje vagy gyeq-
gesége fakad. Ez intézetek, igaz, eminenter egyháziak, de ne feledjük,
hogy állami érdekeket is szolgálnak, s mint ilyenek, bizonyos állami,
ellenőrzés ala veendők. Ez intézetek igazgatóÍYá és tanáraivá a
magyar 'állameszme tudatától áthatott oly lelkes tanerőket kell alkal-
mazni, a kiknek vallisi türelmessége és lángoló' lronszer elme a növen-
dékek lelkületére példaadólag kihat, a kik a magyar irodalom és tör-
ténelem dicsősége által megtermékenyítve, ne úgynevezett napszámo-
sokat, hanem a magyar ügy apostolait küldjék szét a hazába».

Dózsa Endre: c Ha szükséges az egységes művelődés azon államokban,
a melyek faji egységet képeznek, úgy elkerűlhetetlenül szükséges a törté-
nelmi alapokon fejlődött polygiott államokban. Mert polygiott államban a
művelődés disszonancziája magával vonja az érzelmek disszonancziáját és az.
érzelmek disszonancziája nyitott seb, mely egyre sorvasztj a az idegeket.

»E szétmarczangolt nemzeti társadalomban egyre kísért egyrészt
a faji felsőbbségre való törekvésnek, másrészt a faji elzárkozottságnak
vádja vagy gyanúja. Mind a kettő a természetes fejlődésnek útját
vágja el. Kinövés ez is, kinövés az is, de e kinövések a kölcsönös
bizalmatlanság állandó harczába állítják ugyanazon haza gyermekeit és
e harcznak első színtere az erdélyi részek. Azokban a törekvésekben.
melyek Erdély társadalmát mindinkább három faji társadalomra kezdik
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megosztani, a latin, illetve franczia kultura és nérnet kultura harczolnak az
egységes magyar nemzeti kulturával szemben. E törekvések mindinkábh
czéltudatosak és irányzatosak lesznek. Az eszrnemenetel ez: különleges
nemzeti kulturaval., illetve különleges faji elzárkózottsággal megterem-
teni a .fajnak 'kollektiv egységét és azután a kollektiv faji egység ere-
jével biztosít ani a' nemzetiségi kulturák különleges' irányZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAú fejlődését.

Ki emelne és ki emelhet ne kifógást a nemzetet megalkotó fajoknak
kulturális haladása ellen? De ennek a fajikollekfiv eg;ységnek kifejtése,
a nemzeti közszellem ellenére, idegen nemzetek közszellem éből táplál-
kozik és ez az idegen nemzeti közszellem megbénítja az egységes
magyar nemzeti kultura egyesítő erejét>. .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Tisza Istu.: c Ma még a Iltliegész nemzeti felfogásunk alapelvei rríegtá-
madva nincsenek, de minden lép~en,nyomon, hol egy közgazdas!g;i, hol egy
közjogi; hol egy közigazgatásjogi kérdésnél észrevehető a ném et elmé-
letnek, a német tudománynak olyan behatása a mi felfogásunkra, a
mely in ultima analisi, a mi ~gész alkotmányos életünk és felfogásunk-
kal ellentétben áll. Pedig t. Haz, ha tétlenül hagyjuk, hogy az ujabb,
ifjabb nemzedékek ilyen befolyások alatt nőjenek fel, ha elnézzük
továbbá azt. hogy egy ilyen, a mi felfogásunkkal, a nemzeti czélunk-
kal, a: mi érdekeinkkel sok tekintetben kollizióban álló eszmekör ben
nyerjék szellemi táplálékukat, akkor félek tőle, hogy akkor fogjuk
észre venni a bajt, a mikor már későn lesz és a mi egész közéle-

tünk, legfontosabb közügyünk megoldása olyan szellembe, olyan
irányba tereltetik át, a mely ezt 'az államot, ezen társadalmat, ezen
nemietet a maga magyar nemzeti jellegéből ki. fogja vetkőztetni,

Dr, Wlassics Gyula : T. képviselőhaz ! En híve vagyok (Egy "
hang balfelől: A tanszabadssgnak!)' nemcsak a tanszabadságnak, a
tanszabaságnál sok al többnek, tn a szellemt' szabadságnak vagyok
híve,' én azt állítom, bogy a sajtószabadság és a tanszabadság mind
csak csillogó jelszó, ha I}in.cs meg benne annak igazi tartalma : a . szel-
lemi szabadság, ha t. t'. sem felfelé, sem le/elé nem félünk és bátra ti
hirdetjük ls kt' merjük mondani az zgazságot.

1, •edcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

K érv én y a segédtanárok (segédtaníténők) a n y a g i. h e ly ..
zet~ ügyében. \

Nagyméltóságú Miniszter Úr!
Kegyelmes Urunk! .....

A törvényhozás I!lé terjesztett 1 9 0 f . évi közoktatási kőltségvetési
javaslatból újólag hálás köszönettel látjuk Nagyméltöságodnak a tanító-
képzők anyagi ügyeinek jobbítására irányzott nemes törekvéseit.

Fogadja Nagyméltóságod őszinte és meleg köszönetünket azért a
jóindulataért. melylyel az 1 9 0 1 . évi leöltségvetési javaslat bizonysága
szerint egy lépéssel ismét elébbre szándékozik vinni a tanítóképző-
intézeti, tanárok 'fizetési ügyeit.



Különös örörnünkre szolgál, hogy az állami' polgári és elemi
iskolai tanítóképző-intézetek tanárait magában foglaló személyi lét-
számnak a mult évben kezdeményezett elkülönítése - mely a mult
évi költségvetésben főként az elemi tanítóképző-tanárokra nézve volt
előnyös - a jelen évi költségvetési javaslatban - a VII. osztályban
szervezett fizetéseik beállításával - már a polgári tanítóképzők tanáraira
nézve is érezteti j6tékony hatását, Kivánatos volna ezt illetőleg,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAka a

személyt' létszám elkülö'nitése az t'gazgatókra nézve is kz'ter iesztetnék.
Nem kisebb örömmel tölt el bennünket Nagymeltóságodnak azoa

tervbe vett kegyes intézkedése, hogy a tanítóképző-intézeti igazgatók
és rendes tanarok a részükre törvényileg kiszabott fizetési osztályokban
egyenlő számmal osztassanak be, mely által az I961. és 1902. év
folyamán az igazgatók felerészben a VII" felerészben a VIlI" a
rendes tanárok pedig felerészben a VII!., felerészben pedig a IX. fize-
tési osztályba fognak soroltatni. Ezen, az, összes elemi tanitőképxőkre
kiható nagyfontosságú, kegyes intézkedés által a tanítóképzó- intézeti
zgazgatók és rendes tanárok fizetésében a rég óhajtott paritas be fog
állani az összes középfokú iskoláknál alkalmazottak fizetes ügyét
illetőleg.

Hasonlókép örvendetes tényként emelkedik ki az, hogy Nagy-
méltóságod az 1901. évben négy gyakorló-iskolai tanítói állásnak segéd-
tanári állásként való felemelését volt kegyes czélba venni, mialtal
Nagyméltóságod az 1899. évi intézkedések folytatasaként ujra orvoslást
nyújt azon bajra, melyet az 1893. IV. t.vczikknek a gyakorló-iskolai
tanítókat illető rendelkezései az 1868. évi XXXVIII t. ez. előnyösebb
rendelkezéseivel szemben okoztak. Bar mód nyújtatnék arra hogy kezdö
gyakorld-iskolaz' tanÍldz'nk se lennének kénytelenek - nélkülözni az utdbb
etttlített (1868. évi) t.-czikknek reájuk e!önYiisebb z·ntézkedéseit.

Midőn mindezekert az egész tanárság névében ujólag őszinte és
hálás köszönetet mondunk,' engedje meg Nagyméltóságod, hogy kérő
szavunkat felemeljük azon kartársaink -érdekében, kik szintén tanító-
képzőkhöz méltó búzgalommal töltik be nemes és nehéz hivatásukat s
sorsuk jobbra fordultat szintén Nagyméltóságod kegyes jóindulatától
remélik. .

Ezen kartársaink a tanítóképző-intézeti segédtanárok s a tanítónó-
képző-intézeti segédtanitónpk, kiknek helyzetük javítását illetőleg úgy
saját körükben, mint több tanártestületben meginduit mozgaimát egye-
sületünk magáévá tévén,. e kérelmünkben kifejeződni óhajt az ő
kérelmük is. .

Az ő érdekükben emeljük fel tehát ezúttal különösebben kérő
szavunkat, kérjük Nagyméltóságodat, kegyeskedjék azt meghallgatni s
kegyes jóindulatával alázatos kérelrnünket teljesíteni.

Kegyelmes UrunkZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI A tanítóképző intézeti tanárok anyagi hely-
zetének egyik súlyos baja az, hogya tanárok (tanítónők) részére
törvényileg megszabott fizetési osztályok közül különösen az alsóbb ak
a tömött ek. . '. .

. Már maga az a körülrnény, hogy egyazon intézetnél működők
részére - nem számítva a rangsorozat .bástyáin kivűl álló u. n. meg-



u~zoltakat - négyzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(az igazgatókat is beleértve: 'öt) fizeté sz' osztá ly szolgál
a dijazás mértékéül : oly ellentéteket alkot az azonos munkakörre
hivatott elemek között, mely egyáltalán nem alkalmas arra, hogy elö-,
mozdítsa a tanítóképző-intézeti működésben oly nélkülözhetetlen har-
moniát, a testületi összhangot.

Ezen körülményt csak súlyosbítja az alsóbb fizetés-osztálybeliek
nagy létszáma.

Igy az 1901. évi költségvetésben ki van mutatva 29+7=36,
VIlI. fizetés osztálybeli, 40+11=51, IX fizetés osztálybeli taníró- .és
tanítónőképző-intézeti tanári állás. EzekZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAö s s z e s száma: 87. Ezekkel
szemben a két alsóbb fizetési osztályba sorozortak száma: 52+ 17=69
a X. fizetési osztályban s 10+14=24 a XL fizetési osztályban, a mi
összesen 93-at teszen ki.

Ezzel szemben a középiskoláknál a VIlI. és IX. fizetési osztályok
majdnem a teljes Iétszárnot foglalják magukban s elenyészően csekély
azok száma, kik a X. fizetési osztályba soroztattak be, vagy pedig a
rangsoron kivül állanak Ha most I már az alsóbb fizetési osztályokba
sorozott alkalmazottak közül különösen azokat vesszük, kiknek érde-
kében jelen alázatos kérelmünket Nagyrnéltóságodhoz intézni bátrak
vagyunk: vagy is a segédtanárokat 'é s segédtanítdnőket: ezek szolgálati
viszonyainak aggasztó állapotát az 1900. év végén lezárt rangsor ada-
raiból láthatjuk meg

Mindenekelőtt azt a tényt legyen szabad a rangsor alapján kon-
statálnunk, hogy a két felsőbb 'osztalybao a betöltött tanári állások
szama 25+63=88, az 1901. évre pedig rendszeresítettnek fel van
tüntetve 36XS7=93, mely utóbbi összeg nem haladja meg az 1901.
évre rendszeresített állások számát. Miből önként következőleg a seged-
tanárok előhaladását nem uionnan szervezett magasabb osztálybeli
allások beállítása, hanem nyugdijazások és halálozások által történt
üresedések teszik lehetővé; ezekhez képest azonban a' seg édtanarj
állások száma sokkal nagyobb, semhogy a segédtanárok normális elő.
haladása biztosírva lenne.

Innen van, hogy a~ említett rangsor tanusága szerint 5 segédtanár
van szolgalata hetedz'k évében, 3 segédtanár szolgálata hatodik évében s
a 3 éVI óta vagy ennél rövidebb idő óta szolgáló segédtar.arokat ,nem
szarnítva, többen szolgálnak öt, illetőleg négy ev óta.

A segédtanítóuők között - ugyanezen okok 'folytán - van olyan
is, ki már szolgálata 8· ik évében van.

Ezen. szolgálati időbe nincs beleszámítva egyesek nek megbtzt> ttt'
minőségben ,töltött ideje, mely a segédtanárok helyzetet még ro~z-
szabbá teszi.' .' , . .

Az' 1893. IV. Vez. 'által kifejtett gyakorlat merőben megvál-,
toztatta az 1868. XXXVIII. t.-ez.-kel szervezett segedtanári [segéd-
tanítói) intézményt. Mig az előbb emlitett' tőrvény akként 'intézkedik,
hogy minden tanítóképző.intézetnél - egészen sajátiagos munkakörrel
- egy segédtanár alkalmaztassék, -addig a kifejlett gyakorlat lehetövé
tette, hogy egy képzőnéiKJIHGFEDCBAfőbb segédtanár is működhessék - teljesen
a rendes tanárokat illető munkakörrel, viszont lehetségessé tette, hogy
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a: képző. ségédtanár.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAnélkül legyen, mely esetben az u. On. segédtanári
funkcziók rendes· tanárra kell, hogy átháruljanak (1. az új Rendtartási
Szabályzat 63. §-át. mely az irodai munkát végző rendes tanárnak heti'
óraszámátZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 4 - ben szabja meg).

Ebből folyólag a segédtanáti (segédtanítónői) állást' betöltök.
rendes tanári funkcziókat (esetleg csak rendes tanári funkcziókat)
végezn ek (vagy végezhetnek), állásuk voltakép rendes tanári' állás -
---:.ne hosszú szolgálati idő alatt - alacsonyabb fizetéssel, melylyel
együttjár, az ötödéves pótlékok kisebb foka, mely a nyugdíjösszegben
is érzékeny .veszteséget jelent, sőt a megbizatás még a nyugdíjazás
idejére nézve is hátrányossá válik.

. Hogy szóban levő kartársaink helyzete mily súlyos, valódi oda-
adást sőt önfeláldozást követelő nevelői, másfelől a legnagyobb pontos-
ságot s lelkiismeretességet követelö adrninisztrativ munkakörük mily
nehéz s hogy éz a munkakör önképzésükre, tanítói kialakulásukra mily
bénító, az általánosan ismert és tudott dolog .s vmi is voltunk bátrak
ezt már évekkel ezelőtt a e Tanítónövendékek nevelése» czimű IV. Emlék-
iratunkban bővebben részletezni és okadatolni.

