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Non cuivis lectori, auditorique placebo 
Lector et auditor, nec mihi quisque piacet. 

Oi'enius. 

. . . Minden országnak támasza, talpköve 
A tiszta erkölcs, mely ha elvész, 
Róma ledől, s rabigába görbed . . . 

Berzsenyi. 

Föladatunk oly törvénynyel állani elő, 
mely megnyugtatja az ország polgárainak 
azon részét, melyre a népnevelés törvénye 
legnagyobb befolyást fog gyakorolni. 

B. Eiitrös József 
1848. évi országgyűlési beszédéből. 

H a politikánk irányát nem változtat juk, ha nem gondolunk 
arra, hogy i f juságunk egészséges, és szolid nevelésben részesüljön ; ha 
nem a vallás oktatásnak ad juk az első h e l y e t : ugy t rónunk össze 
fog dőlni, s .a társadalom borzalmas eredmények martaléka lesz. 

Vilmos, német császár. 

<0933 



KIADÓK E L Ő S Z A V A . 

Az ifjusásr a jövő reménye s oszlopa. E jelszó 
hangzik korunkban mindenütt. Minden civilisait nem-
zet egyik főfeladatának tartja az ifjúságnak czélszerü 
nevelését s oktatását, mely czélra még a természet ál-
tal mostoha helyzetbe juttatott országok népe is öröm-
mel hozza meg áldozat filléreit. 

Edes magyar hazánkban is magasan leng e szép 
zászló, örömmel adózik itt is nem csak az ország, ha-
nem városok, községek, söt egyesek pénztára is e ne-
mes czélra. 

Midőn a szerző ur fenti müvében mindazt elő-
sorolja, mi a népoktatás ügyében honunkban a mohá-
csi vész napjaitól kezdve egész -a legújabb napokig a 
király és kormányszékek, országgyűlések s más ható-
ságok részéről történt, és kimutatja az ujabb időben 
előtűnt szép tanügyi eredményeket, nem titkolja el 
egyúttal ama árnyoldalakat, ama veszélyes aberratiokat 
sem, melyek amazoknak dicső fényét némileg homályba 
borítják. A szerző a felekezeti iskolák rendszere mel-
lett harczol, és kimutatja az 1868. és 1876. népokta-
tási törvényeknek hiányait ; keményen és élesen osto-
rozza a túlhajtott s balul magyarázott álliberalismusnak 
latytyu kinövéseit, és midőn ezeket az igazság hatal-
mával, és a tények logikájával összezúzza, egyúttal 
czélszerü javaslatokat hoz indítványba, hogy mikép le-
hetne s kellene ama különben nem ,épen elvetendő, és 
szerző szerint is a tanügy terén sok szép jó 
eredményt előidéző törvény hiányait ugy s akként or-
vosolni, hogy ama árnyfoltok többé elő ne tűnhesse-



nek ; mely útbaigazító tanácsok annál nagyobb figye-
lemre méltók, mert azok egy a tanügy terén majdnem 
negyven év óta fáradozó, és jelenleg is mint a szegedi 
apácza iskolák igazgatója e téren működő tan- s igy 
szakférfiutói származnak. 

Miután a magyar irodalom mezején ily mii, mely 
a népoktatási ügynek múltját s jelenét ily szakavatott-
sággal tárgyalná, eddig nem jelent meg, mely után egyéb-
iránt már régóta sóhajtoznak a tanügy barátai*, nagy örö-
münkre szolgált, bogy a t. szerző urnák eme nagyérdekü, 
s ürpótló munkájára nézve az első kiadási jogot ma-
gunknak megszerezhettük, kinek neve az irodalmi té-
ren nem ismeretlen, mert tizedik önálló müve ez már 
annak, és ha az előbbieket is kedvesen fogadta az ol-
vasó közönség, erősen hiszsziik, hogy eme a népneve-
lés ügyének felvirágozása iránt annyi lelkesedéssel 
írottat is hason kegyre fogja méltatni az érintett ügy-
nek minden barátja. 

Szeged, 1884. márczius 12. 

t 

£NDRÉNYI J.AJOS ÉS JÁRSA. 

* Időszerű s indokolt irodalmi munkát végezne a katli. tan-
ügy valamelyik barát ja , ha a kath. hazai tanügyről részletes tör-
ténelmi statistikai kimutatással i m a egy müvet, mely u tán már 
régóta sóhajtoznak a kath. tanügy barátai . M a g y a r K o r o n a 
1885. decz. 21. 
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S Z E R Z Ő E L Ő S Z A V A . 

1868. évben alkották, s 1876. évben bővi-
ték meg honatyáink a népoktatási törvényt, mely 
által a modern liberalismus kiragadta a clerus 
kezéből a népiskolák igazgatását, és megbénitá 
annak az ezekben oktatást nyerő tanonczok 
vallásos nevelésére nézve több századon át kedvező 
eredménynyel gyakorlott hatalmát s befolyását. 

A rénnaiak számítása szerint tehát eddig 
már három lustrnmos korszakot ért el eme uj 
népoktatási rendszer. Az isteni gondviselés ren-
delkezése folytán e kis füzet szerzőjének — ki 
nem csak e korszakban, hanem ezt megelőzőleg 
is már a népnevelés terén, habár mint sze-
rény, de e'ég tevékeny napszámos működött, — 
bő alkalma nyilt az e téren felmerült kellemes 
s kellemetlen tüneményeket figyelemmel kisérni, 
és azok fölött komolyan gondolkozni. 

Észrevételeit, s tanulmányának eredményeit 
e füzetben közli olvasóival, melyben midőn ama 
uj törvény árnyoldalait, s veszélyes eredményeit 
egész őszinteséggel feltárja, ugyanakkor némi 
vigasztalásul részrehaj latianul elősorolja a tanügy 
terén ama előnyöket, ama nyereményeket is, 
melyeket az eme törvény által kény szeri tett, 
vagy önkényt előlépett verseny eme 15 év 



VI 

alatt hazánkban elővarázsolt nem csak az isko-
lák, hanem ezek tanonczai számának növeke-
désében is. 

Ha bár az időközben kifejtett események,— 
különösen a közös iskolákban oktatást nyerő 
tanonczok erkölcsi magaviseletére vonatkozólag 
a hírlapokban közlött szomorú adatok — iga-
zolták is az eme népiskolai törvényt annak ide-
jében elfogadni vonakodó főpapok aggodalmát, 
ugy látszik a honatyáknál uralgó liberális szel-
lem evvel nem igen látszik sokat törődni; a 
keresztény alapot vagy megvető, vagy egyene-
sen azt felforgatni akaró irány még most is uralg 
a képviselő házban, mely a középtanodai tör-
vényjavaslat tárgyalásánál is győzelmet aratott, 
és kicsibe mult, hogy a házassági frigynek el-
kereszténytelenitését is a polgári házasság be-
hozatala által keresztül nem vitte, és igy magát 
a családot — a nevelés első s fő tényezőjét — 
a keresztény szellemtől meg nem fosztá. 

Azonban mind eme szomorú előjelek, s tü-
nemények daczára is nincs okunk kétségbeesni, 
a kiábrándulás korszaka be fog mindenesetre 
— talán hamarább mint némelyek gondolni 
merték - - következni, mert a liberalismus által 
alkotott közös iskolai rendszer fanyar gyümöl-
csei már kezdik megrémíteni ha nem is a hon, 
de magukat a család atyákat, ugy a liberális 
újságírókat is. 

Hazánk fővárosa Budapest, — mely annak 
idejében első volt népiskolái felekezeti jellegének 
megfosztásában, s e példájával más városokat 
s községeket is elcsábított — most már meg-
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rettenve a közös iskolákban oktatott gyermekei 
siralmas állapotán, és még inkább kétségbeesve 
azoknak jövője fölött, e valóban szánalomra 
méltó helyzetében a napokban azon egyház s 
Clerus segélyét kérte ki, melynek jótékony atyai 
gondozása alul népiskoláit az uj népoktatási 
törvénynek nem annyira rendelménye, mint en-
gedménye mellett 15 év előtt erőszakosan kira-
gadá az akkor uralgó liberalismus. 

És miután az oktatásügyi ministerium ré-
széről is lett már ismételve a közös iskolai ta-
nitó urak előtt ama igazság hangoztatva, hogy 
a közös iskolákban nem elég csak tanitani, ha 
nem nevelni is szükséges a tanonczokat, bizto-
san remélhetjük, hogy az érintett népiskolai tör-
vény revisiója nemsokára napirendre fog kerülni 
az országgyűlésen, és ennek eme sebeket elő-
idéző szakaszai módosíttatni fognak. 

Ezen nagy fontosságú kérdést is tárgyalja 
e füzet, midőn a népoktatási ügy történetét rö-
viden előadja; melynek írója meg van arról 
győződve, hogy nem mindenik olvasója előtt 
lesz annak tartalma kedves, különösen nem fog 
az tetszeni a közös iskolai rendszer elfogult ba-
rátai előtt, mire nézve Ovenius költő nyújtott 
már némi vigaszt az ily tartalmú iratok szer-
zőinek fentebb idézett versében, melyet tán igy 
lehetne magyarra átfordítani : 

Nem mindenki előtt fog tetszést müvem aratni, 
Ám de nekem sem fog tetszejn mindenike. 

