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A váratlan csapástól megriadt lélek kétkedésével fogadtuk a hirt ;
Király Pál nincs többé. Mennyi tusába került, mig megszilárdult a szo-·
moru tudat, az életerős, 62 éves férfi, ifju az ifjak között, utolsó küzdelmében elhullott. Kit annyian és annyira szerettünk, mint 9t; kitől
még annyi értékes munkásságot vártunk: azt hihetetlen ragaszkodással
akartuk közöttünk
látni, épülni és okulni kivántunk vezetésén. A kiváló
tudós, a jeles tanár, a lángoló magyar lelkű férfiu az utolsó óráig
annyira erős volt lelkében, hogy érte remegő
és aggódó szivünk
az
utolsó napok küzdelm éből is az
föltétlen bizalmát fogadta el kiépülésében, az
rendületlen hitét óvta meg életében. "zyxwvutsrqponmlkjihgfedcba
Nekem még élnem
kell!"
Mondá s mi, hű tanítványai, éreztük, tudtuk, hogy neki még
élnie kell. De ki lát a jővendőbe ? Ha tudtam volna, hogy a kérlelhetetlen
kaszás, kit rendkívül fejlett izlése annyira gáncsolt, türelmetlenül rázza
fegyverét, ha tudtam volna, hogy hatalmas agyának pihenni nem akaró
munkássága közel van az elnyugváshoz,
érkezésem minden pillanatát
mellette töltöm, hogy épüljek szavain, lélekben, szellemben. Mikor a
mult iskolai év végén elváltam tőle, a rajongással párosult meggyőződés
legujabb eredményéről. S mikor szeptember
hangján beszélt kutatása
közepén Pestre' jöttem, első utam hozzá vezetett, hogy halljam és lássam,
mit két hónap buzgalma teremtett. Es mikor az omori Tar-ok rovásos
irása dokumentumait
sikerűlt megszereznie, ahányszor összekerültünk,
folyton hítt, hogy tekintsem meg azokat, hogy szilárdabb legyen szent
tanítása. Örökké fogom sajnálni, hogy az utolsó napok alkalmát elmulasztottam. Csakhamar beteg s a betégből halott lett.
Talán ereje érzete is siettette halálát. Az évek munkáját szervezetén meglátni nem akarta. Egy óvatlan pillanatban besurrant a legfélelmetesebb harcos a gépezetbe, hogy ro:nba döntse. S mikor már a
halál gyilkosainak egész táborával szállja meg, mikor már nemes szive
utolsó dobbanásait számlálják, akkor is érzi, tudja elfoglalt helyének
fontosságát, roncsolt testével dolgozni kiván, úgy, hogy az ápoló kezeknek
kell erővel ágyban tartani. Az élet küzdelme az enyészettel egy hétig
tartott, Végre is győzött a tüdő és hashártyagyuladás,
a megújult régi
ő

ő

Magyar

Tanítóképző.
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szívbaj. Október
12 én d. e. 10 órakor szép lelke elköltözött,
De előbb
arcára nyomta tiszta nyomát, hol a kemény vonások
egész lényét kifejezték;
a megszilárdulj
akaratot.
Elete értékes munkásság
szakadatlan
folyása.
Dadai Király László és megyaszai Kovács Erzsébet fill, 1841. december
13· án született Csobádon Abauj-Torna
vármegyében.
A kis faluról szülői
43-ban Szikszóra =költöztek s gyermekéveit
a Bársonyosmenti
mezővárosban tölti. Iskoláztatását
itt kezdi meg, míg 1852-ben a sárospataki
főisko'lába kerül, 13 évet tölt a nagyrnultu
iskola falai között, mialatt gimnáziumi
és akadémiai (bölcsészeti, jogi és theológiai) tanulmányokat
végez. Tanárai
népköltésünk
első alapos méltányközött ott találjuk a kiváló esztetikust,
lóját,
Erdélyi Jánost, ki a fogékony lelkű tanítványra
hogy nem maradt
hatás nélkül, bizonyítja
a rajongó hódolat és tisztelet, a mely az egykori
tanítvány
szivében tanárkorában
is élt s az a félreismerhetetlen
lelkesedés, melylyel
Erdélyi
nagyságának
a tanári katedráról
adózott. Tehetséges lelke első szárnypróbálgatásait
Erdélyi elnöklete alatt álló önképzőkörben kezdte. Szépirodalmi
dolgozatok:
költemények,
elbeszélések,
útilevelek és ismeretterjesztő
cikkek jelennek meg tőle, részint a Zempléni
Hiradóban,
részint
a Sárospataki
Füzetekben.
A patriarchális
nemesi
család
fejlesztette
lelkét a sárospataki
iskola puritán
erkölcse,
magyar
jellege csak helyes irányban nevelhette. A szép, jó és igaz háromságáért
való lelkesedés,
rajongás
itt éledett lelkében oly nagygyá,
hogy egész
életén át világíthasson
s tüzénél a tanítványok
százai melegedhessenek.
Izzó fajo. és hazaszeretetének
nem egy izmos gyökerét
ez iskola ültette
lelkébe, a melynek
neveltjei
közül a nemzeti
szellem
számos erős
és
fényes képviselője került ki. Az iskola nagy múltja, a sárospataki
Rákóczy
vár, a vidék annyi nevezetes
történelmi
helye tehették
őt az erős magyarrá, ki a' statisztika
vagy a nyelvtan körébe annyiszor
bevonta történeti emlékezéseit,
főként
az annyira
gyászos
és dicső
17. századot.
Ilyenkor
kellett látni őt, amint kigyúlt szemekkel
hallatja gazdag lelke
forrongásait.
A tulságos
gondosság
miatt
máskor
akadozó
színezetü
beszédje áradóvá lesz; maga orátorrá válik, hogy égessen, gyujtson.
Ahogy
tanulmányait
Patakon
befejezte, a tanulásvágy
külföldre
vonja. 1865· ben a heidelbergi,
majd a straszburgi
és zürichi egyetemekre
megy.
Nagy ember- és világismeretének
alapjait, melyet
tanítványai
és
ismerői
mindenha
bámultak,
itt kezdi erősíteni,
hogy későbbi gyakori
tanulmányútjaival
az első út eredményeit
folyton gyarapítsa.
Pályáját
nevelősködéssel
kezdi. Gr. Bethlen Sándor házához
kerül.
Itt éri a nagykőrösiek
meghívása,
a melylyel
az ottani főgimnázium .
tanárává
lesz.
1870 ben
államsegélylyel
bejárja
Ausztriát,
Svájcot
és Németországot,
tanulmányozva
e kulturállamok
iskolaügyét.
Gazdag
tapasztalatokkal
megrakodtan
jön haza s foglalja el székét a kőrősi reí.
tariítóképzőnél,
hogy nemsokára
a fővárosba, a ref. gimnáziumhoz
kerüljön. Itt 1880.ig tanít, a mikor a Pedagógium
magyar
nyelvi tanszékére
nevezték
ki. 22 évig tanított az ország ez egyetlen népoktatási
főiskolajában.
Tanításának,
nevelésének
értéke megbecsülhetetlen.
A polg .. isk.
tanárság [avarésze, a mely testületnek
pedig nemzeti szempontból
hasonlíthatatlan
értéke van, az
lelke tisztító tüzén készült pályájára.
22 éven
ő

3
át tőle tanulta a Pedagógium ifjusága a nemzeti nyelv és irodalom szeretetét, gondolkodásban,
beszédben és tettben a tiszta magyar geniusz
nyilvánítását. Tőle acéljellemü emberré, hivatásáért
lelkesülő tanárrá
lenni.
E katedrán, mint a Pedagógium cimz. igazgatóját éri a halál Sirató
tanítványsereg
kisérte utolsó útjára, hogy testét a pihenésnek adja áto
Testében meghalt, de szelteme tanítványai százaiban él.
Tagja volt a polg. isk. tanítóvizsgáló bizottságnak,
az országos
tanszerrnuzeum állandó bizottságának, 1882 - 86. titkára a földrajzi társaságnak, 1887-90. 'az országos közokt. tanácsnak. Kezdettől szerkesztő-'
segí munkatársa az Osztrák-Magyar-Monarchia
címü munkának, amelybe
igazán mondja kegyeletes ellenfele annyian fecerunt nihil, ut
totum facere videantur, belső munkatársa a Vasárnapi Ujságnak
és
mellékletének, alapító tagja a philologiai és néprajzi társulatnak s tiszteletbeli tagja a daufinei Societé d'Astronomie populairenak.
Fényes esze, a mely a tudományok három mezején vetette az' ismeretterjesztés magvaits
tiszta fényével vezetett, szive utolsó dobbanásával
megszünt működni. S hogy a béfogadó hideg sír- körül meleg könnyeinket omlatjuk, tisztán látjuk a széles ösvényt, melyet 40 év derekas munkásságával vágott s szorongással keressük azt a szellemet, ki annyi
szivnernességgel, annyi lángolással, oly világos értelmü fővel, mint ő,
helyét betölthetné. Hogy lelke izmulását már a sárospataki iskola padjairrérezte,
a tollhoz nyúl és ezt a tollat a páratlan stíl művész, haláláig
nem adja ki kezéből. A tanári katedráról
iróasztala mellé ül, hogy részt
vegyenzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
a , nemzett' tudomá nyossá got megteremtő munkában. A mit alkotott,
munkája minden lapján ott ég magyar lelkének tanítása, legyünk magyatok
ne csak külsőségekben, de gondolkodó és alkotó világunkban, a ma gJ /a r
lélek bélyege legyen tudomá nyossá enkon
-is. Főként azokon a tereken, a
hol mesterünk
volt.
"
.
Sokoldalu irodalmi munkássága
fordítások
és eredetiek között
oszlik meg Fordításaival főként földrajzi irodalmunkat gazdagítja. Kisebb
értekezések kel közbeszól fejlődő iskolaügyünk rszervezesébe, a, pedagógiai
a magyar nyelvkérdések tisztázásába. De legértékesebb munkássága
tudomány .területére esik, a melyet ritka tehetséggel és készültséggel
művelt.
,
Mint nagykőrösi tanár Ballagi Károlylyal együtt megírja a három
kötetes Egyetemes F öldr a jzot, amely
1871., 74. és 78-ban jelent meg.
1879-81
között Révész Samuval fordítja E. Reclus után A (old c. két
kötetes munkát. 1883· ban jelenik meg A llö'vények élete c. fordítása
Emery Henry után. Az Osztr.-M.-M.-ban az ő szakavatott tollát több cikk
dicséri: AbaujTornamegye,
Harangod és Taktaköz, továbbá számos
fordítás. Dolgozott a Földrajzi Közl.vbe s e folyó irat : Abrégé du Bulletin
de la Société Hongroise de Geographie c. mellékletének 1882 -86. szerkésztője volt
Pedagógiai tárgyú dolgozatai a Tanügyben. a Néptanítók 'Lapjában
és Közlönyünk régibb évfolyamaiban jelentek meg. Nagy sti1ü pedagógiai
műveltség és ismeretgazdagság jellemzi idevágó értekezéseit. '
De munkásságának legkedvesebb tere, értelmének legbiztosabb köre
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a magyar
nyelvtudomány
területe,
melyen 25 éves tanárságán
át dolgozni soha meg nem szünt s a mely területen
szorgos munkája közben
éri a halál. A -mit itt alkotott,
méltó sulyúak
az iskolai oktatásban
és
nyelvünk
rendszerének
kiépítésében
egyaránt.
Számos _nyelvtani könyve
széles körben
használt.
Világosság,
szinte a túlságig menő
nyelvgondosság jellemzik könyveit.
Legfontosabb
ezek közöttzyxwvutsrqponmlkjihgfedcb
Rendszer es ma gya r
nyelvta na , a mely alapvető munkáink
között foglalhat helyet. Aztsrqponmlkjihgfed
1889 ben
megjelent
könyv
becsét és fontosságát
még az a nyelvészeti
iskola is
elismeri, a rnelylyel egy irányban
lángoló magyar
lelkétől vezetett .esze
haladni
nem akart s munkásságának
eredményét
kissé a konzervativságra hajló természete
elfogadni nem engedett.
(Nyelvtudományi
Közlemények
1902. 2.) Főként
nyelvtanának
középső része, a szótan az, hol
sok oly nyelvtani
jelenségre
mutat, a melyet
még eddig nyelvészetünk
kellő figyelemben
nem részesített.
Így a szók alakja és a jelentés közötti
körén
belül
összhang,
melynek bővebb fejtegetésébe
az iskolai nyelvtan
ha nem mehetett is, megtette előadásai folyamán.
Talán írásai, jegyzetei
között e kérdésre. vonatkozólag
hagyott
hátra valamit, noha az ez irányu
haladás
könnyen
a délibábos
nyelvészkedé s terére viheti a kutatót.
A
másik megpendített
eszme, a melyet Breal:
Melanges de Mithodologie
et de Linquistique
c. munkája
fogantatott
benne, a lappangó
eszmék
nagyfontosságu
szerepére való utalása nyelvünk rendszerében.
A mondattani rész az, a hol nyelvtudományunk
mai állásától és tanításától
leginkább eltér. Király Pál a határozók
kérdésében,
aszókötés
és szóvonzásra
vonatkozólag
tekintetbe nem veszi azokat az eredményeket,
melyeket Brassai:
A ma gya r monda t c. rnunkájának
megjelenésétől
kezdve Stmonyi, Szinnyei,
Dóczi stb. elértek. -Az osztrák
nyelvtanok
rendszerét
követve, visszafolyamodott
a kiegészítős
rendszerhez.
"Műve nincsen önállóság nélkül,
de nem jobban
gyümölcsözött
volna-e
az önállóság
helyesebb
állásponton ?" (Ny. K. 1902 Kalmár.)
Különben
Rendszeres
M. N.y. a mai
napig is egyike a leghásználtabb
és legvilágosabb
iskolai nyelvtanainkríak.
Utolsó nagyobb
munkája
az emlékezetes
támadó birálat Simoriyi Zs. és
Balassa:
Tüzetes
magyar nyelvtan a ellen. E szenvedélyes
hangú birálat
is alapos tanuságot
tesz irója széles és mély nyelvészeti
tudományáról.
Fáradhatatlan
buzgalommal
gyüjtötte a népnyelvi
adatokat.
Tanítványait
is folyton
figyelmeztette,
sarkaita a néphagyományok,
a népA Magyar Tájszótár
megindulásakor
világot feltüntető
adatok gyűjtésére.
sok becses
adatot
szolgáltat
Simonyi
Józsefnek.
Komáromy
Lajossal
együtt kiadja a Nagyszombati
Szt.-Domokos
és Virginia codexet a Volf
György
szerkesztette
Nyelvemléktár
3, kötetében.
Szá'11oS értekezés
jelenik meg tőle a Magyar Nyelvőr és a Phil. Közl, régibb évfolyamaiban,
a Budapesti .Szernléberr
és az Ethnographiaban
(Bir á la tok, a z «is. szór endi sserepe, a köztó'tt néP nyelvi a da tok feldolgozá sa , gr . Székely L. élete,
értekezése A ma gya r
Ba lá zs/y
Ta má s ma gya r sá ga stb.) Utolsó nyelvészeti
névr a gok csopor tosítá sa -r ól szól sa
Phil. Közl. 1900. évf.-ban jelent meg.

A beosztás
alapjául
mondattani
szerepüket
veszi, ellentétben
Simonyi
osztályozásával,
ki a határozói
ragokat szótani szempontból
osztályozza
és tárgyalja.
Munkásságáriak
legs ajátosabb
köre, mindent lebíró magyarságából
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vette alapját.
Ő, ki szive minden
dobhanásában
magyar,
kinek faj ára
féltékeny lelkét korunk szürke világa annyiszor
gyujtotta
lángra, ki faját
minden jóval és nemessel
megáldott
fajnak tudta és hirdette, olvashatta-e
a följegyzéseket
őseink
műveltségéről,
ennek
legfőbb
bizonyítékáról,
ósirásunkróI,
a nélkül,
hogy a kérdés
tisztázása,
az igazság
kiderítése
szükségében
ez irányú
kutatásba
ne fogjon.
Fáradhatatlanul
kutat és
gyüjt. Osszeszed mindent, mi őseink irnitudását bizonyíthatná.
Lankadást
nem ismerő buzgóságának
az a páratlan gyüjtemény
lett az eredménye,
könyvtárszobájába
az érdeklődő
látógaa melyet naphegyi tuskulánuma
tónak megmutatni
el nem mulasztott
soha. És csak halála előtt néhány
hónappal sikerült felfedeznie ősirásunk két élő ismerőjét, az omori Tarokar,
kik atyáiktól tanulva ismerik és használják
a rovásirást.
Ősirásunk
meglevését bizonyító anyag együtt volt. Feldolgozásra
várt. Hozzá is fogott,
hogy munkája
derekán
a halál verje ki kezéből
erős toUát. Halála a
csatatéren
elhulJó hőst juttatja
eszünkbe.
A napisajtóban
megkezdett
küzdelem
nagy érdeklődest
kelt, tudományos
és laikus körökben
egyaránt. A támadók a győző
fölényével nyilvánítják
véleményüket,
hogy
lehetetlen
az igéret beváltása,' a mit lelkes tudósunk
tett. De mi, kik
ismertük őt, s ősirásunkról
tanári katedrájáról
sokat hallottunk,
bíztunk
benne, várva igért munkája megjelenését,
s ezzel hirdette tanai győzelmét.
Előre is kérnem
kell tisztelt
tanártársaim
elnézését,
ha talán az
ismeretes hirIapi polémia vázlatos
felelevenítéséveI
hosszadalmas
lennék.
A tisztább látás okáért szükséges
kitérn em a történelmi
visszatekintésre.
A hogy az iskolaévben
először találkoztam
boldogult
tanárommal,
lelkesedve
említette
felfedezését,
a két Tart, s hogy mily szép eszme
megvalósitását
tanácsolta
Fadrusz
Jánosnak.
A zilahi Tuhutum-ernlékre
6 táltos éneket vésetett a Karacsay-codexből,
hun-székely
betükkel.
Ezer
éves állami multunkat
jelképező
szoborra ősi műveltségünk
legfényesebb
emlékével
írni pogány
himnuszokat,
magában
is pompás,
nagyszerű
gondolat. A szobor leleplezése
után, több napilap közölte a felrótt himnuszokat,
mire Tóth Béla a Pesti Hirlap szept. 24-i esti levelében, majd
hosszabb
cikkben
megtámadta
a himnuszok
hitelességét,
egyuttal
a
forrást is, a Karacsay-codexet,
mert már az utóbbit 18 évvel. ezelőtt Volf
Györgyapokrifnak
ítélte, s mert, mint rnondja : "magam is felismertem
a legügyetlenebb
gyártás
nyom ajt : a nyelvujítás
alkotta
szavakat,
a
mitologiai anachronizmusokat
stb." Szily Kálmán is nyilatkozott,
hasonló
értelemben. Király a támadásokra
felelt. Erőtől duzzadó feleletében védelmébe veszi Somogyi Antalt, s kijelenti, hogy meg van győződve
nemcsak
a Karacsay-codex
hitelességéről,
hanem minden e fajta kéziratok valódiságárói is, s rövid időn kimerítő dolgozatot
igér.
Előttünk,
volt tanítványai
előtt, nem ismeretlen
a Karacsay-code x.
Az érdeklődő
tanítványnak
szivesen
megmutatatta
a 68 lapból álló
negyedrét
kéziratot,
amely
Treutler
Jeromosnak
Marburgban
1606.
megjelent jogi munkája elé, közé és után van kötve. (L, Tóth B. Magyar
Ritkaságok.) A több kéz által irt codex, melynek
lapjai több helyen az
a Karacsay
grófi családtól" jutott birtokába, s az
égés nyomait mutatják,
országos régészeti és embertani
társulat
1888. márc 27-én. tartott üléséri
be is mutatta.
A hun-székely
betükkel írt könyvben
54 hegedüs
ének
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van, melyek
közül több megtalálható
a szegedi
könyvtárban
kézirati
példányban,
s megjelentek
Somogyi A. Régi magyar énekek c. 18?3-ban
kiadott könyvében
is. Somogyi a közölte verseket Cicero De Officiis c.
művének
egy bécsi, 1582-iki
kiadásának
levelei közé kötött
lapokon
SzemIében
találta. A hogy S. énekei megjelentek,
Arany J. a Budapesti
koholmányoknak
minősíti,
annak
Toldy,
Szarvas és Volf György
is.
Ámde
Király egyikük
véleményét
sem tartja
elfogadhatónak.
Előtte
kétségtelen
bizonyságú,
hogy valódiak
Somogyi A. énekei, valódiak a
szegedi könyvtár
kéziratai, s valódi és nem koholmány
a Karacsaycodex
is, a mely talán az a könyv, a melyről
Komáromi
Csipkés
György
Hungaria
Illustratájában
szól, de a melyet már Bél Mátyás is hiába
keresett.
Be tudta-e
volna szent hitét bizonyítani?
Képes lett-e volna
nyelvtudósaink
tekJntélyes.
számának
véleményét
tévesnek
minősíteni?
Megmoshatta-e
volnaSomogyi
A. emlékét a rárakott szennytől?
Tudott-e
volna fényt deríteni os műveltségünk
ez emlékéire ?zyxwvutsrqponmlkjihgfedcb
Súvünk mind e kérdésre azt a feleletet adja:
megtette volna.
Király az alaposság
embere
volt. Ha erősségét nem érezi, úgy hallgat továbbra
is. De ha a Karacsayés Somogyi A. régi énekeinek
valódiságát
érdeklő
codex hitélességét
küzdelrne kétséges
lett volna is, örök érdeme, a mit ősirásunk
meglétének bizonyítására
összegyűjtött.
Azon az uton, a melyet megkezdett,
de
a melyen a Karacsay-codex
és ősirásunk
ügyét
talán túlcsapó
fajszeretetből
azonosítja,
sikerül ez utóbbi kérdést teljes valójában
tisztázni,
mert oly bizonyítékok
mellett mint az omori Tarok,
csak a tulságos
aggodalmaskodás
kételkedhetik.
A codex
bemutatása
után egy
évvel,
1889-ben
hogy Párisban
járt, az Academie
des inscriptions
et belles letres főtitkára
írásbeli fölkisebb
terjedelmű
értekezesb-en
szól
világosítást
kérve a rovásirásról,
róla, egyuttal a Karacsay-codexről
is. A dolgozatot a nevezett Akadémián
aug. 30· án fölolvasták.
A francia lapok révén az angolok is tudomást
vesznek róla, mire a The Babylonian
et Oriental
Record c. folyóirat is
lenyomatot
is ad róla. Noha Király elenyomatokból
közli, sőt külön
nevesebb
tudósaink
között többet szétosztott,
az ősiras és a Karacsaycodex ügyhöz semmit sem szóltak.
Pedig a Tarok
rovásírása
csak kis
mértékben
üt
el a Karacsay-codex
ábécéjétől,
a melynek
meg -az
enlakai feljegyzés
betűivel való azonossága
első pillanatra
szembeötlő.
Nem átalakított
és elferdített
latin jegyek
ezek, mint egy hozzászóló
mesteri metamorfozissal
hirdeti, hanem igen is ősi jegyek, de a melyekre
a latin betűs irás némi módosító hatással volt.
De eredetiségének
legerősebb
védelmezője
meg dőlt. A sors akkor
vitte el körünkből,
mikor hosszu,
fáradságos
munka
eredményét
lett
volna hivatva bemutatni.
Zúgolódjunk-e,
Nyugodjunk
meg isten végzésében, s mondjuk el Mikessel: "Az ő kezében vagyunk;
- porból lettünk,
porrá kell válnunk."
Fojtsuk el a. panasz hangjait,
ha sajog is a seb
szivünk
mélyén, melyet halála ütött.
Száradjon
föl a köny
arcunkon;
szikkadt szernünk szünjék meg immár érte könyüit hullatni. Hozzá, ki a férfi
erősség
mintaképe
volt, ne könyekben
szóljunk,
de világunkban,
jelenünk és jövőnk cselekvési ben az övére emlékeztető
ragaszkodással.
Az
lelke a hamisítatlan
magyar férfi lelke. Erős, hol annak kellett lenni;
ő
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s miként a tölgy, a rengeteg királya is, kérgében érdes és durva, hogy
annál hatalmasabb legyen az összegezett hatás, mit a szemlélő
lelkére
teszen: úgytsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQ
is tudott kemény és szenvedélyes lenni, ha eszméiért, ha
az igazságért szállott küzdelembe. De gyengéd, ha megszünt a harc,
ha a szenvedélyek lecsítuItak, s szinte nőies finomságú, ha otthonába
tér, ha virágágy ait, illatos rózsáit, szorgoskodó méheit gondozza. És e
hamisítatlan, büszke, férfias lélek igazi kuruc főt és testet ékesített.
Középmagas erős termete, a mélyen redőzött homlokú fő, a merész,
hajlásu orr, a kemény pillanatu szemek, a melyek oly hamar tudtak a
belső tűz lángjától hevüIten a lóbogó égésből a szelid, atyai, jóakaró
mosolyba olvadni, egyszer i lá tá sr a lebilz'ncseltek. És ha megszólalt ! Ha
kitárta eszét és lelkét, azt a végtelen gazdagságú
lelket, a hol semmi
rossz, semmi csunya, semmi nemtelen helyet nem kapott, a honnan a
szép, jó és igaz, e földi szentháromság,
hevített, mindenkinek, ki hallgatja őt, meg kellett seer etni. Es ha hevülő lelke édes nyelvünk művészi
szárnyalásán fajunk, nemzetünk történelmére röppent, vitt, ragadott bennünket is, bűvölt lélekkel jártuk a megmutatott helyeket, hol annyi fényt
és sötétet, annyi dicsőt, nagyot, de annyi ne 1 telenséget és törpeséget
is tárt elénk, lelkünk vágya nőtt a gondolattól,
hogy magyarnak lennünk
adatott az istentől, keblünk hevüIt a vágytól e nemzetért küzdeni, izmunk
feszült, öklünk összeszorúlt, ... a kkor r a jongtunk ér te. A mit Szalay elmondott
Horváth Istvánról, mi is elmondhatjuk róla. Ha mint tudós és művészi
író hatott, mint tanár százakat nevelt. E szerepében izmo súl az a szeretet, a melylyel országunk polgári és képzői tanársága az ó emlékét
körülveszi. A mi világunknak örök tüze ez, a mely nem hervad el egyikünk szivében sem, a mindent elfelejtő sírgödörig.
Fogadja el lelked, mit gyenge tollam mindnyájunk
megrendült
szivéből ír ki. Míg éltél, példával mutattad meg nemes halottunk az
embert, a férfit, a magyar tudóst, a lankadni nem tudó, tanítványait
gondosan vezető tanárt. E példát szivünkbe zártuk, e példa Te vagy.
Legyen áldott boml adó testednek minden pora. A nérrietvölgyi
kisded
sírt fel fogjuk keresni. Búcsut teszünk akkor is, ha munkában megtört
testünk a Te világodba vágyik. Az a világ a Te igazi világod, Ott megtaláltad, a miért nem közibénk való szived buzdúlt. Csillagszemeddel,
óh! ügyelj tovább is ránk, s ha a tőled, fogamzott eszmékért küzdsni
gyengék leszünk, buzdíts, erősíts bennünk. Kit úgy szerettünk, a mint
Téged, annak a halálban sem szabad minket elhagyni. Mi pedig em lé
kezesünk könyeivel öntözzük a ,porodból fakadt virágokat,
hogy megérezd, hogy megtudd : szeretni Téged meg nem szüntünk, hogy tanításod
bennünk, hűséges tanítványaidban él.
Isten áldása, mindnyájunk szeretete legyen emlékeden !
ő
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A tan ítók ép ző tan ár h ivatása.