Itt csak, azt a szempontot legyen szabad kiemelnünk, hogy aZ'
imént érintett feladatok elvégzésén kivül és felül egy rendes tanári'
széket is betöltő ilysegédtanár tanítói hivatalában rendes tanárt meg-
illető önálló hatáskörrel évek hosszú során át kénytelen várni, mig
állásához illő biztos életmódhoz jut, mig a férfi családot alapíthat, a
nő önálló- megélhetését biztosítottnak látja.

Ez a helyzet lényegében érinti a tanítóképzés ügyét s ez nem
csupán az illetőknek személyes érdeke, hanem a tanítóképzés szem-
pontjaból egyike a legfontosabb közügyeknek.

A tanártestületeknek úgy az együttműködés zavartalan összhangja,
mint az egyöntetü társadalmi hatáJyosság szempontjaból szükséges egy-
séges szervezete, valamint a segédtanári (segédtanítónői) szolgálat·
adminisztrativ ügyeinek a nevelés intenzitása tekintetében kivánatos
rendezése egyaránt megkivánják, hogya segédtanárok (segédtanítónők)
szolgálati ideje megrövidít tessék. Az pedig, hogy egyazon intézetnél
több segédtanár (segédtanítónő) legyen - a maga függő és várakozó
helyzetében - az egyenesen a tanítóképző-intézet általános érdekei
ellen való.

Ámde ezen csakis gyökeres orvoslással lehet segíteni. Még pedig
- mivel a rendes úton beálló üresedések száma nem áll arányban a
hosszú szolgálatban álló segédtanárok számával : ez orvoslás. nem lehet
más, mínt az }897-iki rendezéshez hasonlóan' - a magasabb {izetész'
osztá lybelz" állások létszámának szaporítása s ennek megiddó mennyz"ségben
az alsó és küló"nósen a legalsobb fizetést' 'osztá lyokbá sorozott á llá :rok lét- -
számának c'só·kkentise.

A tanítóképzéshez fűzött fontos érdekek, ebből kifolyólag a tanító-
képző-tanárhoz (tanítónőhöz) fűzött kivánalmak. szükségessé teszik, hogy
az' ezen pályára lépő kezdő-tanár úgyszólván kipróbáltan ér ezen
állásra; erre szolgál az ideiglenesség éve. A segédtanári évek kinyújtása
azonban csak kárral jár ,az illetőkre is s arra az ügyre is; melyet szol-
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gálnak; a segédtauári állásban \ töltendő évek t;naximális nagyságát -
alázatos véleményünk szerint ~ három évben lehetne megállapítani.

Ebből kifolyólag mély tisztelettel vagyunk bátrak kérni Nagy
méltóságodat, kegyeskedjék az ez' évi költségvetés keretében lehető
kinevezéseket foganatosítani s a jövő •. évi .költségvetésben a két felsőbb
fizetési osztálybeli létszárnot ~ a létszám egyenlősége elvének fenn-
tartása mellett - oly módon .emelni; hogy a segédtanári, illetőleg a
segédtanítónői szolgálat három évnél további időre ne terjedjen.

Mely tisztelettel vagyunk bátrak továbbá Nagyméltóságod magas
figyelmét felhivni az u, n.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAmegbjzott tanárok ügyére,

Ezek létszáma csak súlyosbulása .az általános helyzetnek, mert az
ideiglenes megbizast ny~rt (egyébként szintén rendes tanarifunkcaiókat
végző) tanárok általában csekély fizetést kapnak, kinevezésuk hiján
ilynemű szolgálati éveik a szolgálatnak úgy a nyugdíjba, mint azöt'öd-
éves pótlékokba való beszámításáná elvesznek s jelentékeni hátrányt
szenvedhetnek 'a fizetési osztályba való sorozáskor is, midőn azok által,
kik azonnal kinevezés alapján kezdik meg működésüket - meg-

előztetnek. ," ' '" ,
Altalános szempontból pedig ugyanazok a bajok, 'melyek a' .hosz-

szadalmas segédtanárkodástól' válhatatlanok, a', megbizasiZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA> intézmény
meghonosodása által még súlyosabb alakban s még fokozottabb mér-
tékben fognak jelentkezni, illetőleg jelentkeznek. , '

Idevonatkozó alázatos kérelrnünk az, méltóztasséka jelenleg meg-
bizott minősegben működő segédtanárokat .Icinevezni s ebből folyólag
az 1902. évi költségvetésben a X. fizetési osztály létszámát ehez képest
megállapítani, jövőben pedig: kegyeskedjék a tanítóképző-intézeteknél
alkalmazandó tanárokat mindjárt szolgálatuk megkezdésekor' kinevezni
s ez által nekik, a X. fizetési osztályu fizetést, a nyugdíjra .és 'ötödéves
pótlékra való jogosult,ságot, valamint a fizetési,' osztályokban való
szabályszerű előmenetelt biztosítani. ,

Ezekben voltunk bátrak elé terjeszteni alázatos kérelrnünket.
Nagyméltóságodnak kegyes jóindulatába vetett hittel es bizalom-

mal eltelve, legyen 'szabad remélnünk, hogy Nagyméltóságodnak alá.
zatos kérelmünket nem csak kegyesen meghallgatja, de az abban fog'
la Ita kat - a lehetöség szerint· -teljesíteni· is törekszik.

Ezen reményben hálás köszönetünket megújítva, kérelrnünke t

mély alázattal ismételve, vagyunk'

Budapest 19°1 i február 4 .

'alázatos szolgái /

, ~
Nagyméltóságodnak, kegyelmes urunknak

a Tanítóképző-IntézetCT,aná,rok Országos Egyesülete, választmányának
. ' nevében

Dr: Kovdcs ydnos
'1 'elnök. ' "

.)ztankó Béla
:", "főtitkár.KJIHGFEDCBA'Ó >, ;
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,KJIHGFEDCBA

ELM ELE T .

.Á . 1 tal á nos éle tedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAta n .

- I l l . közlemény. -

A z é lő su b s ta n t ia .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1. Az élő substantia összetétele.

Réges-régen foglalkoztatja már az emberi elmét annak a rejtélynek

kikutatása : miből is áll voltakép az élő substantia? Az ó-korban azt

hitték, hogy az életet bizonyos anyagoknak összetételéből kim agya-

rázhatják. Hippokrates pl. azt állította, hogy az emberi test vérből,

nyálkából és epéből áll. Ezeknek az anyagoknak bizonyos arányhan

való, egyesülése hozza létre az emberi testet és életet is. A középkor

az alchymia segélyével igyekezett az életet megfejteni. Nem egy tudós

reményelte álmatlan éjjelein. hogy olvasztó tégelyéból 'most meg most

lép ki a homunculus. A mai kor tudósa megmosolyogja a hiú törekvé-

seket. Ahoz az emberhez hosonlítja a középkor alchymistáját, ki az

óra szerkezetét nem ismervén, még is egy complikált óramű vet akar

összeállítani. Bármilyen egyszerűnek tetszett a középkor tudósának'

az élő anyag előállítása, a mai kor elismeri, hogy egyetlen egy élő

sejtet nem képes az életnélküli anyagokból egybeállítani ; istenítené azt

az embert, ki erre képes lenne. Törekvése azonban arr~ irányúl, hogy

magát 'az élő anyagot, ennek ősszet/telét kifürkészsze. E törekvés nem

is I hiába való. Napról-napra jobban és alaposabban ismerjük az élő

anyag physikai és ehemiai sajátságait.

A) Az élő anyag, egyedei.

I. A sejt mt'nt elemi seerueset,

Ha arra a szerves .világra tekintünk, a mi a föld felületén él, lát-

hatjuk, hogy az élő anyag. nem képez egyetlenegy összefüggő töme~et,

hanem egyes szerves egyedekre vanrkűlön válva. Arra a kérdésre:

mi IS az az egyed, a különböző időkben különböző feleletet adtak a

tudósok. A régebbi időben az egyed fogalmát az ember és a maga-

sabb rendű állatoktól vonták el. Azt mondották: az egyed egységes

egymástól független élő lény; mint ilyen részeire nem r • osztható ; rni-

helyt szétosztjuk, megszűnik az lenni, a mi. Mig a' meghataróáást

csupán az emberre, felsőbb rendű állatokra vagy akár a rovarokra



alkalmazuk is, helyes. Valóban ezek egyike sem bontható fel a nélkül

részeire, hogy meg ne szűnnék lenni az a mi. Azonban ha azzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAösszes

élő lényeket tekintjük, mindjárt nyilvánvaló.' hogy ez a meghatározás

nagyon szűk. Sok-sok élő -Iény van, a .mit az »egyed« fogalmának

terjedelméből kizárunk, ha e fogalom tartalmába a szétosztnatlanságot is

felveszszük. Ott van pl. az édes vizeinkben nagyon gyakori hyara

(Hydra Fusca). Ezt az állatot ha keresztbe elmetszük, a felső rész vá-

gott része egyszerűen összehűzódik s a hydra ezzel a végével hozzá-

tapad a tárgyak hoz s folytatja életét. A másik fél meg a metszect

felén fonalakat bocsájt ki magából s önalló állatot képez. Igy azután

rövid idő mulva az előbb egységes állatból két, egymástól külön álló

hydra lett. Ezek az eredeti .állattól csak annyiban különböznek, hog:

nála kisebbek. Ily mődon a hydrát sok részre eldarabolhatjuk s a hány

részre elvágjuk. annyi önálló élettel bírő állat fejlődik belőle. A mi

lehetséges a hydránál, az r.em lehetetlen a növényeknél. A ták, cse~-

jék, virágok dugványozással való szaporítása éppen így történik.

Ebből látható, hogy a szétosztnatlanság az egyed fogalmának

tartalmában nem maradhat meg. Maradna e szerint az összetartozóság

és az egység. A mig a hydrát el nem vágtuk, létezett mint egyed, mint

egész, mint összetartozó, mint egész. Az osztás által az egyed meg-

semmisült ugyan, de belőle két oly egyed származott, melyek tokéle- ,

tesen kifejlett egyedek et képeztek. Nem maradna tehát más ismertető

jel mint az egység. E szerint az egyed nem volna más, mint az élő

substantia egységes tömege.

Ennek a meghatározásnak meg az a hibája, hogy nagyon bő,

hiszen e szerint egyetlen élő sejt. a mit az egyedről a mikroskop alatt

levágunk. már maga is egyed. individnum lenne. Az ilyen elvalasztott

sejt rövidebb vagy hosszabb idő múlva, de bizonyosan tönkre megy.

Fel kell tehát vennünk az egyed ismertető jelei közé az önfentartási

képességet is. Azt mondhatjuk tehát: a sserues egyén az élő substantid-

nak oly egységes tömege, mely bizonyos külső körülmények között kéPes
ö'rmönmagátKJIHGFEDCBAfentartan i.

Ez a meghatározás alkalmazható minden egyes saabadon élő

szervezetre, a mely másoktól térileg el van kűlönítve, de nemcsak

ezekra hanem az egyes szervezetek' csoportuJataira is, a melyek nél

egyik a másiktól esetleg elkülönített, de azért az egész csoport együtt

egy ef{ységet képez. PL a hangyaboly egységes indíviduum.Tagjai egy

közös czélra törekesznek. A hangyaboly azonban megint sok egyedből áll.

Ugyanesak ezt láthatjuk a nemes korallnál is. (Eucorallium rubrum.)

Az egész telep, a korall-törzs magában véve egyed, de az egyes korall-



polyp szintén az. Ebből látható, hogy az egyedeknek egymástól nagyon

is különbözőzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAértékük lehet. Ezért szoktunk beszélni felsőbbés alsóbb

rendű egyedekről.

Osztályozásunkban még a személynél nem állapodhatunk meg.

Vizsgáljuk csak az úszóhólyagosokat (Siphonophora) l Mit láthatunk
ittZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAr Azt, hogy a különböző életműködéseket más megmás önállóankifej-

lett egyedek végzik. Mások szerzik meg a táplálékot, mások végzik a

táplálkozást, mások gondoskodnak a szaporodásról stb. Egy-egy ilyen

té;gnak, mondjuk szervnek külön élete, munka- köre van. Alapjába véve

a siphonophorák nem egyebek, mint a különböző szervek telepei. A

mi egyszersmind bizonyság arra nézve is, hogyaszemélynél alsóbb

rendű egyed a seeru. < ,

A szerv azonban még nem a legyszerűbb osztályozásunkban Ve·

gyük pl. az ember kezét. Bonczoljuk fel s láthatjuk, hogy különböző

szö've/ekből: izom-, ideg, csont stb. szövetekből áll s tényleg a

szervek valamennyien szövetek összet~teléből állanak. Némelyek össze-o

tétele nagyon bonyolult .. de vannak olyan szervezetek is, amelyeknél

csup-án egyféle szövettel találkozunk. Ilyent akárhányszor láthatunk a

moszatoknál. Az E"!.dorina elegans pl. átlátszó kis kocsonyanemű go-

lyó, a melyben egymás mellett sok egyes kerek csomócska van, amely

csornócskák az élő subtantiának egymástól elválasztott részecskéi. Az

élő substantiának e legkisebb részecskéi a sejtek. Az Eudorina elegans-nál

minden sejt két-két szálacskát bocsájt ki magából. Ezeknek a. szálács-

káknak a ,mozgása okozza, hogy e kocsonyanemű golyó a vizben

ide-oda mozog. Minden egyes sejtnek önálló élete van, ha különválik

a kocsonyanemű golyótói, maga is tovább él és fejlődik; tehát a sejt maga

is egyed, A szövet semmi nem egyéb, mint a sejteknek a telepe.