Szeged, 1884. márczius 12. 

A jSZERZŐ. 
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I. FEJEZET. 

Népiskoláink a mult századokban. 

I. A régibb korban minden müveit nem-
zeteknél találkozunk iskolákkal, csak hogy ezek 
többnyire magán vállalkozók kezeiben voltak. A 
keresztény egyház azonban az iskolát az egy-
ház előcsarnokának — leányának — tekintvén, 
annak vezényletét, igazgatását mindég önmaga 
kezelte; igy keletkeztek honunkban a mohácsi 
vész előtti időben a plébániai, kolostori s székes-
egyházi iskolák, de más országokban is az egy-
ház volt eme iskolák fentartója a középkorban ; 
azonban a reformáczió egyes országokban nagy 
változást idézett elő e tekintetben is, az uj tannak 
hódoló országok fejedelmei az iskolát is az állam-
kormány hatalma alá helyezték, azon ismeretes 
elvnél fogva, cuius est Regio, illius est et Reli-
gio, ők lettek saját országukban az uj hitfele-
kezetek pápái, és igy az egyházi kormányzattal 
együtt az iskolai ügy feletti rendelkezési jogot 
is magukhoz ragadták. 

II. Nálunk Magyarországban az iskolák e 
korszakkan is az egyház vezénylete alatt ma-
radtak, azonban eme virágzó s a külföldön is 
nagy liirnek örvendő iskoláink a másfél száza-
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don tul terjedt török uralom alatt elpusztultak, 
elenyésztek a községek s városokkal együtt: a 
hazájuk védelmével elfoglalt ősatyáink sem az 
országgyűlés, sem a vármegyék termeiben nem 
értek arra reá, hogy a tanügyről tanácskozza-
nak ; kevés gondot fordíthattak a török által 
még el nem foglalt vidéken is a tanonczok ok-
tatására, de helyettük ezt a főpásztorok teljesí-
tették. ezek vették gondjaik alá az ifjúság ok-
t tását. így olvassuk az I. Ferdinánd alatt 
Oláh Miklós prímás esztergomi érsek alatt 1560. 
evi ápril 23-án Nagy-Szombatban tartott tarto-
mányi zsinat egyéb határozmányai közt azt is, 
melyben minden megyebeli községnek köteles-
ségévé tevé azt is, hogy vagy a saját erejéből, 
és ha ezt nem tehetné, a szomszéd község se-
gítségével iskolát épitsen, és alkalmas tanítót 
fogadjon fel gyermekei oktatása végett, kiről 
azt jegyzi meg a zsinat, miszerint szófogadó, 
engedelmes s jó magaviseletű legyen, a lelkész 
ügyeljen reá fel, nehogy az egyház hittana el-
len valamit tanítson, vagy a tanítás folyama 
alatt oly haszontalan kérdéseket vessen fel a 
tanonczok előtt, melyek azoknak elméjét megza-
varnák. 

A tantárgyak közt irás, olvasás mellett 
elő volt az iskolában irva a tanítónak, hogy 
a Hiszekegy, Miatyánk, Angyali üdvözlet, 
Salve Regina, tiz parancsolat, az irgalmasság 
cselekedetei, asztali áldás s hálaadás, és más eh-
hez hasonló tárgyakra az egyház szellemében 
oktassa tanonczait; továbbá a zsinat arra is 
emlékezteti a tanítókat, hogy ők nem hittudo-

1 
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rok és egyházi tanárok, azért csak a jezsuiták, 
által kiadott, vagy más a főesperes által aján-
lott kis kátéra tanitsák tanonczaikat, a na-
gyobb káté magyarázata a lelkész gondjai-
hoz tartozván; végre megparancsolta a zsinat 
azt is, hogy az iskolában csak a kath. egyház 
által jóváhagyott tankönyveket használják, más 
tévelygőknek — különösen a lutheránusoknak 
— kátéit, ének vagy tankönyveit ne merészel-
jék magyarázni. 

Az 1561. évben gróf Forgách Ferencz, 
Oláh primás utóda alatt Nagy-Szombatban tar-
tott tartományi zsinat a Tridenti Zsinat XXIV. 
4. törvényczikke értelmében meghagyta a lel-
késznek. hogy némely általa választott em-
berek a fiukat, jólelkű öreg asszonyok pedig 
a leányokat összegyűjtvén vasárnap délután ki-
sérjék a templomba, kiket a lelkész ott majd a 
keresztény tanításban fog részesíteni, kik a ta-
nulás előtt énekelnek, és azután a kis káté nyo 
mán a Miatyánk, Üdvözlégy, Hiszekegy, 10 is-
teni és 5 anyaszentegyházi parancs s más ke-
resztény tanokra fognak ott a lelkész által ok-
tattatni. A tanítóra nézve az lett határozva, 
hogy alkalmazása előtt hitvallásáról ünnepélyes 
nyilatkozatot tegyen a községi hivek előtt, rosz 
vagy tiltott könyveket ne tartson, ünnepnap 
pedig a kátén kivül az iskolában más tárgy ne 
tanittassék. 

Az 1629. október 4-én Pázmány Péter pri-
más esztergomi érsek által tartott megyei zsi-
nat is megujitá az előbbi rendeletet, hogy sza-
bad királyi vagy mezővárosokban, ugy falukon 



is egy lelkész se nevezzen vagy alkalmazzon 
iskolájában tanítót, mielőtt a tridenti zsinat által 
előirt hitvallást kezébe le nem tette, és mivel 
az országban uralkodó szokás szerint a tanitók 
— kik egyúttal mint éneklők a templomban is 
szolgálnak — a prédikáczió előtt s után a nép-
pel együtt énekelni szoktak, a lelkész figyelme 
félhivatott, hogy csak az egyházmegyei kormány 
által jóváhagyott énekeket szabad ez alkalom-
mal használni; meg volt tovább hagyva az is,, 
hogy a szülők gyermekeiket csak kath. iskolába 
küldjék, ugyanazokat még kereskedés, ipar vagy 
nyelvtanulás végett se küldjék tévelygők által 
lakott helyekre, az ellenkezők egyházi temetés-
ben nem fognak részesülni. A szülők a lelkész 
által arra voltak kötelezve, hogy odahaza is ok-
tassák gyermekeiket minden jóra; igy reggel, ha 
felkelnek, és estve mielőtt lefekszenek, együtt 
imádkozzanak gyermekeikkel, ugy ebéd előtt és 
után is együtt végezzék el imájukat.* A hitele-
ni ezés vagyis a betanult tárgy kikérdezése, s 
szükséges megfejtése, ugy annak bővebb magyará-
zása rendesen csak a templomban, és nem az 
iskolában történt, a tanitónak legföljebb a hét 
folytán föladott hittani leczke betanításáról kel-
lett gondoskodni. 

Ilyképen volt a XVI. és XVII. században 
Magyarország területén az akkori szomorú vi-
szonyok miatt a főpapok atyai gondoskodása 
folytán a népiskolai oktatási ügy a községekben 
berendezve; igaz ugyan, hogy a fentebb közlött 

* P é t e r f y Concilia Hungáriáé II. 212. 254. lap. 



tanterv sem minő-, sem mennyiségére nézve nem 
üti meg a népiskolákra most előírtnak mértékét, 
de az sem tagadható, hogy az ezen iskolákban 
oktatóttakat, midőn utóbb abból kikerülve az 
élet sikamlós pályájára kiléptek, ama csekély 
ismeretek mellett is, melyeket maguknak ott 
szerezhettek, az ugyan ott nyert vallásos okta-
tás a haza s egyház iránti tevékeny szeretetre 
minden előforduló alkalommal képes volt fellel-
kesíteni. 

E korszakban bővebb kiképezést hazánk 
ifjúsága a nagy-szombati egyetemen, ugy más 
a török uralomtól ment vidéken, leginkább 
püspöki székhelyeken a körülményekhez képest 
jól berendezett, s leginkább jezsuiták által ke-
zelt főiskolákban, vagy a külföldön nyert. 