Küszöbön
van immár
az új tanterv
életbeléptetese.
Elérkeztünk
azon eseményhez,
a mely a tanítóképzés
fejlődésében új szakas zt nyit meg.
Mélyre ható újításról
van szó, a melynek: következtében
a tanítóképzőintézeti oktatás, úgyszólván,
atomjaira bomlik fel s négy év alatt az egész
vonalon új berendezést
nyer. E pillanatban
még nincs kezeink között az
ú] terv s igy az életbe lép tető rendelet sem, a mely az új tanterv alapgondolatait
s a tanítóképző. intézeti
oktatás
irányeszméit
fogja meg. világítani.
Mindazáltal
kell, hogy nekünk tanítóképző
tanároknak
egész
gondolatvilágunkat
foglalkoztassa,
miként segítsük
és készítsük
elő aztsrqponmlkjih
ú]
tanterv győzedelmes
bevonulását
a képzőlebe.
Oda kell hatnunk,
hogy
az új tanterv
csakugyan
új korszakot
nyisson
meg; hogy belőle új
világosság
áradjon szét képzőirikben
s ennek
fényétől és melegétől új
élet fogantatódjék
meg népiskoláinkban
is.
Megvallom,
e fontos,sőt
magasztos
pillanatban
gondolataim
ösztönszerű
sugallat hatása alatt önmagam
felé fordulnak.
Fülemben csengzyxwvuts
Sebestyén Gyulának
a tanítóképző
tanári tanfolyamon
tett azon megjegyzése:
ne várjunk
a tantervtől
csudákat;
az átalakító 'erő nem a
tantervben,
hanem
mi bennünk,
tanárokban
van, lIa kik az eszméket
tettekre vált juk fel, a kik megértjük,
a mi gondolatot
a tanterv keszítői
a sorokban
elhelyeztek
és tűzes fantáziánkat,
lobogó érzésünket.
acélos
kötjük
hozzá."
Való igazságot
hirdetnek
e lelkes szavak.
akaratunkat
Ezek hatása alatt magamba
szallok, atomokra
szedem bensőmet
s vizsgálom, mi az én tanítóképző
tanári
hivatásom,
mik 'az én lelkem erői;
mi acél
és erők
egyensulya?
S így készítem
magam
elő az új
nagy útra.
I Minden
tanító, bármely iskolában működjék, sulyos felelősséget vállal
magára,
mert nagy mértékben
függ tőle a felnövekvő
nemzedéknek,
s
" annak a társadalomnak,
a melybe a nemzedék
bele nő, boldogulása
s
boldogsága.
De kétszeres
felelősséggel
jár a tanítóképző
tanároknak,
a
munkája,
mert ők a legmagasztosabb
életpálya számára
taní:ók tanítainak
készítenek
elő egyéneket.
Az
kezeikből kerülnek
ki a néptömegek
millióinak nevelői, a kiknek birniok kell e tömegek jellemét átalakító erkö1cst
erővel. Igen, ez az ethikai
szempont
tünik fel először előttem s kételkedve vizsgálom
magamat, fel birok-e jutni azon ethikai magaslatig, a mit
a jövendő
tanítókban
az eszményiségig
fínornult,
s a .hajhatatlanságig
megerősödött
erkölcsiség
kifejlesztése
megkövetel.
Kételkedem
ugyan,
de érzem azt is, hogy itt nincs alkunak helye, lelkemben az ethikai erőket
a legmagasabb
fokig ki kell fejlesztenem,
ha mint a tanítók tanítója hivatásomnak
meg akarok
felelni.
Minden tanító a gyermekek lelkében a jó erkölcsöket a tudomány
beplántálásával
emeli szellemi magaslatra. Tudás nélkül a jóindulat hasonlatos
• a sötét palotához,
lakhatatlan,
hasznavehetetlen.
A tanító vezeti be a nemzedéket a tudás világosságának
terjesztésével
a társadalom korszerü műveltségébe. A tanító a közműveltség
elterjesztésének
legfontosabb
tényezője.
Ez a hivatás feltétlenül megkívánja tőle, hogy tudománya
a kor színvonalán
álljon. Ezt az ideált állítja szemünk elé az új tanterv is. Nekünk,a
tanítók
ő
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tanítóinak feladatunk a szó szoros értelmében korszerüen műveIt emberekké
nevelnünk a tanítókat, a kik a tudományos
gondolkodásra
képesek legyenek; de sokféle tudásuk
egységes
rendszert,
szép összhangot
alkosson.
Nem akarok
elbizott lenni selgondolva
szaktudomáoyom
rengetegeit,
kénytelen vagyok önmagamnak
megvallani, hogy hivatásom teljes betöltéséhez keveset tudok. Lelkemben
csak egyetlen biztató vonást találok, hogy
a folytonos tanulásról
szyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHG
óizkéjJ zls1'ől soha,
egy pillanatra
is, meg nem
feledkezem. Azt sem mondhatom
magamról, hogy velem együtt működő
kartársaim
munkáját
eléggé részletesen
ismerem s így el vagyok zárva
attól, hogy minde iben igazodhassam
hozzájuk
s oktatásom
ne elszigetelt
darab, hanem egy szervezetnek
tagozata legyen. Időt kell tehát szakítanom
lá toga tá sá r a is.
kartársaim
leckeóráinak
A tanítás rnűvészet.
Minden lecke tanítása
bir a művészi alkotás
összes tulajdonságaival,
a részek arányos berendezésével,
külső viszonyokba
való gondos
alkalmazkodással,
az egységes
alapgondolattal
s az ennek
megfelelő alaphangulattal.
E kellékek nélkül az oktatás hatástalan,
száraz
mesterséggé
fajul. De hogyan ébreszthetjük
fel tar.itványainkban
a leendő
tanítókban,
a tanítói művészi érzéket? Nem máskép, mint ha mi, a tanítók tanítói az oktatásban
a művészek
művészeivé
képezzük
magunkat;
ha egész tanítói egyéniségünk
s minden tanításunk
az ihletettséget
és a
formai érzék tökélyét mutatja. Vajjon
ki mondhatja
magáról,
hogy működése a követelemények
ily . magas régiói ban mozog?
En bizonyára
nem, Csak annyit állíthatok,
hogy gyakorlom
magam az ó'nfeg)'elmezésben, a leckeór á kr a va ló gondos előkészületben s a z évr ől-évr e va ló tó'kéokoz mint az uj tanterv azon kövelete.sedésben. Nem csekély aggodalmat
telése, hogy mint szaktanár
tanítsam az én tárgyaim
részletes
módszertanát. Bizonyos
kétely száll meg, megvan e hozzá a kellő elméleti, és
gyakorlati
ismeretem.
Pedig ezt a feladatot
nekem a legjobban,
a legsikeresebben
kell megoldaoom,
mert ebben csúcsosodik
ki az én tanítóképző tanári működésern ; ezzel válok valóban részesévé
a szakszerű
kiképzés munkájának;
ezzel adom meg a gyakorlati
útravalót
s mentem
Meg kell kezdenem
meg a kezdő tanítót a rengeteg idő, és erőfecsérléstöl.
tehat mielőbb, már most, ezen feladat megoldásához
az előkészületeket
a népiskola i

legujabb
megfelelő

ta n- és

elmélet

vezér kó'nyvek gondos

magaslatán

múzta tmzmenet
néP úkolá kba n folyó ta nítá s

álló s

és beha tó ta nulmá tlyozá sá va l,

a

gyakorlati
követelményeknek
is
osssediittdsdua !
s a gya kor ló
z'sko/á ba n s egyéb
gya kor t'

a

szemléle/éve/.

Em.ítettem
az elébb a viszonyokhoz
való szoros alkalmazkodást,
mint a művészi
oktatás
elengedhetetlen
kellékét.
Tévedés
volna azt
hinni, hogy ezen csupán a tárgyhoz
való alkalmazkodás
értendő, Ezzel
teljesen egyenlő
fontosságu
a tanulók
lelki világához
való simulása a
tanításnak
s az összes fölmerülő pedagógiai
eljárásoknak.
Ez korántsem
könnyü, mert ez alkalmazkodásnak
feltétele a tanuló
ifjak lelkületének
általános és egyénenkénti
ismerete. Megvallom, vannak ugyan feljegyzéselm
minden tanítványomról
tett észleletekről,
a melyeket részint feleleteikből,
részint irásbeli dolgozataikból
s magán érintkezés
közben magán viszonyaikról is szereztem;
de ezt elegendőnek
nem tartom. Szükséges
volna
tó'r zskó'nyvet vezetni,
abba a tanulók
összes
testi és
minden tanulóról
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lelki tulajdonságairól
s külső életviszonyairól
az adatokat
följegyezni. Nem
kellene az érdemjegyek
megállapításával
betöltöttnek venni kötelességünket,
hanem kuiatnunk
a jó és rossz feleletek okát, a tanulók előkészületeinek
s körülményeit,
felfogó s emlékezőképességét,
fantáziájának
s
módját
kedélyváltozásának
élénkségét;
nem külömben az egész osztály és tanuló
rugóir, hatását. Az egész
sereg értelmi fokát, közszellemét
s eszellemnek
osztály és az egyes individuumok
lelkületének
ép oly világosan
megfejtve
kellene szemünk
előtt állaniok, mint tanításunk
tárgyának
részletei, hogy
oktatásunk
sikere biztosítva
legyen.
Ezek a gondolatok
és kétségek
járják
át lelkemet
azon tanterv
megjelenését
előző pillanatokban,
a melyek
megalkotására
tizenkét év
óta valamennyien
erőink legjavát
fordítottuk. I Bizonyára
sok kartársam
lelkében
fogamzanak
meg hasonló
gondolatok.
Szamos
akadálya
és
nehézsége fog felmerülni a jövőben a tanterv keresztülvitelének,
a melyeket
majd egyenként kell leküzdenie egyeseknek
és az összeségnek.
a kormánynak és a kormányzottaknak.
Azt hiszem
azonban,
helyesen
fogunk a
(önma gunkba n
munkába.
ha a végrehajtáskellékeit,
feltételeit első sorbanzyxwvutsrqponmlkjihgf
keressük. A tanterv élettelen betüibe mi vagyunk hivatva szellemet önteni.
é

Na gy
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A z ifju sági olvasm án yok és k ön yvtárak .
Első közlemény.

Az utóbbi
években
megindult
pedagógiai
mozgalmaknak
kétségtelenül egyik legegészségesebbike
az, a mely nemzeti ifjus ági irodalmunk
felvirágoztatását
és ifjusági könyvtárak
tervszerű
létesítését
tüzte ki célo
jául. Köztudornásu
•. hogy e téren még sok a tenni való. Mert ha volt
is.}-gsa és Benedek előtt ifjusági irodalmunk,
az sem magyar nemzeti irányú
és szellemű,
sem virágzó- nem volt; vannak ugyan szép számmal iskolai
de ezeknek sem felszerelése sem rnűködése
a fokozotifjusági könyvtáraínk,
tabb nemzeti és pedagógiai kivánalmaknak
meg nem felel! Ezeket a viszonyokat világította
meg minden oldalról
és élesen dr . Neményz Imr ének az
"ifjusá gi könyvtá r a k és ifjúsá gi oLva smá nyok
1902. év elején megjelent:
és viszonyait
a nevelés szolgá La tá ba n" cimű, a mult ide vágó eseményeit
részletesen
megismertető
és a jövő teendőit feltáró, e téren korszakalkotó
müve.')
Nem találok
ujabb
pedagógiai
irodalmunkban
ha tá sr a
nézve
e
műhöz
foghatót.
Hatása
úgy a hivatalos
tényezőkre,
mint a tanügyi
körökre döntő volt. Tanügyi
kormányunk
rövid időre e mű megjelenése
"a z a já nlá sr a
ér demes
után Neményi
azon sarkalatos
tételét, hogy:'
munká k jegyzékének közzététele feltétlenül szükséges", habár a szerző javaslatától
eltérő formában, megvaló sitotta. Tanügyi köreink, habár nem azok,
a melyekre Neményi első sorban számított,
azifjusági
olvasmányok
és
könyvtárak
ügyét
magukévá
tették
és rövidesen
megvalósították
az.

1:

A Magyar Tanítóképző

1902. évi márciusi füzete ismertette.
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című kritikai folyóirattal szerzőnek egy másik sarka"lfjusá gi ir oda lom"
latos kivánságát,
Hiszem, hogy a szóban levő művel és ezzel a folyóirattal fel fog keltetni az érdeklődés az ifjusági olvasmányok és könyvtárak iránt a magyar tanítóvilág ossses r étegeiben és ezzel meg fog valósulni
rövid idő alatt Neményi legfőbb törekvése is. Bizom benne, hogy
ez az érdeklődés nem lesz fellobbanó szalmaláng, hanem olyan tartós
tűz, a mely nemzeti nevelésünket sok salaktól
fogja valahárarregtisztítani. Azonban, hogy ily tűz legyen, ahhoz állandó élesztgeté-re
van
szükség. A tűz legtermészetesebb és leghivatottabb élesztgetői felfo gásom
szerint a ta nítóképző·intir :etz· ta ná r ok: ez a felfogásom késztet arra, hogy e
kérdéssel e helyen foglalkozzam,
Mielőtt azonban e kérdésnek a tanítóképzéshez
való viszonyát és
ezzel szemben a taníróképző- intézeti tanárság teendőit fejtegetném, egy
oldalpillantást vetek az ügy ez időszerinti fejlettségére ; nevezetesen arra,
hogy mi történt- Nernényi művének megjelenése óta az ifjusági irodalom
és könyvtárak
fejlesztése ügyében 1. kor má nyza Ú uton,WVUTSRQP
Il
a kr z/ika i
ir oda lom ter én, és I f J . a ta nügyi kö·r ökben. Mert 'kétségtelen, hogy ez ügy
fejlődése
ezalatt a rövid idő alatt uj stádiumba lépett.
olvasmányok és könyvtárak
1. Tanügyi kormányunk az ifjúsági
ügyének fontosságát ismételten belátva és méltányolva, egy részének,
nevezetesen a népiskolá kr a vona tkozó r észének r endeseset ma ga vette kezébe.
Neményi ugyan idealis lelkesedésében
a társadalmat, illetőleg a tanügyi
egyesületeket szeretné a s z e r v e z é s nehéz munkájában legelül látni: azonban a fejlettség ezen fokától, úgy látszik, mi még nagyon messze vagyunk.
Társadalmi életünk sem eszmei tartalomban, sem' ható erőben nem elég
fejlett, sem pedig nem' elég egységes ahhoz, hogy ily feladatot magára
vállalhatna és sikerrel
megoldhatna ; tanügyi egyesületeink pedig -Iegnagyobbrészt oly szük körüek, vagyegyoldalú
felekezeli alapon szervezvék,
hogy ily irányú munkásságuk, feltéve, hogy arra vállalkoznának,
általánosabb hatású aligha lehetne. Meggyőződésem, hogy sajátlagos
viszonyainknál fogva szervező szerepre még mindig és előre láthatólag
még sokáig, korrnányzatunk
hivatott. Ily körülmények között örömmel
kell üdvözölnünk tanügyi korrnányunkat,
hogy ezen, elismerem, első
sorban társadalmi és tanügyi körökre
tartozó kérdés megoldását, vagy
legalább egy részének megoldását, kezébe vette. Legfeljebb azt kell fájlalnunk, hogy eddigi intézkedései nem elég általánosak.
A valtás- és közoktatásügyi
miniszter 1902 .. évi julius 2-án 1158.
eIn. szám alatt kiadott és valamennyi kir. tanfelügyelőhöz intézett rendeletével uj ólag intézkedik a "néP iskola i ifjúsá gi könyvtá r a k sser ueeese"
ügyében. Ezen rendeletben a miníszter
indokainak előrebocsátása után
szükségesnek
mondja, "hogy serdülő ifjúságunk
már zsenge korában,
körülbelül
tie eues kor á tól kezdve, hozzá' szokjék az olvasgatáshoz,
atsrqp
I
könyvtárhoz s ahhoz a gondolathoz, hogya jó könyvtár minden emberre
nézve a tiszta örömök kiapadhatatlan
forrása." Sajnálattal tapasztalja
a miniszter, hogya mult intézkedései kevés eredménynyel jártak. Majd
így szól: "Minthogy pedig közmivelődésünk
érdekében szükségesnek
tartom, hogy egyetlenegy á lla mi, va gy községi népiskola mellől se J udnyoezék t::entúl a jól seer ueeett és gondosa n J .ezelt tSkola i kö'lZyvtb:: felhívom
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a Tanfelügyelőséget,
hogy az iskolai iíjusági könyvtárak
ügyét állandóan
figyelmére
méltassa;
a meglevő
ily könyvtárak
állapotáról
a
folyó naptári év végéig hozzám részleteszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSR
jelentést teljeszs'zen be, feltüntetve
abban az iskola jellegét, az iskolai könyvtárakban
meglevő művek címét
es szer zőik nevét, valamint a kőtetek
számát
és ezentúl
minden
tanév
végén az előforduló
változásokról
és : gyarapodásokról
számot
adjon."
Ezek előre bocsátása
után a miniszter elrendeli a következőket
:
és községi elemi és ismétlő iskolában szervez1. Minden állami
tessék az iskolai ifjusági könyvtár.
2. Költségeire
az új utasítások
értelmében
beszedendő
50 fillér
beíratási díj egy része fordirtassék.
3. A könyvtárt
az iskolaépületben
a testület
megválasztott
tagja
kezeli. A könyveket
a kezelő a tanítótestülettel
egyetértőleg
tartozik
beszerezni,
a beszerzett
művek ta r ta lmá t pedig ta r toztk ismer ni.
4. Ezentúl csak a "Népiskola i Ifjusá gi Könyvtá r a ka t hztéző Bizottalapján összeállított
jegyzékekbe foglalt könyvek
közül lehet
sá g" ajánlata
beszerezni
műveket.
•
kö'nyvtá r sza bá lyza tot
alkot. A könyvtár
hasz5 A tanítótestület
nálata lehetőleg csak a 10. életévtől engedtessék
meg; főleg az ismétlőiskolai növendékek
és a z ifjusá gi egyesületek ta gjtú vegyék igénybe.
6. A gondnokság
(iskolaszék)
megengedheti,
hogy a szülők szálegfeljebb
10
mára kikölcsönzött
könyvekért
olvasási díja t (művenként
fillért) szedjenek.
Ez az összeg a könyvtárkezelő
tiszteletdíja
legyen.
Ebből a' miniszteri intézkedésből
jórészt az a Szellem tükrözik vissza,
amely
Neményi művéből sugárzik
ki. Mindazonáltal,
ha a kritika szemüvegén át vizsgáljuk,
egyes intézkedéseihez
legalább is szó fér. A miniszutját-rnódját,
hogy az
ternek
mindenek
előtt meg kell találnia annak
. ifjusági könyvtárak
ne csak az állami és községi, hanem az összes népiskolákban
(jellegre való tekintet nélkül)
szerveztessenek.
Utóljára is az
állami és községi
népiskolák
összes
iskoláinknak
még
csak 200f0-át
sem teszik az 1901. évi kultuszrniniszteri
jelentés
szerint;
ugyanezen
jelentés
szerint
pedig a 2 415,487
iskolába
járó tanköteleseknek
csak
iskolába.
Nyilvánvalamivel több mint 25% a járt állami és községi
való, hogy az ifjusági olvasmányok
tervszerű alkalmazásában
rejlő nagy
nemzeti nevelő- oktató erőt csak nagyon
hézagosan
használja
fel tanügyi
kormányunk,
ha 1.795,251 iskolás gyermeket
az iskolai könyvtár áldásos
hatásában
nem részesít.
A mellett,
hogy a miniszteri
rendelet
az iskolai ifjusági
könyvtárakra vonatkozólag
csak részleges intézkedést
tartalmaz,
félő, hogy ez
a részleges
intézkedés
sem fog a gyakorlati életben megvalósulni.
A legerélyesebb
rendelet is csak holt betű marad, ha kellő és lehető végrehajtásáról
nem gondoskodnak.
A viszonyokkal
ismerősek jól tudják, hogy
a kir. tanfelügvelőségek
a reájuk rakott terhek alatt máris roskadoznak
és hogy az ifjusági könyvtárak
szervezésének
újabb terhét semmi esetre
sem bírják el. De tudja azt is mindenki, hogy mai szervezetükben
ily
kizárólagosan
pedagógiai
természetű
problemák
megoldására
nem is
alkalmasak.
Az ügy érdekében
csak sajnálnunk
lehet, hogy
tanügyi
kormányunk
nem valósította
meg Nemenyinek
az ifjusági iskolai könyv-

különös
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tárak ellenőrzésére
nézve tett következő
ajánlatát:
"Kivánatos
lenne,
hogy minden megye területén
egy arra való,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUT
hiva tott, pedagógiailag
kép
zett, megbí zható, aktiv tanügyi férfiura bizassék az illető megye terü etén
ellenőrzése. "1) Nincs rá fedezet!
lévő összes iskolai ifjusági könyvtárak
hangzik valószinüleg
az ellenvetés.
En azonban
azt mondom,
ha a célt
akarjuk, az eszközöket
is akarnunk
kell. Nagyon félek, hogy így ez a
nagyhorderejű
rendelet
is csak feledésbe ment társai sorsára fog j utni,
használo
szülőktől
A rendelet azon .intézkedése,
hogy a könyvtárt
a könyvtárkezelő
díjat szedhet, a könyvtárkezelő
iránti jóindulatnál
egyébnek a mi viszonyaink
közepett
nem tekinthető
Ne is tekintsék
egyébnek a könyvtárkezelók
se. Sokkal
fontosabb
feladat nálunk a hasznos
könyvek
olvasásának
megkedveltetése,
semhogy
az itt-ott mutatkozó
bármily
csekély adóztatással
el szabadna
fojanunk.
kedv nyilvánu'ását
A rendelet
célja tiszta, szándéka
nemes,
Megjegyzéseimmel
nem
akarok annak gáncsot vetni, sőt ellenkezőleg:
szivernből üdvözlöm
azt.
Nemes szándékainak
szerető féltése mondatták
velem a fentieket. Vajha
hiányait az ügy érdekében
tanügyi kormányunk
orvosolná!
Ezen rendelettel
egyidejüleg
magánál
a rendeletnél
is fontosabb
intézkedés
látott napvilágot.
A miniszter
kiadott
egy sza bá lyza tot
a
népiskola i z/jusá gi z'r a tok megbz'yá lá sá r ól, jegyzékbe zkta tá sá r ól és ha szná la tá r ól. Ezen szabályzatot
annyira fontosnak
tartom, hogy főbb intéz-

ide ikratom.
kedéseit szintén
A miniszter az ifjuság! iratok megbirálása és a vele kapcsolatos
üzyek
elintézése végett:
"Népiskula i Ifjusá gi Kó'nyütá r a ka t Intézo Bizottsá g"-ot
szervez. A Bizottság áll egy elnökből, egyelóadóból
és 12 tagból, kiket
5 évi időtartamra
a miniszter nevez ki. E Bizottság feladata egyuttal az
a z ifjusá gi ir oda lom figyelemmel hsér ése, elleniskola szempontjából:
őr zése és ir á nyítá sa . A miniszter rendelkezése
és vezetése alatt álló népiskolák csak oly műWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
v e ket
szerezhetnek
be, a melyeket
a miniszter a
a népiskolai
ifjusági kó'n)lvtá r jeg)lzékbe iktatott.
Bizottság felelős ajánlatára
A beiktatás ért a kiadó folyamodik.
A B zotrság
a hozzá
benyujtott
ifjúsági iratot egy rajta kívül álló
birálónak adja ki, a ki megvizsgálja,
hogy:
a ) alaki és tartalmi szempontból
értékes-e?
b ) hazafiság,
magyar nemzeti érzés tekintetében
ne.n esik e kifogás
alá, nincs-e benne közjogellenes ?,
e ) nincs-e
benne felekezeti izgatás?
d) nem foglal-e magában a valláserkölcsi
nevelés szeJlemébe ütköző
tanokat, részleteket,
vagy kifejezéseket?
el n y e l v - és stilus dolgában
nem esik-e kifogás alá?
j) a mindennapi,
vagy ismétlő
népiskolai
növendékeknek
való-e?
g ) nyomdai
kiállítása és bolti 'ára megfelelő- e ?
és stílus dolgáMegjegyzendő,
hogy ha az ifjusági irat magyarság
ban nem felel meg a .követelményeknek,
egyéb jó .tulajdonságai
mellett
sem vehető fel az ifjusági kőnyvtárak
jegyzékébe.
A beérkezett
bírálat alapján a Bizottság dönt. Határozatát
a birála1) Ifjusági könyvtárak és ifjusági olvasmányok a nevelés szolgálatában.