És a sejtnél el 'is értünk az egyedek véghatárára. Vanna~ugyan a

sejtnek is részei, milyen a sejttest, . sejtmag és magvacska, de ezek

egymástól elválasztva nem élhetnek meg, tehát már nem is egyedek.KJIHGFEDCBA
I

Ezért tanítják a mai physiologusok: a sejtek a test elemi sseruesetes,

Ezzel a tannal ellenkezni látszik az i l tapasztalat, hogy vannak

olyan sejtek, a miket ha bizonyos módon részekre osztunk, tovább

élnek, sőt szaporodnak is. Ott van pl. az ázalagok közé tartozó trom-

bita állatka (Stentor roeselii), melyet ha a mikroskop alatt úgy met-

szünk két. részre; hogy mind a két részben lesz sejtmag, akkor az

eredetileg egyetlen sejtből álló stentorból éppen.úgy tökéletesen. kifej-

lődött két állat lesz,. mirrt a hydrából, Itt legelemibb szerv.ezetet,

az egyes sejtet, két .részre osztottuk, a nélkül, hogya sejt élete meg-

szűnt volna. Egyet.· azonban nem szabad felednünk, hogy a stentor



mindegyik részében maradt sejttest és sejtmag. Ha úgy ~ágJuk két

részre a stentort, hogy az egyik részben nem marad sejtmag, akkor ez

a része a testnek elhal, mig a, másik rész tovább fejlődik, A sejttest

sejtmag nélkül, a sejtmag pedig sejttest nélkül nem élhet meg. Ha ketté

osztottuk is a stentort, azért ha tovább él is mindenik fél, nem lesz

egyéb mintzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAsejt. Látható ebből, hogy folyton a sejtek körében moz-

gunk. Igyetapasztalat látszólagos ellenmondása daczára csak meg

erősíti az állitást: A testek legelemibb szervezetei a sejtek. '

Eddigi vizsgálódásunkból kitíínik, hogy öt-féle egyedet külön-

böztetünk meg: .

LAz egyedek legalsóbb osztályát képezik a sejtek. Ilyen pl. a

stentor.

2. A második osztályba tartoznak a szövetek, pl. az eudorina.

3. A harmadik osztályt képezik a seerueé, Ilyen a hydra.

4. A negyedik osztályú egyedek a személyek ; pl. az ember.

5. Az egyedek ötödik osztálya az állam, pl. egy-egy méh-család,

egy-egy hangyaboly.

Az egyedekiiyen osztályozásánál szembetűnik, hogy minden

felsőbb rend a legközelebbi alacsonyabb rendű egyedek összetételéből

áll. A ,szö~etek sejtek összetételei. a -szervek szevetekból állanak stb.

Ez azonban korántsem azt jelenti, hogy a magasabb rendű egyedekben

a bennök lévő egyedek minden esetbenmegtartanák egyéni jellegüket.

A leggyakoribb az az eset, a midőn ha elválaszt juk az alsóbb rendhez

tartozó egyedeket a felsőbb rendűtöl, az alsóbb rendű magánosan

tönkre megy. Pl. -ha az embernek egy-egy szervét levágják. ez a szerv

minden esetben elhal, daczára hogy vannak olyan önálló szervek, a

melyek magukban tovább élnek és szaporodnak. De' vannak olyan

alsóbb rendű egyedek is, ,a melyek a' felsőbb rendííektől különválva is

tovább élnek. Példa erre az eudorina . melynéla sejtek magukban isedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

é le tk ép e sek . - - - - - -" -- - .- - -ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

, KJIHGFEDCBA

2. A seJtá lf~lá :n.os és különös {llkotdrészei.-.

. Arra 'nézve: miktartóznak' a sejtekléQyeges részei közé, idők
~ . ' ,.-'~.' .: ' ' .

folytán változtak az emberek nézetei. A sejt fogalmát eredetileg ,a

növényekról .vonták eJ. Sejteknek azért nevezték el,' mert nagyon

hasonIítottak ac méhek kaptáraiban . lev()viászsejtekhei. Ennek is meg

volt a maga burka 's _benne bizonyos folyadék. Kezdetben a sejt' fogal-

IDának a _tartalmában, csupán a sejtburok ~é~"'a~ általa bezárt folyadék
. . ' . . ,

foglalt helyet
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Schultze Miksa a rhizopodák (»gyökér lábűak e)! vizsgálata köz-

ben arra a nézetre jutott, hogyasejtburok nem lényeges alkotó

része a sejtnek, mert hiszen van akárhány rhizopoda, a melynél ez

a burok hiányzik. Schultze összehasonlította a rhizopodákat a növényi

sejtekkel s megállapította az úgynevezett protoplasma elméletet, mely

szerint a sejtek lényeges alkotó eleme a nyálkás sefttest.

A sejttest azonban nem egyedüli lényeges alkotó eleme a sejtnek.

Brown már 1833·ban felfedezte a sejttestben a sejt-magvat. Schleiden

kimutatta (1838), hogy a sejtmag igen sok növény sejtjeben előfordul,

de azt is tanította, hogy a sejtmag csak akkor jelentkezik, mikor már

a növény egyéni jellegét magára veszi. Ettől az időtől kezdve a sejt-

magvat mind-rnind nagyobb figyelembenZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAr é s z e s í r ették s azt talalták,

hogy nem csak a növényi, hanem igen sok állati sejtben is előfordul.

Később észrevették azt is, hogyasejtmagvat bizonyos festő-anya-

gokkal festeni lehet. Minél több sejtben fedeztek fel sejtmagva t,' an nál

jobban előtérbe lépett a 'kérdés: vannak-e olyan sejtek, a rnelyekben

nincsen sejtmag? Vagy talán a sejtmag .a sejtek lényeges alkotó

része?

A rhizopodákon véghez vitt vizsgálatoknál Haeckel egész csomó

olyan állatra akadt, a melyekben a sejtmagnak mintha nyoma sem

volna. A melyekről tehát azt hitte, hogy tisztán pusztán protoplasma-

ból állanak. Ezek lennének e szerint a' legegyszerűob - egyanyag·

ból álló - szervezetek, Haeckel ezeket Mone'ráknak (Urlinge) nevezte

e\.2 Hasonlókép csupán, sejtanyagból állóknak tartották a bakteriu-

mokat is. Igy tehát a melegvérű állatok vértestecskéitől eltekintve

csupán a monerák és bakteriumok lennének azok a sejtek, a melyek-

ben a sejtmagvat nem lehetne megkülönböztetni sasejttest anyagát

nem lehetne részekre különíteni.

Csakhogy a folyton tökéletesedő festési módszerek segélyével

már kimutatták, hogy azoknak az állatoknak, a miket Ha:eckel mone-

1 A rhizopodak. az állati véglénye~hez (protozoák) tartozó egyik alosztály.Gyak-

ran a kültakarónak semmi nyomát nem láthatjuk rajtuk. A protoplasma bármely ponton,
kinyújtható végony rostokhoz hasonló ágakban szétfolyhatik és ismét összehúsődhatik.

Ezeket anyuiványokatKJIHGFEDCBAállábak·nak (pseudopodía) is nevezik. Ide tartoznak aradiolaria

helioza, amoebina stb.

2 A monel"ák a víz, különösen a tenger fenekén vagy a szervezeteken és szer-

vezetekben élnek, Meghatározott test alakja nem mindeniknek van. Testök egyetlen egy

nyálka darabkából áll. Mozgásuk nyulványokkal történik. Ha valami idegen teskecske

közelébe étkeznek, a sejtnedvvel körülfolyják. Az emészthetien anyagot újra elhagyják,

Szaporodásuk a sejt szétválása által történik. Ide tartoznak: a lobomonerák, rhizopsone-

rák, tachymonerák. (V. ö. Leonhardt. Zoologie, Jéna 1883.)
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ráknak nevezett el, igen is van sejtmagvuk, még pedig akárhánynak

igen sok sejtmagva. A valódi monerák száma mindig csekélyebbre olvadt

le. A mikről eddig még ki nem ,mutathatták, hogy vim sejtmagvuk,

azokról is azt hiszik, hogy a sejtmag feltalálása csupán az eszközök

tökéletlensége miatt nem sikerül.

Sokkal tovább tartott, mig a bakteriumokban a kétféle anyaget

felfedezték. 1890 ben Büntschlt"-nek ez is sikerült. Mai napság úgy áll a

dolog, hogy nem ismerünk a földön, olyan organismust, a melynek

a sejtjében meg ne tudnók kulönböztetni az élő substantia kétféle

anyagát. Az azután megint más kérdés: nem éltek-e a földön valaha

olyan szervezetek, a rnelyeknek a teste. csupán egynemű anyagbót

állott? Ha sikerülne valamikor ezeket a magnélküli elemi organismu-

sokat, vagy mint Haeckel nevezi, Cytodokat felfedezni, akkorZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAe z e -

ket lehetne a sejtekkel szembe állitani. Ma azonban erről mit sem

tudunk s a sejtnek ép oly lényeges alkotó részének tekintjük a sejt-

magvat, mint a sejttestet.

A sejttest és sejtmagon kívül még más anyagok is vannak

egyes sejtekben. Igy találhatunk bennök olajcseppecskéket, festő ~nya-

gokat, a növényi sejtekben keményitőt stb. Ezek azonban a sejtnek

csak küJónös de nem általános elemei. Van, még a sejteknek egy része

a sejtmagocska, a melyről r a tudósok ellenkező nézeten' vannak. Né-

melyek azt tartják, hogya' sejtmagocska lényeges alkotórésze a sejt-

nek. Ha eddig nem sikerült is minden sejtben felfedeznünk, annak egye-

düli oka műszereink tökéletlensége s módszereink hiányossága. Mások

tagadják azt, hogy a sejtmagvacska lényeges.alkotórésze volna a sejt-

nek és semmivel sem tulajdonítanak neki nagyobb fontosságot, mint pL

egyik-másik sejtben előforduló olajcseppeoskének

3. Tö'ób magvú sejtek.

A szerves természet osztályozásánál az egyedek fejlődésének öt foko-

zatát különböztettük meg. Egyet azonban ennél az osztályozásnál nem

szabad elfelednünk s ez az, hogy az 'osztályokba való sorozás csupán

csak pS'Ychologz'az' segédeszköz, Magában az élő világban ezeket a hatá-

rokat élesen megvonni valóságos lehetetlenség. Gyakran találun~

ugyanis olyanegyedekre, a melyek mintegy átmenetet képeznek egyik

osztályból a másikba. Azt mondottuk, hogy a testek legelemibb szer-

vezetei a sejtek, az ezt követő egyedek fokozatain állanak a szövetek.

Ebből azt olvashatná ki bárki is, hogyasejteket és a szöveteket

nagyon könnyű egymástól megkülönböztetni. A dolog azonban nem

így' áll. Az egyszerű sejt és a szövet között számos átmeneti alak van.



~~z!:!knek az átmeneti alakoknak lényege abban van, hogy egyetlen sejt-

testben több sejtmag van. Vannak olyan sejtek, melyeknek két,_

három, négy" öt és még több .magjuk is van. Az egyetlen különbség

az ilyen sejtek és a szövetek között az, hogy va többmagvú sejteknél

a sejttest nincsen egymástól elválasztva. mig a szöveteknél ez az elvá-

lasztás megvan, A sejt, bármennyi' magja legyen is, egy egészet alkot"

a szövet -azonban az egészetalkotÓ sejtek kapcsolata.

Daczára e különbségnek, az alsóbb rendű lények között sokszor

igen bajos eldönteni: több magvú sejttel vagy pedig valóságos szövet-

telZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAv a n - e dolgunk.' Vannak pl. olyan alsóbb rendű, organismusok, ~

miket az állattan tudósai állatoknak, a növénytané meg növényeknek

tartanak, Ilyenek pl. -azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAnyálka gombák (rnyxomicetes). Nyirkos erdőben

a fák rothadó levelein vagy törzsein gyakran láthatunk fehér, sárga,

vagy vörösbarna szöveteket, melyek gyakran deczimeter hoszúságúakra

elnyűlnak, elágaznak. Néha egész csomót is alkotnak. Ha közelebbről

s alaposabban megvizsgáljuk, kitűnik, hogy az egész puha, nyálkaszerű

folyadék. Ha, hosszabb ideig figyelemmel kisérjük, azt is észrevehetjük,

hogy helyét megváltoztatja, mozogvHasonlóan előfordul nála az alakvál-

toztatás is. Ha egy darabocskat lemetszünk róla: sezt nedves helyre,

megvizesített üveglapra helyezzük, akkor elkezd mozogni s finom nyúl-

ványokat bocsájt ki magából, végre-a nyúlványole egész fa alakú szö-

vetet képeznek, ,\majd ismét összefolynak, Szóval életök nagyban hason-

lít az amoebák életéhez., A nyálkagomba tulajdonkép teljesen falatlan

sejt-tömeg. Benne szám os sejtmagvacskát találunk, miket a mozgó

sejttest magával visz. Ezeknek a sejtmagvaknak meghatározott helyük.

nincsen, helyüket folytonosan változtatják az egynemű protoplasmaban.

Itt tehát az egyes sejtek nincsenek egymástól elkülönítve. Azt hihet-

nök, hogy itt több magú sejttel van dolgunk" de ha' meggondoljuk,

hogy a nyálka-gombák spórák által szapórodrrak, tudjuk azt is, hogy

egyszerre több spóra nyílik ki s több .egyes sejt jó létre. Az egyes

sejtek azután összefolynak. ősszekeverednek s egységes protoplasma

tömeget, képeznek Közben a, protoplasma az önálló táplálkozás foly-

tán' növekeszi~, a sejtmagvacskák elválás által is szaporodnak s végre

ez úton előáll ,a hálószerűleg elterülő,mixomycetenplasmodium:

Mivel azonban Jlz egész plasmodium már eredetileg .több egyes sejt

egyesüléséból keletkezett, daczára annak, hogya sejtek, nincsenek egy- .

mástólelkülőnítve, még sem lehet ezt, több magvú sejtnek mondanunk,

de arra sem vagyunk fel jogo!lítva,_, hogy ,szövete,knek mondjuk, mert'

a sejtnek határai nincsenek egymástól elkülönítve A sejtek ésa szövetek

közt levő ezt a, közbeeső fokot .külön névvel syncy~~'ák.nak nevezték.
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,1. A sepek alakJa és nagysága. •

A sejtek alakja oly sokféle, hogy a gyakorlatlan megfigyelőnek

nehezen esik azzal a .goodolattal való megbarátkozás. miszerint itt egy

és ugyanannak az elemnek különböző módosulatával van dolga. E

nagy változatosság daczára az egy -és ugyanazon nemű sejtek között

éppen alakjukra nézve olyan hasonlatosság van, hogy ugyanannak a

szövetnek a sejtjeit a gyakorlott szem azonnal felismeri. Mihelyt ráte •.

kint a sejtre, azonnal megmondja: ez az ember májának, a bőrének,

vérének stb. a sejtje.