III. A XVIII. század első felében sem nyer-
hetett még a tanügy nálunk nagy lendületet, 
mert az országunk határáról kiűzött török sereg 
által romba döntött községeket kellett előbb a 
kormánynak helyreállítani, s ezeket benépesíteni, 
de mihelyt ezt létrehozta, első gondjai közé tar-
tozott a lelkészet s népnevelési ügy rendezése 
is, ugy hogy a monarchia győzelmes serege 
után mindjárt a másik fekete sereg, — a 
jezsuiták, paulinusok — következett, mely a 
visszafoglalt városokban nem csak a lelkészet. 

o / 
hanem a népnevelés terén is megkezdé üdvös 
működését. A községekben is lassan-lassan fel-
épültek az iskolák, s megkezdettek azokban az 
előadások, természetesen csak a II. pont alatt 
érintett kezdetleges módozat szerint, mert tan-
képesitett okleveles tanítók ez időben még nem 



igen voltak alkalmazhatók. A keresztény tanitás 
is a fenti mód szerint adatott eló' az iskolai ifjú-
ságnak nem az iskolában, hanem a sz.-egy-
házban* 

IV. Azonban eme század második felében 
már gyakrabban találkozunk a kir. kormány 
részéről a tanügy rendezésére vonatkozólag 
kiadott szabályrendeletekkel. Mária Theresia 
különös gondot fordított az ifjúság nevelése 
s oktatására, és 1777. évben nyomtatásban is 

* Ugy látszik a török uralomtól ment örökös tartományok-
ban is e catechisálási rendszer uralkodott , mely nálunk még a XIX. 
században is még több községekben dívott, ezt tanúsí t ja az 1716. év-
ben kiadott S a l z b u r g i r i t u á l é is, melyben e rendszer a lel-
készek részére elöirva van ; éxalemesnek ta r t juk ezt a R e 1 i g i o 
(1857. 44. sz.) nyomán közölni. A lntelemzö lelkész a templomban 
összegyűltek előtt elkezdvén a tanítást , keresztet vet magára, elkezdi 
a Miatyánkot , Üdvözlégy s Hiszekegyet fenszóval s érthetően, 
mit u tána imádkoznak a gyermekek térdepelve. Azután kérdezze 
ki a katekizmusból a fölhagyott leczkét. Akik jól tud ják , dicsérje 
meg azoka t ; akik pedig roszul felelnek, ne t ámadja meg azokat 
nyers és kemény szavakkal, hanem lelkesítse, mentegesse s vigasz-
tal ja őket, t. i. hogy jövő alkalomra majd jobban megtanul ják tár-
gyukat . Szintúgy, ha megbotlanak a feleletben, igazitsa őket útba, 
nyájas szavakkal bátorítsa s derítse föl őket. 

Mikor elvégzi a kihallgatást, menjen azokhoz, kik meg nem 
tudnak jól imádkozni, s kérdezze egyiktől ezt, másiktól azt az 
imádságot ; néhánynyal vettessen keresztet, és ha nem tudnának, 
mutassa meg nekik saját kezével s vessen előttük keresztet. Néhutt 
fölmondják neveiket a gyermekek, p. o. ez János, György vagy 
Mari, ez Rozinak neveztetik. Kérdi őket a hitelemzö : kik voltak e 
szentek s mit tanulhatunk tőlük ? Szintúgy némelyek fölmondják 
a vasárnapi evangéliumot, vagy amit tanul tak a szent beszédből. 
Ezek u tán állítson ki a hitelemző rendesen két fiút, vagy két le-
ányt, s mondasson el egy fejezetet velük a katekizmusból, ugy, 
hogy az egyik gyermek kérdi, a másik pedig felel rá oly hango-
san s érthetően, hogy hall ja s értse őket mindenki a templomban. 
Hogy a gyermekek még nagyobb kedvet kap janak s nagyobb szor-
galomra ösztönöztessenek, oszszon ki néha közöttük kisebb a ján-
dékokat , p. o. képeket stb. Végre leül a hitelemzö, valamint az 
Ütlvözita is ülve tanított Péter hajójában (Luk. 5.) s magyarázza 
a katekizmust, s pedig \igy, hogy a kérdéseket s feleleteket, még a 
szavakat is, ahol szükséges, világosan s jól megfejtse hasonlatok, 



megjelent** tanügyi rendszerében szabályozta ugy 
a népiskolák, mint a felsőbb tanodák ügyét, 
mert mint rendeletében megjegyzi ős atyáink 
bölcs rendelménye s a hazai törvények szelle-
mében a tanügy szabályozása Magyarország-
ban a király jogához, ennek végrehajtása s 
foganatosítása pedig az ország hatóságaihoz 
tartozik. E rendezés azért is szükséges volt, 
mert a jezsuita rend eltörlése következtében rop-
pant nagy hiány volt a tanitókban. Az or-
szágban Biuia, Pozsony, Beszterczebánya, Győr, 
Kassa, Ungvár, Nagyvárad lőn a tanulmányi fő-
igazgatók székhelyeid kijelölve, kik az ország 
összes iskoláit, igy a népiskolákat is a kerületi 
kir. tanfelügyelők segélye mellett igazgatni fog-
ják, és hivatalos jelentéseiket a magyar királyi 
Helytartó Tanácshoz beterjesztik, mely azok fe-
lett a király nevében dönt s határoz. 

példák által , (különösen oly szentekről, kik szeplőtelen életet vi-
seltek mindig) s más segédszerekkel fölvilágosítja. H a talán vala-
mely nagy ünnep következik, erről is szőjön valamit a hitelemzés 
közé s röviden mondja el, mit foglal magában ez az ünnep, s mint 
lehet azt hasznosan e l tö l ten i ; valamint néha érintsen valamit az 
evangéliumból is, hanem csak pongyolán s egyszerűen. Miután föl-
adott u j leczkét a gyermekeknek, zár ja be a hitelemzést követke-
zően : a kisdedek letérdepelnek mindnyájan, összeteszik kezeiket, ö 
pedig áll előttük, keresztet vet s elmondja a tizparancsot, az anya-
szentegyház parancsait s a négy utolsó dolgot a katekizmusból . K 
igy haza bocsátja őket Isten nevében. 

** l íat io educationis, totius que rei l i t terariae per Kegnum 
Hungáriáé et provineiás eidem adnexas Vindobona. 1777. Ugy látszik 
a Mária Therézia ál tal kiadott eme tanitási reformmal kezdődik ná -
lunk sajá t lag a ka th . közoktatás története, az ezt megelőző időbeli 
tanügy állapota fölött siirü homály borong. Dr. L u b r i c h Ágos-
ton is arról panaszkodik N e v e l é s t ö r t é n e t e czimü könyvé-
ben, ( I I I . 105. lap) hogy a mul t századi ka th . tanügynek Mária 
Therézia rendszere előtti történetét e lőmunkálatok s okmányok h iánya 
miat t bajos behatóbban megismertetni. 
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A népiskolákat, községekben, mező s ki-
sebb városokban a lelkész igazgatása alá 
helyezi, nagyobb városokban az úgynevezett. 
normál népiskolák* élére egy a városi pénz-
tárból díjazott igazgatót, és külön hitoktatót ren-
delt ; a megyei főpénztároknak az iskolai ifjúság 
vallásos nevelésére nézve felügyeleti s szabad 
intézkedési jogát épségben fenntartván. A hittan 
magyarázatát a lelkészekre bizta, kiknek köte-
lességévé volt téve, hogy ezt ne csak ünnep s 
vasárnapon, hanem a hét egy más napján is 
magyarázzák az iskolában, a vasár- s ünnepnapi 
keresztény tanításon a szülők — ha mindketten 
nem is — de az anya tartozott jelen lenni, hogy 
egy részről ő maga is tanuljon, és a lelkésztől 
hallott magyarázatot otthon gyermekeivel ismé-
telje. — De már előbb is hasonmódon intézked-
tek a hatóságok e tárgyra nézve, a visszahódí-
tott Temesi bánság cs. kir. helytartósága 1771. 
febr. 16. körlevélben figyelmeztette a papságot 
arra, hogy alárendelt járási tisztviselőinek meg-
parancsolta, hogy ezek eme keresztény tanításra i 
megjelenésre a szülőket is kényszerítsék, és az 
eme parancsot hanyagul teljesítő tisztviselőket 
feljelenteni rendelte. 

Az iskolák építéseinek terhe a községre 
hárittatott, ha azonban ez szegény volt, a földes 
uradalom tartozott épitési anyagot és költséget 

* F e l d i n g é r csehországi apát jó eredménynyel szervezd 
eme iskolákat, melyek utóbb Ausztriában s nálunk is e l fogadta t tak , 
nevüket onnan nyerték, hogy normául — mintául — szolgáljanak 
a többi népiskoláknak, ezen n o r m á 1 iskolák egyút ta l k é p e z -
d é k gyanánt is szolgáltak a népiskolák számára, innen nyer tek a 
községek tani tókat . 



annak adni, mely a fuvarok s kézi munkák 
mellett még az iskolát fölszerelni, s jó karban 
tartani volt köteles. 

