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A j á íi 1 a s 

Az összes magyar birodalom
tanügy minis ier ének!

Tisztelt taniigyminister u r!

Pesten, 1848-ban. September hó 15-kén. *J

Az egyesült magyarországi minden rendű és min
den felekezetű tanítók első közös és egyetemes gyűlé
sének tanügyi dolgozatait nyomtatásban hozom ajánlatul 
minister urnák. Kéziratilag béadattak már azok, tanügy- 
minister b. Eötvös Jósef urnák, s reményiem, hogy a 
menyiben a számosán egybegyült tanítók gyűlési műkö
deimének ezen eredménye a hazai tanügy rendezése kö
rül tekintetbe veendő, anyiban használatba is vette már 
minister ur e dolgozatokat és használatba veendi jövő
ben is.

Kétséget nem szenved, hogy a tudomány- és ne
velésügy körül, a legténylegesebb tényezőt, a nyilvános 
hivatali! tanítók és nevelők teszik, de legkiváltképen 
akkor, a midőn ők, a separatistikus irányzatokon és 
érdekeken, mik közé nevelésünk eddigé bilincselve volt 
— tulemelkedve, a tanügyet, m inta haza köz, nem-

* )  Nehány nap óta tanügyminislcrünk nincs, mert mint tudva van az 
ösäzes Ministerium leköszönt; és én mégis ügyünk ministerének sietek 
e könyvecskét ajánlani. Mert ministeriumuuk lesz, ministerínmunknak 
lenni kell. Él az eszme mely azt megteremte, és az erőnek, mely azt 
fentartani képes lesz, vesznie nem szabad. ,,Megholt a király, éljen 
a király ez az angol jelszava- letépett a minister, éljen a mi
nister ! ezt kell nekünk most jelszavul választanunk. Mert él az ügy, 
ha az ügynek egyik vagy másik személye nem működnék is. — Meg
lehet , hogy mire e sorok napvilágra jönnének, lesz ministeriumunk 
is, s lesz zászlóvivője a tanügy szellemhatalmának, Legyen az aztán 
akárki, őt ügyünk érdekéből éltetnünk kell,
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zeti és szellemi ügyét elrendeztetni óhajtják. Ily szem
pontból vegye minister u r , és vegye a haza figyelembe 
e dolgozatokat,

Társaim, kik e munka kiadatásával megbíztak, igaz, 
nem bíztak meg azzal, hogy munkálatokat még külön is 
ajánlanám a tanügy kormányzójának; de a menyiben ők 
ktildöttségileg vivék át a kéziratokat, úgy hiszem, hogy 
ugyancsak az ő szellemükben járok e l , a midőn én a 
nyomtatványt ajánlom minister urnák.

A közös tanodának eszméje lengi át e dolgozato
kat; bennük ohajtat, a jövőben is közösen tartandó ta
nítói gyűlések gondolatja, mely az idén először lett 
ténnyé; belölök azon kívánat szól, miszerint hazai tan
ügyünk mentül el éh rendeztessék és rendszeritessék ne- 
velésüyyi törvények által, mely törvények azomban, csak 
az anyagi és a tanodának külső szerkezeti körét érintsék, 
ellenben a tan- és nevelésszábadságot, mi az ügynek 
bei^ső lehelletét teszi, a tudományi, emberészeti és ha
zai közszellem hatalmas kifejlődésére bízzák. Hogy tekin
tetbe vétessék a magyarnak és embernek nevelendő 
egyén, a szüle és a tanító.

Ez azon hármas sarkcsillag melyfelé a tanítók eve- 
zének és eveznek. Menyire juthatának ez irányban már 
most? tanúsítsa e könyvecske.

Mint kiadó, a legelső példányt a taniigyminister 
kezébe hozom, ez lisztem , ez megbízásom; és ha tan- 
ügyministerünk nem volna, bemutatom az összes kiadást 
a hazának, mert a hazai nevelés és tanítás ügyében, a 
haza közszelleme a nevezetten hatalmas taniigymi
nister.

Éljen a Haza! és éljen a ki a Haza tanéig minis
ten tárcáját kezelendi, én a tanítói gyűlésének nevében 
egyik leghódolób hive maradok.

Dr. Tavast Lajos.
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E l ő s z ó .

Az első egyetemes magyar tanító—nevelői gyűlés ta- 
nácskozmányai és naplója kiadatásával, maga a gyűlés 
által megbizatva lévén, im a közönség eleibe terjesztem 
azokat.

Ez nem első, s úgy hiszem még nem is utolsó 
nevelésügyi munka, a melynek kiadatását, részint bi
zalmas felkérés nyomán, részint pedig magam szántá
ból felvállalva , az olvasó közönség eleibe hozok. Pedig 
világos kész veszteséggel, sőt nagy pénzbeli megerő- 
tetéssel. És mégis hozom, és mégis adom. Miért? mert 
lelkemnek fáj a nevelésügyi irodalomnak hazánkbani 
pangása, s mert lelkemnek jól esik e parlag földet ha 
csak egyéni erőlködéssel is növelhetni.

Hazánkban a nevelési munkákra, hiába keresett az 
ember még eddigé könyvárusi kiadót. „E munkák nem 
kellenek és nem kelnek“ volt a kínáláskor mindig a vá
lasz , ha még anyi kiadóval értekezett is az ember. 
„A nevelés tudományügy, és ennek publikuma hazánk
ban még nincs, legkevésbé magyar publikuma“ Ez volt 
mindanyiszor kifogása a többnyire németszármazásu kia
dóknak. Önérdeküket tekintve — pedig mit is szoktak 
ők egyebet tekintetbe és számadásba venni, a midőn 
valamely munka kiadatására megkerestetnek — nem ve-
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szem nekik rósz néven. A nevelési irodalomból még 
nem hizolt meg hazánkban semmiféle kiadó, de sőt 
általában a nevelésből sem. Szegény a nevelő, parányi 
az ő közönsége, és többnyire szegény ez is ; mert hi
szem ki veddegélte még meg néhanéha a nevelési mun
kákat ? ismét csak nevelő vagy tanító, ritkán pap — 
kivévén netalán egy nem régen kijött munkácskát „ Ta
noda és egyház“ cim alatt , — már pedig a nevelők 
és tanítók is többnyire mind szegények. Szegénytől 
vegyen a szegény, szegényt gazdagítsa a szegény? ez 
képtelenség!

A tan - és kézi-könyvi irodalom még csak inkáb 
gyarapult és gazdagult most, hisz tankönyvre inkáb 
akadt kiadó is , kivált ha az iró előre megígérte volt a 
kiadónak, hogy a kiadandó könyvet először is saját 
tanosztályában használandja s hogy azt másoknak is 
ajánlandja, és másodszor, nem kért az ilyenért is — 
kivált az első kiadástól — valami roppant fizetést, ha
nem oda engedte azt a kiadónak ingyen, a mint több 
tankönyvi írót ismerek ki hasonlót tön, ki nagylelkűségből a 
könyvkiadót gazdagitá, csakhogy saját növendékeinek, s 
általában a tanügynek használjon.

A gyermekek, a tanulók, általában a tanuló ifjú
ság már nagyobb közönséget tesz, igy gondolkozók a 
kiadó, és pedig olyat, a mely ki nem hal soha, sőt 
inkáb, a mely évről évre számosbodik. Erre a kiadó 
még meg is borsozta vagy megsózta a könyvnek árát 
— a mint mondani szokás , azonfelül, hogy ezer pél
dányt nyomatni Ígérve, tán két ezeret is nyomatott. Ily 
utón a szegény gyermekeknek nevelése, bizony sokba 
került és sok szüle csak azért sem küldé vagy nem is 
küldhető gyermekét a tanodába, mert — a tandíj ille
téken kívül miből a tanító é l , mit ennélfogva csak igen 
kevésnek engedhet el — a könyvek kerültek igen sok
ba. Tudok tanodát és ismerek tanosztályokat, a hol 
egyedül az elkerülhetleniil szükséges tankönyvek 10—12 
pftba is kerülnek.

Menyire mostoha állapotba hozhatja még az ily, 
csekélynek látszó Körülmény is a nevelést! A ki szomjazik,
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inkáb nem is iszik, hahogy neki csupán a pohár vagy 
ivó edény használatáért is , tán többet kell fizetnie, mint 
a menyire ő — csekély esze szerint az italt becsüli. így 
szomjazik népünk nagy része, mely nevelendő gyerme
kéért a nevelési költségeket meg nem bírja. S hogy 
valóban ez is egyik oka a nevelés elhanyagolásának, 
ki fogja tagadni?

Más esetben ismét az olyan tanító, ki gyermekeit és 
saját magát is, könyvek vételével terhelni nem akarta, 
elkopott — mint a rósz bécsi banknóta — elavult régi, 
nemzedékről nemzedékre szóló kéziratokat használt ta
nulmányi fonalul, a mik által butulva butított inkáb , sem 
hogy tanított és felvilágosított volna. A rósz pap isigy 
cselekszik , a midőn önmaga prédikációkat dolgozni vagy 
nem bir, vagy ilynemű könyveket miknek segedelmivel 
dolgozhatna, szerezni nem képes. Még hitdeák korában 
leír magának egy egész évre való szónoklatokat és azo
kat darálja aztán le nagy páthosszal türelmes hívei előtt, 
kiknek eszök tán gyengéi) i s , semhogy megemlékezh et- 
nének , miszerint a tiszteletes ur e vagy ama predikaci ó- 
j á t , már a múlt és harmad és negyed évben az előtt is 
elmondta. — A bűnöket is igy öröklik és örökítik az 
emberek egymástól és egymásra. Bűn pedig a butaság 
is lévén , természetes, hogy ez is apárol fira, paptol 
híveire, tanítótól növendékeire száll, —  a menyiben t. i. 
ők magok is e bűn láncai között — mert hiszen kivé
telt a kivételeknek — nyögnek. Némely falusi tanodá
ban, a föld még most is áll, a mint Kopernikus ideje 
előtt állott; a cet meg most is ha l; a villám még most 
is menykő ; s tán Amerikát is , még most sem fedezte 
fel Kolumbus? az elem még most is négy u. m. viz, 
föld, levegő és tűz; a német még most is sváb; a tót 
még most sem ember: a b és c és többi hangjegy, még 
most is bé , és ezé, sat. sat. Apa, nagyapa, ős-ésdéd- 
és ükapa igy tanulta, tehát az utolsó unok is.

Mondjuk aztán hogy a világ halad és hogy szegény 
népünk okul és világosbul! A múlt századok okoskodá
sából és bölcseségéböl gyüjthetne az ember ritkaságo
kat, ha mind öszve-akarná szedni a kéziratokat miket a
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szegény gyermekek némely falusi tanodában kópiái— 
gatnak.

És ennek mind a szegénység az oka, a szegény
sége és képezettlensége némely falusi tanítónak, vala
mint a szegénység és fel-nem-ügyelés a falusi tano
dákra.

Egyébiránt, hogy necsak a falusi elhagyatott tano
dákat és elmaradott tanítókat látszassam sújtani, meg
mondom figyelmes olvasóm, mikint e dolog még sok 
gymnasiumban, lyceum és kollégiumban és egyéb városi os
kolákban is egészen úgy van, csak hogy itt nagyobbára 
a nyomtatott tankönyvek régiebbek és vénebbek e szá
zad első szülöttjeinél. Megboldogult Márton a maga ide
jében jeles és hires tanítónak német grammatikája, hány 
meg hány tanodában nem használtatik még? hány meg 
hányban nem uralkodik a Donatus, a Rhenius, a Lan- 
gius colloquiumai, a Luther és heidelbergi káték leg
régibb kiadásai, a Comenius orbis piktusa — a mi még 
eljárná; — a Nikolái természettana, a Kis Tükör sat. 
sat. Úgy vannak ezekkel a tanodák és tanítók, mint az 
oláh ember a maga naptárával. Az ős apja vett volt egyet, 
és ezt a tizedik unoka is örökli mint a szent bibliát, és 
nézi belőle az idő járását, csak a vásárokat nem nézi 
belőle — pedig azokat inkáb lehetne, minthogy változat
lanabbak , — neki a vásár marhája szükségéről jő eszi- 
b e , vagy szürjének és bőrmellényének elkopásáról. Mint
ha az emberi ész szüleményei is nem kopnának és nem 
avulnának!

Ajánlom tehát a képezdékben leendő tanároknak, 
fordítsák figyelmöket leginkáb a tanitó és a növendék 
kezén forgandó kézi könyvekre.

De hogy visszatérjek a nevelési irodalomhoz álta
lában, a melyről panaszomat már elkezdtem mondani, 
aláb elmondandván panaszomat még más dologrol is, 
mely főleg a tartott tanítói gyűlésre fog vonatkozni.

A nevelési irodalmat jövőre , nevelésügyünk mi
nistere szándékozik miveltetni. Örüljetek e vállalkozás
nak , a kik a nevelési irodalmat a miatyánk egyik ké
résévé tettétek, lesz ezentúl könyv, lesznek nevelései-
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méleti dolgozatok is. 20 pftjával fog jutalmaztatni egy 
Ívnyi dolgozat, és 10 vagy 12-vel a forditmány; ha- 
vonkint 10—12 Ívnyi nevelési füzet fog megjelenni, 
gazdagon jutalmazott szerkesztők kezelése alatt; lesz hát 
nevelési irodalom, és kertté fog alakulni a parlag tér 
és az elhagyatott vak bánya ismét fog mivelés alá kerül
ni és az aranyérc gazdagon napfényre hozatni. Lesz_ 
központosítás a nevelésben is, lesz egy nevelési Duna , 
mely a sok apró középszerű folyamokat magába fogja 
nyelni, s igy bizonyosan az én füzetimet is. Lesz hiva
talos lap , mert a nevelési működés hivatal lészen ezen
túl; lesz orgánum, melyben a tanítók folytonosan gyülese- 
zendhetnek s egyfelől a „ Religio“ s másfelöl az „Egy
házi“ lapok saruglyájábol a bakra kerülendnek a nevelé
si cikkek. Ez még egy országban sem történt a világon , 
hogy maga a tanügyi mintsterium segítette volna ilyké- 
pen elő a nevelési irodalmat. Lesz a tanítónak mellék- 
jövedelme is, a midőn írói viszketeg szállandja meg 
lelkét, nem fog többé kunyorálni menni a zsarnok ki
adókhoz munkája elfogadásáért, mert hisz a „Nevelési 
szemlébe“ nem csak hogy be fog vétetni, hanem még 
gazdagon jutalmaztatni is fog. Megállj, „Religio és Egy
házi ,“ majd Írunk és dolgozunk most külön.

Egy kis bökkenő csak az, hogy kik lesznek a 
szerkesztők , és felfogják-e munkáinkat venni? és meg
fognak-e az ő elveik mellett a mi elveink is férni ? és 
nem fognak-e nagyon a bureautol függeni a melynek 
— úgy hiszem hogy felelősége alatt állandanak? Erre 
vagyok én is kiváncsi. De azért valamiről már előre 
aggódni, nem természetem, és pedig azért nem, mert 
tudom hogy az ember jobb természetébe anyira belé 
van oltva a szabadság és függetlenség érzete, miszerint 
azt fizetéstelenül is inkáb óhajtja választja és követi, 
mint netalán a fizetéses függést és rabságot, a mire 
egyébiránt a nevelési irodalom, mint a földön a leg
szabadabb soha sem fog kerülni. Örüljünk tehát inkáb 
és üdvözöljük már előre a nevelési irodalomnak uj 
évkor telhasandó szebb hajnalát.
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Javulni fognak az alatt a tanodák, szaporitatni fog 
a tanodák száma , képeztetni fognak uj tanítók, magya
rul fognak tanulni a növendékek, és igy mindenesetre 
gyarapodni fog a nevelési könyveket olvasó, a neve
lési irodalmat szükséglő közönség. És lesz, tán már 
pár év múlva, a mint az egyszer a nevelési társaság
iján lön mondva, nem csak egy nevelési folyóirat, 
mely az előtt a maga erejéből fen nem állhatott volna, 
hanem lesz anyi, a hányféle a nevelési elvnek testüle- 
ties felfogása, sőt netalán , a hányféle a tanoda a 
maga fokozatos nemei szerint; mert leginkáb a neve
lési irodalom haladtán lészen mérendő neveltségünk ha
ladása is. ^

Az újkor bajnokié gyüléses olympiai játékai a fo
lyóiratok. Itt versenyez ész ésszel, küzd elv elvvel, sur- 
lódik nézet nézeten és mindenki kiáll az arénába , ki 
a tollat mint fegyvert forgatni képes. A mi nálunk a 
sajtó , az volt jelentősége a régieknél a nemzeti játék
bajnokiatoknak. És azért, a mint szabadak voltak ama 
játékok minden honbeli v&gv egyenesen görög, habár 
honontuli jelentkezőkre nézve, úgy kell szabadnak len
nie a sajtónak is mindenkire nézve. ki e téren küzde
ni és hatalán maga buktával is , nemzete dicsőségét 
emelni óhajtja. A régiek dicsősége volt, ha mentül több 
fia szált ki valamely városnak a versenytérre, és igy 
büszkélkedünk mi i s , ha mentül több a valamely ügy 
körüli magyar iró.

De az ilyképen gyarapodó nevelési irodalom , tán 
nélkülözhetőkké és feleslegesekké is teendi, a nehány 
évnek szokása szerint jövőre is tartatni óhajtott nevelo- 
tanitói gyűléseket és tanácskozmányokat, — minő az 
idei is volt? Azt én még sem gondolom, és attól nem 
is tartok. Mert a nevelési irodalom, igenis, adhatand 
irányt, és hathatand a közvéleményre és az ebből tá
masztandó nevelési közszellemre , de soha oly általáno
san és soha oly egyeztetőleg mint teszem a gyűlések. 
Irodalom utján csak lassan-lassan fejük a közerő és köz
tudat, mely gyűléseken rögtön megszületik. És habár az 
írott dolog olvastában többen vehetnek is részt egyszer



re , de azt a mit mellette észrevesznek, a mit a tárgy 
ellenvetése- vagy helyesléseid felhozhatnának, azt nem 
terjeszthetik rögtön vitatkozás alá, nem fejthetik ki , 
nem határozhatnak, a mi gyűléseken igenis megtörtén
hetik! Az irodalom úgy szólván levelezés a közönség
gel, a gyűlések pedig élő beszélgetésekhez hasonlítanak 
inkáb ha modort néznénk. A beszélgetők, tettre buz- 
dulnak, cselekményt határoznak és véghezvisznek: a 
levelezők mind ezt csak elő—készíthetik. így keilend a 
nevelési folyó irodalomnak is, a nevelői gyűléseket elő
készítenie , azoknak eleibe dolgoznia, és így, é^esak 
is igy leszen elkerülhető azon baj, a mely az idei tanítói 
közgyűlésnek is baja volt. hogy egyfelől tárgy szűkében, 
másfelöl pedig targv bővében szenvedett, hogy elvek fe
lett napokig vitatkozva folyt, mintha meganyi értekezése
ket akartak volna tartani a szólók — mit az ember ké
nyelmesben csak némán szeret olvasni, a helyett hogy 
tárgyban megegyezve, elvben egyesülve, csak határoz* 
niok kellett volna. Az előkészítést nem tette meg az 
irodalom, és másrészről a pesti összehívók magok sem 
teheték egyedül, az idő rohama miatt, mely az ilyne
mű gyűlés tartatásának eszméjét szülte, de tenni nem 
is merheték. Ez némileg Ítéletem a tanítói gyűlés felelt, 
és némileg mentegetés, hahogy azt többen netalán ke
vesebb eredményűnek találnák, az e könyvecske közle
ményei vétele után, mint a mily eredményeket szülen- 
dőnek hitték.

És én részemről mégis felette örülök e gyűlésnek, 
örülök hogy tartottuk, örülök hogy jövőben hasonlóknak 
tartandását elhatároztuk, örülök hogy ténnyé lett, mi
szerint a magyar tanitók , meganyi érdekek és szaka- 
dozottságok külömbsége mellett is , mikben elkülönződ- 
ve működni mintegy el valának az idők átka által kár
hoztatva , — mégis egyezni, rokonulni, ügyileg és tán 
meggyőződésileg* is és nemcsak kivánatiíag lestvérülni 
indultak. Meg történt az első lépés, mely 300 év előtt 
nem örténhetett, mert akkor külön tanítói kar nem is 
volt , minthogy akkor az egyház volt a tanoda, az utol
só 300 évben pedig történni nem akart. Mintha azelőtt
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mindig csak azt kerestük .volna, hogy mikben ágazunk el 
egymástól s e szerint, mindig szélyebb meg szélyebb tá- 
vozánk egymástól, és mintha a jelen kor szelleme tölünk 
meg azt kívánná, hogy keresnek immár azt, a mire néz
ve összahaj ólhatunk.

Az én bitem az, a mily erősek voltak valaha a hitfe- 
lekezetek az embereknek egymástoli elkülönzésére, oly 
erősnek és erősbnek hiszem én már ma a nevelést, a 
tudományt, a közös polgári bitvallomásokat, és egymás
ba ölelkező hazai érdekeket, az embereknek egyesülésé
re. Azt merném mondani, a múlt századokban, a pap 
választa el minket, a jelen és jövőkben a tanító fog 
egyesíteni. Vagy nem oda céloz-e az országyülés által 
is elfogadott tanodái közösségnek eszméje? Vagy nem oda 
törekszik-e a haladó és minden szakadásokat egyedül 
kisimítani képes nevelés ? értem azon nevelést, mely a 
gyermekben még nem tekinthet m ást, mint gyermeket, 
melynek a szó legszentebb értelmében emberré és pedig 
hazánkban magyar polgárrá vagy magyar emberré kelt 
képeztetnie. Kívánnám hogy egy lenne az emberiét a ke
resztény-léttel, de hanem lehetne, — ha nem volna egy? 
mit kellene akkor tennünk? volna-e szabad feláldoznunk 
az embert, a szabadság, egyenlőség és testvériség örö
kösét ? vagy volna-e szabad kétnemű boldogság felé 
vezetnünk a növendéket, egy világi és egy világontuli- 
hoz ? És szabad volna-e a gyermeket ezen kételyekbe 
rántanunk ?

De nem szólok többet e tárgyról, mert arról úgy 
is egy külön röpiratkám fog nem sokára meg jelenni, 
mely még azon kívül, egy bizonyos gyiiléseni megtáma
dását és legázoltát a szólásszabadságnak és igazság vé
delmi jognak sat. sat hozandja napfényre. — Visszatér
ve a tanítói gyűléshez. Azt mondám, hogy van még pa
naszom, melyet elfogok mondani. Igenis van. És ez elő
ször is az , hogy van hazánkban több intézet, a mely 
kebeléből, mióta a tanítói kar a gyülésezést és a tes- 
tületies tanácskozásokat megkezdte, — pedig már né
hány éve, soha küldött az ilynemű gyűléseken részt még 
nem vön, nem vön akkor mikor ezen gyűlések még
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csak protestansszerüek voltak , és nem vön részt most 
sem , mikor ezen gyűlések a felekezeti separatismust oda 
hagyva, közösekké kezdtek lenni, ilyen főintézet pl. N. 
Enyed, Debrecen és mások. Valljon mi lehet ennek az 
oka? A tanodái szünszaknak külön időbeni tartatása-e ? 
vagy más valami ? nem tudom. De én e körülményt meg
említeni tartozom. — Bizony pedig, az ilyen főintéze- 
tektöl nem csak azt vártuk volna, hogy küldötteik által 
megjelenve, képviselve legyenek, hanem még azt is , 
hogy a tanügy elől)vitelét ők ragadva meg, ők hívtak 
volna meg másokat a gyülésezésre. A főintézetek, minők 
az említettek is, a tanügynek oly természetes nagyobb 
tűzhelyei, hogy azok felszólítására még inkáb sereglettek 
volna öszve a tanítók, mintha őket pesti gymnasialis ta
nár, vagy nem rég alakult nevelői társaság hívja meg. 
Uraim, ha mi magunkat elhagyjuk, ne várjuk hogy má
sok pártoljanak! Vagy nem győződtetek-e még meg az 
ilynemű gyűléseknek korszerűségéről és hasznairól? 
Ajánljatok hát valami jobbat, indítsatok és Írjatok neve
léslapokat , hisz a hol egy tanodánál busz és harmincnál 
több a tanár, onnan csak juthatna valami a közönség
nek is!

S. Pataknak a küldöttei készültek az előtt két évvel 
Pestre, de közbejött körülmények miatt nem jöhetének; 
bogy a múlt évben Sopronyban tartott gyűlésen nem va- 
lának. azt a hely távolsága is mentette, de jelen volt az 
idén Csorna Mihály pataki főoskolai tanár. Pápa, a du
nántúli főoskolának tanárai, 1847-ben még a szóm- 
szédságos Sopronyban sem jelentek meg, mert épen ak
kor, a mely időre a sopronyi gyűlés esett, beállottak 
Pápán a tanodái vizsgálatok. így voll Kecskemét is, a 
szomszédságos Pesttel. Mi nagy baj a szünidőnek eltérő 
időben tartatása! A Pesten 1846-ban tartolt tanácskoz- 
kozmány elhatározta ez iránt felkérni a különféle feleke
zetű kerületeket, intézkednének, miszerint a szünetek, 
ész-, gazdasági- és tapasztalási okoknál fogva , liaza- 
szerte a forró nyári hónapokra u. m. julius és augusztus
ra tétetnének. Eelvé'etett-e a kerületekben e kérelem, 
tárgyaltatott-e és volt-e eredménye ? mutatja a tapasz-
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talás. Válasz sehonnan senkihez nem érkezett, a szüne
tek még most is, hol jul.és augusztra, hol auguszt- és sep- 
temberre, hol pedig septemb- és október hóra esnek, 
sat. Nem gátja-e e körülmény is a tanügy előmozdításá
nak? És mi akarjunk nagyot, tervezzünk közösbet, de a 
helybeli érdekek és körülményekről, ne merjünk lemon
dani! Magunk simulni nem akarván, im közbe jött, a 
haza dolgainak újabb és jobb fordultával, a tanügyi mi- 
nisterium felállítása. Ez még májusban rendelte a közép 
és főtanodai folyamokat berekesztetni. És mi volt az 
eredmény? Egy helyen bevégezték a tanévet, más he
lyen nem. Későbben rendelte a tanügyminister, hogy a 
közép és főtanodai kursusok hazaszerte csak november
ben nyíljanak meg. Ismét, mi a tapasztalás? Zavar és 
rendetlenség. Egy helyen megkezdik a tanítást már sept. 
elejével. másutt október elejére hirdetők, és ismét má
sutt — a ministeri rendeletet, vagy saját szokásukat kö
vetve, novemberben nyitják meg a tanévet.

Gyönyörűséges rend, és ez mind a separatistikus 
hires autonómiának az eredménye. És általa ki szenved 
legtöbbet ? a növendék, a tanító és a tanügy általában. 
Ha a magán- és helyérdekeket , ha a felekezeti és szo
kásos határozatokat többre becsüljük a köz célnál, a 
közügynél!

De ezek mind csak parányiságok! Nemde? — Hol—í 
lolt ily parányiságok számából áll az egész köz hazának 
rendje és fejlődési folyama.

Egy más példát. Pesten, sept. elején, a minister 
urnák a protestánsok követeivel tartott értekezletnek 
ideje alatt, — uj és külön gyűlést tartottak a prot. ta
nárok, anyian és azok, a hányán és a kik, az egy- 
másközti felszólítás következtében öszvegyülhettek. Voltak 
pedig mintegy harmincán. Közös határozatban állapodik 
meg a többség: és a kisebb rész, vagy csak egyné
hány egyén, akik magokat ellenzőknek be sem is val
lottak, hanem hallgattak és beleegyeztek a midőn Tar
d y  Lajos pápai tanár kérdé: akarunk-e és képesek 
vagyunk-e oly határozatot hozni, melynek, ha az a
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többségé, a kisebbség magát alárendelje ? — mit csinált ? 
tanúságot adott arról, a közös értekezletnek azon jele
nete , a midőn az egybegyült tanárok véleménynyilat
kozata a tanügyre nézve fel vala olvasandó.. Uraim, 
társaim! igy nem erősödünk, ne oszlassuk azon kis 
nyomatékot is a melyet tanári ügyünknek adhatnánk, 
ha öszvetartók vagyunk. — Egyébiránt e tárgyra vo
natkozólag megemlítem, miszerint e nyilatkozvány, ugyan
csak a határozat következtében be lön nyújtva a tan
ügyi minister urnák i s , és közölve egyúttal a Kossuth 
Hírlapban, újólag pedig kinyomatám azt e könyvecské
ben is, mert elég nyomatékosnak találom azt arra néz
ve, hogy minden tanárnak — ha támasztására be sem 
is folyhatott, tudomására jusson, hegyen meg történeti 
nyoma. ítéljenek árról bármikint, de én részemről örülök 
hogy az én nevem is azok között áll, kik ezen nyilat- * 
kozatot tették.

Enyi volt mondanivalóm e nevelési füzetnek az 
elején.

Ha ezenkívül még igazolnom kellene, hogy valljon 
miért sorozám e füzetet a nevelés emléklapi füzetekhez? 
miért nem bocsátám közre csak a maga külön cimje 
alatt? Azért, mert az egyébkint már az előtt tartott ta
nítói gyűlések tanácskozmányai is ezen füzetek folytában 
jelentek meg, és igy méltán csatolhatám ezt is, az ein— 
biek fonalához; de meg másodszor, nem is hagyta meg 
a tanítói gyűlés nékem azt, mi alakban és mi cim alatt 
adhassam ki tanácskozása eredményeit, hanem csak rö
viden azt, hogy a kiadatásra nézve engemet megkérve, 
bennem megnyugszik. Kérelmét teljesítve, itt a nyom
tatvány.

Még a tanítói gyűlés tartásékor, aláírtak volt e 
munkácskára egy ezüst húszasával valami harmincán. A 
mint az alkalom engedi, meg küldöm azoknak a köny
vet , és kiildendek egyuttal a terjesztés végett több pél
dányt, azon megjegyezéssel azomban, hogy — miután 
a nyomatás nem vala oly kis terjedelemben és oly ölesen
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eszközölhető mint akkor gondolok, az aláíró polgártár
sak és tanitófelek szíveskedni fognak, az úgy is részem
ről sok pénz- és időáldozattal járó költségek fedezésére 
a második húszast is megküldeni.

Pesten. Septem ber 17-kén 1848-ban. *)

fír. Tavast Lajos.

E sorok kiszedetésekor már sept. 2ó-két Írjuk, és nekünk kijelölt 
és megerősített tanügyministerünk még most sincs . És az ügyek 
megakadnak , és a némethoni praparandiákba küldendők ; és az újon
nan állítandó gymnasiumok tanítóságára csődülni kívánók ; és a ne
velési szemle szerkesztőségét elnyerni óhajtók; és egyetemi tanár
ságért és egyéb tanügyi hivatalokért cscdczők — várakoznak, mi 
leszen már ebből ? — A tanulók némely főoskolában c tekintetben 
határozottahbak, ők bcállanak honvédekül. Ez helyes, ez hazafias, 
ez dicső elhatározás. Fegyvertárakká váljanak a könyvtárak ; csatári 
tanyákká az oskolatermck ; .1 lelkes ifjúság vezéreivé a tanítók. A midőn 
mindent veszthetni, mindent fel kell áldozni, mindennek megnyeré
séért- —- És aztán, úgy sem mienk többé, kik a korban haladunk, 
liánom tietek, derék ifjai hazánknak lészen magyai ország- Mi eles
hetünk , de ti küzdj etek velünk, hogy elestünk ulán, legyen ki a 
győzelmet megtarthassa. Zárjátok be most mind a főiskolákat. „In
ter arma silent Musae.“ A paizsviselő Minervának legyetek követői- 
Az egész néphez mi is tartozunk , és ha a nép haragjában felkel, 
nekünk a nyugodt elmélkedés halált hozna. Ily indulattól ösztönöz- 
tetve igtatok a füzet végére, mi előtt azt e napokban uiég bere- 
keszteném, egy kis buzditót tanító- s nevelőtársaimhoz melyet a 
budai sáncoknak tanitványimmali ásatása közben fogantata lelkem.

Tavast.
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A magyar tanítói első egyetemes gyűlés
nek jegyzőkönyve.

Első ülés Pesten m  egyetem nagy teremében 1848-ki 
Julius 20-kán.

I -sö  J e g y z ő k ö n y v i s z á m . — Budapest összes tanárai 
s a magyar nevelési társaság, átalakulásunk fontos időszakában 
rendeltetésüket legmagasztosabban akként hitték- teljesíteni, ha ho
nunk egyetemes tanítóit Budapestre összehiván, kölcsönös tanács
kozás utján népnevelés és közoktatásunk alapelveit és rendszerét 
korszerűn és célszerüleg általidomilván, egy közös nemzeti tan
rendszert tervezve, annak életet is a törvényhozás utján biztosí
tani törekedendnek. E végből, részint egyenes fölszólitások, ré
szint nyilvános hírlapi felhívások által a hon minden rendű taná
rai megjelenésre, a testvériség telkes hangján felkérettek, meg
jelenési és beiratási határnapul jul. 19-ke, első közülésül pedig 
20- k a , és helyül a tudományegyetem épülete tüzetvén-ki, egy
szersmind a vidékiek számára a pesti tanítóknak társszeretete in
gyen szállást biztosított, mi hálás szívvel jegyzőkönyvbe igtattatik.

A mindenkivel nyomtatásban közlőit helybeli bizollmányi elő- 
terv szerint, Ney Ferenc mint a helybeli tanító-nevelők megbí
zottja, az egyetem nagy teremében reggli S l/ 2 órakor szívélyesen 
üdvözlé az egybegyült szépszámú gyülekezetei;

Szózata a testvériség, egyenlőség lelkétöl áthatolt tanári és 
nevelői egyetemes kartol lelkes öröm kitörésekkel viszhangoztatott.
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ll-ik  Jegyzőkönyvi szám. — Nyomban Tavast Lajos 
tanár a beirotlak neveit fölolvasván, egyszersmind inditványozá, 
miszerint ösmerkedtetésül a felolvasandók fölállni szíveskedjenek; 
és pedig bejelentés rende szerint eddigé a következő 216 tag 
sereglett össze a hon minden vidéke és minden rendű tanárai 
közül.

A névlajstrom közhasználat végeit kinyomatni határoztatotl.

Névsora az 1848 jidius 20. 21. 22. 23 és 24-kén 
Pesten tartatott közös és egyetemes tanító-nevelői gyű

lésen jelenvolt tagoknak.

A tagok nevei. Azoknak állása.

Elnök :

1. Ney Ferenc. Kisd. képezd, igazg.

Alelnök :

2. Warga János. N. körösi főosk. neveléstr.

Helyettesített alelnök:

3. Brassai Samu. Kolosvári főlanodai menyiség tr.

Jegyzők:

4. Tavasi Lajos. Pesti gymnas. igazg. tr.
5. Majer István. Esztergami képezdei tr.

Naplóvivök:
6. Tatai István. Sopronyi főtanodai tr.
7. Kolosi György. Nevelő.
8 . Szvorényi Jósef. Szék. fejérvári szónoklat-lr.
9. Némethi Imre. Óvónevelő Pesten.

Gyűlési tagok:
10. Argai János. Nevelő-tanító.
11. Amon Jeromos. Normál tanító Pesten.
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12. Böszörményi Mihály. Izsáki néptanító.
13. Bognár György. Magánnevelő.
14. Bacsák Imre. Szék. fehérvári tr.
1*5. Balog György. Gyönki néptanító.
16. Bácsi Sándor. Szék. fehérvári okt. s megbízóit.
17. Barczen Gábor. Pesti árvaintézeti tanító.
18. Ballagj Mór. Szarvasi főtanodai tr.
19. Bovánkovics Jósef. Temesvári jog tanító.
20. Birányi István. Tanító.
21. Bammer Károly. Elemi főtanodai tr.
22. Bocsányi Jósef- Pesti tanító.
23. Breznyik János. Selmeci főtanodai tr.
24. Balassovics Lajos. Pesti elemi tanító.
25. Birányi Ákos. író.
26. Bahunek János. Váci tanár.
27. Braunhoffner Ferenc. Pesti tanító.
28. Babies Jakab. Elemi tanító-
29. Babies János. Egri főtanodai tr.
30. Bartal Gábor- Magánlanitó Pesten.
31. Baker György. Főtanitó Pesten.
32. Bordás János. Aldabasi tanító.
33. Balog János. Nevelő.
34. Cservenák Károly. N. dengolegi elemi tanító.
35. Cseh Ignác. Kisdedovó növendék.
36. Csorna Mihály. S. pataki kolleg. tanár.
37. Csatári Ovajka Károly. Ügybarát.
38. Csacskó Endre. Volt természetjog tr.
39. Csecsetka Károly. Magánnevelő.
40. Csuka Lőrinc. Pesti elemi tanító.
41. Csecsetka Samu. Nevelő.
42. Czánik Pál.
43. Csejtei Jósef. Pesti főtanitó.
44. Csala Lajos. Kisdedovó növendék.
43. Clair Ignác. Pesti gymnastikai tr.
46. Dienes Lajos. Képzelt vaknevelő.
47. Dierner Endre. Pesti leánylanitó.
48. Dudás György. Földvári leánytanitó.
49. Domanovszky Endre. Nevelő Pesten.
50. Darlik Jósef. Budai elemi főtanitó.
51. Diltmeyer István. Elemi taniló.
52. Dubraviczki Jósef. Ügyvéd.
53. Dobronovszki.
54. Filó János Tavajdi néptanító.
55. Filó Lajos. Kecskeméti tanító.
56. Fellner Antal. Váci elemi tanító.
57. Füredi László. Pesti vakintéz, tanár.
58. Frei Jósef. Pesti elemi főtanitó.

1*
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59. Fischer Jósef. Pesti íineveldei igazg.
60. Feniczi Mihály. Zombai tanító.
61. Frommhold Károly. Pesti prot. tanodák felügyelője.
62. Ferenczi János. Gyondabasi tanító.
63. Fekete Károly. Váci siketnéma intéz. ttó.
64. Fekete Mihály. Nevelő.
65. Gőbel János. Pesti kisdedovó.
66. Györgyei János. N. F. Penci néptanító.
67. Galajda Jósef. Orvos és nevelő.
68. Gegus Ferdinand. Losonci gym. tanár.
69. Görög Imre. Nevelő.
70. Godra Mihály. Ujverbászi gymnas. igazg. tanár.
71. Glöczer Jósef. Pesti elemi altanitó.
72. Gőth Márton. Újvárosi főtanitó Budán.
73. Geltmann Jósef. Temesvári természet tr.
74. Glatz Gyula. Pesti nevelő.
75. Galgóci Sigm. Péceli ttó.
76. Gőbel János. Ó-hudai ttó.
77. Havas Ferenc. Magánnevelő Pesten.
78. Halványi János. Pesti vakint. igazg. tanár.
79. Hoffckker János. Ó-budai elemi leány főtanitó.
80. Haberern Jonathan. Nevelő s pesti gym. rendk. tr.
81. Horony Mihály. Érsekujvári képezdei tr.
82. Horárik János. Tanár.
83. Holl János. Kisdedovó Pesten.
84. Himpl Ádám. Pesti tanító.
85. Horcher Ignác. Nevelőbarát.
86 . Hösz Mihály. Elemi tanító.
87. Hengel Bálint. Budai főtanitó.
88. Halászi Károly. Alnémedi tanító.

-  89. Hunfalvi rJános. Késmárki igazg. tanár.
90. Jancsó Ádám. Volt nevelő Erdélyből.
91. Imrei Ignác. Váci elemi ttó.
92. Janni Jósef. Szék. fehérv. elemi leány főttó. s megbízott.
93. Jakab Jósef. Kolosvári unit. tanárjelölt.
94. Juhbal Károly. Pesti ipartanodái tr.
95. Jánosi Ferenc. Volt nevelő Erdélyből.
96. Juhász Ignác. Elemi tanító.

^—97. Jedlik Ányos. Pesti egyetemi tanár.
98. Jergler Mátyás. Pesti elemi ttó.
99. Jalsics András. Pesti gymnas. igazgató.

100. Jungmann Dani. N. halápi nevelő.
— 101. Kohn Salamon. Pesti izrael. tanító.

102- Koós Károly. Pelsőci ttó s a gömöri népltók. megbí
zottja.

> "  103. Karacs Teréz. Miskolci nevelőnő.
104, Karácsonyi János, Rumai magyar nyelvttó.
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105. Kovács Pál. Alcsuti tanító.
1<>6. Király Jósef. Gyönki népttó.
107. Kolonics Antal. Siketnéma iot* igazg. tanár Vácon.
108. Karádi Ignác. Pesti ncveiő
109. Kanya Pál. Pesti gym. tanár.
110. Krajcsovics Pál. Kisdedovó növendék.
111. Kunczius Károly. Selmeci gym. tanár.
112. Koburg Lajos. Nevelő.
113. Klein Endre. Miskolci polg. tanodái ttó.
114. Kovácsi Jósef. Nógrádi elemi ttó.
115. Krum Antal. Temesvári lyc. ttó.
116. Kozdon György. Pesti nevelő.
117. Kvankai Mihály. Péceli tanitó.
118. Kovács Jósef. Kalocsai papneveldéi tr.
119. Krupinszki Antal Pesti elemi segédttó.
120. Kiss Lajos. Nevelő.
121 Kornis Károly. Egyetemi rdk. tr.
122. Kun Bálint. Váci kisdedovó.
123. Kollinszki Adolf. A pesti izrael. név. társaság küldöttje.
124. Kutschern Ignác. Pesti nevelő.
125. Kovács János. Nevelő.
126. Koren István. Aszódi progym. tr.
127. Kun László. Seregélyesi elemi ttó.
128. Kovácsi Károly. Magánnevelő.
129. Kovacsóczi István. Egri lyc. tanárhelyeltes.
130. Kálniczki Endre. Losonci elemi ttó.
131. Löcherer Lajos. Ügybarát.
132. Luszkander Alajos. Testgyakorló int. ttó. Pesten.
133. Ladik Ferenc. Temesvári költészettr.
131. Lichner Pál. Posonyi lyc. tanár.
135. Launer István. Selmeci lyc. tr.
136. Lubrik Ágoston. Pesti fineveldei altanitó.
137. Liczi Mátyás. Szék. fehérv. oktató s megbízott.
138. Lakatos Oltó Aradi gymnas. igazgató.
139. Lutdcs Vince. Pesti oktató.
140. Lorencz Mátyás. Pesti altanitó.
141. Lovas Szabó Jósef. K. naményi ttó.
142. Martinék Károly. Selmeci polg-iskola ttó.
143- Michnai Endre. Posonyi lyc. tanár.
144. Mozgai Sándor. Tolna m. pálfai tanitó.
145. Mihály Flórián. Nevelő.
146. Müllner Mátyás. Sopronyi gym. tr.
147. Markovics Jakab. Maros-vásárhelyi gym. tr.
148. Marán János. Egri főtanodai tr.
149. Mutschenbacher Alajos. Pesti Eneyeldei igazg.
150. Mészner Jósef. Pesti elemi főtanitó.
151. Mádai Károly. Miskolci gym. igazg. tr.



152. Máchik Lajos. Volt nevelő.
153. Molnár János. N. Szombati menyiség tr.
154. Mocs Jósef. Pesti altanitó.
155. Milmann Ádám. Pesti elemi altanitó.
156. Marchard János. Pesti elemi főtanitó.

— 157. Márki Jósef. Pesti képezdei tr.
158. Melczer Lajos. Pesti gymnas. tr.
159. Müller Péter. Pesti elemi ttó.
160. Morlin János. Váci sik. néma int. ttó.
161. Martinék Frigyes. Trencséni tanító.
162. Müller Godofréd. N. Szebeni jogtanár s tudor.
163. Nagy Vince. Szatmár-némethi elemi főtanitó. s megbízott. 

'  164. Nagy Jósef. Ovónevelő.
165. Nagy Pál. Rosnyói lyc. tanár.
166. Neumann Salamon. Budai tanító.
167. Németh Endre. Pesti elemi főttó*
168. Németh Sándor. Posonyi lyc. tr.
169. Nöthig Jósef. Pesti elemi ttó.
170. Orosz Pál. R. palotai ttó.
171. Orbán lósef. Miskolci főtanodai tr.
172. Obders Ede. Tanító növendék.
173. Örle János. Pesti elemi ttó.
174. Oldal Jósef. Pesti elemi ttó.
175. Prajszer András. Abonyi tanitósegéd.
176. Pucz Henrik. Káinéi tanító.
177. Peregrini Elek. Bülcsészettudor.
178. Pecz Gyula. Szarvasi főosk. tr.
179. Palicz Mihály. Nyíregyházai tauácsnok.
180. Pelczer Lipót. Pesti elemi főttó.
18 1. Polgár Ferenc. Pesti belvárosi ttó.
182. Pokorni Mihály. Tanító.
183. Purgslaller Jósef. Pesti egyetemi tr.
18 l. Rónai Antal. Váci elemi ttó.
185. Rónai Jácint.
186. Reichardt Jósef. Pesti árvaházi igazg. tr.
187. Rómer Flóris. Posonyi akadém. tr.
188. Raicher János. N. kürtösi ttó. A nógrádi ttok megbí

zottja.
189. RafFai Nép. János. Veszprémi költészet tr.
190. Rosenzweig Salamon. Pesti izrael. ttó.
191. Seltenreich Károly. Pesti nőnövendei elöljáró.
192. Simon Pál. Palotai elemi ttó.
193. Sujánszki Antal. Pesti belvárosi káplán.
194. Sujánszki Euslák. Aradi gym. tanár.
195. Sümegi Pál. Váci főtanodai tr.
196. Szánthó János. Miskolci gymnas. tr.
197. Schmidt István Szörény. Pannonhegyi főapát-titok.



198. Szőcs Jósef. Kolosvári orvostr. s kóroda igazg.
199. Schönfeld Vilmos. Pesti leányneveldei ttő.
200. Szabó Imre. Szathm. Ném. gymnas tr. s az ottani tanítók

megbízottja.
201. Subajda Lajos. Selmeci főtanodai tr.
202. Szép Vilmos. Pesti vakint. ttó,
203. Sluhmüller Samu. Pesti elemi ttó.
204. Szombati Károly. Magánnevelő.
205. Szánthó Jósef. Kecskeméti tanár.
206. Simon Flórent. Ügyvéd s a kisd. ev. egyes, küldöttje.
207. Sippers János. Pesli elemi ttó.
208. Schmidt István. Ujverbászi néptanító.
209. Sült Jósef. Dorogi elemi ttó.
210. Schmidt Ede. Pesti elemi főttó.
211. Sigrist Jósef. Pesti elemi tanító.
212. Szigetin Antal. Pesti altanitó.
213. Soriba György. Majosi néptanító.
214. Szabó Imre. Pesti egyetemi tr.
215. Szigetin Ábrahám. Pátyi néptanító.
216. Skultéti János. Paksi segédttó.
217. Sugári Erneszt. Pesti elemi ttó.
218. Stinczel Ferenc. Tanító.
219. Selem János. Tanitó.
220. Selem Antal. Valkői segédttó.
221. Streiling P>ertalan. Pesti altanitó.
222. Szombati Lojola. Verébi altanitó.
223. Spindlhuber Ede. Tanár.
224. Takács Pál. Aszódi elemi oktató.
225. Tóth Pál. Deáki tanító.
226. Takács János. Kolosvári főtanodai tr.
227- Turcsányi János. Győri progym. igazg. tr.
228. Thüringer Ambrus. Szegedi gym. tr.
229. Tenczlinger László. Pesti elemi altanitó.
230. Túrós János. Vajtai tanár.
531. Tamasovics Károly. Pesti belvár, ttó.

— 232. Táncsics Mihály. Népképviselő s iró.
233. Tóth András. Tanitó,
234. Tomasek Pál. Lőcsei főt. tanár.
235. Treuer Dani. Pesti Izrael, tanitó.
226. Terrai Károly. Losonci progym. igazg. tr.
237. Tavasz A ntal. N evelésbarát
238. Újvári János. Pesti szónoklat tr.
239. Ullein Ferenc. Paksi seg éd ttó . _
240- Vörös Benjamin. Szomódi elemi ttó.
241. Vinkler Bruno. Aradi gym. tanár.
242. Varga Anicét. Érsekujvári gym. tr.
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243. Virnau János. Pesti iparegyleti tr.
~ 244. Vállas Antal. Pesti egyetemi tr.

245. Váradi Mór. Szegedi tanár.
246. Vikár János. Kom. kocsi népttó.
247. Vágner István. Pesti leány elemi ttó.
248. Vályi Ferenc. Révkomáromi gym. igazg.
249. Veisenfeld Ferenc. Pesti elemi ttó.
250. Vass Károly. Pesti elemi ttó.
251. Viederspan Henrik. Pesti főlanitó.
252. Varga Ferenc. Pesti elemi ttó.
253. Véber Armin. Nevelő Pesten.
254. Várholyi Barnabás. Aradi tanár.

_  255. Véner Jósef. Pesti főttó.
256. Zimmermann Jakab. Pesti képezdei tr.
257. Ziltz Mór. Pesti nevelő.

Hl-ik Jegyzőkönyvi szám. — A gyülekezet elnök és alel— 
nők választására fölhivattatván;

A közbizodalom Ney Ferenc mint elnök, s Varga János mint 
alelnökben öszpontosulván, köz felkiáltással megválasztattak, kik 
is szives éljenzések közt illető helvöket elfoglalták, s igy a gyűlés 
alakult.