Vannak olya sejtek, a melyeknek állandó alakjuk nincsen, a

mennyiben alakjukat egyre változtatják. 'Ezeket amoeboid sejteknek

mondják. Ezeknek nincsen seitbur kok s a mint más iajtájúak, a szerint

különböznek rajtuk a bemélyedések és az úgynevezett álJábak. A gya-

korlott szem azonnal. felismeri: mely állat s esetleg melyik állat pete-

sejtje van előtte. -

A sejtek legnagyobb részének megvan a maga állandó alakja,

akár van sejtburka, akár nincsen. A legegyszerűbb a gömbölyű (golyó

alakú) sejt. Ilyen igen sok pete-sejt. Ennek az alaknak különböző vál-

tozatai vannak. Ha száraz czukor-borsót üvegbe teszünk s vizet' öntünk

rá, a borsó elkezd. dagadni. Az egyik nyomást gyakorol a másikra s·

azt is észreveszszük. hogy az -eredetileg gömbalakú borsó a nyomás,

következtében elveszítette eredeti alakját s mindenik oldalon kissé-

benyomódott. Ugyanazt láthatjuk a sejtekben levő szöveteken is. Az

a sejt, mely eredetileg gömb, a szomszéd sejtek mechanikai behatása

folytán sok lapúvá (polyeder) válik. Ilyeneket gyakran is találunk a

bőr- és amirigysejtekben. M'áskor meg, a gömbalakú sejtek bizonyos

nyulványokat bocsajtanak ki magukból. Ezek között vannak olyanok-

melyek az amoebákra, de olyanok is, a melyek a rhizopodákra emlékez-

tetnek (pl. az ember gerincz velőjenek idegsejt je). Vannak olyanok is,

a melyeknek a nyulványai a felszfnre jutnak s mozgathatók pl. a szem-

pilla-szőr sejtjei. Vannak aztán olyan sejtek is, a melyek a rendestél

abban, térnek el, hogy bizonyos' irányban igen hosszúra elnyúlnak s.

valóságosszalagoknak látszanak pl. az ernber izomsejtjei. '

A mi a sejtek nagyságát illeti, elmondhatjuk, hogy ezek átlag

véve olyanok, hogy szabad szernmel nem láthatjuk. A baktériumok

nagyságát pl. csak amilliméter ezredrészeiben fejezhetjük ki. Az.

embernél meg egy mrn'' vérben 4 - 5 milliö piros vérsejt uszkáL Egynek-

egynek az/ átmérője 0'006---0'007 mm. Ezektől persze vannak eltérések-ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA .
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is. Különösen azoknál az állatoknál, a melyeknek a teste egyetien sejt-

ből ali, de ezek sem terjednek néhány milliméternél nagyobbra. Azok

a sejtek, a melyek. hosszuságban jobban kinyúl nak, rendszerint nagyon

vékonyak. Az élő substantia természete hozza magával, hogy a nagyobb

szervezet felépítése csak ilyen ap~ó, egymastól külön álló, elemekből

lehetséges.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
2. A sejttest. (Protoplasma.)

Gyakran megtört ént már, hogy a sejttestet vegyileg egynemű és

egységes substantiának tekintették. Ebben kettős tévedés van. A sejt-

test, úgy a mint azt a régebbi, de úgy is mint a hogy azZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAú ja b b p h y -

siologusok tekintik, nem vegyi, hanem morphologiai (alaktani) fogalom. Értik

alatta 'az egész sejt tartaImát a sejtmagon kivül. Ez a tartalom pedig

akár vegyileg, akár alaktanilag vegyük, korántsem egységes substantia,

hanem sok morphologiai alkotó rész keveréke. Ebben az értelernbenKJIHGFEDCBA
I

véve a sejttest (protoplasma) egy gyüjtő-fogalom, a melyet tehát nem

alkalmazhatunk a sejtek tartalmának egyik vagy másik részére .. Az

aztán megint más kérdés: akár alaktanilag, akár vegyileg miféle alkotó

részek vannak a sejttestben s az egyes részeknek miféle jelentősége

van a. sejtek életműködésére ?
Felületes vizsgálatnál is két:' részt vehetünk észre magában a: sejt-

testben: aj apró magvacskákat, cseppecskéketés bJ nyulós, nyálkás

egynemű nek látszó anyagot, a melyben a magvacskák, cseppecskék stb.

épen úgy benne vannak, mint a sejtmag. Ennek a kétféle morphologiai

összetételnek egymáshoz való aránya nagyon különbözö. Vannak olyan

sejtek; a melyekben nagyon kevés magvacska és cseppecske va~, mások

meg telve vannak ilyenekkel s az egyneműnek látszó folyadék alig-alig

látszik bennök.

a) A sejttestnek bizonyos alakkal biró alkotó részei.
. I

Ha a sejttestnek azokat azalkotó részeit vizsgáljuk, a melyeknek

bizonyos alakjuk van, azt taláJjuk, hogy ezek nagyon is különbözők,

Lehetnek ezek lényeges ek vagy lényegtelenek az illető sejt életmükö-

désére, de abban sokféleségük daczára megegyeznek egymassal, hogy

á sejtnek, rnint' ilyennek nem teszik lényeges alkotó részét. Nincsen

köztünk egy sem, amely mindtn sejtben előfordulna, .de azért egyik-

másik ilyen test jelenléte jellemző sajátsága lehet egy·egy fajta sejtnek.

Ezek mellett vannak olyanok is, a melyeknek egyáltalában semminemű

befolyásuk nincsen az, életre. Ilyenek pl, a táplálék . emeszthetlen

maradványai, Találkozunk a' tápláléknak olyan alkotó részével is, a

mely még nem emésztetett meg, de olyannal 'is, melyek már bizonyos



módon átváltoztak, sőt ujjá alakultak.' Vannak aztán olyanok is, a

melyek valóságos kis szervezetek módjára a sejttestben önállóan élnek s

bizonyos körülményex között elhatározó befolyással vannak a sejtek életére.

A sejtekben levő ez organoidek közül igen nagy fontosságú a

növényi sejtekben azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAzóldsZt"n anyaga (chlorophill). Ez teszi a növény

részeit sajátszerű zölddé, Befolyásuk a növényi sejtek életrnűködésére,

kiváló fontosságú. Alakjuk rendesen gömb, néha szalagszerű, Nagyságuk

ig<;:n csekély. A legnagyobbak átmérője 0'0003-0'006 mm. között

váltakoznak.

Nagy jelentősége "an némely sejt életére a folyadék cseppeeskének

(vacuola , viznemű sejtnedvvel kitöltött vizterek). A vacuoláknak két faj-

tája van. Vannak olyanok, a melyek alkalomszerűleg lépnek tel a sejt-

testnek azon a pontján, a hol olyan substantia van, mely a vízet

magához vonzza, mig mások állandóan megmaradnak a protoplasmaban

s néha oly mennyiségben, hogyaprotoplasma egyéb anyagát teljesen

háttérbe szorítják. Ilyenkor maga a sejttest valósággal habnak látszik.

Ezeknek az állandó vacuolákna k egyik fajtájaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa l rhytmikus vacuola , a

melynek az a sajátsága, hogya sejtnek bizonyos részében szabályos

időközökben meg-megújul, aztán ismét elmulik. A v íz n e m ű anyag

vegyül a protoplasma anyagával, aztán megint kiválik.

Vannak olyan alkoto részek is, a melyek némely sejtben csak'

ideig-óráig vannak. Idetartoznak a tápanyagtestecskék. Az emésztés

befejeztével eltünik, a minek előbb a protoplasmaban bizonyos alakja

volt. E helyett azonban fellép az e~sztés produktuma és pedig ugy

azokban a sejtekben. a melyek szilárd, valamint azokban, a melyek

folyékony tápanyagot vesznek csupán fel. Ezeknek ,az apró mag-

vacskáknak a rendeltetését, épen mivel nagyon sokféle van, még nem

valamennyiét ismerik. ,

Néha a sejttestben levő egy-egy alkotá rész a táplálékkal került

a sejtbe. Ilyenek a homokszemecskék, a táplálékul szolg álő organis-

musok hüvelyei, a tápanyagból használhatlanná vált részek, mint az

anyagcsere végtermékei, melyek egy darab ideig a sejtben vannak,

aztán belőle kivá,lnak.· Erre sokszor láthatunk példát az egy sejtből

álló alsóbb rendű állatoknáL Ugyancsak az alsóbb rendű állatoknál

láthatjuk azt is, hogy egy sejtben más szerves lények (zooxanthell) is

van. Ez/eknek a szerves lényeknek akárhányszor' jelentékeny befolyásuk

van annak a sejtnek életére, a melyben élnek. Vannak pL ázalagok. a

melyek légzésüket tekintve, függetlenek a körtől a hol élnek, mert az

élenyt, a mire szükségük van, ,egyenesen a bennök élő szerves' lény

nyújtja nekik.
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b )zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA sejttest lényeges substantz'á ja .

A protoplasma alapeleme, a melyben a sejtmag s egyéb alakkal

bir6 részecskék, esetleg élősdiek benne vannak, első tekintetre egy-

neműnek s minden szerkezetnélkülinek látszik. És csakugyan az

amoebáknál találunk olyan részre, amelyben a leggondosabb vizsgálat

mellett sem tudunk különnemű alkot6 részeket feltalálni. Ez azonban

csak néhány sejtnél fordulhat elő. A sejtek többségénél az egynemünek

látszó anyag valójában korántsem homogen, hanem nagyon finom és

sajátiagos szerkezetü alkotás.

, Milyen a protoplasma e részének szerkezete, arra nézve a tudósok

nézete sokáig ingadozott, Mig végre Büntschlz'nek minden kétséget'

kizárólag sikerült (1892) bebizonyítani, hogy a portoplasma egynéműnek

tetsző anyagja tulajdonkép habnemű szerkezet. Büntschli kisérle-

teihez olajat és hamúzsirt vagy czukrot vett. Ezt finoman össze-

keverve, belőle egy cseppecskét a mikroskop alá tett s azt látta, hogy

e finom hab és a sejttest egyneműnek látszó anyaga' között alig van

különbség. Ezzel megdöntötte azt a nézetet, hogy ez az anyag háló-

szerű volna. Igaz, .hogy a mikroskop alatt ez a keverék is hálószerű nek

látszik épen úgy mint a sejttest egyneműnek látszóanyaga, de ez csa

onnan van, mert a mikroskop alatt az apró hólyagocskákból álló

habocska hálószerűnek látszik.

A tudomány mai állása szerint a sejttestek egyneműnek látszó

anyaga némely esetben valójában egynemű anyag, más esetben pedig

finom hab- vagy lépszerű alkotás. Jellemző a szerkezetre, hogya benne

levő magvacskák (granula) nem a vacuolákban, hanem a vacuolák szeg-

leteiben és oldalfalaiban vannak, de sohasem a vacuolák nedvében.

3. A sejtmag, (Nucleus.)

a) A sejtmag alakja ts nagysága ..

A sejtmag alakja a különbözö sejtek szerint nagyon külőnféle,

Legjellemzőbbek a gömbalakú sejtmagvak, de a typikus formától

szám os eltérés van. Vannak hengeralakú, szalagszerű, rózsafűzérhez

hasonló, elágazó stb. sejtmagvak.

A sejttest és a sejtmag egymáshoz való arányában sincs állandó-

ság. Vannak olyan sejtek, - a melyekben sok a protoplasma s kicsiny

a sejtmag, másokban viszont a sejtmaghoz képest elenyésző a proto-

plasma.

Vannak olyan sejtek, a melyeknek csupán egy sejtmagvtik van,

de olyanok is, a melyekben igen sok a sejtmagvak száma. Gmber a
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genuai öbölben talált olyan rhizopodát (Polornyxa pallida), a melybea

az apró sejtrnagvak, mint' valami finom por úgy volt'ak a protoplas-KJIHGFEDCBA
• -, J

mában elhelyezve. Első tekintetre úgyZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAtü n t , mintha az állat finom

porral lett volna bevonva. Rendes dqlog az, hogy minél több mag van

egy-egy sejtben, a magvak annál kisebbek, Az apró magvak azonban

együtt véve nagyobb tömeget alkotnak, mint azok, a melyek kevesebb

számban vannak egy sejtben,

b )zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA sejtmag substantz'á ja .

A sejtmag épen oly kevéssé egységes tömeg, mint a protoplasma.

Ez is. a sejtnek alaki képződménye, organoidja s mint ilyen különböző

alkotó részekből áll. A l- alkotó részek a mikroskop alatt egyik esetben I

jobban, a másikban kevésbbé hasonlítanak egymáshoz: Igen kicsinyek

levén, nem is lehet egymástól minden esetben megkülönböztetni. Épen

ez az oka annak, hogy nem lehet mindig kétséget kizárólag meg-,

mondani, hogya -kűlőnbőző alakú sejtek magjainak alkotó: részei közül

melyek felelnek meg egymásnak, melyek azonosak egymással. Ennek

daczára vanna~ olyan morphologiai alkotó részei a sejtmagnak, a

miket nem csak megkülönböztethetünk, hanem a melyekről azt is

megtudjuk, hogy igen sok sejtmagban előfordulnak. Ilyenek:

1. A magnedv, mely so , lősejtnél finom szemcsés.

2. Az achromattkus sejtmag-substantia a nedvet finom fonálként

járja áto Ezeknek jellemző sajátsága, hogy a sejtmag typikus festő-

anyagaival, carrninnal, haematoxylinnal .stb. épen úgy nem festhető,'

mint a magnedv.

3. A chl'omatz'kus sejtmag. substantia az

különbözik, hogy szi~esre festhetó, - Rendesen

az achromatikus szálacskákban van elhelyezve.