346. lap.
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tokkal együtt
negyedévenként
felterjeszti a miniszternek,
a ki a döntés
alapján az ajánlott művek jegyzékét
összeállít ja és közzé teszi. Minden
év január 'havában
a Bizottság
összefoglaló
jelentést
terjeszt a miniszterhez, a melyben a megelőző évben megbiráit
műveket nemzeti, mű velődési és pedagógiai
szempontból
jellemzi, a tapasztalt hiányok ra és fogyatkozásokra
rámutat,
megmutatja
a követendő
irányokat
és a teendőkre
nézve konkrét javaslatokat
tesz.
Ezen
szabályzat
alapján a bizottság
megalkotta
"Ügyrendjét " , a
melyet a miniszter
1902. évi 3814. ein. sz. alatt kelt rendeletével
jóváhagyott.
Ez " Ügyrend " általános
intézkedések
mellett meghatározza
az
elnök, az előadó és a bizottsági
tagok
teendőit;
szól a birálókról és a
birálatokról;
megállapítja
a művek fölötti szavazást
és a jegyzékbe
iktatást; intézkedik
az elvi megbeszélések
mikéntjéről,
az évi jelentésről
és
a bizottsági
könyvtárról.
•
Az elmondottakból
nyilvánvaló,
hogy mily nagy és szép feladat
vár a Népiskolai
Ifjus ági Könyvtárakat
Intéző
Bizottságra.
A miniszter
gondoskodott
arról is, hogy ezen nagyfontosságu
és különösen
a birálati
szempontokat
éles szemmel és körültekintő
figyelemmel felsoroló szabály. zat holt betű ne maradjon, a mennyiben
a. Bizottságot
kiváló tanférfiaink
sorából alakította
meg, elnökévé pedig szerenesés kézzel egyik leghivatottabb pedagógusunkat;
a vidéki állami tanítoképzők
miniszteri biztosát,zyxwvutsr
Sebestyén Gyulat,
nevezte ki. Természetes,
hogy kezdetleges
állapotainkat ez a Bizottság
nem lesz képes egy csapásra
megváltoztatui.
Ennek
a Bizottságnak
létesítésével
azonban
eljutottunk
odáig, hogy
ifjusági
könyvtárainknak
legalább
egyik része szükségletét
nem fogja fércmű
vekkel
fedezni,
beszerzéseinél
nem fog irány és cél nélkül kapkodni;
eljutottunk
odáig, hogy ifjusági irodalmunk
művelői a pedagógia
szükségleteit hivatott tényezőtől
fogják megismerni,
hogy ez irodalom kevés
hivatott művelője a kapaszkodók
nagy csapatja mellett érvényesülhet
a nélkül, hogy a szeszély változó kivánságait komoly feladatának betöltése mellett
figyelembe
venni
kényteleníttetnék.
Mert ez a Bizottság
akkor
fogja
hivatását
eredményesen
betölteni, ha tárgytalanná
teszi Neményinek
ezen
éles, de igaz kritikáját,
hogy:
"a kritika minálunk
sem irót nem nevelt
még senkiből, sem pedig az Isten kegyelméből
való irót nem irányitotta.?")
Ezen hivatalos
intézkedések
kiegészítéséűl
emIítem meg, hogy a
vallás- és közoktatásügyi
miniszter
1902. évi 12,015. sz. alatt kelt rena melyeknek
működeletével intézkedett
zfjusá gi egyesületek alakításáról,
dését - mint látjuk az ifjusági
könyvtárak
működésével
összekapcsolni igyekszik,
illetőleg a népiskolai
ifjusági könyvtárakkal
ez egyesületek működését
támogatja,
irányítja, joforrnán
tartalommal
látja el. Az
ifjusági
könyvtárak
mellett pedig kiváló gondot
fordít kormányunk
a
népkö'nyvtá ra k
alapítására
is. Így 1902. évi julius 20 án 45,187. szám
alatt kelt rendeletével
a Muzeumok
és Könyvtárak
Országos
Tanácsa
által kiad ott : "Utasítás
a népkönyvtárak
szervezésére,
a népkönyvtárak
számára
ajánlható
művek jegyzékévei"
című értékes kiadványát
a népkönyvtárak
szervezőinek
figyelmébe
ajánlotta.
Hogy mily szoros és ter1) Dr. Neményi könyvének

281. lapján.
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mészetes
kapcsolat
van az ifjusági
és a nép könyvtárak
között,
azt
bizonyára felesleges itt bizonyítgatnom
.' Sőt nem túlozok, ha azt allítom,
hogy az ifjus ági könyvtár
feladata
népünknek
a népkönyvtárak
eredményes használatára
való nevelésében
csúcsosodik
ki. .
Ezen kormányzati
intézkedések
meggyőznek
bennünket
arról, hogy
közoktatásunk
intézői és vezetői az ifjusági olvasmányok
és könyvtárak
pedagógiai
jelentőségét
nemcsak teljes
mértékben
felismerték,
hanem
ezeket a nevelés rendszeresszolgálatába
komolyan
törekszenek
beállítani.
Ugy hiszszük azonban,
hogy ezen rendeletek
az általános
intézkedéseknek csak előhirnökei
s mint ilyeneket a legnagyobb örömmel üdvözöljük
őket. Csak arra kérjük korrnányunkat,
hogy ezen rendeletek
végrehajtásáról szígoruan
gondoskodjék.
II. Neményi művének
megjelenése
óta azonban
nemcsak
a hivatakr zúka is Hogy
los gépezet kerekei indultak meg, hanem megmozdult
azyxwvutsrqponmlkjihgfedc
mily szomoruak
voltak eddig s lesznek még minden valószinüség
szerint
ezután is sokáig állapotaink,.
annak jellemzéséül
hadd idézzem Neményit.
"Micsoda minálunk
a kritika?
Egy valami, a minek létezésében
hinni
kell, de a mit látni, vagy érezni nem . lehet. A ki nálunk
kritikát a szó
tiszta értelmében
valamely műről
gyakorolni
mer, az elveszett
ember.
Valóban bámulatos,
hogy ez a nemzedék,
a mely a byzantinismus
legtömegesebb, legémelyítőbb
megnyilatkozását
is csodaszerü
jó gyomorral
veszi be, a gáncsnak
legcsekélyebb
adagjától
is azonna1 tajtékzó dührohamokat
kap. Annyira vagyunk
már e téren,
hogy ha egy szigorubb
kritikai cikket
olvasunk
valamelyik
lapban,
akkor első gondolatunk,
hogy az okozati
összefüggést
a mű írója és a birálat között
fennálló
személyes viszonyban
kutassuk.
Ez a felfedező
út rendszerint
nem sok.
időnket és fáradtságunkat
veszi igénybe,
mert ha az első nem, de a
második ember a kihez fordulunk,
biztosan
tud részleteket
szolgálni a
phaenomen
magyarázatához.
Ily specifikumokat
pedig nem tekintve, a
megjelenő művek vagy boldog agyonhallgattatásban
részesülnek,
vagy
pedig a pajtásság
révén ugyanezen
értelemben
csak más-más kifejezésekkel - konstatáltatik
szerzőikrőI,
hogy bölcsőiker múzsák ringatták
és állották körül és hogy azóta sem mozdultak
el egy pillanatra
is
oldaluk mellől.'
"Pedig ha valami téren, akkor az ifjusági irodalomban
bizonyára
első helyen volna indokolt a szigo ru, de igazságos,
a szó legnemesebb
értelmében
vett kritika. Egy egész nemzet
erkölcsi és szellemi életének
átalakuló processusa
jórészt ezen a téren játszódik
le. '(1)
Hogy mily égető
szükség van nálunk
erre a kritikára,
arról a
fentiek mellett álljanak még itt Szerzőnek
következő
szavai:
"Egyetlen
nemzet ifjusági irodalma
sincs annyira
elárasztva
bevallott
és be nem
ua liot: idegen elemekkel, mint a mienk; csa-k nálunk nem akad senki, a
ki erre a jövő nemzedék
hazafias lelkületét és érzését
rák fene módjára
pusztító bajra reá mutatna,
vagy neki gátat igyekeznék
vetni. "2)
Történt
már a multban
kisérlet ezen tarthatatlan
állapotok
meg1) Dr. Neményi könyvének 280. lapján.
2) Dr. Neményi könyvének 201. lapján.
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de sikertelenül.
Az elmult nyáron
egy lelkes kis csapat
szüntetésére,
Neményi művének
hatása alatt ujra összeállott.
hogy ezen pusztító bajra
reá murasson és neki gátat igyekezzék vetni. A szegedi tanítóság
néhány
lelkesebb és idealisabb tagjazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJI
P erfessy L ászló és dr . Ká r pá ti Károly vezetésével megindította
az «l/zusá gi Ir oda lom» cí-nű kr itzka z' fol)'ól1'a tot. A
Endr ényi Imre
könyvkereskedő
adja ki és eddig
5 szám
folyóiratot
jelent meg belőle. Azt hiszem nem sértem meg az imént megnevezett
egyelőre csupán
kisér letnek tekintem.
Sót
szerkesztóket,
ha vállalatnkat
az eddig megjelent számok arról szolgáltatnak
kézzelfogható
bizonyságot,
hogy vállalatuk
kisérletnek
sem valami er ős. Mindenek előtt nélkülözzük
a vállalat ha tá r ozott es er őteljes programmját.
Programmnak
kell tekinte,
nem Perjéssynek
az 1. számban
megjelent
" Ifjuság]
Irodalom"
cí nű
cikkét, a melynek
fontosabb
részei im ezek: "Az az idealis lelkesedés,
mely Neményl
művében
megnyilatkozik,
ragadt
magával
bennünket,
midőn elhatároztuk,
hogy az ifjusági o.vasmányok
szolgálatára
folyóiratot
indítunk.
Az ifjusági olvasmányok
ügyét szolgálni
kivánjuk : cikkek és
olvasmányok.
fontosságát,
birálatok
közlése által. E cikkek: az ifjúsági
nevelő hatását,
általános
képző erejét fogjak hirdetni,
az ifjusági irodalom fejlesztésére
irányeszrriéket
vetnek fel, s foglalkoznak
az ifjúsági
könyvtárak
berendezésével
és vezetésével."
"A bir á la tok ez z'dőszer int
a zokr a a z ifjusá gi
kö'nyvekr e ts ir a tokr a ter jednek ki, melyek zfjusá gi
olva smá nyul e!só sor ba n a já nlha tók.'1 "Fel óhajt juk ölelni a gyermekirofo k o e a tá t,"
"Minden esetleges
vitás kérdést
dalmat s az úkolá k mz'nden WVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

minden irányban
ki véleményadás

független szak férfiakból összeállított
bizottságnak
adjuk
végett."
«F élévenként je~yzékeket a dunk ki a z a lka lma s
irányát az az elv szabja,
és megfelelő zfjusá gz' kö'nyvekr ől.» "Folyóiratlmk
meg, hogya
magán olvasmányt
a nevelés egyik legfontosabb
és mondhatni nélkülözhetetlen
segédeszközének
tartjuk. "1) Az eddig megjelent
cikkek cimei ezek: "Az ifjusági könyvtárak
szervezéséről és kezeléséről."
"Az ifjusági
iratok
"hivatalos"
bírálata."
"A magyar ifjúsági
irodalom'
remekeiről."
"Keveset, de jót és jól olvassunk"
és "A nemzetiségi
tanulók
olvasmányai."
A cikkek tartalma
Neményi
könyvének
egyegy
részét
repropukálja,
vagy variálja jól-rosszul,
különösebb
figyelmet, csupán az
tollából
eredő
cikk érdemel
utolsó
helyen
emlí tett és Ga gyhy Dénes
tárgyánál
és következtetései nél fogva. A birálatok
úkola fa jonkét
vannak
csoportosítva
(a mihez vagy legalább
tulzásba
hajtásához
szó fér) és
általában
megfelelnek
a. fent idézett
programm
követelményeinek,
azaz
rövid, savat-borsot
nélkülöző,
erőtlen is:nertetések.
A decemberi
számba
a folyóirat összefoglaló
jegyzéket
igér.
művében
megA szerkesztők
tehát bevallják,
hogya
Neményi
nyilatkozó
idealis lelkesedés r a ga dta őket e folyóirat
megindítására.
Ha
röviden azt mondják utána, hogy a Neményi kó"nyve a mi pr ogr .a mmulzk,
akkor azzal beéri mindenki, a ki e könyvet
ismeri. De magában
a lelkesedés
még nem programm,
cikk, még nem, irányeszme
és ismertetés
még nem birálat.
Ha ily folyóirat bizalmat akar kelteni, akkor nem kezdheti működését
azzal a kijelentéssel,
hogy egyelőre csak az ajánlható
1) Ifjusági Irodalom. 1. szám,
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műveket fogja birálni. Ily kijelentés nemcsak bizalmat nem kelt, hanem
az előtegezeit
bizalmat is megingathatja
és a vállalatot, az erőtlenség
gyanújába
keverheti. Ha az " Ifjusági Irodalom" Neményit vallja vezérének, akkor valóban "igyekezzék gátat vetm" ifjúsági irodalmunk pusztító,
vagy meddő termékei nek. Szóval legyen "q szó legnemesebb értelmében
kr itz'ka z' folyóirat ; 'kövessen határozott és erőteljes irányt. . Ehhez
vett"zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
erőre és bátorságra lesz szüksége;
arra az erőre, a mely az igazságot
szét tudja választani a hamisságtól, a nemeset a nemtelentől,
az igazi
drágakövet az értéktelen utánzattól; arra a bátorságra, a mely a felismert
menten ki meri
igazságot minden érdeklől függetlenül és pajtáskodástól
mondani. Azok a nevek, a melyek az "Ifjusági Irodalom" körül csoportosulnak, azt a reményt keltik bennem, hogy a vállalat a hozzá füzött várakozásnak hova tovább mind jobban meg fog felelni, ha csak általános
részvétlen ség közepett nem kell idő előtt, rr;int annak idején az általánosabb érdekeket szolgáló Magyar Kritikának, megszünnie. Hogy ez be
ne következzék, ajánlom aztsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFE
érdemes folyóiratot a tanítóképző
tanárság
jóindulatú figyelmébe. Az. ifjusági könyvtárak nemcsak a saját érdekeiket szolgálják, hanem általánosabb
ügyet is szelgátnak ennek a folyó.
iratnak a megrendeléséveI.
.
Bármennyire
óhajtom is e vállalat sikerét, nem hallgathatom el
azon meggyőződésemet, hogy élet képessége előttem legalább is kétséges.
Irodalmi és általában szellemi életünk még nem decentralizálódott
fogva anyagilag és szellemileg
annyira, hogy egy, már természeténel
kevéssé támogatott olyan vállalat, mint a minő valamely kritikai folyóirat, ez idószerint vidéki központban (ha az a központ mindjárt
Szeged
is) hosszabb ideig, vagy éppen állandóan fenntartható volna. Es ezzel
a .véleménynyel korántsem akarom a "vidéket kicsinylení", sót ellenkezőleg, örvendek minden olyan kisérletnek, a mely a szellemi és irodalmi
élet decentralizálását
célozza s a főváros minden szellemi életet felszívó
hatását megtörni igyekszik. A fentebb említett igazság azonban fennáll,
azért azzal számolnunk kell. A magam részéről, miután egy ily kritikai
folyó irat fennmaradását feltétlenül szükségesnek
találom, az "Iflusági
Irodalom" jövőjét pedig biztosítottnak nem látom: egy ha sonló célú vá lta la tna k a fővá r osba n, a "Népz'skola i Ifjusa gz' Kó'nyvtá r a ka t
Intézo Bizottsá g"-ga l ka pcsola tba n va ló létesítését ja va slom.
Hogy miért ezen Bizott-

sággal kapcsolatban? az alig szorul magyarázatra. Ha a Bizottság feladatát
komolyan fogja fel (a mit már eleve feltételeztem), akkor egy organumra,
a mely feltétlenül rendelkezésére áll, minden esetre szüksége van. Másként "az ifjúsági irodalom figyelemmel kísérése, ellenőrzése, irányitása"
,
ezen általánosabb és magasabb feladatnak betöltése legalább is nehezen
képzelhető. De viszont az ifjúsági irodalomnak is szüksége volna egy
oly. organumra, amely
őt nemcsak belső tartalmánál,
hanem külső
tekintélyénél és súlyánál fogva is képes lenne irányítani. Ezt a belső
tartalmat és külső tekintélyt,
. súlyt, ez időszerint csakis a
szóban forgó Bizottság kép
lO/.O
anumnak megadni. De egy
ily folyóirat anyagilag IS bi ~tv.a:~\7b'!ila, ([1 rt nem lenne valamire való
ifjusági könyvtár, nem len --éllt~k&1~
ereskedés, a mely egy ily
félhivatalos jellegű, valóban ~ányeJ"lléJ{e
omoly bírálatokat és hivaMagyar

TanftókéP

ZÖ'10Ú " f\ {\

0--.,..,
..6-

o,YYVÜ.v.":

-

~'-:>

2

01 )El ~ ,(\ o
\)'.. -{J.v WVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"

,

18,WVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
'J

zyxwvu

talos jegyzékeket
tartalmazó
folyóiratot
meg "nem rendelné.
Ily folyóirat
talán képes lenne "ifjusági írókat
nevelni és az Iste? kegyelméből
való
Írókat irányítani",
Ajánlom javaslatomat
az illetékes tényezők,
különösen
pedig a Bizottság
elnökének
sz íves figyelmébe.
Ill. Neményi azonban
az ifjúsági irodalomfejlesztése
és az ifjusági
könyvtárak
létesítése
ügyében
a legtöbb et várzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYX
ta nügyi egyesületeinktőt,
"A magyar tanító-egyesületek
meg a tanári egyesületek
legyenek - úgy'
segélyére
ezen nehéz és felelősségteljes
mond (az iskolai hatóságok)
munkájukban''-.)
,
De nem marad
meg általános
kivánság
hangoztatásánál,
hanem
megjelöli a rnódot is, a melylyel a tanügyi egyesületek
ez ügyet előbbre
vihetnék.
"Elénk eszmecsere
folyt a közelmult- időben erről a kérdésről'
az egyesületek
ülésein is és sok egészséges,
rnegszi vlelendő és kivitelre
es a z
érdemes eszme vetődött fel.. De a z ifjusá gi ir a toktza k felülbh'á lá sa
tudtommal'
a J á nla ndó művek jelIyzékének időr ől-időr e va ló kibocsá tá sa
legalább ~ nem tétetett szóvá sem a tanító-, sem pedig a tanáregyesületekben. 'Pedig ezt a pontot múlhatlanul
fel kell venniökműködésük
programmjába,
mert egy-egy ilyen jegyzéknek
a ,kibocsájtása
által fontos és nagy szolgálatot
tesznek a közjónak" .2)
-, .
Ennek
a nagyfontosságú
munkásságnak
vezetését
és irányítását
szerző a "Magyar Pedagógiai Társaság"-nakszánta.
"Alakítson - úgymond
-:- kebelében
külön ifjusá gi z'r oda lmi bisottsdgot és járjon elül
és tanáregyesületek
a maguk
jegyzékeit
is
. példát mutatva.
A tanítóterjeszszék
fel őhozzá
felülbírálás,
mintegy
sanctionálás
végett".")
"Ennél hazafiasabb,
magyarabb,
nemzetibb és úgy kulturális,
mint pedig'
sociálpolitikai nézőpontból
érdemesebb munkássággal
a "Magyar Pedagógiai
Társaság"
egy új iránynak
tevékenységét
nem indíthatja
meg". 5)
,
Nekem úgy tetszik, hogy Neményinek
munkára
hívó és serkentő
szózata a tanügyi
egyesületek
körében nem talált legalább eddigelé
-' -kellő visszhangra;
attól pedig, hogy oly értelmű
munkásságot
fejtkíván, még éppen nagyon rnessze vagyunk!
senek ki, mint a milyet
_
A. tanítóegyesületek
jelentősége
ez ügy szempontjából
a "Népiskolai
Ifjusági Könyvtárakat
Intéző Bizottság"
szervezése
folytán kétségtelenűl
veszített, de korántsem
vesaitette azt el teljesen.
Mert hiszen az ajánlható művek jegyzékének
összeállítása,
a mi a tanítóegyesületi
munkásság
köréből
kikapcsoltatott,
. ezen széleskörű
.kérdésnek
csak egyik
része.
Különösen
sok megvitatni
valójuk lesz a tanítóegyesületeknek
az ifjusági kőnyvtárak
seer ueeese és még több azok kezelése körül. Minde11
~ egyes vidéknek,
sőt községnek ..a bizottság
által meghatározott
kereteken
c
belül meg vannak a maga, különös
szükségletei
pl. a beszerzendő
művekre 'vonatkozólag:
akár a nép foglalkozását,
akár nemzetiségi
visze'nyait, vagy vallás-erkölcsi
életét es lelkületét
tekintsük.
Minden egyes
vidéken, sőt községben
különös szempontok
szerint lehet bizonyára, pl.
ő

1) Dr. Neményi könyvének

34. lapján.
2) Ugyanazon rnű 35. lapján.
ll) Ugyanott.
4) Dr. Neményi könyvének 12. oldalán.
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az olvasást' az ifjusággal és felnőttekkel
megkedveltetní:
. akár a nép természetét és .vérmérsékletér,
'akár' szokásait
tekintsük.
Es hány árnyalata
van még ennek a kérdésnek,
a melyeknek a megvilágítása
a tanítóegyesületek legszebb
feladatai
közé tartozik l Tanítóegyesületeink
eddigelé'
csak eJvétve, ötletszerűen
foglalkeztak
ezzel a kérdéssel ;itf
az ideje,
hogy állandóan' és tervszerűn
foglalkozzanak
vele. Tanügyi kormányunk
ne n is akarta, .nerri is akarhatra
e kérdést a' tanítóegyesülef
munkásság
köréből az említett Bizottság
szervezésével
' .kikapcsolni,
mert. hiszen a
miniszter rendelkezése
ésvezetése
alatt a népiskoláknak
csak 200/0-a
áll. A tanítóképző
tanárság
tehát igen jó szolgálatot
tesz ez ügynek, hazyxwvut
a z ifjusá gi kó"nJ lvtá r a k ls olva smá nyok kér dését, pl. Neményi
művénék,
ismertetése
kapcsán," a ta nitóegyesületekben na pir endr e hozza és á lla ndóa n
na pir enden ta r tja .

'
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Há a tar.ítóegyesületek
az említett
bizottság
szervezése
folytá-i
nincsenek
felmeritve
a kérdéssel
való foglalkozás
alól, akkor
még kevésbbé várinak
az' alól felmentve
az úgynevezett
tanáregyesületek
.és
legkevésbbé a Magyar Pedagógia Társaság.
'
Én' úgy látom, hogya
Magyar Pedagógiai
Társaság
nem akarja
és egyelőre nem is fogja betölteni azt a vezető és irányító szerepet,
a
mit az ifjusági olvasmányok
ügyében Neményi neki szánt. Legalább ezt
kell következtetnern
abból, hogy Neményinek
nem es hévvel hozzá intézett felhívására
eddigelé
még nem is reagált.
Mintha a vaskalaposság
már 'ebbe a fiatal "akadémiá"· ba
is beütött volna és semhogy
"ulirányú
tevékenység"
felkarolásával
és az ezzel járó élénkebb
tevékenységgel
és
mozgékonysággal
a komoly
tudományosság
külszinének
ártson, inkább
értékesítés
,nélkülládafiában
"a benne
összehalmozott
szellemi -tőkét
heverteti".
Tanügyi
kormányunk
egyébként a Népiskolai Ifjusági Könyvtárakat Intéző
Bizottság
szervezésével
azon felfogását
látszik elárulni,
hogy a Pedagógiai. Társaság
vezető és irányító erejében
nem igen" bízik.
szellemi vezetése . és irányítása 'egyelőre
ki is
Ha az ifjus ági irodalom
esett a Társaság
kezéből, még mindig igen fontos feladatai maradtak az
ifjúsági olvasmányok
és könyvtárak
fejlesztése
körül. Csak egyet említek '.
A nyugati
államok
a nyill/á nos ifjusá gi könyvt{Ír a k szerveezek közül,
« már.
jelentékeny,
lépéseket
tettek., előre.')
Nálunk
zése tekintetében
ilyenek szervezésére
még kís érletek sem történtek.
Ily könyvtárat
nálunk
a fővárosban
kellene és lehetne
egyelőre feláLítani;
különösen
időszerű
ez il kérdés ma, a mikor a gyerme kek napközi otthonáról
komoly pedagógiai és társadalmi
tényezők 'tana kednak.
Egy pedagógiai
társaságnak
ennél szebb
feladat' megoldása
nálunk'
nem igen juthat osztályrészül;
, ne kicsinyelje a Magyar Pedagógiai
Társaság
kicsinyeinknek
ezen nagy : '
kérdését, hanem vegye kezébe ez ügyet ls á llítsa fej a z első, ma gya r
nyilvá nos zfjusá gi könyv/á ta t!
Hogy hogyan?
ez a kérdés nem' tartozik
ezen felszólalás
keretébe;
talán lesz alkalmam
erre vonatkozó
véleményemet más alkalommal
és más helyen elmondani.
Figyelemre
méltó . az a munkálat,
a mit a Mária Dorothea-Egyesület
1) Dr. Neményi
története.

könyve:

'II.