A tanítókra nézve részint e tanügyi re-
formban, részint a később kiadott szabályrendele-
tekben ki lett mondva, hogy csak olyanok nyer-
hetnek alkalmazást, kik az iskolai elöljáróságtól 
nyert okmánynyal tudják igazolni képzettségü-
ket; sőt még ez sem volt elegendő, hanem a 
kerületi esperes előtt is vizsgát kellett a hit- és 
erkölcstanból azoknak letenni, és ennek ked-
velő eredmény melletti letételéről szóló bizonyit-
ványt kérvényéhez felcsatolni; a Ijxtiju nyelv-
ben is jártasnak kellett lenni, mert nemcsak a vá-
rosi, hanem a falusi népiskolákban is tartozol 1 
a tanitó tanonczait e nyelvnek első elemeire 
oktatni, az utóbb nevezett iskoláknál azonban ez 
nem volt köteles tantárgy, de ha nemes úrfiak 
látogatták a falusi népiskolát, ezeket, ugy a jobb 
elmebeli tehetségekkel fölruházott falusi tanon-
ezokat is köteles volt a tanitó ugy a latin, 
mint a német nyelvben is oktatni. A taní-
tók fizetése a község terhei közé tartozott, a 
kormány a kántori teendőktől felmentetni kí-
vánja ott, ahol lehet a tanítókat, kik a fiukat, 
amazok pedig a leányokat oktassák, kiknek ter-
mesztmények s készpénzbeli fizetése legalább 120 
írttal felérjen ; e mellett fát, legelőt és két te-
lién legeltetésre elegendő rétet adjon neki a köz-
ség, mely ha szegénysége miatt mindezt meg 
nem adhatta, a földes uradalom tartozott a hi-
ányt pótolni, a község pedig — ha földje is 
volt a tanítónak fizetésében kimérve — azt mi-
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vélni — aratást, kaszálást s hordást is ideértve 
— volt köteles, és eme tanitói dijlevelek a köz-
ség, földes uradalom, ugy a kerületi szolgabíró 
által is aláirandók voltak; ha régibb gyakorlat 
vagy egyezség szerint nagyobb fizetéssel lett 
volna ellátva a tanitó, ez épségben hagyatott. 

Az iskolalátogatásra nézve az uj rend-
szabály kijelentette azt, hogy kivánatos volna 
ugyan, ha a tanonczok télen s nyáron is 
j ¿írnának mindaddig az iskolába, mig a mezei 
munkák teljesítésére megerősödnek, de minthogy 
ezt már azon ok miatt sem lehet reményleni, 
mert a földműves szülők már 5—6 éves koruk-
ban vagy a tanyán vagy otthon munkára al-
kalmazzák, hogy igy azokat a nehezebb mezei 
munkához hozzá szoktassák, ezen már régóta 
divatozó s a haza körülményeivel sem ellenkező 
gyakorlat tekintetbe vételével oda kívánja az 
illető igazgatók s felügyelők figyelmét a rend-
szabály irányozni, hogy a mezei munkák bevég-
zése utáni időben a már odahaza nem szüksé-
gelt tanonczok járjanak az iskolába, és a tanitó 
őket délelőtt két óráig, s délután ugyanannyi 
időig oktassa. 

A községek kötelesek voltak marháik őrizése 
végett közös pásztort fogadni, nehogy ezen ok 
miatt a tanonczok elvonattassanak az iskola lá-
togatásától". Ha a községben kath. iskola nem 
volt, e vallású tanonczoknak a kath. lelkész en-
gedelmével volt csak szabad a protestáns népis-
kolába járni, de ezek isteni tiszteletén, ugy a 
vallástanitáson is nem vehettek részt, ezt a kath. 
lelkésztől nyerték azok; igy viszont a protestáns ta-



nonczok is látogathatták a katli. népiskolát, de 
ők sem voltak kötelesek a hittani előadást meg-
hallgatni. 

V. Nem lehetvén minden a tanügyre vo-
natkozólag a XVIII. században kiadott kir. ren-
deleteket e füzetben felsorolni, röviden méff föl-

o 
emiitjük, az 1790 —91. országgyűlésnek XV. 
t. ez., ugy látszik a honatyáknak nem igen volt 
az egészen tetszésére, hogy a nép-, ugy a fel-
sőbb iskolák iránt is egyedül a király intézkedik 
az országgyűlés mellőzésével, azért felkérték őt, 
hogy ők is óhajtanak e tárgyban tanácskozni, 
és egy országos bizottmányt kebelükből avégre 
kiküldeni, hogy ez dolgozzon ki egy javaslatot 
s terjeszsze azt királyi jóváhagyás alá, melynek 
kinyerése után azt mint kötelező törvényt a 
Corpus Jnrisbci fogják igtatni* 

II. FEJEZET. 

Népiskoláink a XIX. század első felében. 

I. 0 Felsége a király megadta ugyan az 
országgyűlésnek a kért engedélyt, melynek bi-
zottsága a J/ária Therézia által kiadott 
s fentebb érintett alapelveket magában foglaló 
munkálatot az időközben kifejlett viszonyokhoz 
idomitva némi módosítások mellett elfogadta, és 

* 1790—91. XV. t. cz. szövege : Cum Salus Eeipublicae ab 
educatione Juventut i s plurimum dependeat, liinc annuente sua 
Matté Eegia Status et ordines decreverunt, u t Deputatio Regnico-
laris Systhema generalium Principiorum nationalis educationis 
et Libertatis proeli elaboratura, ac tandem opus tale comitiis Regni 
post revisionem et Aprobationem in Leges Regni referendum prae 
sentatura, s a I v i s j u r i b u s R e g i i s d e n o m i n e t u r , 
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legfelsőbb jóváhagyás végett Ö Felségének be is 
mutatta, ki némi változások mellett azt el-
fogadá; de a másik kérelmet, hogy ezen uj sza-
bályzat a törvénykönyvbe igtattassék, nem tel-
jesité, hanem előbb a helytartó tanács által ki-
adott rendeletekben intézkedett az iskolák 
iránt, és 1806. évben „Ratio Educationis pub-
licae, totiusque rei litterariae per Regnum Hun-
gáriáé et provincias eidem adnexas" czim alatt 
sajtó utján is közzétett könyvben közlötte a nép-
iskola, és felsőbb tanodák, akadémiák, egyete-
mek szervezetére s igazgatására vonatkozó rend-

o o 
szabályokat; az előszóban hivatkozva arra, hogy 
ezek az országos bizottság munkálata alapján 
készültek, és ő királyi joga s hatalmánál fogva 
-akar azoknak érvényt szerezni azon megjegyzés 
mellett, hogy az ágostai s helvéthitvallásuak is 
e rendszer szellemében tartoznak iskoláikat szer-
vezni s felszerelni, melyekre a kormányi felügye-
let szinte kiterjesztetett, a görögnemegyesültek 
iskoláira nézve azonban további rendeletig az 
uj rendszer hatálya nem terjed ki. 

Ugyanazon szellem lengi át eme uj rend-
szert is, mint a Mária Therézia által kiadott 
szabályzatot, a tanonczok vallásos oktatására volt 
itt is a fosul}' helyezve, és ennek alapján ugy a 
főpásztorok, mint a falusi lelkészek eme isko-
lákrai befolyása fenntartatott. 

Tankönyvekül azonban mindennemű alsó 
s felső iskolákban csak a budai m. k. egye-
temi nyomdából kikerült könyveket szabad volt 
íi tanítóknak s tanonczoknak használni. A fa-
lusi s kisvárosi népiskolákban a hittan mellett 



olvasás, irásr a, a közéleti viszonyokhoz alkal-
mazott számadásra, és a felsőbb hatóságok 
iránti engedelmességre taníttattak a gyerme-
kek. A nagyobb városi iskolákban a hittan-
hoz a biblia is járult, ugy a számtan is 
bővebben adatott elő, levél, nyugta kereskedői 
számlák szerkesztésére is nyertek itt a tanonczok 
oktatást. A nagyvárosi népiskolákban minden na-
gyobb kiterjedésben adatott elő, melyben a rajz 
és mezőgazdaság elemei is taníttattak. 

A magyar nyelv minden iskolában köte-
lező tantárgy volt, ugy a latin nyelv is, mely 
a városi iskolákban már nagyobb kiterjedésben 
adatott elő, mint a falusi iskolákban, hol annak 
első elemeit csak a nemes származású s nagy tehet-
séget eláruló falusi tanonczoknak adta elő a tanitó. 

Az uj rendszabály a leány iskolákra is ki-
terjesztő figyelmét, és ezeket a fiuktól külön 
óhajtá falukban is taníttatni, városokban pedig 
megparancsolta azt. 

A tanítók állandósítására nézve is intéz-
kedett az uj rendszabály, amennyiben őket 
a ker. iskolai felügyelő hatalma alá helyezte, 
ehez tartozott a tanitó s község közt felmerült 
panaszokat s viszályokat elintézni, ki ha nem 
volt képes kellő képzettség hiánya miatt tani-
tani, nem fosztatott meg hivatalától, hanem a 
képzettség megszerzésére időt nyert ; ha pedig 
agg kora miatt nem volt már képes hivatalának 
megfelelni, mellé vagy segédet fogadni, vagy 
más módom ellátásáról gondoskodni köteles volt 
a község. A tanítói állomásra az igazgató a község-
gel együtt káromat terjesztett fel a folyamodók kö-
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zül a kerületi tanfelügyelőség utján a tartományi 
főigazgatónak, és ez nevezett ki ezek közül egyet. 