4. A sejtmagvacska (nucleolus) egynemű magvacska. Rokon, de

nem azonos a chromaticus magvacskákkal. F esthető mint amazok, de I

azért némely chemiai hatásra masa reaktió a chromaticus substantia-

ban s más a nucleolusban. A sejtmagvacska a fényt nagyon megt?ri_

Ezek az alkotorészek egy~netlenül vannak elosztva a sejtmag- '

vakban. Vannak olyan sejtek, a melyeknek magvaiban az egyik, és

olyanok, a melyekben a 'másik van túlsúlyban j úgyannyira, hogy

néha azt hinnők, hogy egy-egy említett •alkotá rész nincsen is az illető

sejt magvában. Néha a sejtmagnak van burokja, de ez épen úgy. nem

képezi lényeges alkotá részét a sejtnek, mint a sejtburok

Nem minden érdek nélküli az sem, hogy vannak olyan sejtek, a

melyekben a sejtmag morphologiai alkotó ,részei különválnak egymástóledcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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s külön vannak az achrornatikus és a chromaticus részek egymástól s

úgy tünik, mintha egy protoplasmában két, egy nagyobb (makro-

nucleus) és egy kisebb (mikronucleus) volna. Ilyen sejtmagvat találunk

némely ázalagoknál állandóan, a rhizopodáknál pedig időlegesen.

c)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA sejtmag sseréeeete,

Tökéletesen megfelel a protoplasma szerkezetének, de csak <l:ddig,

mig a sejt nyugodt állapotban van. A sejt szaporodásánál azonban épen

a sejtmag szerkezetében sajátszerű, sokszor komplikált változások

következnek be. Erről azonban majd később!

Peth es Jáno!;.edcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

IR O D A LO M .

K ön y v ism er te té s .

H eg ed ű - isk o la . G y a k o r la to k , d a lo k , s z em e lv én y ek h eg e -
d ű r e . Tanítokepző« számára ,irta Hodossy Béla tanítoképző ének- es
zenetanár. Szerző rulaidona. Ara 2 korona.

Tanítóképaö-intézeti .oktatasunk lassan-lassan kibontakozik más
tanintézetek oktatásának béklyóiból s feltartóztathatlanul tör önállóságra.

Ezt a processust látjuk végbe menni képzőintez eti oktatasunk
minden ágánál. Mert mig nem is r.ég, tankönyvcink kiválasztásánál
kizárólag más középfokú intézetek tankönyvkészletére voltunk utasítva,
következéskép képzőintézeti oktatásunk ,anyaga sem különbözott más,
sokszor alacsonyabb foku tanintézetekétől: addig ma már az oktatás
sz ámos ágára külön tankönyvvel rendelkezünk. E tankönyvek már
aztán a tanítóképző-intézeti oktatás saját körülményeinek és a Jeendő
tanító szügségleteinek szem előtt tartásával készültek.

Nem a tanítás módjáról van itt szó, - mert hiszen a tanítóképző-
intézetekben is csak úgy kell helyesen tanítani, mint a, hogy hasonló
foku más intézetekben tanítanak helyesen a jó tanárok - hanem a tanítás
arzyagának mz'nöségéről és mennyiségérol.

Bárány Gyulának sujabban Farkas Sándornak, a tanítóképző-
intézetek czéljaira készűlt Fóldra jza , módszer dolgában alig különbozik
más hasonló iskolakönyvektől, mindegyik a tudomány rendszerét és a
növendék értelmi fejlettségét tartja szem előtt: de a felvett anyag
kiválasztásában úgy a mennyiség, mint a minőség szempontjából, mi nd-
kettő a tanítóképző-intézetek körülményeihez símul. Ezért alkalmasak
tanítóképző-intézeti czélokra,ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI

Vagy, hogy tárgyamra térjek, itt van Hodossy Béla hegedű-úkolá ja .
Módszer dolgában lényegesen nem különbözik Késmárky, Hubai vagy
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Hóhmann iskoláitól, nagyjában ugyan azon pedagógiai elvek szerint"
készült, mint azok, talán Hodossy, az inkább pedagogus, több öntu-
datosággal alkalmazta azokat, az, elveket, mint jeles kollegái: mégis
minő nagy különbség van az ő és jeles kollegáinak tankönyvei között l

Azok többé-kevésbbé kiválóbb zenei tehetségű növendéket tarta-
nak szem előtt, olyan növendéket. akit művészi arnbrcziők sarkalnak.
Idő dolgában sincsenek nagyon kötve. Azért a tananyagot a zene-
irodalom széles mezejéről . gyűjtik össze, hogyanövendéknek minél
szélesebb legyen a latóköre s" rninél fejlettebb zenei ízlése. Hodossy
nem tűz ki művészi czélokat. O olyan magyar tanítókat akar képezni,
akik tudjanak úgy a kicsinyek szivének képzésére, mint a maguk lel-
kének nemesbitésére szépen hegedülni, meg akkor is, ha különösebb
zenei tehetséggel nincsenek megáldva. És pedig lehetőleg' gyorsan
tanuljanak meg. mert a tanítóképző nem zenei, vagy legalább nem
csupán zenei tanintézet, mégis a zenének több ágát öleli fel; a hege-
dűre tehát kevés idő jut. Ezért nem sokat törődik ő az idegen zené-
vel. Tananyagát a magyar dalok s általában a magyar népies es műzene
köréböl válogatja ki, még pedig helyes érzékkel és ízléssel. A nemzeti
jelleg ezen munkán teljes mértékben kidomborul.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1.

AZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAm ű tanmenete gyors, dc nem rohamos. Szerző e tekintetben / ~
is alkalmazkodik a képző-intézetek körülményeihez. Az oktatás első
2-3 hónapjában tanítása tisztán a hallásra támaszkodik. Mindnyájan
tudjuk, a kik a heg edű-tanítással foglalkozunk: mily nehéz a kezdet a
növendéknek. ha egyszerre az ujjrakasra, helyes vonókezelésre és a
hangjegyre is kell vén ügyelnie, egyszerre három nehézséggel küzködik,
Bizony, a három közűl ily körülrnények közt: egygyel sem tud meg-
mérkőzni s a legtöbb esetben játéka tökéletlen lesz. Szerzőnk a három
nehézség közül egyet, a kóta-olvasást, akkorra halaszt ja, a mikor kettő
le van ~yőzve s a növendék helyes hangképzésre tesz szert, Kezdet-
ben te hat lesz a tanulmány: a fogások, egyszerűbb ujjgyakorlatok és
dalok tisztán hallas után. S csak később, midőn a növendék az ének-
kel kapcsolatosan, bizonyos zene-elméleti' ismeretre is szert tett, -
következik a kóta. Ezért nincs'a könyvben semmi elméleti magyarázat: az
elméleti ismeretet már feltételezi a szerző. Ez az újítás egészen természetszerű
es biztosítja a sikert.· Továbbá feltűnő, hogy igen korán szoktatja a
szerző a növendéket a színezett hangok használatára; m~g mielőtt a
hanenemnek ismeretére átmenne. Eg ebben valóban nincs is semmi
nehézség. Ha az á húron a c-t vagy adhúron az (-et felemeljük, . az
ujj helyezés miben sem különbözik ag-fogások ujjhelyezéséről. Ha azKJIHGFEDCBA
i húron az let felemeljük, előáll a d·s és á fogások ujjrakása. Hasonló
eset áll be, ha leszállít juk a g h ú r o n a h-t. S .minthogy a növendék
.az alaldtó jegyek szerepét már ismeri, valóban mi nehézséget Sem okoz
ezen változtatás. A színezett hangnemekre is gyorsan következik. a isor.
Hiszen például adhúron az (-nek s az á húron a c-nek fölemelésévei
már a kemény D-hangnemben vagyunk I Csak azt szerettem volna még,
hogy a hangnemet jelölő általános érvényű alakíró jeleket mindenütt,
következetesen megelőznék ezen alakítőjele.tc, ,mint közbe-jőttek, (pl.
mint az 55. és 56. gyakorlatnál látjuk) hogy az áthidalás meglegyen.

, 14*
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E jeles mű kÜlönben nem nagy, 120, többé-kevésbbé rövid gyakör-
latra és szemelvényre terjed, melyek mind az első fekvésben rnozogrrek,
Szerző keveset vár á tanítonövendéktől Úgy véli, hogya képző-intézeti
növendék az első fekvésnél tovább úgy sem halad s azért művét befejezett.
nek tekinti. Én úgy vagyok meggyőződve, hogy szorgalmasabb és
tehetségesebb növendékei nk (nem csak azok, a kik már tudtak valamit,
midőn a kepzőbe léptek] eljutnak a magasabb fekvésekig is, azért ezt
a művet nem tartom befejezettnek, hanem folytatását várom,

1).. mű tanítóképző- intézeti hasznalatra kitűnően alkalmas, azért
melegen ajánlom a kartársak figyelmébe.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Kövesku# (Kutnyánszky) Jenő.

IedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAE G Y E SÜ L E T I
,

E L E T .
,

G yü jtö ív a ,' ,M ó c sy -em lék " ja v á ra .

Mőcsy Antal nincs többé. A hant alatt pihen az újra ébredő
keresztény. szellem efáradhatatlan harczosa. Kidőlt a modern hitvallók
kicsinyke, de- annál hősi bb és önfeláldozóbb táborának sorai közül, pedig
oly égetően szüksége volt ügyünknek erre az igazán -Krísztus szíve
szerint való, szerény, lemondásteli tanítőra ; erre a bölcs, kötelességtudó
és igaz keresztény tanítőképzőre ; e törhetetlen akaratu, szelid, de bátor
harczosára a törvényhozásnak ; erre, a keresztény erények gyakorlásában
oly példásan fáradozó emberre. -

Meghalt.. De emlékére a keresztény nevelésnek, a keresztény tár->
sadalomnak, Mária országának nagy szüksége van. Tanítványai, Kalocsa
város közönsége és a kath. tanítók országos bizottsága ezért határoztak
el, hogy Mocsynak emléket állítanak.

Dereng. Krisztus szellemének hajnalhasadása édes pírral borítja
be 'a keresztény világ egét. Az újra-ébredés szelleme áldozatokra kész.
Ezért kopogta tunk mindazok szívén, kik az újra-ébredés keresztény baj-

'nokait megbecsülni és emléküknek áldozni' tudnak.
A mit e modern hitvalló emlékére adtok, Krisztus szellemének

adjátok; s a mit ennek a szellemnek adtok, a nemzet javára szolgál.
J ezus nevében!
Az adományok Zittl Robert kalocsai kanonok-plébánoshoz kül-

deridők. A nyilvános nyugtázás a «Kalocsai Néplapv-ban és a «Nep-
nevelő »-beu fog eszközöltetni.KJIHGFEDCBA

Dr. Stez'nberger Ference,
a magyar kath. tanítók országos

bizottságának elnöke.

Zif tI Róbert,
a helyi bizottság elnöke.
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l lI o z g a lom .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAasegédtanarek . é rd ek éb en .
Egyesületunk elnöksége a segédtanárok ügyeben azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAti lévat'· dllamz"KJIHGFEDCBA

képző testülete 'részéről ujabban a következő ár ir atot kapta:
A lévai áll.. tanítóképző intézet tanártestületének 1901. évi január

ho rő-an tartott gy,űlésének határozatából a következő indítványt' vah
szerencsénk tisztelettel elő'terjeszteni:, .

A tanítóképző-intézeti tanárok anyagi helyzete javulásának -és a
tanítóképzés ügye továbbfejlődésének egyik nagy - akadálya a seg éd-
tanári és tanítónői intézmény mai alakjában van. Ösmerjük mindnyájan
a hosszas segédtanaroskodás, hátrányait és keserveit, de tudjuk azt is,
hogy a képzőintézeti tanárok nagy zömének (4 1~43° /0) él: X. il~etve a
XL fizetési. osztályokban való' tengődése hátranyos a felsőbb fizetési
osztályosokra nézve is;' .az ott történó javulás a méltányos százalékos
beosztásnál fogva itt is egészen más,._' kedvezőbb eredményeket vonna
maga utári. Azért a következő tiszteletteljes keressei forlJttlunk a Tekin-
tetes Elnökseghez.: sürgősen es minden más ügytől függetlenül tegyen
lép est a közoktatásügyi ' miniszteriumnál a segédtauárok és tanítonők
helyzete javítására, 'meg pedig azáltal, hogy a) a rendes tanári es .taníténői .
állások szaporittassanak, b) i l segédtanári és tanítónői intézmény bizonyos
maximalis szolgálati időhöz köttessék, c) a segédtanári kinevezések :
-mellett gyakorlatba hozott megb izások ejtessenek el. . .

Léván, I90I. évi január ihó I6-án

-,A tanári testület határozatából:

Láng MiJ~ály,
igazgató.

Horváth A Yánps,
tanártestületi jegyző.

-1

K íílKJIHGFEDCBAd .ö t ts é g ek .

I.

A zú j r en d ta r tá sL sz a b á ly " za t k ia d á sa a lk a lm áb ó l.

A-fej:Jruár' 4.,én tartóft ~á.lasztmányi -ülés .hatánozatáből kifolyólag
a választmány küldöttségileg tisztelgett február h6 7-én_WJa~sics Gyul<J-
va llás- és kezoktatásügyi m. kir. miniszter úr Onagyméltóságánál,- részint
hogya tanítóképző-intézeti tanárság örömet fejezze ki az ujonnan-életbe-
léptetett rendtartási szabályzatnak a törveny korlátai között .Iehetö
liberalis irányzatáért, másfelől, hogy köszönetet mondjon. a tanítóképző- I

tanárok működése iránt való azon maga~ elismerésért. melynek a minisz ter
úr a rendtartást kisérő ,rendeletében oly -szép és meleg szavakkal adott
kifejezést .

A nagyszámu küldöttség vezetője, -dr.' Koudcs János, egyesületi
elnök a következő beszédet intézre a miniszter ú r hoz : , :. .

«Nagyrnéltösagu Miniszter .Ur l .«egyelmesUrunk 1, ,
Az intézkedéseknek azon szakadatlan sorába, a mely ekkel. Nagy-

méltóságod a tanítóképzésügyét fo'lytonosan 'el{Sre viszi, egy jelentékeny



mértföldmutató oszlopot állított be Nagyméltóságod az állami tanító-
képzők újzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBArendtartási szabályzatának kibocsátásával.

Nagyjelentőségü intézkedés ez új szabályzat már azért is, mert 'a
tanítóképzők életét összefogla lóan, egységes irányelvek érvényesítésévei
szabátyozza, a mi lényeges föltétele a rendszeres munkálkodásnak ; de
különös örömmel 'üdvözöljük mi tanárok az új szabályzat ot épen azért'
az irányzatért, a mely benne érvényesül.