IV- ik Jegyzőkönyvi szám. — Ezután jegyzők lévén vá
lasztandók ;

Szinte közfelkiáltással Tavasi Lajos és Majer István megvá
lasztattak , kik az elnökség mellett helyt foglalva, a tollvezetést 
megkezdették.

V - ik Jegyzőkönyvi szám. — Naplóvivők is kivántatván. 
Tatai István , Szvorényi József, Németh Im re , Kolosi

György, közszóval íiszteltettek meg.
VI- ik Jegyzőkönyvi szám. — Tavasi Lajos tanár által: 

„A tanítói gyűlésnek néhány tagja“ aláírással egy nyomott lap 
terjesztetett elő 17 indítvány ponttal;

Melynek következtében a köznevelés és oktatás alapelveinek 
megalapítása került vita a lá , s javallatra egy választmány nevez- 
tetett-k i, mely tanácskozási irányzatul az általános elveket mielőb 
kidolgozza. A választmány tagjai : Varga János, Schmidt Szö
rén y , Horári János, Purgstaller Jósef, Simon F lorent,Szvo
rényi Jósef, Breznyik János , T avasi Lajos, Jedlik Á nyos , 
Michnai E ndre , Zimmermann Jakab, Majer István , Csorna 
Mihály, Tatai István , Ney Ferenc, Kunczius K ároly, Németh 
Endre, Oldal József 5 kik is e nap délesti Al/£ órakor az egye
tem teremében tartandották tanácskozmányukál.

VII- dik Jegyzőkönyvi szám. — Szakok alakítása kerülvén 
vita alá;

Négy tanulmányi szakosztály alapitatott m eg, és pedig:



9

a) kisdedóvói, elemi, s mindkettőnek képezdei szakosztálya, 
melynek megalakításával JYey Ferenc bízatott meg.

b. )  Reál- s ipar-tanodai szakosztály, rendezője Varga János 
leendvén.

c. )  Középtanodai szakosztály, rendezője Tavast Lajos,
' d.) Felsőtanodai szakosztály alakításával Römer Flórián 

megbizatván, — Szakgyülések tartása másnapra hallasztatott.
M l I-ik Jegyzőkönyvi szám. — A második közgyűlés julius 

21-ki reggeli 6 órára határozlatván , a gyűlés délutáni 1 '/2 órakor 
eloszlott,

Budapesten julius 20. 1848. Jegyzetté Majer István.

Második közülés jul. 21-kén.

IX- ik Jegyzőkönyvi szám. — A tegnapi jegyzőkönyv hite
lesítetett.

X - dik Jegyzőkönyvi szám. — Indítványba hozatván , mi
ként üléseink jegyzőkönyve és naplója közzé tétessék;

Közönségesen helyeseltetett oly kikötéssel, hogy ez előfizetés 
utján eszközöltessék, Tavast Lajos központi jegyző kezelése alatt.

XI- dik Jegyzőkönyvi szám. — Az általános tanelvek ki
dolgozására kiküldött választmánynak jegyzőkönyve olvastatott;

Melynek pontonkénti megvitatása határoztatván, az első pont 
m int általános elvnek vitatása négy órai buzgó tárgyalatot ébreszt
vén , végül köz megállapodásként az országos tanrendszernek 
alapelve kimondatott, hogy: „Az állodalom dilit tanintézeteket, 
a tanszabadság teljes biztosításával

A többi általános pontok vitatását elhagyván; egyéb teen
dőink holnap reggeli 8 órakor tartandó harmadik közülésre ha- 
lasztattak.

XII- dik Jegyzőkönyvi szám. — Szakülések tartása 
szorgalmaztatván;

Az illető szakosztályok külön teremekbe vonultak, tanakodá
saikat délelőtti és délutáni órákban folytatni fogják.

Budapesten jul. 21. 1848. Jegyzetté Majer István.

Harmadik közülés juh 22-kén.

XHI-ik Jegyzőkönyvi szám. — A második közülés 
jegyzőkönyve hitelesítetett.

XlV-ik Jegyzőkönyvi szám. — Az elemi-képezdei szak- 
oszlály jegyzőkönyve felolvastatván;

Örömmel értette a gyülekezet, miként a szak 5 alszakra 
oszolván u. m. kisdedóvás, elemi tanodái, nőnevelési, képezdei,
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s jótékony inlézetire, mert igy szakdolgozatokra biztosabban szá 
mi thalni.

Az elemi szakosztály jegyzőkönyve.

A kisdedovási, elemi, és mindkettőnek képezdei szakosz
tálya Ney Ferenc által az egyetemi nagy teremben megalakulván, 
a szakosztály tisztválasztáshoz fogott.

1. Elnökül közfelkiáltással Ney Ferenc.
2. Jegyzőkul Májét' István és Koós Károly választattak.
3. Inditványoztatott, miszerint az elemi nevelés és tanítás 

körüli hiányok orvoslat éskivánatok, süker szerzés végett a minis- 
teriamnak fölterjesztessenek; s a szakosztály jónak látta ezen ügy 
megfontolását és egybeszerkesztését alszakokra bízni ekképen:

a) kisdedovási alszakot képezzenek : JSey Ferenc, Göbel 
János, Némethi Im re, Nagy József

b) népiskolai alszakot: Varga János, Koós Károly , Némethi 
E ndre , Filó János , Bácsi Sándor, Töt Pál.

c) nőnevelési alszakot, Majer István, Joanni Jósef, Set- 
lenreich Károly.

d) képezdei alszakot: Zimmerman Jakab , Horony M ihály, 
Majer István

e) jótékony intézeti alszakot: Halványt János, Kolonics 
Antal.

Ezen alszakoknak kötelességül tétetett, hogy elemi nevelé
sünk körüli bajainkat összeírva, kivánatainkat formulázva, jegy
zőkönyvileg a közülés elébe terjesszék.

Budapesten jul. 2 i-kén 1843. Jegyzetté Majer István,

XV-ik Jegyzőkönyvi szám. — A kisdedovási alszakosz- 
tálynak reformkivánatai előterjesztetvén;

Azok ilyképen , a ministeriumhoz nyújtandó petitiónk egyik 
részét teendvén — elfogadtattak:

A kisdedovási nevelés fő  vonalai.

Az első egyetemes magyar tanitógyülésen alakult elemi szak
osztály által kiküldött kisdedovási alszak közetkezőkben terjesztő 
elő véleményét, mely az egyetemes gyűléstől helybenhagyatván 
el is fogadtatott:



A kisdedovás értelmezése.

A kisdedovás, mint a gyermeknek legelemibb köznevelése, 
annak tesli és lelki veszélyektöli megóvásban, és mind kétrendü 
tehetségeinek ébresztése- és fejtésében áll.

Tényezők.

A kisdedovás tényezői ezek : ovoda, kisded (ovonc), ovó- 
nevelő, ovás-fejlés.

I. Az ovoda belélete.

1. Az óvodának mint intézetnek belélete alatt értetik e négy 
tényezőnek egymáshozi viszonya.

2. Az ovodák vagy különállók (a  város vagy helység körül
ményei szerint), vagy elemi tanodával vannak kapcsolatban.

3. Az ovoda épülete legyen célszerű, azaz: eléggé tág as , 
tiszta, világos, egészséges, alkalmas udvarral, s ha csak lehe
tő , kerttel is ellátva.

4- A kellőleg fölszerelt ovoda bir, a kisdedek korához és 
erejéhez méit teslgyakorlati gépekkel és célszerű játékszerekkel.

5. A lelki fejlesztés szükséges segédeszközei: képek, min
ták, tábla, számoló gép, és különféle, főkép természeltárgyi 
gyüjteménykék, s több efféle.

6 . Mind kétnemű kisdedek 2 éves koruktól fogva bezárólag 
7 éves korukig az óvodába járhatnak.

7. A kisdedek elfogadására az ovoda reggeltől estig nyitva 
áll.

8 . A kisdedek száma egyegy óvodában, a tér elegendő 
nagyságának föltevése mellett is, 150-nél többre nem emelked- 
hetik.

9. A különálló ovoda vezérlője: képzelt óvó.
10. Ha pedig elemi tanodával kapcsolatban van , akkor fér

fisegéd vagy óvónő is kezelheti, de a mindenesetre kisdedová- 
silag is képzelt elemi tanító felügyelete alatt.

11. Azomban mind a segéd, mindaz óvónő a vezérlő egyén 
irányában szémélyileg független.

12. Az ovodai személyzet mulhatlan kiegészítője, a tisztálko
dást s egyéb szükséges testi ápolást kezelő dajka.

13. Az ovodát vezérlő, vagy az azt közvetlenül kezelő egyé- 
nek szerinti nép- és lájnyelven kívül, mindenesetre magyarul is 
tudjanak.
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14. A mely óvodában a kisdedek száma a százat megköze
líti, ott igen kívánatos, hogy a dajkán kivül segéd is legyen, — 
a 1< 0 -at meghaladó kisdedszámnál pétiig okvetlenül szükséges.

15. Az ovoda nem lévén iskola, hanem valóságos elemi 
köznevelési intézet, a kisdedovás feladata nem tanítás, hanem 
óvás, eröf'ejtés, s minden nevelés leggyakorlatibb tényezője, a 
szoktatás.

16. A kisdedovási működés tárgyilag : testi és lelki, — ha- 
lásilag: nemleges (negativ) és tényleges (positiv).

17- A nemleges működés vagy is sajátlagos óvás tárgya, a 
lélek ép úgy mint a test, a menyiben mind testi mind lelki veszé
lyek léteznek; — tényleges működés pedig az erőfejtés terén 
három külön irányt követ, u, m. test-, kedély- és szellem műve
lést.

18. A test fejlesztésére szolgál, élénk mozgás és testgyakor
lat.

19. A kedélyképzés , mint oly központ, melyre a kisdedo
vási működés főkép irányul, eszközöltetik leginkáb szeretetteljes 
bánásmód, elbeszélés, példa és éneklés által.

20. A szellemi fejtés kisdednél főleg, alkalomszerű ismeretek 
gyűjtése, emlékgyakorlat és az itélőtehetség ébresztése körül fo
rog.

II. Az ovoda külciszonyai.

1. Az ovoda álladalmi intézet.
2. Kívánatos, hogv az egész hazában a helybeli népességek

hez képest elegendő ovodák állíttassanak.
3. A társias fejlődés jótékony szempontjából, a kisdedovás 

minden rendű szülők gyermekeire egyiránt üdvös.
4. Az ovónevelő mint állami hivalnok illendő dijt bűz az 

álladalomtol; s annak idejében mind ő , mind neláni özvegye s 
árvái is nyugdijaztassanak.

5. A kisdedovás oda törekszik, hogy vele a családi nevelés 
lehető öszhangzatra olvasztassék, mire az álladalom minden lehe
tő segélyt nyújtson.

III. Kormányzat és képzés.

í .  Az ovodák kormányzási tekintetben, ép úgymint az ele
mi tanodák fokozatos láncolatban, községi, kerületi, s központi 
igazgatóságoktól függjenek.

2. Ennélfogva szükséges, hogy az elöljáróság választásába 
az ovónevelők ép azon arányban folyjanak b e , mint az elemi 
tanítók.



3. Az ovóneveíők úgy képeztessenek, hogy egyszersmind 
elemi tanilók is lehessenek és viszont.

4. Kerületenkint több oly képezde állittassék, hol az ovodai 
nevelés és elemi tanítás módszerei kapcsolatosan adatnak elő. A 
központban mindazáltal külön óvó-, s ' külön elemi tanitó-képezde 
létezzen.

5. A központi képezdék egymással s egyéb intézetekkel vi
szonyos egybeköttetésben álljanak, úgy, hogy bizonyos időszakok
ban a növendékek kölcsönösen látogassák a képezdéket, s ezen
kívül mind a testgyakorlati, mind a vakok intézeti, sőt kirándu
láskép a váci siketnéma-intézet előadásain s gyakorlatin megje
lenhetvén, ama külön módszereket is lehetőleg elsajátítsák.

6. A képezdék tanszékei csődület utján töltetnek be; az 
igazgatókat tekintettel a szakértők nyilatkozó véleménye vagy 
ajánlatára — az oktatásügyi minister nevezi ki.

7. Az óvókat képző intézetekkel kapcsolatban álljon oly osz
tály , hol az óvónők sőt a dajkák is képeztelnek és előkészítet
nek.

8 . Ez ókból a központi ovó-képezde két fő szakra oszlik 
külön tanárokkal, de egy igazgató vezérlete alatt.

9. A képezdékbe fölveendő egyének elégséges előkésziiltsé- 
göket vizsgálatilag tanúsítsák.

10. A képezdei tanfolyam kél évre terjed akképen : hogy az 
első év első felében átulános neveléstani elmélet, másod felében 
külön kisdedovási elmélet és gyakorlat, — a második év első 
felében átalános methodika és didaktika, másod felében külön 
methodika és elemi tanítási gyakorlat folyjon.

11. Az ovóneveíők képzésének külön tantárgyai — melyek 
közt zene, rajzolás és testgyakorlat mulhatlanul helyet foglalnak 
— szakértők által határoztassanak meg.

12. Minden képezrlével szükségkép egyegy példány ta
noda vagy ovoda, s hol kapcsolatosan vitetik a képzés, mind
kettő legyen kapcsolatban, a szükséges gyakorlat megszerezheté- 
se végett.

X V l-ik  Je g y z ö k im y v i sz á m . ,— Ez után előterjesztet
tek az elemi alszaknak nézetei;

Némi módosításokkal ily alakban határoztattak a fölterjeszt— 
vényhez csatoltatni:

Elemi tanodák és tanítókat illető kivátiaiok.

1. Á népiskola-tanítók legyenek ádodalmi hivatalnokok.
2. A népiskola - tanítók elismerik, hogy találtatnak köztök 

olyak, kik újabban kifejtett nevelés és oktatástani módszerben gyen
gék, ezért legforrób óhajtásuk hogy a ministerium minél előbb
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állítson fel elegendő számban népiskola-képezdéket, addig pe
dig a hiányokon úgy segítene hogy az országban kerületenkint 
küldene szét ismert ügyességű kepezőket, kik a népiskolatanitókat 
a legszükségesebbekkel megismertetnék. Ha pedig addig ürül meg 
népiskolai tanító hivatal, mig az elegendő számú képezdék fel- 
állilalnak a hivatal pályázás ulján töltetnék be.

3. A népiskola-lanitói hivatal, mihelyt a körülmények enge- 
dendik, különitessék el más vele sok helyit kapcsolatban levő 
foglalatosságoktól, milyen a jegyzőség, harangozóság, egyházfi- 
ság , éneklőség, valamint szabaditassék föl, a hitszónoklás és 
minden egyházi alárendeltség alól is.

4. A népiskola—tanító hivatal állandó legyen.
5. Az országos képezdében nevelt népiskolatanitókat a nép 

válassza s a ministerium erősítse.
6 . A ministerium a magyar birodalomban létező minden 

népiskolákban vallás felekezetim tekintés nélkül országosan meg
állapítandó egyenszerü tanrendszert hozzon-be, figyelembe vevén 
a dolgozatokat, melyek c tárgyban többektől nyilvános utón is 
megjelentek vagy jelennek; a tanrendszernek folytonos tökélesz- 
t ése végeit pedig évenkinl szakértők gyűlésével értekezzék.

7. A tantárgyak közül, a vallástan tanítása hetenkínt meg 
határozandó órákon az illető lelkész kötelessége.

8. Minden népiskola-tanító mellé, ha nevendékeinek száma 
hatvanat meghalad, az álladalom költségén képezett segédtanító 
alkalmaztassék.

9. Az ilju és leány gyermekek egymástól különilessenek el ; 
s a szülők gyermekeik iskoláztatására törvény állal köteleztes— 
senek.

10. Célszerű laniló—lakok és tanodák épilessenek^ s a taní
táshoz szükséges taneszközökkel illően látlasanak el.

11. A népiskolatanitók illő pénzbeni fizetéséről az állodalom 
gondoskodjék, úgy hogy a tanítók fizetésük iránt a szülékkel 
semmi érintkezésbe ne jöjjenek. Addig is, mig ezen álladalmi fi
zetés rendszeresítetnék, gondoskodjék a ministerium hogy jelen
legi csekély illetőségek pontosan szolgáltassák ki, melyből több 
helyit az uj rendszer bekövetkeztében a munka illetékek úgy is 
elmaradlak.

12. A hivatalában elaggott vagy önhibája nélkül hivatalára 
alkalmatlanná lelt népiskolatanitók mint állodalmi hivatalnokok 
nyugdijaztassanak valamint özvegyeik árváik is.

13. A nepiskolataniló és tanoda első fokú kormányzó fel
ügyelője, a helybeli közönségből a nép által bizonyos évekre vá
lasztott, ministerium által megerősített iskolai tanács; második 
fokú kormányzó fölügyelő, az illető tanítói testület által vátasztandó 
s a ministerium által megerősítendő tankerületi igazgató; harma
dik fokú a ministeri tanács.
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14. A népiskola—Lanitó és tanoda elsőfokú törvényszéki fel— 
ügyelője a helybeni közönségből a nép által választolt s a mi- 
nisterium által megerősített iskolaitanács; második fokú kormányzó 
fölügyelő az illető tanítói testület által választandó s a ministe- 
rium által megerősítendő tankerületi igazgató; harmadik fokú a 
ministeri tanács.

15. Azon népiskolatanitók, kik igazságtalanul hivataloktól 
megfosztanak s a tanügyhöz máig ragaszkodván, annak ezután is 
szolgálni ohajtnak, vagy visszahelyheztessenek vagy tehetségükhöz 
mért illő helyre alkalmaztassanak.

XVlI-ik Jegyzőkönyvi szám. — A nőnevelési alszak- 
nak tervezete felmulatlatvan ;

Elfogadtatott, s következőleg fog a petitióhoz mellékeltetni:

Nőnevelésünk hiányai s a honi nőnevelés körüli teen
dők ezekben öszpontositalnak.

1. Népnevelésünk felvirágzásának főtényezői az anyák leend- 
vén , okvetlenül szükséges, hogy a nővilág nevelésére az álloda- 
om kellő gondot fordítson. Jelesen

2■ Az ügy, nőképezdék állítását okvetlenül föltételezi, s csak 
ily képezdei bizonyítvánnyal ellátott nőszemély nyithasson magán- 
nőneveldét, csak ilyen alkalmaztatliassék nyilvános nőiskola, kis- 
dedovoda , vagy magán-nevelőnőül.

3. Addig is mig ily nőképezdék állitatnának — állítassanak 
pedig míelőb — a rendezett képezdékben tartozzanak a leendő 
nőnevelőnők neveléstani vizsgálatot kiállni, hol készültségökröl 
bizonyítványt nyernek, mely minden m agán, iegaláb nyilvános 
alkalmazásnál tekintetbe veendő-

4. A magán felsőb leánynevelde és tanodákra nézve egy 
általános nevelési rendszer szabassék, áz országos köznevelés 
alapelvei szerint, mindenesetre nemzeti irányban, az idegen nyel
veknek kizárása nélkül.

5. A magán alsób leány növeldékre és tanodákra nézve, melyek 
minden zugban feuállnak, s közönségesen csak varrás, kötéssel 
foglalkozván , legfölebb olvasás, Írással, igen fölületesek, s a leány
kákat magas anyai és gazdasszonyi rendeltetésükhöz illőn nem 
képezik, szinte országos tanrendszer szabassék , és közigazgatás 
alá vonassanak.

6. A nyilvános leánylanodák szabályoztassanak, Jelesen
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7. A leány tanodák kormányzata és felszerelése, úgy mint a 
fitanodák állományilag kezeltessenek; a fi-gyermekek tanodái
tól okvetlenül elkülönítessenek.

8. A tanulmányok akként rendeztessenek, hogy a nők ren
deltetésükhöz képest magukat és környéküket boldogítani, s ek
ként honleányi tisztjüknek helyesen megfelelni képesek legyenek; 
s így a varrás, fonás s egyéb kézi munka mellett ily tantárgyak 
leendőének: a vallás- és erkölcstan, nőihivatástan, olvasás, írás, 
levelek s egyéb szükséges iratok fogalmazása, fejbeli és Írásbeli 
számozás, egészségtan, házigazdásszonyságtan, természettan és 
történet, földisme, kis világ- és honi történet és ének; értetőd
vén hogy minden a nővilágra alkalmazottan rövid velős kivona
tokban tárgyaltatnék.

9. Minden leányzó 6 éves korától 12-ig iskolázásra szoritas- 
sék , ezután pedig az utóképzésre ‘kötelezessék ; a hol kisdedo- 
voda léteznék, olt egyideig például */2 évi gyakorlatra köteleztes- 
sék.

1U. Ezeknélfogva a férfiképezdékben a nőképzés^ tanra 
különös gond forditassék.

11. A nőnevelők és tanítók, a finevelők és tanítókkal egyen
lő ig  dijaztassanak jutalmaztassanak és nyugalmazlassanak.

12. A nőneveléssel öszhangzó cselédrendszer törvényesen 
megalapítandó, melyben a vasárnapi tanodák látogatására köte— 
leztetnének.

13. Az alszak meglátogatván Seltenreich Károly urnák pes
ti felső nőnevelde- és tanító intézetét, úgy tapasztalta, hogy az 
egyszersmind oly mintaintézet, melyben nagyobb leányzók nóne- 
velőkké elmélet és gyakorlatilag képezte!nek. Ezt azért hozza fel 
az alszak, miszerint kinyilatkoztathassa azon óhajtását, hogy ily 
minta-intézeteket közállományi pártfogás alá helyeztetni kíván.

X V III -  ik  J e g y z ő k ö n y v i sz á m . — A real-ipartanodai 
szakosztály alakilója jelenté, hogy a tagok égyéb szakokban el
foglalva lévén, illető szaküléseiket meg nem tarthatták;

Tudomásul vétetett.
X IX - ik  J e g y z ő k ö n y v i sz á m . — A középtanodai szak

osztály munkálatát hé nem fejezhetvén;
Az a holnapi közülésre bémutatni kivántatolt.
X X - ik  Je g y z ő k ö n y v i sz á m . — A Budapesti magyar 

nevelési társaság alapszabályait felolvastatván; egyszersmind be
jelentetett, mikint Ney Ferenc és Tavast Lajos „ Tanoda“ cimü 
nevelési és tanítási folyóiratot megindítani szándékoznak, mire az 
egyetemes tanitóikar közremunkálását kikérték ;

Mi kedves tudomásul vétetett, bele egyezven a gyülekezet azon 
kívánatba, hogy ezen nemes célú társulat országossá alakulván, 
az egyetemes tanítói és nevelői kart időszakonkint (miként tud
niillik a nyomos körülmények egyrészt sürgetendik, és másrészt 
megengedendik, közgyűlésre gyújtván, a közérdekű népnevelés
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érdekében tanácskozmányainkat célszerűn rendezze; a „ Tanodai‘, 
cimü nevelésilap pártfogását is szívesen megígérvén.

^ X I - ik  J e g y z ő k ö n y v i sz á m . — Délutánra szakülések, s 
holnap délelőtti 10 órára közülés rendeltetett.

Budapesten jul. 22-kén 1848. Jegyzetté Ma jer István.

Negyedik közülés jul. 23-kán.

X X II-  ik  J e g y z ő k ö n y v i s z á m . — A harmadik közülés 
jegyzőkönyve hitelesítetett.

X X III- ik  J e g y z ő k ö n y v i s z á m . — Béjelentetvén, mi
ként Varga Jtínos alelnök gyöngélkedése miatt távozni kénytele— 
nitetett;

Alelnökül a közönség Brassai Samut választá közös aka
rattal.

X X IV - ik  J e g y z ő k ö n y v i sz á m . —• Fölolvastattak az al- 
szakok munkálatai, jelesen: a képezdei-, vakok-, és süketné- 
ma-intézetiek;

Melyek kevésben módosítva igy állapitattak meg az oktatási 
ministeriumhoz nyújtandó pelitióhoz csatolandók :

Nehány szú a siketnéma nevelés előmozdításának 
érdekében. '

A siketnéma gyermekek szendergő lelki tehetségeinek felé
bresztése két üdvös tekintélyen alapul, következőleg két fő s 
egyenlő fontosságú működés kívántatik, e szerencsétlenek kiké— 
pezésével egybekapcsolt nevelés eléréséhez, — az első az, mely 
ez egyénekei szellemi tehetségök kifejlődésével erkölcsös 
éitelmes és vallásos útra vezérli; a második pedig az, mi által 
ezek, testi erejüknek ép fentartása mellett, valamely kézi 
mesterség vagy művészetben gyakorlatilag oktattalván, hasznos 
polgárokká kimüveltetnek, e két feladat voltaképeni megfelelhe- 
tésére szükséges :

1. Hogy a hazánkban majd már félszázad óta működő váci 
siketnéma nevelő intézet belszerkezetével minél többen, — de 
leginkáb a nép s elemi tanítók megismerkedjenek , miért is igen 
kívánatos , hogy

2. A kisdedovói s tanítói képezdékben járó tanulók a siket- 
néma oktatás módjában beavatassanak : kik későbben mint taní
tók a siketnéma gyermekeket — helyben, mind az ideig miglen 
ezek az intézeti neveltetésbe fel nem vétetnek, hasznosan 
elfoglalhatnák, mi által az elhagyott szegény sikelnémák szelle
mileg igen elősegítetnének; hogy pedig

2



3. Ezen az emberiségre nézve oly szent vállalatnak kellőleg 
megfelelve legyen, óhajtható, bár mind azon városokban, hol 
kisdedovói és tanítói képezdék léteznek, egyúttal kisebb siket
néma tanodák is felállitatnának, hogy abban a kisdedovói s 
tanítói pályára készülő egyének e tanmódban is gyakorlati ta
pasztalást szerezhessenek; ugyan ez érdekből,

4. A váci siketnéma növeltje minta oskolául szolgáljon, — 
hol az igazgató és az illfető' yajíás oktatók kötelességében álljon, 
mind azoknak, kik a siketoéma oktatás módjában magokat bé- 
gyakorolni kívánnák, — kiszabott órákban Útmutatásul lenni.

5. Volna még óhajtandó, hogy a siketnéma gyermekek pol
gári kiképeztetése végett —  a váci siketnéma intézet Budapestre 
áttétetnék, — hol nem csak a mesterségek és művészetek, de a 
tudományok is kellő virágzásban léteznek, a fővárosban van a 
tanulmányok egyeteme, hol az orvosi-kar által ezen egyének 
testi létére némüleg segédkéz nyujtathatnék, — ott van a 
fő papi növelde, melyben a jövendő lelkészék, — úgy a kisded
ovói s tanítói képezde, hol a leendő tanítók oktatatnak, — kik 
kitűzött céljoknál fogva e szerencsétlenek oktatásával is haszno
san működhetnének.

Volnának még többek miket a sikethéma nevelés elősegítése 
végett elsorozhatnék, de legyen elégséges azon nyilatkozatom, 
hogy 8000-re terjedő siketnéma egyének közül mind ekkoráig 
— csak 50 élvezheti az intézet jótéteményét, s igy a többi mind 
állatias elhanyagoltságban élni kénytelen a nélkül, hogy tudná 
földi létének fő célját. — Hiszem azomban hogy a honatyák 
annak idejében-e szerencsétlen egyénekről is atyailag gondosko- 
dandnak.

Átalános nézetek a vakok oktatásáról.

Mellőzve azon hasznokat, melyek a vak egyénekre nevelés 
által hatnak, az állodalomnak is érdekében áll neveltetésüket mennél 
tágasabban kiterjeszteni. Mert a neveletlen s ezért a koldusbot
ra jutott vakok, nem csak ők magok mint emésztők az álladalom- 
nak terhére esnek ; hanem vezetőik is , (számra többen a vakok
nál) mint privilegiált koldusok a munkáságtól elvonva, s e mi
att a restséghez megszokván többnyire mint kóborlók s későb
ben tán mint gonosztevők az álladalomnak nem csak terhére, 
hanem kárára is vannak. Ezen okoknál fogva :

i-ször Minthogy az átalános nevelési elv szerint a taninté
zeteket az álladalom állítja: a pesti vakok intézete tőkéjét is, ne 
hogy az idővel szerencsétlen körülmények, vagy tan mostoha 
kezelés által megsemmisitessék, az álladalom biztosítsa, kezelje. 
E mellett
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2-or Minthogy nagy külömbség van a látók és a vakok 
nevelése között, nem ugyan lényegben, mely mindenkor a tehet
ségek kifejtése, hanem alkalmazásban; célokat, melyeket a vak
ra nézve hasznosan elérni lehet, és methodikát illetőleg, mely a 
vak növendékeknél alkalmazható, ennélfogva állítson az álloda- 
lom anyi fiók intézetet a vidékben is , a menyi az ily szerencsét
lenek kiképezésére kívántatik , oly helyekre kivált, hol képezdék 
vannak. Ennek következtében,

3. Több vaknevelő, és tanító szükségeltetvén, a képezdei 
növendékek úgy, mint a kisded-ovó tanítók képzetségük ideje 
alatt legaláb egyszer egy hétben a vakok oktatásánál szükséges 
ismereteket maguknak szerezzenek, hogy addig i s , mig a vak 
egyének a vakintézetbeni felvételre alkalmatosokká vádnak, a 
szerencsétlen szülőknek is nevelési irányt adhassanak; mint ezt 
már több évi határozatánál fogva a kisdedovó intézeteket terjesz
tő egylet az illető növendékektől anélkül is megkívánja.

Képeidére vonatkozó óhajtások:

1. A képezdék átalakítása, rendezése szükséges.
2. Három rendbeli képezdéket tartunk szükségesnek u. m. 

első rendű , közép képezdéket, ~és nőképezdéket.
3. Az első rendű képezde az ország fővárosában Budapes

ten organizálandó a felső elemi taniiók képezésére, mßly
a) ágazatja legyen az egyetemi bölcseleti karnak, s ugyan 

ennek igazgatása alá helyheztessék.
b) növendékei legaláb philosophiát végzett egyedek legye

nek.
c) a tanpálya 3 évig ta r t , két év elméleti, az utolsó év 

gyakorlati.
d) tantárgyak: _ '
1 évben: hitvallás-erkölcstan, általános és testi neveléstan , 

kisdedováslan, egészségtan, rögtön orvoslási mód, általános és 
alkalmazott módszertan ,* számtan helyesírás és szóragasztás, föld
isme , világ-és magyartörténet, alaktan, rajzolás; rendkivülileg: 
ének, zene, nyelvek, vívás, úszás sat.

2 év szellemi neveléstan, tanrendszer, fogalmazás, számvi
te l, természettan és történet, törvényes viszonyaink, mezei 
rendőrség, házi és mezei gaszdászat, mütan, népépitészet és 
tervrajzolás, rendkivülileg: ének, zene, nyelvek, vívás, úszás 
sat.

3 év különösen gyakorlati: a neveléstan ismétlése, a mód
szertan és tanodái rendszer ismétlése, gyakorlatok a felső és alsó 
elemi tanodákban , kisdedovásban, vakok- és süket-némák inté
zetében, és rendkívüli tanokban.

2 *



4. Közép képezdék az ország több városában létesitessenek; 
és pedig ezeknek básisa a népnevelés lévén, tehát növendékei 
elemi iskolákban képzett növendékek legyenek , még is

a) elővizsgálaton képeseknek kisérlendők.
b ) korra nézve 16 ^  20 évesek legyenek.
c) egy képezdében 60—70 növendéknél több ne lehessen.
d) a tanfolyam két évig ta r t , egyszerre egy osztállyal.
e ) a tantárgyak ugyanazok melyek a felső képezdében, csak 

hogy ezekben a gyakorlatok az elmélettel összefüzendők.
f) az igazgatás az öregebbik tanárra bizatik, s a kerületi 

igazgatók felügyelése mellett a ministeriumi tanácstól függnek.
g ) mely növendék az állománytol iskolai dijt nyer, az az 

állománynak 3 évig rendes fizetésért szolgálni tartozik tanítói mi
nőségben.

5. Nőképezdék állitandók.
6. Addig is a nevelőnők a fenlévő képezdékben neveléstani 

próbatételekre köteleztessenek.
a) nőképezde növendéke elemi ismeretekbe avatott, legaláb 

16 éves leány vagy nő, és hivatással b iró , jó erkölcsű személy 
lehet.

b) a nőképezdék szelleme és nyelve nemzeti.
c) a nőképezde tanfolyama 3 éves legyen.
d) a nőképezde tantárgyai: hitvallás és erkölcstan, testi és szel

lemi neveléstan, módszertan, egészségtan, helyes olvasás, irás, 
fogalmazás, fej és Írásbeli számvetés, nőitan és gazdasszony- 
ság , földleírás, természettan és történet, világ- és magyartör
ténet , mütan, rajzolás, éneklés, —  úgy: varrás, fonás , him-

*r zés , főzés, sü tés, mosás, tejkezelés, baromfinevelés , konyha
kertészet. — Rendkívüli tanok: ének, zene, nyelvek, tánc.

e) különösen a kisdedovás.
0  a gyakorlatokra nagy gond fordítandó.
g) a pályavégzett nő , bizonyítvánnyal ellátatván, magán és 

nyilvános tanítónői hivatalra képeztetik.
7. Csak képezdei bizonyítvánnyal ellátott egyed alkalmazható 

nyilvános és magán-nevelő vagy tanítóul.
8. Magán kísérleti utón bizonzitványt csak azok nyerhesse

nek , kik hivatalban vannak és 24 évet meghaladtak.
9. A képezdei tanárokat az álladalom tisztességesen fizeti» 

s eddigi sinlő állapötjokbol kiemeli, a kitűnőket kerületi igazga
tóságra, vagy az oktatási minister tanácsába alkalmaztatja, és 
elaggottságukban ^nyugdíjazza; halálok esetére pedig nejöket és 
kiskorú árváikat ellátja.

10. A képezdék kellően fölszerelendők, könyv-, gép-, minta
tárral , valamint kerttel ellátandók.

11. A képezdék a kisdedovással anyiban összekötendők, 
hogy nevendékeik okvetlenül a kisdedovásba elméletileg is, gya
korlatilag is avattatván, óvókká is alkalmaztathassanak.



X X V -ik  Jegyzőkönyvi szám. — Elnök felolvasta ezen 
egyetemes tanítói gyűlés nevében az oktatási ministerhez nyúj
tandó petitiónak szerkezetét;

Melyis azon hozzáadással elfogadtatott, miként kérjükmeg 
minister urat, hogy közoktatási'törvényeket eszközölni méltóztas- 
sék; egyszersmind határozatba ment, hogy ezt egy másnapi köz
ülésben kinevezendő küldöttség a minister urnák tiszteletünk ki
fejezése mellett kézbesítendő

XXV5-ik Jegyzőkönyvi szám. — Délután a főtanodai 
és gymnasialis osztályok szaküléseiket folytatandják;

Munkálataikat holnap reggeli 10 órakor tartandó közülésen 
bémutatandók.

Budapesten jul. 23-kán 1848. Jegyzetté M ajer István.

Ötödik közülés jul. 24-kén.

XXVII- ik Jegyzőkönyvi szám. — A tegnapi jegy
zőkönyv hitelesítetett.

XXVIII- ik Jegyzőkönyvi szánt. — Két naplózónak 
elköltözle jelentetvén;

Helyettesitetett Pecz Gyula tanár.
XXIX- ik Jegyzőkönyvi szánt. — A negyedik köz

ülés 25-dik szám alatti végzésének eszközlése inditványoz- 
latván;

KözaKarattal petitiónknak az oktatási minister urnák kézbe
sítésére N ey Ferenc vezérlete mellett következő tagok küldettek— 
k i: Jedlik Ányos, Tavast L ajos , Majer István , Horony M i
hály , Tatai István , Zimmerman iakab, Koós K ároly, Virnaa 
iános, Seltenreich Károly , Halványi ián os , Kolonics Antal, 
Karádi Ignác, Brassai Samu, Németh Endre, Dirner E ndre ; — 
kik is a szakdolgozatokkal együtt következő petitiónkat bényuj- 
tandják, eljárásukroli tudósításukat a kinyomandó jegyzőkönyv 
mellett közzé tenni köteleztetvén.

Tisztelt Minister ur !

A magyarországi tanítók és nevelők, a m. nevelési társaság 
megbízottai által egyetemes és közös tanítói gyűlésre meghivat
v á n , számosán jelentek meg minden rendű tanintézetek részéröl, 
s az egyesült haza számos vidékeiről, valamint az ide , | • alatt 
mellékelt névsor bizonyítja. (Lásd a jegyzk. Il-ik szám )

Folyó évi julius 20-kán megnyittatván a gyűlés, alulírottak 
a közbizalomnál fogva ezen gyűlés tisztviselőiül választatván, 
most pedig ugyancsak a történt megállapodások és közértelmü
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végzeményeknek minister urrali közlésével megbizatván, ebbeli 
tisztünket teljesitendők terjesztjük ime fel némely külön szakok 
munkálatait, azon bizalommal és reményben, hogy tisztelt Minister 
ur a tervezményeket és javaslatokat, mint meganyi kifolyásait a 
hitfelekezeti külömbség nélkül testvérileg egyesült és jelenvolt ta
nítók többségének, az országos intézkedések alkalmával, a me
nyire körülmények szerint leh e t, s a menyire a münkálatok szel
leme és becse érdemli, tekintetbe venni s figyelemre méltatni 
kegyeskedendik.

'Óriási vala a munka mely előttünk fekvék, s aránylag csak 
igén kefvés az idő, mely körülményeink által a csomó feloldására 
engedve vala ; — ép ez oka annak, hogy némejy szakok mun
kálatait elrendezni sem lehete.'Azon főelvet mindazáltal: hogy 
„«2 álladalom dilit tanintézeteket, a tanszabadság teljes biz
tosítása mellettci —  mindenekelőtt kimondván s megállapítván; 
továbbá azon kérelmünket is: hogy javasoljon és eszközöljön a 
minister ur minéleléb a nemzetgyűlésen nevelésügyi törvénye- 
kétw — kifejeztetni óhajtván, egyes dolgozatokhoz fogtunk.

Nyújtjuk tehát azt és anyit, a mit és menyit a dolgok ily 
állásában végezhetőnk. Adjuk az elemi nevelést illető javaslatain
kat s kérelmeinket, mik magokban foglalják a.) a kisdedovási, 
b .) az elemtanodai, c )  a leánynevelési, d.) a képezdei, és.e .) 
jótékony intézeti kérelmeket. Adjuk továbbá a gymnasium és fő
tanodát illetőleg némely javaslatkérelmeinket Is . Inkáb vázla- 

^  tok ezek mint kimerítő munkálatok, de anyiban kétségtelenül fi
gyelemre méltók, a menyiben egyfelől némely rögtön és mulhat- 
lanul javítandó állapotokra és specialitásokra vonatkoznak, más
felől pedig alapjaiul szolgálnak az idők jártával mind inkáb fej— 
ledezendő és fejlesztendő nevelés-tanítási ügynek. *

A hazai tanitó-nevelők erősen elvannak tökélve, mind liaza- 
tiu i, mind különösen nevelői kötély érzetüknek eleget teendők, 
évenkint igy összegyülekezni, hogy folytonos munkálkodásuk sze
rény gyümölcseit a hon oltárára úgy mint most is felajánl
hassák.

Fogadja Minister^ ur e szakbeli adományainkat oly szives ke
gyességgel, a minő”liazafiui buzgalommal mi azokat átnyújtjuk,

. Pesten, jul. 24-kén 1848.

Az egyetemes magyar tanítói gyűlés megbízottai. 
Ney Ferenc, gyűlési elnök és elemi szakosztálynok. 
Urassal Samu , alelnök.
Tavasi Lajos, 1 . . . . . .
Majer István , )  gyűlési jesy*ok-



XXX-ik Jegyzőkönyvi szám . — Olvastatott a gymna- 
sialis szakosztálynak tervezete;

Mely is módosításokkal petitiónk csatolványává fogadtatott.

Javaslat a középtanoda vagy gymnasium lélegzete, 
tan- és fegyelmi terve iránt.

Megalakulván a középtanodai szakosztály, elnöknek Dr. Ta- 
vasi Lajos , jegyzőnek Pecz Gyula választatván, a szakosztály 
következő pontokban állapodott meg:

1. A középtanoda, tanulmányi körére s igazgatására nézve, 
más tanintézetektől különvált önálló intézet,

2. A középtanodának feladata, tudományos miveltséget nyúj
tani általánosságban és előkészítő intézetül szolgálni a főtanodára.

3. A középtanoda határai, egyfelől az elemi tanoda, másfe
lől a főtanoda.

4. A középtanodáb_a lépendő kezdő növendék, korára nézve 
legaláb liz éves legyen. Képességére nézve, kellő sikerrel bevó- 
gezte légyen az elemi tanodának tanulmányait.

5. A középtanodában a tanítási nyelv a magyar.
6. A középtanoda tanulmányai és gyakorlatai:
1. ) N yelvek : elméleti és gyakorlati megértésre és használ- 

hatásra képesítő tanítás, szavalási, irályi, beszélési gyakorlatok
kal és illető remek irók olvasásával összekötve : a m agyar , né
met és W in  nyelvben ; csak megértésre képesítő tanítása a 
francia nyelvnek. Ugyancsak megértésre képesítő, de rendkívüli 
tanulmányképeni tanítása a régi görög , angol s lehetőleg egyéb , 
klassikai irodalommal biró nyelveknek.

2. )  Menyiségtanulmdnyok: szám- és mértan minden osz
tályban.

3. Természettanulmányok: természetrajz u. m. á l la t - ,  
növény- s ásványismeret, természettan elemei az alsób, kísér
leti természettan, vegytan és földtan a felsőb osztályokban.

4. )  Földrajzi és történelmi tanulmányok: minden osztály
ban.

5 )  Szónoklat, költészet, elemi okelvtan (logika ) , ember-  
lélek- és erkölcstan a felsőb osztályokban.

6. )  Művészi gyakorlatok :
— a.) Ének, szépírás , rajz* és testgyakorlatok rendes, 

b.) Zene és gyorsírás rendkívüli tárgyképen.
7. ) A vallás minden osztályban az illető vallástanitókra bi- 

z atik.
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7. A középtanodai egész tanpálya , hét külön tanfolyamra 
oszlik, melyek mindenike egy év alatt elvégezhető.

8. A tanítás az alsób osztályokban inkáb osztályi és csak részben 
szaki, a felsőbbekben inkáb szaktanitás, mégis a fenyítékre nézve 
szükségesnek találtatik hogy minden külön osztályban rendes osz- 
tálynok legyen , — magátol értetvén , mikint az , ki valamelyik 
osztályban osztálynok, egyéb osztályokban szaktanító leend.

Véleményül ugyan ide csatolja a középtanodai osztály még 
azt is, hogy 50 tanítványnál több egy osztályba ne járjon, hanem 
azok számára kik az ötvenen felül vannak, a menyire lehet paral
lel osztály állittasék.

9. A tanárok szánta , egy külön állandó igazgató m ellett, 
legyen nyolc rendes. A művészi gyakorlatok rendkívüli tanítókra 
bízassanak. Segédkedőkül olyanok vétessenek , kik gymnasiumbeli 
tanárságra készülnek.

10. A középtanoda kormánya-.
a. )  Első fokú kormányzó egy állandó igazgató , ki az inté

zet tanárai által választva lép e hivatalba. Ez csak olyan férfiú 
lehet, ki már több éven keresztül mint rendes tanár működött. 
Kötelessége, a tanodának mind benső mind külső életéröl felelni, 
az iskolára és annak mellékintézeteire u. m könyvtár- , term észet-, 
mér- és földrajztani s egyéb mütár -  és gyűjteményekre, vala
mint .a tápdára is felügyelni; különösen kezelője a fenyítéknek, 
köteles a tanárokat leckéikben meglátogatni , velek egyetemben 
akárminemü a tanodát illető tárgyakról tanácskozni és vezetni 
a vizsgákat.

b. ) Második fokú kormányzó a kerületi tanulmányi tanács, 
mely az egész kerülőiben levő gymnasiumi tanároknak kifolyása. 
Elnöke három évre szabadon választatik.

c. )  Harmadik fokú kormányzó a nevelési ministerium.
11. A tanárok választása nyilvános pályázás utján történik 

a kerületi tanulmányi tanács előtt. A pályázásnál jelen tartoznak 
lenni a betöltendő tanszék egyéb gymnasiumi szaktanárok. Jv 
pályazottak közül hármat kijejol a kér. tanács, ezek közül egyet 
kinevez a ministerium. A kik már mint tanárok a kitűzött szakban 
működtek, egy'intézetből a másikba való áthelyezés esetében, a 
pályázástól felmentvék.

12. Felszerelés. A középtanpdának van saját könytára, mely
nek gondviselője az igazgató, bir testgyakorlati térrel és gépekkel, 
természet- és m értani, valamint természet- és földrajzi mütárral. 
Mind ezek az igazgató felügyelése alatt állanak

13. Vizsgálatok. Minden tanfolyam végén, osztályi átlépte— 
tési vizsgát áll ki a növendék az összes köz/p tanodái tanárok és 
az igazgató előtt. A középtanoda végén szigorlat alá esik a nö
vendék a középtanodai igazgató és egy kerületi megbízott előtt A 
szigorlatról hiteles középtanodai végzettségi bizonyítvány adatik, 
a vizsgáló férfiak aláírásival és a gymnasium pecsétjével.



14.) A szünidők tartására, legalkalmasabb és sok tekintetből 
legcélszerűbb időnek julius és augusztus hava alapiltatik meg.

Középtanodai fegyelmi rendszabályok.

A.) Rendtartási szabályok :

I. Felvétel vagy belépés tekintetében :
1. A felvételnek ideje, septembernek első hete, mely alatt 

a növendék, szülője, gyámja vagy ezeknek megbízottjával meg
jelenvén az intézet igazgatójánál s hiteles iskolai bizonyítványát á t
adván , megkapja az iskolai törvényeket, a melyek iránt, illetői 
jelenlétében pontos engedelmességet fogad. Ennek megtörténtével 
fölvétetik a bizonyítványa kimutatása szerinti osztályba, beigtat— 
tatván az anyakönyvbe s nyugtatvány mellett befizetvén az itt leteen
dő dijt.

2. A számozott és az osztályt és beiratást kitüntető hátiratu 
bizonyítvánnyal, szinte szülője, gyámja vagy megbízottjuk kísére
tében elmegy a növendék az illető tanító vagy tanítókhoz. A be
lépti bizonyítvány — megszemlélvén azt az illető tanárok i s , a nö
vendéknek az intézetből kilépteig az igazgatónál őriztetik.

3. Minden növendék tartozik a beiratáskor szállását is felje
gyeztetni és ezen feljegyzést a szállásváltoztatás esetében minda- 
nyiszor megújítani.

4. Más tanodából kitiltott tanulót ugyanazon évben melyben 
elutasítva lön , befogadni — még ha vizsgát is kész volna kiállani 
— nem szabad. Azon tanodába pedig melyből valaki kitiltatott, 
többé be nem vétethető.

5. Az utolsó tanulmányi évről vagy tanfolyamról hiányos 
vagy semmi bizonyítvánnyal megjelenő növendék be- nem fogad
ható.

6. Eltelvén a felvétel és beiratás ideje, minden tan á r, tano
dái eiőljáró és az összes osztálybeli tanulóság jelen- és együttlélé- 
ben ünnepélyesen nyittassék meg az iskolai év.

7. A törvényes időnél későbben érkezvén valamely tanítvány , 
azon évi tanulmány folyamba be nem vétethető.

II. A tanodái időre vonatkozólag
8. A rendszerben kijelelt rendes tanulmányok hallgatására,

kiki köteleztetik, külömben nem lehet tagja az intézetnek. Senki 
sem lehet rendkívüli hallgató: vendéghallgató az illető tanárnál 
jelentse be magát a kinek leckéjét hallgatni akarja; intézeti láto
gató az igazgatónál. '

9. A ki betegség vagy bármely más ok miatt a vizsgát el
mulasztaná , az- mindaddig feljebbléptetettnek nem tekinthető, míg 
magán vizsgát nem áll ki.
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10. A ki bármely tanulmányban második fokot kapott, az 
magán vizsga által nyert jobb osztályzat nélkül, felsőbb tanulmá
nyi osztályba nem mehet.

III. A tanodából elbocsátást vagy kilépést illetőleg :
l í .  A vizsgát kiállolt tanuló, rendes bizonyítványt kap, 

melyben az általa hallgatott tanulmányok az azokból nyert szor
galomfokkal együtt egyenkint elősorolandók, feljegyeztetvén egy
szersmind a feljebbléptetés vagy ismétlésre utasittatás. A bizo
nyítványt az igazgató és az illető tanárok Írják a lá , amaz az in
tézet pecsétjét is adván reá.

12. A bizonyítvány csak a törvényszerű tartozások lefizetése 
után adathatik ki.

13. A bizonyítványt a kitiltott növendéktől sem lehet megta
gadni , de benne a kitiltás okát az erkölcsi rovatban ki kell tenni.

14. Az osztályzásbani egyezettség behozatala végett, a ta 
nulmányokra következő öt fokozat állapittatik m eg: ( 1.) kitűnő. 
(2 .) jeles. (3 .) első osztálya. (4 .)  első osztályú az uiósók kö
zül. (5  )  második osztályú. Mely osztályzás a hivatalos iromá
nyokban ime jelekkel fejezhető ki: 1.) k. — 2.) j .  — 3 .) / .  — 
4.) Iu. -  5.) 2.