Az ifjúsági

irodalom

és könyvtárak

fejlődésének
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tanítónői szakosztályazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHG
«Ser dülő leá nyok olva smá nya ina k J egyzéke»1) címe
alatt Méhner Vilmos kiadásában 1891-ben bocsátott közre. A műhöz a
Mária Dotethea-Egylet könyvtára szerkesztője, Sebestyénné Sta ina Ilona
írt előszót és benne az indítványozó Györ gy Ala dá r foglalkozik c A ser A könyvjegyzék
60 magyar művet .tartaldülő leá nyok olva lmá nya z'.-va l.
maz rövid birálat ,kíséretében.
E mellett a német irodalomból 93, a
franciából 98 és az angolból
237 művet ajánl. Miután e munkál attai
Neményi behatóbban foglalkozik, itt röviden csak utalok a mondottakra.")
Csak azt sajnálhatjuk,
hogy ezen specialis célt szolgáló jegyzéknek
eddigelé még nincs folytatása, - Miután azonban a nevezett szakosztály ily jegyzék egybeállítását "munkarendjébe
vette" és a szerkesztő
előszavában kilátásba helyezi, hogy "lehetőleg nemsokára egy második
is fogja követni": reméljük a serdülő leányok olvasmányai jegyzékének
folytatását. - A Mária Dorothea-Egyletet úgy szervezeténél fogva, mint
eddigi működése alapján kiválóan hivatottnak tartjuk ily jegyzék egybeállítására és úgy a tanítónők, mint a szülők körében leendő terjesztésére.
Az Országos Középiskolai Tanáregyesület már 1877, évi közgyűlésén foglalkozott az ifjúsági
olvasmányokkal,
megbizván választmányát,
hogy ifjúsági könyvtárjegyzék
összeállítása végett bizottságet küldjön ki.3)
A bizottság meg is alakult s el is készítette jegyzékét, a mit a Köz'öny
1878 évi folyamában közzé tett. A 80-as évek végén a kérdés ujra felmerült ezen egyesület választmányában s megvitatását ujból egy bizottsághoz utasította. Ez a bizottság azonban több éven keresztül sem készülvén el jegyzékévei
a választmány a jegyzék összeálitását
Dr . Szemá k
Istvá nr a bizta. Szemák lelkiismeretes buzgósággal fogott a munkához és
a középiskolai tanárság kiválóbbjainak közreműködésével elkészítette első
[egyzékét,
a melyet 1892-ben "Középiskola i If;üsá gz Könyvtá r jegyzék"
'címen Lauffer Vilmos (Budapest) ki is adott. Ezt a jegyzéket a
minisáteriurn
1894 ben figyelembe vétel végett a középiskoláknak
ajánlotta, egyszersmind szerkesztőjét
egy folytatólagos jegyzék összeállításával megbizta. Ez a második jegyzék ugyanazon évben megjelent, majd
1896 ban követte azt a miniszterium által ajánlott ha r ma dik jegyzék is.
1897-től kezdve Szemák jegyzékének
folyóirat alakot adott s évenként kétszer, nevezetesen a tanév elején ,és a tanév végén jelenteti 111eg.
Eddigelé 16 szám látott az "Ifjusági Könyvtárjegyzék"-ből
napvilágot.
- A középiskolai tanáregylet és Szemák ezen munkássága úgy látszik, Neményi figyelmét kikerülte. Dr. Szemák István ezen munkálatával kétségtelenül nagy szolgálatot tett nemcsak a középiskolai ifjúsági
'könyvtáraknak (a melyeknek szánta), hanem általában ifjusági irodalmunknak és könyvtárainknak;
addig is, mig a tanítóképző-intézeti ifjusági könyvtárjegyzék elkészülhet, könyvtárosaink ennek az úttörő munkálatnak nagy hasznát vehetik.
A többi országos tanáregyesület tudtommal rendszeresen nem foglalkozott ezzel a kérdéssel; sem ifjusági könyvtárjegyzék összeállítására
e kérdésszámbavehető kísérletet nem tett. Pedig tanügyi korrnányunk
I) A Mária Dorothea-Egyesület könyvtára. Szerkeszti Sebestyénné Stetina Ilona.
2) Dr. Neményi könyvének 39. és következő lapjain,
.
3) Lásd Középiskolai Ifjusági Könyvtárjegyzék. Szerkesztette : Dr. Szemák István.
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nek a közép- és szakiskolákra vonatkozó megoldását teljesen ez intézetek tanári testületeire és tanáregyesületeire
hagyja. - Ez a bizalom
ezekre a iestületekre 'és egyesületekre kétszeresen fontos kötelességet ró.
Kötelességet a bizalommal szemben és kötelességet az ügygyel szemben.
Mert ha fontosak az ifjusági olvasmányok a népiskola növendékére nézve,
akkor kétszeresen fontosak a közép- .és szakiskolák növendékeire nézve!
A miniszter példája ezen iskolák tanártestületeire és tanáregyesületeire
remélhetőleg serkentőleg fog hatni és aZt iskolai ifjusági könyvtárak kérdését az egyes tanáregyesületek remélhetőleg
az egész vonalon a megoldá s útjára terelik.
A TanítóképzőIntézeti
Tanárok Országos Egyesülete
mindenkor
kiváló figyelmet fordított a tanítónövendékek nevelő-oktatásának
ügyére;
az erre vonatkozó kérdéseket közgyülésein és e lap hasábjain nem egytárgyalta. Igy ki ne emlékeznék pl. kolozsvári közgyülészer behatóan
sünkre, a mikor az iskolai társas szellem nevelésére szolgáló intézmények
egész sora került tárgyalásra. -tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIH
A Magyar Tanítóképző
pedig mindig
különös figyelmet fordított az ifjúsági
irodalomra. Igy az 1890-iki és
K o m d r o m y zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPO
La jos ifjusági könyvek kritikai ismer1893· iki évfolyamokbanWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
tetését egy rövid általánosabb érdekü fejtegetéssei vezeti be. A többi
között azt mondja, "hogy az irodalmi kritika az ifjusági irodalomhoz
hozzászóljon, azt csak óhajt juk és várhatjuk; de a pedagógiai kritikát
ma gunkna k, a z úkola ügy munká sa zna k kell megter emtenültk és szerveznünk.
Talán legtermészetesebben
a Pedagogiai Társaság vehetné kezébe ez
ügyet és belőle mint középpontból indulhatna
ki a működés."
Folyóiratunk ettől kezdve évente többször' is közölt kritikai ismertetéseket.
Ezek között E. F a r kclS Sá ndor kritikái, mint a melyek az ifjusági irodalmi
termékek jóságának
legfőbb kriteriumául a ma gya r nemzett" szellemet
álIítják oda, szélesebb körü figyelmet érdemelnek. - Mindazonáltal fiatal
tanító képzésünk alakuló keretei miatta
szervezeti kérdések természet-:
szerűleg kerültek a multban egyesületi életünkben előtérbe, úgy, hogy
pl. az ifjusági olvasmányok
és könyvtárak
ügye nem részesülhetett
oly figyelemben, a melyet méltán megérdemelt volna. A szervezeti kérdéseket ma úgyszólván tisztáztuk már, ideje tehát, hogy a tanítóképzőintézeti nevelő-oktatás problémái kerüljenek az első sorba. Ezek között
a címbe foglalt első helyen érdemli meg figyelmünket: óha jta ndó tehá t,
hogy vá la sztmá lZ)lu71k a ta nítóképző-intézett" ijjusá gz' olva smá nyok és köny'l},
iá r a k ügyét munka ter vébe felvegye és ezt a kér dést mielőbb a megoldá s
útjá 1-a ter elje.!)

Mert igaza van Neményinek, mikor azt mondja: "Mint a gyors
folyású patak a belé esett követ addig-addig forgatja, sodorja, csiszolja,
míg az tetszetős, sima kavics alakot nyer; olyan hatása van a jó olvasmánynak is az ifjura : tisztítja lelkét, műveli szellemét; ezt és amazt
megfosztja szögletességeitől,
meg érdességeitől."
Moha r J ózse!.
Győrött, 1902. december havában.
1) Cikkiró a tanítóképző tanárok egyesülete
választmányának
december 17-én
tartott ülésén irásbeli indítványt nyujtott be e tárgyban, A választmány az indítványt
elfogadta s elhatározta,
hogy a tanítóképző-intézeti
ifjusági könyvtárak ügyével részletesen fog foglalkozni.
Szerk,

22kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A tan ítók ép zés szín von ala.
,

-

Törekvések Németországban.

-tsrqponmlkjihgf

,

Az életbeléptetendő
tantervtől
méltán várjuk tanítóképzésünk
nagyobb
lendületét.
Minden
fejlődés
természete
szerint, azonban
bizonyos,
hogy
ez a tanterv
sem lesz örök időkre
való. Egyszer
az is idejét multa
álláspont "lesz, mert a nemzeti élet fölébe kerekedik
majd .. Vannak már
ma is szép számmal a mai élet megvalósítható
szükségletein
fölülemelkedők, a kik ideálul odatűgik a tanítóképzést
a minden szellemi képzés
főiskolájába,
az egyetemre.
Országos gyülésünkön
legutóbb is esett ilyen
szó. Es nem is baj, ha köztünk
időnkint szóba kerülnek
olyan ideálok
is, melyek nem e világból
valók. A gyakorlati
alkotásokban
fáradozók
tűzött
erőit acélozza
az a sugalló' erő is, a mely az e fajta magasra
ideálokból
sugárzik ki.

Németország
népoktatási
köreiben
mind többen
foglalkoznak
a
tanítóképzés
színvonalának
olyan
emelésével,
hogy az odakerüljön
az
intelligencia
többi tényezőjénekképző
iskolájába,
az egyetemre. Anémet
.
tanítóképzők
lapja, il "Piidagogische
Blátter"
nemrég
egyik számában
összehasonlító
megjegyzéseket
tett az állatorvosok
és a- taní ók képzése'
között. A birodalmi szövetségtanácsnak
mult év julius. 3-án hozott határozatából
indui ki, mely szerint állatorvosi
főiskolára
ezután ott is csak
gimnáziumban,
reálgimnáziumban,
vagy főreáliskolában
szerzett érettségi
bizonyítványnyal
lehet menni. E törvényhozási
ténynek
a népoktatás
színvonalához való közétzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJI
Stoyna k még 1872-ből való, mindjárt a tanítóképzésnek.
1901· ig érvényben
maradt rendezése után tett megjegyzésével
világítja meg. "Hogy
van az, kérdé Stoy hogy az állatorvostól,
kire a paraszt szarvasmarháját
és lovát bízza, sokkal mélyebb, nagyobb;
az igazi gondolkozást,
jobban fejlesztő
előtanulmányt
kívánnak,
mint a
paraszt gyermekét
gondozó
tanítótól,
kinek tudásával
eddig egyáltalában
nem törődtek
és a kinek 1872. okt. 13. óta ic; csak igen soványan,
szinte irígy fösvénységgel
juttatnak
a műveltség
anyagából".
Baden nagyhercegség
törvényházában
is szó ba került a néptanítók
Dusch
kérdése
A freiburgi
tanítóképző. intézet
felállítását
okadatolta
közoktatásügyi
miniszter.
"Több tanítót is kapunk ez új intézet által.va
többiek
képzése
mélyrehatóbb
is lesz majd, mert az új intézet megkevésbiti
azok tanulóinak
a számát".
A mélyreható
képzés érdekében
Goldschmid
képviselő
még több tanítóképző-intézet
fölállítását · sürgette.
Ezzel kapcsolatban "kűlönösen
melegen ajánlotta
a kormánynak,
hogya
tanítóság
buzgó
törekvését
a több és magasabb
fokú tudás után' ne
nyomja. el, hanem
szeretettel
üdvözölve
támogssa.
Ne mondja
senki,
hogy
ezzel az elégedetlenséget
és a magaeíbizottságot
növesztjuk
á.
tanítóságban.
Csak a félművelt
követelődző,
az igazán művelt szetény.
Azt is' mondogatják
ilyen
kivánságra
: / Jó, jó, de ki fogja az édes
apróságokat
a Schwarzwaldban
az ábécére
megtanítani.
ha a tanító
annyit fog tanulni-l
Akkor ugyan egy sem rnegy falura!
Nem félek én
attól,.-:
mondta
a badeni
képviselő mert hiszen akkor faluhelyt a
főiskolai képzettségű
papok is mind elégedetlenek
lennének helyzetükkel.
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éppúgy, mint evangélikus
éppen
Pedig a legtöbbjekatholikus
nagyobb műveltségénél
fogva nemcsak mások boldogságán
munkálkodik
áldásosan,
hanem a saját élete is maga a megelégedettség.
Legutóbb
.a bajor és a türingiai
tanítók
egyesületének
gyűlésén
tárgyalrák
a tanítók
képzésének
színvonalát.
Kaiserslauternben
volt a
bajor tanítók gyűlése agusztus
5-7-ig.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQP
Eisenhofer ludwigshafeni
tanító
és Sehober lauingeni tanítóképző
tarjár voltak az előadók
Különösen
az
első előadó gondolatmenete
érdemes az elmélkedésre.
szükségessé
Pedagógiai
ésnemzetpolitikai
szempontok
egyaránttsrqponmlkjihgfedcbaZYXW
teszik a tanító képzés javítását.
A bajor tanítóegyesületnek
pedig nem
szabad beérnie azzat, hogy csupán
a most megvalósítható
dolgokról
tárgyal, hanema
küzdésre
érdemes ideált 'kell kitűznie. Ebben a rnunkájában
nem béníthatja
meg sem a tanítóhiányra,
sem a politikai
megszerzése
ne történjék
külön
pártokra való tekintet, Az előképzettség
középiskoláés céhszerűen.
Ép azért a szakképzőbe
csakis a 9 osztályú
ból legjobb
a reálgimnázium.
lehessen belépniA preparandiák
azért, ha kbzépiskolákká
nem változtatják
őket, megszüntetendők.
A
a hogy -ma történik a
zenének
olyan
széles alapra
vetett művelése,
tanítóképző intézetekben,
a tanító! hivatáshoz
fölösleges.
A tanító zenetudásának
egyedű.i mértéke
csak az lehet, hogya
népiskolában
az
éneket oktathassa.
A sza ~műueltséget négy fölállítandó Pedagógiuruban
szerezzék meg Bajorország
leendő tanítói. Ezek lehetőleg az egyetemeken
tanfolyammal.
A szak tanulszerveztessenek
legalább
két évre szóló
mányok alapvető tudományai
logika, fiziológia, pszichológia,
etika és kiegészítésűl a filozófia története. A valóságos
szaktudományok
a pedagógia
és története.
A néptanítójelöltek
ezen fölül az általános
6s különös ,
oktatástant,
a népiskolai
módszer történetét
és a szervezettant
tanulják.
Az iskolai egészségtani
ismereteket
a fiziológiával
kapcsolatosan
is taníthatják, de jobb, ha minden jelölt önálló
tárgyként
tanulja. A Pedagógiummai kapcsolatos
a legalább
négy osztályú
gyakorlóiskola,
A záró-'
vizsgálaton csak a Pedagógium
itt jelzett tárgyai
fordulnak
elő. A gyakét év mulva történik, a melyen a népiskolai
korlati képesítővizsgálat
metodikában
és az ijjitsá gi
ir oda lomba n
való jártasságáról
győződik
meg a bizottság
A tová bbképzés útja magasabb
fokú iskolákban
mindjárt a Pedagógiu-n záróvizsgálata
után is szabad a 'tanitójelölt
előtt vagy folytathatja
tanulmányait
magasabb
képesítésért
azután
is. A pedagógiumi
két
esztendő mindenképpen
beszámítás
alá esik.
A kényszer jellegévei biró
tanítógyülések
helyett
szabad
választással
szervezett
tanítóönképző
egyesületek
legyenek és ezek határozatai
kerüljenek az iskolai hatóságok
elé figyelembevétel
végett. A kiválóbb
tanítók
továbbképzésük
eszköz-'
lésére a hatóságoktói
ösztöndíjakat
kapjanak
külföldi tanulmányútra.
nálunk a népoktatás.
érdekében
legalább
Ezt az utolsó kívánságot
a tanítóképző
tanárok között kellene megvalósítani.
A türingiai államok tanítógyülésén
Fridrichrodában
,szeptember
30-án
MutheszUs Károly
weimari
tanítóképző
tanár
mondott igen érdekes
és
gondolatfejlesztő
beszédet. A német
tanítóképzők
lapjának szerkesztője
helyesléssei
fogadott
beszédjében
a következő
gondolatokat
fejtegette :
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A tanítónak működéséhez
manapsag támasztott kivánságok
kÍ'eEé'~
gitése végett akkora kiterjedestsrqponmlkjihgfedcbaZYX
és olyan mélyreható általános művelt
ség re van szüksége, hogyanemzettest
tagozataiban a magasabb fo· kú
műveltséggel
birók sorában van a helye. Kétségtelen, hogya
néptanító
hivatásának helyes megértése kizárja
annak a Iehetőségét,
hogy általános műveltségének
anyaga kevesbíttessék.
Mint minden más szellemi,
munkával
járó hivatásban, a tanítói hivatásban iszyxwvutsrqponmlkjihgfedcb
el kell külóllÍteni a zű

előkészítéskor a z á lta lá nos es a sza kmífveltség
a nya gá t. J ogos a végstf
célna k kztífzó"tt tór ekvés, hogy a jó'vendő idők néjJ ia nítója á lta lá nos mífveltség-ét a bba n a z iskolá ba n secr eese meg, melyben a tó'bbi hiva tá sok ember ei.

Addig is a
gondoskodni.

,

tanítóképzők

mai szervezetében

kell a továbbfejleszrésről

Az á lta lá na s
műveltség, melyet a tanítóképző
nyújt, Muthesiuskivánsága szerint népies nemzeti legyen, a haladó' tudomány megállapított tételeit tartalmazza, a népiskola anyagának felölelésévei a tanuló
ifjak korának és a magasabb fokú iskola jól felfogott hivatásanak megfeleljen, a rnűvészeti tudás elemeit ne nélkülözze
es legalább egy idegen
nyelv kötelező tanulása tegye teljessé.
A sza kmífveltségben az első feladat, hogy a tanítóképző hiva tott
ta nítók fejlődésének vesse meg jól az alapját. Ez acéllebegjen
a tanítóképzők előtt, éppúgy a pedagógiai gondolatkör magvetéseker és növelése-o
kor, mint a gyakorlati tanítás ügyességébe való bevezetéskor . A pedagógiai műveltség ,csak akkor hajthat szárba, a tanítói hivatottság csakis,
akkor érlelődhetik meg igazán a tanító egyéniségében, ha erejének majd,
nem egész teljességével arra veti magát; azért a szakrnűveltség előtérbe,
jutásával az általános műveltség tudásanyagának
mind jobban el kellt
maradnia, a tanulók lelkét pedig nem kell nagyon megterhelni a vizsgálat gor.djaival.
. E kettős cél eléréséhez kevesli Muthesius a türingiai szemínáriumokDan szokásos hat évi folyamot, kivánja, hogy egygyel megtoldják, azonfelül szabadítsák meg a tanítóképzőket mindazon munkáktói,
melyek
tulajdonképen való hivatásával csak igen lazán függenek össze. A zenei
oktatásnak ő is szűkebb tért kiván.
Nagy nyomatékkal emeli ki Muthesius, hogy a tanítói pályára, való.
előkészülés
nehéz munkájának megbirására a legjobb biztosíték a tanuló,
arravalósága.
Éppen azért ellensége minden olyan intézménynek, mely
a hivatlanokot csalogatja erre a pályára. Idesorozza az ösztöndíjakat, aZ\
ingyenes ellátást,
az ingyenes oktatást, a melyek minden más pályával
szemben különösen olcsóvá teszik a tanítóságra való készülést. Az elő- .
készület olesósága
pedig apályaválasztáskor
megtévesztő hamis szempont. A kik attól félnek, 'hogy e pályakönnyítő
intézmények
nélkül
tanítóhiány áll be, azoknak azt mondja Muthesius, hogya ta nítói pá lyá t
legbiztosa bba n
biztosítjá k.

A
vethetik
a többi
képzés

a z teszi vonzóvá , ha a ta nítók

a nya gi

helyze/ét mz'ndj; obiNZ1a

tanítóképzők a legjobb körülmények
között is csak az alapját
meg a tanítók szakműveltségének.
Az önképzésnek marad fenn
munka Intézkedésekkel kell arról gondoskodni, hogy ez az önaz iskolai tanulmányok végével teendő első tanítói vizsgálattói a.
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terjedő időbenzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIH
r endszer esen, ne ta lá lomr a tö·r ténjék. A tanítók
másodikig
magukemelése
végett követelni kell, hogy az egyetem megnyíljék
előttük
és tudományos
tanulmányaikról
vizsgálatot
állhassanak
ki.
A tanítóképzés
színvonalának
emelése
végett
Muthesius
végül
tanírókhoz,
melyet évekkel ezelőtt
azzal a kéréssel
fordul a türingiaitsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONML
egyik budapesti
napilapunkban
e sorok
írója a magyar
középiskolák
tanáraihoz . intézett,
hassanak·
közre
a maguk
hatáskörében,
hogy az
ujabb tanítónemzedék
azokból
kerüljön
ki, a kik a néptanítói
pályára
különösebb
hivatottságot
árulnak el.

*

*

*

Az a törekvés,
hogyatanítóképzés
színvonalának
emelkedésévei
főiskolája is megnyíljék,
nema tar ítók előtt a 1Udományosműveltség
csak a tanítók és tanítóképzők
közt, hanem az egyetemi tanárok közt
is mind több szószólóra
lel. Nagy örömmel
olvassák most anémet
tanítók Eucken Rudolf jenai profeszornak
értekezését,
mely a "Deutsche
Monatsschrift
für das gesammte
Leben der Gegenwart"
októberi füzetében jelent meg. "A nemet ta llítósá g művelődést" tö'1'ekvései és ezek nema címe a tanítók
igaza iránt való nagy jóakarattal
és
zeti fontossá ga "
tudással megírt értekezésnek.
A tanítók' mozgaimát
nem magában
állónak, épen nem pusztán
egyéni
becsvágyból,
az emelkedés
vágyából
származónak
tekinti,
hanem rnint a német nemzeti művelődésnek
igen
becses
mozzanatát.
E mozga lom ma gva
a népz'skola hz'va tá sá na k es
felfogás, hogy a nép.
jelentőségének elvz' megá lla pítá sa . Rég idejét múlta
iskola csak a népnek a legszükségesebb
tudnivalókat
közlő intézménye.
Pesalozzi
óta a népiskola
az. egyetemes
nemzeti
műveltségnek
alapvetője, a hol csak az eszközök
egyszerűbbek,
mint más iskolafajokban,
de a hatás jelentősége
éppen nem kisebb. Sőt éppen az egyszerű,
nem
halmozott eszközök
teszik lehetövé
a lélek belső erőinek fejlődésében
a
valóban irányzó vezetést. Azok az átalakulások,
melyeken az emberiség
a 19. században
átment,
ma a népiskola
jelentóségét
még jobban
szelleemelik. Az anyagi és szellemi javak a szabadság és egyenlőség
mében való eloszlása
az egyesek
érté két a maguk és a köz számára
emeli. A néptömegek
anyagi jólétének
és politikai hatalmának
emelkedésévei magasabbra
kell jutnia a népiskolának
is. Ezzel
pedig elválaszt.
hatatlanúl
össze van forrva a tanító' munkájának,
állásának
jelentősége.
Természetes,
hogy mindezzel
megszaporodnak
a kivánalmak
a tanító
műveltségére
nézve is. Nem lehet igazán nép- és embernevelő,
ha nincs
igazi tudományos
módszere,
ha erkölcsi
elvek, psychológiai
meggyőződések nem biztosítják
szellemi
mozgásszabadságát
és egész énje nem
lelkedzett ki a maga kora szellemébő!. Ha azonban
ezek a tulajdonságok
ma a jó tanító elengedhetlen
tulajdonságai,
akkor szó sem férhet hozzá,
találha a tanítóság
előtt az egyetemet
megnyitják.
Csak az egyetemen
ható fel együtt a tudományos
kutatás és közlés, csak itt folyik a problémák árja, melyben megedződik,
kialakul az arravaló
tanulók különös
mivolta, kezdőereje.
A nemzet
szellemi
munkájának
nagy és jelentős
részét az egyetemhez
egyszerűen
hozzá
nem
ereszteni,
annyi
mint
munkásait
korlátoz ni az éltető szabadság
rriozgásában,
a nemzeti élet
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egy részét a sorvadásra
kárhoztatni.
Az egyetem ,már régen megszű-it
tudományos
hagyományok
letéteményese
lenni. Az -élet nem egy vonatkozása,
melv azelőtt
távol állott a főiskolai
oktatástól,
ma' otthonát
bírja az' egyetemen,
csakhamar
egész természetesnek
fogják' találni azt
is, hogyanépiskola
erőgyüjtésre
a tudományos
élet középpontjába
törekszik,
a minthogy
az, élet tar ításától nagyon sok olyan dolgot találunk természetesnek,
'a mit azelőtt lehetetlennek
véltünk.
Annyit mindenesetre meg kell kivánnunk,
hogyatanítóság
tudományos
törekvéseiről
az egész nemzeti
élettel való szoros
összefüggésükben
gondolkozzunk,zyxwvut
A neme:
oldha tja
le. Er ős,
ha gyha t
mely a z

a

nemzet a r á vá r a kozó na gy múve!ődész' fela da toka t
csa k a kkor
meg, ha a z z'degen nehézségeket benső er őznek fokozá sá va l 'győzz' ,
milyr eha tó műve/ts/gr e, a la pos képEtttségr e va n szüksége;
nem
sem szun'nya dnt', sem elveszni egyetlenegy olya 1t er őcsír á t sern;
egyesek tevékenységét biztosítja . Erre való a népiskola,
melyben

férfilakosság
950/o-ának
lelki élete megindul. Tanítói a megszaporodó
munkából
nem kevesebbet, de többet akarnak
lekötni a maguk számára.
Nem örvendetes-e
ez a nemzeti
érdek szempontjából?tsrqponmlkjihgfedcbaZYX
Szabad-é
ilyen
törekvést
közömbösen
vagy éppen szeretet és hit nélkül zordul fogadni?
Szabad-e
csak a nehézségeket
és kicsinyességeket
látnunk,
melyek
A kényeminden haladást
jelentő emberi vállalkozással
együtt- járnak?
Iernszeretet
által' táplált
szkepticizmus
roskatagságát
eltakarhatja
a bölcseség látszatával,
a fiatal, belső kényszereknek
engedelmeskedő
életerő
önmagából
meriii a megvalósulás
lehetőségéhez
a hitet, mely egyedül
juttatott
nagyságra
egyeseket
és népeket.
megérettek,
a
,
A hitet, hogy a tanítók az egyetemi tanulmányokra
jénai
egyetem
filozófus
tanára
azokon
az egészen
közkeletűvé
vált
kezdődtek.
Meleg
szüneti
tanfolyamokon
nyerte,
melyek épen Jénában
lelkesedést,
kornoly
felfogást,
fáradhatlan
szorgalmat,
serény. igyekezetet, a kapott útmutatások
szerint önálló tanulmányokra
va ló készséget,
a "hatások maradandóságát
tapasztalták
a tanárok önkéntes, tanítványa- kban, Nem egy volt a tanítók közt a ki esőben és viharban
több órányi
távolságból
ment el az előadásokra,
melyeken
nem a tudományok
kényelmes
nép szerűsítését,
hanem mindent a végső okokra vonatkoztató
tudományt
magát
kérték és kapták.
Igazi' gyönyörűséget
okoz az előadó tanároknak
a hallgatók igazi éhsége és szorniúsága
a szellemi táplálékért,
mikor egyébként
annyit látni az életben,
a kik már az iskolai
tudástói is megcsömörlöttek.
Németországban
is sokan
vannak
még, a kik ellenzik,
hogya
haladni kívánó tanítók' az egyetemen
tanulhassanak
és vizsgálatot
tehessenek, Bizonyos
azonban,
hogy az ellenzők
fogy ton fogyni fognak ott
is és majdan
idővel
minálunk
is. Minden
kor megteremti. a szükségszerű intézményeket.
Nálunk is megjő annak az ideje, hogy- az egyetem
Egyelőre
az a sürgős,
hogy pecsétes
fiai közé' fogadja a néptanítóit.
írással igazolja
azokat a kiválasztottakat,
a 'kikkel pár éve azért törődik,
mert a tanítók
tanítói lesznek.
A törvényesen
szervezett
tanítóképző,
tanárképzés
nagy erővel fogja belülről segíteni az egyetem kapuit nyitogató tanítókat.
Arad.
Szöl/ősz' Istvá n.
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A valtás- és közoktasügyi
tárca 1903. évi költségvetését
az alábbiakban ismertetjük.
-,
_.
.
tárca' i{ölts· égvetési javaslata
a kiAz 1903. évben a közoktatásí
r endes kia dá adásokat illetőleg 48.569,883 koronát
tesz ki. E főösszegbőlzyxwvutsrqponmlkjihgfedc
sokr a 42.084,699tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
korona
2.742,854
korona),
á tmeneti
kia dá sokr a
1.7'81,164- korona i+ 126,161 korona), ber uhá zá sokr a
4.704,020
korona
(1.648,480
korona),
van el5irányozva.
Az összes
kiadási
többlet
1.220,530 koronát teszen ki.
A bevételek főösszege 9.501,637
korona;
ebből a r endes beiJ ltelekr e
esik 5 535,137 korona
'160,724 korona), a r mdkívüli
bevélelekr e esik
3.966,500 korona (- 2.249,000
korona) esik.
Minthogy tehát az összes
bevételi kevesebblet
2.088,276
koronára
rúg, ennélfogva
az 1903. évi költségvetés
az 1902. évivel szemben
3.308,811 korona többletet mutat föl.
A vallás- és közoktatásügyi
tárca költségvetése
a következő
cimeket foglalja magában.
-

c+

(+

1. Központi

zga zga tá s.