Az iskolalátogatásra nézve e szabályzat 
akép rendelkezik, hogy az iskolát két osztályra 
lehet alkalmazni, melynek egyikében kivált 
nyári időben délelőtt az idősbek, délután az 
otthon szüleiknek segítséget nem nyújtó ki-
sebb tanonczok nyerhetnek oktatást, és igy a 
szülőkön is segítve leend, és ezt télen is lehetne 
igy beosztani. Ezt azonban ott, hol a tanonczok 
iskoláikat folytatni, .vagy ezeket végezve más 
életpályára akarnak lépni, a községek s szülőkre 
kell bizni, ha reggel s délután is látogatni akar-
ják az előadásokat. — Azt azonban elvül állítja 
fel a rendszabály, hogy 6—12 éves koráig min-
den gyermek tartozik az iskolát látogatni, azért 
erre a szülőket, ugy a községeket és uradal-
makat a helyi, körülmények által igényelt is-
kolai épületek épitésére, fenntartására kötelez-
vén a vármegyei hatóságokat fölhívja az uj sza-
bályzat, miszerint közreműködésüket ezen üdvös 
rendszabályok végrehajtásától meg ne tagadják, 
és az iskolák igazgatóit s felügyelőit egész erély-
lyel támogatva részükről is mindent elkövesse-
nek, hogy mindaz, mi rendelve van, végrehaj-
tassék; és miután az ország boldogsága feltételezve 
van attól, hogy az ifjúság valláserkölcsös neve-
lést nyerjen, ez pedig csakis az iskolában sze-
rezhető meg, ha a szülőket a járási, megyei 
tisztviselők szép intelmekkel nem birják eme 
kötelességük teljesítésére reábirni, akkor testi 
büntetés alkalmazása által is kényszerítsék őket 
eme természetes szülői kötelmük teljesítésére; 



és nehogy az ifjúság elfelejtse azt, mit az 
iskolában egyszer tanult, ennek meggátlása 
végett az lett elrendelve, hogy ünnep és vasár-
napokon a keresztény tanitásra egybegyűlt ifjú-
ságot, ha a lelkész elvégezte a maga teendőit, 
a tanitó lépjen a távozó lelkész helyébe, és rö-
viden ismételve az iskolában egykor bővebben 
előadottakat, oktassa s tanitsa őket szinte. 

II. Igazán szép s üdvös rendeletek voltak 
mindezek, melyek a kir. helytartó tanács által 
a népoktatási ügy előmozdítására nézve kiadat-
tak, azonban jó nagy része mindazoknak csak 
papiron maradt, s életbe nem léptetretett. A se-
gédkezésre felliitt vármegyék nem igen buzgól-
kodtak ama rendszabályok végrehajtásában. A 
jelen század második évnegyedében felmerült 
liberális eszmék s elvek több vármegyéket 
már a maguk részére hóditottak, ezen eszmék 
szerint a népnevelés ügyének rendezése nem a 
királyi kormányszékhez, hanem magához az or-
szággyűléshez tartozónak véleményeztetett, innét 
magyarázandó meg a vármegyéknek eme kir. 
rendszabályok végrehajtásában tanusitott ha-
nyagsága, ugy az is, hogy az 1827. országgyű-
lés is VIII. t. cz. azt kérelmezte a királytól, 
hogy a vármegyék és az országgyűlés részéről 
beadott sérelmek s panaszok orvoslatára már 
az 1790—91. országgyűlés 67. t. cz. megbízott 
országos választmányok — minthogy azok e 
tárgyra vonatkozó munkálataikat mindeddig be 
nem nyújtották, és igy ama sérelmek s panaszok 
is orvoslás nélkül hagyattak — most uj tagok-



— 16 — 

kai kiegészítve javaslataik mielőbbi benyújtására 
utasíttassanak. 

Valljuk be őszintén, e liberális eszméknek 
hódoló pártnak nem igen volt az is tetszésére, 
hogy az elemi népiskolák igazgatása, s igy az 
ezekben oktatott tanonezoknak vallás erkölcsi 
nevelése egészen s kizárólag a kath. clerus ke-
zére volt bizva; azért midőn programmjába fel-
vette a népoktatás ügyének rendezését is, és az 
országgyűlésre küldött követeinek utasításul is 
adá, hogy a vármegyéknek is befolyás szerez-
tessék a népnevelés ügyében, azt is kijelenté, 
hogy nem szándoka eme iskolákat a clerus 
igazgatása alól elvonni, csak ellenőrző befolyást 
kiván a maga részére is az oktatás ügyre nézve 
szerezni, és több vármegye addig is — még 
eme jogának élvezetébe léphet — megválasztá 
a népiskolákra felügyelő küldöttséget, melynek 
feladata az volt, hogy annak tagjai gyakrabban 
látogassák meg a falusi iskolákat, ezeknek fél-
évi s az év végén tartatni szokott vizsgáin je-
lenjenek meg, ezeknek eredményéről, ugy az 
iskolák anyagi s szellemi állapotáról, igény s 
szükségeikről kimerítő véleményes jelentést ter-
jeszszenek be az alispánnak, mely azt majd a 
közgyűlésnek be fogja mutatni. E küldöttség 
elnöke rendesen a megye székhelyén lakó öreg 
táblabíró vala. 

Midőn a népiskolákat igazgató lelkész a 
vármegyének ily tartalmú határozatáról értesült, 
örömmel telt el szive, mert azt hitte, hogy nem 
lesz már elhagyatva mint eddig e nehéz hivata-
lának teljesítésében, s eme vármegyei küldött-



ságban nagy segélyt fog feltalálni; azonban itt is 
valósult ama közmondás, hogy nagyobb volt a 
füst mint a világosság, nem mind arany, ami 
fénylik, mert köztudomásu dolog volt az, hogy 
ha a vármegye valamely ügynek elintézését ily 
küldöttségekre bizott — ha csak személyes érdek 
nem játszott abban főszerepet — annyi volt, mint 
az ügyet elodázni, vagy elejteni, ez történt a 
szóban lévő ügynél is ; az első félévi vizsga téli, 
a nyári széna és repcze takarítási időre esvén, a 
küldöttségi tagoktól áldozat lett volna azt kí-
vánni, hogy zord időben járhatlan utakon, vagy 
sürgős dologidőben iskola látogatás végett el-
hagyják kedves családjuk otthonát, s elha-
nyagolják gazdasági ügyeiket. Es igy megtörtént 
igen gyakran az is, hogy ha az igazgató falusi 
lelkész az iskolája iránt kötelmét hanyagul teljesítő 
földes uraság, vagy községe ellen kénytelen 
volt az alispán urnái panaszt emelni, s orvosla-
tot keresni, ezt eme népnevelési küldöttségek kor-
szakában is vajmi ritkán találta meg. A pana-
szos előterjesztést kiadta ugyan az alispán a 
küldöttségi elnöknek, ez talán közlötte is a ta-
gok egyikével, ki ha talán eljárt volna is a 
megbízott tárgyban, alig tett jelentést, és ha 
tett is, a küldöttségi elnök nem birta magához 
gyűlésre egybehivni, és az együttes megjelenésre 
reá birni a küldöttségi tagokat, és igy nem is 
adhatta be az alispánnak véleményes jelentését 
a fenforgó ügyre nézve, és igy az alispán sem 
válaszolhatott s igazíthatta el az elébe vitt pa-
naszos ügyet; és igy történt, hogy a szegény 
igazgató lelkész évekig várakozhatott panaszá-



nak orvoslatára. Csekély kivétellel ilyen volt 
ama népnevelési küldöttségek fénykorában is a 
népiskolai igazgató lelkész helyzete, ki egyedül 
önmaga, úgyszólván elhagyatva, fáradozott isko-
lai ügyben. Bátran hivatkozunk e tekintetben 
mindazokra, kik a régi vármegyei világban eme 
iskolák igazgatásában fáradoztak, nem carrica-

, inra, nem torzkép ez, melyet itt rajzolunk, a 
megtörtént eseményeknek hü képe ez. 

III. 0 Felsége a főigazgatók által be-
adott hivatalos jelentések alapján a királyi Hely-
tartó Tanács utján 1844. értesülvén e bajokról, 
és arról is, hogy a népoktatás ügye nem bir az 
óhajtott eredményhez eljutni azon ok miatt, 
mert a népnevelés ügyével vagy semmit, vagy 
keveset gondoló vármegyék az eme népiskolák 
igazgatásában fáradozó közegeket, s a clerust 
nem támogatják, a népiskolák szervezetére s 
kormányzatára nézve a velenczei tartományok-
ban már régi időtől fogva jó eredmény nyel gya-
korlatban levő „Regolamento delle scliole ele-
mentari" czimü iskolai szervezet átvizsgálásával 
b. e. József nádor elnöklete alatt Lonovics József 
esanádi püspök, nagyváradi ker. főigazgatót, s 
báró Mednyánszky Alajost bizta meg, hogy en-
nek áttanulmányozása után a népiskolákra nézve 
hazánk viszonyaihoz alkalmazott uj szabályza-
tot dolgozzanak ki, s terjeszszenek királyi jóvá-
hagyás alá. 