15. Az erkölcsi osztályzásban következő három fok haszná
landó : első osztálya ajánlattal; első osztályú ; első osztályú 
megrovással.

B.) Tanodái törvények.
Bevezetés. Valamint minden tudományos intézetbe — úgy a kö
zéptanodába lépők i s , egyenkint és öszvesen soha se feledkezze
nek meg arró l, miszerint fő céljok az , hogy ifjú leiköket képez
ve nemesítsék s tudománnyal gazdagítsák, s így mind magok
ban boldog, mind idővel az emberiségnek , a hazának és a csa
ládnak hasznos tagjaivá neveltessenek. Ezen szép célt legjobban 
úgy éri el a tanuló, ha lelkének épségéi s ártatlanságát őrzi s 
szelídségben s józanságban keresi jellemének fő ékeit: mit ismét 
úgy tanúsít, ha minden ember irán t, de különösen tanárai mint 
lelkét képzői s nyilvános hazai hivatalban levők iránt illő tiszte
lettel viseltetik. Az erkölcsös s tudományos ifjú bizonyosan hálá
val is emlékezendik, mind az intézetre melyben neveltetett, mind 
pedig azokra a kik nevelték s oktatták. Részletesen pedig:

1. Minden tanuló szorgalom -, a törvények s felsőbbjei i- 
ránti engedelmességre köteleztetik.

2. A tanítást elmulasztani tilos.
3. A tanításra mindenki illően s a meghatározott időben, 

a tanuláshoz tartozó minden szükséges szerrel ellátva jelenjen 
meg. Késő jönni nem szabad.

4. A tanidő alatt, tanítást zavarni vagy tanárral ellenkezni 
tilos. A tanulók egymásközött, mind meganyi testvérekül nézvén



egymást, minden sértegetéstől óvakodjanak. Kinek panasza van, 
vagy felvilágosítást kíván, tegye azt szerényen a tanitás után.

5. Senki sem lehet a maga ügyében biró, külömben mint 
sértő nézetik. A kinek baja van, adja azt az illető tanár vagy 
az igazgató eleibe.

6. Nyilvános tanodái szereket, ugyszinte bármely egyéb tu
lajdont rongálni tilos.

7. A tanoda helybeli környékétől az osztálynok engedelme 
nélkül eltávozni nem szabad.

8. Szünidőre távozók, mind előtte mind utána magokat je
lenteni tartoznak.

9. Kártyázni, kockázni és bármely ocsmány nyerészkedést 
űzni tilos-

10. Nyilvános tánchelyeken és színházban, engedelem mel
lett megjelenni szabad.

11. A ki büntetés alá nem veti m agát, kétszeresen büntet- 
tetik , a ki még akkor is m akacs, a tanodából elutasittatik.

12. Tanulótársi egyesületek — mik mind'g tudományos ké- 
pezési célt mozdítsanak elő — a tanoda iránytadó befolyása a- 
latt állanak.

C. )  Tanodái büntetések:
A tanodái büntetések nemei és illetőleg fokai, mind anyiszor 

a vétséghez vagy kihágáshoz mérve határoztatnak meg. Egyébi
ránt ide tartozik: magános megintés ; szigoruabb dorgálás; ma
gános elzárás; az erkölcsi fokozatban alábszállitás; a tanintézet
ből elutasítás vagy kitiltás. — Külömben akárhol és akármibeu 
tett kártétel, a kiállott büntetésen kivül meg is térítendő. A ta
nodái segélydijak és egyéb jótéteményekben részesülők ezektől 
büntetésképen meg fosztathatnak.
D. )  Bíráskodási e ljárás :

1. Mindenekelőtt azon lesznek az igazgató és a tanárok , hogy 
az ifjúi kihágásoknak inkáb elejét vegyék , minthogy azokat meg
büntetni kénytelenitessenek.

2. Midőn pedig büntetni kénytelenitetnek — szernök előtt 
tartván, mikint a tanodái büntetések előkelőleg nevelés és javítás 
eszközei, s magokat e részben nem anyira bíráknak, mint inkáb 
nevelők és a szülők helyetteseinek tekintvén — a büntetést ne 
csak az elkövetett tényhez, hanem a büntetendő egyén testi és 
erkölcsi minőségéhez is szabják. Egyébiránt

3. Az illető osztálynok, mint tanítványainak legelső szabá
lyozója, bírája és a törvény végrehajtója, m aga, tanórai elöljá
ró , tanulótárs és szorgalom ellen elkövetett kisebb kihágásokat* 
és elmaradásokat atyailag legjobb belátása szerint rögtön intézend el.

4. Nagyobb vagy többször ismételt hasonló kihágások, ha
nyagság! esetek sat. eléb ugyan az igazgató, majd a szükség



úgy hozván m agával, az iskolai tanács közbenjárásával idéztes
senek el; a ' körülmények úgy kívánván , az illető szülők vagy 
gyámok is tudósitandók.

5. A tanodából elutasított tanulót illető Ítéletet, nem csak 
a tanodában kell kihirdetni, hanem a szülőknek is — és a hol 
szükséges, a helybeli hatóságoknak is hivatalosan tudtára Jsell 
adni. f *

Jegyzés. Az A és B alatti pontok, a növendék kezébe nyom
tatva jultatandók, ellenben a többi szerkezet csak a tanárokat il
leti.

Jegyzetté Pecz Gyula.

XXXI-dik Jegyzőkönyvi szám. — Felmutattatott a fő- 
tanodai szakosztály dolgozata is;

Mely megvitatás nélkül mint szakosztályi dolgozat a petitió- 
hoz mellékeltetni határoztatott.

/  A yötanodák <s egyetemek iránti javaslat.
(Készítve a főtanodai szakosztálytól, Jedlik Ányos elnöklete és 

Zimmerman iakab jegyzése mellett.)

1.) A főtanodába" vagy egyetembe csak a gymnasiumot vég
zettek , és pedig csak érettségi bizonyítvány mellett vétetnek föl.

2 ) Az egyetem 4rtankarra oszlik, u. m. bölcsészi, orvosi, 
jogi s hittudományi karrav Tőle a főtanoda vagyis akadémia csu
pán a tankarok számára nézve kölömbözik.

3. ) A bölcsészkar következő szakokra oszlik: I.) szorosb ér
telemben bölcsészeiig II.) nyelvészeti; III.) történeti; IV.) men- 
nyiségtani; V.) természettudományi; VI.) neveléstudományi 
szakokra^ A főtanodában a bölcsészeti szakok közül azok, melyek 
az ugyanott létező, többi tankarhoz, illetőleg tankarokhoz leg— 
szükségesbek, legteljesben képviselendők.

4. )  A jogtankár két szakra, u. m. a jogira s a politikaira 
oszlik.

5. ) Az orvosi s hittudományi tankar szakainak elsorolását 
mellőzzük. v

6. )  Hogy valaki rendkívüli tanárképen fölléphessen, megki- 
vántatik, hogy az illető szaktanitásrai képességét hiteles oklevéllel 
bizonyítsa, egyébiránt jellembélyegtöl ment, és az álladalmi szi
gorlat után 2 éven át tudományosan magányzolt legyen.

7. )  A rendes tanárok azok közül fognak vétetni, kik magu
kat már rendkívüli tanárokul az illető szakban kitüntették; de csak 
menyiben az illető tanszékek nem tényleg létező rendes tanárok
nak áthelyzése által töltetnének be.



8. )  Közvetlenül a kormánytol alapított intézetek rendes ta
nárai, egyenest a közoktatási ministertöl neveztetnek k i; a bármi 
cimü magányos testületektől alapitottakéi, ugyanazon testületek által 
választatnak, de kormányilag megerősittetnek, tekintetbe vevén 
kormány és választó testületek a rendes tanárságnak ajánlottait. 
Mind amott a kormányi kinevezés, mind emilt a választás, men
nyiben kormányi megerősítés által érvényesül, állandó jogokat 
biztosit a tanárnak.

9. )  A rendes tanárok minden hazai főtanodában elegendő ál
landó fizetéssel láttassanak e l, s 25 évnyi tanítás után, ha kíván
ják , egősz fizetősökkel nyugdijaztassanak.

10. )  Minden tanár félévenkint előre hirdeti az illető félévben 
tartandó tanelőadásait (praelectióit). Minden,rendes tanár köteles 
a maga szakából hetenkint legaláb 4 tanórát, mint rendes tan
előadást , ingyen adni. Azonfölül tarthat tetszése szerinti óra 
számmal rendkívüli (vagyis fizetett) tanelőadásokat, s ezekért 
maga szabja meg a félévre járó tandijakat. A hallgatók a rend
kívüli tanelőadásokra bejárás előtt a főtanodai pénztárban jelent
keznek, itt a tandiji illetményeket előre lefizetik, s az ezért nyert 
nyugtatvánnyal (mely rovatos könyvecskébe irathatik) jogositvák 
amaz előadásokra bejárni. Három tanórára bejárt hallgató, ezzel a 
félévi tandíjnak lefizetésére kötelezte magát. E részben a tanárnak
anelőadásain egy ellenőr leend jelen.

41.) A nemzeti ministerium még a legközelebbi tanfélév be
állta előtt, készítsen minden hazai főtanodára nézve köterővel bí
randó oly fegyelmi törvényeket, melyek a főtanodai élethez álta
lányban, az előadásokhoz különösben megkivántaló rendet, csön
det s| nyugalmat, ugyszinte az erkölcs“elfajulatlanságát is lehető
leg biztosítsák. E törvények megtartására magát beiratás elolt 
minden tanuló az igazgatóságnál aláírással s kézadással köte
lezendő

12. ) A ministerium még a legközelebbi tanfélév beállta előtt 
minden főtanodánkban alakíttasson egy a német akadémiái sena- 
tusokhoz hasonló főtanodai tanácsot.

13. ) Minden főtanodában válasszon félévenkint az összes ta
nárság igazgatót a rendes tanárok közül.

14. )  A tanfolyam félévenkinti (semestralis) leszen. Az őszi 5 
hónapnyi tanfélév után leszen 4 hélnyi szünidő (február hónap)-, 
az egy hónappal rövidebb tavaszi tantélév után a 2 forrób nyári 
hónap, u. m. julius és augustus juttatandó szünetre.

15. ) A ministerium minden főtanodában alakittasson szakok 
szerint szigorló bizottmányokat, melyeknek bizonyítványa nélkül köz 
hivatalra nem juthatni.

16. ) A ministerium még a legközelebbi tanfélév előtt, hatá
rozza meg azon tanulmányokat, melyekből az ifjúságnak külön
féle életpályához képest szigoroltatnia kell, (álladalmi szigorlat).



80

17. )  Á főtanodába beiratás és az álladalmi szigorlat közt 
legaláb 3 évnek, vagyis 6 tanfélévnek kell lefolynia, (az orvosokra 
nézve több idő kivántatván).

18. )  A főtanodai épületről, abban szükséges teremekröl, 
mindennemű tudományos gyűjteményekről és segéd-eszközökrül, 
ugyszinte azoknak föntartásárol és gyarapításáról gondoskodik az 
áiladalom, illetőleg az alapitó testületek.

19. )  A szorgalom dijak kiosztása körül a folyamodók résziről 
szükségesek szegénységet és jó önviseletet tanúsító bizonyítványok.

Jegyzés : A magános hagyományozóktol vagy alapítóktól 
származó alapítványok továb is a tőlük megbízott testületek ke
zelésén hagyatnak, fensöbb felügyelés mellett.

X X X II-  ik  Je g y z ő k ö n y v i sz á m . — Az elemi tanulmá
nyi rendszer kidolgozásá szükségeltetvén;

Határozatba m ent: miszerint a gyűlés részint az időszüke, 
részint az elemi és vidéki tanitótársaknak nagyobb részben már 
eltávozása és végré az elemi tanügynek nagy fontossága miatt 
most vége felé azt tanácskozás alá nem vehetvén; felszólítja a 
hazai tanító társakat, nogy ez ügyben munkálkodjanak, és dol
gozataikat a Nevelési társaságnak küldjék b e , mely ezeket ren
dezve a jövendő tanítói közgyűlés elébe terjesztendő

X X X III- ik  Je g y z ő k ö n y v i sz á m . — Curtmann „Die 
Schule und das Leben(i cimü koszoruzott és igen korszerű mun
kájának Varga János által eszközlött magyar fordítása kéziratban 
bémutattatván;

Ez a magyar nevelési társaságnak figyelmébe avvégböl , 
fog ajánltatni, hogy közzé tételét eszközölni törekedjék.

X X X IV - ik  J e g y z ő k ö n y v i sz á m . — Végre Ney Feienc 
elnök, maga és tiszttársai nevében a gyűlésnek irántuki tanúsí
tott bizodalmát, türelmét, szívélyesen megköszönvén, a testvéri
ség életbe léptetésén örömét újonnan kifejezvén; a köznevelés 
körüli buzgalomra egymást kölcsönösen lelkesítő ömledezések közt, 
e gyűlést béfejezettnek nyilatkoztatta.

Budapesten jul. 24-kén 184$. Jegyzetté Majer István.
Kiadta Tavast Lajos.



Naplótöredékek
a magyar tanítói első egyetemes es közös gyűlésből * ) 

Gyűlési előzmények.

II.

Pesten junius 6-károl keltezve, következő nyomtatott meghivó külde
tett szét a magyarbirodalmi többrendü intézetekhez, tancdai pecsét alatt 
hivatalból : **)

„Meghívó a Pesten f. e. julius 20-ik s többi napjain tartandó közös 
és egyetemes tanítói tanácskozmányra. — Szabadság. Egyenlőség. Test
vériség! — Tanitók , polgártársak! —

A két hazai prot. tanítóknak a m. évben (1847-ben) Sopronyban tar
tott köztanácskozmányának határozata szerint, Pesten volna az idén 1848- 
ban tartandó a Iü-dik e nemű gyűlés. Ennek egybehivatásával megbizatvák

*) Töredékeknek nevezem az itt közlendőket, mert valóban csak olya
nokként adattak azok sz én szerkesztésem alá. Négy volt a napló- 
vivő , de én csak háromnak a jegyzetét kaptam , Kolosi ur a magáéit 
be nem küldte; innen lesz magyarázandó a csonkaság is mely e köz
leményeket jellemzi. Nem kis irogatási vcsződségembe került az össze- 
illesztgetés és szerkesztés, mert a mit kaptam , azt is nagyobbára új
ból kellett dolgoznom. Naplózó uraink úgy dolgoztak , hogy cgyegy 
ideig egyszerre mindig csak egyikök látszatik hogy jegyezgetett. Azon
kívül meg kell említenem még azt is, miszerint a naplózás csak a 
közgyűlések alatt történt, pedig a szakülések sok tekintetben érde
kesebbek voltak, az igazi elvharc azokban fejlett ki. Jövőben tartandó 
gyűléseken talán másképen fogunk intézkedhetni e tekintetben is. A 
naplónak még kéziratbani megtekintetése mindenkinek meg volt en
gedve, de a végett egy tanár sem keresett meg Ér, ezt bizodalomnak 
veszem a szerkesztő iránt.

S z e r  k.

**) Megjelent a szerkesztésem alatt kiadott Nevelési _Emléklapok V-ik fü
zetében is

S z e r k.



a pesti gymnasium tanárai. Itt az ideje, hogy a felhatalmazottak e megbí
zatásukban eljárjanak.

Alulirottak kedves kötelességet vélnek teljesíteni, a midőn a megbíza
tásnak értelmében tudtára adják széles e hazában (az előtt két hazában) 
szerteszét működő tanítóknak, hivataljuk és céljuk rokoninak, miszerint o 
tervezett gyűlés ideje közeledvén, szives tudomásul vennék a napot a melyen 
e gyűlés megkezdetendőnek határoztatik és a melyre e szerint az illetők 
im ezennel felhivatnak.

E nemű köztanácskozmányok szükségéről szó sem lehetvén többé, fen- 
állásuk és fenállhatásukrol pedig eléggé kezeskedvén már a két egymásu
táni évben tartott gyűlések, nem volna egyéb hátra mint újólag emlékezet
be hozni az ezen évi gyűlésre kitűzött „Nevelési pályakérdéseket“ (Lásd 
Nevel: Emléklapok V-ik füzete. És a P. Hírlapot.) az azokról mun- 
kálókat pedig müveik idején beküldésére szólítani és kijelelni a gyűlési 
napot és kérni az illető tanárokat szíveskednének mentül számosabban ösz- 
szejönni, hogy igy a nagyszerű korkérdések és igények, a nagyszerű fel
adatok és kötelességek a melyek a nyilványos neveléstanitásra és igy a 
tanodák vállaira fektetvék, a menyiben azok a tanítók egyes és közbuzgal- 
mátol függnének, annál biztosabban s annál kielégítőbben megoldathassa
nak és teljesítethessenek.

Ha csak anyi volna a teendő, úgy többet szólani, többet e meghívó
ban tudatni, egészen szügségtelennek tartanók.

D e, 1848-ban, a múlt nagyszerű országgyűlés bevégezte óta, és a 
már kihirdetett újnak tartatandása idejében , az ügy egészen más eljárást 
sürget, s az idő is egészen más eljárásra szélit. Tanítói gyűléseket ezentúl 
— a kor szelleme elleni vétség nélkül, nem szabad többé tartaniok a ma
gyar birodalmi tanítóknak vaílásfelekczeti térek clkülönzése szerint — a 
mint az eddigé történt, habár mind a három prot. felekezet tanítói tárták 
is azokat együtt , — a tanítói konferentiákat vagy a köztanodákat illető 
tanácskozmányokat és gyűléseket ezentúl, cgyérdekücn , egy téren és egy 
cél felé, valamenyi közhazai tanítóknak keilend és lehetend csak együtt 
tartaniok. Miolta a nevelés zászlaját kezébe a közállomány, nem mondom 
hogy ragadta, hanem természetszerűen kezébe vette; miolta ugyanazon 
közállomány a szentséges törvény által is kimondd már a vallásfelekezetek 
tökéletes egyenlőségét és viszonyosságát és megengedte az egymás tanodáiba 
való szabad járhatást; miolta e szerint a „szabadság, egyenlőség és test
vériség“ evangéliuma nem csak az egyházi szónokszékekröl hirdeltetik, 
hanem miolta azt a status m aga, törvénykönyveinek evangéliumokká lett 
átváltoztatása óta — hirdeti; miolta a hazai tanító statustisztté és köz
tudományi és közerkölcsi hivatalnokká le tt: azolta mondom nem illik , nem 
lehelt, nem szabad többé, a haladott kor és a haladó haza sérelme nél
kül, a tanítóknak felekezetileg vagy bármely pártszinczet szerint külön és 
osztályérdekü tanítói tanácskozmányokat tartani, hanem kell azokat okvet
lenül a valamenyi hazai közlanitók közötti nyílt és elfogulatlan tanácskoz- 
mány9kká változtatni.

És imc, ez azon uj körülmény, ez azon szükségelt uj haladási fok, 
a melyre az eddigé elkülönített közhazai tanítói gyűléseknek emelked
niük , lehetetlen hogy korszerűtlen dolog volna! Vagy nem ugyanazon 
szükségük van-e a görög és r. katholikus tanítóknak, miket ilynemű gyű
lések által elérhetnek vagy ha csak is megközelíthetnek? vagy más ha
zának nevel-e az egyik és másnak egy másik tanító? vagy szabad-e még 
két és több nevelési végcélnak irányzatában és nevelési végelvnek a 
nyomán nevelni hazánknak bármely vidékén lakó és kezünkre bízott ifjú 
nemzedékét? — Úgy hiszem, hogy ezt többé tenni nem szabad. És im- 
még csak m ost, midőn jobbat merhetendünk, midőn közösbet ohajtan- 
dunk , még csak most fogjuk igazán általláthatni és megérthetni , misze-
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riut hazánk hosszú tudományos tespedésének, különféle elvekre és irá
nyokra szakadozottságának egyik mcgmérhellen forrása ép^n az volt, 
hogy hazánk fiatalságának vezetői , a jövendőnek alkotói, a tanítók ma
gok sem valának, ők magok sem lehelének a felekezeti válaszfalak 
miatt egyek, nem közeiedhetének egymáshoz, mind a mellett hogy egy 
és közös és testvéries hazának , egyirányúan és közelvüen és testvé
riesen nevelendő nemzedéke boldogságát ljezökön latoiák. — Az igazi 
tanító, a hazának igazi fia, a fiatalságnak valódi nevelője, az uj kornak 
tudományos előkészítője , fejtője és bisztositója , nem lehetend ezentúl 
pusztán fclekczeties hivatalnok. Tegyétek bár azzá , ő jó lelkiisméreltel 
és a közhazát szerető indulattal az nem lehetend

Ily meggyőződés vezérli az alulírottakat., ily meggyőződéssel vélnek, 
találkozni e hazában — úgy hiszik hogy számtalanokkal, úgy hiszik 
hogy e haza valamenyi köztanilóíval, e haza az ifjú nemzedékben sar- 
jadzó lelkének nevelőivel. Egy és közös tanítói testté forrniok össze 
mindazoknak luk a hazában hivatási- és hivalalilag tanítással és neve
léssel foglalkoznak s kik e foglalkozásban boldogok — ez immár fela
data a mai kornak. Nevet és cimet adjon a tanítónak bármely feleke
zet , valót néki az ő hivatása á d , célját a haza jelöli k i , munkája körét 
a h ivatal, munkája voltát ő maga teremti, ő maga választja. Egy és 
közös tanítói testre van szükségünk, egy és közös tanítói munkának a 
terén. Vagy nem közösek-e fájdalmaink, küzdelmeink, bajaink és örö
meink, reményeink és kivánataink ? nem közös anyánk-e a h aza , mely 
minden bajainkat és kivánatainkat orvosolni igeri és orvosolni tudandja? 
nem közös foglalkozásunk c a tudomány és a hazai, nemzeti és erköl
csi indulat ébresztése a melynek ifjainkbani meggyökereztetése-és te r— 
jésztésévcl foglalkozunk ? 'I anifó, ki boldogulást még ezentúl is úgy 
kcrcscnd , legyen az anyagi vagy szellemi tekintetben, hogy a mellett, 
bármelyik , és ha csak egy társa is e hazában még lováb is szenved
jen, még lováb is mostoha körülmények súlya alatt roskadozva vigye 
nehéz hivatalát, még lováb is egynek, vagy csak egy osztálynak, nem 
pedig az egésznek szolgáljon : az. nem lehet társunk , az magán- , faj— 
ta-és osztály érdeket követ; cs valljon engedi-e még azokat a kor a 
nevelésben? nem ki\án-c a haza már többet tölünk?

Mi tehát oly tanácskozmán}t szándékozunk tartani, a melyben részt 
vehessenek és részt vegyenek e hazának bármely felekezetű, és bár
mely intézet tanítói.

A részvétel , rószinl tanítói szeméiyenkint, részint küldöttek által tör
ténhetik. És ha egy, és nagy és közös gyűlés által — a melyet mindanyian 
együtt nyissanak meg az cgybcgyiilcndők, szükségesnek az látszatnék, misze
rint p. o. a tudományos intézetek tanárai szakilag tanácskozzanak, és szakilag 
a reá l, és ismét szakilag a netalán jövendő elemi tanítók is , vagy hogy 
még ezek is mindnyájan a tanodák fajain kiviil, netalán fannlinány-és 
tudomány fajok és karok szerint különszakadjanak cs külön gyülcscz- 
zenek, — ugy gondoljuk miszerint kivihcllcn az ilyen eljárás és mun
ka felosztás is nem igen lehetend- De egyszer és épen most és épen 
az idén mindnyájunknak a kik csak jöhetnek — összegyűlnünk vajmi 
szükséges

Égj/ közös és noun szerv és aprósága.s kivételeket és tekinte
teket nem tűrhető tanulmány- és tudomány te i vne/e hellend uj nevelési 
ministenumunh által kidolgoztatnia , a részletes tervek es rendszerek
nek, mik e hazában divatoznak egyeztetniük keilend — és immár ki 
fogja a terjedelmes munkát és kicsoda több ismerettel és tárgyavatott- 
sággal megtehetni, ki lehel erre hivatottabb mint az összes tanítók ma 
gok?
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Uj rendezésre, uj szerkezetre, v j fegyelmi neveléseitekre lesznek 
közhazai tanintézeteink fektetendök, — kitől eredjen itt is a kezdemény , 
kitől az indítvány, kitől a tervezmények — ha magoktól nem, az e té
ren és az e dolyokkal szakilag foglalkozó tanítóktól ?

Több és egyezettebb állásba lesznek hozandók vgy a tanodák, mint 
a tanítók, jelenők és jövőjük és ösznapjaiknak és azok után árváiknak 
biztosításáról kell hogy már valahára gondoskodjék a haza, gondoskod
jék a nemzet és gondoskodjanak, kik a nemzet anyagi erejét kezelik,
— kiknek keilend e tekintetben is legelőször kérelemmel és szólalással 
fellépniük, mint épen a tanítóknak, nékiek, kik az említett enyhítő sze
reknek nehéz hivatalukban szükségét és elhalaszthatlan voltát érezik.

Uj meg uj eszközökkel keilend szaporítani a tanodákat, v j  tér eket 
keilend nyitni az ifjúságnak több oldalú úgy testi mint lelki képezésére,
— kitől támadjon ezeknek is tárgyavatos kérelme és tervezménye, ha- 
hogy nem a tanítói testülettől és annak nevében az óvatosabb egyesek
től kik az egésznek javáért feláldozásig munkások ?

A nevelésnek és minden tanodái és képzőintézeti tamdmányok-és 
tudományoknak e hazában ezentúl úgy mint más miveit nemzeteknél, 
testületien is kelleml képviseltetniük, — kik legyenek a képviselők a 
kikre hon és külföld tekinthessen, ha a lelkek találkozásának hiányá
val a szellem kifejlődése elmaradóiul ?

Vagy akarjuk-e, hogy rólunk nélkülünk történjék az elhatározás, 
hogy mi gépekül csak engedelmeskedjünk a mit hazánk legfőbb neve
lési rendező hatósága, a ministerium elünkbe szaband? Bízodalommal 
és őszinte hozzájárulással fogadunk és elvárunk mindent , de önü- 
gyünkröl tanácskoznunk, ön munkánkban közösen erősödnünk, közfel- 
adatinkat közösen kivinnünk — miután azok egyszersmind a hazának 
üdvére szolgáló feladatok — csak nem lehetend megtiltva soha? ! Taní
tónak , ki szabadságra nevel, ne legyen-e szabad társaival szabadon 
értekeznie? Ez szabad volt és szabad lesz mindig s ugyanazért történ
jék most i s , , legyen valóság az ohajtat és legyen üdv a valóságban.

Egyébiránt az elmondottakhoz szabadjon felhoznom még magas közok
tatási ministeriumunknak a protestáns egyházkerületekhez szétküldött kör
levelét (Kelt Budapesten april 27-kén 1818-ban), a hol az egyházi reform 
rol tartandó értekezés mellett, egyszersmind az iskolai reform is emlitte- 
tik. Kitől eredjenek ezen iskolai reform iránti javaslatok inkáb , mint elő
ször is magoktól a tanitóktol ? Mit fogadandnak ezekből aztán el az egy
házi kerületek, mit a protestáns önkormányzási hatalom, és mit szentesitend 
ennek felterjesztésére a magas ministérium , — az már körünkön túl levő 
dolog, az az ő feladatuk és joguk. De mindenesetre mienk az eredeti és 
első tanácskozás, mitölünk kell eredniük az első javalmányoknak, mi ál
lunk e dolognak közvetlen forrásánál és végre is a mi kezeink valósítására 
fog bízatni a z , mi az oskolákra nézve közösen üdvösnek és szükségesnek 
fog elismertetni ésszentesitetni. A protestáns egyházkerületeknél — úgy mint 
másutt is — az oskolák rendezése körül eddigé még igen kevés részök és 
befolyások volt a tanítóknak , egyházfőnökjeink és papjaink határoztak os
koláinkról is, és a szegény és a gyűléseken nagyobbára részt nem vett és 
nem vehetett tanítóknak, csak kitíizetelt aztán a munka és a feladat, a nél
kül, hogy annak első javaslata tőlök eredett.volna, a nélkül hogy a kö
rül magoknak is befolyásuk lett volna. Összefér-e az , alkotmányos 
ország elveivel ? öszve-e alkotmányos működésnek irányával ? Osko
la körül, a legközvetlenebb és legnagyobb befolyás a tanítóé , úgy volt-e az 
eddigé ? Nem vád és nem kárhoztatás mondatja ezeket velünk, de jog és 
méltányosság és szükség, ügy-és hazaszeretet.

Ki másképen vélekszik, cáfoljon meg, nyilvánítsa véleményét, világo
sítson fel és jöjjön felvilágosítani mindnyájunkat A szabadsajtó és szabad-
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szólás, szabad és nyílt szavazást enged most mindenkinek. Az oskolának ha
talma pedig és igy a mienk is épen a szólásban és Írásban áll.

Az összejövetel az időnek körülményeihez képest, legjobban történhe- 
lendih Pesten , a hová úgy is a részletes proted. tanítói gyűlés már hatá
rozva volt. Az időre nézve szabadjon ajánlanunk /  é. julius hó 20-k á t , 
olyképen , hogy a tanácskozás addig tartson, mig legfőbb teendőinket kö
zös akaratra és közös akaraton alapítandó tervezményekké nem deritendet- 
tük. A gyűlés helye egyelőre a pesti tanoda termei lehetnek és ha azok 
sziikek volnának, gondoskodni fognak alulírottak már előre tágasabb gyül- 
termekröl- Nem hisszük, hogy a középponti város, mely a nyár folytán, 
jóllehet hogy a legnagyszerűbb országgyűlést fogadandja falai közé, egy
szersmind a tanítók összejövetelére is valamely köztermet nem engedne; de 
nem hisszük azt is, hogy egyes polgárok és házi urak nem találkoznának, 
derék pesti családok , a kik néhány napra, szállást is nem engednének a 
jövendő tanítóknak. — fogunk eziránt is lépéseket tenni , hogy a menyire 
lehetend a nagyobb költségektől megkímélhessük a tanítók szűk erszényét.

Az alatt pedig, örömmel fogadandják alulírottak az előleges bejelen
téseket , örömmel a némely tanácskozmányi tárgyaknak már előre bekül- 
detését, örömmel és köszönettel az adományokat is némely e tekintetben 
netalán teendő költségekre. Legkönyebben pedig fognak jöhetni azok , kik 
úgy is , aug. 1-jére követekül fognának választalni az egyházkerületek ré
széről a ministeri értekezlethez Pestre.

Végre a midőn e meghívónak terjesztését mindenkitől kérnők és an 
nak minden hazai tanítókhoz eljuttatását eszközleni igyekeznők, remény
iünk mentül többeket julius 20-kán Pesten üdvözölhetni, kik őszinte indu
lattal társainknak ajánlottak maradunk. Pesten junius G-kán. A pesti prot. 
tanítók és azok nevében

fír. Tavast Lajos.

A szétküldözgetelt meghívói vette a magyar nevelési társaság 
is Pesten , és hozzájárulva az ügyhöz, nem csak azt határozta 
közgyülésileg, hogy a társaságnak tagjai mindanyian részt kíván
nak és fognak venni a tartandó gyűlésen , hanem még közelebb 
érdeklőleg azt is, miszerint L választmányi és egyéb tagjai még 
külön előkészítő tanácskozmányokat is tartsanak az eredeti meg
hívót szétküldözgetőkkel együtt, intézkedjenek és járjanak el oly
képen , hogy a tartandó nagy gyü’és , a legtávolabbról is ne vi
selje színét a felekezeti iránynak.

Ennek nyomán történvén volt az előleges tanakodások, meg
született az újabb értesítés mely több hazai magyar lapban lön kö
zölve, a mint itt következik :

Újabb értesítés a fut. 20. s következő napjain tartandó e-  
gyelemet tanítói tanácskozmdny iránt.

Az idei egyetemes tanítói gyűlés ügyét felkarolta s magáévá 
tette a magyar nevelési társaság. — E gyűlésre tehát — vallásfe
lekezet! külömbség nélkül — minden tanító s nevelő hivatalos, 
óhajtjuk, hogy minden szak s mindennemű intézet képviselve legyen. 
E szerint ide értetnek : kisdedovók, elemi, falusi és városi tanítók, 
polgár, reál -  ipar-és szaktanodák tanítói, kisebb és nagyobb 
gymnásiumbeliek, lyceum , kollégium, akadémia és egyetem ta
nárai, képezdék, magán fi-és Jeányneveldék tanítói és igazgatói,
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nevelői s tanítói egyesületetek küldöttei, magán- és házi nevelők. 
—  A gyűlés főbb kérdései közé tartozhatnak, a korunk és hazánk 
kivánatai- és szükségeihez képest nevelés-tanítási átalakulást ille
tő javaslatok, a tanítónak úgy, mint a tanodának állását, viszo
nyát, teendőjét és jövendőjét illetőleg. — Megjelenés napja jul. 
19-ke. Az érkezők — kiknek számára, a körülmények szerint ma- 
gánhajléki szerény szállásokról is gondoskodni óhajtunk — kéret
nek magokat az egyetem épületében egy megbízott választmány
nál jelenteni. — A többi szükséges intézkedésről szól az előterv. 
Pesten a jul. 10-én tartatott bizottmányi ülésből. — Purgstaller 
Jósef egyetemi tan á r, Juhbal Károly jósef-ipartanodai t . , Tatai 
István soproni t . , dr. Ballagi Mór szarvasi t. , Halványt János 
vakintézeti felügyelő t., Frei Jósef belvárási elemi főtamtó, Né
meth Fndre pesti öregbik elemi főtanitó, Kanya Pál pesti gym- 
nás. s reáltanodái t . , Gegus Férd. losonci gymnás. t . , Ilaberern 
Jonath nevelő, Mutsenbacher Alajos magánfineveldei igazgató, 
Ney Ferenc kisdedovó-képezdei igazgató, Tavast Laj. gymn. 
igazgató tanár.

Ezen újabb értesítés után, leginkáb ahoz látlak a helybeliek, 
mint felhatalmazott bizottmány , hogy a jövendők számára szállá
sokról gondoskodtanak és azon felül netalán előadandó költségek
re nehány forintot aláírás utján összeszedegettek. Tanácskozási 
helyül az egyetem nagy terme kéretett ki, az egyetemi igazgató
ságtól, mit meg is nyertünk.

Délután jul. 19-kén következő Ívnyi nagyságú falragasz volt 
az utcák szegletére kiragaszlva, és épen úgy a gyűlés követke
ző napjai alatt is: „Nyilvános tanítói egyetemes közgyűlés. Jul.
20. s többi napjain. Az egyetemi épület nagy teremében. Kezde
te l/ z  9-kor.“

Az előző napon folytonosan történtek a beiratások, eszkö
zölve az egymást felváltó helybeli bizottmányi tagok által az egye
temi épületben.

Az érkezőknek neve, állása és szállása bejegyeztetvén és er
ről mindenkinek külön-külön számozott lapocska is adatván, ke
zűkbe szolgáltatott egyúttal következő gyűlési elöterv — melyet 
a helybeli bizottmány közmegállapodással készített-és nyomtatott:

„Előterv a Pesten f. é. ju l. 20-kán s következő nopokon 
tartandó egyetemes és közös magyar tanitói gyűlésre . — A va- 
lamenyi hazai intézetekhez szetküldözgetett s újabban a hírlapok
ban közzé tett meghívók értelmében, folyó év jul. 20-kán egye
temes és közös tanitóügyi gyűlés fogván tartatni, a gyűlésre//zév/— 
jelenést nap jul. 19-ke. E napon töiténik az elszállásolás, az 
egyetemi épületben a megérkezők fogadására várakozó bizott
mánynál előleges bejelentés és beiratás mellett. Az elszállásoltak 
valamenyien egy gyűlési elöterv-példányt kapnak. Ugyanaz nap 
este előleges és barátias beszélgetésre találkozhatnak a tanitóne- 
velő urak, az egyetemi épület termében. Esti 7 órakor.
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A gyűlés első napja jul. 2 0 -kán.

Az első napi gyűlés rende következő :
Gyülekezés ideje: 8 !4  óra. Hely: az egyetem főterme.
1. A gyűlést üdvözli Ney F eren c.... mint a helybeli tanító— 

nevelők megbizottja.
2. A bejelenkezettek nevei felolvastatnak, és a netán kima

radottak e közben magokat beíratják. Ennek megtörténtével.
3. Gyűlés ideje alatti tisztviselők választatnak, u. m. elnök 

(akár napi, akár a gyűlés egész idejére), jegyzők, s netán egyéb 
tisztviselők. — A bejelenkezett és beirott gyüléstagok választók 
és választhatók.

4. A megválasztott tisztviselők elfoglalják illő helyeiket; s 
ezzel a gyűlés mint megalakult, működéseit megkezdi.

5. A bárminemű tanodái és nevelési tárgyakról előadásokat 
tartani kivánók bejelentéseiket a jegyzők által följegyeztetik. A 
netaláni kézirati dolgozatokat vagy beküldött értekezéseket s a t., 
az elnök veszi á t, illető választmánynak adandás végett, a mely 
is azokról a gyűlés következő napjain előleges véleményt adand. 
A tárgyak és indítványok följegyzésére külön ív lesz az asztalon 
kitéve.

6. Megkezdődvén a tanácskozás , és ennek folyamatából ki- 
derülendvén a szakokrai oszlás szüksége, ez mindjárt foganatba 
vétethetik. — ugyszmte a választmányok alakulása is rögtön meg
történhetik.

7. Délutáni órákban a tanitó-nevelő urak tetszés szerint kü
lönféle intézeteket látogathatnak, s erre nézve a helybeliek közöl 
többen szívesen ajánlkozandnak vezetőkül. — Este — kiknek ked- 
vök tartja — barátságos beszélgetésre gyülekezhetnek egyik vagy 
másik helybeli tanintézet épületébe.

A gyűlés többi napjai.

A gyüléstartásnak továbi idejét, valamint a többi napok 
rendét a körülmények és tárgyak fontosságához képest maga a 
gyűlés határozandja m eg , azon reménnyel: hogy e fontos gyű
lés szét ne oszoljon, mig valami lényeges haladásra ügyünk nem 
derülend. Pesten, ju'ius közepén 1848. A helybeli bizottmány.

Ugyanaz nap estve, a kiosztott gyűlési előtervnek nyomán, a 
megérkezett és bejegyzett tanítók közül számosán (közel 80-nan) 
gyűltek öszve az egyetemi épület díszteremében. Személyi ismer
kedés , a gyűlések iránti előleges tájékozás és az alakulási pon-
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tokban szükséges megegyezés, — az volt ezen előző tanakodás
nak célja.

Kezdetben, nem lévén még jelen a helybeli bizottmánynak 
felkért elnöke Ney Ferenc, és a tanácskozást — az idő haladta 
miatt többen sürgetvén , Tavast L . szólalt fel először, mintegy e 
szavakkal rögtönözve üdvözölvén társait : „Tisztelt felek! Polgár- 
és tanító társak! — A szabadság, egyenlőség és testvériség ne
vében jöttünk öszve, szabad, egyenlő és testvéri tanítókul. Gyű
lésünket eslve kezdjük. Alkonyodik, lementében van a nap, és mi 
mégis most kívánunk egymásnak ,.jó napot !‘4 A leáldozó nap a 
múltnak jelképe, azt lehanyatlani látjuk , és mi a jo b b , a szebb 
jövőnek reményében — mely Martius óta már is jelenné kezde 
lenni , üdvözöljük egymást. — Az idei első tavaszhó ó ta , a né
pek uj tavaszával ügyünkre is uj hajnal derült. Sokan uj kor
számlálást kezdenek a jelen évvel, a menyiben azt a szabadság, 
vagy a népüdv első évének nevezik. És valóban, szinte hajlandó is 
volna az ember azt tenni, ha a történelemben visszatekintve meg
gondolja, miszerint ily nagyszerű átalakulást és ily rövid idő alatt 
nem tön az emberiség még soha. Népvándorlás , keresztes hábo
rú, egyházreformatiója és más ilynemű rázkódások, máris úgy lát
szik , hogy elfognak homályosodni a jelenleg europailag megin
dult orkán-eseményekhez mérve. — Azomban csak lementékor 
dicsérik a napot — azt mondja a magyar példabeszéd, és igy a 
nekünk derült napot i s , csak akkor dicsérhetendjük, ha gyümöl
cseit látandjuk.

Mi a népeknek joga, és miben álljon az embernek igaz sza
badsága ? ezt tulajdonképen csak a neveiés fejtheti m eg , mert jog 
és szabadság, sok tekintetben nevelésszerü fogalom, s a menyi
ben eszme, anyiban egyenesen a nevelés állal terjed leginkáb. S 
innen van pl. a z , hogy más valamit neveznek-jognak és szabad
ságnak a mivelellen népek, és ismét mást értenek alatta a 
polgáriasodon és miveit nemzetek. Durva nép nyerhet vagy kaphat 
szabadságot, de azt megtartani nem képes, miveit néptől elvehe- 
ted a szabadságot, de ő azt visszaszerzendi csakhamar. A mi- 
veltségben van a szabadságnak biztositéka; mivelve és nevelve a 
nemzetet, a szabadság útjára vezeted.

De mi vonatkozása lehet mind ennek reánk, a mi jelen gyű
lésünkre nézve? T. Feleim, csak anyi, a menyiben mi is mivelők 
és szabadság-nevelők vagyunk. Hogy népünk egyszerre szabaddá 
le t t , azt a kor hatalmas szellemének köszönheti, de hogy népünk 
e szabadságol megőrizze és védve élvezze, ahoz a nevelési felté
telnek is kell járulnia.

Mert nézzük, alig született meg a szabadság és megsem is 
fogamzott, már is az átalános rémület szava rezgi át országunkat 
és minden ember azt kiabálja : ,ya haza veszélyben van !“ Fegy
vert fog , ki fegyvert lu r  és siet V-vésrtiélyére. De vas és acél- 
fegyvér, csak a testi ellenséget sújthatja, az csak a felbőszült in-



dulatot fékezheti, csak a fellázadt vért onthatja. Ki fogja e hazából 
kiirtani a neveletlenséget, az értelem hiányát, az erkölcstelensé
get', a hazafiatlanságot és minden bűneit melyek kíséretében jár
nak ? Ki fogja szétoszlatni a nép eszét fogva tartó balvéleménye
k e t, a babonát és tudatlanságot? ki fogja kitépni az ármány és 
bujtogatás fulankjait ? ki fogja szeretetté változtathatni a gyűlöle
te t; kiengesztelni a pártoskodás szellemét; elnémítani a túlságos 
követeléseket? ki fogja az önérdeket közszellemi áldozatokra bír
hatni; a szabadságot, egyenlőséget és testvériséget a nép között 
tettleg behozni, vagy legaláb azon magas eszmék megfogamz- 
hatásának földjét ki fogja mivelni? Ki fog a bűnök tábora ellen, 
melyek századok óta elfajulási méreggel mételyzik fajunkat, — ki 
fog ezek ellen fegyverre kelni ? — Uraim, társaim ! ez, a neve
lő kötelessége. És én a nevelőt e részről hasonlóképen csatárnak 
és hadvezetőnek nézem, ki az ellenséget nem országunk szélé
rő l, hanem fajulni indult saját keblünkből kiűzze, k iaz uj nem
zedéket , a melyre honunk jövőjének reményét fektetjük, megóv
ja a bűnöktől mikben apáink sinlődve senyvedtenek. És tán nem 
hibázom, ha azt is kimerem mondani, miszerint hazánkat tán most 
sem érné és nem érte és nem borította volna anyi vész, ha ösz- 
szes népünk neveléséről korábban, hazai és nemzetiebben gon
doskodtunk volna. A haza ugyanis , nemcsak külső jogok biztosí
tásának és külső kötelességeket követelő hatalomnak testületé, 
az egyszersmind morális közönség, világi egyház, földi templom 
és nemzeti egységes nevelde, mely közös győződéseket, közös elvek 
nyomán ébreszszen, mely a mindennemű emberi erény kifejlésére 
alkalmat és pályát nyisson. Én a közszellemben látom a közhazá
nak erejét. De fejtsd ki ezen közszellemet, ha a népek egymást 
meg sem is vagy épen félreértik; ha milliók e hazában olvasni 
sem tudnak és igy a közösen fejtendő gondolkozásban részt nem 
vehetnek! Nevelés jöjjön el a te országod!

Azt mondják, hogy hazánknak csak öt vagy hat nagy erős
sége van , és pedig, a mi térünköni gondolkozásból szólva , azt 
mondom , hogy anyi az erősség e hazában , a hány jó tanodánk 
vagyon, és anyi harcos, a hány a jól nevelt polgár a hazában.

Egy kis beszéíykével fogom még feleimet untatni. E század 
második tizedében , a francia hódiló balalomnak némethonbani 
megtörése- és a zaklató ellenségnek e hazáboli kiűzetésében, 
részt vett a számtalan vitéz seregekben — három nékem e követ
kező történetkét elbeszélt férfiú is, kik most mind hárman, né
met hazájukban, a tbüringai erdő Keilhau nevű helységében virág
zó nevelő intézetet bírnak és vezérelnek. Nevök: Frőbel, Baruch 
és Mittendorfer. Ők fegyvert viseltek, míg az ellenséget űzni kel
lett, és megtisztulván hazájok az idegentől, visszatértének, s szab- 
lyájukat hüvelybe rakva s határaikon megállva, kérdék egymás
tól: nem lévén már ellenség, mit tegyünk most? Hogy nem 
volna a hazában több ellenség — feleié a másik, abban csa
latkozol, mert uralkodik még hazánkban a neveletlenség, és uj, a
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testinél elviselhetlenebb bilincsekbe fűzheti népünket a tudatlanság. 
Hüvelybe rakjuk vas fegyvereinket, de ragadjuk meg most az ész 
fegyverét, álljunk isnaét táborba, legyünk nevelőkké!“ A szándék 
megtenné a tényt, a három férfiú mintegy összeesküvésből lön neve
lővé, — és menyit hatottak azolta? annak nyoma nem csak az 
irodalomban, hanem még sokkal inkáb a kezök képezése alul ki- 
került nemzedékeknek szivében olvasható.

És nékünk, nemde nem hasonlót kell—e tennünk, nem kell—e 
nekünk is ugyanazt akarnunk, és űznünk az egyik ellenséget, mig 
testi erőnk engedi és meg mentenünk népünket a vészektől me
lyek lelkét fogva tartják , hatásunk nélkül mindig fogva tartha- 
tandják. Egyesülnünk kell, felekezetrei, állásrai, vidékrei és korra 
való tekintet nélkül, mintha összeesküdnénk, a haza népét érte
lemben, erényben és hazafiságban nevelni. Nekünk kétszeres nem
zetőröknek kell lennünk, fegyverrel és észszel szolgálnunk hazán
kat. Múltúnk szétágazó, különvált és szakadozott volt, rri eddigé 
külön táborokban , külön irányban neveltük a népei, ennek immár 
meg kell szűnnie, jövőnknek egyesültnek kell lennie, mert e hazá
ra nézve nincsen üdv, hanem csak az egységes nevelésben. Ezen 
iidvet kezünkön latoljuk , az uj nemzedéknek nevelése által , nem 
akarnánk-e e nagy feladatnak megfelelni? A mi az elölt lehetséges 
nem volt, az most megtörtént. Idegenek voltunk egymás irányá
ban , mert a vallás, minek egyesítés volna az alapja, szétszakasztá a 
kebleket. Együtt tanácskozhatunk im m ár, együtt akarhatunk és 
egy cél fe'é működhetünk, csak akárjunk és működjünk is igy. Ezt 
megkezdem, a hazai tanítók egyesülését megindítani, ez leszen 
együltlétünknek legszebb eredménye. Legyenek egyek a tanítók, 
és egyek lesznek a növendékek; neveltessék egy:rányuan a magyar 
m agzat, úgy a Kárpát m agas, mint az Adria alacsony partjain, 
és egy lészen a magyar haza.

Ennek eszközei és módjai , majd a gyűlések folytán fognak 
kifejleni.“ sat.

Elmondatott még ezenkívül, mint keletkeztek hazánkban a 
tanítói gyűlések, minő fonalban fejlődtek, és mint született a je
len kornak felszántott ágyából a mostaninak eszméje , mely im
már valósággá és történeti ténnyé lesz.

Ezekután kérdésbe hozatott *a gyűlés alakultának módja, egy
felől az elnök és tisztviselőknek mikinti választása , másfelől 
a szavazás joga és rendezése — hahogy valamely tárgyat szava
zattal kellene eldönteni, és végre a gyűlések folyamának nela- 
hini félbeszakaszthalása, a nemzetgyűlésen hallgatóképeni rész
vét kedvéért , mi kivállképen a vidékiek iránti tekintetből lön 
megemlítve.

Az elsőt i l le tő leg ,  felhozalott,  ha valljon nem volna-e célsze- 
1Lt’ va.r^ . a . gyűlés kezdetére ,  v a g y  pedig annak első napjára 
korelnököt ültetni az előszékbe, mind az ideig , mig a gyűlési 
tagok egymást jobban megismerve , könyebben fognának elnö-



köt és egyéb tisztviselőket magok közül kiszemelhetni? Továbbá 
azért is ,  mert a korelnökben, kit tulajdonképen a természet je- 
löl-ki és emel e hivatalra, ki volna kerülve a felekezeliség színe 
sat. A közkívánat, hoszasb vitatkozások után végre oda hajlott, 
hogy, mivel a helybeli előkészítő bizottmánynak, mely minket 
meghívott, úgy is van elnöke, maradjon tehát mind addig ő a 
gyűlésnek feje , mig az uj rendes elnök meg fogna választatni, 
és ez pedig, nem egy napra csupán, és más napra ismét m ás, 
hanem az egész gyűlés folyamára.