E cimen a .költségvetés
rendes kiadásként
969,062 koronát tüntet
föl (959,607 korona-).
Ebben
bennfoglaltatnak
a személyi -járandóságok
s a dologi kiadások.
Ez utóbbi
rovatban
könyvbirálati
díjakra 22,000
korona (8000 korona), a "Hivatalos Közlöny" szerkesztésére
1,600 korona
(változatlan tétel) van felvéve .
A rends ívüli kiadások
összege 51,000 korona
(63,380 korona), Itt
szerepelnek azon összegek,
melyek a közoktatási
kormánynak
és a főiskoláknak a külföld nevezetesebb
tudományos
mozgalrnaiban
való képviseletére, a magyar tudományos
haladásnak
külföldi
ismertetésére,
égv
szerkesztői és irói költségei re, a
klassika-philologiai
realis encyclopedia
Kisfaludy-Társaságnak
magyar népköltési gyűjtésekre -és azok kiadására,
tudományos
célok támogatására,
az Uníversity
Extension
intézményenek
meghonosítására,
a Földrajzi
Társulat
részére a Balaton
tudomanyos
monografiájának
kiadására,
az 1903-iki nemzetközi
geologiai kongresszus
költségeire, Magyarország
néprajzi Ieirásának
befejező munkálataira
lesznek fordítandók.
Ezen a címen a bevételek összege 238,146 korona (224,146 korona).
A bevetelek
között az országos
tanítói
nyugdíj és gyámalap
részéről
járulékul 80,384 korona saz országos tanári nyugdíjalap
részéről szintén
járulékul 8,eOO korona van felvéve.
Az ezen cimhez tűzött indokolás
megjegyzi,
hogy a dologi kiadásoknál mutatkozó
14,000 korona
többlet a könyvbirálatok
költségeire
esik és csak átfutó tételt képez, a mennyiben
a megfelelő
bevétel is
ugyanennyivel
emelkedik,

1) A zárójelben irt számok rnindenütt az 1902. évi költségvetési összeget mutatják.kjihgfedcba
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2. Or szá gos Kdso eta uis:

Ta ná cs.

Az Orsz, Közokt. Tanács
költségei, melyben úgy a személyi,
mint
a dologi kiadások
is benn foglaltatnak,
'30,600 koronát
teszen ki, mely
tétel a mult évihez képest változatlan.kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLK
1 . F első b b

ta n in tézetek .

3. Buda pesti

Kir á lyt'

egyetem.

A budapesti
tudomány-egyetem
költségeire a rendes kiadások között
a személyi járandóságok
rovatán
1.737,616 korona
(1.688,118
korona),
a dologi kiadások rovatán
1.129,694 korona (1.063,737 korona) irányoztatik elő. Ez utóbbi rovatban
20,520 korona
van felvéve ösztön díjul.
A rendkivüli
kiadások
között
az átmeneti
kiadások
50,OCO koronát,
a
beruházások
470,000 koronát tesznek ki.
Ugyanezen
cimnél a bevételek
1.407,050
koronával
irányozvák
elő.
Az idevonatkozó
indokolásból
kiemeljük, hogy az általános
egyetemi
segélyegylet
részére 2,000 korona
segélyösszeg
. irányoztatott
elő azzal
az okadatolással,
hogy
"az egyetemi
szegénysorsú
fiatalság
sorsának
ifjusági
javítását,
az élet küzdelmeiben
való' támogatását
célzó jótékony
egyesületnek
nemes hivatása
teljesítésében
való istápolása
az államnak
is érdekében
áll."
4. Kolozsvá r i

F er enc J ózsef

tudomdnyegyetem,

Ezen intézet
szükségleteire
a rendes
kiadások
rovatában
955,019
korona van előirányozva
(827,404 korona). A rendkivüli
kiadások
között
' 78, I 00 (71,000), a beruházások
pedig 420,000 (800,000)
az átmenetiek
koronát
tesznek ki. A rendes kiadások
között az egyetemi ifjusági kör
és a Mensa
akademika
segélyezésére
6000 korona,
egyetemi
hallgatók
ösztöndíjaira
12,000 korona van felvéve.
A bevételek
fóösszege
100,168 korona (100,104
korona).
Az indokolásból
megemlítendőnek
tartjuk, hogy a rajzolás oktatásáról a kolozsvári
egyetemen
eddig gondoskodva
nem volt, miután pedig
a rajzolásban
való némi jártasság
a dernonstrativ
tudományszakok
hallgatóira igen nagy haszonnal
jár és a rajzban való egyéb módon leendő.
kiképezésre
Kolozsvárott
alkalom alig kinálkozik,
felette szükséges,
hogy
a rajzolás magántanító
által az egyetemen
taníttassék.
Ugyancsak
az
indokolás ban olvastuk, hogy 40UO korona több kiadást okoz a bö'lcsészeti
ka r on létesítendő semina r t'umok évi átalánya,
minthogy
"a seminariumi
oktatás a tanár és tudósképzés
szempontjából
mellőzhetetlen."
A seminariumok
annyira kiegészítő részét képezik ma már a bölcsészeti
karokon
az egyetemi oktatásnak,
hogy azok egy egyetemen
sem mellőzhetők."
A
seminariumok
reszére szükséges taneszközök. kézi könyvtárak
és gyüjtemények
befejezésére - az első szükséglet
szerény
kielégitéséül
'10,000 korona van elóirányozva
a rendkivüli
kiadások
között. Nevezetes
új tételt alkot a beruházások
között
a kolozsvá r i
egyetemi kö'nyvtá r WVUTSRQ
úJ
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kölcsön utján 1-ső részletként beruházandó
200,000 korona.

Az ottani egyetemi könyvtár ugyanis - mint az indokolás mondja még mindig nélkülözi az önálló, céljának megfelelő elhelyezést. Nagybecsű és gazdag anyagával az egyetemi központi épület első emeletén
egészen más célokra épített helyiségekben szorong;
oly helyiségekben,
melyek a nagy tömegű könyvtár
befogadására még raktári elhelyezés
mellett is most már elégtelenek és a melyeknek óriási megterhelése az
épület biztonságának
veszélyeztetése
nélkül tovább fenn nem tartható.
A külön, modern és a tudomány mai állásának megfelelő könyvtári
épület felépítése minden tekintetben elhalaszthatatlanul sürgős.
5. A kolozsvá r i

Ka r olina

or ss. kór há z

E címen 602,875 (573,482) korona
korona bevételi tétel van a költségvetésbe
6. Buda pesti

és egyetemi

klittiká k.

kiadási és 415,634
illesztve.

(389,676)

köZépiskola z' ta ná r képzőz'ntezet, . a vele ka pcsola tos
főgymna sium
és a «B. EÖlVö's J ózsef kollegium .•.

gya kor /ó

Ezen intézményekre rendes kiadásképen összesen 208,689 (207,093)
korona van előirányozva.
Ebből 27,800 korona esik ösztöndíjakra.
A
rendkívüli kiadást átmeneti kiadásként a művészettörténeti
előadásokra
felvett 240 korona, másfelől az Eötvös kollegium épületének tervpályázatáratsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
új, tételként felvett 5000 korona teszi. A bevétel 22,600 koronával
van előirányozva.
Agyakorló
főgymnasiumnál egy új rendes tanári állás szerveztetik
3600 korona fizetéssel és 1000 korona lak pénzzel. Ide vonatkozólag az
indokolás kiemeli, hogyagyakorló
fógymnasiumi tanároknak agyakorló
tanárjelöltek érdekében, tapasztalt, a tanügyi pályán hosszabb gyakorlati
működést kifejtett tan férfiaknak kell lenniök s a kisegítő tanárok teljes
erejüket nem szentelhetik agyakorló
főgymnasiumnak.
.

\

7. Kolozsvá r i

középiskola i

ta ná r képzőZntézet.

Ezen intézet szükségletei 43,071 koronát
tétel). Ebből ösztöndíjakra 16,600 korona esik.
8. KöZéP úkola z' ta n:Ír képzők

tesznek

ki (változatlan

segélyezése.

Ezen a cimen a költségvetésbe két tétel van beállítva; egyik a
magyar kegyes tanítórend budapesti és kolozsvári tanárképző internátusainak segélyezésére felvett 24,000 korona s a kolozsvári ev. ref. középiskolai tanárképző segélyezésére felvett 12,000 korona (változatlan tételek).
9. J óz;e.!-műegyetem.

A József-műegyetem költségeire rendes kiadásképen 819,112 korona
van előirányozva (795,837 korona). A dologi kiadások között ~400 korona
ösztöndíj.
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A rendkívüli kiadáso'k összege 700,160 korona (183,559' korona).
Ezek között az átmeneti kiadásoknál 2500 korona van felvévetsrqponmlk
il 'műegyetemi ifjúsági egylet ek segélyezésére,"
beruházás
cirrien ipedig az új
műegyeterni
épület létesítésére szükséges összeg' 2. részlete gyanánt
500,000 korona.
A 'bevételek összege 95,100 korona (93,100 korona).

1O.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLK
Ka ssa ~' joga ka démia .
A rendes kiadások összege 67,456 korona (65,856 korona) ....A bevétel 1200 koronával van előirányozva.
'
Az indokolásból kiemeljük a következőket: "A' kassai, jogakadémia
tanári testülete az őket megillető tandíjakból a hallgatók szorgalmát
buzditandó
és őket szellemi munkálkodásra
ösztönöiendő,' pályadíjakat
tűzött ki. A tanárokat ezen nemes törekvésükbenistápolandó,
indokoltnak vélem, hogy az állarnkincstár
terhére is rendszeresíttessenek
pályadíjak, miután a jogakadémia
olyan alapok felett, melyeknek kamat jövedelmét pályakérdések jutalmazására
lehetne fordítani, nem rendelkezik",
E cimen - új tételül 1000 korona van felvéve.
l l , Ó-Gya lla z' csilla gda .

(Konkoly-Tnege

Miklós-féle

alapítvány).

Ezen intézet szükségleteire
rendes kiadásként
21,300 korona
• (20,950 korona), rendkivüli
kiadásként 10,000 korona (2000 koróna)
vétetett fel. A dologi kiadásoknál mutatkozó többlet irodák és könyvtárvan okadatol va.
terem építésével

II.kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFED
K ö zép isk o lá k .
12. Ta nker ületi

főiga zga tósá gok.

A középiskolai tankerületi főigazgatóságok szükségletei - a személyi
és dologi kiadásokat együttvéve - 165,497 koronát tesznek ki (165,600).
13. Alla mz' gymna ;z'umok

és r eá lz'skolá k.

Az eddigi költségvetésekkel szemben e két fajta középiskolák költségei az 1903. évi költségvetési javaslatban egy címet alkotnak.
A rendes kiadások összege 4.068,122 korona (3.916,842 korona):
ebből személyi járandóságokra esik 3.648,,986 korona (3.520,246 korona) ;
dologi kiadásokra 419,136 korona (396,596 korona).
A rendkivüli kiadások között átmenetiekre
119,200 korona van
felvéve (121,600 korona). Ebben foglaltatnak benn a - következő
általános
érdekű rovatok: abutorbeli
felszerelések pótlása és tanszerbeli alapfelszerelések, és középiskolai tanárok részére tartandó rendkivüli tanfolyamok
költségei, a "Szabad Lyceum" segélyezése, szemtéltető képek készíttetése,
magyar fali- és kézi térképek készítésének segélyezése, leánygymnasiumi
és tanárjelöltek
magántanfolyamok 'segélyezése,
középiskolai
tanárok
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szamara készítendő tudományos kézi és segédkönyvek költségei, budapesti középiskolák új párhuzamos osztályainak személy! és dologi kiadásai,
nemzetiségi tankönyvek költségei, középiskolai'
szabályrendeletek gyűjteményének kiadási költségei, középiskolai művészettörténeti gyűjtemények
és előadásokra kellŐ összegek, magyar-olasz
és olasz-magyar
szótár
készítése, középiskolai ifjusági olvasmányok, játékdélutánok dologi, kiadásai,
a szemléltető oktatás költségei.
~
Beruházásokra 400,000 korona van felvéve.
A rendeszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
bevételek
összege .1.385,081 korona.
A személyi: járandóságok többletének indokolásában olvassuk, hogy
ügyosztály ba egy szakerő rendeltetett be, ki eddig a
a középiskolai
tanárok Iétszámában
mint cimzetes középiskolai igazgató foglalt helyet.
Méltányos, hogy az illető, hasznos munkásságára való tekintettel, valóságos igazgatóvá neveztessék ki, még pedig a VII. fiz. osztályba.
A beruházásoknál 300,000 korona vetétett fel á budapesti VI. ker.
fógymnasium céljaira szükséges telek vételára fejében.
Az áll. középiskolák személyi létszámáról a következőket
közöljük:
Igazgató:

12, 4800 korona fizetéssel,
12, 4400"
" '
-10, 4000"
"
17, 3600"
"
17, 3200"
"
Rendes tanár: 129, 3600"
"
129, 3200"
"
128, 2800"
"
193, 2600"
"
193, 2400'"
"
Ezekhez járul még: 9 szám feletti, 16 latin rendkivüli
tanár, 19
helyettes tanár, 35 rendes tornatanító. Ezen kivűl fel van véve a költségvetésbe 8600 korona a rornán-, horvát-, ruthéri- és szerbnyelv tanítók
díjazására,- 64,000 korona rendkivűli
tornatanítók díjazására, 32,000 korona
hitoktatók díjazására, 1000 korona a szépíró tanítók díjazására, 93,200_
korona az iskolaorvosok
és előre nem látható rendkivüli
esetekben
alkalmazott helyettes és próbatanárok
díjazására és helyettesítésekkel
járó kiadásokra valamint rendkivűli tárgyak tanítóinak segélyezésére.
14. F elekezeti,

tó"rvénjha tósá gi· és kó"sségi kó"sépiskofá k segélyezése.

E címen a rendes kiadások összege 1.577,756 korona (1.481,756
korona).
Befektetésekre - átmeneti kiadás ként ......:.304,000 korona van felvéve (253,280).
.
A kiadások íöösszege 1881,756 -korona. A rendes kiadások címén
80 középiskola részesűl. _
felvett államsegélybőlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Az indokolásban olvassuk, hogy a miniszter az 1883. évitsrqponmlkjihg
XXx.
t.-cikk 47. §-ában gyökerező, állami segélyezést ajövő évben is fokozott
arányokban kivánja folytatni, tudatában ama nagy eredményeknc::k, melye-
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ket e téren eddig elérni sikerűlt. Az állami segélynek leginkább szembeszökő következménye az volt, hogyafentartó
testületek tanáraik fizetését
az állami szabályok szerint rendezhették és tanszékeik számát állami
mérték szerint állapíthatták meg, a mi azután a tanári karok állandóságát
biztosította és az egész tanító és nevelő munkásságot
behatóbbá tette.WVUT
15. A

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
középiskola i inter na tusok, a lumneumok és convictusok segélyezése. tsrqponm
ft:. rendes

kiadások összege 65,300 korona (59,800 korona).
Erdekesnek tartjuk felemlíteni, hogy az állam a következő
internatusokat segélj-ezi : a budapesti VII. ker. gymnasium mellett szervezett
horvát internatust, a székelyudvarhelyi
állami főreáliskolai internatust,
a. dévai állami főreáliskolai internatust, az erzsébetvárosi állami gyrnnasiumi internatust, a munkácsi állami főgymnasiumi
internatust, a délvidéki földmivelők gazdasági egyesülete által fentartott- szegedi convictust,
a Gyertyámos községe által fentartott szegedi convictust,: a rózsahegyi
főgymnasiumi internatust,
·16. Alla mz' felsőbb leá nyiskoldk.

Állami felsőbb leányiskola van 14.
A rendes kiadások előirányzata 1.032,243 korona (973,381 korona);
ebből személyi járandóságokra esik 637,643 korona (595,381 korona),
dologi kiadásokra 394,60U korona (378,000 korona). A rendkivűli kiadások között átmeneti kiadásként 28,000 korona, beruházás címén 310,000
korona van felvéve. A rendes bevételek összege 377,000 korona.
Tervbe van véve 6 új tanári állás szervezése, melyeket a budapesti
áll. felsőbb leányiskolánál a növendékek számának szaporodása következtében új osztályok megnyitása, valamint a kolozsvári és mármarosszigeti intézetek fokozatos fejlődése tesz szükségessé.
Az indokolás megemlíti azt is, hogya
budapesti áll. felsőbb leányiskola az 1902/3. tanév kezdetével, eddig az "Erzsébet Nóiskola" által
elfoglalt, célszerűen átalakított új helyiségébe költözött.
A személyi létszám a következő:
3, 4800 korona fizetéssel
Igazgató:
3, 4400
"
"
2, 4000
"
"
3, 3600
"
"
2, 9200:
"
"
2,2800
"
"
Rendes tanár és tanítónő : 12, 3600
"
"
12, 3200
"
"
11, 2800
"
"
18. 2600
"
"
17, 2400
"
Rendes tanítónő : 20, 2000
"
"
20, 1800
"
"
20, 1600
"

"
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Segédtanítónő

Énektanítók
biztos tiszteletdíja

:,14, .1400 korona fizetéssel
13, 12GO"
"
13, 1000"
"
díjazására
fel van véve 10,600 korona.
A miniszteri
2400 korona.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONM
17.

Vizsgá la ti

hzottmá nyok.'

A rendes
kiadások
összege
48,600
korona
(43,000 korona).
Ez
összegben benn foglaltatik a tanítóképző-intézeti
igazgató tanács tagjainak napidíjaira és útiköltségeire
felvett 2000 korona
(változatlan
tétel).,
továbbá a néptanítói
képesitő
vizsgálatoknal
működő
bizottsági
tagok
díjazására
és esetleges
útiköltségeire
felvett
1000, korona
(változatlan
tétel), az orsz. felső nép- és polg. iskolai tanító és tanítónői
vizsgáló
bizottságok irodai átalányára
felvett 1000 korona
(változatlan
tétel) s a
és : polgári iskolák
vizsgálatain
elnöki
magán- és társulati
felső néptisztet teljesítő kir. tanfelügyelők
és megbizottjaik
díjazására
és úti kölk •
ségeire szükséges
1000 korona.
A rendes, bevételek
összege
29,000
korona (változatlan'
tétel),
melyben az elemi, felső nép-tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
és polgári iskolai
tanítójelőltek
vizsgálati
díjai 12,000 koronával
vannak
előirányozva.
'kjihgfedcbaZY
III N ép n ev elés.
18. Népnevdész' ta nfelügyelőségek.

Az 1903. évre előirányoztatott
rendes kiadásképen
678,498 korona
(671,038 korona). Ebből személyi járandóság
533,498 korona (534,038
korona), dologi kiadás
145,000
korona
(137,000
korona).
Rendkivüli
kiadásképen - kir. tanfelügyelői
irodák bebutorozásara
'7"" 3000
korona
t
.
(4000 korona) irányoztatott
elő.
Rendes bevétel 400 korona, mely összeget
Kecskemét
város adja,
a tanfelügyelői kirendeltség
hivatalos helyiségeihez
való járulék gyanánt.
Az indokolás
szerint
az áll. tanfelügyelet
fokozatos
kifejlesztése
érdekében a segédtanfelügyelői
állások száma kettővel emeltetik. Egyik
Zemplénmegyében,
hoi a tan kerület rendkívül kiterjedt volta szükségessé
teszi, hogya
vármegye
északi
részén Homonna
székhelylyel
egy tanfelügyelői kirendeltség
állíttassék ; a másik .segédtan
felügyelő
Zalavármegyében fog alkalmaztatni,
hol a községek nagy száma s egyéb kulturalis
nehézségek szükségessé teszik a tanfelügyelei
kiterjesztését,
19. Alla mi

eleme' néP úkolá k.

A rendes kiadások' összegePONMLKJIHGFEDCBA
6 .0 4 9 ,8 1 0
korona
(5,515,800' koror.a)'
Ebből személyi járandóság
5,195,81.0 korona (4,725,808
korona), dologi
kiadás 754,000 korona, (690,000 korona),
új iskolák felállítására
felvett
költseg 100,000 korona (változatlan
tétel).
Magyar Tanítóképzö.

3
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új állami iskolák
A rendkivüli
kiadásoknak egy tétele van, aztsrqponmlkjihgfedcba
épületeinek létesítésére (kölcsön utján beruházandó) 300,000 korona.
A rendes bevételek összege 654,282 korona (549,806 korona).
Az állami elemi iskolai tanítók személyi létszáma a következő:
80 tanító 1400 korona fizetéssel,
387
"
1200"
"
2050
"
1000"
"
1583 -.,
800"
"
Összesen 4100 tanító.

Fizetésük, lakpénzük és pótlékok összege: 5.080,568 korona.
3750. Az á lla mi elemi néP úkola z' ta nítóz
A mult évi létszám:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONML
része dllá sok létszá ma tehá t 35o-nel emelkedik.. ennek legnagyobb
mint az indokolás megjegyzi - az 1902/3. tanév elején megnyílt új
állami elemi népiskoláknál betöltetett. Száz új tanítói állás vétetett fel a
már létező állami elemi népiskolák továbbfejlesztésére
"mert az állam,
mint iskolafentartó, már csak a példaadás szempontjából sem térhet ki
azon, különben is törvényes kötelesség elől, hogyatúlnépes
állami
iskoláknál a szükségess é vált új tanosztáJyokat fel ne állítsa.
Új állami iskolák terveztetnek a többek között Ung, Abauj, Arad,
Fehér, Moson, Torontál, Udvarhely és Turócz vármegyékben, valamint
a székesfőváros
: környékén a pomázi és biai járás nem magyar lakosságú községeiben, végre Hódmező-Vásárhely tanyáin.
20. Kozségi-, felekezeti-

ls ma gá n-népiskolá k

segélyezése.

A rendes kiadások összege 2.830,000 korona (2.720,000 korona).
Ebből községi iskolák segélyezésére esik 350,000, korona, felekezeti
és községi iskolák tanítóinak illetmény kiegészítésére az 1893. évi XXVI.
t.-cikk alapján 2.440,000 korona, s testületek, egyletek és magánosok
által fentartott intézetek, valamint egyéb népnevelési egyesületek segélyezésére 40,000 korona.
Érdekesnek tartjuk felemlíteni az indokolásból, hogy a fizetés ki-,
egészítését illető államsegély s évötödös korpótlék - jelleg szerint - a
következőkép oszlik meg a tanítók között:
Fizetés kiegészítés.

községi tanító:
róm. kath.
"
gör. kath.
"
ev. ref.
"
ágo ev.
"
unitárius
"
gör. kel.
izraelita
,."
Fizetés kiegészítést

összesen

455,
3168,
1277;
,1587,
817,
30,
219,
257,
7810 tanító kap.

Évötödös pótlék.

725,
2884,
753,
1754,
818,
22,
133,
323.

35zyxwvutsrq

21. F első néP - és polgá r i úkolá k.

E cím szükségleteire
rendes
kiadásképen
2.543,991
korona
van
(2.414,007
korona), melyből személyi járandóság
2.351,991
korona, dologi kiadás
192,000
korona.
A rendkivűli
kiadások
között
átmeneti tételt képez a gyakorlati
háztartás
(főzőiskolák)
intézményének
segélyezésére felvett 8000 korona (változatlan
tétel) mig beruházásokra
ez évben is miként az 1902. évben 500,000 korona
vétetett
fel.
A rendes bevételek összege
176,204 korona.
Az 1903/4 tanévtől
kezdve
40 új tanítói és tanítónőí
állás fog
szerveztetni;
új állami polgáriskolák
állíttatnak Balázsfalván,
Belényesen,
Kecskeméten,
Kézdivásárhelyen,
Nagytapolcsányban,
Rimaszombaton,
Szarvason, Tokajban.
Az indokolás
megemlíti azt is, hogyanagyszebeni
áll. polgári
iskolához egy, az ottani helyi viszonyok
között a követelményeknek
leginkább megfelelni képes tanítóképző-intézeti
tanárt
kellett állandóan
szolgálattételre
berendelni
és az iskola igazgatásával
megbízni, a kinek
illetményei az állami számvitelről
szóló 1897. évi XX. t.-cikk értelmében
most már a felső nép- és polgáriskolák
címén irányozandók
elő.
Fontos megjegyzése
az indokolásnak,
hogya
polgári iskolák tanulmányi ügyeinek szakszerű
ellenőrzése
és felügyelete
érdekében
elodázhatatlanná vált, miszerint ezen iskolákhoz
lehetőleg gyakran
alkalmas és
gyakorlati tapasztalatokkal
biró szakemberek
küldessenek
ki a tanítás
menetének és eredményének
megvizsgálása
és szükség
esetén a tanítás
helyes irányítása
végett, hogy úgy a polgári iskolák tantervében
kiszabott
cél elérését biztosítani
lehessen.tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJI
Új épületeket
kapnak
az alsó-kubini,
fiumei, kassai,
liptó-szentmiklósi, pancsovai,
segesvári és újpesti áll. polgáriskolák.
A személyi létszám a következőképen
alakúl :

előirányozva

Igazgató-tanító,

rendes

Segédtanító

tanító

és tanítónő:

és segédtanítónő:

74,
73,
73,
193,
193,
193,
33,
33,
32,

2600 korona
2400
."
2200
"
2000
"
1800
"
1600
"
1400
"
1200
"
1000
"

fizetéssel,

"
"
"

"
"
"
"
"

22. NéP nevelész'z'ntézetek közös szükséglete.
Rendes kiadás
1.004,684 korona
(912,684 korona).
E cím egyes
tételei a következők:
Állami iskolák
épületeinek
átalakítására
125,000 korona, állami új
iskolák épületeinek felállítására felvett kölcsön törlesztésére
99,384 korona,
jutalmak és segélyekre
66,000 korona,
tankönyvek
és taneszközök
előállítás ára 130,000
korona,
az Országos
Tanszermuzeum
költségeire
4000 korona,
helyettesítés ek re, óradíj akra :és a népnevelési
intezetek
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egyéb közös köItségeire 180,0001'korona, tanítói gyülésekre megjelenő
int jutalomdíjakra
40,000
tanítók úti költségeire és napidíjaira, valam tsrqponmlkjihgfedcbaZYXW
korona, a néptanítók nyugdíj-intézete segélyezésére (L875: XXXII. t -c.
26. §.) 300,000 korona, a "Néptanítók Lapja" kiadására 20,000 korona,
a "Gazdasági Ismétlő Iskola" című lap kiadására 10,000 korona, a néptanítói árvaház és a munkácsi tanítói internatus segélyezésére
11,300
korona, a délmagyarországi tanítói egyesület temesvári internatusa számára 2000 korona, a népoktatási statisztikai költségekre
17,000 korona.
A rendkívüli kiadást az áll. elemi iskolák kisebb építkezéseire kellő
50,000 korona beruházási költség alkotja.
Az indokolásban olvassuk, hogya történelmi és földrajzi népiskolai
szemléltető
képek további sorozatáról gondoskodás
történik, másfelől
hogy az elemi népiskolák részére készített új tanterv sikeres életbeléptetéséhez az elemi népiskolák részére a legkitűnőbb
írók közremunkálásával
minta olvasmányok iratása van tervbe véve.
~
Uj <tételként
szerepel a népiskolai s'tatisztikai költségekre felvett
összeg is. Ezt illetőleg megjegyzi az indokolás, hogy a statisztikai munkálatok, melyek eddigelé a kir. tanfelügyelők munkakörébe tartoztak s mely
rájuk terhes .is volt, de el is vonta őket sok más fontos teendőiktől :
ezentúl a minisztertanács határozatta alapján a m. kir. központi statisztikai hivatalra ruháztatnak
át; az ezzel járó költségek
a közoktatási
tárcát terhelik. "Ezen reform előnye - úgymond az indokolás - hogy
a népoktatási
statisztikát egyszerűsíti és biztosabbá teszi; a népiskolai
tanfelügyeletet ezen hozzá szorosan nem tartozó terhes munka alól felszabadítja s így annál több időt hagy tulajdonképeni feladatának, az
iskolalátogatásnak
teljesítésére, további előnye, hogy az óvó- és tankötelesek összeírását biztos alapra helyezi, ez által az óV9~ és tankötelezettség érvényre emelését előmozdítja, végre a községeket az eddigi
összeírással
járó kőltségek alól felmenti."zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVU
23. P olgá r i

ta nító- és ta nítónőltépzők. (Buda pest,

1. ker ., Er zsébet nöiskola .)