Ezen uj javaslat, mely Magyarország elemi 
tanodáinak szabályait 88 §§. foglalja magában, 
királyi jóváhagyást nyervén, 1845. évben a m. 
k. Helytartó Tanács által 25,224. számú leirat-
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tal lett az illető egyházi s vármegyei, ugy vá-
rosi hatóságoknak 0 felsége nevében azon meg-
hagyással leküldve, hogy 1846. évtől kezdve 
ezen uj szabályok lépnek eme iskolákra nézve 
életbe, mert a 41. §. szövegezése szerint „min-
den tanodák főfelügyelősége átalában, s igy 
különösen az elemi tanodáké is Magyarország-
ban a kir. fölség nevében a m. k. Helytartó 
Tanácsot, mint felsőbb igazgatói s kormányzói 
hatóságot illeti, fenmaradván a megyei püspökök-
nek tulajdon megyéjükben a keresztény hitvallás-
bani oktatásra nézve fölügyelésük." 

Ezen uj szabályzat első fejezete az elemi 
tanodák minőségét, második azok felállítását, 
harmadik az oktatás tárgyait, negyedik az okta-
tás módját és vizsgákat, ötödik azok igazgatá-
sát, hatodik a tanítók ügyeit, hetedik igazgatá-
sát, nyolczadik a tanügyi költségeket, kilenczedik 
a tanköteleseket, és végre a tizedik fejezet a taní-
tók képességét tárgyalja. 

Alsó elemi népiskolákat két osztálylyal köz-
ségekben, négy osztályú felső elemi népiskolákat 
rendel e szabályzat városokban külön a fiuk, s 
külön a leányok számára berendezni; ez utób-
biak külön igazgatóra bízatnak, a falusi népis-
kolák igazgatója azonban mindenütt a helybeli 
lelkész. Minden elemi iskolák a kerületi esperes 
és a kerületi vármegyei szolgabíró felügyelete 
alá helyeztettek, ez utóbbit vármegyei tanod ai 
felvigyázónak nevezi az uj szabályzat, ezenkívül 
mindenütt iskolai gondnok volt a községek által 
választandó. 

Tanítókul csak tanképesitő okmánynyal el-
2* 
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látottak voltak alkalmazhatók, kik a kegyúr 
vagy pártfogó, jótevó' s földesúr általi hármas 
kijelölés utján a kerületi esperesi felügyelő aján-
latára a főigazgató helybehagyásával neveztet-
tek ki ; a segéd-tanítókat az esperesi felügyelő 
a község, kegyúr, pártfogó s lelkészszel egyet-
értésben a képezdét végző egyénekből nevezte 
ki. Csak a kantori hivatalt viselhette a tanitó, 
a jegyzőit nem, fizetésük felsőbb helyen hely-
behagyandó szerződés által volt biztositandó. Ha 
a tanitó öregség, vagy más alapos ok miatt kö-
telességét nem folytathatta, 30 évi szolgálat 
után egész fizetésével nyugdíjaztatott; rövidebb 
időre az állam hivatalnokaira fenálló szabályok 
voltak reájuk nézve is irányadók. Magán taní-
tok is e rendelet életbe lépése után egy év 
múlva tanképesitő okmány mellett taníthat-
tak csak. 

Tankötelezettség fiu és leányokra 6 — 12 
évig tartott, a gyermekeiket nem iskoláztató szü-
lők a község pénztára javára pénzbeli birsággal 
büntettettek. 

Az esperes mint felügyelő, a szolgabíró 
mint felvigyázó, ugy a lelkész mint igazgató e 
czimen fizetést nem húzott, díszes kötelességnek 
nevezi ezt az uj szabályzat, csak a gondnoknak 
dijját helyezi kilátásba, mely a község tehetsé-
gétől, s ősi nemes buzgalmától s nagylelkűségé-
től föltételeztetik a 70. §. szerint.* 

* H a a kegyúr s pártfogó máskép nem rendelkezett , e hi-
vatal egy, vagy a körülményekhez képest több helybeli erényes s 
tekintettel biró értelmes, tanodai ügyekben já r tas és buzgó egyénre 
bízatott, ki a helybeli lelkész s községgel egyetértöleg működik, s 
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A tanügy költségei a városokban ezek pénz-
tárára voltak utalva, falukban a kegy- s föl-
desuraknak segítsége mellett a községi pénztá-
rak viselték e terhet. 

IV. Igen szép s üdvös rendszabályokat 
foglal magában ezen az előbb már gyakorlat-
ban lévő tanügyi rendszert némely pontjaiban 
módositó, s a kifejlett viszonyokhoz alkalmazó 
uj tanügyi reform is, a népiskolák vezénylete 
a clerus kezénél maradt, a megyei főpásztor-
nak eme iskolák tanonczainak vallásos nevelé-
sére nézve joga fentartva, a felügyelet ezekre 
az esperes s járási szolgabíró kezébe helyezve, 
és a főigazgatást a leginkább egyházi dignita-
riusokból kinevezett kerületi főigazgatók közve-
títése mellett 0 felsége királyi kormányszéke 
utján gyakorolta eme iskolák irányában. 

Azonban eme szép s üdvös szabályzat sem 
termé meg az óhajtott eredményt azon ok mi-
att, mert a t. vármegyék legnagyobb része ez 
időben már az administratori rendszer ügyében 
kifejlett liarcz miatt ellenzéki álláspontot fog-
lalva el, nem igen serénykedtek segédkezet 
nyújtani eme népiskolák ügyében a clerusnak, 
és annál kevésbé voltak hajlandók a kormány 
intentióit az iskolai oktatás ügyében elősegíteni, 
mivel az ezen uj reformban is hangsúlyozott 
királyi jogot — a népiskolák szervezetére s igaz-
gatására nézve — elismerni vonakodtak, és 
ezen uj reform után is nem egyszer történt meg 

városokban a hatóságnak, falukon a járási főbírónak tekintélyéhez 
folyamodott segélyért s támogatásért a t anügy előmozdítására 
nézve. 49. §. 
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az, hogy az igazgató lelkésznek panasza csak 
azon esetben lőn a vármegyei tanodai felügyelő 
nevet nyert járási szolgabiró által figyelemre 
méltatva, ha az véletlenül jó barátságban élt a 
lelkészszel, és talán ő maga is szivén hordozta 
a népiskolai oktatás ügyét; ha e két feltétel 
egyike nem forgott fent, biztos lehetett a lelkész, 
hogy iskola ügyben előadott kérő, vagy panasz 
levele elintézetlenül maradt a megyei hatóság-
nál, és ha az igazgató lelkész ily körülmények 
közt a küzdésbe kifáradva s türelmét vesztve,, 
nyugalmát községe irányában ő is a tétlenségben 
kereste, az eredmény — ami előre látható vala 
— az volt, hogy kora tavaszszal már üres volt 
a tanodai helyiség, fü nőtt az iskola udvarán, 
melybe az elöljárók néhány tanonczot még is 
beerőszakoltak akkor, midőn meghallották, hogy 
a kerületi esperes ur el fog jönni a községbe 
visitálni.* 

V. Ily szomorú viszonyok mellett gondozta 
s kezelte honunkban íir clerus a népiskolákat,, 
ezeknek főigazgatását 0 felsége kormánya ve-
zette ugyan, de a vallás erkölcsös nevelésre 

* Mutatványul ide irjuk egy nógrádmegyei lelkésznek a lle-
ligióban (1845. 13. sz.) közlött keserű panaszát. „Hazánk falvain 
itt-ott az iskolaügy igen silány lábon áll, de el merem mondani, 
hogy még olyanon sem állana, ha azoktól függne, kik csak b e-
s z é l n i s z e r e t n e k . Oh ha tudná a hon, mily sok ba jba kerül 
falun nem egy iskola házat , hanem csak egy iskola g u n y h ó t is 
fölépíteni, hogy mennyi szétágazó érdekeket kell a lelkipásztornak 
összeegyenliteni, mennyi nehézségeket leküzdeni, mennyit egy is-
kola építésére szükséges térért, vagy egy-két száz tégláért , vagy 
néhány darab fáért némely hatalmasok előtt s sokszor siker nélkül 
esdekelni, kezdene tán lassankint egy oly törvényről is gondos-
kodni, mely az e tekintetben szép s könyörgő szóra oly nehezen 
ha j lókat kissé meghajl í taná. Megyénkben jelenleg több falun m u -
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nézve a főpásztorok jogai is épségben hagyat-
tak; és ha ezek meg is voltak elégedve a falusi 
iskolákban mutatkozó vallás erkölcsi eredmény-
nyel, ugyanezt nem voltak szerencsések tapasz-
talni ama városi iskoláknál, melyeknek igazga-
tása nem a lelkész, hanem a városi hatóság 