A másodikra nézve, hogy kinek legyen szavazhatüsi joga 
a gyűlésen? Ismét sok vitatkozás után oda dűlt a közakarat: 
szavazni foghat mindenki, ki magát a gyülésbeni részvétre, akár 
mint nevelő, akár mint tanító, vagy olyanoknak küldöttje, akár 
pedig mint ügybarát beíratja.

A gyűlésnek — az országgyülésrei járás tekintetéből, a me
lyen az nap a válaszfelirat volt tárgyalandó — félbeszakasztása, e- 
gészen elmellőztetett; mert nem a végett jöttünk P estre , mondák 
a vidékiek, hogy másnemű tárgyak által szórakozva, önügyünk
nek tekintélyét és fontosságát lealacsonitsuk. Reánk nézve a sa
ját ügyi gyűlés kell h ogy  a legfontosabb Pgyen; tanácskozzunk 
tehát szakadatlanul, mig kielégítő eredményekre nem jutandunk. 
Kik ennek bevégezte u tán , még akármiben fognak akarni részt 
venni, szabadságukban áll , de a tanítói gyűlésre hivatva és e 
végett ide jőve, ne mulasszák ezt. Az egész haza csak úgy fog 
felvirulni, ha mindenki a maga körében, a maga feladatát telje
sítendő sat.

Végezetül meg lön még pendítve, ha valljon nyilvánosak 
lesznek-e gyűléseink s meg fognak-e azokon asszonyok is je 
lenhetni? — A megnyugtató válasz az volt, hogy a nyilvános
ság érdekéből, szinte utcai plakátok is hirdetik már a tartandó 
tanácskozmányokat, és hogy a nők közül, a kitűnő nevelónő 
Karacs Teréz, szinte a gyűlési tagok közé is be van már Írva. 
(Helyes).

Ez volt az első gyűlési napot előző esti tanakodásnak fo
lyama. Vége szakadt 9 óra után.

E lső  k ö z g y ű lé s i  n a p , juh 2 0 -kán.

A nyomtatva szétosztogatott előtervnek rendje szerint, ösz- 
szegyülekezének az eddigé megjelent tanítók a tudomány-egye
tem díszteremében , mely a tanácskozásra alkalmasan vala el
rendezve. A terem megteltével, a helybeli bizottmánynak, és 
egyszersmind az egész ügyet magáévá tett nevelési társaságnak 
elnöke Ney Ferenc üdvözlé az egybeseregelt társakat.

Utólagosan feljegyzett beszédének némely töredékei;

-  4 1  -



„Tisztelt honfi- és pályatársán! — Midőn nékem jutott a 
szerencse, önöket ez ünnepélyes alkalommal, mint a pesti tanitó- 
nevelőknek egyfelől, másfelöl, pedig mint a nevelési társaság 
megbizottjakint üdvözleni, szükséges mindenekelőtt jelen összejöve
telünknek históriai keletkezésére némileg visszatekintenünk.

Tudva van Önök előtt, tisztelt társaim: hogy a magyaror
szági protestáns tanítók, valamint 1846-ban itt Pesten úgy tavai 
Sopronban gyülekeztek össze, a tanügyi intézkedések és korszerű 
reformok fölötti tanácskozások végett. A soproni gyűlés elhatá
rozta, hogy az idén augustusban, ismét itt Pesten gyülendenek 
egybe a két haza protestáns tanítói, s egyszersmind megbízta 

a pesti prot. tanárokat ezen gyűlés rendezésével s öszehivásával.

így lévén e dolog, van ez öszejövetelünknek történeti gyö
kere a soproni gyűlésben, melyből ez igen egyszerűen s termé
szetesen felsarjadzolt.

Azomban közbejöttek a márciusi nagy napok , melyek kö
vetkeztében életünk mind politikai, mind társadalmi tekintetben uj 
alakot öltött. S igy a nevelés-tanítási ügy viszonyai sem marad- 
hatának érintetlenül ez átalános átalakulásban.

Meg kell itt említenem, tisztelt gyülekezet, hogy létezett, 
vagyis inkáb tengett itt Pesten öt év óta egy nevelési társaság , 
melyet szabadabb fejlődhetésében folytonosan gátolt a régi rend
szer mindenféle ellenséges és gyűlöletes módokon, miért is örö
kös pangásra látszott kárhoztatva lenni e társaság.

De március iő-kének hatalmas hozata engem is felbátorított 
a cselekvésre, s mint ama társulatnak öt éven át volt ideiglenes 
választmányi tagja, megkisértém ezt mindjárt negyed napra, a 
kivívott sajtószabadság negyed napján, s nyilvános felszólalás 
által , sőt falragaszok által i s , a társulatnak még életben levő — 
mert többen azóta elis haltak , — s helyben lakó tagjait, ugy- 
szinte minden ügybarálot gyűlésre öszehini bátorkodtam. — Meg
vallom, nem is mertem reményleni, hogy oly csekély egyéni
ségnek felszólalása, minő én vagyok, oly eredménydus viszhang- 
ra találjon, minőt tapasztalhatni szerencsés valék. Március 25-kén 
tehát tized napra a kivívott uj szabadság után — számosabban 
gyűltünk ősze az iparegyesület teremében, a társulat uj alakítá
sa iránt tanácsüozandók. Előadtam a dolog eddigi történetét és 
állását, s felkértem a jelenlevőket: hogy a lehető legegyszereb , 
s minden aristokratai, bűztől ment alapokon inditnók uj életnek a 
ársaságot.

f  elszólalásom viszhangra ta lá lt, s érdemetlenül bár, mert ez 
ügy körüli buzgóságom alkafmasint egyedüli érdemem — engem 
választott meg a közbizalom a név, társaság elnökének.
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Ezt előre kelle bocsátnom , hogy megérthessük az utób 
kifejlett viszonyokat.

A mint mondám , a pesti megbízottaknak, a többi k közt Ta- 
vasi Lajos barátomnak, kötelességévé tette a soproni gyűlés az 
idei öszehivását. Jöttek közbe körülmények, melyeknél lógva aján
latosnak látszott augustns helyeit már júliusban megtartani e gyü
lekezetét. S ez idő mindinkáb közeledett. De a kornak szózata 
arra bírta a pesti megbízottakat: hogy már nem csupán a pro
testáns tanítókat, hanem a már most egyesült haza minden hit— 
felekezetű tanítóit s nevelőit egyetemes s közös tanácskozmányra 
hijják egybe. A mint ezt telték, elejtenék ama történeti fonalat, 
mely ez idei gyűlést a sopronihoz , mint kizárólag protestánshoz 
kötötte.

Idáig fejlett az ügy, midőn Tavasi Lajos tisztelt barátom 
a felhívást behozta a nevelési társaság ülésébe, s azt meleg sza
vainak erejével is gyámolitotta.

A nevelési társaság közméltánylaltal, örömmel s lelkesedés
sel fogadta a felhívást, az egész ügyet magaénak tette, s a to- 
vábi intézkedést különösen a gyűlés anyagi rendezését, s kedves 
vidéki társaink és vendégeink illő és szívélyes elfogadását a ma
ga kebeléből nevezett bizottmányra ruházta. — így történt, hogy 
— noha fölmenlelésemet ismételve is kértem — engem bíztak 
meg azon igen becses szereppel, hogy önöket — tisztelt pálya
társaim — a tudománynak ezen valódi szentélyében üdvözöljem. —

Mindezeket tudván és hallván, a miket röviden előadni sze
rencsém volt, nagyon fogják önök csudálni, hogy készületlenül 
lépek föl önök előlit; söl lehetséges, hogy némely ezt a gyü
lekezet iránti tiszteletlenségnek is volna hajlandó magyarázni, 
mintha én ezen igen érdemes gyűlést nem tartanám méltónak ar
ra , hogy kedvéért egy kissé gondolkozzam a felelt, mit akarok 
üdvözletül e lm ondani/'

De megvallom, ezen lehető vád elgondolása sem rettent el 
engem a tiszta s őszinte nyilatkozástól. A mi egyéni meggyő
ződésemet illeti, nem titkolhatom, hogy én ellensége vagyok 
minden csinált beszédeknek, melyekben előre legyen kicirkalmoz- 
va az , mit kell, mit szabad s mit nem szabad mondani. Ily 
mesterkélt, kicifrázolt beszédet önök elölt elmondani egyátaláu 
nem akarok. De nem is hiszem, hogy önök ezt rósz néven ve
gyék , vagy épen sértve erezhetnék mákokat, ha e meggyőző
désemet méltányolni szíveskedni k. Én nem akarom önöket sima 
szavakkal fogadni, miket tán napok óta tervezgettem, — én 
szeretem magamat ilyekben a pillanat sugalmára bízni, mert 
szivemből akarok szólni önökbez, — szivemet akarom adni önök
nek, a baráti s testvéri üdvözlet hő szavaiban!
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Azt hiszem, ma már nem szavakat keresünk; a csillogó sza
vak kora lejárt. Ma már csak eszmék vezérelhetnek érzelmek 
buzdíthatnak cselekvésre, s tények elégíthetnek ki. Minél magasz- 
tosabb az eszme, minél szentebb az érzelem, s minél nagyobb- 
szerü a tén y , annál inkáb leszünk megnyugtatva. Minket szép 
magasztos eszme vezetett ősze, a hazai nevelésügy rendezése 
előmozdításának eszméje ; szent és fő érzelem buzdít bennünket, 
a testvériség érzelme, a midőn a közügy javára tehetségünk sze
rint igy együtt, kézfogva, vállvetve dolgozni akarunk; — maga 
azon körülmény pedig, hogy itt már lettleg együtt vagyunk, 
minden rang — s hitfelekezeti külömbség nélkül, előleg már a 
legnagyobb lény, minőt századok sem mutathatnak fel eddig.

Mondám imént, hogy a volt megbízottak, a mint a kor 
lelkétöl illetve a meghívást az egyesült haza, a nagy Magyar- 
hon összes tanitó-nevelőihez intézték , tettleg elejtették a történe
ti kapcsolat fonalát. Tekintsük tehát magunkat ősgyülésnek, 
mely csakugyan első eddig a maga nemében.

Üdvözlöm tehát önöket a magam s pesti társaim nevében, 
mint a magyar hazai tanító-nevelőknek egyetemes és közös ős- 
gyülését, üdvözlöm önöket mint barátokat, testvéreket s reményiem 
és kívánom, hogy a testvériség szent szelleme vezérlendi együtt
működésünket , s ha mit végezni szerencsések leszünk , a testvé
riség nevében teendjük az t! S ezzel magamat s pesti megbízó
imat önök szívességébe ajánlom.“ —

Nyomban utána felolvasá Tavast Lajos az e napig beirot— 
aknak neveit, megkérve a gyűlést, hogy mindenki, a személyi 

megismerés végett neve feolvastánál felállani szíveskednék.
Erre következett a gyűlési tisztviselők választása és pedig 

először az elnöké. A felkiáltások több nevet hangoztattak. Hallat
szott: N eij•> Tavast, Varga, fírassa /, Purgstaller sat. Több
szöri felkiáltás azomban Ney Ferencet sürgette, mások szavazást 
kívántak. A felkiáltottak egyenkint vonakodtak és mentegetőztek
— a mint az ily alkalmakkor történni szokott — külömbféle oko
kat hozván fel, mig végre , a legmegegyezőb kívánat következté
b en , az elnöki székben, melyben már mint megnyitó és üdvözlő 
ült Ney F. szives éljenek között meghagyatott.

Alelnök választása is szükségeltetvén, ismét az előbbi nevek 
és köztök M ajer, Bacscik, Zimmermann s mások hangoztattak. 
Tavasi a kor és az érdem elölt meghajol és ajánlja Vargát, a 
neveléstanárt, a nevelési irodalomnak legmunkásabb férfiát, a 
kinek az alelnöki székbe emeltetése á lta l, saját ügyünket is emel
jü k ,^  basonnemü gyűlésben ez előtt két évvel már elnökölt is.
— És erre közfelkiáltásban hangzott: éljen Varga Jánosi

A jegyzők választása körül nem kevésbé elágazók voltak a 
vélemények. Legtöbben Tavasit és Májért kívánták. Tavasi közle
gény óhajtana maradni, mert a közlegényt szabadabbnak tartja 
a tisztnél; megemlité, miszerint igy tön a nemzetőrségnél is , a
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hol a tisztségről leköszönt, mert a mai időben a közlegény is 
az , és a tiszt szclga; ő mint közvitéz, a gyűlés folytában in- 
káb szólani mint Írni kíván , adjuk a hivatalokat a vidékieknek 
sat. — Uj felszólalás és uj kérés, minek ellentállani nehéz volt. 
Erre Tavasi, mig a gyűlés őt kérni fogná, kérelem ellenébe ké
relmet állít, a gyűlés méltósága és tekintélyéhez tartozik, bizo
dalmával parancsolni s akkor minden egyes tag , ha akarja hogy 
a gyűlés alakuljon és fenálljon — pedig ezt akarnia kell, miért 
volna külömben itt , engedelmeskedni tartozik; parancsoljanak, 
s engedelmeskedni fog ő is. — Megtörtént és a jegyző éltetett. 
— A másik jegyzőségre a közkívánat Májért emelte. (Éljen!)

Helyöket a jegyzők az elnökök oldalán elfoglalva, Ney F. 
rövid szóval megköszönte az őt megtisztelő bizodalmát s a vá
lasztás folyamában, még naplózók választását ajánlá. Kivántatott 
négy s a közkívánat Tatai István , Szvorényi Jósé/', Némethi 
Imre és Kolosi György nevében nyugodott meg.

A gyűlés alakulta után inditványozá Tavasi, miszerint a 
szólás rendje a szólni kívánók bejegyzése szerint határoztassék 
m e g , és hogy a felhozandó indítványok , egy az asztalon körző 
ivre jegyeztessenek fel, vagy pedig az elnökségnél bejelentve, 
a jegyzők által Írásba tétessenek, igy aztán a rokon és egymás
ba vágó indítványok egyűlt fognak tárgyaltathatni. Envit az- elő
zőleges rendre nézve. — Elnök, a szólni kívánóknak bejelenté
sé t, ,vagy szóval, vagy átnyújtott névlapocskán, vagy valamely 
észrevehető jegykifejezés által véve, feníogja a szólási rendet 
tartani; az indítványokra nézve, a bejelentési szabadságot min
denkinek fenhagyandónak véli és bejelentés nélkül is, valamely 
szőnyegen forgó rokon tárgyhoz csatolhatandóknak. Ő maga ré
széről indítványt tesz, hogy a gyűlés oszoljék szakokra és pedig 
következő három neműre : kisdedovásügyi osztály egyesülve az 
elemivel, gymnasialis osztály egyesülve az ipar- és reál-osztál
lyal, és végre főtanod d osztály. — Utána Breznyik János sei— 
meci tanár értekezett bővebben a népnevelés tárgyában teendők
ről. Mielőtt részletes kérdésekbe bocsátkoznánk , szükséges né
mely általánosb kérdések iránt tisztában lennünk. Névszer,nt a 
prot. felekezet autonómiája kiterjed az oskolák rendezésére és 
kormányára is. Maradjon-e ez továb is igy ? Ki által történjék 
különösen a tanítók választása ezentúl ? Vagy tán elég lesz anyi 
közeledést jgénylenünk a protestánsoktól, hogy ők kormányilag 
kidolgozandó" s az országgyűlésen helybenhágyandó tanrendszert 
magukévá teszik, s ezért viszont iskoláink szükségeit fedezze az 
álladalom? Vagy tán célirányos volna, a törvény-biztositotta 
egyenlőséget és viszonosságot akkép élelbe-léptetni, hogy a nem- 
protestansok ezentúl szinlazon autonómiát gyakorolják saját tano
dáik körül, melyet a protestánsok ? — Ha e kérdéseken túles
tünk, akkor állapítsunk meg egy országos népnevelési rendszert, 
a népnevelést itt, a szokottnál terjedtebb értelemben vevén. Mi
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végeit szükséges leend szakokra, névszerint elemire, gymnasiu- 
mira és főtan daira oszlanunk.

Elnök : „népnevelési rendszer11 félreértésre vezethetvén , meg
jegyzi, miszerint feladatunk az öszes közoktatás rendszerét elké
szíteni, folytonos tekintettel a nép javára, tehát demokratikus ér
dekben. Egyébiránt most mindnyájan nép vagyunk, s ha Breznyik 
ur is így veszi, úgy nincs reá észrevételem.

Tavast Lajos. Arról van szó, mi legyen a mi feladatunk ? 
Feladatunk kettő: az öszes közoktatási ügy iránt törvényjavas
latot adnunk az országgyűlésnek, és másfelöl, a neveléstani- 
tásnak ügyét, szellemi hatalommá emelnünk. E végett vagyunk 
tanítók. De hogy ezt lehessük, okvetlenül egyesülnünk kell el
vekben, irányban, működésben. Se felekezet, se egyes hatalma
sok önkénye ne határozzon fölöttünk és tanodáink fölött. A ne
velés sokkal általánosabb és közösebb ügy, sem hogy azt feleke- 
zetiségnek kellene vagy lehetne alárendelni; a nevelés sokkal fon
tosabb és közérdeküebb ügy , sem hogy azt törvény nélkül is el 
lehetne vagy szabad volna elintézni Nekünk, ha a közös hazára 
nézve jót és üdvösei akarunk, országos törvény erejére kell jut
tatnunk az egész haza nemzedékét ölelendő nevelés rendszeri s 
ennek kidolgozását, az itt kifejtendő s nyilatkozandó nézetek s 
megállapítandó elvek nyomán, akarnunk eszközölnünk is kell. Ta
nító ne függjön m ástol, mint az ily országos köznevelési törvény
től ; — ne függjön a kormánytól s e , hanemha mint a törvények 
végrehajtójától. A törvényen kívüli állás , a törvény nélküli függés 
és kormányzás, valljon mi állapotba hozhatná tanodáinkat, mi ál
lapotba tanítóinkat ? — Eddig szóló az úgynevezett protestáns au
tonómia alatt állott; azomban eljött az idő, hol immár megszűnt 
po teslans, katholikus, görög sat. tanító lenni, és lészen orszá
gos magyar tanító. A felekezetiség, a mely e hon fiainak egyesü
lését gátolta, az az egyesek és a hit pártoknak dolga, de a ne
velés, mely e hon szélszakadozott fiait egyesilse és a mely ezen 
egyesülést már a gyermeknél megkezdje, az az ország, az a nem
zetnek közös dolga. Mindent a mit hazánkban üdvöst építünk, 
legbiztosabban csak erre féktelhelendiink. A nemzet, saját jöven
dőjét , saját maga fenn áradásának alapkövét, a nemzoti nevelés
ben teszi le. Mivé akar a nemzet lenni, azt nevelésben szokta ki
tüntetni , a nevelést ismét törvényileg eszközöltetni. Nekünk tehát 
nevelési törvények kellenek , törvények, melyek minden gyermek
nek egyenlő jogot biztosítanak; törvények melyek minden szülét, 
minden polgárt egyiránt köteleznek; törvények, melyek minden 
tanítót egyenlő védelem alá karaljonak. Ezen törvények alkotásá
hoz, nekünk is hozzá kell járulnunk javaslatiakkal, tapasztalásunk, 
erőnk. tudományunk és jó akaratunk gazdagságával. Kezünkben 
van a nemzet jövendője, mert gyermekeit, az uj nemzedéket kar
jainkon mi iingatjuk. S ugyanazért nagyobb tényező immár az 
álladalomban a tanító, nagyobb ható a nemzet életében, m in ta



mint eddigé felfogták. Szellem a mai világban a hatalom , és a 
tanító a szellemnek munkása. így kell hatalommá lennie a nevelés
ügynek is , igy tekintélyre és elismerésre vergődnie a tanítónak. 
Szellem erőre emelkendő közlébk kifejlése végeit vagyunk, mi 
most is együtt, és én hiszem, hogy már magában azon gondolat, 
azon tény, hogy e hazának minden felekezetű, mindennemű s min
den vidékbeli tanítói együtt tanácskoznak, hatalmas rugót adand 
a nevelés ügyének. Mi öszejöttünk kimondani és tényleg bebizo
nyítani , hogy egyek vagyunk, hogy egyet akarunk, hogy a mi 
munkánk úgy mint a mi célunk közös, ily érzület vezérelte szó
lót, mikor a jelen gyűlésre előkészitőleg, némely fő tanácskozási 
tárgyat és elvet, több társával eeyetértve, előre feljegyzett és 
kinyomatotl; mert tervezésbe csakugyan nem bocsátkozhatunk 
addig, miglen a főfő elveket meg nem alapítjuk , mik körül mint 
tengely körül foroghasson munkálkodásunk. Ha ezek, miket a kor 
szelleméből, kivetkezve minden felekezeties és külön érdek elfo
gultságából — mentenünk nem nehéz, ha ezek meglesznek álla
pítva, minden egyéb teendőnk önkényt lög kifejlődni. (4 ^ nyom
tatványokat laoszija a gyűlés tagjai közölt-) Körünkbe tartozik 
kétségtelenül e négy: tudomány, tanítvány, lanitó , tanoda. Ed
dig az egyház az iskolát járulék gyanánt kcblezé m agába, és 
hely annak nem jutott a helység közepén, hanem csak a tem
plom kerítésében, vagy a temető szomszédságában; — mi pedig 
ismerjük föl a tanodának azon rendeltetését, miszerint annak oly— 
szerű hatalommá kell válnia, melybe az egyház maga is beleol
vadjon. „És leszen egy akol és egy pásztor “ — Szóló kéri a 
kiosztott nyomtatványt fonalul vétetni a tanácskozásban. —

A nyomtatvány következő: javaslati irányeszmék a tanitói 
egyetemes gyűlésre. Tandcskozmányi tárgysor: I. Tanokról. II. 
Tanítványokról. III Tanítókról. IV. Tanodáról. —

Indítványok: 1.) A neveléstanitási ministerium választassák 
el a cultusmimsleriumtol.

2. )  A tanítási és fegyelmi' terveket és javaslatokat az ös7-  
szes tanítók, egyetemes gyűléseken dolgozzák ki.

3. )  Az összes tanítók tervezeteit és javaslatait megvitatja a 
nemzetgyűlés és országos törvénnyé emeli; a ministerium foga
natosítja.

4. )  A tanítók, hitfelekezetiség tekintete nélkül — az állada- 
lom organismusában kiilon statushivatalnoki testületet teszneki

5. ) A tanítók mint statusi hivatalnokok — egyedül az állam
tól függnek és attól kapnak hivatalukhoz illő fizetést.

6. )  A tanító, szakjától eltütő hivatalokat ne viseljen.
7. )  Huszonöt évig hivataloskodolt lanitó nyugdjjaztatik, s 

családja az országos földalapból egy telekkel adományoztatik.
8 ) A tanítói karnak közös tulajdon sajtója legyen, melynek 

tiszta jövedelme nevelési pályamunkákra s népkönyvek olcsóbitá- 
sára fordítandó.
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9. ) A neveléstanitásnak legyen külön tanodái lapja.
10. )  Három évről három évre, az egyetemes tanítói gyű

lés megvizsgálja és a kor szelleméhez idomítja a neveléstanitás 
rendszerét,

11. )  Évenkint tartassanak kerületi, részint szaki, részint kö
zös tanítói tanácskozmányok.

12. )  Minden elemi tanoda kapcsoltassék össze kisdedovodá- 
val és viszont.

13. )  A tanítói képezdék egyszersmind kisdedovói képezdék is 
legyenek.

14. )  Minden tanoda mellett gymnastikai intézet legyen.
15. )  Az elemi és ipartanodáknál földipari felszerelés nélkü

lözhettem
16. )  Minden polgár, gyermekéttanodáztatni emberi-és nem

zetiig  köteles.
17. )  A szaktanodáknak növendékei fizetnek az oktatásért.
Pesten; julius 20-kán 1848.

A tanítói gyűlésnek nehány tagja“

Simon Flóréul. Azokhoz mik mondattak, csak röviden kíván 
szólani. ügy hiszi , hogy midőn a tanárok és tanügybaratok az 
egész hónból össze gyülekeztek, kétségkívül a tanügyet óhajtják 
fölkarolni; mindazoknak tehát, mik a tanügyhöz tartoznak, egész 
terjedelmére ki kell bocsátkoznunk. S ne a legyen immár a kér
d é s , mint volt eddigelé, hanem , mint legyen ezután? Oda kell 
működnünk , hogy a törvényhozás munkálatainknak sikert szerez
zen, és azokat törvényes méltóságra emelje ; mert itt nem pro
testáns, református vagy görög felekezeti tanárok gyűltek össze; 
hanem az országos tanárok s tanügybaratok. Enyit tájékozásul az 
átalános leendőkre nézve! — Teendőnknek továbbá, igen széles 
básisa van; szükséges lenne hál a dolgokat lőelvekre vinni vissza. 
Indítványa e célból az lenne küldessenek ki szakválasztmányok, 
melyek a teendők részleteit, az előlegesen megállapítandó főelvek 
nyomán kidolgozzák.

Kovács. Szükségesnek látja, miszerint határoztalak meg a 
gyűlés működési köre; s előre lássuk m eg, mi mehet munkála
tainkból éleibe ? Arról határozni, menyire folyjon be az egyház, 
vagy törvényhozás a lanügyekre, nem célirányos. Szóló nézete az, 
hogy csak petitiókép nyujlassanak be illetőknek azon javaslatok, 
mikszerint iskoláinkat s átalan a tanügyet rendeztetni óhajtanék; 
— különösen mikép alakitassanak át az elemi, közép és felső 
tanodák sat. Mondjuk ki, mikép óhajtásunk hogy az iskolák a hit— 
felekezeliség korlátaibol bontakozzanak ki. Azt sem kívánja széló, 
hogy az oskola kezelési hatalom külön hatalmat alkosson, mely 
a status hatalmi körén kívül álljon, csak petitiót kíván, a tör-
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vényjavaslatokat pedig az illető közoktatási ministerial» dolgoz
za ki.

Tavast Egyes nemzeti képviselő is nyújthat be törvényjavas
latokat, miért ne lehetne tehát az országos tanári testület által 
dolgozott javaslatokat i s , valamely követségi utón juttatni a ház 
eleibe. Egyébiránt nem bánja, ha petitió mellett történik i s , de 
csak az orzzággyülés eleibe történjék. Követek mindnyájan nem 
lehetünk, de a kik azok, mi rólunk is határoznak, adjuk tehát 
nékiek a javaslatokat Újra sürgeti hogy mindennemű nevelési köz- 
müködés óhazában, törvény által legyen megszabva, hogy végre 
valahára országossá váljék a nevelés, s ne legyen az csak privát 
és felekezeti ügy, mert ily utón nincs üdv a haza nevelési rend
szerében.

JSey Fér, Ki hallgat-e a tisztelt gyülekezet, németül szólni 
kívánót? (Arz!)

Dienes Lajos. Nagy ügyeimet gerjesztenek bennem a tanítói 
egyetemes gyűlésre szánt s imint kiosztott javaslati irányesz
mék“ . Az itt adott tervezet oly nagyszerű, hogy kivitelére egy 
Kossuth Lajos kellene! Óhajtaná szóló, hogy a jelenlevőket úgy 
tekinthesse, mint kik nem theóriák, hanem a legszükségesebb 
teendők felett kívánnak vitatkozni. Kérdenék meg tehát egym ást, 
mik a javítandók és legsziigségesebb teendők a népnevelésben ? 
A hiányokat, úgy hiszi szó ló ,'a  vidékiek leginkáb tudhatják. Ala
kitatnék tehát szakosztály, mely főleg az elemi népnevelés és ok
tatás ügyét tekintse meg, mert olt a legtöbb fogyatkozás. A mi- 
nisteriumra nézve, szóló fölfogása szerint, legbajosb kérdés lesz : 
valljon mit tesz a status azon néptanítókkal, kiket ezentulra nem 
alkalmazhatand, s kiket tesz rögtön lielyökbe ?

tio rári János. Mielőtt részletekbe bocsátkoznánk, legyünk 
tisztában az átalánossal. Ismernünk kell előb jól a tért melyen 
mozgunk. E tér a polgárzat — a nemzet. A törvényhozás ki
mondta , hogy a papot országos pénztárból fizeti. A papnak ta
nodája a templom, lanja a theologia; az ő dolga, kifejteni a 
maga viszonyait a statushoz. De ilt mi az iskola viszonyait akar
juk megállapítani , és magunkat túl az egyház körén, a polgárzat 
terén látjuk. Ki egyház lagjakint lép föl, az ilt ne szóljon. Itt 
mindenki ugv szóljon mint polgár. Föladatunk, azon törvényho
zóknak , kik ̂ mostanában akarnak rendelkezni iskolai ügyeinkről, e 
részben javaslattal szolgálnunk, mert az iskola ügyében tanácsot 
adni, egyenesen a tanítónak hivatása. lm , ez a mi mezőnk.

Lássuk már közelebbről mit kell tennünk ? E végett értsük 
meg azt, hogy miféle tényezők vagyunk mi a közállományban. 
Én a status élő tagjaiban nem Iátok mást, mint munkásokat. A 
status munkásai különfélék. Ilyen 1. a törvényhozó, 2. a törvény
nek teljesítője, 3. a végrehajtó, 4. az iparos , 5. a tanító. Minde- 
nik jó munkás, ha érti dolgát; de e végett mindanyiját előb ne
velni — tanítani kell. És im e, itt a tanítói munkásság egyetemes

\ >>



fontossága. — A tanítás nagy munkája körül első eszme a tan , 
mint a mi nélkül nincs tárgya a tanulásnak; második a tanuló , 
ennek eszköze a tanoda , és pedig fölszerelt tanoda. Azomban a 
tanulónak előb tanultaktól , előb készültektől lehet csak célirányo
san és sikerrel tanulnia, és im e, itt jő a negyedik, a tanító.

De hogy a (anitó kelletekép működhessék, szükséges a ta
nodái törvényhozás , és ennek végrehajtója a kormány.

Meg kell tehát születnie a törvényesítendő tanrendszer nek. Kell 
kidolgoznunk célszerű tervet a kisdedovó, polgári, gymnasiumi, 
főtanodai, reál s műegyetemi intézetekről. És azután e rendszert, 
ne kérvény, hanem egyenesen törvényjavatlatképen terjesszük fel 
a törvényhozás asztalára.

Pecz Gyula. A felekezedességnek a tanodára nézve megszün
tetése az első elv^ melybőlVkiindulnunk kell, ha boldogulni aka
runk. Mig„ez elvet a törvényhozás kimondja, addig Tavasi pro
testáns akar maradni; én úgy hiszem hogy mai gyűlésünk meg
nyíltával megszűnt í'elekezetes lenni. — Mi Tavasi ellen intézett 
a^om szót illeti , hogy az iskola nem lehet hatalom , tekintély 
sat. megjegyzem, hogy mindenesetre a tanoda azon csira, mely
ből a statusnak minden tényezői — hatalmai kifejlenek. — Álla
pítsuk tehát most mindenek elölt a dolgozatunk kiindulási pontja
iul szolgálandó elveket, és pedig ne választmányilag, hanem ma
gában a közülésben. Szóljunk az iskolának mindennemű viszonya
iról, egyházhoz, statushoz és egyéb tényezőkhöz. Ez megtörtén
vén , majd úgy oszoljunk szét részletesb munkálatok végett szak
osztályokra.

Majer. A közboldogság alapja a nevelés, melyet minden 
nemzet fölkarolt.

Nálunk az eddigi tanrendszert a kormány emberei dolgozták 
minden tanítói fölszólitás nélkül. A jelen liberális országgyűlés is 
mellőzte a tanítók tanácsát. A minister ur fölszólított ugyan, hogy 
járuljunk tanácscsal, de össze nem hivott. Jelen összejövetelünket 
csak bizonyos egyéneknek köszönhetjük, a mit nagyon kívántam 
volna hogy a minister tette volna. Én azt tartom , hogy kell 
törvényjavaslatokat és terveket adnunk , de egyezzünk meg Simon 
Flórent véleményében, és határozzuk meg a köznevelés alap
elveit. Szakot hármat alapítsunk , s ezek intézkedéseiket holnap- 
utánig adják be.

B rem yik . A mit mondott, azt félreértették, tán nem jól 
fejezte ki magát. Ő is azt m ondá, hogy a szakokra oszlás elölt 
tanakodnánk némely általános elvekről, s csak például hoztam 
fel mint ilyest, az iskolák viszonyait a statushoz, vagy a tanítók 
állását ugyanahoz sat. Jó volna tehát meghatározni hogy ezekről 
tanakodjunk-e, mert mig nem határoztuk meg hogy miről fogunk 
szólani, addig tanácskozásainkban semmire sem megyünk- Ezek 
folytán ő Majer tagtárs indítványát elfogadja.
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( Elnök. A kivánatok külömbözők, Némelyek választmány által 
kívánják a fő elveket előlegesen meghatároztatni, némelyek tár
gyak , mások elvek felett kívánnak tanácskozni. Tehát előb nyi
latkozzunk a fölött, valljon elvek, vagy tárgyak fölött tanscskoz- 
zunk-e előb ?

Csorna Mihály (S. pataki.) A nevelés fenséges feladatát kel
lően föltudván fogni, annak szükségét és célszerű eszközlését sen
ki nálánál forróbban nem óhajtja. Majer tagtárs indítványához csak 
azt kívánja csatolni, hogy az két fő osztályban működjék , egyik 
a tanoda szerkezetét állítsa elő s vizsgálja m eg; a m ásika tanul
mányokat válassza meg. Éhez többet nem szólok.

De van az eredeti indítványban , mi neki nem tetszik. Ebben 
az mondatik, az iskolai kar, hatalomra emelkedjék;, ha haladásról 
s különösen e téreni haladásról van szó , áenki nagyobb elszá- 
nással nem emeli a haladás zászlaját mint ő , de anyira ter
eszkedni, mint az indítványban céloztatik, nem kiván, vagy 

nem jól lógta föl az indítványozó szándékát; kéri magát felvilá- 
gositatni.

Ha a tanítói kar a tudománynak nem pusztán képviselője, 
hanem egyszersmind a nevelési rendszer vezetője s kezelője, s 
igy külső hatalom akar lenni, akkor a tudománynak ily hatalmat 
adni nem m er, mert félni lehet, hogy mint az egyház, ily hata
lommal visszaélhetne. Ő hatalom alalt csak szellemi hatalmat s 
tekintélyt érthet.

Tatai István. Ha céltakarunk érni, a tanácskozásnak meg
határozott tért kell keresnünk, mert külömben lehetetlen a meg
állapodás.

Simon Flórent indítványára szeretném a tanácskozást vezetni, 
mert ő helyesen mondja, hogy kik vagyunk mi? magyarhonbol 
öszegyült tanítók s nevelők. — Mit akarunk ? A magyar birodalom 
számára egy uj oktatási rendszert alkotni. — Harmadszor: mikint 
akarjuk ezt tenni? törvényjavaslatkint. — Negyedszer: mi utón? 
Itt térnek el a vélemények. Némelyek az átalános főelvek megál
lapítása előtt akarnak szakokra oszolni, pedig a dolog természete 
azt kívánja, hogy előb az elveket vitassuk m eg, s aztán oszol
junk szakokra, mert szaki munkálataink ez elveken épülendnek.

Purgstallcr (pesti egyetemi tr.) ügy látja, hogy a tanácsko
zás hová továb elágazik. Nem akarja az eszméket még inkáb elá
gaztatni, hanem öszpontositani. Osztja szóló Simon és Majer in
dítványát , miszerint bizottmány küldetnék k i, mely a főelveket 
megvitassa; e mellett alakuljanak szakosztályi választmányok, a 
szakkérdések tisztázására. Nem ellenzi Breznyik indítványát sem , 
miszerint addig i s , mig a választmányok működnek, itt némely 
fő nézetek vétessenek vitatkozás alá. Tavasi indítványához képest 
pedig szóló nézete is a z , mikép ki kellene mondani: i .  hogy e 
jelenleg megalakult testület évenkint össze fog gyűlni; 2 - hogy
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hatalma leend a tanügyekre vonatkozó törvényjavaslatokat alkotni • 
3. hogy e törvényjavaslatokat illető helyre be is fogja nyújtani’

Adler. Oly nézetek merültek fel a tanácskozás folytán, hogy 
cáfolatokba kell ereszkednie. E szó reform“ .úgy látszik, még
e tudományos testületben is bizonyos rém gyanánt áll némelyek 
előtt. Ne fejeljünk, ne fótozzunk, ha újat vehetünk, nem érünk 
e fiók reformokkal semmit! Reformáljuk tehát gyökeresen az is
kolai fegyelmet, tanmódszert s a t; s miután minden tanodalmi szí
nezetű ember vagyon jelen, nem kell kisszerüsködni, alkudozni. Ha 
valamit átalában ki akarunk mondani, mondjuk ki: hogy egye
sült és megalakult a testület, — mint a kiadott előtervben is áll 
mennél előb oszoljék választmányokba föl.

Elnök, Kéri a gyülekezetét, ne térengjenek ide-oda; hanem 
mondjuk ki: akarunk-e választmányt kiküldeni? választmányt, mely 
a fő elveket megvitassa; másodszor: szakválasztmányokat, mel- 
lyek a megalkotott fő elveket alkalmazzák ? (A többség a választ
mányok kiküldetését kívánja.) * )

*) Itt szólni akartam clőbmcg én is, és szólnom kellett is volna, még 
mielőtt a határozat ki lön mondva és elfogadva, mert hiszem egyik 
gyűlési tag, az én t. felem és volt pataki tanítóm Csorna Mihály, 
az eredeti indítványozótól fölvilágositást kért, arra nezve: mit 
kelljen az alatt érteni, hogy az oskola, a tanügy, hatalom akar 
lenni, - -  mert ő „a tudománynak külső hatalmat adni nem mer, 
mivel félni lehet, hogy mint az egyház, ily hatalommal visza élne.“ 
— A szótol, csak a gyűlés menetének siettetése kedvéért állottam 
e l ,  jóllehet még a szakosztályi ülésekben is volt erről szó. — Mi 
teháta szellem hatalmat illeti — mert ilyenről szólottám az eredeti emli 
téskor, és nem anyagiról, — igenis, én az oskolát és annak ügyét 
arra emelniszeretném s azon iparkodom, b. h a ta lo m , nem értve és 
nem is érthetve hatóságot, melynek működése testületies, hivata
losan külső, bureaukratikus modorában kaszt- és ordószerü ; hanem 
értve és érthetve egyedül, a tudományügynek nyilvános és orszá
gos respectálását. a melynek haladtában és kitüntetésében , büsz
keségét, dicsőségét keresse és találhassa a nemzet. Ki mit üz , 
annak a dolognak tekintélyéből vagy hitványságából hárul reá vala
m i , az igen természetes, és némelykor anyira megy, hogy az em
berek az egyént, foglalkozása tárgyával cserélik fel. De a tanító
nak foglalkozási tárgya a gyermek, kérdem, nem hibás nézet-e, 
őt e foglalkozásával cserélni fe l , gyámság és tudj isten miféle sza
bályok és felügyeletek alá helyhezlelni; a fenyítéket, a szigorú 
rendet, szerkezetet, a gyermeknek diktálni s általa mégis a taní
tót is érinteni s nem csak érinteni, hanem nyomni, — értem itt 
az ő helyzetét és állását az oskolán kívül, a különféle egyéb hatók 
és viszonyokkali érintkezésben. Hát. mi elismerése van a tanítónak 
pl. falu helyen, vagy a szülék előtt,  mi volt az egyházi nagy gyű
lésekben, mi volt a megyénél sat? — Én azt tartom, hogy a ta
nítóban, ne csak az ő foglalkozási tárgyát nézzék, a gyermeket, 
hanem tiszteljék ő benne a tudományt is, a mint a művészben tisz
telni szokás a művészetet A mely országban kelete nincs a  mű
vésznek, ne keresd^ ott a művészetnek tiszteletét; a mely ország- 
bátT^oZbccsülefe és tisztelete nincs a tanítónak, nem nagy fokán.



Csorna Mihály. Szóló be van vádolva, mikínt: .f é l  a reform
t ó l Szava az volt, hogy a tanári testület ne helyezze magát a 
status fölé, mint ezt az egyház tévé. A főhatalom a törvényhozó 
te s té , s ennek kívánja alárendelni a tanítói testület hatalm át, 
hogy ez a statusban ne tegyen különös hatalmat.

Varga Jánvs (alelnők.) Oszoljék az egész gyűlés a szüksé
ges munkálatok végett négy szakra , u. m. elem ire, reálra , gym-

tatálod ott a tudományt, nem nagy haladásban a mivelfséget! A 
inivelt hémeförszágban, az első rend, ha rendről még szólani le
hetne, a tanítói, általában a tudományos. Nem akarok hazánkra 
rcflectálni , de mint állnak a tudományos férfiak nálunk ? mindenki 
tudja. Tegyük országos hivatalnokká vagy államtisztté, tegyük be
csültté a tanítót, tegyük tekintélyesbé az ő állását, hogy a nyomo
rult elélés miatt kénytelen ne legyen a tudományt elhanyagolni, 
kaszálni s kapálni, borral vagy épen bőrrel kereskedni — mint az 
egykori pap, marhát hizlalni és filléres fizetésért kolduskint házról 
házra járni, vagy a gyermekektől a fahasábokat, vagy havi cipókat 
s kétgarasosokat elfogadni — mint a libát vagy a bornyut őrző kon- 
ventiós pásztor; — és őt becsülve, becsültebbé teendjük az ügyet 
melyet kezel és képvisel, a nevelés- és tanügyet ,  tekintélyesbé 
teendjük magát a tudományt, a melyet a menyire valamely nép 
becsül, anyira becsüli az észt, anyira hódol a szellemnek.

Ha tehát a tanítót emeljük, szemellemesbitjük, nem látom á t » 
mint lehetne tőle félni. De még kevésbe látom át,  mint lehetne és 
kellene félni , a tanügy szellemi hatalmától- Az egyenesen a tudo
mány hatalma. Az ily hatalom, még nem buktatott meg egy népet 
sem, sőt emelt; nem oly veszedelmes az, ha ugyan veszedelmes 
lehetne, mint veszedelmes a menyország kulcsainak kizárólagos 
kezelési hatalma. A tudomány, azt a ki iizi, már magában boldoggá 
teszi; a boldogság nem lehet veszedelem, kiváltképen a midőn mi 
azt nem kasztszerüen akarjuk kezelni, mint kezeltetik az egyházi 
idvesség , hanem juttatni akarjuk a nevelés által mindenkinek. Mi 
veszedelem volna tehát a terjengő tudomány szellemi hatalmában? 
a neveltségben , a melyre vezetünk; a felvilágosultságban, a melyet 
terjesztünk; az igazságban, a melyet — de nem kaszfszerü kizá
rólagossággal hirdetünk ; az erényben , melyet támasztunk ; a kö
zös hazafiságban , mely nélkül iidvet nem ismerünk ? — Ha valaki 
azt mondja az egyházról, hogy az hatalmával viszaélfc Azt mon
dóin'-, a tudománynak, a világiasan, polgárján és országosan fel
karolt és ápolt taniigynek nagyobb hatalma mellett, ez sem élhe
tett volna anyira vissza. Hát mi törte meg végre is az egyháznak 
a hatalmát? nem de-e a tudomány , a tanoda ? Hát mitől féltheti az 
egyház, egész feloszlását ? nemde-e , saját — mint mondani szok
ták, gyermekétől vagy leányától, hahogy azt céljaira többé nem 
fordíthatná, eszközül nem használhatná , hahogy e leány a status
hoz menne fé r jü l!

A midőn én tehát, a neveléstanitás ügyét,  saját ügyünket szel
lemi hatalommá kívántam emelni , emancipálni akartam azt ez egy
ház alul, mert a szellem nem lehet szolga , a szellem u r , a szellem 
íiafálom ; ez által lesz a nemzet, ez által az ország mindenhatóvá.

Tavasi.
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nasiumira és főtanodaira. Mi e szaki munkálatoknak eredménye 
lesz, azt szóló szinte törvényjavaslattá óhajtaná tétetni, hozzá te
vén , hogy az időkinti javítások fölötti tanácskozás végett, évenkinti 
összejövetelét az ország tanítóinak óhajtja.

Simon Flórent. Ne gerjesszen aggodalmat azon kifejezés, 
miszerint a tanítóság hatalom akar lenni. Hiszem ez tulajdonkép 
anyit jelent, hogy nem akar megszűnni hatalom lenni, mi részsze- 
rint eddigien is volt. E hatalom lényegileg más mint a papuralmi 
hatalom. Kívánatos és rémélhető, hogy az utóbi tisztán a vallás 
körére szorítkozzék. A készítendő javaslalra nézve, szóló indítvá
nyozza : a tanítói testület, mint compact organizált egyesület, kér— 

 ̂vényképen nyújtsa be a törvényhozóknak a maga munkálatát, mi
nélfogva ez ilykép nevelési codexxé válhassék.

(E nézethez járul a többség.)
Elnök. Az átalánosb elvek előleges megvitatása végett ki

küldendő választmány tagjai a következők: Brossai, Schm idt, 
Ney , Tavasig Mager , Tatai, Csorna, Simon. Breznyik, 
Bur gs ta ller , Jedlik , Varga, U or á r i, Zimmermann, Michnai, 
Németh E ndre , 0 Idái, Kuncius, Szvorényi.

Polinszki, egy fiatal tanítói egyén, német nyelven szólalván 
fe l, menyire a nagy figyelmetlenség közepette kivehető vala, a 
kérdéstől eltérőleg, meddő átalánosságban beszélt. A tanitásne- 
velés fontosságáról, mely a szellemi téren a z , n i az anyagi 
hazában a honvédelem. Nagyszerű szavakkal üdvözlé azon kor 
hajnalát, melyben immár a valamenyi hazai tanítók egyesülhet
nek és teltleg egyesültek is , mint a kik a tanügyet közösen akar
ják felkarolni és a nemzet díszére emelni, sat.

Ney. Efoök. Jelenti, hogy mint megalakult gyülekezet mun
kálkodjunk és petitióval járuljunk egyenesen az országgyűléshez. 
Jelenti hogy a választmány nyílt ajtónál dolgozand s igy minden
ki megjelenhet, a választmányi tagok pedig tartoznak meg
jelenni.

Polinszki. Cjra felszólalván, ismételte az előbieket. .
Molnár. A legrövidebb utat kívánja megtalálni s azért azt 

indítványozza, szólitassék föl a ministerium , hogyha e tárgyban ö 
is akar törvényjavaslatot az országgyűlés eleibe terjeszteni, fognánk 
kezet- és közösen munkálkodva adnók azt be.

Jancsó. Fölszólítja egy határozatra az összegyűlt 'tanitóne- 
velő u rakat, hogy a tanácskozás a közgyűléseken, kizárólag egye
dül magyar nyelven történjék és csak a választmányok és szakosz
tályokban beszélhessen valaki saját privát nyelvén.

Ney. Efoök. Minden ember más tárgyba vág , s igy a f ta
nácskozásban határozathoz nem juthatunk, mert egy tárgyat még 
el sem végezünk és már mást veszünk föl. — Molnár polgártárs 
azt indítványozta: hogyha a ministeriumnak tervezetei már vágy
nak, kérjük meg hogy azokat velünk közölje, hogy igy már ke- 
letkeztében is, egyeztetőb lehessen munkánk. — Ezt tárgyaljuk-e,



vagy a szakok fölötti tárgyaláshoz térjünk vissza? gondolom, 
Varga János tagtárs indítványát vegyük elsőben tanácskozás alá.

Molnár. Tessék a helyet meghatározni, hol üljenek a szakok
öszve ?

Varga János. Nézetem szerint négy szak lenne. Az első az 
elemi tanodákat, óvodákat és képezdéket, a másik a közép vagy 
gymnasialis tanodákat, a harmadik a reáltanodákat, s a negyedik 
a felső tudományos iskolákat tárgyalná ! Mindenikhez kiki saját 
hajlama és meggyőződése szerint csatlakoznék. Megegyeznek-e 
ebben? ( Mindnyájan: meg.)

Molnár. A helyet kérem m eghatároztad.
Majer. A természettudományi gyűlésen az volt a gyakorlat , 

hogy minden szak alakilásával egy egyén bízatott m eg, és az 
irá öszve a jelenkezőket. Jó volna talán, ha az elemi szak alakí
tásával Ney Ferenc, a reál-szakosztályéval Varga János, a közép- 
tanodaival Tavasi Lajos, a felső tudományokéval Römer Flórian 
bízatnának meg. (Elfogadtatott.)

Tavasi L. Mi a helyet illeti. Ney F. az elemi szakkal össze
gyűlhet az iparegyesület termében, vagy talán itt helyben az ipar
tanodában , — a mint tetszik , válasszon a szakalakitó; a közép— 
tanodái szak összegyűlhet a helyb. prot. gymnasium termében; 
a többi kettő i t t , az egyetem épületében. A termeket mindenütt 
már előre kikértük , tessék választani. Az elveket megállapító vá
lasztmány pedig, itt, ugyan-e teremben tartsa gyűlését, mert a 
kinevezetteken kívül, kétségtelenül még többen is meg fognak 
jelenni.