. Az iskolai munka a tanár élethivatása. Élete munkájának ered-
ményes voltáért dolgozik a tanár s egy életfoglalkozás előkészületei és
tapasztalatai irányítják őt munkálkodásaban, A hivatásérzet ösztönzése
s a hivatásos munka tapasztalatai a legbiztosabb vezetők az iskola belső
élet~nek elrendezésében, Ezt a legilletékesebb vezetést adta meg Nagy-
méltóságod a tanítóképzők nevelői tevékenységének, a midőn ebben az
irányban a tanárt estületek jog- és hatásköret kiterjesztette annyira, a
mennyire a fennálló törvény kenlében lehetséges volt,

A főirányelvek egyöntetüsége mellett azonban megadta Nagy-
méltöságod.a tanári testületeknek azt a seaoadsagot is, a mely szükséges
ahhoz, hogy részletes eljárásukban mindig a viszonyoknak leginkább
megfelelő, legczélszerübb utat választhassak,' Ez a szabadság, a: midőn
a tanárok felelősségérzetét növeli, egyúttal biztosítéka is a: folytonos
fejlődésnek, Meg vagyunk győződve kegyelmes Urunk, hogy ezen bölcs
intézkedésekből, a rend és szabadság ezen egye.süléséből, jó gyümölcsök-
nek kell teremniök,

Nagyméltóságod kisérő rendeletében, mely a szabályzatnak iriten-
tióit kiemeli. kegyes volt a tanítóképző tanárok eddigi működése iránt
elismerését fejezni ki. Hálás szívvel fogadtuk az elismerést. amely
megerősíti azon elhatározásunkat, hogy teljes kedvvel és összes tehet-
ségünkkel igyekezzünk Nagyméltóságod intentióit megvalósítani. Vajha
buzgólkodásunkkal tanúságot tehetnénk évről-évre Nagyméltóságod előtt
arról, hogy azt az elismerést meg érdemeltük. Vajha munkálkodásunk
eredményében mutathatnók be azt a halát, a mely a kormányzószékből
jött ezen elismer éshez egyedül méltó.

Addig is óhajtottunk tolmácsai lenni azoknak az érzelmeknek, a
melyeket a tanítóképzői tanárságban Nagyméltóságodnak ezen intéz-
kedése ébresztett. Fogadja kegyesen Nagyméltóságod hálas köszöne-
tünknek kifejezését».

Miniszter úr Őnagyméltósága a következőkben válaszolt: • Köszö-
nöm szíves megjelenésüket. Oszintén szólva nagyon jól esik az, ha a
közoktatásügy kulönböző ágazatatban tett intézkedéseim a legilletékesebbKJIHGFEDCBA

I tényezőnek, a tanársaguak méltánylásával találkoznak. Jól tudom, hogy
'a tanítóképzés-ügy terén még nagyon sok tenni való van. Én a foko-
zatos haladásnak vagyok a híve s a legújabb rendtartási szabályzatok.
kiadásával is azt czéloztam, hogya mennyire a fennálló törvények
megengedik, egy újabb lépést tegyünk a tanítóképzésügy javítása, elébbre
vitele érdekében. Remélem. hogy az új rendtartási szabalyzatok minden
nehézség nélkül lesznek életbeléptethetők. Jól emelte ki szónokuk, hogy
itt a -főfeladat a tanárokra hárul. Mert a mint igaz az, hogy amilyen
a -tanító, olyan az iskoia: úgy 'igaz az is, hogy a milyen a tanítóképző',
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olyan lesz a tanító. Ep ezért kivántam rendeleternben azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAnevelés ügyét
a tanár urak szfvere kötni. A mai világban. mikor az önzés oly nagy
tért hódít az emberek szívében. a tanítójelölteket a magyar néptanító
eszményképének elébe állítasával kell nevelni, hogy ő is a népet altruisz-
tikus érzelmekre tudja nevelni. Jól esik tapasztalnom, hogy a tanító-
képző-intezeti tanárság nemes hivatását felfogva, a tanítónövendékeknek
nemcsak elméleti kiképzésében, hanem jellernfejlesztésében is buzgón
működik. A 'mennyire hivatalos működésern erre időt enged, élénk
figyelemmel kisérern a cMagyar Tanítöképzőv-böl egyesületí rnunkál-

kodásukat is s a legnagyobb örömmel látom, hogy a tanítóképző
tanárság mily magas színvonaion fejtegeti a tanítóképzés ügye komoly
kérdéseit s hogy irodalmi téren is milyen szép tevékenységet fejt ki. -
Isten' -önökkel ~. .

Általános éljenzés hangzott fel a miniszter úr ékes szavaira s a
tisztelgő kuldöttség abban a tudatban távozott, hogy a tanítóképző
tanarsag komoly munkálkodása a miniszter úrnál nemesen jószívü rnél-
tany lásra talál.

II.edcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A seg éd ta n á ro k (ta n ító n ö k ) a n y a g i helyzete tá r g y á b a n .

Folyó évi február z r-én újra nagyszámu küldöttség kereste fel a
közoktatásügyi miniszteriumot. Ekkor került a sor a tanítóképző- intézeti
segédtanárok és segédtanítónők anyagi helyzetének jobbítását kérelmező
folyamodvány beadására.

Miniszter úr Onagyméltósága a kihallgatás megtartásában aka-
dályozva léven, az egybegyült küldöttség a ,kérvényt Zsilinszky Mihály
államtitkár úrnak nyujtotta. áto

A küldöttségnek ezúttal is dr. Kovács János elnök volt a vezetője,
ki a következő beszéd kiseretében nyujtotta be a kérvényt :

cMéltóságos államtitkár Ur!
Az utóbbi évek közoktatási korrnányzatát az iskolai munka meg-

becsülése jellemzi .. Ezalatt az összes iskolák tanítói s közöttük a tanító-
képző tanárok is, anyagi javadalmazás tekintetében nagy és nálunk
szokatlanul kedvező előmenetelt tettek és tesznek a folyó évi költség-
vetés tanúsága szerint most még fokozottabb mértékben. Az ország
tanítósagának hálás ragaszkodását szerezte ez meg a kormány vezetői-
nek s ezek között mi képezdei tanárok óhajtanánk hálánk mértékében
az első helyre jutni, mert erre indít az azelőtti évtizedek hosszu mellőz-
tetésének emléke.

Azonban, Méltöságos Uram. a tanítóképző tanárság összeségére ked-
vező előmenetel nem oszlott meg egyenletesen a létszám mindenik cso-
portjára. Az igazgatók és rendes tanárok kellő előmenetele mellett a
segédtanárok visszamaradtak, Ertjuk a segédtanári létszám ~zon tagjait,
a kikre nézve a segédtanári á llás csak átmenet a rendes tanárságra , a
kik szabalyszerü qualiűcatiőval, rendes tanári funktiót teljesítenek. Ezek-
nek jelentékeny része már 7 év óta van segédtanári állásban; családot
alapított, vagy csak a rendes tanári kinevezésre vár, hogy alapítson.
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Ezek az 1894- és 95-ben kinevezett segédfanárok külön szándékoztak
előléptetésükért folyamodni, de választmányunk kérésüket magáévá tette'
s így alázatos kérésütik egyik pontja az, hogy miután értesülésünk sze-
rint az ehhez szükséges rendes tanári helyek üresedésbe jöttek, méltóz-
tassék a -folyó évi kinevezéseknél a 94- és 95· ik évi segédtanárokra
tekintettel lenni '
_ Kéresünk másik pontja általánosabb érdekű és azt czélozza: hogy
a segédtanári szolgálat, mint átmeneti jellemű, rövidebb időre terjedjen.
E végett alázattal kérjük, hogy méltóztassék a rendes tanári állások
arányszámát kedvezőbbé alakítani, a meanyiben most a képezdei alkal-
mazottaknak majdnem fele ,kívül esik a rendes tanári létszámon.

Kérésünkbe befoglaljuk a segedtanítónőket is, a kik bár rend-
szerint nem családfenntartók. de viszont a legutolsó fizetésosztályba
varinak beosztva, a mi még egy magános nőre nézve sem existentia.

, O excellentiájának és méltóságodnak kegyességébe vetett biza-
lommal kérjük, hogy - a többiek után - a tanítóképző tanárságnak
ezen legérzékenyebb baján is segíteni méltóztassék».

Az államtitkár úr válasza a következő volt: .

cA benyujtott kérvényt közölni fogom a miniszter úrral s a benne
foglaltakat a legjobb akarattal és jóindulattal igyekezni fogok előmozdítani.

Azt a miniszter úr nevében is kijelenthetern, hogy a korrnánynak
határozott szándéka az, hogyaközoktatás ezen ágazatában is - a

. tanárok fizetését illetőleg - mielőbb teljesen rend legyen. Természetes,
hogy ez csak fokozatosan érhető el, de én r ernélem, hogy részint az
ez évi - s a mennyiben ez nem volna lehetséges - a jövő évi költség-
vetésben gondoskodhatunk arról, hogy a segédtanárok s tanítónők
szolgálatában kedvezőbb helyzet álljon elő s hogy a kérvény ben fog-
laltak teljesíttesseneks .

A lekötelezően szíves fogadtatás s a biztató szavak, melyek válasz-
ként felhangzottak, remélnünk engedi. hogy elvégre tanítóképző inté-
zeteink segédtanárainak és segédtanítónőinek anyagi helyzetében is ked-
vező fordulat áll be.edcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

V á la sz tm án y i ü lé sek je g y ző k ö n y v e i.

I . J e g y z ő k ö n y v .

Felvétetett a Tanítóképző-Intézeti Tanárok Orsz, Egyesülete választmányának 1901. évi
január ~ó 21-én tartott ülésén.

Jelen vannak: György Aladár, Katonáné Thuránszky Irén, Nagy
Lászlő, Bz'ttenbúzder Miklós. Snasei Ferencz, Peres Sándor, Lubinszky

- Emilia, Héger Lujza, Watz;sch Janka, Horuay Ede, Sztankó Béla;
Az ülést megelőzőleg Sz taukó Béla főtitkár jelenti, hogy dr. Kovács

János elnök a mai nap folyamán betegségéről adott értesítést s így a
mai választmanyi ülésen nem jelenhet meg; tekintettel az egyesület
ügyvitelére az ülés megtartását javasolja,
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A választmány jelenlevő tagjai az elnöki tiszt vitelérezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAGyörgy

Aladárt kérik fel.
I. György Aladár elfoglalja az elnöki széket, s felszólítja a főtitkárt,

jelentésének. megtételére.
2. Sztankó Béla főtitkár a következőket jelenti:
aj Belépüseket jelentették: Mangesius Mária áll. tanítónőképző-

intézeti tanítönö (Eperjes), Gerhardt Béla ágo ev. tanítóképző tanár
(Eperjes), Bobok Carola. Herczegh Kamilla. prbdnyz' Karolina áll. tanítőuő-

képző-intézeti tanítónők (Pozsony), Kiss A. József. áll. tanítóképző tanár
{Baja), a nagykőrö'si ev.KJIHGFEDCBAre f. tanítóképző·t·ntézet tandrtestütete. A valaszt-
mány a belépésre jelentkezetteket örömmel igtatja rendes tagjai sorába.

b) Kiiépésüket' jelentették: Bátori Lajos nyug. áll. tanítóképző-
intézeti tanár (Budapest). Hahóthy 'Sándor fels. leányiskolai igazgató
(Budapest). A kilépések sajnálattal vétetnek tudomásul. Az utóbbi
kilépés hatályát a választmány az 1902. év végére esőleg mondja ki,

c) A budapesti II. ker. állami tanítönöképző-intézet tanárainak,
nevezetesen: Nagy F Károlynak, Radó Vilmosnak, Csissdr Sándornak,
Molnár Leontinnak, Szente Józsefnek és Karkz's Istvánnak tanari műkö-
désük 30 éves jubileuma alkalmából a budapestiZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 . és II. kerületi tanító
illetőleg tanÍtónőképző-intézet által rendezett ünnepségen az egyesület
nevében Kovács jános az érdemes jubilánsokat üdvözölte. - Helyeslőleg
vétetik tudomásul. .

d) A győri áll. tanítőnóképző-intézetnek m .. é. decz. hó 9 én
tartott 25 éves jubileumán az egyesületet Nagy Lászlo igazgató kép-
viselte s az ünneplő 'intézetet üdvözölte. Ezzel kapcsolatban olvastatik
a győri tanítónőképzó-intézet igazgatójanak az ottani tanártestület nevé-
ben és megbízásából küldött köszönő irata Örvendetes tudomásul·szolgál.

e) A Vőr ősmarty-szoborra való adakozás tárg'yaban az elnökség
a körleveleket a tantestületekhez szétküldötte TudomasuI vétetik.

3. A választmánya «Magyar Tanítóképző» 1900. évfolyamában
megjelent czikkek díjazásának megállapítására bizottságot k ü ld ki. melynek
tagjai: Nagy László szerkesztő, Sztankó Béla főtitkár, Horvay Ede pénzt.

4. A mult évi számadások megvizsgálására a választmány kiküldi

a pénztárvizsgá16-bizottságot, melynek tagjai: .Peres Sándor, Bittenbinder
Miklós és Miklós Gergely. ,

5. Sztan kó Béla főtitkár előterjesztésére a választmány felhatal-
mazást ad az alapszabályok újból való kinyomatásár a. megbízvan a
főtitkárt, hogy az ujonnarr-belépő tagok értesítése .alkalmával az alap-
szabályok is mindig küldessenek meg Egyszersmind k ivánatosnak mondja
ki a belépésre való felhivások szétküldését is.