7 o 
által választott igazgatóhoz tartozott. Az 1847/8. 
országgyűlés alatt tanácskozó főpapoknak — az 
utóbb sajtó utján is Emlékirat czim alatt meg-
jelent könyv tanúsága szerint — figyelmét fel-
költé a városi népiskoláknál e tekintetben ta-
pasztalt káros tünemény, és a baj orvoslatára 
vonatkozó javaslataikat legfelsőbb helyre is föl-
terjesztették. >Az iskolai nevelésről — igy szól 
e tárgyban az emjitett füzet — szomorúan kel-
lett a püspököknek bevallani azon általános ta-
pasztalást, miszerint a kath. fiatalság — ámbár 
az iskolákban a vallás elég szorgalommal tanit-
tatik — a szentségekkeli élésre, s az isteni tisz-
telet gyakorlatára szorittatik, mindamellett is a 
kath. religió iránt igen csekély, vagy épen 
semmi tisztelettel nem viseltetik, sőt attól épen 
idegenkedni, vagy elfordulni is látszik. Okául 
e szomorú jelenetnek a püspökök egyrészről a 

ta tkoznak iskola építési mozgalmak, meginditvák leginkább a lel-
kipásztorok által , és ha a földes urak részéről is mindenütt i ly 
viszhangos készség mutatkoznék, nem sokára Nógrád minden fal-
vaiban egy tágas, világos, czélirányos, csinos iskola emelkednék, 
melyben öröm volna tanitaniés t a n u l n i ; midőn most iskoláink nagy 
részint olyanok, hogy a gyermekek kényteleni t te tnek nem a pa-
dokban, mert azok it t r i tkán ta lá l ta tnak, hanem a földön összezsu-
gorodottan ülve hal lgatni a tani tást a tanító, vagy lelkipásztortól, 
kik jól vigyázzanak, hogy lábukat meg ne mozdítsák, nehogy az 
egyik vagy másik gyermekre t iporjanak, főkép, ha a lelkipásztor 
szünteleni sürgetésére egy kissé számosabban sereglenek a gyerme-
kek össze." 



családi élet rosz példáit, a vallástalanság ural-
kodó szellemét, de azon körülményt is tekintik, 
miszerint a vallás tanítás iskoláinkban csak el-
méletileg, vagy épen gépileg űzetik, mig azalatt 
a hit és erkölcsi érzet a szívben, hol a vallás-
nak honolni kellene, gyökeret nem ver. Az első 
elemi- osztálytól a philosophiáig ugyanazon egy 
alakban, és rendben taníttatik a vallástudomány, 
az első katekizmus fokozatos bővítésével. Innen 
van, hogy az ily oktatás az ifjú előtt elveszti 
azon érdekességet, mely az oktatottban hajla-
mot, szerelmet s szenvedélyt képes fölébreszteni, 
s azon ifjúnak nemes érzelmeit a vallás iránt 
buzgóságra feltüzelni. Ehhez járul még az is, 
hogy mig magán társaságokban, nyilvános he-
lyeken, gyűlési termekben, az ujabb literatura 
müveiben s a napi események közlönyeiben a 
kath. egyház iránti gyűlölet holmi eltorzított 
történeti anecdotákkal, gúnyos phrasisokkal, sőt 
rágalmakkal is a mélyebb tudományosságot 
nélkülöző fiatalságban fölizgattatott, sem az is-
kola, sem a literatura nem igyekezett napfényre 
hozni a hitetlenség gonosz szándékát, s megvé-
deni az ifjúság fogékony szivét a káros és a 
vallás s erkölcs iránti tiszteletet elfojtó benyo-
mások ellen. Azért a tanácskozó püspökök, 
érezve hivatásuk nyomatékát a nevelés s köz-
oktatás ügye körül, érezve azt, hogy midőn a 
kormány a kath. iskolák igazgatását kezeli, a kath. 
egyház érdekeit tartozik képviselni, és minden 
elnyomások ellen megóvni, s hogy az egyház 
nevében csak annyit s olyat tehet s rendelhet, 
mit ez vagy helyben hagy, vagy javasol, az 
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iskolákra nézve sürgetendö'nek találták a) hogy 
az elemi iskolában a hitoktatásra, melynek ezen-
túl a katecliismus betanulásán kivül vallásos-
ságra hirdető alakban s tanmód szerint kell ve-
zettetni, a kirendelt heti két óránál több idő 
fordittassék, b) hogy az egyház története érde-
kes s az egyház iránti ragaszkodást fölélesztő 
előadásban a közép tanodákban a tantárgyak 
közé fölvétessék, c) a bölcsészeti osztályban a val-
lástudomány előadása mellett egy e czélra ké-
szitendő kézi könyv szerint a katholicismus apo-
lógiája a szájban forgó, vagy a történeti s 
természettudományi munkában elszórt megtáma-
dások, elferditések s gúnyok ellen nyilvános 
leczkékben a hitoktatók s szónokok által tanit-
tassék." 

III. FEJEZET. 

Népiskoláink 1848. évben. 

Ily előzmények után következett be az 
1848. évi nagy átalakulás honunkban, és meg-
született a felelős magyar ministerium, a nép-
képviseleti rendszeren választott képviselők or-
szággyűlése is megnyilt; és ha az előbbi ország-
gyűléseken tanácskozó követeknek nem volt idejük 
vagy kedvük a gyermekek oktatási ügyével 
komolyan bajlódni, — kik örültek, ha ezen ügyet 
helyettük az apostoli király kormányszéke vé-
gezte, és ha elődeik megelégedtek avval, hogy 
a király felhivása folytán egy-egy bizottságot 
küldtek ki e czélra, hogy az ez ügyben tanács-



kozván, ama kormányszék részére javaslatot 
dolgozzon ki, — azoknak az 1848. évi országgyű-
lésen tanácskozó utódjaik már nagyobb érde-
keltséget tanúsítottak a népoktatás ügye iránt; 
mint más egyéb tárgynál, ugy ennél is azon 
elv volt előtérbe állítva, hogy az eddigi rend-
szer rosz, tehát lomtárba vele, ujat, annál job-
bat kell létrehozni; megfeledkeztek azonban ama 
régi közmondásról quae nova, non semper bona, 
et quae bona, non semper nova. Az országgyűlés 
termeiben, ugy a sajtó terén is, különösen a 
tanitók részéről követelve lŐn a népiskoláknak 
az egyház kezébőli elvonatása és függetlenítése, 
a népbarátok részéről a többi közt avval is in-
dokoltatott ezen szakítás az egyháztól, mert ez 
a népneveléshez vagy nem ért, vagy pedig hí-
veit szándékosan tudatlanságban, setétségben sze-
reti tartani, érdekei hozván ezt ugy magával. 
Talán az illetők maguk se hitték el azt, mit 
másoknak igazság gyanánt hirdettek, de hát 
abban az időben sok tarka-barka bolondságnak 
voltak nem csak hirdetői, de hivői is.* 

* A Religió szerkesztője 1848. jul . 11. e vádra igen találó-
lag azt jegyzé meg, hogy tudat lanság a világon kétségkívül nagy 
van, volt is, e's lesz is örökre. A tudomány tenger, melyből a ha-
landó több-kevesebb cseppet meríthet, de melyek a nagy abyssus-
ban elvesznek, mint vesznek el még a legnagyobb folyók is a vi-
lágot körülvevő magas oczeánban. Ki minél többet tud, annál in-
kább világos előtte, hogy tudománya, az ismeretek és t á r g y a k 
egyetemével mérlegbe tétetve, nem egyéb vékony pislogó mécsnél, 
mely a setétben kis kört megvilágít ngyan, de a nap tiizözönében 
elvész. Mindamellett azonban mindenbeni tudat lansággal még a 
fejlés legelső fokán álló embert sem lehet vádolni. Embereket is-
meretek tekintetéből szorosan véve, több- és kevesebbet tudókra 
oszthatni csak föl. A többet és kevesebbet pedig e földön minden-
kinek pályája, hivatása s ezzel összekötött kötelességei határozzák 
meg. A szegény földmivelö embemek elég tudománya van, ha t u d j a 