Varga J. A választmány az általános elvek megállapítása vé
gett, ma '/2 5-re fog itt összegyűlni-

Molnár. A szakok is ma üljenek Össze.
Simon Flórent. Kérem tessék figyelembe venni, mi teendője 

lesz a választmánynak ? A fő elveket fölállítani, tehát az egész ta
nítói kar működésének tárgyát határozni el, ez lesz teendője. — 
Mi teendőjök a szakoknak? A fő elvek alkalmazása. Mikép alkal
mazzák a fő elveket, ha nem tudják miből induljanak k i, ha a fő 
elvek megalkotva még nincsenek. A szakosztályok tehát nem mű
ködhetnek addig , mig a választmány munkáját be nem adja.

Varga. Varjuk be tehát a választmány munkálatát, dnely ma 
;/2 5-kor ül öszve, és aztán holnap oszoljunk szakokra. A köz
gyűlést pedig holnap reggel 6 órakor kezdjük meg.

Simon. Molnár ur indítványa igen lényeges. Alkotmányos or
szágban a törvényhozásnál ily dologban kétkép járhatni el. 1. 
vagy kész törvényjavaslatot lehet tenni a törvényhozóház asztalá
ra ,  vagy 2 . az illető minister terjeszt elő kész törvényjavaslato
kat. Ha a minister kívánja ezt tenni , övé az elsőség, a mi tisz
tünk pedig bevárni, mit mond hozzá a törvényhozó testület. Vall
jon elfogadtatnak-e itt vagy ott munkálatink, vagy nem ? előre



nem tudni; ha elfogadtatnak, j ó ; ha nem , mi azért folytathatjuk 
működésünket. S még azon esetben i s , ha az illető ministerium 
terjeszt elő törvényjavaslatokat,. hasznát veheti munkálatoknak.

Varga. A ministerium semmikép se folyjon be munkálataink
ba. Dolgozzunk mi szabadon és önállóan, saját tapasztalásaink, 
saját elveink, saját kivánataink-nyomáa, akármi lesz is az ered
ménye.

Kós. Föl sem kívánná szólítani a ministeriumot.
Tavast Gyűlésünkről a ministerium is figyelmeztetve s illető

leg felkérve volt, s úgy mint nekünk, úgy az ő tagjainak is sza
bad volt a  megjelenés. Hiszem,., némileg a ministeriumtol vettük 
gyűlésünk ^eszméjét is , m ert'ő  volt az, ki a tanítókat tervezetek 
és javaslatok beadására felszólította. Mi ezt most, a helyett' hogy 
mindéit tanító mindmeganyi külön tervezettel terhelje az úgy is 
eléggé megterhelt ministerium munkáját, tehetjük és tesszük 
együtt. Így a munka nem lesz anyira elágazó, szebb és dísze
sebb , hozzánk illőb és méltób. A tanügyhöz közvetlenül a taní
tóknak kell szólaniok, mert az az ő mezejük, az ő teendőjük, 
az ő országuk. — De hogy a ministerium az ő munkálatait, ha 
ilyenekkel már bírna is, ide-adná, azt fel nem tehetem, nem 
hiszem, de nem is igényelhetjük. Mert igy a ministerium minket 
mintegy a maga tanácsossaivá tenne, vagy pedig alánk rendelné 
magát. Azt pedig nem teszi. Tőlünk csak a tanügybeni közvéle
ménynek kifejtését várja, hogy mintegy tájékozhassa m ag á t, mi 
nemű meggyőződésre lehetne a tanítóknál támaszkodnia, ő  külön 
dolgozik és dolgoztat, mi is külön. Meglehet hogy a dolgozmá- 
nyok össze fognak vágni, — a mint magam is reményiem, anyi- 
val jo b b , anyival biztosabb a siker; de az is meglehet hogy el
fognak ágazni. Minket ez azért megzavarni nem fog, mert tudjuk 
és tudnunk kell, hogy a nevelési végelinlézkedésnek hatalma, sem 
nem a mienk, sem nem a ministeriumé, hanem a nemzetgyűlésé, 
az országos egyedüli törvényhozó hatalomé, a melynek alá van 
rendelve a ministerium , és alá vagyunk rendelve mi. Én részem
ről , a mint tudom, hogy nem lesz egyenesen és egészben mind
járt törvénnyé az, a mit a ministerium javasolni fog, úgy azt is 
tudom, és nem is kívánom, hogy törvénnyé lenne például a mi 
dolgozatunk. A nevelésügyhez, még más tényezők is szólnak, 
mint csak a ministerium, és csak a tanítók testületé. Ott vannak 
még a szülék, a nevelési hatalom ős tényezői, olt vannak a 
községi, m egyei, egyházi , sajtói és másnemű befolyások és 
igénylések. Mind ezek nyilatkozni fognak és nyilatkoznak is, a 
midőn a nevelésügyet meg kell alapítani. De hol és mikint nyi
latkoznak ? vagy követeik által az országgyűlésen, vegy pedig az 
irodalomban. Engedjük tehát mindenkinek a maga terét. Mi taní
tók vagyunk, és dolgozni és nyilatkozni fogunk mint tanítók — 
s hiszem hogy az ország erre is tekintettel leend; a ministerium 
a nevelés kormányzási, a törvény-végrehajtói hivatalnokságot te-



í>zi, az nyilatkozni, tervezni és javasolni fog a maga értelmében, 
de hinni akarom , hogy minden esetre az ország, a nemzet kö
zös érdekében is. Az minket az ó tanácskozásaiban nem részesít, 
de nem is részesíthet, mert az ő tanácskozásai hivata’osak és igy 
zárt körűek, mi ellenben mindenkit részesíthetünk, mert a mi ta
nácskozásaink szabadok és nyílt terüek. Ebben látom én a kü- 
lömbséget. Ne kívánjuk tehát a ministeriumtol hogy az ő dolgo
zatait velünk közölje, vagy hogy tagokat küldjön kik velünk ta
nácskozzanak, azt nem teszi ;S de nem is teheti. Mint tanítók és 
nevelésügyi részesek, a ministeriumnak valamenyi tagjai eljöhet
tek volna, és én a meghívókat ily éitelemben szét is küldtem, 
más értelemben nem hívhattuk őket, és nem is jöttek volna. 
Folytassuk tehát önhatalmilag saját munkálatinkat.

Dienes. Jancsónak a tanácskozási nyelvre tett indítványát 
osztva, oda nyilatkozik, hogy a tanáeskozási nyelv itt egyedül 
magyar legyen.

Egy tanár. Kik nem értik a magyar nyelvet, nyilatkozatai
kat lefordítva írásban adják be.

Simon Flór. Óhajtotta volna hogy ez indítvány elő se ho
zassák. E kérdés oly kényes, hogy itt, valamint a megtagadás 
bajos, úgy a követelés nem lenne tanácsos. Ne határozzunk tehát 
e kérdés fölött. Szóló, ha oly szerencsétlen volna, hogy nem bír
ná e nemzet nyelvét, részéröl nem követelné, hogy e köztanács
kozásban idegen nyelven fölszólalhasson. *)

*) Nagy volt a zaj. Magam is akartam e tárgynál felszólalni, de a 
szólás nem volt lehetséges. Egyik a másiknak felelgetett, és volt 
dongás, mintha darázsfészek bolygaltatott volna. Nézetemet elmon
dom most. Egészben Simon Flórent nézetét osztom, s kívántain 
volna, mint ő ,  hogy e tárgy felett ne határozzunk. A minthogy 
úgy is történt. — A nevelési közfanácskozmányi vitatkozás te ré t , 
az irodaloméhoz hasonlítom , hasonlítom a tudományos társulatokhoz. 
És valamint az irodalomban, ki mint akar és ki mint képes szólni, 
úgy ir és olyan nyelvű orgánumba adja ki dolgozatát; a tudomá
nyos társulatokban el fogadnak többféle nyelven irt értekezéseket 
is ,  mert a tudomány, oly átalanos birtoka az emberiségnek, mely 
nyelvhez kötve nincs- De a felszólaló, bizonyosan ahoz tartozik 
mérni felszólalását, ha valljon meg fogja-e őt valaki érteni? Ha 
nem értheti senki, vagy nem értheti a többség , — a melyre csak
ugyan hatni akar, mert míndeu szólás és tárgyvitatás azért törté
nik , hogy a többség meggyőződését a maga részére hajtsa , — ha 
tehát meg nem értheti őt a többség, vagy hallgasson el, vagy adja 
be szólását Írásban, fordításban, vagy adassa elő más által. Ha 
én pl. a németországi egyetemi tanárok Jénában tartandó gyűlésére 
el fognék menni, a mint menni szándékom, mi célt érnék és érhet
nék ott magyar fölszólalással ? Meg nem fogna érteni senki. Tehát 
vagy hallgatnom, vagy németül szólnom, vagy kivánatimat másnak 
elbeszélve, azokat általa előadatnom, vagy végre dolgomat fordí
tásban benyújtanom kellene. így áll a dolog. Nyelv miatt a tudo
mányos tárgy körüli felvilágosítást elnyomni nem akarnám , mert az



Majer. Igaz ugyan, hogy fajunk csekély száma m iatt, nyelv 
tekintetében féltékenységünk igen indokolt; mindazáltal ne tévesz-

az ügyre nézve vesztesség volna. Maga ügyministerünk is, a mi
dőn a pesti tanodákat meglátogatá, az egyik osztályban csaknem 
merően németajkú gyermekeket, csaknem tisztán németajkú tanító 
vezérlete alatt talált. És a midőn részemről mentegetődzém, mi
szerint ez nálunk csak imez egy osztályban az eset, a tanító már 
öregbedő, nem bírja a magyar nyelvet és nekünk módunkban nincs 
mást melléje vagy helyébe állítani, ellenben a gyermekeknél szük
séges is, hogy némi részben a német nyelvet is ismerjék, miután 
a többi osztályban , csakugyan általában magyar a tanításnak nyelve 
sat. azt válaszolá: „nyelvnek a tudományt alárendelni nem kell.“ — 
Azt mondom én i s , de egyszersmind azt is hozzá teszem, miszerint 
a tudomány nem tudomány ott és azokra nézve, a kik a nyelvet nem 
értik a melyen e tudomány közöltetik. Fel kell tehát mindenkor ten
n i , hogy a más nyelvű szóló, az nyelvű hallgatókra találjon, ha 
az nincs , kinek szól ? Ily esetben az irásbani beadás meliett va
gyok , vagy a fordítás mellett

Elég sajnos az , hogy a midőn mi e hazában mindnyájan magyarok 
vagyunk, találkozik mégis , ki a magyar hazának közös nyelvét nem 
érti. A dolog tulajdonképen következőleg áll, s igy is kell az* ter
jeszteni és ilyképen a kedélyeket nyugtatni- Magyar az e hazában 
szóló németajkú is, magyar a tótajku , az, az oláh, rác és horvátajku; 
de oly magyarok , kik németül beszélnek, de magyarul még nem 
tHdnak, mert tahi nem is tudhattak; oly magyarok, kik tótul, oláh- 
u l,  rácul, horvátul, rusznyákul, vendül, olaszul, franciául sat. 
szólnak, de magyarul még nem tudnak. Ki e hazát, úgy a mint 
van, tökéletesen megakarja érteni,  megérteni e haza Összes né
pének érzelmét, sóhaját és óhaját, annak tulajdonképen mind ezen 
nyelveket tudnia kell , s ki mennél többjét tudja, annál inkáb kép
viseli e haza népének érzelmét. A magyar hazai egy és közös é r 
zelem és érdek, szól még ez ideig , mind e nyelvben. Nincs tehát 
e hazában német , tót , oláh sat. mint külön nemzeti polgár, hanem 
van magyar polgár, ki a nevezett nyelveken beszél. Ha valaki egye
nesen németnek mondja magát, úgy vagy régi német, vagy mostani 
magyar hazáját árulja el. Tán iO éve már hogy itt lakik, tehát ennél
fogva is magyar. De van m ás, ki ÍOO esztendeje is már hogy itt 
lakik, itt örült és sirt, őseinek hamvai itt nyugszanak, múltját itt 
bírja, jövendőjét itt reményű, — van a ki ezer éve hogy itt lakik, 
e földön a melynek a magyar adott nev e t , azt százszor meg száz
szor vérével keresztelvén , annak szerkezetet és szabadságot adván 
és azt mindenkivel megosztván . — és az olyan lakos még most 
se legyen magyar, vagy még most is, ne merje, vagy ne akarja 
magát magyarnak nevezni ?

így fogom én fel a dolgot, és tűröm a nem-magyarajku felszólalást, 
mert igy is tudom, hogy magyar az aki szól, csak magyar érdekben 
szóljon; de a mellett igyekszem, fáradozom és csüggedetlenül törekszem, 
hogy minden magyarpolgár, egyszersmiud a magyar nyelvetis é r tse , 
szeresse , mivelje , a nélkül hogy az ő ajkának elátkozását kíván
nám, a nélkül hogy őt megfosztanám azon hangoktól, miken ő, tán 
gyermekkorától hozzá volt szokva a hazai közös érzelmeket szívni. 
Vagy, mind német-e az m ár , ki németül beszél? úgy egy ember
ben , anyi nemzetiség és anyi külön hazai érdek férhetne meg » a 
hány nyelven tud beszélni. Több nyelvet óhajt és szeret a miveltség,



szűk szem elöl a külországi nevelési s egyéb tudós társulatok 
példáját, u. m. a hol több nyelven is szólhatni. Szóló legjobbnak 
vélné, a gyűlés nyelve fölötti kérdést egyszerűen mellőzni.

(Az első napról, a naplózó uraktol többet nem kap
va, többet nem is adhatok. A második nap még sokkal 
csonkáb lesz mint az első, mert mint feljebb megjegyzém, 
Kolosi ur negyedrésznyi közbe-közbe tett jegyzeteit épen 
nem vettem. A többit úgy adom , a mint kezemhez jött.

Tavast.

Második napi közgyűlés. Julius 21-kén.
(Kezdete hiányzik )

Tatai István, mint a főelveket dolgozó választmánynak jegy
zője olvassa e választmánynak dolgozatát, s ennek folytán szól:

Tatai. Ezen kifejezést, álladalmi intézet, oly átalánosnak tart
ja ,  mely mindent, és ha akarjuk semmit sem határoz meg ; ezál
tal a szakosztályok épen nem bírnak munkálataikban iránytűvel, 
mert e szó azt is fejezheti k i , hogy a felekezeti oskolákat mint 
ilyeneket veszi át a status; egyszersmind azt is , hogy eltöröltetvén 
m nden felekezeliség, mint egy tabula rasa áll a status előtt a 
nevelés ügye, melyet tetszés szerint újra alkothatni. Pedig a fele- 
kezeteket ignorálni nem lehet.

Álladalmi intézet az iskola. Még ebben nincs kifejezve az, 
hogy kitől választassák és függjön a tanító, pedig ennek megha
tározása lett volna a választmánynak egyik teendője; ha ezt az 
idő szűke miatt nem teh -té , bizzunk npg egypár egyént e kér
dés részleteinek kidolgozásával

Varga János. A néptanító választására véleménye a z , hogy 
a nép maga jelöljön ki három képezett egyént, és a minister 
nevezzen ki ezekből. — A szaktudomány tanára , versenyzés u t-

de azért csak egy közös hazát és egy polgárzatot ; egy nyelvvel 
beéri a korlátoltság, és azért mondja, hogy az ki nyelvemet nem 
beszéli, nem atyámfia, nem hon- és nem polgártársam. Pedig, igen- 

v is az. Mert a haza megfér több nyelv mellett is ,  de az országiás, 
az igazgatás, az erős és hatalmas közszellem egy országos és köz
nyelvet óhajt és szükségei. Meg fognak polgártársaink tanulni ma
gyarul is , de ne gúnyoljuk azért idegen ajkukat, ők csak más 
hangban szóló magyarok, de nem idegenek. Dehogy mentül eléb 
nyelvben is egyképen szóljanak velünk, az épen kívánatos. S ez 
nem fog elmaradni, mert napról napra kevesebb gyermek születik , 
ki már gyermekkorában magyarul ne tanulna.

A németül szóló Kolinszki magyar társunkat tehát békével ki- 
hatlgatám, habár tudom is ,  hogy szép szónoklata nagyobb hatást 
telt volna, ha ő azt magyar által adatta volna elő, vagy magyar 
fordításban olvastatta volna föl.

Tavast
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ján választassák; a versenyzés a minister által kinevezett felü
gyelők előtt történjék.

Az ötödik pontra nézve nézete, hogy minden tanítót az ál- 
ladalom fizessen, a lelkészekkel egy arányban. A szaktánitókat 
az állam fizeti, de mivel ezek egy külön életmódra készítik a ta
nítványt , tehát a tanítvány e tanulmányokért fizessen bizonyos dijt.

Ezek felett méltóztassanak tanácskozni, és míg ezeken túl 
nem estünk, ne vágjunk a hetedik és nyolcadik pontba.

Michnai Endre (posonyi tr.) Nem barátja a felekezetes i s - 1 
kóláknak, melyek a polgárzat ellenei, mert a helyett hogy ösze- 
olvasztanák és kiengesztelve egyesítenék, elkülönzik és elidegení
tik egymástól az egy haza fiait. A tudomány minden felekezetre 
nézve ugyanaz , tehát minek ezért felekezeti iskola ? A hittan ta
nítása, minden külön felekezet felekezeti tanítójának", tehát a 
papnak a dolga.

Az iskola az álladalomé ; ezt pártolja. A tanítás szabadsá
gát azomban az elemi iskolákra nem akarja kiterjeszteni, hanem 
csak a közép es felső tanodákra. Itt azomban ne arról vitatkoz
zunk hogy m it, hanem hogy mikép rendezzük el a tanítást.

Filó János. Az első pont szerint, az iskola az álladalomé; 
de még erről a felekezeteket is meg kell hallgatni. Öszpontositott 
véleménye az, hogy az iskola statusintézet, a hittant tanítsa a 
pap és pedig a templomban mert ez az ő iskolája. A tanszabad
ság csak a főiskolákra terjesztessék ki.

Hot ári János. Indítványa tegnap az volt, hogy az egyházi 
hatalomnak befolyása ne legyen a nevelésre. A tanszabadságot 
így is lehet érteni: felekezeti szabadság. A tudomány egy, erre 
felekezetiesség szükségtelen.

Arról panaszkodnak, hogy sokáig tart a vitatkozás. Ez már 
százados h a rc , hogy a tudomány küzd a hittel.

Mi az egyház? aequale papság, mely a kedélyeken uralko
dik. A zsarnoktol nem fél, mert annak bilincseit szét lehet törni, 
de a papi hatalom értelem-zsibbasztó erejéből nehezebbb a bon- 
lakozás. — A statustól félni nem lehet s nem is kell, mert ez 
a képviseleti alkotmánynál a nép s ez bir a kor szellemével.

Indítványozza ism ét, hogy az egyházi hatalomnak ne enged
tessék befolyás az iskolákra; s ezt nyíltan ki kell mondani s en
nek nyomán tervezni a többi teendőket.

Babies (egri tanár.) A mai tanácskozmány is azon mederben 
foly, mint folyt a tegnapi bizottmányi értekezletekben. Tegnap 
anyi eszme merült föl bizotmányi értekezleteink folytán, hogy az 
is elég lelt volna e, kérdés, teljes befejezésére. Tegnap is az a 
kérdés jött föl: mily hatalom folyhat és folyjon be a tanintéze
tekre? E hatalom csak kettő lehet t. i. az álladalom és a hitfe- 
lekezetek. Legyen a státusnak befolyni kötelessége ; <a hitfeleke- 
zeteknek pedig szabadsága, De vegyük^föl, mint működött eddigelé 
a status, mint íolyt be itt vagy átnőtt az oskolaügyre ? — úgy,
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a mint vagy liberális vagy absolulistikus színezetű vala. Ám ezen 
szinezetkülömbségnek nem szabad a tanügyekrei befolyáson fel
tetszeni; a tudományosság önálló működésének épségben kell ma
radnia. Á status irányában tehát garantiára van az oskolának szük
sége; s ily garantiául adatott a kérdésben forgó alapelvhez a zá 
radék , hogy, „a tanintézetek csak a tanszabadság biztosítása 
mellett legyenek a statuséi.“

A statusé, meghatározni, hol állitassanak iskolák? s mik ta
nitassanak azokban ? De midőn ez a status jo g a , szükség más 
részről a tanszabadság i s , hogy úgy ne járjunk mint Svájcban 
történt, hogy a meghívott dogmatikus tanár, kiadott dogmatikus 
müvében tagadá az isten léteiét, s hogy ez mily absurdum; ma
gában világos. ( Közbeszólás: miért volna absurdum , ha tudo
mányosan bizonyítja? ?) Kérem, hogy ne volna, midőn egy 
dogmatikus mondja, hogy nincs isten! — Úgy adassék tehát az 
oskola a status kezébe, hogy annak tetszése szerint irányt ne 
adhasson.

Azon kérdésre: közösek legyenek-e a tanintézetek, vagy fe
lekezetiek? feleli szóló. A status által állított vagy állítandó tan
intézetek , meglevén azokban minden hitbelinek saját vallástanitása 
— közösek legyenek , ki nem záratván azomban a* hitfelekezetek 
tanszabadsága.

Majer István. Minél továb fűződnek az értekezletek , annál in- 
káb megbarátkozik a szóban forgó alapelv eredeti szerkezetével. 
Értsük meg egymást! A papi uralom hatalmaskodását hallá itt em
líteni ; de hiszem a hatalmasság ellen vivatik ma a harc európa- 
szerte. Nem tagadhatni, hogy valamint a status, úgy az egyház is 
visszaélhet saját hatalmával; de épen azért kell ellensúly a tan
ügyre vonatkozólag is — és ez a tanszabadság!

Franciaországban is, a status karolta föl a tanügyeket , s 
nem nagy idő folytán, tizenötször változott a tanrendszer. Napole
on egészen a maga zsarnoki céljaira használta volt azt föl. Adjunk 
teljes szabadságot a támlásnak, nem zárván attól el az egyházak 
befolyásait sem- — Belgiumban a leglátogatottabb iskolák, az egy
ház iskolái. Hivatkozik szóló az esztergami mesterképezdére is, 
mely leglátogatottabb az egész hazában; s fölhívja a jelenlevőket, 
mondják m eg, visszaélt-e itt az egyház valaha elvével, gvakorolt- 
e zsarnoki befolyást?!

Épen azzal lehet ellensúlyozni az egyházat, hogy legyen tan- 
szabadság ; — s miéri ne ? Pesten magánosok is állítottak föl 
intézeteket. Ne említsük tehát többé a felekezetiséget; hanem tart
juk meg a szerkezetet, mint van : hogy a tanodák az áiladaloméi, 
a tanszabadság bisztosilásával.

halászi. Az iskolatanitók szűk pénzkörülményei iránti tekin
tetből , mentül előb a falusi tanodák ügyét kéri tárgyaltatni. Le
gyen a néptanoda a statusé, tanítsa a hitvalláslant a pap. A 
gyűlés által javaslandó tervnek— elfogadására szoritassék minden



néptanoda, de a követendő tanmodorra nézve, legfölebb ajánlás
nak legyen helye.

Szóló benyújt a megyéjebeli néptanilók résziről kidolgozott' 
némely tantcrveket.

N ey  (elnök.) Ajánlja a szőnyegen levő-tárgyra szoritkozást. 
A tanszabadság eszméjére nézve nem értjük egymást. Elvben a 
felekezeti tanodának ellene vagyok. De ezen elv. az élet köz fo
lyamát megelőzi. Törekvésünk most csak az leheti mikép előké
szítsük a lehetőséget, hogy emez elv valaha valósuljon. Ezt kell 
könyitenünk. S épen azért ne állítsuk a dolgot élire. dÉn az en- 
gesztelődés embere vagyok. Kapcsoljuk az elmétetet a gyakor
lattal. A szülék és a köznép befolyása kétségtelen, — ezeknek 
uralkodó nézetei ellenében az egyháznak jelenleg) teljes kizárása 
lehetetlen. Maradjon az utóbra. Elég most a célhoz közelítőleg 
cselekednünk. s

Mi közelebbről a tanszabadságol illeti: ez nem csak a tan
modor választásábani költetlenséget jelenti, hanem lényegesen 
magával hozza az elvek-, nézetekbeli szabadságot is, úgy szinte 
az előadandó tanok szabad meghatározását, sat. De ekkép értve, 
a tanszabadság, egyedül a főíanodákat illetheti. Módosítsuk a 
szerkezeti pontot ilyképen: „minden tanoda álladalmi intézet, a 
tanintézetek fölállításának s kezelésének tökéletes szabadsága fön- 
hagyalván.“

(Ismét hézak a naplóban. De emlékszem hogy a tárgyhoz 
és épen e tájon én is szólottám. Emlékezetemből ide jegyzek ne
hány pontot, a többi aláb közetkezik.)

Tavast. Uraim! a tanszabadságról van itt legiöbb vitatkozás. 
Mi azt alapszabályba akarjuk foglalni, a mi úgy is a tör
vényben már meg van. Az egyedüli nevelési törvény a melyet 
eddigé bírunk, „a magyar egyetemről,“ egyenesen és épen erre 
vonatkozik: .„miszerint a tanuló arra nézve mely tant.és melyik 
tanártól kívánja hallgatni, szabad választást tehessen; másrészről, 
hogy bármely jeles tanárok az egyetemnél taniihassanak.“ — Er
re vonatkozik a tanszabadság. Én másutt és máskint e szónak 
értelmet adni nem tudok.

De bizonyosan nevelési és intézetet-nyithalási szabadságot 
értenek ez alatt. Hiszem erre szabadsága van minden egyes pol
gárnak , menyivel inkáb több polgárnak együtt. A szabadságnak 
a mai időben klassikus honában Amerikában, a nevelés egyének 
szabadságára van hagyatva, sok tekintetben igy van ez Angliá
ban is ; és ez meg lesz mindenütt a hol a polgár szabad. De ilyen 
szabadság mellett, uraim , nevelést csak azt kap , nevelésben 
csak az részesül, 'a  kinek módjában van nevelőt vagy nevelőket 
tarthatni. Hát a szegényebb gyermekről a hazában ki gondoskod
jék? nem épen úgy pólgárai-e azok is a hazának mint a gazda
gok ? és ha róluk is gondoskodni kell, kérem, kit illet az ? nem- 
e a hazát, mint mindnyájunknak közszülejét? >
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Azomban nálunk még más tekintetből is kell venni a 
nevelést, ha egy h azát, egy közszellemi hont akarunk mindnyá 
junkra nézve. Véghetetlen szakadozoltságunk és pártoskodásunk- 

-fiak, melynek magvai az anyira elkütönzött első nevelésben rejle
nek, meg kell szűnnie, s erre az egyedül közvetítő u t ,  a köz és 
közös nevelés. A felekezeteket, mint vallási társaságokat, nem il
leti és nem is illetheti' más igfcöy, mint épen csak a vallási és pe
dig különségesen hitvallási tanítás. És ezt át akadjuk engedni 
annak a kit illet, a vallás— és hitfélekezeti tanítónak, a papnak. 
De minden egyébre nézve nincs szükségünk a felekezetiségre, 
mert minden egyéb tan, nem felekezeti és nem is lehet az. Vagy 
más-e a r. kath. szám- és mértan, természetrajz és földleírás? 
sat. a mint azt egy nem rég kiadott könyvecskémben „Tanoda és 
Egyház4, címűben'bővebben bizonyitgatám. Ne erőltessük tehát a 
dolgot. Mondjuk ki és fogadjuk e l, hogy a nevelésről gondosko
dik a status, a hitvallás tanításáról az egyház, a többire hézve 
pedig a maga költségén állíthasson intézetet szabadon minden pol
g ár, ha neki tetszik.

( Hézak.)
P e a  Gyula. Már ismét oly térre megyünk á t , melyen cél

hoz nem jutunk, értem a felekezetekröli vitákat; ha mindjárt el nem 
érhetjük is, hogy az iskolában legyen egy pásztor és egy nyáj, de 
arra törekedhetünk. 11a a státusé az iskola, akkor bizonyos hogy 
minden falekezet tanításáról gondoskodik. A szerkezet első részét 
pártolja, de a tanszabadságot úgy értelmezi, hogy ne legyen a 
tanítónak szabad azt tanítani mit ak a r, hanem a status által meg

határozott rendszer szerint, az egyes tanokat akkint adhassa elő , 
mint azt legcélszerűbbnek látandja.

Dienes Lajos. A törvény már kimopdá hogy a status tartja 
fen az iskolákat; ha fentartja, úgy be is foly rendezésűkbe. A tan- 
szabadságról szólván , hol szabad sajtó van , ott okvetlenül tan
szabadságnak is kell lennie. Nem vétetik el a papnak befulyása a 
népnevelésre, sőt most fog épen a maga helyén t. i. a hittan által 
abba Le folyni. Szóló kívánja hogy a tanintézetek az államé le
gyenek, a tanszabadság biztosítása mellett, val'ás felekezetiesség 
nélkül.

Bácsi. Röviden a tanítás függetlenségét a papi befolyástol Ho- 
rári szerint pártolja. A tanszabadságot illetőleg, Ney indítványá
hoz já ru l, t. i. az alsób iskolákra i s , ne csak a felsőkre kívánja 
kiterjeszteni.

Jakab. Nézeteit nagyobb részt már mások elmondtak, azért 
röviden kívánsága ez, hogy meghagyatván a papságnak a pap
növeldék körüli szabad intézkedési joga, a többi iskola befolyá
suk álul vétessék ki. A tanszabadságot az alsó iskolákra olyfor- 
mán értelmezi, hogy az előszabottat kelljen tanítani, de hogy mi-



64

kin t, kinekkinek saját egyéni nézetére hagyassék. A felső iskolák
ban legyen teljes tanszabadság. A status fizesse a tanítót, de a 
tanítvány a tanításért ne fizessen.

Domanovszky Endre. Az első pont homályos, mert magya
rázatában helyt enged a felekezetiességnek. Így vagy kártékony, 
vagy sikertelen leend. Határozottabb kitételt kiván Horáriként. A 
tanszabadságot úgy értelmezi a ta rtó ra  nézve, ha azon tudományt 
választhatja, melyre hivatást érez; a tanulóra pedig, ha van al
kalma a szaktudományok között választani A pap mint pap , a 
tanításba be ne folyjon, hanem mint családatya, vagy mint meg
választott tanító igen.

Filó. A szerkezetre nézve röviden kiván nyilatkozni. Tavasi 
azt mondá; kár vitatkozni, hiszem a szerkezet még többet mond 
mint a menyit némely vitatkozók látszanak kívánni. De egyik lo
gikai szabály a prácisio, s épen ezért nem kell többet monda
nunk mint a menyi szükség. A felekezetességröl is hallott szóló 
szólani; nézete a z , hogy az oskolákat ki kell vetköztetni a fele- 
kezetiség minden belolyása alul. Mire nézve a szerkezet klausuláját 
nem pártolja, a záradékokkal nem boldogulunk, s e mellett a 
kérdéses záradék kétértelmű i s : a tanárokra kivánjuk-e azt érteni, 
avagy az egyházra? Nézete szerint minden tanintézet a statusé, 
egyedül a vallástanitásra hagyatván meg a hitfelekezelek szabad
sága. Mióta a papság uralkodni kezdett, tudjuk mily féltékeny
séggel őrizte hatalmát. Az oskolát tehát szükség hogy emancipál
juk a pap és az egyház befolyása alul. ^

Kovács Jóscf. Valamint az egyenlőség és testvériség, úgy a 
szabadság elve is szerte hangzik most a széles hazában, azért szó
ló sem az egyenlőséget, sem a testvériséget nem kívánja gyakor
latba venni a szabadság rovására. Már pedig, ha kizárólag csak 
a státuséi lennének a tanintézetek, a szabadság nagyon megszori- 
tatnék. így ha a szülő nem osztaná a stalusoskolák irányát, hová 
fogná gyermekéi küldhetni ? Ebbéli természeti szabadságát meg
szorítva, vajmi nehezen viselné! Minthogy tehát Szvorényi tagtárs 
módosításában a teljes szabadság szellemét szóló leginkáb bent 
leli, e módosítást testestül lelkestől magáévá teszi.

Brassói. A szerkezei szellemét tiszteli, de szavait nem javal
ja. Hiszem a katholikus iskolák, eddigien is álladalmiak voltak, és 
valljon szeretlék-e? Volt-e benne köszönet? és mi azt, mit a ta
pasztalás ellenez álalánosilni akarnók-e ? — Az iskola rendeltetésé
nél fogva nem az álladnlomé, kormányé , országgyűlésé, sat. ha* 
nem az. emberiségé, mintegy organikus szabad egész, az álla— 
dalodnak csak felügyelete s pártolala alatt. Az iskolát egyik já 
rom alul kivenni s a másik alá hajtani, bizony nem okos dolog. 
Mondjuk ki a tökéletes tanszabadságot egész át alánosságban, ha 
vele nem látszik is mindenkinek gondolatja Jíizárólag kimondva 
lenni. Szükségtelen azt körül irogatni. Lám e három szó is: sza
badság, egyenlőség, testvériség, egész általánosságban használ-

1



65

tátik. S épen azért jó , mivel igy mindenkinek egyéni fogalmát s 
vágyát befoglalja. Legyen benne, hogy mindenki taníthat, mindent 
taníthatni, mindenki állíthat iskolát sat.

(Szóló megkéretik, a szerkezeti pontot a maga nézete sze
rint képletezni. Nyugtalankodás.)

Tavan. Kénytelen vagyok újra felszólalni. Ne türhetlenkedjünk 
uraim , a hoszszas vitatás miatt. Csak legyen e nagy csomó meg
oldva, a többi majd könyen és szaporán folyhatand. Hogy mi e 
dologban oly igen nehezen tudunk megegyezni, az igen termé
szetes. Kossuth, a nagy magyar, azt m ondá: „a kinek keze vala
mely nemzet erszényében, és a kinek kezében a nemzetnek fegy
vere, azé a nemzet.“ Ezen okoskodást itt is lehet alkalmazni: a 
kié a nevelés , azé a nép. Azért versenyezik anyi hatalom a ne
velés felelt, mert biztosítani akarja magának a nép hatalmát. Ed
digien a nevelés nagyrészben a pap kezében volt, azért volt a 
papságé a nép.

A gyermek megszületett, s im mindjárt körülállja őt a sok 
dajka, az egyik is riadja, a másik is fogadja hogy a gyermek 
ápolása őt illeti, hogy a gyermek az övé. Szüle, község, egy
ház , sta tus, ezek mindanyi hatalmak a melyek a gyermeket igény
lik. Kié legyen az ? Én is azt mondanám Brassaival, legyen ön
m agáé, — s igy legyen az oskola az oskoláé; de ez igy fen 
nem állhatna, valamint a gyermek önmagára hagyottan nem nö
vekedhetnék.

Én részemről a magzat körül csak két hatalmat ismerek és 
igy e kettőnek vindikálom a nevelést. Az egyik a szü le, a má
sik az állam. Mindkettőre nézve, kötelességet ismerek inkáb mint 
jogot a gyermeket neveltetni; a jog nevelkedhetni, a gyermeké. 
Ha már a szüle kötelességét teljesíteni akarja és gyermekét ne
velni, valljon tesz-e — ha pl. több gyermeke van, és tehet-e 
azok között külömbséget ? Szereti és szeretheti-e igaz szüle, az 
egyik gyermekét jobban mint a másikat ? Azt mondom hogy nem. 
Tehát a szüle egyenlően minden gyermekét részelteti a nevelés
ben. Mikint akarja azt tenni? az tulajdonképen egészen az ő kö
réhez tartozik, de tennie kell. Családjából nevelőintézetet csinál
hat , házát tanodává változtathatja á t , s ki fogná őt ebben gátol
hatni? hisz ez szülői kötelesség s a kötelességben van a jog. 
Látjuk tehát, miszerint egyes szüle, egyes polgár is állíthat tan
intézetet, menyivel inkáb több szüle, több polgár együtt, ki fog
ná ezt tilthatni ? — De én immár ilyen köz szülőül tekintem az 
álladalrnat, és e szerint erről is azt mondom, hogy neki köte
lessége tanintézekel állítani, mert minden gyermekeinek joga van 
tőle nevelést követelhetni, neki meg magában, a kötelesség mel
lett érdekében is van, nevelést adni. Ebből fejük ki a közös és 
az állami tanoda. Vagy tehet-e az állam is gyermekei között kü
lömbséget ? karolhatja-e több szeretettel egyikét és kevesebbel a 
m ásikat? Kedvesebb-e néki a kalholikus, a zsidó, vagy a pro-
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testans magzat? Hiszem neki csak egy szeretetének szabad len
nie , minden fiai iránt. A kik a polgárzatban a vallás külömbsége 
szerint osztályozzák az egyéneket, azok elfeledik, hogy a status
nak magának vallása nincs és igy a felekezeliség alá nem is ég
hetik sohar^a llása  csak ez egyénnek van, már pedig a status 
nem egyén, av status fogalomé És még is voltak statusvallások is;, 
már mit jelentsen az a mai időben? nem vagyok képes fölfogni.

Sokan a vitatkozók közül, a midőn a statustól mint köz szii-' 
létől oskolák dolgában félnek , rémül látják és képzelik magoknak 
mindig a régi statust a mely azonos volt a kormánnyal, s onnét 
az elnyomasztás, mely alatt a katli. intézetek görnyedeztek. De 
most status mi is vagyunk, miért félünk tehát saját magunktól ? 
E szerint e kifejezés hogy „a tanoda az ^álladalomé ,“ csak anyj« 
je len t, hogy a tanoda mindnyájunké. Fajuljon el valaha az álla— 
dalom megint puszta kormánnyá, úgy leszen a népnek ereje : ki
ragadni az oskolát a járom alul és a közintézeket ismét magán- 
intézetekké süllyeszteni. Az ős nevelési hatalom mindig a szülékben 
van és azok mindanyiszor vissza vehetik, és kezelik vagy ipagok, 
vagy kezeltetik magántanilók mint bizottmányosaik állal, vagy ön
magok létesítenek tanodákat, vagy pedig reábizzák azokat az 
egyházra. Ez utóbiakro! azt tartom , hogy csak a statusnak tö
kéletlen, kifejletlen és beteg voltában és korában, a mikor egye
dül a zsarnok és egyoldalú kormány volt a status, akkor kelet
keztek , mint a statusnál szabadabb egyletek, a melyek mivel a 
kormányi bitorlást a nevelés dolgában eltűrni nem akarták , vagy 
mivel á kormány a neveléssel nem is vesződött, magok teljesítők 
a nevelésnek tisztét. A dolgok most sok tekintetben megfordultak, 
ámbátor lehet hogy szükség esetén ez megint úgy lehetend, csak 
hogy akkor nem az egyház lesz a fölszabadító, hanem bizonyo
san más viszonya és hatalipa az életnek. Egyházra most 
már tulajdonképen nincs is szükség , mert -az em ber,' életének 
mindben iránybani kifejthetését felleli már. a szabad, egyenlő és 
testvéries statusban. Áz ’ evangeliom hirdetését ő vette át s igy 
most ő a valóságos'egyház. -Vagy mi más/most a törvényhozás? 
nem-e az összes hazai gondolkozásnak kifolyása? Ki rendelkez
zen tehát a tanügyröl is, hanem az összes törvényhozói testület? 
vagy megállhat-e ezen hatalom mellei! más törvényhozói hatalom 
is ? lehet—e még status a statusban ? vagy valami, és valaki, a 
mi és a ki a status felelt van ? A status most a mi társasági 
mindenségünk, és ennek nyilatkozása a törvényhozás; végrehaj
tója a ministerium, de ezt, törvények nélkül, semmi jog nem illeti.

Én tehát részemröl.a vitatás alatti elvnek forraulázását több 
pontra különválasztva, igy tenném:

1. Az állam dilit tanodákat. (Értem: kötelességből.)
2 . Az állami tanodák minden polgárra nézve hözöseh. Azok 

fentartásához minden polgár járulni köteles.



3. Külön tanintézetek — a nevelés szabadságánál fogva, a 
haza szellemében bárhol alakulhatnak.

4. A külön tanintézeteket, a külön alapító vagy alapitök 
tqrlják fe n , de az azokban nevelt növendékek, visgálatol tar
toznak tenni az országos tanredszer szerint.

Az állami tanodáknak törvények értelmében és törvények 
nyomán , főigazgatója a felelős közoktatási minister.

6 . A külön tanintézetek önigazgatással bírnak, a minister 
azokra nézve országos főfelügyelő.

7. Csak országosan képzett tanító, választható tanítói hivatalra.
8. A tanító választás az elemi tanodáknál illeti a községet, 

különösen annak oskolai választmányát, a megerősítés a ministerl.
9. A felsőb tanodákban a tanszékek tudományverseny, utján 

töltetnek be. sat.
(Sok közbeszólás. Ezek után: Brassai és Szvorényi olvasnak 

fel képletezést a fönforgó pontra nézve. Átalános viszhangra egyik 
sem talál.)

{Naplói hémk.)
(Az egy elvbeni megállapodást, lásd a jegyzőkönyvben.)
M ajer István. A tegnapi gyűlés elhatározta, hogy ma csak 

10 óráig tartand a közülés s hogy aztán szakokra oszlik; a 10 
óra meg van ; kérem oszoljunk szakülésekre.

\a rg a  János (alelnök.) Úgy tartom, térjünk el az általános 
elvek továbi tárgyalásától és menjünk át a szakmunkálatokra. Az 
elemi osztály itt fog maradni, a többi osztály a melléktermekben 
ülend öszve.

Tavasi. Még a tanítói gyűlések megnyitása e lő tt, és úgy az 
alatt is, többnemü küldemények, javaslatok, tervezetek, kérvé
nyek és indítványok érkeztek hozzám; mit te'vők legyünk azokkal ? 
akarjuk-e majdarv külön elővenni és tárgyalni, vagy pedig sza
badjon azokat ilTető osztályokba adni, kellő és illő használat végett?

Az utóbi ajánlat* elfogadtatik. Megtörtént.

Harmadik napi közülés. Juh 2 2 -kén.

Tárgy: a 21-ki jegyzőkönyv hitelesítése s a szakosztályi 
munkálatok.

Majer (jegyző.) Olvassa a jegyzőkönyvet. (Helyes.) Paran
csolják-e önök hogy a szakmunkáitok fölolvasásához fogjunk ? 
(iHalljuk!)

JSey (elnök). Kéri a gyülekezetei, úgy tanácskozzanak, hogy 
valami eredményre jussunk; mert fél, hogy e nélkül oszolván el, a 
világ előtt furcsán jellemezné magát a tanári testület. Eddigiekből 
első eredmény, azon átalános elv felállítása, miszerint a status
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állít tanintézeteket, a tanszabadság teljes biztosításával; második 
eredmény leendnének a megállapítandó szakmunkálatok; harma
diknak kívánná, hogy a testület magát jövőre is megalakultnak 
nyilvánítsa k i , a helybéli nevelési társaságot bizandhatván meg 
állandó ügyviselőjeül.

Ney. (Olvassa a kisdedovodára vonatkozó s általa szerkesz
tett szakmunkálatokat.) >

Majer. A növendékek korára nézve azon megjegyzést teszi, 
hogy a szoros értelemben vett tanítás ne 7 , hanem 6 évesekkel 
kezdessék. (Maradjon.)

Bacsók. A második szakaszra megjegyzi: jó lenne hozzá len
ni , mikép vallási s erkölcsi mondák is használtassanak a kisdedek 
erkölcsi kifejtése körül.

Dienes. Csodálja, hogy épen a z , ki a vallást oly igen tisz
teli , épen az kívánja a vallást gyermekjátékul használtatni.

Bacsók. Inkáb semmi kisdedovodát sem akar, ha ott egye
dül játékkal vesztegettetik az idő. A vallást a nélkül is bele lehet 
a kisdedbe csepegtetni hogy ez eljárás játékkép történjék.

Brossai Samu. ügy hiszi a főcél miért a tagok összegyűl
tek, az , hogy a legszükségesbek megvitatása által eredményt 
vigyenek szét az összegyűlt tagok. Minden tárgyból tehát csak 
azt kell kiszemelni, mi a célra szoroáan tartozik. A kisdedovodá
ra nézve pl. ki kellene legaláb anyit mondani,-hogy az elemi os- 
-kolákkol mindenütt kisdedovoda is legyen kapcsolatban; — ezt 
ázomban csak azon helyekről kívánja értetni, hol nincs mód kü
lön ovodát felállítani, külömben pedig külön állítassák föl. Kívánja 
továbbá, hogy kisdedovó-képezdék is több számmal legyenek, 
csak azt jegyezvén meg szerkezetökröl, hogy azokból a kisdedovó- 
növendékek mennél rövidebb időn s kevesebb költséggel kerülhes
senek ki.

Ney F. (elnök.) E szerkezeiben mind két kívánság befoglal- 
ta tik , t. i. hogy lehessen külön képezde a falusi, és külön a vá
rosi elemi tanítók képezésére. Mert bár álalánosan pádagogiai 
képzettséggel, mind a falusi mind a városi tanítónak egyaránt bír
nia kell, de ezen fölül ez utóbinak több tárgyismerettel.

Launer (selmeci.) Feleslegesnek tartja az e fölötti vitákat, 
mert ha bevégezlék a szakosztályok munkálataikat, akkor a tan
ulódról kíván tanácskozni.

Varga János. Nem lehel itt a tanmodorrul beszélni, mert 
i t ta  lecke-tartásnak nincs helye, a tanrendszert kell megalapíta
ni , a tanmodor kinekkinek saját képzettségéből foly ki.

(Sokan szólni akarván egyszerre Tavasi közbevág.)
Tavast. Előadja mikint ő legelőb Íratta föl magát s még is 

mind eddig hallgatott, csak hogy valami határozathoz juthassunk, 
oly határozathoz, mely e tanítói gyűlés tekintélyével s hozzá csa
tolt várakozással megegyezzen; azért fölszólítja társait, hogy sor-
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ban hallgassák ki a szólókat, kik szíveskedjenek röviden nyilat
kozni.

Varya János: (Olvassa az elemi szakosztály munkálatát.)
Brossai. A tanító kinevezésére megjegyzi hogy azt ne a mi

nister nevezze-ki, mert valamint káros az egyház, úgy káros le
het a kormány túlnyomó befolyása is, a nevelés és tanítás valami 
önálló emberiségi intézet.

Hunfalvi János. A tanítókat nem a minister, hanem a 
községek által kívánja választatni, indítványa ez : az illető köz
ség válassza a tanítót s azt a közoktatási minister erősítse meg.

Varga János. Nem barátja a nevelésben a nagy centralizá- 
tiónak, mint az eddig a r. kath. iskolákban vala, de az elegyete- 
mítésnek sem, mint eddig a prot. iskolákban vala. Mivel pedig a 
szakmunkálatban mind a népnek, mind az illető ministernek en
gedtetik befolyás, ezt pártolja.

Hunfalvi. A szerkezet nem eléggé határozott s világos, ak- 
kép kívánja módosítani: hogy a község válassza a tanítót s az 
illető minister erősítse meg.

Dienes Lajos. Tegnap is hosszú ideig tartott e fölött a vi
ta. A nép választása ellen argumentomul hozatott föl: hogy kor
teskedésre nyújt alkalmat; de ennél még fontosabb ok is harcol 
ellene, t. i. hogy olyan községekben hol több hitfelekezetüek laknak , 
e választási jog felekezeti viszálkodás és gyülölségre vezetne. Ki
mondatott: hogy a tanitó statushivatalnok, mint ilyen termé
szetesen a ministerium rendelkezése alá tartozik. Itt a nép érde
ke csak akkor van bántvá , ha az egész község kivánata sem 
vétetnék figyelembe, ezt pedig a szerkezet követeli, tehát azt 
elfogadja.

(Á többség kiáltja: elfogadjuk !)
Ney Ferenc. Kérdést tesz, hogy kivánnak-e a tárgyhoz még 

szólani vagy nem ?
(A többség kiáltja : nem !)
Takács. A szólástól ily módon nem hagyja magát elültet

n i ; mert nem voksolni, hanem tanácskozni jöttünk ide.
Ney Ferenc. A sor a szólásra Koóson van.
Koös. Indítványozza: hogy a község jelöljön ki hárm at, s a 

minister ezekből nevezze ki a tanítót, igy mind a két érdek kie
légítve lesz.

Szánthó. Koós indítványát pártolja.
Majer. A szerkezetben Koós indítványa benfoglaltatik, igy 

azt elfogadja.
Takács. A cen tra lizá lt az iskolákban épen nem óhajtja. 

Példa erre Poroszország, mely miVelt nevelt nép-* de a kormány 
befolyása alatt álló iskolák által a hazaérzet épen nem fejtetett 
k i; s ennek oka hogy a nevelés kivétetett a nép kezéből. A mi
nister általi kinevezés ekkiht veszélyesebb a korteskedésnél, mert 
a jövendő ministert nem tudjuk, ki s milyen lesz. A tanítót vá-



lassza a helység repraesentans testületé, a kormánynak úgy is 
befolyása van a képezdére.

Ney Ferenc, Fölhívja a közönséget hogy hallgassa meg 
előb az egész munkálatot, talán a jövő paragraphusok eloszlatják 
némelyek aggodalmait, s ha egészen átolvastatott, akkor tár
gyalják szakaszonkint.

Koós. Varga János indítványát pártolja.
Ney. Ha a nyilatkozatokat összehasonlítja, az tűnik ki, hogy 

a többség igen kevés eltéréssel mind a szerkezet értelmében nyi
latkozott, azért a vitatkozásokat e pont fölött befejezhetnék, s a 
szerkezetben megnyugodhatnánk.