A címben megnevezett két. intézet szükségletei a költségvetésben
együttesen vannak kimutatva,
A rendes kiadások összege 481,898 korona (465,645 korona); ezen
összegből személyt' já r a ndósá gokr a esik 232,358 korona (220,545 korona).
Még pedig: fizetések, pótlékok és las pénzekre 195,118 korona, tiszteletdíjak és tielyertesítési
díjakra 36,940 korona, jutalmakra és segélyekre
300 korona; dologt' kia dá sokr a esik 249,540 korona (245,100 korona);
ezen összegben bennfoglaltatik a polgá r i képzőkkel ka pcsola tos tová bbképző ta nfolya m.: kóitségér e felvett

8000

kor ona .

, A rendkivűli kiadást egy átmeneti tétel alkotja, még pedig a budapesti 1. ker. áll. polgáriskolai tanítóképző-intézet és gyakorló iskola szertárainak felszerelésére fölvett 14,000 korona.
Rendes bevételül 112,000 korona van a költségvetésbe beillesztve
(változatlan tétel).
A személyi járandóságoknál az indokolás szerint három tanári állás
rendszeresítése
vált szükségessé.
Ezek közül kettő a polgári képzók
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tantervéhez alkalmazkodó
órafelosztás
arányában
szükséges,
állás illetinenye pedig az, elemi képző CÍméről hozatott át.
A személyi létszám a következőkép alakúl:

Igazgató:
.
Rendes tanár:

Rendes tanitónő

Zenetanitónő

1, 4800 koronával
1, 4400"
1, 4000
"

4400 koronával
4000
"
3600
"
3200
"
2800
,1
2600
"
2400
" ,
: 4, 2000
3, 1800
3, 1600

'1

2, 1200"
1, 1000

1, 1200 korona lakpénzzel.

".

3,
6,
4,
4,
4,
5,
, 4,

:1) ,3, 1400 koronával

egy

9, 1200 korona lakpénzzel.
11,1000"
"
7, 800"
"

I

1,

700 korona lakpénzzel.

6,
1,

600 korona lakpénzzel,
200
"
lakpénz , pót-

"

lékkal.zyxwvutsrqponm

Sz. B. kjihgfedcbaZ

A fizetésren
.. d ezés od isszeája .
A ,mult év december 16-án ezt írta a Budapesti Hirlap : "Ugy értesülünk, hogy a fizetésrendezésről szóló törvényjavaslat
immár teljesen
elkészült, ugy hogymost
még csak a megokolás fogalmazása van hátra.
Ez is mihamarább elkészül, ugy hogy a kormány
abban a helyzetben
lesz, hogy még ebben a z 'évben (1902-ben) terjeszthesse a javaslatot a
törvényhozás elé: Jelentős nehézséget támasztott a javaslat végleges elkészülténeka tanárok és tanítók méltányos igényének óhajtott kielégítése.
Most ezen is túl vannak. " Két nappal később 'ezt az örvendetes hírt
tetézte a következő vel : "TelJes mértékberi megerősíthetjük minapi közlésünket
a fizetésrendezést
illető javaslat mai stádiumáróI, valamint a
tanítók; tanárok és igazgatók fizetésének alakulásáról is. Jelemhetjük
ujólag, hogy a javaslat immár teljesen elkészült; hozzátehetjük, hogy ma,
csütörtökön volt a befejező ta ná cskozá s a pénzügyminisztériumban,
a
fizetésrendezés dolgában. Ma gá t a tó'r venYJ a va sla tot megokolásával ; alkalmasint most szomba ton, 'december eo.dn ter jeszti a kor má ny a tó'r vényközölte a tanároknak, tanítóknak és igazgatóknak
hozá s eie." Egyúttal
időközben módosult,
de most már. végleges táblázatát. A középiskolai
tanárokról, a kiknek kategóriájába a tanítóképző- intézeti tanárok is, tartoznak" a következő táblázatot közli:

1) Sajnos, az' ismertetést
hetjük be.

rajtunk kívül eső ok miatt csak, a jövő

füzetben

fej ez-

Szer k,
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2600 korona.
Alapfizetés : 1300 frt
3200
"5 év után
1600tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPON
"
10
1900 "
3800
"
"
15 "
2200 " = 4400
"
"
2500 "
20 "
5000
"
""
"
"
2800
25
5600
"
"
"
"
Ez a reg! fizetéshez képest 1000 korona emelkedést jelent a szolgálati évek végén.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIH
A la ká sbér
vá ltoza tla n
ma r a d s a fizetéshez megfelelően alkalmazkodik.
Iga zga tók
túzteletdíja ,
mint már jelentettük, kisebb középiskolánál
800, nagyobb középiskolánál
1200 korona. Kisebb az olyan középiskola, amelyben
egyszerűen és normálisan vannak az osztályok. Nagyobb az olyan középiskola, a melyben annyi a párhuzamos osztály,
végzi. Ez a tiszteletdíj,
" hogy az intézet úgyszólván két iskola munkáját
a nyugdíjba .beszámítódik
; de megvonha tó, mihelyt a z iga zga tó nem felel

=
=

Q

meg fela da tá na k.

Egy nappal később, december 19-én, a félhivatalos Magyar Nemzet
is hirűl adja, hogy "immár csak napok választanak
el attól, hogy a
pénzügyminiszter beadja a kész törvény javaslatot" . Egyúttal ismerteti a
törvény javaslatnak a tanárokra és tanitókra tartozó intézkedéseit. Adatai
általában megegyeznek a B. H. adatai val, különbséget csak az igazgatókról mutat ki. Ugyanis szerinte a nagyobb középis_kolákban az igazgató jutalom díja nem 1200, hanem 1600 korona lesz. Egyébként
az
igazgatók fizetésrendezéséhez azt a kommentárt fűzi, hogy az igazgatás
ezentúl megbízás lesz, nem királyi kinevezés, a melyet tehá t vissza is
lehet vonni, ha arra szükség
van. "Első pillanatra úgy tetszik, hogy
ártalmas lesz a tekintélynek, de a tekintélyt nem az állásnak, hanem a
személy jelentőségének kell megadni".
Jól szemügyre veendő az is, a mit a félhivatalos a helyettes ta udr i
évek beszá mítá sá r ól
hirdetett. Eszerint:
"Az oklevéllel eltöltött helyettesi
évek egy részét is be fogják számítani, még pedig a következő elv
szerint: a helyettesi évek számából egyet levonnak (ennyire kötelezhető
a törvény értelmében mindenki);
a magasabb szám felét pedig be'
számítják" .
Végül ideigtatjuk a vallás és közoktatási miniszternek a Tanítók
Országos Bizottsága előtt
tett nyilatkozatát, a melyben a tanítói és
'tanári fizetések új rendezésének elvz" fontosságát a következőleg
méltatja: "Nagy vívmánynak tartja, - sennek
keresztüvitelére büszke hogya
ta nítói és ta ná r z" á l/ds függetlenségét akként fogja biztosítani az
új törvény, hogy az előlépés minden kormánybefolyástól ment lesz".
Az elemi iskola z' ta nítók fizetését,
a Budapesti Hirlap és Magyar
Nemzet szerint az új törvény újólag a következőleg állapította meg:
1000 korona fizetéssel és megfelelő JakA segédta nító 500 frt
bérrel lép szolgálatba. Öt évi szolgálat utan lesz rendes tanítóvá sakkor
fizetése 700 frtra = 1400 koronára emelkedik. Emelkedésének további
táblázata a következő :

=
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10 év után
750 frttsrqponmlkjihgfedcbaZ
= 1500 korona.
15""
800"
1600
"
20""
850"
1700
;,
25""
900"
1800
.t!
30"
"
1000"
2000
"
Az utolsó fokozatban
200 korona az emelkedés.
iga zga tók tiszteletdíja három -öt tanítóval
biró iskoAz elemi iskolaizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIH
lánál 400 korona;
hat és több tanítóval rendelkező
iskolánál 600 korona.
December 20án azt a sajnos hírt hozták a lapok, hogy a kormány
nem terjeszthette
elő az igért ülésen a törvény javaslatot,
mert a pénzügyminiszter csak 20-án viheti a törvény javaslatot
Bécsbe a király előleges
jóváhagyását
kinyerni.
Azonban
ebből sem lett semmi. Mint az égből
lecsapó villám, úgy hatott az a hír, a melyet a december
23-iki lapok
hoztak. A minisztertanácsban
a szakminiszterek
uj kívánalmakkal
állottak
elő, a melyeket
lehetetlen
volt figyelembe
nem venni. Uj számításokat
kellett a pénzügyminiszteriumban
végezni.
Ezért
a kormány
sem
a
karácsonyelőtti,
sem az utáni formai képviselőházi
ülésen nem terjeszthette elő a törvény javaslatot.
Legjobb
esetben
csak január
vége felé
kerül a ház asztalára a törvényjavaslat.
Azonban
a tanítók és tanárok
fizetése ügyében "a pénzügyminisztérium
és a közoktatási
minisztérium
megállapodott."
(Egyetértés
december 23.) A kormány
arra nézve nem
egyezett meg, hogya
tisztviselők számára megszavazott
3 millió koronát
november vagy december havától számítsák-e
(Magyar Világ).
Ismét visszaestünk
tehát a sötét bizonytalanságba.
Isten
tudja,
meddig tart még ez az izgató, csúfos játék a magyar állami tisztviselők
fizetése ügyével.
A részletek hez bajos szólni, mert kérdés,
hogy a rninlsztertanács
nem forgatta-e
fel a közölt megállapodásokat;
hogya
törvény nem
fogja-e még ezeknél is kisebbre
összezsugorítani
a fizetéseket.
De még
a közölt tervek szerint is csa i,ódtunk, mert a régibb közlések 5800 korona
maximális fizetéssel biztattak bennünket.
Attól tartunk, hogy a végeredmény 5600 korona sem lesz.
Az igazgatókat
is azzal biztatták,
hogya"
tiszteletdíjak /1 az igazgatói szolgálati évek száma szerint emelkedni
fog. Most már erről sincs
szó, hanem behozták
a nagy és kis igazgatók intézményét.
Sőt kimondják, hogy az igazgatótól
bármikor
megvonható
a megbizatás,
s ezzel a
tiszteletdíj is. Ezzel az intézkedéssei
a törvény oly függö helyzetbe hozza a z
iga zga tóka t a kor má nytól,
ta ná r i testületek is. Ez a

a

minek

ká r os

ha tá sá t

meg fogjá k

ér ezni a

terv
egyáltalán
hogyatanároknak

nem
egyeztethető
össze
a
miniszter azon elvével,
függetlenségét
biztosítja. Vagv
pedig újr a kell sza bá lyozni a ta ná r ts zga zga tó szolgá la ti viszonyá t. Különben, úgy látszik, az igazgatók nem sok előnynyel kerülnek ki az új
fizetésrendezésbőI,
mert a kis igazgatók
végleges
fizetése
mindössz.e
. csak 600 koronával
lesz több a mainál.
Mi ránk, tanítóképző
tanárokra
nézve,
segédtanári
éveknek a rendes tanári szolgálatba
zotta n tilta kozunk

a zon

tet V ellen, hogya

úgy vélem,
életkérdés
a
való beszámítása.WVUTSRQPONM
H a td ro -

segédta ná r ok szolgá la ti

'éveiböl
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be. Eztsrq
való paritást es
sokakra nézve elérhetetlenné még az 5600 koronás végfizetést is. Mert a
mi segédtanáraink nagyobb része, a megbízotti éveket is számítva, 7-8
évet tölt segédi minőségben s így egynek-egynek a vesztesége 4-5 év
leend. Ilyen törvény lázongásba hozná a kedélyeket és messze menő
mozgalomra kényszerítene bennünket. Az évek teljes beszá mítá sá t kzvá njuk.
.
Ne bízzunk tehát az új fizetési törvényben, 'hanem tartsuk szárazon
puskaporunkat.
.
egyet leüssenek s a megma r a dt éveknek is csa k a felét
il terv illuzóriussá
tenné
a középiskolai tanárokkal

szá mítsá k

IR O D A L O M . zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYX
'K ön yvism ertetések .
Az ovo-,
cA n é p n e v e lő i h iv a tá sr a v a ló sz o k ta tá s rnódja,»
tanítónő,
tanítóképző-intézetekbe lépő L osztályú tanulók, óvónők, tanítónők és tanítók számára írta Lá ng Mihá ly a lévai áll. tanítóképző igazgatója.
A könyvet kiadta Sziklai Henrik cég Eperjesen.
.
A könyv írója régi ismerőse a hazai tanítóságnak.
részint eddigi
értékes könyvei, részint a tanügyi lapokban 'sűrűn megjelenő nevelésűgyi
aktualis cikkei, majd a vidéki és az országos tanító-egyesületek kebelében kifejtett sokoldalú munkásságából.
A könyvírót ezen műve megírásában csak úgy, mint eddig a nevelésügy más kérdéseiben a gyakor. latiasság elve s a szinte rajongásig menő. hivatásszerétet
vezérelte. Ő ki
az eleven, tapasztalati, induktiv tanítás-nevelésnek
a híve; apostola,
csak azért adja -könyvét a hazai tanító ifjuságnak, illetve tanítóknak
kezébe, mert nem mehet lelkesedésévei intézetről intézetre, kielégíte ni
lelkének vágyát, hogy ott mint saját intézetében szívvel, lélekkel, teljes
tudása, tapasztalataival cselekvőleg a gyakorlatban, mutathassa be a tanítói
nevelés közvetlenségét, a mi tényleg fokozatos, alap os csak úgy lehet,
ha az ifjunak, kit bármely körülrnény is hozott legyen képzőnkbe, lelkét
az igaz és általános gyerrnekszeretettel,
a nevelői foglalkozásokkal már
az első időben megejtjük s nem telik el nap, hogy egy-egy fokkal ne
vinnők őtbeljebb a népnevelés eszményi országába .
. Ebben Lángnak teljesen igaza van!
Szavaim nem azt jelentik, mintha az új könyv Írója önteltséggel
azt akarná hirdetni a világnak, hogy ő tudja csak, mint kell valakit
nevelni. Hiszen az ma már általános felfogás, hogy nem
igazán tanítóvá
csak tanultság,de
valósággal külön tanítói neveltség kell a tanítónak.
A baj mégis ott rejlik, hogy képzőink legtöbbje az adott kőrülmények
folytán inkább a teoria terén van még, mig Láng mint igazgató a maga és
a gyakorló-iskolai tanító túlterhelésévei bár, de az aktiv térre lépett, úgy
hogya
mit ezen könyvében megírt, előbb intézetenél gyakorlatilag életbe
léptette, sőt eredményeit, sikereit is csalhatatlanul' látjuk. Hogy emez
állításomnak alapját is megismerje a t. olvasó, a részletektől eltekintve
csak. annyit említek meg, . hogy a lévai képzőben a lefolyt tanéven át is
I
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az igazgató s a gyakorló-iskolai
tanító vezetése· mellett egy-egy 1. éves
növendék 204 óra egy-egy II. éves növendék 276 órán részesült előkészítés,
gyakorJóiskola.lát~gatás
és megbeszélés
cimén eme szoktató
tanítói' nevelésben.
Tehát
Láng igazgató
a tényleges
eljárásokat
írtakjihgfedcbaZYXWVUTSR
le könyvében
kiváltképpen
azért, hogy növendékeinknek
a szerzett
tapasztalataikat
a
megbeszélésen
túl tudatosabbakká,
állandóbbakká
tegye; a tanító világ.
nak pedig szolgalatot
tegyen a gyakorlatiasabb
irányú
tanítóképzésünk
megismertetésével.
Nem vagyok
hivatalos
birálója
ez értékes új könyvnek,
önkényt
vettem hozzá a jogot, mert anyaga
első sorban az én munkakörörnből
van véve; másrészt
mert a tanítóképzésben
együttes
munkálkodásunk
tárgyát képezi ezen új könyvben
kifejtett
szép eszméknek
gyakorlati
alkalmazása.
Minthogy
közöttem
s Láng igazgató
között
a hivatalos
összeköttetés
megszünt,
senki sem vádolhat azzal, hogy birálatom
célja
meró kedveskedes,
nyájaskodás.
Azért bátran
mondhatom,
hogy a mű
megjelenése
fontos eseménye
pedagógiai .irodalmunknak,
merttsrqponmlkjihgf
új irányt
akar meghonosítani
képzőirikben.
De ha dicsérem is a művet, a részletekre nem hallgathatom
el megjegyzéseimet.
.
A könyv tartalma a bevezetésen
kivül 28 fejezerből áll. A bevezetés tájékoztat
a könyv célja, a gyakorlati szoktatás
fontossága,
szüksége,
az alkalmazás
módjának
rövid vázlatos
megismerésében.
A 28 fejezetból álló könyvet én· két részre valasztom,
és pedig az
első csoportba sorozom azon fejezeteket, melyeknek
tudása, alkalmazása
nélkül én hivatásszetető
óvót,
tanítór,
nevelőt
képzelni
sem tudok;
másik csoportba
veszem amazokat,
melyek nemes
humanus
célból foglalnak helyet a könyvben,
de különös 'tekintetek
nélkül
nagy általánosságban nem utalhatók
a tanító munkakörébe;
rnert ahhoz hogy eme a
gyógypedagógia
körébe eső nehezebb
feladatokra
válalkozzék
egy-egy
és nagyon
komoly elhatározás;
ritka természeti tulajdontanító, különös
ság es igaz alapos szakképzettség
kell. Az első csoportba
l-lO-ig
és
19-28-ig
a következő
fejezetek
sorozvák:
A gyermeknevelés
célja.
A gyermek beírása.
A tanuló
első megjelenése
az óvó
és iskolában.
A gyermek
fogadása.
A gyermek
köszönése.
A tanító
és óvó teendője
az előszobában.
Az óvónő és tanító teendője
a gyülekezés
idején. Az'zyxwvutsrq
óvó és népiskolai
gyermek
imádsága.
A gyermek
beszéde.
A beszédhibák felismerésének
és elhárításának
módja. A beszédgyakorlat
anyaga
az óvóban és a népiskolában'.
A beszéd gyakorlat
módja az óvóban és
a népiskolában.
A gyermek mondókája.
,A gyermek
verse. A gyermek
meséje. A gyermek
dala. A gyermek
játéka.
A' gyermek
· munkája.
A gyermek ozsonnája.vebédje.
A gyermek elbocsátása
"Mindent a maga helyén és idején!"
Ezen
elv parancsolja,
hogy
tanítóvá
akarjuk az ifjut képezni,' vigyük
a gyermekek
ha mi nevelővé,
körébe jókor -s ott a gyermekéletből
felsorolt fentebbi
részletecet,
ezek
megismerését,
megértését
cselekvőleg szernléltessük,
Így megkedveltessük,
utánozrassuk.
Vajjon bármely foglalkozást
megkedvelhet-e
a gyermekifju
addig,
mig azt nem ismeri? Vajjon
nem fokonként
kell-e minden
nehezebb
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dolgot ismertetnünk? Vajjon nem köt-e le jobban s késztet utánzásra
a tétlen szemléletnél és elméleti tanításnál a cselekvő ér~ékelés. Ha mindez
igaz, akkor a tanítóságra
szoktató nevelés első rendű helye, eszköze

i,kola.
a gyakorlo-tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPON
Ezért hozza Láng igazgató már az l-ső és II-od éves növendéket

annyiszor, a hányszor csak lehet, a gyermekek körébe, ezért teszi, hogy
mikor a gyakorló-iskola tanítója a távoli lakása rniatt még az iskolában
nem lehet,
félre téve sokszor egyéb dolgát, a kirendelt növendékekkel
már ott van, hogy a könyvében leirt tanítói-nevelői ügyességre ezeket
cselekvőleg, példaadó Jag szoktassa.
Könyvének minden fejezetét azért írta oly remek közvetlenséggel,
mert a gyermek lelki életének nincs oly mozzanata, mi az ő figyelmét
elkerülhetné; mit a növendék előtt az igaz gyerrnekszeretet,
gyermekismeret érdekében föl nem tárna. Rendre, tisztaságra, pontosságra, illemre,
tisztességtudásra, imára, isteni félelemre. igazságra, ártatianságra, békésségre, jókedelyre, versseI, dallal, mondókával, mesével, játékkal, kézimunkával, rervszerűleg,
szoros következetésseggel naponként szoktarjuk
a növendék szeme előtt a gyermeket. Vajha átmenne e szép sorozata
a jó nevelés alaptételeinek Láng igazgató könyve utján a leendő tanító
kon kívül a szülőkre is, a társadalom kiszámíthatlan erkölcsi hasznára ~
Az egyes címek alatt adott nevelői útmutatáson kívül kedves szemelvényeket ád könyveben a gyermekimák.
versek, rnondókák,
mesék, játékok
és gyerrnekrnunkákból.
Ezekből tisztán látható. hogy a könyv szerzőjeelőtt a 3-6
és 6-12
éves gyermek eszének, szivenek nincs egy rejtett
zuga, melybe az
éles, gyakorlott szeme be nem hatolt volna.
A könyvnek második csoportjába
a ll-18-ig
levő fejezeteket
sorozom; és pedig: A népnevelők teendői a síketnémák oktatása érdekében. A vak gyermekekről. A hülye gyermekekről s ezek kapcsán az
érzékszervekről,
ezek együtt működéséről.
Ezek már a gyógypedagógia
körébe valók, igaz, az eszményi emberszeretet érzetéből fakadó virágok
ezek, melyeknek a társadalmi életbe való átültetése szintén
a taníróvilágra vár, de én, ki hosszú tanítóskodásom alatt két izben foglalkoztam
már hülyé gyermek tanításával, tapasztalat után mondom, hogy ennek
könnyed mérlegelese az ügynek csak hátrányára válik a . legtöbbször.
E nehéz feladatok a tanítói képzettségen fölül külön tanulmányt ésegyéni kiválóságot kivánnak; másrészt saját községében a mai viszonyok
között 100 tanító közül 5nek sincs e nevelésügyi kérdés helyes megoldásához a megkivántató
képzettsége. Szerenesés megoldása eme kérdések nek csak az lehet, ha minden vármegyének a hibás gyermekek tanítása
és nevelésere lesz legalább egy iskolaja ezen szakokra képesített tanítókkal.
Egyébként érdemes szerző lélektani és testtani oktató tanácsai
mellett erős alapkövét teszi Ie e szerencsétlen
embertársaink jövőbeli
humanus intézetének, midőn nemesen érző szivét követve ezek jobb
sorsát könyvében a hazai tanítóság lelkére köti. Ezek után Láng Minály
igazgatónak a gyermeknevelés és a tanító képzéshez írt eme kiváló becsű
könyvét az óvó-tanírónő,
tanítóképzők tanárainak, ifjúságának,
óvóknak,
tanítóknak és szülőknek, mint jeles útmutatót melegen ajánlom.
Léva,
.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSR
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lat.") IsmertetizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Kr a usz Sá ndor .
Egy kőzelebbről megjelent könyv viseli 'ezt a cimet, Szerzője tanítóknak és tanítónövendékeknek
szánta. S valóban, e könyvnek az elm életét
gyakorlati tanítási példákkal is felvilágosító fejtegetéseiből
sokat 'tanulhatnak a néptanítók, valamint az érettebb tanítónövendékek is, sőt mint
ilyennek hasznát vehetik a tanítóképzőintézetek
módszertanitói
is. ~
Nem lesz tehát fölösleges munka, ha nehány sorban figyelmébe ajánlom
a Magyar Tanítóképző olvasóinak.
E könyv keletkezésének
a története a következő: Az 1900. év
nyarán a vall. kőzokt. miniszterium nehány tanítóképző-intézeti igazgatót
és tanárt küldött volt ki a jénai _ egyetemmel kapcsolatos pedagógiai
szemináriumban tartott nyári' pedagóiai tanfolyamra, azzal a kötelezettséggel, hogy tapasztalataikról az itthoni nevelésűgyi
lapokban tudosításokat tegyenek közzé, hogy igy tanulmányaik eredménye nevelésügyünk
számára minél gyümölcsözőbbé váljék.
. A kiküldött tanítóképző-intézeti igazgatók és tanárok fel is osztották
egymás közötr, hogy ki melyik élőadást kiserje különösebb figyelemmel,
hogy róla itthon annál hivebb jelentést hozhasson a nyilvánosság elé.
Visszatértükkor
közölték
is ezt a felosztást a Magy. Tk.- ben azzal az
elhatározással kapcsolatosan, hogy az igért jelentések u. o. fognak napvilágot látni.
Miért, miért nem, e felvilágosító jelentések közül csupán kettő jelent
meg: egyik a P ethes Jánosé, mely a jizz'ologiá r ól szól s mely két évig
de ez nem a hallott előadások ismertetése,
folyt a M. Tanítóképzöben,
hanem dr. Verworm professzor általános fíziologiájának kivonatolása;
a
másik Kr a usz Sándor kolozsvári tképző-intézetí
tanáré, a ki a fentirt
cim alatt könyv alakjában adta közre a magára vállalt munkálatot, a
Rein féle diadaktikai elmélet Ismertetését, sőt hogy pótolja egyik kiküldött
társának a mulasztását, megtoldotta ezt a gyakorlati tanítások ismertetésével is. Ennek folytán könyvvé nőtt ismertetése a jénai pedagógiai
szernináriumban hirdetett oktatási elméletnek és az azt megvalósító gyakorlati tanítasoknak teljes képét nyutja.
Abban a Krausz ismertetése is megegyezik a Pethesévei, hogy ő
sem csupán azt nyujtja, a mit a kurzuson hallott és látott, hanem
kibővítette azt az ide vonatkozó legközelebbi forrásokból (Rem kis pedagógikája,
Encyklopédiája; a szeminárium népiskolájának értesítói és részletes tanterve I - vm. Schuljahr stb.) és ezekből alkotta meg azt a képet,
melyet könyve a Herbart és Ziller-féle oktatási rendszerről nyujt, bemutatván azt úgy, a mikép azt Rein a jénai 'pedagógiai szemináriumban
megvalósította.
,
'
Már itt meg kell jegyeznem, hogy ez a kép eléggé sikerült és igy
a Krausz könyve sok, hasznára lehet nép oktatás-ügyünknek.
Ugyanis
belőle nemcsak a híres Herbart-féle nevelési illetőleg OKtatási rendszerről
nyer tájékozást a magyar tanítóság (hiszen e rendszert, hol öntudatlanul,WVU
I
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hol tudatosan többé-kevésbbé
majdnem
mindnyájan
követjük), hanem azt
is láthatja, mikép foly ennek alapján a népiskplai tanítás a pedagogusok
klasszikus
földjén. a nagy Németországban.
Es a miénknek
összehasonlitása az ottanival
semmi esetre sem lesz haszontalan
munka, hanem
gyümölcsöző
ugy a neveléstani
elméleti ismeretek tisztulasára
nézve, mint
a gyakorlati
tanításban
való eljárási mód biztosabbá és világosabbá
tétele
érdekében.
S hogy ez minél fokozatosabb
mértékben
történhessék,
arról gondoskodik
Krausz könyvének
a bevezetése,
melyben kellő szakavatottságai
'
nyujtott
felvilágositásokat
találunk a 'lena-ban
követett
Herbart-ZillerRein-féle oktatási rendszer
hibáiról
és a jó oldalairól egyaránt..
Tudom,

hogy e könyv

elméleti

részének

két legérdekesebb

fejezete:zyxwvu

elmélete és A ta nítá si eljá r á s elmélete ismeretes
már a Magy.
minthogy az 1901 'iki évfolyam számaiban
megjelent,
olvasói előtt,tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDC

A ta nter v

Tképző
s hogy e két fejezet ismerete az eddig általában
mondottakkal
együtt
elég lehetne
arra, hogy az olvasók
flzyelmét
a könyv
iránt felkeltse,
mégis a könyv érdekében is, de azért is, hogy ismertetésem
kerek egészet
képezzen,
folytatom
ismertetésemet.
Szükségesnek
látom ugyanis,
hogy
,a könyv tartalmáról
egy összefüggő
(bár .rövid) áttekintést
nyújtsak
kiegészitéséül
az eddigi általános
megjegyzéseknek.
A könyv a 14 lapra terjedő bevezetéssel
kezdődik,
melyben Krausz
felvilágosítja
olvasóit, hogy könyvében
a Herbart-féle
didaktikai
elméletet
és gyakorlatot
ugy mutatja be, a mint Rein azt a jénai szemináriumban
hirdeti és 'megvalósítja.
Arra nem tér ki, hogy Herbarték
eredeti rendez a Rein-féle
rendszer,
hanem
csupán' jó
szerétől
miben különbözik
oldalait és gyöngéit mutatja ki. Gyó'ngéi: hogy deduktiv
alapon épülvén
fel, a nevelés
tényezői
közül
némelyiket,
pl. a társadalmat,
nem veszi
az iskolákat;
kellő kép számba ; hogy felekezeti alapon akarja szervezni
hogy a nevelés célját csupán az erkölcstan
alapján állapítja meg, de nem
a mostaniWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
p o z itív
gondolkozásnak
megfelelő
evolutios
,ethika alapján,
hanem a: metafizikai
abszolut
ethika alapján stb: - 'ló olda la i: hogy a
szülőföldi
tanitási
vanyagot
teszi a tanitandók
középpontjává
és erre
vonatkoztatja
a többi tanítási tárgyakat;
hogy az össze 5 tanítási anyagot
cgondola tegészszé» foglalja össze;
hogya
tanításnak, 'a lélek
'egy nagy
működéseinek
megfelelő
formális
fokozatait
pontosan
megállapítja.
Vegül megjegyzi,
hogy aza sajátszerü
jelenség vehető észre, hogy mig
ez a rendszer
gyakorlati
megvalósulásában
egészen
modernné
fejlődött
~ Rein hatása folytán,
addig elméleti
alapjában
sok tekintetben
elavult.
Es igy kérdés, hogy képes lesz-e az utóbbi tekintetben
is alkalmazkodni
és a' modern lélektan és sociologia
követelményej
szerint
megujhodni?
Nézetem
szerint
erre a kérdésre
megvan
a felelet az' eléje, tett
megjegyzésben,
a melybél önként következik,
hogy a Reinék pedagógiai
rendszere
máris kénytelen
volt sok tekintetben
szakítani
eredeti elméleti
és igy csak a nagy vonásokban
mutatja a Herbart rendszerét
alapjával
s nem sok idő mulva úgy céljában,
mint eszközeiben
alkalmazkodni
fog az emberi szellem ujabb irányu fejlődéséhez.
kisebb-nagyobb
változtatások
utan lesz belőle posü/v peda gógia . Hiszen rnáris annyi változtatást
birt
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el, hogy
tatásokat

semmi kétség
sincs
is el. ne birna.

abban,

hogy

több

rendbeli

ujabb

változ-

Ugyanis van ~ Herbart rendszerének
nehány
elévülhetlen
alaptétele,
pl. az, hogya, nevelés és tanítás egyazon
művelet és igye kettő el nem
választható egymástól
(lehetetlent
akar tehát, a ki csak a tanítást ak arja
tenni); továbbá, hogy az érdeklődés a tanításnak
az iskola kötelességévé
(és igya nevelésnek is) elengedhetlen
feltétele. Vizsgáljuk
meg e tételek
közül pl. az utóbbit az ujabb lélektan
tanítása alapján, s mit találunk?
Azt, hogy a szoros értelemben
vett tanítás a pusztán
értelmi képzésnek
is csak egyik eszköze
s nem az egyedüli
eszköze,
mert az érlelem
fejlődésének a gyermek spontan
tevékenysége,
önkény telen megfigyelése,
kisérletezése még fontosabb
tényezője,
mint maga a tanítás. Érthetővé
teszi ezt az ujabb
lélektan azon tétele, hogy az értelmi functiók központja, az apperceptio
maga is bizonyos
fokig akaratműködés.
Azzyxwvutsrqponml
ér deklődés pedig semmi más, mint önkény telen figyelem,
mely nélkül meg
nem indulhat az apperceptio
s rnelynek ügyes felhasználása
'nélkül nem
lehet igazi tanítás. A régi s ma is kelleténél jobban divatozó memorizáló
tanítási módnak épen az a hibája, hogya
megismerést
tisztán
passzi v .
folyamatnak
tekintette
és tekinti,
abban
a hitben,
hogy
a képzetek
mennyiségetől
függ a tudás
mekkorasága
(tantum scimus, .quantum
in
memoria tenemus).
Tehat a léleknek önkény telen tevékenységet,
érdeklődesét
kell a tanításnak
felhasználnia,
működésbe
indítania,
először
öntudatlan
rnűködésre,
hogy majd aztán tudatos érdeklődés
fejlődjék ki
belőle. Igy fejlik ki az érdeklődés
képessége,
a mi minden tanult ember
fő kriteriuma, a mint Herbart mondja.
.
A könyvnek a tulajdonképpeni
része a nevelés fontosságát
hangeztató cikkel kezdődik,
mi csak a rendszer teljessége
kedvéért lehet benne,
hiszen olyant vitat, a mit nem tagad senki. E cikk a nevelés és oktatás
szükséges voltát megállapítván,
a következő
az oktatás fő 'eszközeinek,
az iskoláknak a szervezetéről
szól és a társadalom,
három osztályának
különböztet
meg, u. m. népiskolát,
középmegfelelőleg 3 foku iskolát
iskolákat
es felsőbb iskolákat,
melyek
nevelőiskolák
a szakiskolákkal
szemben, melyek csak mellékesen
azok. (Hogy miért felelne meg a társadalom 3 osztályának
a nevelő
iskolák 3 foka, azt bajos
megérteni,
hiszen mindenki a népiskolán
kezdi s ugy járja végig a többit is). Következik aztán az iskolák
közigazgatásaról
szóló fejtegetés
(3. cikk). E
szerint az iskolákhoz
legközvetetlenebb
joga a családoknak
van, de ezeknek felekezetek szerint kell iskolaközségekké szervezkedniök.
Az iskolák
tantervében és tanítóinak gondolkozásában
az egyház irányadó szerepének
kell érvénvesülnie.
Az államot
csak a fófelügyelet
joga illeti meg az
iskolák igazgatásában.
A tanítóképzés
ideáljaként
azt a nálunk is sokaktól
kivánt módot említi e cikk, hogya
preprarandiak
csak a szoros értelemben. vett szakképzést
nyújtsák,
az általános képzést bizzák a reáliskolákra
vagy más hasonló iskolákra.
A 4 ik cikk a módszernek,
mint a nevelőoktatás
eszközének
mivoltáról és szükségességéről
szól; mire következik
egy uj fejezet, mely a
nevelőoktatás
célját fejti ki. A következő
fejezet a tanterv elmélete cimű
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ismeretes cikket, az erre következő
meg a tanítás elméletéről
szólótsrqpon
ismeretes
fejtegetéseket
foglalja magában.
Aztán a 95. lapon következik
a mintaleckék
bemutatása,
rájok
vonatkozó
módszertani
megjegyzésektől
kisérve. A könyvnek
közel felét
a 175. lapig ezek foglalják el. A tanítóra nézve ezek teszik a könyvnek
az értékesebb
részét, nemcsak
azért, mert hol negatíve, hol máskép sok
gyakorlati
tanulságot
nyujtanak,
hanem azért is, hogyarendesen
nagyon
is elméleti elméletet könnyebben
megérthetővé
teszik .
szintén

. Hogy az ismertetésben
szerző
kellő sikerrel válogatta
és állította
össze az adatokat,
azt már említettem.
Még csak előadásáról
akarok
röviden szólani. E könyv stilusa, habár kevés elevenséggel,
szinnel dicsekedhetik, mégis mindvégig világos és eléggé magyaros.
Azonban
elvétve
fordulnak elő benne olyan helytelen kifejezések is, a melyektől helyén való
lesz alkalom adtán megszabadítani
ezt a könyvet.
Ime nehány:
"ez
a pedagógiai
rendszer
elégzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIH
életerős"
(életre való). 14. lap. "Ezek a tantárgyak
minderi nevelőiskola
tantervében
legyenek!"
45. lap. "Hogyan
találjuk az ált. elvi alapot
a tanterv
számára,
hogy minden
iskolának
megfeleljen?"
44. Iap. "Sok időt venne zgénybe" (sok időbe kerülne)
161.
lap. "soká kellene számlálnunk."
(sokáig). U. o. "A király gondviselése!'. Henrik gondviselése
(előrelátása,
gondoskodása).
166. lap. stb.
Ezek azonban
ritkáknak
mondhatók
és igy kevéssé rontják meg az előadás általános jó hatását.
Kolumbá n

Sa mu. kjihgfed

tanítóZ so ltá ro k és d icséretek . (Ev. ref. egyházi énekkarok,
és a középiskolák
felső osztályai
számára
férfi karra átképző-intézetek
dolgozta
Sa rudy Ottó, tanítóképző-intézeti
tanár. 1. füzet. Ára 1 korona.
Budapest
1902. Kókai Lajos kiadása.)
Jelzett cím alatt a legközelebb
egy derék
munkácska
hagyta el a
sajtót, mely a tanítóképzőkben
jó szolgálat
teljesítésére
van hivatva.
Az egyházi zenét ugyanis
az állami képzőkben
is tanítjuk. Mig azonban
a római katholikusok
egyházi zene óráin a szertartásos
énekek, a Gregorián
dallamok kellő begyakorlása
után alig marad csak kevés idő arra, hogy
egyházi népénekeket
karban is betaníthassunk:
az ev. ref. egyházi énektanításban
megfordítva,
a rítkábban
használt
dallamok is már az iskolai
év első hónapjaiban
begyakorolhatók;
az idő nagyobb része aztán miként
tudomásom
szerint
több
képző nk ben tényleg
történik
az
énekeknek
karban való betanítására
fordítható.
E módon
a növendékek
nemcsak
az egyházi . dallamok
izlésesebb
előadásmódjával
ismerkednek
meg, hanem a népénekkarok
szervezéséhez
és különösen
vezetéséhez
szükséges
jártasságot
is megszerezhetik,
mert éppen ez órákon kinálkozik a legjobb mód és alkalom, hogy az arra való növendékeknek
tért
adjunk
a karvezetés
gyakorlására.
E célra kiválóan
alkalmas Sarudy
kartársunk
műve, melyben 45 zsoltár és dicséret van férfi karra egyszerű
homophon
stylben, úgy összhangosítás, mint szólam vezetés tekintetében
általán sikerűlten
földolgozva.
Az eredetileg szabad rhythmusu
dallamoknak ütemekre
osztásában
Sarudy,
eItérve anémet
auftaktusos
átírástóI,
a helyes útat követte;
a szólarnok hangterjedelmét
pedig, a még rész-
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ben fejlődésben levő növendékek hangképességéhez szigoruan és következetesen alkalmazkodva állapította meg.
Részemről kivánatosnak
tartom, hogy átdolgozó a következő füzetben polyphon stylű, Bach modorában átírt énekeket is adjon.
A könyv ára és kiállitásaa
követelő bb igényeket is kielégíti; ajánlom azoknak, kiket illet, szives figyelmébe.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcba
TI WVUTSRQPONMLKJIHGFE
d
B "(/
.H O

ossy

ua . kjihgfedcb

E zü st h á rfa . Daloskönyv iskolai használatra. Szerkesztette E l 'ó d i
Ernő. Két kötet. Budapest, 1902. Lampel R. (Wodianer F. és fiai) kiadása.

1. kötet ára: 1 korona 60 fillér. II. kötet ára 3 korona 50 fillér.
A tanítóképző-intézetnek fontos tárgya az ének és zene. Szükséges,
hogya tanító növendék ne csak magát a könyvet tanulja, hanem ismerje
a szakba vágó irodalom nevezetesebb termékeit is. Ez az irodalom eddigelé,
fájdalom, nem nagyon gazdag. Az irodalom maga is mutafja azt a jelenséget, a mit maga a tanítás : mily ritkán egyesül a· kellő zenei szakismeret kellő pedagógiai képzettséggel. Vannak kitünőségek, a zene
terén, a kik azonban nem eléggé pedagógusok, s vannak igen jeles pedagógusok, a kiket azonban a zenei szakférfiak nem hajlandók zenei szaktekintélyekül elfogadni.
Erődi Ernő daloskönyve főleg azért érdekelheti a tanítóképzőt,
mert ebben a munkájában is, mint egyéb könyveiben a pedagógus dominál.
Ilyen teljes és tisztán pedagógiai célzatú dalgyüjtemény
még nem jelent
meg magyarul. A két kötet 427 karéneket tartalmaz. Az első kötetben
egy- és kétszólamú,
a második kötetben pedig két-, három- és négyszólamú dalok vannak. A két- és háromszólamú
dalok vannak legnagyobb számmal. Kétszólamú van az első kötetben 133, a másodikban
113, háromszólamú van 130.tsrqponmlkjihgfedcbaZYXW
A legjelesebb' szerzők vannak: képviselve. A nagy klasszikusok
Beethoven, Mozart, Schubert, Haydu stb. mellett a mai magyar szerzőkig
mindenkit képviselve találunk. Bemutatja az összes európai nemzetek
hymnuszait és népdalait. Vannak szerzők, kik kizárólag e gyüjtemény
számára írtak vagy átírtak egy-egy dalt. Ilyenek: Bátori Lajos, Beleznay
Antal, Erődi Ernő, Gaál Ferenc, Hegyi Béla, Káldy Gyula, Kun László,
Major 1. Gyula, Szentgály Gyula, Szögedí Endre, Tihányi Agost és
mások. A szövegekre is nagy gondot fordított Erődi. A külföldi szerzemények rossz szövegeit kijavíttatta vagy újra fordíttatta jeles tanáremberekkel, kik maguk is irók,
A dalok tartalom szerint vannak csoportosítva. Hat fejezetre oszlik
könyve, s mindegyik fejezet élén díszes címkép van, melyet Tőke Andor
rajztanár
rajzolt. A hat fejezet a következő: 1. Isten. II. Király és haza.
Ill. Elet. IV. Katona dalok. V. Népdalok. VI. Torna-dalok
és indulők.
Az iskolai élet minden fázi sára bőven talál a tanár dalokat e két kötetben.
A kiállítás is igen szép,sőt
fényes. Az Eberle és társánál készült
hogy tankönyvben
valósággalluxusnak
hangjegymetszés
oly szép,
I

mondható,

Szóval a könyv minden tekintetben megérdemli a tanárok
lődését, s örvendetes jele zenei, irodalmunk fölvirágzásának.

érdek-

w.

Ö.
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A M a g y a r L a n t. A magyar
hazafias lyra és zene történeti
fejlődésé
Arany László
és egyéb forrásművék
nyomán írta; Kó'yó'sz' Hmrz'k.
Zenéjét összeállította,
magánhangokra,
vegyes és férfikarra
és zongorára
átírta:
Sztoja novÜs J enő.
>
A Uránia tudományos
szinház
műsor
darabja
a Lampel
Róbert
cég kiadásában
megjelent iskolai és magánhasználatra.
'
Nem kételkedem
benne,
hogy
mint szinházi
szórakoztató
darab,
diszletekkel,
jelmezekkel,
megtette
hatását,
s az egymás
után
lepergő
számok kellemes benyomást
keltettek,
de az iskolában
más szempontok
az irányadók,
más a cél, melyet elérni, más a szükséglet,
melyet ki
kell, elégíteni, tehát a kritikának
is más a feladata.
Iskolai használatra
csak azt és olyat kell adni, a mi minden tekintetben kifogástalan,
korrekt
munka,
a legkényesebb
igényeket
is kielégiti abban a keretben,
melyet
ki akar tölteni, a tanulónak
mintát kell szolgáItatni,
nem szabad
megengedni, hogy hibák kerüljenek
szeme elé,
Már most, ha a fent nevezett
művet ebből a szempontból
mérletsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
ki kell mondanunk,
hogy nem üti meg a mértéket
minden tekin>geljük,
tetben, mert több szám zenei kidolgozás
tekintetében
pongyola;
énem
pedig a pongyolaságot
a gyakori hibás szólam vezetésre,
mely egyaránt
bántja> zenészember
szemét és fülét.
Az anyag elég jól van összeválogatva,
ámbár nem tudom, hogyan
fér el a hazafias lyra kalapja alatt a Cserebogár, A kinek nincs szeretője,
Bihari nótája, mert a Cserebogár
igaz, örökké
szép marad,
de semmi
köze sincs a hazafias érzéshez ; ettől eltekintve,
van sok nagyon szép
terméke 'a régi magyar zenének, de nem hallgathatom> el. miszerint épenséggel nem látom át, mi szükség volt a Regős ének a csodaszarvasról
című szerencsétlen
zenei bárgyuságot
felvenni, melyben a magyarosságnak még csak irrnagja
sincs meg, a szövege
pedig annyiban
csodás,
hogy a csodaszarvas
elő sem fordul benne,
de emlegetik
benne Szent
István királyunkat,
a mi egy pogánykori
költői kincstől, a minek a szövegíró "állítja, elég szép és követni való tolerancia.
A mi a hibás szólam vezetést illeti, utalok a '2, 13, 21 a>, 21 c számú
karokra,
hol részint il basszus
és az alt, részint a szoprán
és a tenor
képeznek
meg nem engedhető
nyolcad meneteket ; reméljük,
hogy egy
netaláni
ujabb
kiadásban
ezek nem fognak
többé előfordulni.
A >mű
kiállítása szép, a nyomás tiszta, éles, eltekintve nehány
könnyen
kijavítható sajróhibától,
kifogástalan,
csupán
a Vezérkönyv
5 koronás
árát
találjuk igen magasnak,
minthogy
az egész csak 59 lap terjedelmű.

Szente P á l. zyxwvut
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EG YESÜLETl
V álasztm án yi

É L E T ,' zyxwvutsrqponmlkjih

ü lések jegyzők ön yvei.

1 . J eg y ző k ö n y v .
Felvétetett a Tanítóképzó-Intézeti Tanárok Orsz. Egyesülete
junius hó 9-én tartott iilésén.

választmányának

1902. évi

Jelen vannakzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
dr. Koudcs János elnöklete alatt: Ka ta na ne Thurá nszky
György Aladár,
Bittenbz'nder
Miklós, Na gy László,
Hor ua y Ede,
Mz'klós Gergely, Lubz'nszky Emilia, Hég~r Lujza, Ez/ner M., Szta nkó Béla,
utóbbi jegyző.
1. Elnök az ülést megnyitván,
jelenti, hogy választmányunk
egyik
nagyérdemű
tagját, Ra dó Vilmost"tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLK
6 Felsége igazgatói címmel tüntette
ki. - A választmány
a megérdemelt
kitüntetés
feletti őszinte örömének
- legjobb kívánatai mellett - jegyzőkönyiIeg
ád kifejezést.
2. Szta nkó Béla főtitkár a következő
jelentéseket
teszi:
a j Az elnökség
által a közgyülési
tárgyak
előadóiul a következő
tagtársak kérettek
fel: Mócsy Antal volt alelnök
feletti emlékbeszéd
megtartására : Dreiseige« Ferenc;
"A gyermekpsychologia
helye a tanítók
szakszerű
kiképzésében"
c, tételre:
P eth es Ferenc;
a gyakorló
iskola
szervezete
és a gyakorlati
kiképzésről
szóló
tétel előadására:
Dezső
Lajos; a tanítóképesítő
vizsgálatok
tagozódására
vonatkozó
választmányi javaslatok
előterjesztésére
: Moha r
József.
A feikért
előadók
mindenike készséggel
elvállalta az előadói tisztet. Az indítványok
targyában az előértekezlet
lesz hivatva határozni.
Helyeslőleg vétetik tudomásul.WVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
b ) A m. tud.
Akadémia
gondnoki
hivatala
a közgyülés
megtartására az Akadémia üléstermét
átengedni
szives volt.
Köszönettel
tudomásul
vétetik.
c ) A Népszinház
igazgatósága
f. é. június hó tartamára
Egyesülelünk elnökségének kedvezményes
jegyek váltására jogosító igazolványokat
bocsájtott rendelkezésére.
Tudomásul
vétetik.
(Budapest)
belépését jelentette.
d) Lusztz'g Emilia tanítónó
A választmány
örömmel
igtatja jelentkezőt
rendes
tagjai sorába.
3. Következik
a "Tanítóképesítő
vizsgálatok
tagozódása".
c,. tétel
folytatólagos tárgyalása.
A részletes tárgyalás
során:
12. §. gyanánt
elfogadtatik a javaslat 10. pontja, oly megjegyzéssel,
hogy szakvizsgálat
minden évben és minden képző ben tartassék.
13, §. gyanánt a javaslat
11. pontja elfogadtatik.
fel;
A 14. §· nál Bittenbinder
Miklós és Sztankó Béla szólalnak
határozatilag
kimondatik,
hogy a szakvizsgálaton
irásbeli dolgozatúl egy
a népisk. nevelés,
vagy a módszertan
körébe
eső tárgyról
készített
tanulmány (házi dolgozat) bemutatása
követeltessék .
Irén,

Magyar Tanítóképző.
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A 15. §-nál György Aladár. Nagy László, Katonáné
Thuránszky
Irén felszólalására a népiskolaizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQP
ta na nya g aWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
ja v a s la tb ó l
töröltetett.
A 16. §-nál kimondatott, hogy a tanítási lecke úgy választandó
meg, hogyajelölteknek
a szernléltetési eszközök használatában
v a ló
ügyessége kitűnjék.
A 17. §-nál felszólaltak Kovács János, György Aladár, Nagy
László, Sztankó Béla, Horvay Ede, A szakvizsgálat által szerzett jogosítványok közül töröltetett a polg. isk. tanítói képző be s a tud. egyetem
bölcs. fakultására v a l ó f e l v é t e l (1. a. 11. §.). Előadó e jogosítványt
külön
véleményként fenntartja. De viszont kimondatott, hogy az orsz ,
tanítói nyugdíj-intézetbe csak az legyen felvehető, ki az alap- és szakvizsgálat alapján a tanítói oklevelet megszerezte.
.
18. §. gyanánt a választmány, Sztankó Béla indítványára.
új szakaszt
igtat be, melyben kimondatik, hogy úgy a z a la pvizsgá la t, mint a sza kvizsgá la t

nyelve a z egész or szá gba n a ma gya r .

A gyakorlati é v r ő l szóló új szakaszban 1. :§. gyanánt a javaslat
4. pontja elfogadtatik.
\
2. §. gyanánt a választmány elfogadja a javaslat 5. pontját oly
megjegyzéssel, hogy a gyakorlati év a tanítóképző gyakorlo iskolájában
is el legyen tölthető.
3. §. gyanánt. a javaslattsrqponmlkjihgfedcbaZYXW
1- 3. pontjában foglalt javaslatokat módosítva a következő határozatot igtatja be ;
A kik a tanítói alapvizsgálati bizonyítványt megszerezték, az elemi'
népiskolákban ideiglenesen mint önálló tanítók is (segéd-, helyettes-, kisegítő, .óraadó
stb) alkalmazhatók. Ehhez képest a népiskolai tanítók
alkalmazásában szigorú an keresztülviendő azon elv, hogya segédtanítói
állások csak ideiglenesek lehetnek. Az ily állások betöltésének módja a
próbaévesek alkalmazásának megkönnyítése céljából szabályozandó.
Az önálló állásra alkalmazott próbaéves tanító működését az illetékes tan felügyelő vagy valamely külön megbízott rendes tanító különös
figyelemmel kíséri.
.
4. §. gyanánt elfogadja a javaslat 6. pontját, oly módosítással,
hogy az alapvizsgálat érvényben maradása mellett a 3 é v alatt szakvizsgálatra nem jelentkezők szakvizsgálatra v a l ó jogosultságukat elvesztik.
A javaslat 7 pontja törölte tett, illetőleg beigtattatott a szakvizsgálatrói szóló rész 17. pontjába.
Ezzel a tárgyalás véget érvén, elnök a választmány legmelegebb
köszönetét tolmácsolja Nagy Lászlónak, ki e tételnek a választmány ban
kezdettől f o g v a buzgó, lelkes előadója v o l t :
a maga részéről pedig köszönetét fejezi ki a választmánynak
e kérdésben folytatott beható és
tartalmas vitáiért.
l
.
,
A választmány megbízza Nagy László előadót s Sztankó Béla
főtitkárt, hogy a hozott határozatok figyelembe vételével az előadói
javaslat s z ö v e g é t
véglegesen állapítsák meg s azt mint a választmány
javaslatát a közgyülés elé terjesztendő javaslatok során tegyék közzé.
K. m. f.
Jegyzette : Szta nkó Béla ,
főtitkár.
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II. J eg y ző k ö n y v . zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTS
Felvétetett

a Tanítóképző-fntézeti
október

Tanárok
Orsz. Egyesülete
hó 22-én tartott iilésén.

választmányának

1902.