6. Sztankó Béla főtitkár behatóan ismerteti az 19°1. évi költség-
vetési javaslatnak a tanítóképző-intézeteket érdeklő czfrneit sebből
folyólag felhívja a választmány figyelmét a tanítóképző.intézeti tanárok
anyagi helyzetének jobbitasát czélzó kérelem tárgyara. Az igazgatók
és rendes tanárok létszamában részint beállott, részint tervbe vett fizetés-
ügyi intézkedések örömmel tölthetik el a képzőtanárokat. ám az alsóbb
fizetési osztályba sorozottak, különösen a segédtanárok és segédtanítónők
helyzete újra szükségessé teszi, hogy ez irányban kérő szavunkat felemeljük
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Ez ismertetéssel kapcsolatban jelentést tesz a segédtanárok anyagi
ügyében megindult mozgalomról s bemutatja azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAgyőri áll. tanítóriőképző-
intézet átiratát, melyben a nevezett intézet tanártestülete kivánja, hogy
az egyesület minden más ügytől függetlenül sürgősen tegyen' lépest a
segédtanárok és segédtanÍtónők anyagi helyzetének javítása érdekében
s kérje 1. hogy a rendes tanári áJlások szaporfttassanak, 2. a segéd-
tanárok és segédtanÍtónők szolgálati évei szállíttassanak le és 3 a meg-
bizatások szünjenek meg.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

I Ugyancsak ezzel kapcsolatban olvastatik az (perjesi áll. tanítónó-

képző. intézet tanártestületének átirata, melyben a nevezett tanítónő-

képző tanártestülete a segédtanárokra vonatkozó pontokon kívül a
gyakorlóiskolai tanítók fizetés- és nyugdíj ügyének felkarolását is kivánja.
A kérdéshez hozzászólottak :

Nagy László, a ki a rangsor adataiból vett példákkal illusztrálja
a tanítóképző-intézeti segédtanárok (segédtanÍtónők) helyz etét és sürgős
intézkedés szükségességét hangsúlyozza; kivánatos nak tartja, hogy a
polgári és elemi iskolai tanÍtóképzőknél alkalmazott tanárok személyi
létszáma elkülönítésének minrájara, az elkülönítés az i,gilzgatók Iétsz á-
mában is meglegyen. GyÖ1gy Aladár, Peres Sándor, Katona Lajosné s
az előadó ismételtíelszólalásaiurán a választmány határozatitag kirnondja,
hogy a segédtanárok és tanítónők ügyét magáévá teszi s azt a leg-
meJegebben felkarolja s az egyesület ez évi fizetésügyi fölterjesztésében
- rövid hivatkozással az igazgatói létszám elkülönítését illető kivá-
nalomra s a gyakorló isk. tanítók kezdő fizetésének az 1868. törvény-
ben megszabott mértékére - minden más ügytől függetlenül, kz'zárólag
csakis a segédtanárok, segédtanÍlónók is megbieotta i: anyag: ' helyzetének
obbításá t czélzó kérelemre terjeszkedik ki, melynek főbb pontjai leen-
denek a rendes tanári álások szaporítása, a segédtanári szolgálati időnek
legfeljebb 3 évben leendő megállapítása s a megbizatások megszüntetése.
Megbizza a fötitkárt, hogy ezen határozatok alapján a kérvényt szer-
készsze meg s a legközelebbi (az ügy sürgős voltára való tekintettel)
esetleg rendkivüli választmányi ülésen mutassa be.

7. Sztankó Béla főtitkár bemutatja a tanÍtó( nő)képző-intézeti tan-
terv-javaslat vélernényezésre vonatkozó elnökségi felterjesztést. Ezzel
kapcsolatban jelenti, hogy Hollós Karoly val. tag a rajz tantervére
vonatkozó vál, határozattal szemben külön véleményt jelentett be,
melynek lényege - a többi kisebbségi vélemények mintájára - az
emlékiratba belefoglaltatott. A választmány - többek hozzászólása után ...:..
úgy a jelentést, mint a bemutatott emlékiratot jóvahagyólag tudomásul
veszi s a nagy terjedelrnü emlekirat megszerkesztéséért főtitkárnak
jegyzőkönyvileg fejezi ki elismerését és köszönetét.

8. Az idő előre haladtával a választmány a mai ülés programmja- •
nak a valasatmány munkarendjére vonatkozó pontját már nem tárgyal-
hatta s ennek tárgyalását a legközelebbi folytatólagos választmányi
ülésre halasztvan. elnök a gyűlést bezárja. .

K. ro. f. Jegyzette:
Sztankó Béla ,

főtitkár.
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Felvétetett a Tanítóképző-Intézeti Tanárok Orsz. Egyesülete választmányának 1901. évi
február hó 4-én tartott ülésén.

Jelen vannak dr.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAKoudcs Iános elnökléte alatt: KatonánéThuránszky
Irén, Lederer Ábrahám, Radó Vilmos, Bdtenbz'nder Mrklós, Snasei Ferencz,
Hegedüs Paula, Héger Lujza, Gyó'rgy Aladár, Hornay Ede, Nagy Lászlo,
Sztankó Béla, Lubinszky Emilia, Wateesch. Gizella, Németh Sándor.
utobbi jegyző.

I. Elnök az ülést megnyitván, jelenti, hogy a nmélt. vallás- és
közokt. Miniszter úr a tanítóképző-intézetek új rendtartási szabályzat ot
kiadta; a benne érvényre juttatott irányelveket vázolván, indítványozza,

hogy egyfelől a rendtartási szabályzatban kifejezést nyert liberalisabb
irányzatert, másfelől' az ezt kisérő rendeletben a tképző-intézeti tanárok
műs ödése iránt kifejezett magas elismeréséért az egyesület küldöttségileg
fejezze ki köszönetét. A választmány az indítványt elfogadja.

2. Sztankó Béla főtitkár bemutatja a segédtanárok ügyében benyuj-
tandó mernorandumot, meJy a segéd- és a meg bizott tanárok, valamint
a tanítónők anyagi helyzetének jobbírasát czélozza.

A memorandumot a választmány elfogadja s fölkéri az elnökséget,
hogy ekérvénynek küldöttségileg való sürgős beadása ügyében intéz-
kedjék.

3. Főtitkár a következőket jelenti:KJIHGFEDCBA
aj Lukács Béla, a párisi nemzetközi kiallítás volt kormánybiztosá-

nak halála alkalmával a kiállítók egyeczélra tartott értekezleten elha-
tározták, hogy Lukács Béla emlékének megtiszteJésére egy ipari köz-
érdekű alapítványt létesítenek. E czélból egyesületunkhöz is, mint egyik
kiállítóhoz gyűjtőívet küldött a végrehajtó bizottság, a nevezett czélra
leendő adakozás végett.

A választmányZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 0 koronát szavaz meg e czélra.

b) a' lévai ésa pozsonyi áll. tanító-, illetőleg tanítónóképző-intézetek

átíratban értesítik az elnökséget, hogy a Vörösmarty szobrára szánt

adományaikat közvetlen ul, il'letőleg az Eötvös-Alap utján küldötték be.
Tudomásul szolgál. "

ej Kirehmajer GyŐző áll. tképző tanár (Znióváralja), Balogh Kálmán
áll. tképző- int. gyakorlóisk. tanító (Sárospatak) az egyesűletbe való
belépésre jelentkeztek.

A választmány örömmel igtatja nevezetteket rendes tagjai sorába.

4. Horvay Ede pénztáros az 1901. évre szóló költségvetést ter-
jeszti elő:

A választmány a keltségvetést elfogadja.")

5. Pénztáros jelenti továbbá. hogy az írói díjak megállapítása czél-
jából a múlt választmányi ülés által kiküldött bizottság 23 Író részére
540'24 k.-t állapított meg s utalt ki irói díj fejében.

Tudomásul szolgál.

2°3

*) A jövő számban közöltetni fog.
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\zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
6. Főtitkár a választmány ez évi munka-programmjára vonatkozó

javaslatot terjeszti elő. Bővebb okadatolással kisérve tárgyalási anyagúl
ajánlja a következő tételeket:KJIHGFEDCBA

1.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAElméleti paedagogia i kérdések tárgyalása . E tétel felvétele azon
körűlményben találja indíto okát, hogy az egyesűletnek elsőrendű hiva-

- tása ' a gyakorlati, nevelési kérdések mellett a nevelés és oktatás elmé-
leti tételeivel való foglalkozás. .

2. A tanítóképesítő vizsgála t tagozódása . Az eddigi vizsgálati sza-
bályzat bajait az új szabályzat nem orvosolja, ez ügyben tehát ujabb
revízió kívánátos. Különben is a .múlt évi közgyűlés erre nézve, a
választmánynak határozott megbizatást iIdott. .

3. A gyakorla ti kiképzés .ügye. gyakorló iskolák. Az új tanterv előre
láthatólag nagyobb tért fog engedni a gyakorlati kiképzésnek : uta-
sítást .erre nézve azonban nem ad, ezért vált szükségessé - a gyakor-
lati képzés egyöntetűsége végett e kérdés napirendre tű z é s e . .

4. A ta1lítóképzö·z·ntézrÚ zjjusági könyvtá1'ak. Az ifjúsági könyvtárak
szervezését az új rendtartási szabályzat szükségessé teszi. E téren tel-
jes 'szervezetlenség van, szükséges és időszerű a normaljegvzék össze-
állítása s a kezelési mód megállapítása. E kérdés tisztázása folyománya
az egyesűlet mult időszaki munkálkodasának, melyben az ifjúság neve-
lési ügyei vétettek tárgyalás alá. •

5. Iskola i ·törvenykiJnyv. Erre nézve a rendtartási szabályzat ait
• kivánja , hogy minden intézet alJapítsa 'meg a maga ifjúsági rendtar-

tási szabályzatát. E törvénykönyv, mint tisztán iskola i (az internatustói
független) törvénykönyv minden tanítóképzőnél egyforma lehet; e több
eJvekben való egyöntetűség kivánalma indokolja e pont felvételét.

6. Külö'nbö'zeti vizsgála tok. Az új rendtartásban lehetővé tett átlépé-
sek szükségessé teszik, hogy ez átlépés feltételei a tanítóképzök szem-
pontjából pontosan megálla píttassanak. .

Hozzá szóltak: Radó Vilmos, e kérdések mindegyikét kiválóan.
fontosnak tartja. Az utolsó pontra vonatkozólag ajánlja, hogyafel·
sőbb leányiskolákból történő átlépések megszüntetése ellen már most
foglaljon a választmány állást.' ,

Nagy Lászlo az utolsó pont keretében a két iskola (tnőképző és
felsőbb leányiskola) egymáshoz való viszonyát óhajtja kifejteni. A
,'különbözeti vizsgálatok« helyett - a tanítóképző viszonya a coordinált és
subordinált . intézetek hez c megnevezést ajánlja.' ,

Gyö'rgy Aladár a »paedagógiai kérdések- megnevezést' nagyon
általánosnak tartván, inkább csak a psycholegiát tartaná felveendőnek.

Lederer Abrahám a lélektan mellett a társadalmi paedagogia
felvételét kívánja. Szükségesnek véli, hogy tanítóképző- intézeti tanárok
részére szünidei tanfolyamok tartassanak, melyeken a psychologia ú ja b b

irányai és social-paedagogiai kérdések adatnának elő. Ajánlja, hogy e
tárgyban kérvény intéztessék a közokt. miniszterhez.edcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

D r . Kovács János az eredeti javaslat mellett szőlal fel. Nem ajánlja

az elméleti paedagogiai kérdések megszorítását. mert ez esetben a
lélektanon kívül álló kérdések kizáratnanak.

Több kisebb f~lszólalás után a választmány a javaslat. 1-5 pont-
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ját változatlanúl elfogadja, a 6. pontot .A tanítóképző viszonya a
többi iskolákhoz« megnevezésben állapítja meg.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Lederer által a szünidei kurzusok tartására vonatkozólag tett indít- '
ványhoz a választmány elvben hozzájárúl, a kérdés megvitásátegyik
közelebbi vál. ülés feladatává teszi.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

7 . Főtitkár Beniczky Lajos és Rózsa János tképző-intézeti tanárok-
nak, egyesűletiink r. tagjainak elhunytát jelenti.

Szomoru tudornásúl szolgál.
8. Nagy László utal azon 'közgyűlési indítványr a, mely a gyer-

mekekmegfigyelését s az erre vonatkozó útmutatást. kívánta.
A választmány többek hozzászölasa után a munkaprogramm I .

pontjaban e kérdést is felvehetőnek tartja.

'K . m. f . Jegyezte:

Németh Sándor,

titkár.edcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

V EG Y E SE K ,

S o ó s A n ta l h a lá la . A tanítóképző tanarságnak ismét halottja van. F. hö
24·én kora reggel költözött el az élők sorából So6s Antal nyug. kartarsunk.
A kik ismerték a ·kedves és jö öreg urat, szerették egyszerü, mesterkéletlem
modoraert, vidám kedélyeért. Kartársai a jö kollegát gyászolják benne.

Született Bergenyén, Maros- Torda megyének egy kies falujában, székely
nemes szülőktől, 1838. nov. r r-én, Gimnáziumi és bölcsészeti tanulmányait a
marosvásárhelyi kollegiumban, jogi tanulmányait ugyan itt és Kolozsvárott,
teologiai tanulmányait pedig ,a nagy-enyedi Bethlen-főiskolaban végezte. Minde-'
nütt kitünő tanuló volt. Tanulmányainak végeztével működött mint tanítö ,
187o-ben Eötvös miniszter, mint kép. int. tanárjelöltet Svájczba küldte, a
küsztnachi tanítöképzöhez, honnan Németországba ment a gothai es brémai
tanítóképző intézetek tanulmányozására. Majd a göttingai egyetemet látogatta.
Visszatérvén, házi nevelő a gr. Tholdalagi csaladnal. majd mint tanít6képző.
int. tanár működött Igl6n, Dévan, Zilahon, Zniövaraljan, Félegyházán, Pápán
26 év 6ta. Ez idő alatt élénk társadalmi és irodalmi működést fejtett ki. Irt a
Székely Kó'zlóny, kolozsvári Kó'slóny; Erdély, Magyar Ipar, Fővárosi Lapok,.
Ma!QIarPoledr és számos más fővárosi és vidéki lapokba. A folyó tanév elején
a kultuszkormány, kérése nélkűl- megjutalmazta. Ezt mélyen fájlalta az öreg úr
és nem tudott belényugodni sorsába. Reaktívaltatni 6hajtott volna, de kívánsága.
nem teljesült. Ett,ől kezdve csak sorvadt. Lelki betegség emésztette életerejét.
Ujabban aztán kínz6 betegség is megtamadta. A .papai áll. tanítóképző intézet
tanári kara igen meleg hangú gyászjelentést adott ki a szomorú alkalomból.
Nyugodjék békében.

P é te r fy S á n d o r ü n n ep lé se . Meghivo. A ePéterfy _Sándor tanítvanyóks-
ünneprendező bizottsága megbizasaböl alulirottak tisztelettel meghivjuk :

a magyar kir. áll. «Erzsébet nöiskola» VI. ker. Andrássy-út 65. sz. a.
(ezelőtt áll. elemi és polg. isk. tanítönö-képzö intézet);

az orsz. kisded6vó egyesület 'képző intézet VII. ker. Szegényház-tér 7. sz. ;
a Fröbel-féle íiőegyesület kisdedövö-képzö intézet. Bajza-utcza 27. sz. a.