Horári. Indítványa az: hogy a nép válassza magának azt a 
tanítót, ki neki legjobban tetszik; a kerületi tanodái tanács kor
mányozza, s a minister fizesse.

Bacsók. A törvény kimondá, hogy az iskolát a status tartja 
főn, továbbá, hogy szabad minden hitfelekezetünek egy iskolába 
járni, s ez már összeolvadásra céloz. Ha a tanító statushivatalnok 
s mint ilyen attól fizettetik, akkor a minister kormányzása alá 
tartozik s igy attól kell kineveztetnie. Indítványa: hogy a felsőb 
tanodákban csődület utján töltessék be a megürült tanszék, az elemi 
iskolákba a nép jelöljön és a minister nevezzen ki azokból tanítót.

Ney. Azért hogy valaki statushivatalnok, nem következés , 
hogy a minister által kell kineveztetnie, mert statushivatalnokot 
választhat a nép i s , mint p. o. városi hivatalnokokat; azért arra 
nyilatkozik, hogy az elemi tanítót válassza a^iép és erősítse meg 
a kormány.

Alelhök Varya, folytatja az elemi tanodatervnek fölolvasását.
Az 5-dik pontranézve: Pecz osztja Takácsnak nézeteit, azon 

jegyzéssel, hogy hol a nép maga törődik a tanintézettel, ennek 
betöltésével, ott kötelessége lesz a ministeriumnak a nép közé 
tanítót küldeni.

Nagy Vince. Példákkal mutogatja , miszerint még szab. kir. 
városi tanács is menyire tévedhet az egyének választásában, 
menyivel inkáb a falusi nép. Jobb lesz: a község hirdessen 
csődöt, jeleljen ki hármat, közülök a minister njevezzen ki tanítót.

Haberern. Figyeltetem önöket , hogy kik az egyház járma 
alul ki akarják emelni a tanodát, ezt elárulják a slatushatalom- 
nak. Fő feladat: az önkormányzat, V re kellene mindenkinek tö
rekednie. ' -  y

Tavast. A tanító a községbeli szüléknek szolgál, kik szinte 
független polgárok, s ezentúl értelmesbek leendenek. A község 
válasszon, de csak képezdében elkészültét, s'országosan kjjeleltet.

Csorna. A  kori^ány a népnek kifolyása ugyan, de azért nem 
csalhatlak. Ellenőrizze tehát a nép. A népfelség miríően. Ez ma
ga jelelje ki a tanítót de csak képezdéböl kikerültét. A hitfele- 
kezetet illetőleg, ha ilyen több is van egy községben, mindenik
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felekezet a maga számával aránylag jeleljen ki egyéneket saját 
emberei közül.

Áléinak a szerkezetet ekkép módosítja: ,>Az országos képez- 
dékböl kikerült egyének közül, a nép választottját a mininisterium 
erősiti meg.“

Brem yik. Nézete, hogy az elemi tanítót ne a nép válassza, 
mert igy mindig a hitfelekezetiség többsége fogna határozni. Pél
dául hozza föl Selmecet; itt nagyobb számmal lévén a katoliku
sok , mint a protestánsok, mindig amazok részén lenne az eldöntő 
erő. Az is ide megy ki, hogy a nép jelölvén ki a tanárt, ezek
közül a kormány válasszon 5 a tanár elválasztatása igy is a fele
kezeti többség kifolyása lenne. Hol egy felekezetű a község, ott 
könyü a dolog; de vegyes vallásu községeknél mi fog majd tör
ténni? Azt mondják az elölte szólók, a vallásfelekezetiségre ne le
gyen tekintet, —~ szóló úgy látja, ebből vallásháború lehetne! 
Véleménye tehát, hogy legyenek felekezeti elemi oskolák, s a 
tanárt minden felekezet magának válassza.

Tavast Laj. Ha ezekből indulunk k i , úgy lutheránus, kálvi
nista stb. tanár gyűlést tartunk; de nem közös, országos tanítói 
gyűlést, pedig ez volt a cé l!

Károlyi. Több véleményt hallott, javalja, hogy e fontos kér
désben egyiket se fogadja el a gyűlés, megvitatás nélkül, csak 
egyszerűn: hogy a minister nevezze ki az elemi oktatót. Éhez 
hozzá nem áll; hanem, hogy a község választván, a minister erő
sítse m eg, ezt elfogadja. Ha más választ a népnek, elégedetlen 
lesz vele, s ekkor az elégedetlenség ördöge üti majd föl fejét.— 
Az lenne hát még a kérdés;: ha a nép választ^miképen válassza? 
Erre nézve azt mondá Tavasi: bárki választatik, rósz nem lehet, 
mert a képezdéböl jó bizonyítvánnyal fogott kikerülni. Ez, ellen v 
nincs kifogása szólónak; csak arról kíván még kérdést tenni, mi
kép választ a nép? Csorna azt mondá: a felekezetiség is tekin
tetbe vétessék; — és ebben sok van, nem lehet tehát azt egy 
veto szóval mellőzni. Nézete, hogy a hol például a nép egy 
harmada katolikus, olt / 3-nyi erővel folyjon be a választásba és 
pedig fejenkint, s határozzon az átalános többség.

Brossai Sam. Mélyen érzi az aggodalmat, melyet az elemi 
kivált falusi oktatók éreznek a nép irányában, melytől választat
nak ; nézete mindazáltal az, hogy a,nép válasszon; de a minister 
erősítse meg a választás érvényességének kitünte után. Ez töké
letes biztosságba helyzi a tanítót; s más részről a szülők is bi- 
zodalomnal leendenek hozzá, mint saját választottukhoz. A válasz
tás* fejenkinti szavazással történjék; de bizonyos qualifikatiók mel
lett. A felekezetiségre megjegyzi: hogy a mely felekezeté az os
kola, az válassza meg a tanitót.

Ney (elnök). A többség kivánata, hogy a nép válassza az 
elemi tanítót; ha továb tetszik vinni a vitatkozást, folytassák.
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Dienes. A felekezetiség mellőzését tegnap kimondottuk, s ma 
még is előhozzuk! Takács ur poroszhonra hivatkozott; szóló is 
épen akkor volt poroszhonban, mikor Takács u r, s a mi akkor 
úgy volt, martius 15-ke óta már ott sem leszen úgy! — Még 
csak egy eddig emlitetlen pontra kivánja a t. gyülekezetei figyel
tetni, és ez a tanitásbani nemzetiség. Szóló nem tart attól, hogy 
valamikor pánszláv oktatási ministerünk legyen; de igen is attó l, 
hogyha a nép választ, akkor pl. az árvái, vagy liptói valamelyik 
község épen oly tanítót választ, ki leglelkesebb pánszláv, ne csak 
aíra törekedjünk, hogy olvasni, írni tudjon a növendék, hanem 
hogy .^egyszersmind a magyar nemzetiség szellemében vezet
tessék)

(Nagy hézak a naplóban.)
f.) A 6-ik pontra nézve :
Kgós: indítványozza, hogy Varga János jeles tanrendszere 

ajánltassék a ministeriumnak.
Többektől megjegyeztetik, miszerint e dolog az országgyűlés, 

nem pedig a ministerium elejbe tartozik.
Takács. A kormány alakítson évenkint dologértő egyénekből 

gyűlést, a rendszer körüli dolgozásra s javitásra.
Hunfalvi János. A rendszert országgyűlési törvénnyé óhajtja 

emeltetni. A ministerium időnkint értekezzék szakértőkkel.
Majer. A szakértők időnkint tartsanak gyűlést. (E nézethez 

járul a többség.)
Csorna. A jelen rendszert terjesszük föl a ministeriumnak. Jö

vőre nézve pedig, előhaladhatás tekintetéből, szóló pártolja Ta
kácsot.

Brassai. Ä tanrendszernek meghatárzását országgyűlés elejbe 
tartozónak nyilvánítja. Csak hogy azon rendszer legyen oly álta
lános , hogy senkit ne nyűgözzön.

Takács. Az országgyűlés rendszerint politikai képzettségű és 
érdekű férfiakból állván, a tanrendszer elővételét örömest elhalo
gatja , s ha előveszi, és rosszul csinálja, ő maga közvetlenül a 
bal lépés súlyát nem érzi. S azért az országgyűlési ut nem a 
legcélirányosb.

Alelnök: tehát hallgattassanak meg időnkint szakértők.
Takács: .elégtelen , — legyen szabad gyűlés.
Egy tanító', jobb volna tanodarendszerröl mint tanrendszer

ről szólanunk.
A többség a „tanrendszer“ kifejezés és a választmányi szer

kezet mellett marad.
A választm. munkálatok 8-ik pontja marad.
Olvastatik a 9-ik pont.
Kovács Jósef. Azt kérdi, csak közös iskolák értetnek-e itt , 

vagy a magán-intézetek is? (Igen!). —
Csorna. A raa^án-iskolákban képzettek is, a status iskolái

ban visgáltatván meg, nyerjenek érvényes bizonyitmányt. —



10. pont (helyes!)
11. pont (maradjon!).
Takács. Mindent az állodalom nyakába' tolni, nem tartja 

tanácsosnak; mert majd képes lesz-? ezt tenni, avagy sem ? Er
délyben, ügyfelei úgy vélekednek, hogy sem a statusnak terhére 
lenni nem kívánnak; sem azért hogy az állodalom általi elláttatás- 
bol cifrálkodhassanak, szabadságukat eladni nem akarják. Kül
földön didaktrumot fizetnek és ez kivált politikai tekintetben igen 
helyes. Azt sem tartja jónak, hogy a tanár maga bíbelődjék já
randósága beszedésével; hanem didaktrumot fizessen a szülő.

Varga Ján. Sokat mondhatna előtte szólott nézeteire — de 
elhallgatja, s csak azt mondja, ne kényszeriltessék a szülő s a 
köznép, hogy az oskoláztatást fizesse; a köznép ne is tudja:,' 
hogy oskolaadót is fizet, hanem olvadjon be ez is a közteher
viselés nevébe.

12. pont (helyes!)
Tarnst. A tanítói gyűlés nyomott javaslati irányeszméi közt 

az áll, hogy a 25 évig hivataloskodott tanító nyugdijaztassék, s 
családja az országos földalapból egy telekkel adományoztassék. 
Csodálkozni fognak a hallgatók, hogy ezen példátlan indítvány 
té te te tt; de mivel eddig a tanító csak proletarius volt, s a taní
tói kar tette a legintelligensebb proletariátust, ezt meg kellene 
szüntetni; s hogy megszüntessék, fekvő birtokot kellene a tanító
nak adni, legaláb egy kis földtelkecskét, mely 25 évi szolgálata 
után néki mintegy sírhelyül szolgáljon!

Kós. Nem lehet előtte szólóval egy véleményben, a föld nem 
fizetés, s e mellett művelésére eszközök kellenek.

Dienes. Tavasi indítványára azt mondja , hogy itt nyugdíjról 
van szó, a föld pedig donatio lenne; s hogy adjon a status mint 
deniknek földet ? (marad a szerkezet.)

(Varga János olvassa a 13-ik pontot.)
Majer. Nyilatkozattal tartozik az igazságnak. Eddig a plebá- 

nus volt az iskola fölügyelője; ezt most nem akarják; de azért 
egészen ne zárassák ki a lelkész a nevelésrei befolyásból. Indít
ványa e pontra az : hogy a helységi felügyelőtanácsnak minden 
rendű lelkész tagja legyen , hogy igy megváltóztatván a tanrend
szer , a tudatlan népet eljárásában a* pap vezérelhetné.

Dienes. Nem szeretné ha az iskolai fölügyelőségböt a pap 
kizáratnék, de azt még úgy sem óhajtja, hogy mint eddig né
mely család sarjadéka született főispán, úgy minden pap szüle
tett iskola fölügyelő legyen; ha a nép bizalommal viseltetik irán
ta úgy is megválasztják. Enyit erre; de más pontra kíván szól
ni. Az eddigi tervben a nép repraesentálva van , a kormánynak 
szinte befolyása van az iskolák igazgatására, csak a tanító nem 
foly b e ; erre nézve azt indítványozza : hogy a kerületi igazgatót 
a kerületbeli tanítók válasszák , igy mindenki érdékének elég van
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téve. Azért a 13-dik és 14-dik pontot egyesitni óhajtja úgy hogy 
a kerületi igazgatók a kerületbeli tanítók által választassanak.

Németh Endre. A városi iskolákra nézve az a megjegyzése, 
hogy a főtanitó maga legyen iskolájának fölügyelője, mert a fölü
gyelő külömben sem néz utána.

Ney Ferenc. Még egy előadandó indítványa is van ; mat 
szombat, holnap vasárnap, sokan elmennek s pedig még a többi 
szakosztályok is referálni akarnak , ha ily hoszasan nyilatkozunk, 
úgy ki fogyunk az időből hogy a többi szakosztályok munkálata
it a vidékiek nem várják be, azért felkéri a tagokat, hogy rö
viden s a tárgyhoz nyilatkozzanak.

Brassai Samu. Valljon a kerületi fölügyelőség minden kerü
letében levő iskolákra ügyel e föl, vagy csak az elemiekre? Ezr 
utóbi esetben a felügyelő mellé egy pár a népből választott ta
nácsnokot kíván.

Csorna. A felügyelőség szerinte keltő, anyagi s a szellemi
ekre. A tanító tanítási eljárására nem kell fölügyelet, csak az 
anyagiakra. A kerületi fölügyelőt tanítók által választatni anyi, 
mint a tanítót magára hagyni. Ezt a fölügyeletet a. népből kívánja.

Takács. Dénes Lajos elvét pártolja s igy az első kebli kor
mány tagja legyen a tanító maga is. A kerületi felügyelés ne 
bízassák egy egyénre, hanem testületre; ennek tagjait a riép és 
tanítók" kandidálják s a, minister nevezze ki.

Bacsdk. A lelkész választható-e az iskolai tanácsba?”(Töb
ben: igen!) Ha igen, úgy megnyugszom. — Egyébiránt akár úgy 
tekintessék, mint rendes tanító.

A 15—ik pontra nézve:
Varga álelnök: a kifejezést éleselli („bureaukralia, hierarchi- 

a , ármány“ .)
Egy tanító. Nem elég csupán visszahelyezni, hanem kár- 

mentesítés is kell. Az énipamat a tolnai tractusban eltették; pedig 
tökéletes igaza volt, de a papjával nem fért össze.

Szvorényi nem helyesli; sem az egyedes példák fölbozatalát, 
sem a bureaukratia hierarchia s ármányféle kifejezéseket a szer
kezetben.

A szerkezet némi enyhítésével, a néptanodai terv fölötti vita 
befejeztetvén , Majer fölolvasá a leánytanodai s nő növeldei tervet, 
mi különös észrevételekkel kisérve nem lön.

Az iparosztályi elnök jelenti, miszerint az ipartanodái terv 
készítésére munkatárs nem jelenvén m eg, ő egymaga nem fogott 
hozzá.

Ezek ntán Tavast következő indítvánnyal lépe töl: testület 
nem dolgozhatik terveken , pedig munkánk sietős. Bízzuk tehát a 
dolgot egyesekre. Ezen indítványommal kapcsolatban azt óhajtóm, 
hogy folyjon át gyűlésünk az állandólag működhető nevelési tár
sulatba, mely eddigien csak pesti, de igy, ha nekünk tetszik, 
országossá leend. Kebleztessenek abba mentül több vidékiek is.



Bizzunk meg tehát, mint mondám, a tervek készítésével egyese
ket, akár a vidéken, akár itt lakókat. A megbízottak küldjék be 
még septemberig dolgozataikat: itt helyben pedig az akkor már 
országos név. társulat bírálja meg azokat, és úgy juttassa el il
lető helyökre.

A nevelési társulat mint állandó tanárgyülés, évenkint össze
írhatná a vidéki képviselőket, és vidéki egyletekkel összekötte
tésben állhatna.

Egyszersmind ajánlja szóló az általa és Ney által megindí
tandó ,,Tanoda“ cimü lapot, mint egyik módját a nevelési néze
tek terjesztésének.

Tatai Istvtín. Szívesen fölkarolom ugyan mind a nevelési 
társulat mind a tanoda-lap ügyét. De azt fölkarolva, nem akarom 
gyűlési teendőink fonalát most egyszeriben megszakítói. Ne fe
lejtsük , miszerint nagy fenék kerittetelt e gyűlésnek. Az ország 
minden vidékeiről együtt vagyunk, oly szándékkal híva s jőve, 
hogy uj tanoda redszert tervezendünk. Ha e nélkül ősziünk e l, kész 
gúnnyá leszünk. Legyünk tehát már most együtt mindaddig, a 
mig a szándéklott terveket el nem készítjük.

E nézet elfogadtatván, a legközelebbi közülés más napi 10 
órára tűzetik

Negyedik napi közgyűlés juh 23- kán.

Ney jelenti hogy a szakok némelyike bevégzé már munká
latát. Mindenek előtt azomftan a tegnapi jegyzőkönyvet kívánja 
hitelesítés végett fölolvastatni.

Majer. (Olvassa a tagnapi jegyzőkönyvet, mely hitelesítetett.)
Ney. A képezdei s vaknevelői szakok bevégzék munkálatai

kat, a képezdei szakmunkálatot kívánja tárgyaltatni.
Majer. (Olvassa a képezdéket illető tervét a szakosztálynak.)
Tavast. Jelenti, hogy Varga János alelnök betegeskedése s 

családi viszonyai által akadályoztatván, a gyűlésekben továb részt 
nem vehet, s ennek következtében alelnök választásra hivja föl a 
gyűlést.

(Alelnöknek fölkiáltással Brassai Samu választatott.)
Brassai. Nézete a tanítók képzésére nézve egészen eltérő 

mások nézeteitől; ő t. i. a tanítókat gyakorlatilag kívánja képez- 
tetn i, akkint mint Angolhonban az ügyvédek képeztetnek; t. i. 
o lt , ki ügyvéd akar lenni, valamely jogtudor mellett mindaddig 
gyakornokoskodik, mig szaktudományában elég erősnek találta
tni. Ezt követve a tanítók képzésében sükeresebhgn s jutányosab- 
ban érnénk célunkhoz és a képezdék feleslegesekké válnának. A 
jó iskolai bizonyítvánnyal ellátott egyén valamely jeles tanító mel
lé megy gyakornoknak, bizonyos évi gyakorlat után főnőkétől ha



jó bizonyítvánnyal bir, képzett egyénnek tekintethető. Ezen eljá
rást főkép gazdálkodási szempontból is javalja.

Majer. Brassai ur e nézete által egész Europa addigi eljá
rását rosszalja, s a képezdék szüksége ellen harcot üzen a ne
velési közvéleménynek. Az ajánlott gyakorlati képzés célszerűtlen— 
ségének legnagyobb bizonysága népnevelésünknek hátramaradása- 
mert az 1806-ban kiadott „ratio educations“ szerint, ez időben 
mindenki, ki iskolát végzett, alkalmatosnak tartatott a tanításra, 
s az ajánlott mód szerint gyakorlat által készültek tanítóink s kö
zösen tudjuk, hogy mily elhagyatott, árva állapotban vala nép
nevelésünk. A képezdék gyakorlat nélkül igen keveset érnek, s ez 
áll megfordítva is. Azért e kettőt kapcsolva alkalmazzuk.

Zimmerman. Köz elismerés szerint jó gyakorlat ott nem le
het, hol elméleti alap nincs, azért épen nem osztja Brassai Sa
mu véleményét.

Ney. Az-alelnök nézetei cáfolásába ne [bocsátkozzunk, mert 
ezt ő , mint értesítve vagyok , csak mint eszmét hozta föl, nincs 
szándékában vitát idézni elő fölötte. Térjünk a szakjavaslalra.

Dienes Lajos. Ellenzi, hogy négyféle képezdék állítassanak 
föl. Egyenlőségei óhajt, mind képeztetésben mind fizetésben. A 
didaktika tanítója legyén egyszersmind egy elemi iskola tanítója is, 
hol a gyakorlatban képezze hallgatóit.

A kisdedovás, süketnéma és vaknövelésre nézve elkerülhel- 
lenul szükséges: hogy legyen a fővárosban jól rendezet siketné
ma , vaknövelő és kisdedovó minta-intézet, melyek mindeniké- 
nek egy árrá rendelt tcffiárá legyen, ki a képezdei hallgatóknak 
elméleti előadásokat taríson, a növendékek pedig némi gyakorlati 
ismeretek megszerzésére bizonyos órákban hol egyik hol másik 
intézetbe járjanak el.

Bacsák. A képezdékre nézve az az észrevétele, hogy a nö
vendékek seminariumokban együtt lakjanak, mint Poroszországban, 
igy a szegényebb szorsuakon is segítve lenne.

Majer. Bacsák ur serainanumára azt jegyzi meg, hogy a 
néptanító nem kolostori életre képeztetik, hanem nyilvános életre, 
igy a seminarium e célnak nem felel meg.

Ney. Kérdést tűz ki: hogy az első pontot, fő eszmében, az 
az, hogy Pesten külön képezde állitassék három évi tanfolyammal 
elfogadják-e vagy nem?

Tavasi. A nevelésben nincs felsőb s alsób rend. Minden ta- 
nitó legyen egyaránt képzett pádagogus, ezt megkívánja a falusi 
tanítóban épen úgy mint a városiban, azért minden képezde le
gyen országos s e tekintetben külömböztetést tenni nem akar. 
Szerinte csak a tanítóképzése háromféle, denem a tanító, u. m. 
kisdedovói, elemi- és jótékonyintézeti; ezek szaktudományaikat 
külön szerezzék m eg , de mind a háromban megkívánja, hogy 
pádagogiailag képzettek legyenek. — Azért az elemi képezdék



legyenek mindenütt egyformák s azon elv szerint rendezvék, 
hogy: a növendék tanulva tanítson és tanítva tanuljon.

Ney (elnök.) Szerinte minden tanítónak egyaránt kell bírnia 
pádagogiai képzettséggel, de még is külömbséget tesz a városi 
és falusi tanítók képeztetésére, mert az elsőnek tárgyilag több 
ismeretet kell szereznie, mert mintegy előkészitendi tanitványit 
a reál iskolákra, azért a pesti külön képezde mellett nyilatkozik.

Takács. — A csupa gyakorlati képezést még most nem pár
tolhatja , mert még kevés az olyan tanító, ki mellett a gyakor
nok helyesen kiképezhetné magát. A képezdékre nézve a külöm- 
böztetést elfogadja akként, hogy minden felsőb iskolák mellett, 
egy felső képezde is legyen a városi iskolák számára.

Nagy Jósef. Háromféle elemi képezdét nem akar , legyen 
ez egyforma, s a real-iskolákra állítassák föl külön képezde.

(Hézak a naplóban.)
Dienes. In thesi szinte egyenlő képezdéket óhajt, de ez in 

praxi alig kivihető. A vak- és siketnéma intézetekre nézve óhajt
ja , hogy egy fővárosi vak és siketnéma intézettel kapcsolatban 
létezzék siketnéma s vaktanilói képezde.

Ney (elnök.) Nem oly titokszerü mesterség ám a vaktani- 
tás , hogy a miatt szinte képezdét kelljen fölállitni. Én (úgymond 
szóló) nehány héten át helyettese valék Halványi urnák , és 
csakhamar beleigazodtam a vaktanitás csinjaiba.

Koós. Képezde csak falura vagy mezővárosra való; s a si
ketnéma és vak tanitás egészen különváltan maradjon , mert teljes 
lehetetlenség együtt tanitni siketnémákat és vakokat ép gyerme
kekkel. (

Tatai István. Hogy ez teljes lehetetlenség volna , annak a 
siketnémákat illetőleg — ellenkezőjéről győződtem meg a vveis- 
senfelsi képezdében, hol egy tanító együtt tanita egyéb gyerme
kekkel siketnémákat, s ugyan ilyeneknek együtties tanításában 
útmutatást ada a képzendékeknek.

Majer. A felső szó ellenszenvvel találkozván, legyen egysze
rűen nőképezde.

Seltenreich. Kívánatos, hogy a leányneveldéket nyitók csa
ládosak legyenek, minél fogva családias képzést nyújthassanak. 
Egyébiránt nyelvek dolgában is készítsük úgy el a majdani nő
nevelőket, hogy a francia s a jött-ment gouvernanteokat telje
sen nélkülözhessük és kiküszöbölhessük.

Elnök Ney. Nyugodjunk meg a tervben, hisz tökéleteset 
úgy sem adhatunk. Most — mielőtt számra megfogyatkoz
nánk — fölhívom önök ügyeimét azon általam irályozotl kérel- 
mezési iratra, melynek kíséretében terveink a ministernek átnyuj- 
tandók lennének.

Tavasi. Figyelmezteti a tagokat, hogy gyűlésünk egyik föl
adata az, hogy szaktervezeteket készítsen; mert tudjuk hogy a 
ministerium is készít s nem kívánná hogy az egészen rólunk nél-
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külünk történjék. Továbbá indítványozza, hogy egy petitiót intéz
zünk az országgyűléshez hogy nevelési törvények készítessenek.

Takács. Nem heljesli az indítványt; mert annak csak akkor 
volna helye, ha biztosan tudnánk hogy ily törvények eszközlése 
nincs szándékában a ministernek, de ezt nem tudjuk s igy bi
zalmatlanságot árulnánk e l , s ere annál kevésbé vagyunk följogo
sítva, mivel nem az egész ország tanítóinak képviselőiként vagyunk 
itt Azért ily törvénynek sürgetésére a ministert kérjük meg.

Bacsók. Az egyik nem zárja ki a másikat, petitiót a tör
vényhozáshoz adatni kíván, de a minister által nyujtassék be.

Majer. Ha az országgyűlés eleibe terjesztünk petitiót jogosan 
cselekszünk, de célunkat úgy is elérjük ha a ministert szólítjuk 
föl nevelési törvények sürgetésére.

Tavast. Ő nem a dolgozatokat kívánja az országgyűlés elé
be terjeszteni; hanem petitiót arra nézve hogy nevelési törvé
nyek mentöl előbb alkottassanak ; mert most minister van ki kor
mányoz , de törvény mely szerint korraányoztassunk még nincs.

Sellenreich, Indítványa: hogy ugyan azon petitióban mely a 
szakmunkálatokat kiséri, kérjük meg a közoktatási ministert hogy 
nőnevelési törvényeket sürgessen.

Pecz. Pártolja Seltenreich indítványát.
(A többség megegyezése következtében elfogadtatatott.)
B rassa i: pártolja Seltenreich indítványát.
Tavast. Ezen önkény alatti, törvény nélküli állapot, mely

ben jelenleg vagyunk, s melyben förülröl csak reánk parancsolnak, 
menjetek szé t, ekkor megint jőjjétek össze, sat. elviselhetlen egy 
állapot: Ebből ki kell vergődnünk. S ugyanazért kéryényileg szólit- 
tassék főt a törvényhozás y hogy nekünk mentül előb eszközöljön 
tanügyi törvényeket.

Tatai. Én a törvényhozáshoz tanügyi törvények sürgetése 
végeit nem járulnék; mert meg vagyok győződve, hogy azért 
minekünk még sem lesznek eléb törvényeink, sőt hogy egész 
sürgető lépésünknek egyéb eredménye nem lesz , mint az, mi
szerint mi a mostani oktatásügyi ministeriumnak indirect hizal- 
matlansági szavazatot lálszandunk szavazni: mi anyira céltalan, 
hogy ezt meggyőződésem szerint indítványozó nem is akarná. 
(A gyűlés a minister elejbe járulást elégli.)

Ezekután Majer fölolvassz a siketnéma- s vak—tanítóké— 
pezdék tervét mely is helyeselve lön. Az utóbira nézve 
Dienes ajánlá, hogy épen oly helyen állittassék föl, hol népta- 
nitóképezde van , —  mely javaslat többektől célirányosnak lön 
elismerve.
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Ötödik napi közgyűlés. Juh 25-kén.

(Reggeli 1 0 -töl, délutáni l  óráig.)

Elnök. A minister elejbe járulandó küldöttségnek tagjai kik 
legyenek ?

A kérdés következtében , Ney vezérlete ala tt, tagokul a kö
vetkezők neveztettek k i: Tavasi, Koós , Zimmermann , Tatai, Jed
lik , Seltenreich, Halványi, Kolonits, Horony, Virnau, M ajer, 
Karádi, Németh, Dierner.

Elnök. Figyeltet, miszerint napirenden a gymnasiumi s fő- 
tanodai terv lévén, ezt inkáb csak megerősítés, mint megvitatás ' 
végett óhajtja felolvastatni.

Tatai. Kitörésre kéri társait és figyeltet, miszerint jobb is 
szebb is lesz a fölfedezendő roszat a tervből elvitatni, buktatni, 
s kiigazitni, mint önbelátásank kompromissiojával megerősitni. 
Azért annyi időt fordítsunk rá , menyi ily fontos dolognak átgon
dolására s megrostálására szükséges.

Kuntzius. ügy de hiszen már nagyon is meg gyérültünk , 
valljon intézkedhetünk-e igy ?

Többen. Az iigyérdekleltek jelen vannak; nem is vagyunk 
bizonyos számhoz kötve. Halljuk a szakülési munkálatot.

Dienes. Még elób egy kérésem van. Tudom miszerint a 
napló kiadatik. T ehát, nehogy valakinek nem mondott szók is 
adassanak szájába , jó leszen ha a naplót a szerkesztőnél kinyo- 
matás elölt bár melyikünk megtekintendő

Tavasi. Mint kiadó eziránt megnyugtató Ígéretet tön.
^Ezekután Pec% Gyula olvassa a gymnasium iránti javaslatot 

a fegyelemig.
Tatai. Itt külön szakasz kezdődvén, megtehetnénk már pon- 

tonkint észrevételinket.
1. pont. Tatai. Figyeltet, hogy ez nem eléggé határozott. 

(Csekély módosítással határozotabbá tétetett.) ,
3. pont. „Tanegyetem‘( helyeit a többség a főtanoda szót 

igtatja be.
4. pont, Tatai. Hogy a gymnasiumba lépő gyermek magya

rul tudjon; tulvitt követelés, elég magyarul olvasni s irni tudnia.
Dienes. Minden esetre mondassák ki hogy a tannyelv magyar.
Hunfalvi János a követelést szinte tulvitnek s impraktikus- 

nak találja.
Pecz és Brassai egyszerüb szerkezetet javasolnak.
Brassai. A magyar nyelvnek ilyféle követelése az ország 

több vidékein, pl. a szászok közt nem kis ingerültséget szülne.
Vállas. Ha a szászok az országos tervet elfogadni nem haj

lanak, ám állítsanak magok erejével külön intézetet.



Dienes. Ha megkívánjuk a kisdedovóktol a magyar nyelvet, 
megkívánhatjuk azt i s , hogy a fiú az elemi osztályokban szerez
zen anyi jártasságot a magyar szóban, hogy a gymnasiumi ma
gyar oktatást megérthesse. Yagy>ha tetszik engedjünk ebbeli kö
vetelésünknek három évet életbe léptetése végett. .

\állas. Tervünk szerint minden községnek oly tanítója lész-, 
'miszerint mód a magyar nyelv megtanulására .sehol sem hiány— 
zandik az országban.

Csorna. Mondassák k i, hogy a gymnasiumba menendő ok
vetlenül tanuljon magyarul.

ßrassai. Most is a nyelv ügyével hajtogatják a, népfajokat. 
Ne adjunk töbröl több üszköt a bujtogatók kezébe.

JYlajer. Az ország közszelleme igényli ar magyar nyelvnek 
terjesztését; de ßrassai aggodalmában osztozik szóló is. Elég ha 
magyar írásban, s olvasásban kívánunk a belépőtől jártasságot.

Dienes. Részletesben bizonyítja, miszerint a tót községek a 
nyelvkérdésével m agukat, fölbujtogatni nem hagyják. Nem a fa
lusi tanodába akarja a magyar szót bevinni, hanem csak a tu
dományos tanodákba lépendőktöl követeli.

Tatai. Példával bizonyítja, miszerint szükségtelen is a gyer
meknek magyar olvasáson és íráson tú l, beszédben is jártas
nak lennie már gymnásiumba léptekor, egy pár hónapnyi ottben- 
lét tesz a magyar nyelvbeni járatlanságról.

Müllner. Ezen állítást a tapasztalás által nem igazoltnak nyi
latkoztatja.

Elnök. A Pecz által javasolt szerkezetbe következő két szót 
kívánja tétetni; kellő sikerrel (t. i. végzetté legyen az elemi ta
nodát a gymnasiumba lépő.) Elfogadtató.

5. pont. ßrassai. A nyelvészeiben nincs eléggé kiemelve a 
magyar nyelv ; nincs úgy szólván az egésznek gerincévé s alap
jává téve, minek lennie kell. — A latin nyelvvef a hellént coordi- 
nálni hasztalannak tartja.. Rendes tantárgynak tartja a francia és 
angol nyelvet. A hellén s római régiségeket külön tanná tenni 
nem akarja.

Tavasi. Tervünk a klassicismust kötelezővé teszi, a reálékat 
e mellett eléggé felkarolja; az európai müveit nyelvek tanulására 
rendkívüli alkalmat nyújt. Rt tehát minden kellőleg van méltányolva. ,

Váltás. A francia nyelvet rendes tantárgynak óhajtja.
Orbán. Az angolt is.
Tatai. Enyi nyelvnek rendszerinti tanítására mikép terjesz

kedhessünk, nem igen látja módját. Egyébiránt hiszi, miszerint 
jelenleg a hellen nyelv lehet leginkáb kérdés tárgya, u. m. a 
mely külországban s eddigien nálunk is rendes tantárgy, de^so
kaktól elleneztetik , és anyiban nem ok nélkül , menyiben hazánk
ban a tanulandó nyelveknek egész özöne nyomja az ifjat. Azom- 
ban ő maga részéről, ha csak lehet, nem szeretné kirekesz
tetni a hellen nyelvet és irodalmat.



Hunfalvi János. Röviden fejezzük ki miszerint a magyart és 
németet a beszédbeli használatig, a latint az irályozásig, a hel
lént csak mégértésig, s a többi európai nyelvek műveltjeit rend
kívülien akarjuk tanitatni.

Brassai. Újabb szerkezetet javaso l, melyben mindén hazai 
nyelvek tanulására nyittat ik alkalom.

Tavast. E nyelvnek tanulására inkáb az egyetemen nyittas
sák alkalom. Hunfalvi nézetéhez járul. A többség Hunfalvival ta r t , 
sót felszólítja a pontot nézete szerint szerkezteim.

Takács, Brassai indítványához járul.
Dienes Brassaival tart a magyar és francia nyelvre nézve 

de tőle eltérőleg , a német nyelvet is rendes tantárgyul óhajtja. 
A hazai nyelvek megtanulására alkalmat nyújtani szinte helyesli.

\akabi A francia nyelvet rendkívül kívánja tanilatni.
Vállas. Megjegyzi, hogy az irodalomért Kell tanulni a francia 

nyelvet.
Hunfalvi. Fölolvassa szerkezeiét mely el is fogadtalik. Csak 

a görög nyelvre nézve óhajtja az elnök szavazás ulján eldöntetni, 
ha rendes tantárgy legyen-e az vagy se ? A többség a rendkí
vüli tantárgyak sorába teszi.

6 . pont. A gymnasiumnak hét osztályra, illetőleg folyamra 
oszlásában a gyűlés megnyugszik.

De az egy-egy osztályra fordítandó időrül szó nem lévén, 
Tatai hozzá kivágja tétetni miszerint az egy-egy tanfolyamban 
töltendő idő legaláb egy év, elfogadtatik.

8. pont. A szakosztályi munkálatban a lanilók száma határo
zatlanul maradván erre nézve:

Tatai. Miután eddigien legtöbb gy nnásiumainknak fő baja 
épen abban áll, hogy 9—10 ember helyett 2 — 3 működik ben
nük szinte kétségbe esetlen mérkőzve a föladatnak nagy terhé
vel; ha semmi egyebet határozottan ki nem mondanánk is ter
vünkben, anyit minden ese're bele tegyünk , miszerint a rendes 
tanítók száma, legaláb is akkora legyen a hány az osztály és azon 
felül még egy igazgató, egy gymnasia, énektanitó, s végre a 
hol és a menyire lehet még rendkívüli oktatók is. A tanítói erő 
elegendő voltán fordul meg mrnden, mit a gymnasiumra nézve 
szépet, jót tervezünk.

Már a mi a szaki és osztályi rendszert illeti, sem amazt, sem emezt 
kizárólag a gymnasiumban nem látnám helyén, valamint az elemi 
tanodában csupa osztály rendszert, az akadémiában pedig csupa 
szakrendszert ajánl az eddigi tapasztalás, úgy a kettő közti gym
nasiumban e két rendszernek némi kapcsolatban kell lennie.

Takáts. Elég volna általányban oda tenni, hogy elegendő 
legyen a tanító.

Talai. Úgy de hiszem az a baj, hogy a világ az eddigi 
elégtelen tanítót elegendőnek hiszi. Ilv relativ és határzatlan kife-

6
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jezések mellett a régi nyomorúságban még mélyebbre süpedhe- 
tünk.

Jancső. Nincs említés a tanitványszámrol, s ahoz képest 
kellendő párhuzamos osztályokról.

Brassai. Az osítályyendszert teljésen kizárhatónak nyílvánítja*. 
Hivatkozik Kolosvárm, hol csupa szaktanítók műkődnek , még is 
meg van a kellő rend és iparkodás.

Tatai. Újabban mellőzhetlennek nyilványitja a tanítói erő 
meghatárzását. Kiemelita fiatal segédoktatók alkalmazásának ab
beli észokát, miszerint igy a gymnasium a majdani gymnasiumi 
rendes oktatók képezdejeül is szolgál: mi a jövőre tekintőnek igen 
fontos. —  Végre szóló kifejtett nézeteihez képest ajánl szerkeze
tet], mely elfogadlatik.

9. pont. A tanárok választásáról. — Erre nézve P e c z: ideig
lenes segédoktatók közüli választást ajánl.

Tavast. A szerkezet értelmében pártolja a szakversenyt 
„ Jancső. Legaláb egy évi próbatanitást kíván.

Brassai. Szabad-e az egész ifjúságot próbának kitenni?
'  Tatai. A szerkezet szerinti szakversenyt nem véli azon célra

elvezethetőnek, melyszerint rendes oktatókul csupán azok alkal
mazandók, kik magokat a tanításra nem csak készület , hanem 
gyakoroltság tekintetében tanúsították alkalmasoknak. Én (úgy
mond) igy javasolnám: kik magokat mint gymnasiumi segéd ok
tatók sikerrel-eredménnyel tanitni képeseknek bizonyították, azok 
közül jeleljen ki az illető gymnasiumi igazgató, egyetértve tanító 
társaival, az ilykép kijelöltekböl nevezzen ki a kormány vagy az 
alapító s felügyelő testület, ez utóbi esetben minden esetre kor
mányi megerősítés kivántatván.

Csorna. Szinte oda nyilatkozik, hogy a gyakorlottaknak le
gyen elsőbségök a csupán elméletileg készültek feleit.

Tavast. Tatai indítványát azért nem pártolja, mivel úgy a 
választást helyhez kötöttnek, nem pedig az egész ország egyéneire 
kiterjedőnek véli.

Takács. Tegyük oda, hogy a kerület tanács legyen figye
lemmel a segédoktalókul működőitekre.

Vállas indtványára, a szerkezetbe a ,,verseny“ szó elejbe 
„gyakorlati“ tétetik, ugyan az ő indítványára a pályázat szüksé
gétől felmentetnek az áthelyeztetni kívánó rendes tanítók.

Tavast. A párlfogolási viszaéléseknek eléjét veendő, a ver
senyzettek fölött ítélgetők és szavazók ülését nyilvánosnak óhajtja, 
miviszhangra talál.

A tervnek hátra levő pontjai,úgy szinte az ez után követ
kezett fegyelmi és tanfolyami te rv , nem külömben a főtanoda 
iránti javaslat, idő rövidsége m iatt, minden vitatás és módosí
tás nélkül úgy hagyatlak, mikép azokat az illető osztályok bead
ták vala.
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Ilykép a gyűlés teendője bevégeztetvén, az elnök a gyűlést 
berekesztelle

Berekesztő szavai — utóbi följegyzés szerint következők: 
„Bevégeztük ime munkálatainkat tisztelt társaim , — minő sü- 
kerök leend, az nem tőlünk függ. Hogy 'többet nem tehettünk, 
azt leginkáb az idő rövidségének kell^tulajdonitnunk, s részben 
annak is hogy egymást nem ismervén, sokáig kelle egymást felvi— 
lágositnunk, mig végre kifejlett azon közmeggyőződés: hogy mi 
csakugyan akarunk és tudunk közértelemrnel, minden felekezeti
esség fölé emelkedetten , igazán testvérileg tanácskozni. S ezt 
fényesen bizonyitolta be ezen gyűlés. Legkisebb személyes sér
tés, bántó kifakadás nem történt öt napi együtt létünk alatt. Meg
mutattuk : hogy mi valóban mint nevelők s tanítók , mint müveit 
férfiak tudtunk tanácskozni. S ez nagy nyereség. — De nyere
ség ama nehány nagy elvnek megállapítása i s , melyet különösen 
a két első napi harc által kivívtunk. Erre is bátran hivatkozha
tunk a világ előtt.

A mi a szakosztályi munkálatokat illeti, azok nagy részben 
még hiányosak, és inkáb vázlatok, mint kikerekitelt munkálatok. 
De rövid öt napról többet várni alig leliele. Nem is akarjuk mi e 
gyűléssel bevégzellnek nézni hivatásunkat, — sőt csak kezdemé
nyül nézzük ezt majdan kifejlendő bővebb és kimenlőb mulkálko- 
dásra. A miért is legőszintéb köszönetemet nyilvánítom a nevelé
si társaság nevében, hogy ezt a jövő évben tartandó hasonló 
gyűlés egybehivásával s rendezésével megbízni szíveskedtek.

Csekély személyemet illetőleg, köszönetét mondok azon tü
relemért , melyet irántam tanúsítottak. Nem hiszem, hogy nagy 
hibákat követtem volna el az elnöklésben. Én semmi véleményt 
nem erőszakoltam, mindenki nyilatkozatának szabad befolyást en
gedtem a megállapodások kifejlésére, s igy az a mit tettünk, 
ha kevés i s , kétségtelenül a többség szabad közvéleményének 
eredményéül tekinthető. Ha még is némelyekben hibáztam, szí
veskedjenek azt a mindnyájunkkal közös emberi gyarlóságnak 
vétkül felróni.

Ezzel magamat s t szótársaimat szives emlékezetükbe ajánlom.
Végre — s most már nem a magam s tiszttársaim nevé

ben , hanem a szent nevelésügy nevében — azon óhajtásomat fe
jezem ki : vajha minél gyakrabban s minél nagyobb számmal 
gyűlhessünk igy össze, hogy a hazai tanítás- és nevelésügyet, 
csekély bár de jó szándékú közremunkálásunkkal, mielőb közvi
rágzatnak indilni segítsük. Éljenek boldogul! —

6 *
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A tanítói egyetemes gyűlés küldöttsége a nevelésügyi 
minister előtt.

Julius 28-kán a petilio s csatolványok átadása végeit 25 
tagból álló küldöttség jelenvén meg a nevelésügyi minister elölt, 
a küldöttség szónoka J\ey Ferenc mintegy ilyképen szólott:

Tiszelt Minister Ur!
M i, mint a most Pesten tartatott egyetemes és közös ma

gyar taniló-nevelői gyűlés küldöttei jelenünk meg ön elölt.
Nem akartuk elmulasztani e kedvező alkalmai, hogy önnek, 

mint ez országban a nevelés- és tanitásügy főkormányzójának 
tiszteletünket kifejezzük, s egyszersmind átnyújtsuk s a menyiben 
használhatók volnának, figyelmébe ajánljuk csekély munkálatain
kat, tervezményeinket s kérelmeinket.

De mielőtt ezt tennók, kötelességemnek tartom e gyűlés ke
letkezését s természetét illetőleg némit megemlitni.

Nem felsőb meghívás következtében gyülekeztünk egybe, 
minket a kor lelke, a nevelésügy szelleme s egyéni buzgalmunk 
s lelkesedésünk hitt ősze, s azt hisszük, hogy ezt téve a neve
lésügy fejlesztéséhez erőnk szerint szabadon hozzájárultunk. Össze
jöttünk mintegy harmadfél százan az ország, az egyesült haza 
külömböző vidékeiről, s minden rendű tdin- s nevelőintézeteket 
képviselve , — s tanácskoztunk a tudományosság szentélyében , 
az egyetem főteremében öt napon át.

E gyűlés folyama alatt egy nagy elvben állapodtunk meg 
közértelemmel, abban t. i. hogy ,,fls álladalom dilit tanintéze
teket a tanszabadság teljes biztosítása mellett:“ Egy nagy tény 
valósult a gyűlés alkalmával, az t. i. hogy félretéve minden fo- 
kozati s felekezeti külömbséget egy testté forradtunk öszsze s ta- 
nácskoziunk mint barátok , mint testvérek. Végre egy nagy óhaj 
is nyilvánult, az t i. hogy vajha minister ur miinél előb javasol
na s eszközölne a nemzetgyűlésen nevelésügyi törvényeket.

Ezeket előrebocsátván van szerencsém átnyujtanai minister 
urnák Írásba foglalt kérelmünket szakosztályi munkálatainkkal, s 
a jelenvcltak névsorával együtt. — Ne méltóztassék ezeket be- 
végzelt munkálatoknak tekinteni; mkáb csak vázlatok ezek s mint
egy töredékei egy későb folytatandó nagy egésznek. Nem csupán 
kérelmek ezek, hanem javaslatok is , de nem anyira javaslatok, 
mint véleményünk s megállapodásaink szabad nyilvánítása. Minket 
ugyan is arra tanitolt a tapasztalás: hogy minister ur mindenben 
szívesen meghallgatja a közvéleményt, s úgy vagyunk meggyő
ződve: hogy a hazai tanítás-nevelésügy körül épen a tanítók és 
nevelők képezik az első fokú s legilletékesebb közvéleményt, En
nek nyilvánítását minister ur kétségtelenül kedvesen veendi.



Ig az , hogy mi némelyekre nézve már elkéstünk jelen javas
lat kérelmeinkkel; mintán a napokban-ön már benyújtotta az or- 
szágyüléshez az‘ elemi nevelést érdeklő tcTfvényjavaslatát De ez 
csak dicsőségére .válik minister urnák, midőn oly fontos ügyben 
minő a népnevelés , a tanítóknak óhaját megelőzve egyszersmind 
az egész haza óhajtásának megfelelt. Azomban ez még sem teszi 
talán egészen fölöslegessé a mi véleményeink nyilvánítását.- Né
mely pontokban alkalmasint találkozik véleményünk a minister ur 
véleményével, s ez nekünk kétszeres örömünkre, önnek pedig 
kétségtelenül megnyugvására szolgálhat, minthogy oly intézkedé
sek , melyek a közohajban gyökereznek , erkölcsileg véve ered- 
ménydusabb valósulásnak nézhetnek elibe. A mely pontokra néz
ve pedig eltérnének véleményeink, ezeket úgy hisszük az idő ki
fogja egyenlitni, miután a folytonos eszmesurlódás és fejlődés 
végre is kívánt sükerrel koszoruzandja a közvéleményből kiáradó 
óhajokat.

Emlitém már, hogy a még eddig csonka és bevégezetlen 
munkálatainkat a kor és körülmények kívánalmai szerint jövőben 
folytatni óhajtjuk. Mert erősen elvagyunk tökélve, hogy ezután is 
akár minden évben, akár két vagy három évi időszakokban 
összegyülekezzünk a nevelésügy virágoztatásának tehetségünk sze
rinti elősegítésére.

S midőn ezt egy részről őszintén bevaüjuk, más részről re
méljük , minister ur is mint főigazgatója az összes hazai nevelés
ügynek , hatalmának teljes ereje szerint mindent el fog követni ez 
ügynek minél virágzóbbá fejlesztésére, s egyszersmind óhajtjuk , 
mint a tanitógyülés küldöttei, nem csak magunk , hanem az ösz- 
szes tanitói gyűlés, sőt az összes hazai tanítók s igy a hazai ne
velésügyi közvélemény nevében: hogy minister ur minél több ide
ig örvendhessen sükeressé válandó fáradozásainak, s hogy e ha
zának nevelési tekintetbeni boldogitására , a tudomány, nevelés és 
miveltség érdekében még számos évekig éljen! (A küldöttség ha
talmasan viszhangoztatá: É ljen!)

Erre a közoktatási minister körülbelül ily értelemben vála
szolt :

Uraim ! Első fiatalságomban egy álom lebegett körül: vajha 
erőim s tehetségeim szerint hazámnak a nevelés, a népnevelés 
terén szolgálhatnék, mert láttam s éreztem, hogy épen e téren 
van leginkáb tihanyagolva hazánk állapota. Ezen álom, noha 
akkor nem láttam valósulásának módját, mégis boldogított akkor. 
A sors úgy akará, hogy ezen ifjúkori álmám teljesült, midőn 
oly kört jelölt ki nekem hazáműai bizalma, melyben épen a hazai 
nevelés ügyének szentelhetem munkásságomat. S én iparkodni 
fogok, ama bizalomnak lehetőleg megfelelni.