évi

Jelen · vannakzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
dr. Kovdes János elnökléte
alatt:
CrejJ reghy Endre
(Félegyháza), dr. Ba lo József, Bz"ttenbinder Miklós, Gyó·rgy Aladár, Hor va y
Ede, F a r ka s Sándor,
Sna sei
Ferenc,
Miklós Gergely,
Szta nkó
Béla,
Gerencs/r István, Na gy László,
Németh Sándor.·
1. Elnök az ülést megnyitván,
üdvözli
a választrnányt
az ez isk.
évi első ülése alkalmából.
2. Szomorúan
jelenti, hogy Király Pál, az áll. polg. isk. tanítóképző nagyérdemű
tanára s egyesületünknek
is sok éven át tagja, elhunyt. Ugyancsak
elhunyt Molnár László is, ki szintén tagja volt egyesületünknek.
A válalasztmány
az elhunytak
feletti részvétét
jegyzőkönyvileg
megörökíteni határozza.
3. Főtitkár jelenti:
aj a nagymélt. Miniszter úr egyesületünknek
ez évre is 1600 kor.
segélyt adni' kegyeskedett.
Örvendetes tudomású
szolgál s a választmány
hálás köszönetének
jegyzőkönyvileg
ad kifejezést.
b) Az egyesületbe
való belépésre jelentkeztek:
F olenta "Lajos (tk.
tanárjelölt, Budapest),
Kessler Károly (tk. s. tanár, Temesvár),
Stra ueh
Gyula (tk. tanár, Igló). Kilépését
jelentette
P iller György (áll. tanítónőképző int. tanár, Szabadka).
A választmány
örömmel
igtatja
a jelentkezetteket
rendes
tagjai
sorába. A kilépés hatálya
1904. év végével állapí ttatik meg.
tanárkarának
felszólítása
ej A budapesti
II. ker. áll. tanítónóképző
egybehangzott
az elnökség azon szándékával,
hogy a napirenden
levő
fizetésügyi
kérdések
felmerülése
alkalmából
e célból választmányi
ülés
hivassék egybe s így ezen egyedüli
ülésnek
feladata a fizetésrendezés
kérdésével foglalkozni
s· épp ezért a munkaprogramm
megállapítása,
mely az első választmányi
ülésnek
szokott
tárgya lenni,
csak a jövő
ülésen kerül tárgyalás
alá.
Helyeslő tudomásul
szolgál.
I
4. Következik
a fizetésügy
tárgyalása.
Az elnökség
ez ügyet előzetesen
tanulmányozván,
propoziciót
is
készített, hogy ez által a tanácskozást
megkönnyítse.
Elnök erre vonatkozó előterjesztése
a következő :
Az új r endszer , melyet a tanárok általában
kérnek, hátrányosabb,
mint a mostani;
mert míg most a fokozatokban
egyenlően
osztarik be
rendszer
szerint az alsóbb fokokon
a tanári status, addig a korpótlékos
mindig több tanár lesz, mint a felsőkön. A tanárok azonban
készek saját
anyagi előnyük
rovására
is lemondani
a mostani rangsoros
rendszerről.
Annyival inkább megkivánhatják,
hogy az államkincstárra
előnyös
új rendszerben
fizetésük
ugyanazon
keretek
között
maradjon,
mint a
melyben a jelenlegi
rendszer
szerint van. Ezen kereteknek
a tervezett
fizetésemelés
szerinti
értéke szabja meg a tanárok fölemelt fizetésének
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határait. Ez így megállapíttatván,
következik az új rendszerre való áttérés olyan módon, hogy alsó és felső határ közötti különbözet
egyenlő
korpótlékokra beosztva a szolgálati idő arányában növelje a tanárifizetést.
A jelenlegi rendszer szerinti határértékek
a következők:zyxwvutsrqponmlk
a j tanárokra a IX. fiz. oszt. 2. fokozata a kezdőfizetés ; a végső
41/60/0-kal marad a VII. fiz. oszt. 1. foka alatt.
Ezen határok számértékei a lapokban közölt új skála szerint a
tanárokra 2900 kor. kezdő, 5750 kor. végső, az igazgatókra 3600 kor.
kezdő és 7733 kor. végső fizetés. E határértékeken belül egyforma kormeg; ezt illetőleg, hogy az emelkedés 4 vagy 5
pótlékok állapítandók
évenkint történjék-é,
az másodrendű kérdés.
Indokolt volna, hogy az igazgatók és tanárok korpótlékai egyenlők
legyenek s a különbőzet
a kettő között fix összegű igazgatósági pótlékban fejeztessék ki, melynek összegét megkapjuk, ha a tanárok és igazgatók
által élvezett, tehát összfízetés különbözetét a szolgálati évekkel elosztjuk.
Majd Sztankó Béla főtitkár a segédtanárokra,
gyakorlóiskolai tanítókra, a XI. fiz. osztályba sorozott többi alkalmazottakra és a tanítónőkre
,
nézve tesz propoz iciót.
A segédta ná r ok aztsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
ú] skála szerinti X. fiz. osztály 3. fokán megállapított 2000 korona fizetéssel lennének kinevezendők.: 3 év múlva
rendes tanárrá léptetendők elő, de segédtanári
éveik a rendes tanárok
részére megállapítandó korpótlékok kiszabásánál beszámítandók lennének .
./\. gyakorlóiskolai tanító a X. fiz. oszt. 3. fokának megfelelő 2000
kor. fizetéssel lenne kinevezendő s a korpótlékokat illetőleg a tanárokkal
egyforma szempont szerint lenne elbírálandó.
'
A tanítónők fizetése a férfi tanerőkkel teljesen azonos szempontok
szerint, azonos mérték szerint lenne megállapítandó.
A jelenlegi XI. fiz. osztálybeli többi alkalmazottakra
nézve óhajtandó lenne a XI. fiz. osztály teljes megszüntetése
s rájuk nézve is
igazságosabb,
méltányosabb szempontok szerint lenne a fizetés megálíapítandó

.

. Az elnökség előterjesztését hosszas és élénk vita követte, melyben
a jelenvoltak mindegyike résztvett.
A választmány az elnökség előterjesztését elfogadván, azt a fizetésrendezés ügyében saját álláspontja gyanánt. kimondja s megbízza az
elnökséget, hogy ilyen értelemben tegyen felterjesztést a nm. Miniszter
úrhoz.
K. m. f.
Jegyezte: Németh Sá ndor ,

titkár.kjihgfedcb

VEG YESEK .
K arácsonyi elöléptetések.
A vallasés közoktatásügyi miniszter kinevezte:
igazgatót a VII. fiietési
Boga Ká r oly dévai állami elemi tanítóképző-intézeti

osztály 3. fokozatába;
Zolta i Má tyá s és Na gy

eperjesi állami

elemi tanítónő-,

Ká r oly aradi állami
F a r ka s Sá ndor

elemi tanító-, Beér F erenc
budapesti 1. ker. állami elemi
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P a lá gyi La jos budapesti
ll. ker. állami
elemi tanítónőképző-intézet

tanító-

rendes tanárokat

a VIII.

fizetési

osztály

3. fokozatába;

Hor vá th Adolf J á nos lévai, Elekes La jos temesvári,
Répa y Dá niel kolozssegédtanarokat
a
vári és Kusza illa P éter dévai állami elemi tanítóképző-intézeti
IX. fizetési osztály 2. fokozataba
r endes ta ná r okká ;
Nva ka s J ózzej kolozsvári,
Duschek Er nő lévai állami
elemi tanítöképzöintézeti megbízott
állami elemi

seged,

illetőleg

és

zenetanárt

tamtönöképzö-intézeti

óraadó

tanárt

Szente P á l budapesti

II.

a X.

3. foko-

fizetési

osztály

ker.

zaraba segédtanarokka,
előléptette" Bodor Miklóst, az igazgatói

Továbbá

sepsiszentgyörgyi

bízott

fizetési osztály

állami

3. fokozataból

elemi
a

teendők

tanítónőképző-intézeti

fokozataból

2.

Sa rudy Ottó pápai,

az

tanító-

és

tanárokat

a

elemi
rendes

Dit/er t F er enc zniöváraljai,

rendes

segédtanárokat,

és Ková csné P a pp Má r ia kolozsvari

szabadkai

tanítónőket

a X. fizetési osztály

2.

foko-

aztsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQP
I.
fokozatba;

zatából

végre

J ózse! pápai,

Kiss A. J ózse.! bajai, Ma ka i J enő dévai,
Éber Sá ndor bajai, Kra f,
Dienes Ká r oly csáktornyai
és Keszlet Ká r oly temesvári
állami

elemi tanítóképző-intézeti
2.

állami

állai elemi tanítóképző-intézeti

állami elemi tanűönöképzö-intézeti

a VIlI.

fokozat ba;

1.

Róna i Sá ndor temesvári,

Sztodolnik J á nos kiskunfélegyházai
továbbá Szá ntóné Ha hn Róza

meg-

tanárt

fokozatba;

2.

Boér Ger gely kolozsvá r i,Wa gner
J á nos aradi
Sla jchó Mihá lv eperjesi
állami elemi tanítönöképzö-intézeti
IX. fizetési osztály

végzésével

rendes

segédtanarokat

a X. fizetési

osztály

3. fokozataból

a

fokozatba.
Pótlólag

itt

említjük

meg,

hogy

niszter Bod P éter t, nagyszebeni
teendőkkel
zataböl

megbízott

a

2.

E kinevezések
kedves karácsonyi

többi

nek

tartjuk

bíráltak

azonban

megemlíteni,

két fővárosi

hogy

felvilágosítást

kivüli elöléptetése

korántsem

emelését
3200

koronát;

koronat
rajtuk

viszont

elvenni
segítve

nem

mind

s

karácsony

osztály

3. foko-

lehet,

a

hogy

Utána

anyagi

sérelem

két

volna.

álló

a

urnak

két

kartarsunk
tanárok

emezek

kartástói
nem
fogva

a

az ügynek

régibb

mindentől

a szabályszerű

különben

helyzetüknél
esett

Ezért

a miniszter

jártunk

az érdekelt
mert

megkapják
mit

kerültek

és szívböl üdvözöljük
előlépett
karkötelességünket
teljesítjük,
szükségesa vidéken,
mind a fövarosban élénken

életbeléptekor,

fogva

szombatján
megelőzőleg.

köszönetet

előléptetését.

kaptuk,

az előléptetett

lett, a mire

kül, hogy a többieken

fizetési

fizetésemelését

hátráltat ja az előttük

az új fizetési törvény
koránál

kellemes

soronkivüli

azt a megnyugtató

tisztán szolgalatuk

a VIlI.

mondunk

vezetőinek
eme

tanár

keltek

tanítók
szívesen

ügyosztály

Midőn

tanárt

18· án

szak beli

meglepetésért

és a tanítóképzési
társainkat.

nép-

előléptette.
december

a

és közoktatásügyi
m. kir. miés polgári iskolai igazgatói

valláselemi

tanítóképző-intézeti

fokozatba

nyilvánosságra,

a

állami

fizetési

m o st

kaptak
nagyon

soron
fizetés-

eltekintve,
fokot,

megkapott
volna

s

meg.

raszorultak,

pl. a
2800

Tehát
a nél-
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M agyar V ilág. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFED
Ez előtt fél. esztendővel'
még a legmerészebb
álmodozó
is
eltitkolta

azt a

napilapja
magyar

Ez

a magyar

fejlődés,

harminc

álom

immár

közélet

ma

van

alatt

életünkben,

oda

hogy

haladását,

közönséget.

Ma

már

e

napilap

alapítására

mondhatjuk,

valóság.

A

Hőskölteménybe

lenézett

polcot

utódai

k ivívni

A lap

bennünket

kitünően

kosták

tudtak

gondolhattak.

felkeres

hogy

tanítóvilágnak

hanem

létrejötte.
a

magas

s mindennap

magyar

gondolat,

kantorok.

s oly

napilap

hogya

Ma gya r Vilá g. Mi sem mutatja
azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXW

rnint

müvelödtek

jelent .meg

,

nemis

részeges

politikai

aoan

már

napilapja:

hogyakigúnyolt

év

december

kinevessék

nehogy

az

tanítóvilágnak

inkább
illő

gondolatát,

legyen.

állami

első

száma

s felkeresi

szerkesztett

lap

a nagy

s a politikai

jö benyomást
tesz komolyságával
s szókimondásával.
A lapot
Benedek Elek, a kivalö író, szerkeszti, a főmunkatárs
F öldes Géza , a volt Nemkörökben

is igen

Zeti Iskola

szerkesztöi,

16 korona

s egy szám

Budapest,
mébe.

VI.

akkor

a Ma gya r

meg

Pályázati

Ezen

(egyezerhatszáz)
kötve.

eredménynyel

kezdi

kimondtak,

és a tót
hatóság

szellemével

a szándé"

miniszter

pálya-

állásra

összekötött
élvezete

képesített

birjak.

1903.

a znióváraljai

tanítói

lakpénz

már

idő

A kellően

1600

van össze-

okleveles

hosszabb

tanítók.
és kivalö

óta

felszerelt

és bélye-

hó r y-ig nyujtandők

évi január

s veszedelmes

már kétségbe

hitüket

a jobb

végre

mégis

mint

friss tengeri
terjedni

Egyesült-Államok

és

most

tévúton

esetten

szenilélték

utat

magának.

szél,

tör

az eleven,

erős,

A Budapesti

kezoktatasi
a

nagy

gyakorlati

be

alapján,

gyermek

eddig

ideget

meg-

nyögni

enged-

A fejvilágosodottabb

mozdulatlanságot

29-iki
tervezetét.
könyvekből
és egész

s elvesz-

szelleme,

reformok

Eszak-Amerikábel

hogya

elméjét,

régen

igazságot.

a mai társadalom

az iskolát

alatt.

didaktikai

reform

Már

hogy

felé törő ujítas

december

kormányának

vizsgálatok

fenyegeti

irány

Hirlap

belátni,

mikor
járma

e merev

A

számára,
azt a szent

szembeszállás

járunk,

A természetes

ügye

mikor,

kezdik

szellemének

jövőben.

hozzánk.
végzett

hol

csak

és dogmatizmus

tették

kezd

a nevelés

megmondani

s egész iskolai nevelesünk

pedagógusok

veszedelemmel

nyelvet

öl ; de a pedagógusok

ezt az igazságot

gyermekeken

pályán

gyümölcseit

is tudnánk

a formalizmus

látszik,

abban

3. fokozatával

népiskolára

útján

ereje

teszszük,

A tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPO
1 c;,. század
pozitivizmusa
még csak most, a 20.

nevelés.
megteremni

nem

a betű

pozitív
jük

osztály

tanítói

figyel-

a ma gya r vilá got.

iskolai

és a szabályszerű

elemi
a

szfves

szellemének

kir. tanfelügyelőjénél.

T erm észetes
században

kik

a felettes

Túrócvármegye

vetették

legalább

működnek

geit kérvények

hogy

évi fizetés

részesülnek,

gyakorló

évenként
helyisége:

napilappa

Magyarországon

közoktatásügyi

a X. fizetési

ára

kartársaink
testületi

lesz a tanítóságnak

és

megüresedett

korona

Pályázhatnak

Előnyben

és fegyvere

A vallas-

állással

tisztelt

ezt a )egelterjedtebb

meglássa

hirdetés.

Előfizetési
és kiadóhivatal

A tanítóság

nemzedék

áll. tanítóképző-intézetben
hirdet.

e lapot
azt.

Viia ga t. Ha

támogatója

kifejlődött.

A szerkesztőség

23. Ajánljuk

hogy a következő

zatot

a napilap

6 .fillér.

elő ra és terjeszszék

a legerősebb

kában,

ára

Vaci-körűt

Fizessenek

teremtette

a melyből

száma
Ebben

ugy

szelleme,
indult

ki s

ismerteti

az

kimondja,

végzett
szervezetét,

tanulás
mert

55
hosszas

mozdulatlanságra

kényszeríti

a gyermeknek
magyarázat

mozgásra

a gya meket

hel] 'ekbe kell vezetni: Tehát
tanítás helyett!
az értelem

Ezek

a

van

megterheli

minél

több

Ezértzyxwvutsrq

agyát.

tanítsa

az

és

hogy

látni

a katedraból

ohjektiv

érzékek

ne csupán

meg

Ezért

való

niivényker tbe, műemlékekhez s mű-

mozgás

Előbb

A tanító

hanem

szüksége.

múzeumokba ,

főelvek.

foglalkoztatása.

mutassa a tárgyat,

és

J

mindenekelött

helyett

a gyermeket

könY7 WVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
okta tá sna k s a tanítást
az az elv irányítsa,

végét kell iletni a ká r os

arra

a

tanítás

gyakorlása

az intuitiv

s csak

szorítkozzék,

növendéket,

azután

hogy

tanítsa

meg-

összehason-

lítasra, mert az összehasonlítás ból
születik meg az ítélet.
Altalában
meg kelL
á lla jJ /ta níminden iskolá ba lépö gyer mek a gybeli teller képességét s az egyéniség hez

mérni az oktatás

anyagát

végzett vizsgálatok
Hogya
tásba

mödjat.

és

eredményét,

vén Európában

beférkőzni,

Pedagógiai

azt

kimutatta
tartott

a

minap

sablonból

és

apostolai.

már

hirdetői
a

lévai

semmit;

Ebben
tanító

tartott

utóbbi

december

hogy

szakítsunk

kevély

fejlődött

az ő könyvére,

egészséges

olvasói

előtt

az ő

német

elavult

Még

könyve

nagyobb

jól

Ezen

a

iskolák

né-

szernlélet,

ugyan

nem

mégis

en-

vannak

Lá ng

ismeretesek

kisérletei,

Ezen

természetes

irány

nevelési

Tanítók

Otthonában

rendszer

dogmái val. Anémet

szent.

haladást

Utalt

előadást.

az Angliában

tettek

az

fő elve a ter mészetes élet szer etete és mztvelise. Ajánlja,

kiknek

szász

és passzív

végzett

a Magyar

az elvont

tanfelügyelő

a

iránynak

főmestere.

közepén

szellemre.

szelgal.

Altalában

de a természetes

gyakorlöiskolajaban

kívánja,

szerint

És mi?

Közlönyünk

képző

a gyermekeken

alapjául

nem a beszéd

tanítják.

híve Guttenber g Pál is, a kézimunka-oktatás
irányról

E

és értelemgyakorlatokat

gedünk el az ősi

a tervezet

Kör iisi Henrik

dr.

tellovasasaban,

hanem a kézi fogla lkozta tá s alapján

Mihalynak

közli

il természetes
irány az iskolai oktaeztsrqponmlkjihgfedcbaZY

is kezd

Társaságban

melyikében a beszéd

Ezután

a mi eme reformoknak

ki-

amerikaiak,

hogy

álljunk

a

ellent

a német szellem erőszakos
hatásának
s iskolá inka t r endezzük /J e a ma ,gya r népélet kiivelelménye/ szer int, a mely legközelebb
áll az angol-amerikai
szellemhez.
Vezessükki a gyer meket a ter mészetbe; érezze és élvezze a gyermek a természetet
és tanulja

megismerni

Midön
lehetetlen

úgy,

azonban

fel nem

letei régebbiek

a mint

Láng

hoznunk

a Láng

és értelemgyakorlatot,

az reá

és Guttenberg

Pálról

Budinszky

Ká r oly fővárosi

tanítöt,

Ő ezelőtt

Mihályénál.
miként

azt most

i. a kézi fogla lkozta tá ssa l

lekszi, t.
tanításának

hat.

Mihályról

nehány

kötötte

műveltJ égtör téneti a la pot is.

azt

adott.

kinek

kisér-

dicsőített

szász

pedagógus

cse-

össze.

Csakhogy

ő ezen

tárgy

mélyebben

nyúlt

be az

Tehát

szellemi

pedagógusok,

az amerikaiak.kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Ü nnepelt segédtanfelügyelő.
királyi segédtanfelügyelője
zetében is mindvégig
véseinek

önzetlen

nem tántorította

Négy évig

a Népnevelők

a tanítói

munkasa

mint

a

évvel úgy tanította a beszéd-

ember, a gyermek
akár

világába,

öt-hat

megemlékezünk,

érdekek,

és bátor

őt az igazság

az

idézett

szerkesztette

Lapját

s ezen

a tanítóság

harcosa

szolgálatától.

akár

német

és magyar

Ember J á nos, Budapest
idő

független

alatt

exponált

társadalmi

volt.

Soha

semmiféle

Most,

hogy

a tanítók

helytörek-

szempont
fizetésemelése

el

•
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körűl

ádáz

öszintén

harc

indúlt

azt adta,

szerkesztőre

van

megvált

a jelen

szüksége,

szerkesztöi

körülmények

a ki

tisztétói.

között

szabadabban

Lemondasanak

a Népnevelők

szolgálhatja

okául

Lapjának

a tanítóságot,

oly

mint

ő

UtódjáulzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Sza bó Bugá th Lászlót, a tanítóság
kipröbalt,
derék harcosát

teheti.

valasztották
búcsúzott
János

meg.

iránt

a

beregmegyei

emlegették

annak

meg

Népnevelők

a melyet

mind

szerénységénél
jövőjében

a szak-,

idő

még
mulva

«jegyzeteit»

korona,

mind

előadásai.
A

hozzá

nyerhessen,

fordulni

s N. L.
kivonatos
hűeknek

tárgyalt.

Hiszszük,

Mint

hogy

jelent

embemek,

népoktatásunk

érdeklő

továbbképző

tanító:

nyomtatandö
hogy

könyv

tanfolyam

apátfalvai

Hogya

érdeklődőket,

Az Egyetértésnek

füzetéhen
ismertető

a tanítóképző
és

ismertetésnek

az ismertetők

módon

Nemrég

hagyja

elöadasairöl

A könyv

példányok

2
áratsrqpo

számáról

megrendeléseikkel

mielöbb

szíveskedjenek.

K ijelentés.
decemberi

az

mesteri

Apró emberek tudomá nya ,

élénken

Celesztin cs.

fizetendő.

kéri

tárgyalta
is gyakran

művében

Mindnyajunkat

kolozsvári

ki Korhetz

adja

helyzetér

vár.kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDC

szerep

tanfolyam
a sajtót.

Még

A ma eya r

iratai:

viszonyait.

műve:

sajtó

őt. Ember

íróinknak.

képviselöházban

a

és oktatási

nagyobb.

nevezetes

mi csak az átvételkor

tájékozást

a napi

az igazságszeretete

dicsőítették

és társadalmi

legnagyobb

oly lelvolt része.

keltő

a nevelésben című

nevelési

Könyvtaraban

A kolozsvári
el rövid

erkölcsi

ö-an

össze sEmber

főnöknek

pedagógiai

feltűnést

Ez iratát

Huma nizmus

népiskolák

csak

reá

anyagi,

alkalmából.

idején.

számosan

szárnyra

február

gyűltek

hivatali

legtartalmasabb

keltek

a néptanító

meg a falusi

s

szerkesztőtől

nagyrabecsülésöknek

még kevés

de k ívüle még

tollu

fizetésrendezés

festette
a

méltatta,

korában

a volt

:Kétszázan

· tiszteletöknek,

a milyenben

legélénkebb

népta nító, a melyben

Otthona
tiszteletére.

szeretetüknek,

tanító

az 1893-iki

adott

kifejezést,

P eres Sándor

egyike

Trnítök

lakomát

rajongó
adtak

Érdemeit
János

A Magyar

el, a mikor

kesedéssel

írt

meg,

hogy

vitázó

cikke.

szövege

felelősek.

tartottam

s azért

feltűntek,
tanárok

Mint

között,
tartott

Hozzászólását

hiteles-e.
a ki

a többi

tanfolyamán

a

attól

Kijelentjük,
tanfolyamon

a M. Tanítóképző
előadások

teszi

szövegei

jüggővé,

hogyaszövegért
résztvettem,

hogy

a

teljesen
a

szövegeket

Szerkesztó·.

közöltcm.

K im u tatás
az

1902.

évi december

hó 2S-éig befizetett

tagsági

díjakról.

1901-re: Szarvassy Margit, Glücklich Vilma (8-8 korona).
1902-re: Özv. Fábián Károlyné, Jankó Lászlo, Dr. Lázár Gyula,
Svarba József, Zayzon Dénes, Varga József, Moyzes Miklós, Niernsee
József (8-8 korona).
1902. II. félévre: Felméri Albert, Zrínyi Károly, Strauch Gyula
(4-4 korona).
1903-ra: Dr. Koch Ferenc, Fazakas József (8-8 korona).
H01'7J a y Ede
egyes. pénztáros.

A legjobb, legelterjedtebb
képes

gyermek

heti

lap

AZ ÉNuJsAGOM

ti

Megjelen

minden
+

+

zyxwvutsrqponmlk

szombaton.
+

Semmivel sem okozhatunk nagyobb
örömet a gyermeknek, mint AZ ÉN
UJSÁGOM-mal. Meséivel, elbeszéléseivel, tréfáival, verseivel, képeivel
állandó mulatságot, szőrakozást szeCsa k 2 kor ,
rez az apró embereknek.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTS
negyeclévr e s mindenkinek mődjában van, hogy ezt az örömet megszerezze gyermekének. A legkiválóbbmagyar irók il'ják ezt a magyar
ujságot, januárban minden előfizető
M I l.
gyönyörü mesemondó naptárt kap
••WVUTSRQPONMLKJIHGFEDC
ingyen. Előfizethetni AZ ÉN UJSÁ,.,,,,
GOM kiadóhivatalában Budapesten,
VI., Andrássy-ut 10. =====

Előfizetési árak:

negyedévre 2 kor., félévre 4 kor.,
egész évre 8 kor.

.) Mutatványszámot tessék kérni:

AZ.ÉN
•

e

o

o

o

UJSÁGOM

kiadóhivatalától

o

Budapest, VI., Andrássy-út

o

o

•

10.

-=====

~---------------------------------------------,

MAGYARLÁNYOK
KÉPES HETILAP fiATAL
LÁNYOK SZÁMÁRA o o

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcb

===S ZE R K E S ZTI=

TUTSEK

Azoknak

ANNA

való ez a nagy gonddal

szeretettel

szerkesztett

a legnehezebb

tanítónők

lap, a kiknek

szép és jó olvasmányt

adni, t. i. a fiatal
A legjelesebb

S

magyar

irók,

lánynak.

tanítók,

festők,

sorakoznak

a szerkesztő

s alig van magyar író, ki

segitségére

nem ima a MAGYAR LÁNYOK-ba.
MUTATVÁNYSZÁM
KÉRÉSRE INGYEN.

A szépirodalmi
terjesztő
tartás,
kák,

részen kivül ismeret-

czikkeivel,
kertészet,

továbbá

női foglalkozások,

körébe

vágó

becsülhetetlen
magyar

a ház-

kézimun-

konyha,

divat

rovataival

van

szelgálatára

stb.
meg-

lapunk a

1/ 1/ 1/ 1/ II H 1/ U 1/
lányoknak.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDC

ELŐFIZETÉSI
Egész évre 12 kor .•

ÁRA

félévre

•• 6 kor.

Negyedévre 3 kor.

Kiadóhivatal:

BUDAPEST, VI., ANDRÁSSY-UT 10. SZ.PONMLKJ

H U N G A R IA

KÖNVVNVOMOA

BUDAPeST.