(ezelőtt V. ker. Széchényi-téren);



1

206zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

a magy. kir. áll. orsz. mintarajztanoda és rajztanar-képzö intézet, VII. ker.
Andrássy-ut 71. sz. a.

volt és jelen 19azgatóságát, tanártestületét es tanítványait e hó I7-én vasár-
nap d. e. II órakor Bpesten (VIl ker. Szegényháztér 7. sz. a .) tartandó ünnepre,
a hol a tanítványok Péterfy Sándor tanár urat születésének őo-ik évfordulója
és nevének ünnepe alkalmával felköszöntik.

Péterfy úr tisztelői is szivesen látott vendégek. ..
B~da pesten, 1901. évi márczius 1- én.

Ferenczy Izabella , Komáry Erzsébet, .!vagy Jolán, Preszmeyer Emilia ,

Megjegyzés: E meghívóval kapcsolatosan és a gyűjtő bizottság megbizásából
kérik fentirtak Péierfy úr össze, tanítványait arra is, hogya mesterök nevét
viselendő és a Mária Dorottya egyesületnél egy Péterfy tanítvány javára leteendö
alapírvany növelésére szánt kegyes adományaikat minél előbb küldjék fentneve-
zett intézetek amaz igazgatóságahoz czimezve, melynek illetők rendes vagy ven-
déglátó növendék ei voltak.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI

Péterfy úr tisztelöitöl is hálásan fogad a gyűjtőbizottság (fentjelzett intéze-
tek igazgatósága révén) kegyes adományokat.KJIHGFEDCBA

.. V ö rö s m a rty ü n n e p . A szatmári kir . tanítóképző ijjuságának Viir iismarty-
OnképzőklYre január ho 27-én a «Czeczil-egylet» disztermében a költő kiraly
születésének százados évfordulója alkalmából Vörösmarty-ünnepet rendezett.

Az ünnepély műsora volt: 1. Szözat, énekelte: az érmekkar. 2. Vörösmat ty
szelleméhez, óda Gaál Mozestöl, szavalja Szolomájer József IV. éves növendék .
.3.. Népdal-egyveleg, hegedün játszta Szerdahelyi Károly IV. éves, zongorán
kisérte Baranyi János IV. éves növendék. 4. Vörösmarty élet- és jellemrajza,
szabadelőaclás, tartotta Markscheid Nándor IV. é. n., önképzököri alelnök.
5. A vén czigány, bariton szölö, énekelte Polgary József IV. é. n., zongorán
kisérte Baranyi János. 6. Vörösmarty költői működésének méltatasa, ünnepi
beszéd, tartotta Schorn Károly IV. é. n., önképzóvöri elnök. 7. A vén czigány,
rapszódia, í r ta Vörösmarty Mihaly, szavalta Duchnovsz ki Károly IV. é. n .

. 8. Hymnus, énekelte az ifjusági énekkar. .

A s z a b a d k a i á ll. ta n ító n ő k é p z ő in té z e t ö n k é p z ő k ö re . A szabadkai áll.
tanítónőképző intézet negyedszázados fennállásával egyenlő azon régi öhaj, hogy
az ifjúságnak alkalom adassék önmunkassag utján való ismeretek gyarapúasaboz,
önmúveléshez, Azonban az intézet régi épületének zsúfolt helyi viszonyai ily
vállalkozást teljesen lehetetlenné tettek. Midön már ezen mizéria az új épületbe
való költözés által megszünt, sikerült Balajthy Ilona h. igazgatónak az önképzö-
kör alapításának tervét megvalósítani. A tantestületben e nemes eszme élénk
viszhang ra talált s gondos tanulmányozás alapján megállapítottak az önképzö-
kör alapszabalyait, a melyek különösen körültekintő figyelemmel ölelik fel a
gyakorlati képzést, és a szakismereteknek a rendes tanulmányokon kívűl, önmun-
kásság utján való elsajátítását czélozzak. A kéthetenkint tartandó rendes ülése-
ken mindenkor egy pedagógia, módszertani értekezés, vitatkozás, gyakorlati.
tanítás vagy birálat tartatik. A tagok még egyes pedagógiai műveket választhat-
nak különösebb tanulmányozás czéljából és azokról számolnak le a gyűléseken;
a szaktudományok mellett még kiterjed a kör munkássága a szépirodalmi dolgoza-
tokra és zenére. Az önképzökör vezetését a tantestület Eitner Milla és Kiss Ilona s.
tanítónőkre bízta, a többi tisztviselőt a tagok titkos szavazással választották. A
tisztikar a következő: alelnök: Isépy Anna IV. éves növ., jegyző: Paulini Vilma
nl. éves növ., s. jegyző Schmausz Aranka II. éves növ., pénztáros: Székely Mária
UI. éves növ, pénztár-ellenőr': Morvay Margit IV. éves növ., könyvtáros: Rima-
nóczy Berta Ill. éves növ, s. könyvtáros Papp Vilma II. éves növ., irodalmi birálo-
bizottsági tagok: Faragó María, Friebeisz Margit, Gémessy Aranka, Jakubek

. ,
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MiIla, Lukács Júlia, Mészáros Anna IV. éves, és Budai Éva, Macskovits Cornél,
Melcsoh Ottilia és Nenvidtch Ilona Ill. éves növendékek ; zenei biráló bizott-
sági tagok: Bátky. Margit, Fülöp Jolán, Fleckenstein Mária, Marossy Aranka
IV. éves, és Csernus Irén, Tukulia Teréz III. éves növendékek. Az önképzö
kör tagjai számára külön ifjúsági könyvtar és olvasó-terem áll rendelkezésre,
a hol szám os szak, szépirodalrni és egy napilap áll a tagok rendelkezésére. A
kör megalkúlása alkalmából örömest üdvözöljük az intézet lelkes testületét és
ifjúságát. Szép sikert kivánunk. .edcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

P á ly á z a t i h ir d e tm én y az egy, évi 400' koronas, Gyertyánffy István-féle
ösztöndíjra. A nagylelkű alapító, Gyertyánffy István nemesszivüsege következté-
ben az 190I/902-ik tanévre egy évi 400 - négyszáz - koronás ösztöndíj fog
kiosztatni, Ezen ösztöndíj elnyeréséhez igényük van, az alapító-levél értelmében,
Gyertyánffy István volt tanítványai-, felsőbb tanulmányokat végző fiúgyermekei-
nek. Folyamodhatnak tebár ezen ösztöndíjnak, felsőbb tanulmányokat folytató
fiaik részére való elnyeréseért : 1; a kik igazolják, ,hogya budapesti áll. polg.
iskolai tanító-képző valamelyik tudományszakát, vagy körét Gyertyánffy István
igazgatása ideje alatt, vagyis az 1873/74-ik évtől bezárólag az 1897/98ik iskolai
évig végezték. 2. továbbá igazolják, hogy «a hazai közoktatasügy terén mint
tanfelügyelők, mint tanító és tanítönö-képző intézeti, továbbá. felső kereskedelmi
Iskolai, vagy polgári és felső népiskolai fiú, vagy leányiskolai igazgatók és taná-
rok müködnek.» 3. A kik igazolják, hogy ösztöndíjat elnyerni Óílajtó fiúgyer-
mekeik a középfokú (gymasium, real, polgári iskola, tanító-képző stb.) iskolák-
nal magasabb, vagyis általában felsőbb kiképzést nyújtó bármely intézetben
végzett tanulmányaikat s szorgalmukat és előmenetelüket szabályszerű leczke-
könyvvel, vagy megfelelő időszaki-bizonyftvanynyal igazolhatják. 4. Az alapító-
levél 5- pontjának a) alpont ja értelmében a tanár-szülök szolgalati Idejére,
érdemeire és anyagi helyzetére is kivalö tekintet lévén fordítandó, folyamodók
eme körülmények igazolására is felkéretnek. 5. A kellően felszerelt pályázati
kérvények alulirotthoz, legkésőbbZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAf . évi marczius 30-ig beküldendök.

Fogarason, 1901. február hö ac-an.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVáró Beni, kir. tanfelügyelő, az ala-
pít\'ány kezelő- bizottságának, elnöke.

P á ly á z a t a z "Eötvös-alap" ö sz tö n d íja ir a és segélyösszegeire. A «Magyar-
országi tanítók Eötvös-alapját gyüjtő és kezelő országos bizottság» néhány
kétszáz koronás és több száz koronas ösztöndíjra s több száz koronás segélyre
pályázatot hirdet. Az ezen ösztöndíjak és segélyösszegek elnyerése czéljából az
»Eötvös-alap« Orsz. Tanító-Segélyegyesület elnökségéhez intézendő folyamod-
vanyukat az illetőknek Peres Sándor egyesületi titkárhoz (Budapest, VIlL, Szent-
kiralyi-utcza 47.) kell legkésőbb f. évi julius ro-ig beküldeniök. Később érkező
kérvények csak kivételes esetekben vehetők figyelembe. .

A néhány kétszáz és több száz koronas ósztó'ndjért csak azok a tanulők
folyamodhatnak, kik a polgári .iskolék vagy középtanodak 4-ik osztályát már
az 18991r900. évben, avagy régebben jö sikerrel elvégezték és jelenleg a pol-
gári iskolák vagy a középtanodak magasabb osztályaiban tanulnak, avagy a
tanítóképző intézeteket, akadémiakat. vagy pedig az egyetemet látogatják. A
pályázatból az itt fel nem sorolt, olyan tanintézetekben tanuló ifjak és leányok
sem záratnak ki, a melyek tanulóikröl a felvételnél megkövetelik, hogya közép-
tanodák vagy polgári iskolák négy alsó osztályaiból bizonyítván', okat mutas-
sanak fel. Az »Eötvös-alap« ösztöndíjaiért csak azoknak akisdedóvóknak, nép-
és polgári iskolai tanítóknak és tamtönöknek, tanítóképző intézeti tanároknak,
tanfelügyelőségi hivatalnokoknak a gyermekei folyamodhatnak, akik' az »Eötvös-
alap« Országos Tanítói Segélyegyesületnek tagjai közé felvétettek és az ezen
egyesület iránt való kötelezettségeiknek rendesen eleget tettek. Az ösztön díj ért
folyamodók mellékelni tartoznak: 1. az 1899/r900. és az 19001r90r-ik évről
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szölö iskolai bizonyítványaikat; 2. az illetékes tanintézet tanári karának ajánla-
tát; 3. azon iskolai hatóságciknak vagy tanító-egyesületnek esetleg tantestületnek
az ajánló-levelét, a melyhez szüleik tartoznak, illetőleg tartoztak. Azon okmányt,
a mely igazolja, hogy folyamodó szülei az -»Eötvös-alap« Országos Tanítói
Segélyegyesület kötelékébe felvétettek és ezen egyesület irányában tartozó köte-
lességüknek eleget tettek, az »Eötvös-alap e pénztárcsa hivatalból mellékeli az
egyesületi titkárhozbeküldött kérvényekhez. ..

Az Eötvös-alapzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAsegélyö'sszegeiért folyamodók kérvényüket az illetékes tanító-
egyesület elnöksége vagy az illetékes egyházi vagy világi iskolai hatóság útján
tartoznak az sEötvös alap« titkárához beküldeni. E folyamodványhoz csatolando
a) a szegénységi, illetőleg orvosi bizonyítván}, b) az illeték es tanító-egyesület-
nek, vagy iskolai hatóságnak ajánló-levele. . _

.A magyarországi tanítók »Eötvös-alapjával e kapcsolatban álló Gyertyánffy
István-féle alapírvany 100 koronás segélyösszegre igényt tartható kartásakat fel-

-hívjuk, hogy kellően felszerelt folyamodványaikat folyó évi julius r-ig az/
»Erdélyrészi Magyar Közmüvelödési Egyesülete központi választmányához (Kolozs-
vár) nyújtsák be. 'edcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

K im u ta tá s
az 1900. évi januárz6-tól 1901. febr. zS-ig befolyt tagsági díjakról.

1900-ra: Rohn József, Békei Józsa, Gerencsér István, Hódinka
Ágost, Lakits Vendel. (8-8 kor.) Radó Vilmos (so C)

I901-re: AlI. elemi .tanítóképző Bpest, AlJ. polgári tanítókéző
Bpest, Ev. ret. tanítóképző N .•Kőrös, László János, Sz.-Orsolyarendűek
r. k. tanítónőképzője Pozsony, Gaal Imre, Lederer .Abraham, Radó
Vilmos, György Aladár, Dr. Wan gel Jenő, Elekes Lajos, Mátray
Gyula, GaUer Kristóf, Haller József, Kir. kath. tanítónóképző Győr.
Nogely István. Boga Károly, Komáromy Lajos, R. kath. tanítóképző
Kőszeg, Bedő Dénes, Erdődi János, Ebenspanger János, Kolbai Arnoldné,
(8=-8 kor.) Miklós Gergely (6 kor.), Ujváry Mihály (3.50 kor.).
, 1901. 1. félévre: Rónai Sándor, Sztodolnik János, Nagy Károly"

Scherer Sandor, Nagel Sándor, Macskásy Sándor (4-4 k.).
19az-re: Paul Ferencz, Wolírnann Elma (8-8 kor.)

. V ö rö sm a r ty M ih á ly sz o b rá ra ,a d a k o z ta k .

A znióváraljai állami tanítókéző tanárkara és ijusága I 1 kor.: - fil.
a budapesti all. elemi,. ,. ,. 65" 62,.
a bajai állami ,. ,.»,.,3°,. -,.
a kuu-féleg yházaiZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi áll. ,.. » » . , . 10' 44"
A pécsi r. k. ,. növendékei 66 " 10'
az eperje-l áll. tanítóképző tanárkara és önképzőköre 19 » -,.
Összes eddigi gyüjtesunk főösszege: 284 k. 56 f.

B a r ta lu s Im re s ír em lék é r e b e fo ly t :

Nagy Lászlótól (Bpest) 3 k , Schrerer Sándortól (Baja") 3 k. Össze-
sen befolyt eddig 11.

Budapest, 1901. február hó 26-án.KJIHGFEDCBA
Horyay Ede

egyesületi. pénztáros.