Ha valahol, úgy a nevelés és tanítás mezején igaz az , hogy 
egyénektől függ minden. Bármit tegyen is a kormány, vagy az 
ügynek intézője: ha magok a tanárok a nép nevelői nem elég
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lelkesek vagy nem elég ügyesek, a legszentebb ohajok sem fog
nak teljesedni. Azért az én meggyőződésem a z : hogy a hazai 
nevelés és tanitásiigyben épen önöktől kell és lehet legtöbbet 
várni, önöktől: kik a köznevelési intézmények legközvetlenebb 
végrehajtói. Én csak azért vagyok it t , hogy kijelöljem az irányt 
s ügyeljek a rra , mikép az irány valóban meg is tartassák, de a 
dolog sükere önök kezében van.

Hogy e siiker minél közönségesebbé váljék, igen üdvös a 
tanítók egymásközli egyetértése, s bizonyos dolgokra nézve köz- 
megállapódása, vagy legaláb kölcsönös értesülés , felvilágosítás, 
buzdítás s több efféle. Erre igen alkalmas eszközül szolgálnak a 
tanítói eszmecserék, s lanácskozmányok. A miért is igen örülök 
hogy a magyarországi tanítók nagy része, nem tekintve feleke
zeti külömbségekre, összegyülekezett, s barátságosan tanácsko
zott. Azon óhajtásokat, a melyeket önök nekem benyújtottak; 
igen szívesen fogom használni a nevelésügybeni tájékozásul, sőt 
felmerülő szükség esetében önök közül többeknek tanácsát még 
különösebben is kifogom kérni. A mi pedig a tanítói gyülekeze
teket illeti, kívánatos hogy vidékek szerint is tartanának részletes 
gyűléseket többször; részemről pedig, ha isten segít, rajta le
szek: hogy a hasonló országos összejöveteleket időszakonként lehe
tőleg könyitsem s elősegítsem.

(Mondott ezeken felül a minister ur még igen sok szépet és 
lelkesítőt, de egy hallásra nem bírván az egésznek minden rész
leteit úgy felfogni, hogy híven visszaadhassam, inkáb mellőzöm 
azokat, nehogy olyasmit s úgy közleni láttassam, a mit s a 
mint nem volt mondva. Egyébiránt a dolog lényege a fönebbi- 
ekben foglaltatik )

Ney Ferenc.



III.
Vegyes közlemények.

A z 1848. t. 20. §-sa szerint Pesten ministeri értekez
letre egybegyült mind három hitfelekezetü prot. kép

viselők testületéhez :

Nyilatkozata oz ugyancsak Pesten egybegyült mind három 
hitfetekezctü protest, tanároknak a tanodák ügyében.

September hó elején, a prot. három hdfefekezetüeknek, a 
közoktatási és kultusminister úrral tartott értekezletnek napjaiban, 
a midőn elsőbben az egyes felekezetek külön, utób pedig a mind 
három felekezetüek együtt is tanácskoztak, teendőik és ncim-te- 
endőik iránt határoztak, nyílt tanácskozmányba gyűltek össze a 
következő prot. tanárok: Berde Áron, kotozsv.; ,Brassai Sámu, 
kolozsv.; Ballagi Mór, szarvasi; Bocsor 1st., pápai; Breznyik 
Ján ., selmeci; Kunczius Kár., selmeci; Dierner Endre , p esti; 
Emericzy L ajos, nyíregyházai képezdei igazg.; Farkas Károly, 
losonci; Godra Mihály , uj-verbászi; Kanya P á l , pesti; Kalin-, 
csák János , modori; Kiss Ferenc, székely-udvarhelyi; Koller 
Samu, lőcsei; Melczer Lajos, pesti; Michnai Endre, pozsonyi; 
Nagy P é te r, kolozsvári ; Pataki János , már.-szigethi; Pásztory 
Dán., márm.-szigethi; Péczeli József, debreceni; Tarczi Lajos, 
pápai; Terray Károly, losonci; Tomasek P á l, lőcsei; Tavasi 
Lajos, pesti; Tatai István, sopronyi; Schmidt István, budai; 
Vandrák Endre, eperjesi; Varga János, n.-kőrösi. "Azonkívül 
még magántanitók és nevelők: Domanovszki Endre; Herfurlh Jó
zsef; Horári János; Szemian Dienes, s többnemü hallgató.

Együtt lévén enyien és pedig minden prot. felekezetbeliek, kitűz
ték az oskola ügyéről véleményöket kölcsönösen kifejteni és vala
mely közös határozatban megállapodva, azt egyszersmind nyilvá-
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nitani. Elnökül közfelkiáltással, a debreceni főoskolának haza- 
szerte ismeretes historikus tanára Péczeli, jegyzőül pedig az uni
tárius tanár Berde Áron választatván, a gyűlés megalakult. — 
Alig szólották még nehányan, a midőn Tarczi L ajos, pápai ta
nár , flgyelmezteté a gyűlést, ha valljon fogja-e az tanácskozmá- 
nyait oly határozati erőre emelhetni, miszerint a többségnek a 
kisebbség magát alárendelje ? A felszólalásnak senki ellent nem 
mondván, közösen megállapított határozattá lön az akkor mindjárt 
fel is olvasott vélemény-nyilatkozat, azon kijelentéssel, hogy az 
egyfelől a közoktatási minister úrhoz, másfelől pedig, és különö
sen e lapokban a sajtó-nyilvánosság utján az egész haza eleibe 
adasék. * )

„A prot. mind három felekezetbelieknek , a magyar hazában , 
legszebb és legszentebb joga az, miszerint egyházi és iskolai 
ügyeiket önmagok kormányozzák.

Ezen jog , a mely az ezelőtti mind két hazában, törvények 
és törvényes békekötések által biztosítva és elismerve van, — az 
egyházra való alkalmazás álta l, szülte a lelkiösmeret szabadsá
g á t, a szabad vallási gyakorlatot, melynek nyomán a prot. fe
lekezetik vallás dolgában, mind a hiendőket mind pedig a teen
dőket magok határozzák e l ; az iskolákra alkalmazása által pedig, 
e jogbol ered a protestánsoknál a tudomány fejlődésének sza
badsága , a szabad tanítás, a szabad iskola-állitás és általában a 
nevelési- és tanítási ügynek szabad önkormányzása.

A protestáns ezeket a maga autonómiájának nevezi.
A mit a protestáns, több mint 300 év óta gyakorolt, a 

miért anyi idő óta — egyfelől a megkötött római egyház elle
nében , a melytől épen a szabad lelkiösmeret erejénél fogva 
szakadott e l ; másfelől pedig a megkötött absolulistikus status 
iránváb. n , a melytől a tanítás szabadságában függni nem akart 
— f^vivott és jmagának törvényileg és gyakorlatilag biztosított: 
azt immár állalánosban érlelve meg a haladó kornak hatalmas 
szelleme ugyancsak törvény által látjuk kimondatva; egyfelől a 
tökéletes vallási egyenlőség és viszonosság elve elismerésében : 
másfelől az egymás iskoláiba járhatás és nem küllőmben a taní
tási és tanulási szabadságban.

Azóta uj stádiumban üdvözöljük az emberi és polgári társa
ságot; a közösen szabad tanításnak az alapján, közös és orszá
gos tudomány-intézeteket indul állítani maga a mindnyájunk
nak közös és szabad hazája.

A prot. tanárok ezeknél fogva, az immár szabad és közös 
alkotmányos hazában, a melynek mindnyájan kiegészítő polgár-

°) Értsd a „Kossuth hírlapját, a hol e nvilvány közzé is tétetett. — 
A harmadik kívánat volt., hogy e nyilatkozat a három felekezetű 
értekezlet eleibe is adassák. Ez is megtörtént. iVIinő sikerrel ? arról 
más tudósítsa a t. közönséget. Tavast.
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tagjai vagyunk, elérkezettnek hiszik azon időt, melyben a prot. 
testületet félkérjék és felszólítsák, miszerint az, a hit szabadságát 
és a szabadság alapján alkotott szabad vallási egyesületet, a 
prot. egyházat magának fentartva, a tudományt és ennek meg
felelő intézetét, a tanodát, az eddigi vallásfelekezeli korlátok kö
zül felszabadítva, az átalános tudományszabadság mezejére bo
csássa.

Szabad hitegyesülés és szabad tanítás minden polgárra néz-! 
ve, az a mai kor küzdelmeinek egyik legszebb nyereménye.

A prot. tanítók bízván a kor-szülte és nemzet biztosította e 
szabadságban, a szorosb értelemben vett egyháztól, mint önálló 
és vallási hitegyesülettöl, különváltnak és önállónak kívánják a 
tanügyet is .

A hiltudomány az egyházé , és hogy az, annak rendelkezé
se alatt álljon jövőre is , az magában értetik ; de a tudomány 
átalában mint^közös nevelési és tanítási ügy, úgy tartjuk, hogy 
az nem lehet többé csak egy felekezeté, az az öszes hazáé egy
felől , és másfelöl az összes emberiségé. Annak fölvirágozása az 
összes nemzet érdekében van.

De a mi a nemzetet egészben érdekli, a mi éleiét minden 
irányban fejleszti, jövendőjét biztosítja, azt az egész nemzetnek 
kell elrendelnie , az egész nemzetnek kell kezelnie. És igy a tan
ügynek, a tanszabadság elvének tökéletes fontartása mellett, az 
álladalomtol kell Fúgnie, a tanítónak a haza hivatalnokának lennie.

Kívánja ezt különösen:
1. )  Az alkotmányosság fogalma és ennek kifolyása a 

népképviseleti törvényhozás.
Mióta a nemzetet mindnyájan tesszük; mióta status mind

nyájan vagyunk; mióta a törvények mindnyájunknak képviseleti 
befolyása által hozatnak: nincs, és nem lehet többé e hazában 
kiváltságos állás, nem lehet kiváltságos közügy. Minden közügyét 
a nemzetnek, a nemzeti törvényhozás dönti el. És ilyen ügy lé
vén a tan- és nevelésügy is, kívánjuk, hogy ennek külső elrende
zése a törvényhozásból folyjon ki.

Vagy féljünk—e önmagunktól? féltsük-e a nemzet ügyét a 
nemzettől ? a törvényadta és törvénybiztositotta szabadságot a 
törvénytől?

És ha netalán félnünk lehetne, nem találnánk-e a szabad
sajtéban , a szabad egyesülési jogban, és a közakarat nyilatkozha- 
tásának minden tényezőiben oly hatalm at, mely a törvényhozás 
asztalán és a törvény-végrehajtás kezeiben netalán ferde irányban 
vezetett tudomány-ügyet ismét útba igazítsa?! Nem felelős-e a 
nemzetnek közoktatási ministere? nem áll-e ő a törvényhozás tes
te előtt mint számoló ? Nem a közvélemény, nem-e az értei— 

' messég elölt?
2. J Kívánja azt a hazának jelen érdeke , kívánja szebb és 

dicsőbb jövendője. Oly, anyi és akképen felszerelt iskolákra van



90

már is szükség e hazában, minőket, menyit, és a mint felszerel— 
hetőket sem egyes polgárok, sem egyes felekezetek felszerelni 
nem képesek. De ha az érdekek öszesülnek, létesülni fognak ily 
iskolák. Bátran ki lehet mondani, miszerint a haza jelen vesze
delmes bomladozásának egyik és aligha nem főoka, az eddig ba- 
zaszerte uralkodott separatistikus nevelési és oktatási rendszerben 
rejlik. Ki ne kívánna szebb jövendőt, ki ne kívánna dicsőbbet e 
nemzetnek a szabadság, egyenlőség s testvériség elveire fekteten
dő nevelés által ? a ki egyekké akarja a polgárokat, az szoktassa 
együvé a gyermekeket *, itt a szeretetnek ölelése közt az öröklött 
idegenkedésnek és netáni gyűlöletnek magva is el fog enyészni. 
A ki szereti az egyességet, ne nevelje a kőlömbséget a gyerme
kekben.

3 -  szór Kívánja azt minden vallásfelekezeteknek egyenlösé- 
g i és viszonossági törvénye. Ha a haza gyermekeinek minden 
tanodába szabad járni, nem következik-e abból, miszerint ezen 
tanodáknak közöseknek és egyenlő tanrendszeren alapulóknak kell 
lenniök ? azon szabadságot vagy kiváltságot, melyet eddig a pro
testáns tanintézetek bírtak , méltán és törvényesen igényelheti im
már a maga számára valamenyi tanintézet, vagy felekezet. Hány
féle függetlenségnek keilend e szerint e hazában lennie? hánynak 
kiváltképen még akkor, ha uj meg uj vallási egyesületek és fele
kezetek fognak hazánkban létre jönni? nyerhelend-e az által a tu
domány? nem fog-e gyengülni a haza? ellenben a tanügykezelé
sének a nemzetre való bízásával, nagyszerűbben, és szabadabban 
fog az fejlődni és általa dicsőülni és boldogulni a nemzet.

4 - szer Kívánja tnagáríak az álladalomnák financiális érde
ké. Az állodalom az iskolái /ügyek fedezését magára válalla 
ugyan, azomban a ki hazánk körülményeivel ismeretes, legott 
átlátja, miszerint ezen adott szavát beváltani iskoláink eddigi ál
lapotban maradása melleit teljes lehetlen. De ha szinte a lehet— 
lenséget lehetővé bírná is tenni, ki volna oly elfogult, hogy ezen 
eljárását a hazára, nemzetünk öszhangzó fejlődésére s az alapos 
tudományosság felvirágzására nézve célszerűnek hinné? megosz
tott, parányi ágazatokra felbontott erő, valamint a természetben, 
épen úgy az iskolai ügyekben is nagyot és dicsőt egyátalában 
nem eredményezhet, s épen azért, mi nem a sok és külön-külön 
gyenge, hanem a kevés, de anyagilag és szellemileg erős isko
lákban látjuk nemzeti és tudományos fejlődésünk biztos zálogát.

Ezen olmk bírtak bennünket arra , miszerint kívánjunk oly kö
zös iskolákat, melyek az egyenlőség, tanszabadság és testvériség 
erős alapjain nyugodván, hazánkat a separatistikus törekvések 
széttépő kezei közöl kiragadják, s a mellett hogy a mivelődés, a 
tudományosság magasabb fokára emelnék, a testvériség láncaival 
fűzzenek be azon egy család, a nemzet egyetemébe. Igen, ezen 
magas eszme anyira áthatotta keblünk minden redőit, miszerint
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legkevésbé sem kétkedünk, ezen nyilatkozatunkat a mind három 
hitfelekezetü protestáns képviselők egyetemes gyűlése elébe fel
terjeszteni, bizton reménylvén , miszerint mint hit- és ügyrokonink, 
e nagy és boldogító eszmét alárendelt és elnémulni kellető érde
kek miatt elesni nem engedik

E nyilatkozatunkat egész bizodalommal m nd a három fele
kezetű protestáns képviselők testületének és a hazának figyelmébe 
ajánlva, tisztelettel maradok, September 3-kán 1848-ban a Pes-* 
ten egybegyült protest, tanár-követek nevében Brassói S am u , ■ 
helyettes elnök.

Az előre bocsátottak nyomán , még következőkben egyesül
tek a többi napokban egybegyült tanárok : „mikép hiszik a ha
za i iskolai ügyet rnosl elrendezendőnek ?

1. A fenálló és egymás közelében eső főintézetek valláskü- 
lömbség nélkül, hatalmas és a tudományosságot emelendő lega- 
láb két egyetembe egyesittessenek; a többi úgynevezett főiskolák 
három szakegyetemekké, tehát olyanokká alakíttassanak, melyek 
körökre és felszerelésükre nézve a fölebb emlitett két egyetem 
ózon nevű szakaival teljesen egy lábon álljanak.

2. A szomszédságos vagy épen egy városban levő bármely 
felekezetű közép tanodák (gymnasiumok és progymnasiumok) részint 
real- és ipartanodákká változtassanak, részint erős középtanodák
ká egyesittessenek.

3. Az alapítványok a birtokra nézve az eddigi jógállapotban 
maradnak. Jövedelmeik kezelésére és hová fordítására nézve azon 
tanintézet sorsát követendik, a melynek javadalmára hagyomány- 
zóik rendelték, tekintetbe véve a netalán ezek állal.kitűzött kü
lönös és sajátságos célokat.

4. Az iskolák kormányzását illetőleg': legyenek a ministeria- 
lis kormánynak felelőséggel tartozó kerületi és helybeli bizottmá
nyok, melyek tagjai a neveléshez értő szülők, nevelők és taná
rokból álljanak , oly módon, hogy minden érdekelt felekezet kel
lőleg képviseltessék.

5. A tanárok választását illetőleg, a kerületi tanbizottmány 
az illető iskola befolyásával válasszon a ministerium által mege
rősítendőt.

6. A tanárok csak bepörléssel s ezen pör lefolyása után 
itéletesen mozdittathassanak el hivatalukból.

A Pesten egybegyült három hitfelekezetü protr tanárok ne
vében közli, Pesten, septemb. 6 -kán 1848.

Tavasi Lajos.



Hivatalos tudósítások és rendeletek a tanügy minis- 
tértől.

(Közoktatás és kultus.)

XXV. Hazánk mostani körülményei között a közalapítványi fő
pénztári hivatalnak rendeltetik: hogy az ösztöndíjak kiosztásának

* )  A Nevelési Emléklapok V-ik füzetében közlöttük volt egy részét a 
tanügyministeri rendeleteknek, a melyek t. i a füzet kiadatása ide
jéig jelentek meg; most megragadva a fonalat o tt ,  a hol azt az 
említett füzeiben elejtó'k, közöljük mind azon hivatalos rendelete
bet és tudósításokat, mik az alHlirt napig adattak ki

Nem minden tanító és nevelő járathatja a „Közlönyt“ a honnan 
a rendeleteket lenyomatok ; nincs is mindenkinek alkalma a „Köz
löny“ olvastához jutnia: de nevelés és tanitásügyi könyvecskénket 
megszerezheti mindenki, s ugyanazért örömmel veendi, ha abban 
és az előbiben, az eddig kiadott mindennemű tanügyi rendeleteket 
birhafandja.

Sokja ezen rendeleteknek már elmúlta ide jé t , többjének tuda- 
lása egészen közönyös: de mind a mellett, hadd foglaljanak azok 
is helyt a Nevelési Emléklapokban, mert azok mindenesetre emlékei 
az első tanügyministeri kormányzatnak magyar hazánkban, és aztán, 
jobban is esik azokat összefoglalva egymásután megolvashatni és 
igy, mintegy az egész ministerialis nyilvános hivatali működést át- 
nézetileg végig tekinthetni.

Valamely fejtegetést, vagy véleménynyilatkozatot akármelyiké 
felett e rendeleteknek, nem szándékunk most irní, mert sokkal 
rohanób most a kor, sokkal halmozottabbak az események, és sok
kal inkáb kell minden férfiúnak azokban tényleges részt vennie, 
sem hogy még kedve, ideje és ereje volna és lehetne boncolgatni, 
elv- és nézetkülömbséget nyilatkoztatni.

Anyit azomban rtiindenesctre szabadjon raegvallanunk, hogy a 
külömhen minden téren és minden irányban megindult reformok, 
uj alakulatok és gyökeres változtatások, még csak igen csekély 
nyomukat mutálhatják fel a tanügyi téren , kivéve netalán egyes 
tanodák erőlködéseit, miket én részemről csak sporádi tüneteknek 
nézek. Már pedig a hatalmas cs igazán szellemi reformnak , mely 
kihathasson a messze jövendőbe, hová a nemzet életének fonalát, 
isten, igazság és remény ragadja, gyökeres és erélyes, és apró 
kivételekre és töredezett separatistikus irányzatokra nem tekintő 
indulást kell vennie és vennie azt épen a tanügy összes terén. — 
Mig lutheránus, kálvinista, görög egyesült és nem egyesült, r. ka- 
tholikus , socinianus , izraelita sat. sat. irányúak lesznek tanodáink: 
mindaddig, anyi meg anyi irányú lesz némiíeg a tanító is , általa a 
tanítvány és a tanítványban a polgár és végre a polgárban a haza. 
Tegyétek egyenesen emberien, tudományian, hazaiakká és magya
rokká a tanodákat, és magyarokká , és tudományosan és nem fele
kezetien képzettekké leendnek a növendékek. Törvényeket kell hozni, 
szentséges, alkotmányos erejű törvényeket, hisz azok most, már a
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ideje és módja körül eddig követett gyakorlathoz nem ragaszkod
va, az eddig ösztöndíjra méltatott s nála jegyzésben levő ifjakat, 
mihelyt ezek, az illető tanár hiteles aláírásával és pecsétével 
megerősített jó erkölcsi és szorgalmi bizonyítvány előmutatása 
mellett, ösztöndíjaikért megkeresik, még ki nem fizetett járan
dóságaikat folyó l8 4 7/s-ik tanévnek mindkét feléről fizesse ki; s 
ezen általános utalvány értelmében a fiókpénztáraknál is rende
leteket tegyen.

XXVI. Néhai Trenka Mihály Alajos alapítványi tömegének har
m ada, azaz 738 ft 17 %  kr, a pesti ipartanodába járó tanulók 
számára ősztöndiji alapul vétetik; s ennek kam ata, azaz 44 fi, 
17 k r , egy, erkölcsben és tudományban kitűnő szegény tanulónak 
a jövő iskolai évtől fogva évenként kiadatik. Ekkép a fenirt tö
meg rendeltetésének céljára vitetvén, a pályázó tanulók folya
modványait és bizonyítékait az ipartanodái igazgatóság fogja, szo
kott módon, bevenni, s annak idejében a ministériumhoz felter
jeszteni.

XXVII. Az egyházak, lelelkészek és ezek jövedelmeinek összeírá
sa végeit a táblás jegyzékek elkészülvén, az egyházak főpásztora
ihoz útnak indittaltnak.

A népiskolák ügyében következő lendelet adatott ki:

XXVIli. A népnevelés megalapítására nézve, a tanítóképzés esz
közlése után a népiskoláknak rendezése, s a hol nem léteznek,

nép összes szellemi erejének eredményei, saját lelke hata'mának 
kifolyásai; törvények, de nem csak rendetetek nyomán kell elin
tézni a nevelést. De a mint a törvény csak a külső embert illeti 
— a belső ember, öntörvényétöl függvén, úgy ezen tanügyi 
törvények is, inkát» külsejét illethetendik a tanodának, illéthetendik 
a tanoda helyét, anyagi szerkezetét, anyagi erejét, a tanitó biztos 
állását sat. s épen ezekben olyanyira eílérők tanodáink! — a tanítás 
szellemét a nevelés elvét és a lelki lehclletet, azt törvény úgy sem 
szabályozhatja , azt szabadon kell hagyni, mert a tudományos és az 
emberi haladás szelleme ragadja és igazgatja. Tanítónak könyvet 
kiszabni a mely szerint tanítson, vagy modort melyben okfatgasson, 
vagy fogásokat, mikszerint a növendékekkel bánjon, — az nem 
egyebet tesz, mint tanítót rontani. A művésznek, nem kell egyebet 
kezéhez adni a puszta márványdarabnál, és az eszmének szavá t , 
Zeus vfcgy Aphrodite vagy Apolló, — Hunyadi, Zrínyi sat. szobrot 
akarok, — a többit, a kivitelt bizd reá. Ilyen művész a nevelő', 
eszméje: az ember, ennek közelebb neve : magyar. Enyi az álta
lános. Részletekben más idomulást nyer e z , az elemi növendék
ben , mást netalán az ipari, mást a klassikus tudomány irányú sat. 
sat. egyénnél. Általában , rósz a kormányzat nélküli tanoda, még 
rosszabb a túlzásig kormányzott. Tehát mentül eléb csak törvénye
ket és aztán kevés rendieteket

Tavast
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telállitásá és a tanítóknak méltó és illető ellátása elkerülhetlenül 
kívántatik.

Ennélfogva
Mintán az iskolai szükségek fedezését az állodálom elvileg 

elvállalta, s ezen elv alkalmazásának kidolgozásával a ministéri- 
umot megbízta; és

Miután a ministerium addig is , mig a törvényhozás által se- 
géltetnék, a menyire lehet a népnevelést emelni kívánja:

Ezennel felszólittatnak az egyházmegyék és illetőleg egyház- 
kerületek főpásztorai, hogy az iskolai reform előkészítéséül és 
alkalmazásául szolgáló részletes adatokat s az egyes népiskolák
nak és tanítóknak jelenlegi mind szellemi, mind anyagi állapotát 
a megküldött példány és utatitás szerint pontosan és hitelesen 
Írassák össze, s véleményes jelentéseikkel minélelöbb terjesszék elő.

Ugyanazon alkalommal, mellyel az egyházi összeírás készül, 
a jelen iskolai összéirás is teljesittethetik.

Budapest, május 12. 1848.
XXIX. Azon Kötéseket, melyek az állodalmak között viszonyo

sán fenálloltak , migien ujab egyezkedések által fel nem oldat
nak, épen tartatni kelletvén, rendelem: hogy mindazon szabályok, 
melyek a külföldi házasulandókra nézve birodalmi kapcsolatunkban 
eddig fenállottak, minden lelkészek által felelet terhe alatt meg
tartassanak.

Ezen rendelet végrehajtása az egyházi megyék s illetőleg ke
rületek főpásztoraira bizatik.

Budapest, május 18-án 1848.

XXX. A harlovici érsek s melropolitának.
Midőn nagyméllóságod engemet az Újvidéken tartandó érte

kezletről ludosita, nem máskép tünteté elő azt, mint a vélemé
nyek központosításának, a bekövetkező egyházi gyülekezet előké
szítésének békés eszközét.

E helyett azomban, miként közönségesen tudva van, s ma
ga nagyméltóságod f. é. 405-ik sz. alatt kelt levelében előadja, 
amaz értekezlet, a magyarföldi gör. n. egyesültek nagy részének 
részvéte nélkül, idegenekből is szerkeződve, Karlovicon akkép és 
oly dolgokba vegyült, a mikép s a melyeket sem az 1779. évi 
julius lö-án  kiadott szabályok, sőt magának a keleti egyháznak 
elvei sem engednek meg, a minthogy az ellen magának ezen 
egyháznak magyarföldi hívei nem szűnnek meg folytonosan nyi
latkozni.

Minélfogva mind a patriarcha-választás , mind a mód mellyel 
az té te te tt, törvénytelennek és érvénytelennek, ezennel kimondat
ván , nagyméltóságodnak rendelem , a mint következik :

1) Hahogy az egyházi gyülekezetnek Temesvárra júniusnak 
ószerinti 15-kére történt áttételét, a nádor királyi helytartó ő főn-
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sége á lta l, az én előterjesztésemre f. évi május 15—röl kiadott 
rendelet értelmében még ki nem hirdette , azt haladéktalanul 24 
óra alatt, a legszorosabb felelet terhe a la tt, saját költségén kül
dendő sürgönyök által hirdesse ki. És e szerint

2)  Nagyméllóságod azon kivánatának, hogy az egyházgyüle
kezet még junius 15-röl is elhalasztassék, és Temesvárról Kar- 
lovicra visszatétessék , hely nem adatik , anyival inkáb: mivel a 
karlovici törvénytelenségek még szaporították azon okokat, me
lyek az egyházi gyülekezet áttételét kívánták.

3) Ő fölsége, a magyar- és kapcsolt országok királya, már 
az 1779. julius 16-án a keleti egyházhoz tartozó magyarföldiek 
biztosítására kiadott nyilatkozványában is , kiszabta azon formákat, 
melyek szerint ezen egyház kivánatai előterjesztessenek; midőn 
pedig a legújabb törvényeket szentesítette, sancliókép kimondotta 
— a mit nagyméltóságod tudtul adand híveinek, — hogy ő felsé
gének rendeletéit mindenkoron és minden kivánataik iránt a mi- 
nislérium utján veendik.

4) Miután az országgyűlése f. évi julius 2-ára ki van hirdet
ve egygyel több az ok , miszerint az egyházi gyülekezetei — a 
már kijelölt helyen és időben — megtartani kell; a minthogy az 
valósággal is meg fog tartatni azok által, kiknek ottan törvénye
sen helyök van, s kell, hogy jelen legyenek. Minden más törek
vések , melyek e kongressus kebelén kívül keresnek lé te it, tör
vényteleneknek s a rendbontás fokozatához képest megbünteten- 
dőknek nyilváníttatnak, és olyanoknak ki is hirdettessenek.

A kormány minden, a koronához tartozó népfajnak s igy a 
szerbajkuaknak is jogait őrizni fogja, de nem fogja tűrni, hogy a 
magyar földön egyik népfaj a másik fölött, sőt ugyanazon fajnak 
egy része a másik rész felett, mint Karlovicon történt, ugyana
zon egyházban előnyökkel éljen; a kormány igyen elnyomalottnak 
pártjára kél, és minden engedetlenség ellen tudand a maga ren
delvényeinek foganatot szerezni.

Budapest, junius 3-án 1848.
XXXI. A miskolci tanítóképző intézetnél, Mester István le

mondásával megürült egyik tanszék szabályszerű betöltéséül, a 
kassai tan. főigazgatóság előtt tartandó pályázat f. é. szenlmi- 
hályhó 1-jére tűzetett.

XXXII. A kassai főtanodánál Jantsik Mihály halálával meg------
ürült állodalomtani és bányajogi tanszék betöltése végett, a ma
gyar tudományos egyetem elölt tartandó pályázat f. é. junius 
15-ére tűzetett.

XXXIII. Hivatalos teendőim anyira elfoglalnak, hogy ezek
nek mulasztása nélkül időmet látogatások s egyes folyamodvá
nyok elfogadására fordítanom lehetetlen. Minélfogva ideiglenesen 
kijelenteni kénytelen vagyok:

1) Hivatalos ügyben naponkint déli 12-órátol 1-ig fogadok.
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2) Folyamodókat szívesen látok hetenkint háromszor: t. i. 
hétfőn, szerdán és pénteken, reggeli 10 órától 12-ig.

3) Folyamodványát kiki átadhatja naponkint reggeli 10 órá
tól 2-ig álladalmi altitkárom hivatalában ; honnan a sürgelősbek 
velem azonnal közöltetni fognak.

4) Kik rendkívüli eset miatt kívánnak velem személyesen ér
tekezni, e végett akár Írásban, akár szóval álladalmi altitkárom 
hivatalában szíveskedjenek magokat jelenten}, mire válaszomat 
az illetők által tüstént megnyerendik.

Kelt Budapesten, junius 19. 1818. b. Eötvös József, vallás 
és közoktatási minister.

XXXIV. A tanodái ösztöndíjakban részesittetni kívánt ifjak 
melletti magánfolyamodványokat illetőleg jövőre nézve szabályul 
tűzetett k i , miszerint az ily folyamodványok kellő bizonyítványok
kal ellátva, ezentúl a tan-év befejezésétől számítandó egy hónap 
alatt mulhatlanul beküldessenek.

Budapesten, 1818-dik évi junius hó 18-kán.
XXXV. A vallás s közoktatási ministerem előterjesztésére, 

Ildin János eddigi szathmár-némeli megyés püspököt esztergomi 
érsek- és ország prímásának; Lonovics József mostani Csanádi 
püspököt egri érseknek; Karner Antal báci cimes püspököt és 
győri kanonokot székesfejérvári megyés püspöknek , Jekelfalnsy 
Vincze almisi cimes püspököt és esztergomi kanonokot szepesi 
megyés püspöknek; Horváth Mihály hatvani prépostot és plébá
nost Csanádi megyés püspöknek neveztem ki.

Kelt Innsbruckban junius 2 5 -é n , 1848.
Fér áldaná s. k. b. Eötvös József.

vallás- s közoktatási minister.
XXXVI. A vallás s közoktatási ministerem előterjesztésére 

Athanaczkovits Plálót eddigi budai püspököt és a vállásministe- 
riumomban a görög nem egyesült egyházi osztály főnökét bácsi 
g. n. e. püspöknek neveztem ki.

Kelt Innsbruckban, iunius 2 0 -án , 1848.
Ferdináná s. k. 1 b. Eötvös József

vallás- s közoktatási minister.
XXXVII. Nádor k. helytartó ő fensége a vallás és közokta

tási minister előterjesztésére tárcájához Markovics Lászlót minis- 
téri titkárrá nevezte.

XXXVIU, A vallás és közoktatási Minister által Balázs Villi- 
bald és Torzsok Mihály segédfogalmazókká. Blázsovics János Ír
nokká, Ginter Károly és Tisza Kálmáíl pedig díjtalan fogalmazó
gyakornokokká kineveztettek.
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XXXIX. Vallás és közoktatási minister előterjesztésére a 
pécsi káptalanban címzetes kanonokká Pletnich Ferencz kinevez
tetik.

Budapesten, jun. 30-kán 1848.
István , nádor és k. helytartó. b. Eötvös József.
XL. Kinevezések. A vallás ék közokt. minister által a pesti 

m, k. egyetemnél Garay János a magyar nyelv és irodalomtani, 
Horváth Árpád a diplomatikai, Nendivich Károly a vegytani, Purg- 
staller József a bölcsészettani és Vállas Antal a menyiségtani 
tanszékre rendes; Bercsényi László pedig a politikai és váltójo
gi , továbbá Kornis Károly a büntetőtörvénytani, végre Suhajda 
Pál az egyházjogi tanszékre rendkívüli tanárokul kineveztettek.

XLI. Körlevél minden vallásfelekezet föpasztoraihoz.

Midőn önökhez e folyó évi május 10-én intézett sza
vaim még alig hangzottak e l ; az egyetértés, és testvéri béke el
len , melyeknek paizsára a hazának soha nagyobb szüksége nem 
volt mint most, némely roszakarók vagy korlátoltak által ittott 
mint értesitelem, folyvást ármányok forraltatnak; önök kik a nép 
millióinak lelki ő rje i, s az üdvösség utján vezetői, a haza ellen 
vétenének, ha szent hivatásuknak minden eszközeit ezentúl is fel 
nem használnák hatályos meggátlására azoknak, mik a kivívott 
szabadság gyümölcseit megérlelni nem engedik.

Hogy félreértések történnek, jele hogy sokan a törvényt 
nem tudják, de nem értik. Izgatások rósz akaratot tanúsítnak.

Felhívom tehát önöket, a haza szent nevében újólag és is
mételve, hogy papjaik, és alárendeltjeiknek szoros kötelességük
ké tegyék, miszerint a népet minden mellékes tekintetek nélkül 
felvilágositni, a törvények rendeletéiről kellőleg értesitni, s a 
testvériség, rend , és béke szent igéire oktatni soha meg ne szűn
jenek.

Hogy pedig a felelős kormánynak rendeletéi is a haza min
den polgárai előtt tudva legyenek, szükséges, és meghagyom 
miként azokat a lelkészek az egyházi szószékből alkalmilag hir
dessék, s a köznép felfogásához mért magyarázatokkal kisérve 
értelmezzék.

Rendeletiért felelős a kormány a népnek i s , de a lelki 
pásztorok, mint a népnek legközelebb álló vezetői kétszeresen fe
lelősek, a vallás és haza nevében a kormány rendeletéinek igaz 
értelmezéséért.

Ilazafiui üdvözlettel!
Budapest, jul. 8 . 1848. Vallás- és közoktatási minister.

Eötvös J ózsef.

1
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XLII. A helvét s ágostai hitüek egyházkerületeihez.

Az egyházi és iskolai reform iránt önökkel tartandó ér
tekezlet határidejének Kihirdetésére, az országgyűlésnek a haza 
rendkívüli körülményei miatt idő előtt történt egybehivatása, s 
erre viszont Erdélynek egyesülése következvén; önök átlátand- 
já k : hogy mind országgyűlési elhivatásaink m iatt, mind erdélyi 
rokonainknak, most már velünk egyeknek és azonoknak megje- 
lenhetése tekintetéből, az eleve kitűzött időt meghosszabitani kell.

Ezeknélfogva, az érintett értekezlet helyéül továbbá is Buda
pest tartatván, idejéül — ezen rendelet által — folyó évi Sep
tember 1-je tűzetik k i , mikoron önök küldöttei hilöknek az im
már teljes hazában levő minden sorsosaival együtt alkotandják 
azon értekezletet, mely a dolgok uj rendét előkészíti.
'  Budapest, jul. 10. 1848.

Eötvös József.

XLIIÍ. A vallás és közoktatási ministerem előterjesztésére 
Kollarcsik István, kassai székesegyházi főesperes-kanonokot a 
szentlélekröl nevezett hrapnai címzetes apáttá, és Szolcsányi 
Ádám , szinte kassai székesegyházi mester-kanonokot, Krompach 
melletti richnyói címzetes préposttá nevezem ki.

Kelt Innsbruck városában, junius 25-én 1848.
Ferdinánd s. k. b. Eötvös iózsef s. k.
XLIV. A magyar tudomány-egyetemnél Virozsil Antal nyu- 

galmaztatása által ürességbe jött természetjogi tanszékre rendes 
tan á rrá : Pauler Tivadar, a győri feltanodában volt természetjo
gi tanár kineveztett.

Budapest, jul. l i-k é n  I 848.
b. Eötvös iózsef.

XLY. Az erdélyi helvét s ágostai hitvallásnak és uni
táriusok egyház főtanácsaihoz.

Miután minden bévett vallás-felekezetek egyházi és os
kolai szükségeinek fedezését az állodalom elvileg elvállalta, s 
ezen elvnek alkalmazásával s e tárgyban részletes törvényjavaslat
nak készítésével a ministeriumot megbízta, az 1848: 20. tcz. 3. 
§-ának teljesítése végett a magyarhoni protestáns hitfelekezetekkel 
az egyházi és iskolai reformról tartandó értekezés helyéül Pestvá
rost, idejéül pedig f. é. augustus 1-jét jelöltem vala ki.

Miután már Erdélynek Magyarhonnali óhajtott egygyé alaku
lása létesült, ezen értekezletben a volt erdélyi protestáns és uni
tárius vallásfelekezeteknek is részt kelletvén venniük, hogy
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azt biztosabban, s szükséges előkészületek mellett tehessék, cél
szerűnek találtam az emlitett értekezlet idejét augustus l - ő  napjá
ról L_évi September l - ő  napjára tenni által.

Ennek következtében, bizodalommal hivomföl önöket, uraim ! 
hogy addiglan is az értekezlet tárgyait vitassák m eg , adatjaikat 
készítsék e lő , s az értekezletre, a fen irt időben küldjék megbí
zottjaikat , oly számban, a mint jónak és célszerűnek fogják tar
tani.

Tisztemnek s hazafmi kötelességemnek érzéseivel várom önök 
küldötteit, kiket az ügynek mind szerelete, mind ismerete fog 
lelkesítői, hogy a dolgok uj rendének megalakításában közre
munkáljanak.

Budapest, julius 11-én 1848.
b. Eötvös József.

XL VI. A vallás- és közoktatási minister az egyetemi könyv
nyomdaintézetnél fenálló könyvárui ügyelő, és könyvárui ügyelői se
géd hivatalokat a nyilvános tiszti állomások közé sorozván, — 
az eddigi könyvárui ügylőt, Belányi Ferencet, e tisztében meg
erősítette : a megürült könyváruiügylő segédi hivatalra pedig azon 
intézet eddigi dijnokát, Schö/pnann iánost, nevezte ki.

Budapest, 1848-ik év julius 13-án.
XLVII. Folyó évi május hó S-dik napjáról közzé tett felszó- 

litásom következtében, a porosz képezdékbe , status költségén, 
kiküldetés végett folyamodtak a kitűzött határidőig 196-an, elkés
tek folyamodványuk béküldésével 5-en.

Erdélynek közbejött egyesülése hozván m agával, hogy a ki
küldendő egyének száma legaláb négygyel szaporittassék, ezen 
ókból nem, mint kezdetben cél vala 1 2 , hanem 16 egyén fog 
kiküldetni.

Megválasztattak pedig a kiküldetésre, a benyújtott bizonyít
ványoknak, gondos egybevetése, továbbá a nevelés ügye iránti 
meleg részvétnek, s a magán vagy köztanitói minőségben kifej
tett érdemeknek kellő méltánylása mellett a következendők 
úgymint:

Ballagi Károly helv. hitvallású; 3 év óta magán tanító, s 
nyelvészettani iró.

Bartal L ászló , róm. kathol. több év óta ápolója a magyar 
nevelési ügynek.

Bedő Ferenc unitárius, bölcsészetet végzett tanuló Kolozsvárit.
Bilszky Ferenc róm. kathol. áldozó pap , és 9 év óta nevelő.
Birányi István róm. kath. nevelő s magántanitó 4 év ó ta ; 

Schulz név alatt ismert iró.
Elekes István  helv. hitvall, magántanitó volt 5 évig, közta- 

nitó 3 évig.



loo

Görög Imre görög egyesült; képzett kisdedovó, köztanitó 
volt 3 évig, nevelő 2 évig.

Gregus Gyula ágostai hitv: magánlanitó volt 3 évig.
liacziány Ferdinand ágostai hitv. nevelő volt 7 évig, N. 

Enyeden köztanitó í év óta.
Kárfly Titus róm. kath. nevelő 4 év óta.
Kolosy György róm. kath. magántanitó 4 év óta.
Krecsárovics Pál görög nem egyesült; egyedüli folyamodó, 

ki a kapcsolt részek nyelveit, a magyar és német nyelv mellett, 
oly mértékben birja.

Pázmán G yörgy , róm. kath. nevelő, és segéd köztanitó 
volt 11 évig.

Pillicz Dániel izraelita, mint rabbi, két helyt állított nép
iskolát.

Sárkány Ferencz helv. hitv. kolozsvári köztanitó* 4 év óta.
Sztolozsán András görög nem egyesült, több év óta magán

tanitó.
Mikor fognak e megnevezett egyének, poroszhoni utjokra 

úgy indíttatni e l , hogy rendeltetésök helyére még a jövő tanév 
kezdete előtt megérkezhessenek: erre vonatkozó rendeletemet, 
ezen hivatalos lap utján azonnal veendik, mihelyt az azt módosí
tandó, s már műbe vett előleges intézkedések bevégeztetnek.

A kiküldetésre meg nem választott folyamodók közül azok, 
Kikben a tanítói pályára legtöbb hajlam s képesség van, az okta
tás ügynek tervezetben levő, s a kor kivánataihoz illesztendő át
alakítása folytán, itthon fognak általam igénybe vétetni; s tanítói 
ügyességűknek a kösönség irányábani bebizonyithatására kellő 
tért nyerni.

Egyébiránt mind azok, kik a kiküldetésért folyamodtak, fo
lyamodványaikat az azokhoz mellékelt bizonyítványokkal együtt, 
folyó hó 18-dik napjától kezdve, irodámból fogják visszavehetni.

Budapesten, julius 16. 1848. b. Eötvös József.

XLVIII A közoklasi ügynek mind szellemi mind anyagi te
kintetben tervezetbe vett elrendezésével kapcsololalban álló teen
dők miatt, a jövő tanév kezdete úgy a gymnasiumokra , mint 
az ezek feletti álló valamenyi felsőb tanintézetekre nézve, folyó 
évi movemberhó 1-ső napjára tüzelvén ki általam, erről az ille
tők ezennel is értesittelnek.

Budapesten, julius 16. 1848. b. Eötvös József.
XLIX- A vallás s közoktatási minister előterjesztésére olvasó 

kanonokká: Pendl Ferenc, éneklő kanonokká: Farkas Imre, 
őrkanonokká: Schvanfelder József, székesegyházi főesperestté s 
kanonokká: Maurer G y ö r g y budai esperestté s kanonokká:



Kizsány Ignácz, idősb mester-kanonokká: Aigner Károly kine
veztetnek.

Budapesten , julius 16-kán 1848.
István nádor k. helytartó. b. Eötvös József
L. Schöpf Ágoston orvos sebésztudor és a gyakorlati gyer

mekgyógyászat magán-oktatója, a pesti magyar tudományegye
temhez gyakorlati gyermek-gyógyászat rendkívüli tanárává kine
veztetett.

Budapest, jut. 17. 1848. b. Eötvös József.
LI. Orvoskari előterjesztések nyomán, a sebészi tanfolyamot 

illetőleg rendelem:
A sebészi tanfolyam már a legközelebbi tanévben megszün

tetik. ügy azomban , hogy
1- ször. A tanfolyamot már megkezdett sebész növendékek

nek , pályájukat bevégezni megengedtetik.
2-  szor. Azon egyénekre nézve, kik oly szándékkal léptek 

borbélymühelyekbe, hogy későb a polgári sebészi tanfolyamot 
végezhessék, a felvételre kétévi határidő tűzetik ki.

Budapest, jul. 24-én 1848. b. Eötvös József.
LII. A népnevelésnek hazánkban jobb lábra állithatása nél— 

külözhetlen tényezőként igényel eg^ olyan folyóiratot, melyben az 
e részben követendő' például előttünk álló nemzetek nevelési el
vei, hazánk s korunk szükségeihez illesztve, időről időre felmu- 
tattassanak; a saját körünkben felmerülő népnevelési előnyök és 
hiányok, kellő használat s orvoslás tekintetéből, ismertessenek ; 
az oktatás s neveléstan egyes legfontosabb kérdései népszerüleg 
kimerítve megfejtessenek ; a neveléstani irodalom müvei, honiak 
s külföldiek egyiránt, az azok közt célszerüleg választhatásra 
irányadólag biráltassanak; s midőn az ily szellemben közlendő 
értekezések által, egy részről legkitünőb szakembereink felisme
résére alkalmat nyerünk , ugyanakkor, más részről folytonosan 
pótoljuk azon tanítóink fogyatkozását, kiknek hivatalba állásuk 
előtt nem vala módjok magokat, rendeltetésük céljához illő mó
don kiképezni slb. stb.

Célom egy ily szellemű folyóiratot, Nevelési Szemle cim 
alatt, legfelebb 10 nyomatott ivre terjedendő havi füzetekben, a 
jövő 1849-dik évi január 1-ső napján úgy inditni m eg, hogy 
minden fűzet azon hónap elsőjén , melynek nevét viselendi, már 
köz kézen foroghasson.

A Szemle szerkesztőjének évi diját 1500 ftra, egy mellé 
adandó segéd szerkeztőét 800 pftra határoztam. Továbbá, a 
Szemlébe fölvehető eredeti cikknek nyomatott ivéért 20 p frt, az 
idegen nyelvből fordított értekezésnek nyomatatt ivéért pedig 12 
pfrt tiszteletdijt ajánlok.



Miről azon felszólítással értesítem a nevelésügy szakismerő 
barátait, hogy a kik a nevezett szerkeztői vagy segédszerkesztői 
állomásra alkalmaztatni kívánnak adják be az iránti folyamodvá
nyukat , tanodái bizonyítványaiknak kíséretében, s minden a ne
velés ügye körül, kivált pedig a nevelési irodalom mezején 
szerzett érdemeiknek hiteles felemlitése m elleit, budapesti irodám
ba , f. é. október 1-ső napjáig.

Azok pedig, kik a nevelés és közoktatás bármely ágára, kü
lönösen a népnevelésre vonatkozó értekezéseikkel vállalatomhoz 
járulandanak, f. é. október 1-ső napjától kezdve küldjék munká
lataikat most nevezett irodámba, tiszteletdijukat, a beküldött ér
tekezésnek megjelente után, s annak terjedelméhez képest, a 
szemlei szerkeztőség utján pontosan veendők.

Az iránti intézkedésem, mikép élvezhesse a tanítói kar a 
nevelési szemlét anyagi terheltetése nélkül, annak idejében fog a 
maga utján közzététetni.

Budapesten, julius 25-kén 1848. b. Eötvös József.
Lili. Hogy a képezdéket, melyeken népnevelésünk sarkallik , 

hazánk s korunk kivonataihoz képest minél eléb á/alakithassam, 
mulhatlanul szükséges lévén 0 végre mindegyik, már fenálló 
képezde körül, a helyszínére küldendő biztosaim által szereznem 
részletes tudomást mind arról, valami csak ezen intézeteknek 
szellemi és anyagi fenállását, életmozgalmail s az azokra segé- 
lőleg vagy gátlólag ható körülményeket illeti; ez pedig akkor 
történhetvén meg legcélszerűbben, ha kiküldendő biztosaim min
den képezdét, s az a mellett megtekintendő elemi- és népisko
lát, saját életműködésében, tehát a rendes szorgalom idején 
gyakoroltatni szokott napontai foglalkozások közt tesznek viszgá- 
lodások tárgyává: ezekhez képest rendelem, miszerint hazánk 
minden képezdéjében, nem külömben elemi- s népiskolájában, 
f. é. September 1-ső napján a tanítás megkezdessék; hogy, a 
nevezett intézetek körül igy szerezhető tapasztalatok nyomán , a 
szükségelt reformnézetek még f. é. november hóban éleibe lép
tethessenek.

Budapesten , julius 25-én 1848. b. Eötvös József
LIV. A vallás és közoktatási ministerem előterjesztésére Girk 

György adrási felszentelt püspököt s kalocsai kanonokot az otta
ni főkáptalanban nagypréposttá , Ránolder János pécsi kanonokot 
droszói címzetes apáttá , Zsitvai István zimonyi lelkészt csudányi 
címzetes préposttá nevezem ki.

Kelt Insbruckban, julius 10-én 1848.
Ferdinand s. k. b. Eötvös József s. k.

vallás- s közoktatási minister.



LV. A vallás- s közoktatási ministerem előterjesztésére Lip- 
tűi Antal apátot és hétszemélyes táblai ülnököt dulmi címzetes 
püspökké nevezem ki.

Kelt Insbruckban, julius 11-kén 1848-
Ferdinánd s. k. b. Eötvös József s. k.

vallás- s közoktatási minister.
LVI. Csalány István jogtudor a pozsoni főtanodánál termé

szet- és magyar közjogi tanszék helyettes tanárává kineveztetett.
Budapest, julius 26-kán 1848.
LVIÍ. A vallás- s közoktatási ministerem előterjesztésére 

Szilberknoll József győri kanonokot a boldogságos szűz prinói 
címzetes apátjává, — Mogyorósy Pál győri kanonokot pedig 
szinte a boldogságos szűz aicskai vagy ócskái címzetes prépost
jává nevezem ki.

Kelt insbruckban, julius 10-kén 1848.
Fendinánd s. k. b. Eötvös József,

vallás- s közoktatási minister.
LV1IÍ. A kassai nemes növelőében két növendékhely meg

ürülvén , ez tudomásul közzététetik oly megjegyzéssel: hogy ezen 
növendékhely elnyerése tekintetéből, a kellő bizonyítványokkal 
ellátandó folyamodványok f. é. September első napjáig budai iro
dámnál lesznek átadandók.

Budapest, julius 31. 1818. b. Eötvös József.
LIX. A vallás- és közoktatási minister előterjesztésére ren

delem , a mint következik:
A mint a görög nem egyesülteknek vallásbeli és iskolai 

ügyeik iránti intézkedési joga az 1848: 20. törvénycikk által 
biztosíttatott, a törvény kihirdetése után még egy hónap sem 
mulék e l , egyházi gyülekezőtöknek egybehivását folyó évi april 
26-rol már el is rendeltem, és rendeletemnek végrehajtásával 
karlovici érsek és metropolita Rajacsich Józsefet megbíztam.

A nevezett érsek azomban, e törvényes rendnek követése 
helyett, elsőben is azon értekezletet, melyen előleges följelenté
se szerint, az egyházi gyülekezetét kell vala előkészitnie, pártütő 
gyülekezetté változni, s a z t, a helybelieken kívül Szerbiából át
jött hitsorsosaival is alakulni, s általa magát lázadó módon pa- 
triarchává választatni engedte és segítette.

És ámbár ezen gyülekezetnek törvénytelenségét és a patri— 
archa-választásnak megsemmisítését az előterjesztő minister, f. 
évi jun. 3-rol 1410. szám alatt kiadott rendelete által nyilván 
kimondotta, — ámbár ő felsége apostoli királyunk az elébe já
rult karlovici küldöttségnek ugyanazon értelemben adta királyi válaszát 
Innspruckban: Rajacsich József mind ennek ellenére a törvényes



rend ntjára nem csak vissza nem té r t , sőt azon rendeltem nek: 
miszerint a kikindai vészes mozgalmak következtében az egyházi 
gyülekezetnek Temesvárra áttételével megbíztam, nyilván nem 
engedelmeskedett, és érseki s metropolitai címének elhagyásával 
törvénytelen címet vévén föl, híveit az állodalom ellen nyilvános 
lázadásra gyűjteni, Karlovicot ezen kárhozatos lázadás központjá
vá tenni, polgáai háborúra okot szolgáltatni, s ennek nem csak 
részesévé lenni, de egészen élére állani, s a lázadó seregeket 
nevelni, gyarapítani vakmerősködött.

Ezeknél fogva Rajacsich József, mint kit enyi törvénytelen 
tettek terhelnek, s ki a törvénynek, ő felségének és a kormány
nak rendeletéi ellen feltámadott, ő felsége nevében érseki és 
metropolitai hivatalától ezennel felfüggesztetik, s a göiög nem 
egyesült egyház kormányzásával Athanackovich Pláto bácsi püs
pök ideiglenesen megbizatik, s egyszersmind a görög nem egye
sült egyház püspökeinek, papjainak és minden híveinek ezen 
rendelet által megparancsolom: hogy Rajacsich Józseffel min
dennemű érintkezést elkerüljenek, a mikép attól az előteterjesztő 
minister által már folyó évi julius 9-kéröI kiadott körrendelet 
által eltiltattak; külömben szövetségeseinek fognak tekintetni, és 
a büntető igazságnak általadatni.

Más részről rendelem: hogy továbi rendeletig Athanacko
vich Plátót az egyházi kormány vezetésével megbizottnak ismer
jék, rendeletéit azon engedelmességgel fogadják, mellyel az rg)~ 
ház főkormányzójának minden törvényes intézkedései iránt visel
tetni tartoznak.

Budapest, aug. 2-án 1848.
Jstván  nádor, kir, helytartó. b. Eötvös József.
LX. Gaal Lajost a kolozsvári kir. főtanodában a politikai 

tudományok rendes tanárává ezennel kinevezem.
Budapest, aug. 5-ké:i 1848.

Vallás- s közoktatási minister 
b. Eötvös József.

LXI.'Miután az aldunai vidéken fellázá&t szerb csapatok már 
is közpénztárakat raboltak k i; miután tartani lehet a ttó l, hogy a 
szerb nemzeti alapértéket is megcSorbitani és kárhozatos céljaiké 
ra fordítani igyekezendenek:

Rendelem: thogy az érintett, s az állodalom felügyelése alatt 
álló alapértéknek adósai, előleges engedelmem nélkül, sem ka
matbeli, ?sem tőketörlesztési fizetést, sémán szin és ürügy alatt 
ne tegyenek.

A ki ezen rendeletet áthágja, a lázadásbani tettleges rész
vét gyanúját vonandja magára: a mellett fizetései érvénytelenek
nek, s annak idejében felhajtandöknak ezennel nyilvánitatnak.
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Ezen rendelet minden hatóságokban hirdetlessék ki.
Budapest , aug. 13-dikán 1818.

Vallás- s közoktatási minister b. Eötvös József.
LXII. Az ausztriai közoktatási ministerium hivatalos jelentése 

szerint a bécsi protestáns hittani intézetnél a szünnapok folyó 
évben September végéig tartandnak, és az uj tanév ezen inté
zetben, a bécsi tudományos egyetemmel együtt, az eddigi ren
delet szerint október elején veendi kezdetét; mi is ezennel köz
hírré tétetik. Budán , augustus 14-én 1848.

LXIII. A tudós pályára indult iQaknak célszerüleg képezhe- 
tése s főiskoláinknak szilárd alapon müködhetése kívánja , hogy 
középtanodáink (gymnasiumaink) rendszere és tanítói személyzete 
körül gyökeres reform eszközöltessék.

Óhajtandó volna e végre minden jövőre is fenállandó kö
zéptanodát , már folyó évi november hó 1-ső napjára a kor kí
vánta irányban s mértékben átalakítani.

De mivel ezt sem hazánk jelen^ anyagi állása, sem az itt 
igénybe veendő képes tanári egyének száma még meg nem en
gedi; azomban nem is a sok, hanem a jól rendezett középtano
dákban áll a jövő tudós osztály biztos alapja: célom ehhez ké
pest jelenleg, ha a körülmények engedik, liz középtanodát, á 
kimondott elv szerint oly renddel alakítani 'á t , hogy kettő azok 
közül itt Budapesten, a többi pedig az egyesült Magyarhonnak 
külömböző vidékein, még ez év folytában rendeztessék.

Melyek lesznek a Budapesten kívül legközelebbvrendezendő 
középtanodák, ezeknek megnevezése még függőben lévő tárgyak 
elintézésétől feltételeztetvén, későb fog hivatalosan közzé tétetni.

Hogy pedig a nevezett tanári minőségben alkalmaztatni kí
vánó egyének az előkészülésre időt nyerjenek, s az illető tár
gyakban magokat tájékozhassák, ezennel tudatom : miszerint az 
átalakítandó középtanodák mindegyikében 7 tanár fog szakrend
szer szerint összesen 6 osztályban működni; nevezetesen:

1 -  ör. Az első és második osztályban egy tanár a latin és 
magyar nyelv elemeit adandja elő.

2-  or. A harmadik és negyedik osztályban szintén egy ta
nárra lesz bízva a latin és magyar nyelv taníttatása.

3 -  or. Az ötödik osztályban a költészetet, klassikusok ma
gyarázatát , s a görög nyelv elemeit egy külön tanár adandja elő.

4 -  er. A hatodik osztályban a szónoklat, a görög nyelvtan , 
és a klassikusok magyarázatának folytatása szintén külön tanárra 
lesz bízva. Magában értetvén, hogy a legközeléb nevezett két 
tanár a klassikusok magyarázatához megkivántató segédtudomá
nyokat is fogja előadni.

5 -  ör. A mathesis és természettudományok,
6-  or. A történet és földrajz.
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( 7-er. A német és francia nyelv és irodalom szinte külön 
tanárok által fognak előadatni, kik közül az 5. 6 . és 7. szám 
alattiak a középtanodának több egymásfeletti osztályában fogják 
szaktudományukat az e végett kibocsátandó szabályok szerint 
fokozatosan tanitni.

Minden tanárnak fizetése leend Budapesten 800 pft, vidéken 
pedig 600 pft azon megjegyzéssel, hogy minden középtanodában 
az alkalmazandó 7 egyén közül fog kineveztetni egy igazgató, 
kinek tanári rendes fizetése igazgatói fáradsága jutalmául Buda
pesten ugyan 300 pfttal , vidéken pedig 200 pfttal fog pótoltat
ni, s 10 évi működése után, minden tanár 100 pft növendéket 
kap évenkint azon rendes fizetéshez, melyet 10 éven keresztül 
húzott.

A tanárok bármely bevett vallás követői közül egyedül ké
pességük ajánlatára fognak alkalmaztatni.

A tanszékek pályázás utján fognak betöltetni, mely pályázás 
történni fog Budapesten az általam kinevezendő bizottmány előtt 
következő módon :

1 -  ör. Az irodalom és közoktatás mezején ismeretes egyének 
pályázhatnak puszta folyamodás által is , melyhez azomban tar
toznak oda mellékelni hiteles bizonyítványaikat, és munkáikat, 
irodalmi és oktatási érdemeik igazolása végeit. Ily pályázók szá
mára a határnap, melyen túl folyamodvány el nem fogadtatik, f. 
é. október 1 -je.

2-  or. Minden másoktól, kik az irodalom és oktatás mezején 
köz elismerést nem vivtak k i , személyes pályázás kívántatik. Az 
ilyen pályázók a kitűzendő kérdésekre szó- és Írásbeli felelettel 
fognak tartozni, s a kitűzendő kérdések, a tárgy érdemén kivül, 
az előadási módszerre is vonatkozandnak. — Ily pályázók csőd
je szinte f. é. október 1-jén kezdődik, s néhány nap alatt be
fejeztetik.

A pályázók egyátalán világos szavakkal jelentsék k i , melyik 
tanszéknél kívánnak alkalmazást nyerni.

Jelen rendelet által a csőd kihirdettetik.
Budapest, augustus 24-én 1848.
Vallás- s közoktatási minister b. Eötvös József.
LXIV. Vallás s közoktatási minister előterjesztésére a 

kalocsai főkáptalanban fokozatos előléptetéssel olvasó kanonokká: 
Nehiba János, éneklő kanonokká: Szathmáry Antal, őrka
nonokká : Göbel Ferenc, bácsi sz. Pálról nevezett kispréposttá: 
Korsós József, székesegyházi esperestté: Zombory János, bácsi 
főespereslté: Körmöczy Miklós kineveztettek.

Kelt Budán, 1848-ki aug. 24-kén.
István nádor. b. Eötvös József s. k.
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LXV. Vallás s közoktatási minister előterjesztésére a ká- 
rolyfejérvári székes káptalanban éneklő kanonokká: Losteiner 
iá  nos kineveztetik. Kelt Budán, 1848-ki aug. 24-kén.

István nádor, k. helytartó. b. Eötvös iózsef  s. k.
LXVI. Mennyei Lajos ájtatos-tanitórendi növendéket, az ér- 

sekujvári képezdénél megürült tanszékre mint helyettes tanárt 
ezennel kinevezem.

Vallás- és közoktatási minister b. Eötvös iózsef.

LXVII. A kassai feltanodánál megürült álladalomtani és bá
nyajogi tanszékre Végh Antal jogtudor helyettes tanárul ezennel 
kineveztetik. Budapest, aug. 25-kén 1848.

Vallás- és közoktatási minister b. Eötvös iózsef.
LXVIII. A pozsonyi kir. feltanodánál ürességben volt állada

lomtani és bányajogi tanszék, Bainlner iános kineveztétése által 
betöltetvén, a volt magyar kir. helytartó tanács által azon tan
székre nézve f. évi október 5-re hirdetett csőd ezennel megszün
tetik. Budapest, augustus 30. 1848

Vallás- és közoktatási minister b. Eötvös ió zsef
LXIX. Azon bármely vallásfelekezetbeli lelkészek s iskolata- 

nitók, kik, szivök magasztos sugallatát követve; készek az ön- 
kintes nemzetőrök zászlói alatt szeretett honunk védelmére fegy
vert fogni, biztosítom ezennel a haza nevében, hogy hadiszolgá
latuk bevégeztével az álladalom jövendőjök felül gondoskodni fog.

Budapest, sept. 2. 1848 Vallás és közoktatási minister
b. Eötvös iózsef.

LXX. A vallás- és közoktatási ministerium által f. é. aug. 24- 
röl 603 M. sz. alatt a selmeci bányászati, és erdőszeti igazgató
sághoz következő rendelet küldetett.

A selmeci bányász, és erdésztanoda, mely ekkorig az ausz
triai birodalom minden tartományaira kiterjedő tanintézet v o lt, 
ezentúl is Magyarország részére mint magyar nemzeti intézet fen- 
tartatván, dicséretes működését, a honfiak bányászatra, és en- 
dészetre képzésében folytatni fogja, idegenek sem rekesztetvén 
el a tanoda használásától.

Mihelyt a hazában ipartanodák fognak elegendő számmal, 
és jól rendezett minőségben felállitatni, s ez által lehetséges leend 
a bányászati, és erdészeti tanulmányok alapjául és kulcsául szol
gáló előismereteket ily tanintézetekben kimeritőleg szerezni m eg, 
azonnal a selmeci akadémia is egészen magyar nemzeti irányban 
újból fog alakittatni és szorosabb értelembeni bányászati, s erdé
szeti tanulmányoknak elméletileg szint úgy mint gyakorlatilag, ki
merítő tanítására szorittatni.
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Addig pedig a tanítást szintúgy, mint az igazgatást illetőleg 
jelen szerkezetében, s szabályozásában meghagyatik, a követke
ző változtatásokkal s módosításokkal:

1. A selmeci akadémia egyenesen a vallás és közoktatási 
ministeriumnak alá lesz rendelve, ahhoz teszi minden tudósításait, 
felterjesztéseit, és innen vészén szabályozó rendeleteket.

2. Ügyvezetési nyelve magyar leend, következőleg felter
jesztései, hirdetései, s a  tanulókhoz intézendő rendeletéi is ezen 
nyelven szerkezendők.

3. A jelenben bivataloskodó tanárok állomásaikban, eddig 
vett fizetéseikkel, meghagyatnak ugyan, de

a) azok, kik erre képesek, már az iskolai év kezdetével 
vagy lehető legrövidebb időn tanításaikat magyar nyelven köte— 
leztetnek előadni; a nem sokára bekövetkezendő újból alakításkor 
minden esetre csak magyarul tanitni képes tanárok lévén alkal
mazandók.

b ) Ha időközben változás történnék, az ürességbe jövendő 
tanszékek is magyar tanításra alkalmas egyénekkel fognak be
töltetni.

c) Az igazgatóság rögtön tegyen felterjesztést mindenik ta
nár mellé oly tanítói segédek alkalmazásáról, kik illető szakbeli 
jártasságuk mellett a magyar, és német nyelvet egyiránt bírván, 
magyar előadásokat tarthassanak, s a tanár tanításait, a német
ben nem eléggé jártas tanulóknak magyarázhassák.

4. Az ösztöndíjasok száma tekintettel az eddigelé is Magyar- 
és Erdélyország fiai közül ily segedelemben részesülőkre, úgy 
szabályoztatik, hogy évenkint

bányászattanulóknak . . 19
sóaknászati gyakornoknak. 4 
erdészettanulóknak . . .  8

bánya számvevőségi gyakornokoknak 7 ösztöndíjak fognak 
kiadatni mint hazafiaknak, egyegy ösztöntij 200 pftot tevén.

Ezen ösztöndíjak minden év végével újból fognak osztatni, 
mire nézve az igazgatóság valamint m ost, úgy ezután is minden 
iskolai év végével a szorgalmi, előmeneti és erkölcsi osztályzások 
beküldése mellett, felierjesztést teend a közoktatási mlnisteriumhoz.

Ezen rendelet kapcsolatában kihirdettetnek azon szabályok, 
melyek a selmeci akadémia növendékeinek felvételére nézve, ad
dig is, miglen ezen intézetnek bővebb rendezése megtörténhetik , 
megtartassanak.

1) A rendes növendékektől, kik tanulmányaik elvégzése ál
tal az álladalom szolgálatára képesitetnek, kívántatik, hog-y fel— 
vétetésök előtt a bölcsészeti- tanulmányokat jó sikerrel végezzék ; 
felvétetvén pedig-, a bányászati és erdészeti tanulmányokat a meg
határozott időben és rendben magokévá tegyék.

\Reájok nézve az iskolai pálya az erdőszeti szakban négy évre 
van határozva, azoktól pedig , kik a bányászati kollégiumot,
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szinte mint az erdészeti tanulmányokat is rendes tanitványi mi
nőségben , tökéletesen beakarják végezni, öt évi iskolaiárás kí
vántatik. —

Azoknak, kik kitűnő képességűket, és a mathematikai, és 
természettani tanulmányokban tett jeles előmenetelüket hiteles bi
zonyítványok által igazolhatják, megengedtetik, hogy a bányá
szati, és erdőszeti tanoda második osztályába azonnal beléphes
senek.

2 ) A rendkívüli tanítványoknak, kik magán szolgálatra ké
p e z te le k , szabadságokban á ll, a tanulmányokat, melyeket hal
hatni akarnak, választani, s a sorozatot is , miszerint az előadá
sokra járni kívánnak olykép válasszák, miszerint azok által kel
lőleg foglalkodtatva legyenek. Tőlök határozott előtanulmányok 
nem követeltetnek, hogy azomban a bányászati és erdészeti 
tanokat sikerrel hallgathassák, kell birniok amaz általános előis
meretekkel, melyek e célra megkívántainak s részint a középta
nodákban, részint a real és technikai iskolában megszerezhetők.

3) A tanítványoknak felvételére megkivántalík, hogy belépé
sük idején legaláb tizennyolc évesek legyenek.

4 ) A tanítás kezdete ugyan más rendelet által általában no
vember 1 —jéré tűzetett ki. Azomban ezen erdészeti és bányászati 
tanodában az előadások október 1-jén  kezdessenek, ^minthogy a 
bányaméréresnél és földisménél rendre kerülő gyakorlati alkal
mazásokat szabad ég alatt, még a tét beállta előtt kell véghez 
vinni.

5) A kollégiumok megújításának ekép kijelölt ideje előtt 
vagy végkép október első napjaiban azok, kik felvétetni kívánnak, 
folyamodványaikat a tanodái igazgatósághoz adják b e , hozzá mel
lékelvén bizonyítványaikat az előtanulmányok befejezéséről, élet
korukról, s kik nem közvetlenül egy vagy más iskolából lépnek 
a bányászati és erdészeti tanodába, azok a közbejött időben foly
tatott foglalkozásaikról és erkölcseikről is.

Budapest, setember 1—jén 1848. b. Eötvös József,
LXXI. A vallás s közoktatási minister előterjesztésére Ma- 

gyarorszég irgalmas zárdáinak az ausztriai tartományi főnöktőli füg
gésük ezennel megszüntetvén, a budai, pozsoni, váci, egri, pécsi, 
pápai, temesvári, nagyváradi, szatmári, zágrábi, szepesváralljai, 
kis-mártoni, szakolczai, valamint netán felállítandó zárdák is , az 
irgalmas rend magyar tartományi egyletévé (provincia) öszve- 
kapcsollatnak, és tartományi helyetteslőnökül Bramzsa Kelemen, 
eddig budai perjel három évre kineveztetik.

Kelt Budán 1848-d. évi sept. 5-én.
István nádor, k. helytartó. b. Eötvös József
LXXII. Az ausztriai vallás- és közoktatási minister kivánatá- 

ra ezennel közhírré teszem; miszerint az ausztriai birodalom örö-
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kos tartományaiban a fölsőb tanintézeteknél, ide értve a prot; 
theologia intézetet is , az oktatás f. é. november 1-én fog meg
kezdetni, kivéve mindazáltal az eddigi bölcsészeti első évi tanfo
lyamot, mint a mely ezentúl a középtanodai első osztályt képe
zendő

Budapest, sept. 5. 1848.
Vallás- és közoktatási minister b. Eötvös József.
LXXIII. Tudor Kovács Sebestyén Endre egyetemi titkárá ki

neveztetett.
Budapest, sept. 6. 1848.
Vallás s közoktatási minister b. Eötvös József

LXXIV. A bécsi közoktatásügyi minister ebbeli üzenete nyo
mán , minden máskép tötrénhető zavarok elkerülése v égett, 
ezennel közhírré teszem : miszerint a bécsi Stadt-Convict Gimü 
nevelde , megszüntettetett.

Budapest, sept. 6-án 1848.
Vallás és közoktatási mininister b. Eötvös Jó%sef
LXXV. Az ágostai hitvallást követő magyar és erdélyi evan

gélikusok egyetemes gyülésileg egybegyült egyházkerületei felje
lentették: hogy miután a köznép a papi tized és hűbéri szolgá
latok ingyenes megszüntetéséről a megyei tisztviselők által érte— 
sittetett, az ország némely részeiben, nevezetesen Á rva, Tren- 
csin , XNógrád , Békés és országszerte más megyékben is azon 
tartozásoknak tejesítését is megtagadta, melyekkel eddig lelké
szeinek és iskolatanitőinak tartozott, miáltal ezek kenyér nélkül 
maradván, a legnagyobb ínségre jutottak.

Jól tudva van az ország minden törvényhatóságai és maga 
a köznép előtt 'is a haza jelen veszélyes állapota, mely eddigelé 
meg nem engedte, hogy az 4848—ik 20-ik törvénycikkelyben ki
mondott elv mely szerint a bevett vallásfelekezetek egyházi és is
kolai szükségeiről a közállomány fog gondoskodni, most rögtön 
teljesedésbe mehessen.

Azért az ország valamenyi törvényhatóságainak ezennel meg- 
hagyatik : hogy a kebelükben lakó evangélikus népet világosítsák 
fel a felöl, mikint a protestáns néptől, mely eddigelé is egy
házi és iskolai szükségeit ön erejéből fedezte méltán elváratik, 
hogy ezen terhet ama reménylett időpont beérkezéséig, a midőn 
t. i. a fenemlitett törvény tettleges teljesedésbe mehetend, szíve
sen viselendi és buzgó elődeitől reája maradott templomait és 
iskoláit elpusztulni nem hagyandja.

Elváratik ez anyival is inkáb, mivel a protestáns lelkészek 
és tanitók jövedalmei a községekkel kötött szerződéseken és meg
hívó leveleken alapulnak, melyeknek teljesítésével tehát a szerző
dő községek közigazság és köztörvény szerint is tartoznak.



Ámbár pedig a kormány reményű, hogy a protestáns köz
nép ezen indokok fontosságát önkint átlátandja: azon nem re
ménylett esetre mindazonáltal, hogy ha valahol makacs ellensze
gülésre vetemednék, a törvényhatóság e'őre is jelentse ki nekie, 
hogy az illető egyházi elöljáróság felszólítására kényszerítő esz
közök által is abbeli kötelességének teljesitésére fog szoritlatni, a 
minthogy előfordulandó esetekben ily végrehajtás eszközlésére az 
illető törvényhatóságok ezennel utasiltatnak i s : — meg nem en
gedhetvén a statushatalom bármely rövid időre is azt, hogy a lelké
szek és tanítók élelemhiány miatt állomásaikat elhagyni kénytele— 
nittetvén, a nép minden lelki vigasztalás , az ifjúság pedig min
den oktatás nélkül maradjon.

Budapest, sept. 5-én 1848.
Vallás- és közoktatási minister b. Eötvös Júzsef.
LXXV1. A vallás- és közoktatási minister előterjesztésére : mi

nisten titkár Markovivá Lászlót ministeri tanácsossá, — továb
bá Kelemen Lajosi, és Kendelényi A lajost, eddig volt fogalma
zókat, titkárokká tárcájához ezennel kinevezem.

Budapest, sept. 5-én 1848.
István , nádor és királyi helytartó.

Vallás- és közoktatási minister b. Eötvös Jözsef.

A haza tanítóihoz.

Hazámfiai, tanitótársak!
Borús a hon ege, mindegyre gyűl a fergeleg. Több vidékére 

hazánknak már le is csapott, fenyegetve újonnan alakult szabad
ságunk és függetlenségünk csemetéit elverni.

Az ellenségnek vésztüze, a pokolban fogantatva, lábaink 
alatt és fejeink felett összezuhanóban van, hogy lángtengerbe 
boriivá hazánkat, lángok közé' temesse a magyart.

Nyíltan dühöng m ár- a háború. Az ellenség ben a hazá
ban , gyilkát a szívnek irányozva, orozva áll a hü hazafiak kü
szöbén.

Szülét szakaszt el a gyermektől, a gyermeket kitépi a szüle 
karjai közül, öldösi és gyilkolja a polgárokat, földönfutókká teszi 
a haza örököseit, anyátlan és atyátlan árvákká magzatinkat. Ha
lált esküdödt a magyar anyának, halált az apának, mert magyar 
fiat nemzének; halált a szülöttnek, mert szabad magyart kegyel 
apául és erényes magyar nőt imád anyául.
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És ha ezt teszi a szülővé!, mi sorsra jultatandja a lelki szü
lőt, a tanítót5 mi sorsra növendékeit és tanítványait? kik átkozni 
tanulják a rut ellenséget, k k fegyvert kapnak a tanítóiul, mellyel 
magukat és hazájukat védhessék, fegyverét a szabad szónak, 
fegyverét a hazaszeretetnek, fegyverét az elszánásnak, a nagy 
nemzeti eltökélésnek, irtani az ellenséget, s apával s anyával 
együtt, küzdve élni vagy halni a szabad hazáért!

Az ellenség ily tetteinket gyűlöli, gyűlöli a nevelőt, mert 
gyűlöli a szabad nevelést, fél a népfelvilágosodás és a tiszta nép
erkölcsnek dönlhetlen bástyáitól. Zsarnokigába szeretné hajtani a 
nemzetet és zsarnokja lenni ő maga. Zsarnok, a ki miveit és 
szabad nevelő helyeit, csak fenyitő és buta poroszlóra; tanoda 
helyett börtönre; tanító helyett hóhérra; erkölcsben és értelem
ben szabad és felvilágosult polgárok helyett, csak gyáva bérszol
g a- és zsoldos vérhadra szorul.

Ez volt útja a zsarnokságnak az egész vitáglörténetben, s ez 
iránya a hazánkban fellázadt ellenségnek is.

És ez, mind, a magyar király nevében, a magyar király 
atyai gondoskodásának ürügye és cimje alatt történik!

A kik ez ürügyben szövetkeztek, idegenek kezére akarják 
játszani a hazát, és a magyart saját földjén, saját honában ide
genné és hontalanná tenni. Elárulni szabadságunkat, eladni jö
vőnket.

Engedjük-e hogy hazánk ezen sorsra jusson ? hogy az ár- 
mányosan egymás ellen f6lzuditott vendég-népfajok, épen a ma
gyar nemzetet irtsák , azon nemzetet k ié  hont szerzé, ki e hon 
szabadság-fáját legelőször ülteté, mely évezreden á t , megingva 
b á r , de törve nem, diszlően virult? hogy a haza hü fiait, kiknek 
ős hősöktől örökölni és az ős apákhoz méltóan dicsőiteni kellene 
a szabad magyar nevet, szolgákká és idegenekké tegyék saját 
hazájukban , melyet megvédeni nem -akarni, rítok; megvédeni 
nem -tudni, gyávaság.

A ki karját bírja, ezt engedni.ném fogja, az inkáb síkra 
szál, dicső múlt- és dicsőb jövőért élet- és halálharcra.

Tanító! te igazi lélekteremtő, te szülője a szellemnek, ki 
növendékidbe életet öntesz a midőn őket neveled v életét az em
beriségnek és a nemzet öntudatának, védd meg most ezen éle
te t, a midőn éreltök és velők fegyvert fogsz, nem csak ember
őri , hanem nemzetőri tisztet is teljesítve. Ott a debeliácsi lel
kes lanitótársnak példája, , ki elhatározott tette által, hatéko
nyabban nevelte a haza fiatalságát, a haza dicsőségét, mintha 
néma könyvből egész nemzedéket részeltetett volna száraz okta
tásban.

Tett most a tanítás, nem betű; példa és nem könyv, — 
ennek majd későbben lesz ideje; de most a hazát, nem szó és 
irá s , hanem szurony és ágyú , kapa és kasza a lelkesség kezé
ben, bástya, sánc és férfias elszánás menti meg.



Hol van oly ifjú, ki most főoskolába kívánkoznék, mig ha
zája biztosítva n incs!

Tekintsetek Pápára és M aros-vásárhelyre, a tanárok taní
tásokat nem tarthatnak, mert az ifjúság a Hunyadi-, Zrínyi-, 
Kossuth- s másnevü önkénytes és honvédcsapatokba állva b e , a 
haza oskolájába ment tanulni, a harctérre, az ágyuszózatokat 
hallgatni. Ők most a legjobb tanulók, kik megérdemelni, sietnek 
e hon örökségét, sietnek magokat méltókká tenni e haza fiainak 
nevére. Mert hisz a hazát ők öröklendik, a kik most még fiata
lok , de mint örülhetnének az örökségnek, ha érette mit sem 
tennének!

Némethon tudományegyetemeinek ilja i, a mikor a franciák 
hazájukba betörtek, oda hagyták a Musák csendes termeit és se- 
regesen indultak Márs mezejére, hős nevöket az ellenség vérével 
a történet könyvébe Írandók. Szép tettöket még ma is hirdetik 
az egyetemek érc- és márványlapjai.

Deákok, elcsábitolt tanulók jönnek csehországbol hazánk 
földjének népeit lázitani, hazánkat a mesés tót istenek nevében 
szláv országgá keresztelni; és a mi deákjaink'ne védjék-e a ma
gyar hazát a magyarok istenének nevében , az igazság és nép- 
szabadság istenének fegyverével? .

Deákok, uj-verbászi, uj-vídéki, karlovici és belgrádi tanu
lók voltak az első szerb bujtogatók, kik az alvidékeken, a felső 
rut ármány üszkei által felszitott tüzet terjesztették; oskolás gyer
mekek sütögetik még most is — mit a pártütő tanítóktól és pa
poktól tanultak — az ágyukat a sz. tamási és egyéb rác-tábo
rokban; — és m i, kiké e hon öröksége és az igazság, ne ta
nítsuk , ne fogjuk-e tanítványainkat verem- és sáncásatásra ? ne 
gyakoroljuk-e őket fegyverforgatásban ? ne támasszuk és ne ne- 
veljük-e bennök a hon védőit ? ne szólítsuk, ne inditsuk-e ma
gunk a haza védelmére ? ne menjünk-e magunk is inkáb velek 
szabadon halni, sem hogy élve eltemettessük szabadságunkat s 
vele magunkat?

Kinek nem ,jutna eszébe Sokrates és Alkibiades példája ? Ki 
ne emlékeznék a pécsi ifjúságról, mely 6-bantanítóival együtt 
Mohács alá indult ?

Rósz oskola az most, a melynek osztályaiban sok a tanuló. 
Rósz tanuló, a kinek könyve mellett szurony nincs. Rósz tanitó, 
kinek oldalán kard nem csörög melynek éle kezeiben villog.

Ne mentsük magunkat azzal, hogy karunk erre szokatlan, 
hogy csak tollvezetéshez ért; hogy testünk gyarló, mely a köny
vek között elpuhult; hogy szavunk gyenge a sereg eleibe, mert 
az csak gyermek-csiltitásra való- — Itt erkölcsi példaadás kell; 
erős a nép, álljunk élére, álljunk közzéje, álljunk melléje, le
gyünk tanácsadók , irányt mutatók , felviiágositók, és támadni 
fog a dönthetlen védfal mely élő bástyakínt rést nem enged, 
sem fegyveres, sem bujtogató ellenségnek. A népet ingatja az

S
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előítéletek és a csábítások fuvalma, ezt oszlassa a tanító; de a 
legténylegesebb oszlatás az, ha maga is megmutatja saját pél
dája által, hogy mi mellett kelljen fegyvert ragadni.

Azért a hol népfelkelés v an , legyen a felkelők között min
denütt a tánitó is. A hol az rendezve vagy rendelve még nincs, 
vegyen ő is részt a népnek nemzetőri íegyvergyakorlataiban, 
szemléltesse e gyakorlatokat még maga a kisebb korú ifjúsággal 
is , hadd szokjék kedvét lelni a honvédi foglalkozásban, hadd 
idomítsa még játékát is katonaivá, mert a mi valaha a gyermek 
kedves játéka volt, az szokott lenni a férfiúnak komoly hivatása. 
Gyermekeinknek pedig komolyabb és szentebb hivatásuk nem lehe t, 
mint védeni és megtartani a szabad hazát.

A kisebb és közép iskolákban elégségesnek tartanám most, 
mig t. i. a háborús idők tartanak, a csupán délelőtti tanításokat, 
délután pedig folyjon a gymnastikai testedzés, fegyvergyakorlat, 
sánc- és veremásás a hol szükséges, legyen hogy az élelem és 
a nép csekély vagyonának az ellenség elöli elrejtésére, vagy ár- 
kul az ellenség temetőhelyévé. — És ezen gyakorlatokat a fia
talság mindanyiszor a magyar nemzeti lobogó árnyékában tegye, 
mert e színekben piroslik apáink vére, ragyog anyáink hűsége 
és virul a gyermekek jövője.

Van-e most szentebb teendő, mint megtartani a gyermeket, 
megmenteni őt a hazának s megmenteni benne a haza jövőjét; 
mit érne őt oskolában a holt betű mellett tartani, ha az nlJ.t 
elvérzik apja és rabnővé lesz anyja, és hontalanná az elárvult 
magzat. --

Kinek volna még kedve tanitó lenni az elfoglalt hazában; ki 
fogná akarni tanítani az árva rabgyermeket, tanítani a szolgaság 
zsoldjában szolgaságra ?

Ki az a magyar tanitó, ki e helyett, inkáb kardot nem ra
gad, mellyel, vagy szabad halált vívjon ki magának az ellenség 
tetemei felett, vagy pusztítsa és irtsa a szabadság gyilkosait.

Népünket újra a régi kormány alá, a régi jobbágyság vi
szonyába kívánják hajtani, — azon rendszer a lá , mely nem birt, 
nem tudott, nem akart, sem a népen, sem annak tanítóin segí
teni, mig ellenben az uj szabad alkotmány, a népképviseleti tör
vényhozás már is kijelentette, hogy a nevelésről a nemzet érde
kében, az emberi miveltség szellemében, akar is , fog is gon- 
goskodni és épen úgy gondoskodni a tanítók javítandó sorsáról, 
gondoskodni az oskolákról, hogy uj kora derüljön a nemzetnek, 
nj díszre viruljon fel a haza, s hogy e kor derültének mi is esz- 
közlői és a nemzet díszének mi is részesei legyünk

Tánitók ! El ne hagyjátok a népet, tartsátok meg őt a haza 
szabadságának ösvényén, a ti sziveteken keresztül, a ti kezetek 
között fejük a haza bimbaja; legyetek tanácsadói és hős társai a 
családatyáknak a szabad magyar polgároknak, vigasztalói] az anyák
nak ha elhullt férjeiket vagy fiaikat siratnák , védői és igaz, ha-
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zafias és lelkes szabadság, egyenlőség és testvériség oktatói a 
gyermekeknek az egy nemzetiségben !

A ki egy igaz embert véd, az az egész igazságot, az égési 
emberiség igaz ügyét védi.

A ki egy magyar hazafit m egtart, az ai egész magyar hazát 
segíti megtartani.

A ki egy magyar gyermekért hősien meghal, az az egész 
magyar hazáért halt meg.

Fel tehát a szabadságért, fel az igazságért, fel a magyar 
hazáért — minden elő tti

Tavast Lajos.

Mit mivelek én.

Tanítványaim — mert csak középtanodában, különösen annak 
V-ik és VI—ik osztályában esik müködelmi körem — nem oly na
gyok és haladottak még a korban, hogy honvédekkint, oda 
hagyva a szülői házat s odahagyva a tanoda körét, fegyvert ra
gadva az ellenség ellen mennének, — habátor többen közülök 
mégis eltávoztak, mint 1 4 , 15 és 16 évesek, el még első hó
napjaiban uj szabadságunknak , és őket az én áldásom és imám 
kiséri; de általán véve kiskorúak m ég, máskint kellendvén tehát 
őket a haza közveszélyében foglalkoztatnom, elmondom — ne
hány barátom felszólítására m agam, őszintén és kérkedés nélkül 
a mit mivelek, ítéljetek m eg, ha jót teszek e? ha nem , adjatok 
jobb tanácsot, mutassatok jobb módot és én elfogom fogadni, 
fogom követni.

Tanításaink még sept elején beállottak. Én azolta November 
havig csak előkészítő tanításra lévén az én osztályomban utasít
va, egyedül délelőtti tanításokat tartok , és oktatám növendéki- 
met eddigé előkészitöleg latin és magyar remek müvekben és 
irályban. Ezentúl bozzáadandom, az emlitetteken kívül, tán a görög 
és német nyelvet is ,  de főleg, magyarhoni történeteket és,rész-v 
letes magyarhoni földleírást, mindkettőt összekapcsoltan. És ezt 
pedig azért, mert Kossuth szava szerint, egyik legfőb teendőnk 
„<emlékem?', azaz , történetet tanulni. A történet a nemzet emléke
zete; múltját kell a magyarnak jól és jobban mint eddig ismernie, 
hogy jelenjét el tudja igazítani és jövendőjét kiszámítva irányozni, 
ügy látszik mintha magyarjaink saját történetünket nem ismernék 
és még kevésbé ismerik azt az osztrákok s legkevésbé a többi 
európaiak. Innen a sok eligazithatlanság, a sok elcsavarás, a 
sok ferde ítélet, ások álirány, egyszóval a tévedések. S épen úgy
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látszik, hogy nem ismerjük földünk leírását, nem ismerjük hazárk 
földjét, nem ismerjük sajátunkat a melyről meg van Írva, hogy: 
„a nagy világon e kivü! nincsen számunkra hely.“

Nem mondom hogy ezt tanítványaim még nem tanulták 
volna, igenis tanulták, az első és második grammatikai osztályok
ban és még előb, úgy kell nékie legaláb az oskolai terv szerint 
lennie; de én őket újra tanítani akarom. És habár ez nem is 
tartozik osztályomhoz, habár az én osztályom, mint humanitási 
vagy szónokköltészi, inkáb csak a klassikus népekre és azok iro
dalmára van is irányozva, mit sem tesz , én hazai és nem csak 
tanítói kötelességet vélek teljesíteni, a midőn a fentebbiek mellett, 
a hazai történetben és hazai földleírásban is oktatandom növendé
keimet.

A hon ismerete fejt honszeretetet, a honszeretet tápláléka a 
hon története.

Kezdeni akarom a földleírást Árpád alatt a munkácsi várnál 
és a Csepel szigeténél; a történetet különösen 1526-tol. Le aka
rom rajzolni hazánk területét mind-e mai napig, a három ten
ger birtokán keresztül; mostanáig, a midőn azt rivalgja az ellen
ség , hogy a magyarnak már tengerpartja sincsen. (? )  És a tör
ténetnek 300 évét fogom el mesélni fiaimnak, hogy anyi év gyű
löletén , anyi év szeretető gyökeredzék meg bennek. Mert „a ma
gyar ez idő alatt nem volt, hanem lesz.u

Ez egyik müködelmem, édes társaim. Mint fogok haladni 
benne, ha máskint nem rendelkezik a sors, lesz alkalom hogy 
tudtotukra adjam , ha Ítéletiek müködelmemet helyeselni találná.

Enyit délelőtt.
És délután, mit mivelek ? — Miolta a budai sáncokat ásni 

kezdték , azolta még minden nap délutánját ásó és kapa forga
tásban, föld és hanthányásban töltém több növendékemmel; mi 
alatt egy másik része, későbbi órákban, a gymnastikai tanító Clam 
Ignác ur oktatásaira jár el, ott birkózik és erőig, de leginkáb 
űzi a fegyvergyakorlatokat és pedig kisebbszerü számukra saját 
költségükön megrendelt szuronvos puskákkal. Magam is gyakran 
megíordulok itt.

Éjszakára megesik hogy olykorolykor kirendeltetem mint 
nemzetőr éji őrjáratra miután az egyébkinti és egyébkori nem
zetőri szolgálat alul a minister ur a tanítókat felmentette — s igy 
telik el éjem. A mikor ez nem történik, ki ne fogná tudni, mikint 
tanítói készülés, könyvirás és olvasás fogja el időmet. Némely 
gyűlés látogatása és a mindennapi vagy óra ídőmutatóknak, az újság 
lapoknak ha csak fatólagos átnézése.

És kelljen még tüzérkedni a fővárost oltalmazandó önkény- 
tesek között? ott leszek mint sok jó barátom , mert a tanítónak az 
ágyút is kell tudnia igazítani; ágyú a szó is, ágyú a könyv, de 
most érccső és vasgolyó.
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így láthatsz egy fővárosi tanítót reggel a tanitószéken hazájá
nak és a régi világnak múltjával foglalkozni és az igazságot még 
a sirokbol is kiásni, a föld térképén utazni s hazája határait 
kiszabni; délután ásóval vállán kis számú tanítvány csapatjával a fé
nyes utcákon végig menni és sirt ásni melybe a haza ármányos 
ellenségei temettessenek. sat.

Nehány nevelő fellelkesült, kis részben az én csekély hozzá
járulásommal is , és beállott honvédnek és önkénytes tüzérnek 
sat, nem akarák az egyetlen egy elszigetelten élő családnak ur- 
üját nevelhi, tudva hogy a magánnevelés e hazában mit sem ér 
s hogy épen ez is egyike a sok oknak, miért oly árva hazánk 
a közszellera hiányában, a népérdekek és osztályok kiengesztelé
sében, a szabadság igaz felfogásában, a kötelesség és törvény 
iránti engedelmesség valódi érzetében és cselekedtébén, ellenben 
oly gazdag a sok ábrándosságban, az olygarchiai gőgben és 
irányban, animbusozottszemélyekben, az elbizakodásban ésm índ- 
nyájoknak vezérekké termeltsége mellett, még is az igazi nép ve
zérek hiányában. A ki már mint ifjú nem élt és nem nőtt fel a 
nép üai között, és nem tanult engedelmeskedni és vezérkedni itt, 
mint engedelmeskedjék és vezérkedjék az mint férfiú ? de hagy
juk ezt más alkalomra. Most csak anyit, hogy a belépő nevelő 
társak, raegkérdének miért nem állanék én is honvédnek?

Úgy hiszem, mikint okaimat már a fentebbiekből is sejthe- 
tétek. Ha nekem oly növendékeim vagy növendékem volna, kinél 
működésemet falra hányt borsókint látnám visszapattanni, a kihez 
mint valamely kiváltságos félhez magamnak kellene vinnem a 
tudományt, őt a Anyást vele megkinálgatni, és ő azt még is úgy 
venné, mintha nékem teljesitné kedvemet, nem pedig kötelesség 
és önmaga tökélesbültének érzetéből, — azt egyszeribe oda hagy
nám magam is, mert a tudománynak nem lehet hozzánk jönnie, 
nekünk kell utána járniuk. Ue nekem oly növendékim vannak és 
voltak mindig, kiket név lni öröm, kiket tanítani büszkeség, kik 
maguk hozzá látnak hogy tanuljanak, kikben oly fiakat vélek 
nevelhetni hazámnak , kik engedelmeskedni a törvénynek, paran
csolni indulatjuknak és vezérkedni isludandnak , ha kell; kik életet 
és halált már most is, a hazáért lángoló keblek érzelmének mér
legén szoktak m érni; kikben egyegy becsületes embert és szabad 
polgárt vélek nevelhetni és igy bizonyosan Im ám  iránti kötelessé
gemet vélem legjobban lerovhalni és teljesíthetni, — azért nem 
mentem még eddigé el a honvédcsapattal. De Ígérem hogy ott 
leszek és reményiem hogy ott lehetendek valamenyi tanítványaim
mal , a hol az ellen vészé városunkat is érné. Lesz fegyver — 
bárminő, lesz kő, kapa és ásó ismét, tele lesz a zseb tört pa
prikával és porzóval sat. sat. és hiányozni nem fog akkor sem az 
oktatás.

De a mi lesz, azt hagyjuk most. Hisz én csak azt akarám 
el mondani, mint van körülöttem most? s ezt megtevém elég
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őszintén. ítéljetek felettem. Legjobb tanító , ki maga is mindig 
tanul, én tőletek tanulni akarok.

Csak azt sajnálom, hogy mind philosophus, és mind 1 6 - 1 8  
éves tanítványoknak tanítója nem vagyok! Nem várnám a lanügy- 
minister rendelését az oskola megindítására és bezáratására nézve, 
de más indulót és más kizárót követnék.

Pest. Sept. 25-kén. lS48-ban.

Tavast. *)

A fötanodai tanulókhoz és szüléikhez.

„Talpra Magyar! hi a haza:
Itt az idő: most vagy soha!

Rabok legyünk vagy szabadok ?
Ez a kérdés : válasszatok!“

Azon fegyverfogható tanulókhoz szólunk, kik tavasszal eme 
dalt zengték, de mostan — többnyire tanpályájuk folytatásának 
gondolatától tartoztatva — a szabadságháboru neszét és híreit ha
zulról hallgatják tétlenül: és fölszólítjuk őket, hogy vessék ki 
most eszükből az Lkola gondját, mert ezen tanévben — vagy 
legaláb a háború teljes bevégezte elölt, fötanodai tanítás nem 
le s z , nem lehetend Tehát ifjak! egy pillanatnyira se habozzatok! 
egy napot se késsetek! égj>*n alattatok a föld! rohanjon kinek 
lelke van oda, hol azonnal fölveszik jelen tanév idejére önkénytes 
honvédnek vagy tüzérnek. A csatamezón várnak benneteket nem 
csak magyar tanul ótárs aitok számosán , hanem megelőzve fiinak 
még a bécsi aula vitéz képviselői, ugyszinle a nemes lengyel és 
francia ifjak is , kik látva szent és igazságos harcunkat, föllelke
sedtek eljönni s vérökel ontani szabadságunkért. Gondoljátok e l , 
hogy — ha mindazon müveit iíjaink, kik most elszórtan s leverten 
iézengenek, haladék nélkül belépnek dicső harcosaink soraiba, a 
tömegeket szóval — lettel tüzelik, s a kevésbé ügyeseket tanít
ják — vezetik , — menyivel biztosabban járand akkor együtt zász-

*)  Azolla a tanügyi ministcrium elhalasztotta már bizonytalan időre a 
fooskolai tanfolyamokat. De e lapokat kcnyteleu leven már berekesz
teni, az erre vonatkozó rendeletcket úgy mint egyéb dolgokat is, 
nem közölhetek többe. — Isten veletek! —

T.
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lóinkkal a diadal és szabadság, s a magyar névvel a dicsőség. 
Kit fogna közületek visszatartani a félelem? — Hiszen, ha már 
valaki lágyabb szivü is , csak védettebbnek hiheti m agát, ha fegy
vert hord és vitéz hadseregben, mintha fegyvertelenül s egyedül 
van. Oh mily gyönyörű és fenséges az ifjú, mikor nem ismerve 
halált, villogtatja fegyverét a szabad hon tapodóira: ellenben csú
fos szoknya alá s köpni való, mikor megszeppenve s magát élhe
tetlenül megadva várja a halált vagy rabláncot. El fog múlni a 
jelen tanév , főlanodai rendes tanfolyam nélkül. Ennek múltával 
legszebb bizonyítvány leszen az, melyben ki lesz mondva, hogy 
honvédek valátok és híven harcoltatok vagy elvérzettetek a dicső
ség mezején. Ki ily bizonyítvánnyal nem birand, azon tanulót 
(ha külömben fegyverfogható) majdan a harc után bélyegezzétek 
m eg, mint gyávát, mint nyomom rableiket, mint korcs fajzatot.

Szülék! eresszétek serdültebb tanuló fiaitok t a szabadság 
bajnokai közé. Atyák! küldjétek a késedelmes fiút, ha önkényt nem 
rohan. S ha az atya kis lelkű, úgy piritsatok rá — ti anyák — 
azzal, hogy lengyel nők módjára ti fegyverzitek föl az ifjakat, és 
ti mondatjátok el velők égre emelt újakkal a nemzet ezen es
küjét ;

„A magyarok istenére, esküszünk,
Esküszünk, hogy rabok soha nem leszünk!“

Több tanító. *)

* ) A fővárosi férfi lakosságnak és igy a nyomdai szedőknek is táborba 
indulta miatt, és ezt megelőzőleg, egyéb mozgalmak háborgatása 
miatt — elkésett c könyv utolsó ivének szedetése. Berekesztél 
előtt épen ma Oktober 7-kén , e nevezetes napon , érkezett hoz
zám a feljebbi rövid cikk is Tanúságot hozva, hogy mint magam, 
többen is úgy éreznek, azért közlöm.
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