1848. julius 20-ra nyilvános hírlapi fellii-
vások által Magyarországból minden hitvallású 
s rendű tanitók a testvériség lelkes hangján fel-
kérettek a tanügyben tartandó országos gyű-
lésre ; a budapesti tanitók részéről a vidékiek-

azt, mit minden embernek okvetlenül, mint szellemi lénynek tud-
nia kell, azaz : elégséges vallásos és erkölcsi ismeretekkel bir ; ha 
polgári kötelességeit tudja , és á l ta lában ért kenyeretadó szaki fog-
lalatosságához annyit, mennyi annak jólelkű, habár fáradságos és 
gyér megkereséséhez kívántat ik. Már pedig, hogy ezeket illetőleg, 
a kath . népet mindenbeni tudatlanságról vádolni lehessen, azt ugy 
hiszem, joggal tagadhatom. Bir az némi gazdászati, földmivelöi, 
habár nem is könyvből szerzett, de minden esetre józan, mert apá-
ról fiúra áthagyományozott ismeretekkel, tud ál talán kevés szám-
adást, olvasni és irni. Polgári kötelességeire nézve, ha többet nem, 
legalább főpontokban azt, hogy mivel tartozik a hazának és fel-
sőbbségnek, kétségkívül tudja . Vallásos ismereteit tekintve, bizo-
nyára képes volna túl tenni sokakon azok közül, kik maguka t mi-
velteknek tartva, tudat lanságát megróvni szeretik, de a kathecliis-
must, a béketűrést, élettisztaságot, Isten akara t jában i megnyugvást , 
s az abból folyó lélekerösséget ezen szegény néptől t anu lha tnák . 
Erkölcsi szempontból, igaz i t t is megvannak a perczentek, de min-
den osztálynak meglévén saját , habár nem is épen criminalis el járás 
alá eső bűnei, egyikét is, másikét is, a becsületesség közserpenyii-
jébe vetve, ugy hiszem, nem a népet terhelendi a súlyosabb, le-
nyomó rész. Legalább én a népben több lelkiismeretességet tapasz-
taltam, mint a mivelt val lástalanoknál . Babonaságát pedig ne sokat 
liánytorgassuk szemére; hisz ebből ugyan elég van a magasabb és 
tanul t osztályokban is. Még okos emberek is jövendöltetnek ma-
guknak, s örvendenek, ha a kár tyavetés jó t mondatot t nekik . Az 
élet mysteriuma párosulva az emberi gyarlóság-, liiuság-, nagyra-
vágyás-, bosszú- és irigységgel, a babonák természetes anyja, mely 
ha Napóleonokat is vaki t el, miért kellene épen miat ta a népet 
mindenbeni tudat lansággal sújtani, vagy pedig annak megszűnését 
a tudományos miveltség és ismeretek szaporodásához kötni ? — 
Többiben nem azt mondjuk, hogy a nép már eleget tud, teljesség-
gel nem ; hanem csak azt, miszerint e nép korántsem oly tudat lan , 
mint némelyek hirdetik ; azt sem ál l í t juk, hogy a népet többre és 
szorgalmatosabban tanitani nem kell, mint az eddig tö r tén t ; hanem 
igenis az igazság nevében kívánjuk, hogy népünkben is elismertes-
sék az, ami elismerni való, hogy tudniillik, — józan, sehol sem hi-
ányzó kivétellel, — megtudja kenyerét keresni, fizeti az adót, s 
keresztényi kötelességeit hiven teljesiti. Aki pedig ezt teszi s teheti , 
az, az emberi miveltség egyik, épen nem utolsó osztályában foglal-
hat helyet mindenkor, habár különben búcsúkra j á rna is. 



nek ingyen szállás lön felajánlva; a tudomá-
nyos egyetem nagy termében a fentebbi napon 
megnyílt gyűlésnek — melyre kétszáznál töb-
ben jelentek ugyan meg, de a katholikusok 
közül kevesen — ezélja volt kölcsönös tanács-
kozás utján népoktatásunk, s közoktatásunk alap-
elveit, s rendszerét megállapítani, és annak éle-
tét is a törvényhozás utján biztosítani. Heves 
vita után azon elv lett fölállítva, hogy az álla-
dalom állit tanintézeteket a tanszabadság teljes 
biztosításával, és az elemi, középtanodai, reál és 
a fötanodai szakmák, képezde, nőnevelés, vak-
s siketnémák intézete s kisdedovodák uj sza-
bályozása iránt öt nap alatti gyülésezés alatt 
elkészült javaslataikat egy küldöttség által br. 
Eötvös József oktatásügyi ministernek be is mu-
tatták, ki azt szívélyesen fogadá, és felhivá lel-
kesen a tanítókat arra, miszerint a kormány 
törekvéseit életbe léptetni buzgó hivataloskodás-
sal igyekezzenek. Ezen gyűlésben az elemi ta-
nítói osztály — minden vallásbeli — nyíltan 
és erélyesen kikelt az egyháziak eddigi igazga-
tása ellen, s nagy többséggel arra szavaztak, 
hogy első fokú igazgatójuk egy helybeli tano-
dai tanács legyen, melyben a lelkész csak ugy 
foglaljon helyet, ha a nép bizalmát birja, a 
kiakolbolitott lelkészszel együtt azonban a hittant 
e tanitó gyűlés nem merte mégis kiküszöbölni 
az iskolából, erre nézve az lőn végezve, hogy 
az elemi iskolákban lietenkint meghatározandó 
órákban a lelkész tanítsa a vallást. 

II. Br. Eötvös József oktatásügyi minister 
is beterjeszté az országgyűlésnek népoktatási 19 



§-ból álló törvényjavaslatát, melyből ugy lát-
szik az egyetemes tanitó gyűlés határozataiból 
egynehányat szándékosan kifelejtett; ezen javas-
latban a közös iskola is mellőzve van, a hitfe-
lekezeti iskolák szabadsága meg van óva, a 12. 
§• igy van szövegezve : a vallás oktatást a nö-
vendékek ezentnl egyenesen és közvetlenül val-
lásuk lelkészeitől veendik; a 13. §. amely köz-
ségben több hitfelekezet van, mindenik hitfele-
kezet számára külön elemi iskola nyittatik, ha 
egy-egy felekezeti iskolába járó gyermekek 
száma ötvenre megyen; 14. §. amely községben 
több hitfelekezet van, hanem oly számmal, hogy 
a 13. §. értelmében számukra külön iskolát 
nyitni nem lehet, ily helyen az iskola közös, és 
az elemi nevelést a növendékek hitfelekezeti 
előny vagy különbség nélkül nyerendik, más-
ként is a vallásos nevelés a 12. §. értelmében 
nem ezen iskolához, hanem egyenesen az illető 
lelkészekhez tartozván, /y. §. Ha oly községekben, 
hol több hitfelekezet van, de a 13. §. értelmé-
ben ezek számára * külön iskolát nyitni nem le-
het, akár egyesek, akár valamely hitfelekezet-
beliek mégis saját erejükből külön iskolát álli-
tani kivánnak, ez szabadságukban fog állani, 
anélkül azonban, hogy ezáltal a közös iskola 
fentartására kívántató s aránylag kivetendő köz-
ségi adó alul fölmentetnének. 16. §. A községi 
iskoláknak egyenes felügyelése s vezérlése a 
községek által választandó bizottmányokat illeti, 
valamint ezeket fogja illetni a tanitók válasz-
tása azok közül, kik kellő bizonyitványnyal bír-
nak arról, hogy a nevelési pályára előkészültek. 
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Bármily ékesen szónokolva, erélyesen sikra 
szállott is Eötvös miniszter benyújtott törvény-
javaslatának védelmére a képviselőházban, a 
többség leszavazta őtet, és az elfogadott uj tör-
vény 14. ily szövegezést nyert: Az állada-
lom minden községében közös iskola állit ¿a tik; a 
75. §.: Amely községben több hitfelekezet van, 
szabadságában álland a külön felekezeteknek 
a kormány felügyelése alatt saját erejükkel 
külön elemi iskolát állítani, de csak a felekezeti 
többség kivánatára, a kisebbség semmi esetben 
nem késztethetvén, hogy e külön iskola föntar-
tására szükséges költségekhez járuljon. 16. §.: 
A külön iskolát állitó felekezeti többség elemi 
iskoláira tett alapitványainak birtokában marad-
ván, a közös iskola íöntartására kivántató köz-
ségi adó rovata alól föl nem mentetik; a vallá-
sos oktatáshoz az elfogadott uj javaslat e pótlé-
kot ragasztá, hogy az nyilvánosan történjék a 
lelkész részéről.'1 

Es ezen uj módosítással a közös iskolák 
rendszere, és a hitfelekezeti iskolák létrejöttének 
lehetetlensége lőn a miniszter akarata ellenére 
is az országgyűlés által megállapitva; hiába 
figyelmeztette az eredeti javaslatát védelmező 
miniszter a képviselőket arra, hogy a kénysze-
rítő iskoláztatás, és az iskolák közössége népne-
velés tekintetében egyszerre hozatván be, e ha-
tározat az országot a legnagyobb nyugtalansá-
gokba fogja ejteni. Volt idő, igen tisztelt ház, 
igy szólott a képviselőkhöz a miniszter, hol az 

* Religio 1848. I I . 12. 14. 22. 



egyház az iskolát tulajdonának tekintette, igen 
természetes, minthogy akkori időben a keresz-
tény inkább a jövő, mint a jelen polgárának 
tekintette magát, s azok működtek nevelése 
körül, kik őt a jövő életre előkészítették, annyi-
val inkább általános volt pedig az egyház ezen 
befolyása, mennyivel kevesebb contestáltatott az 
egyházi hatalom részéről, és minél szivesebben 
engedte át a nevelést a világi hatalom az egy-
háznak. Akkor tehát az egyház az iskolát va-
lóságos tulajdonnak tekintette; s vannak még 
most is Statusok, hol az egyház s iskola oly 
szorosan egybefűzetett, hogy jó formán az egy-
házi hatóságon kivül az iskolára semmi más 
nem gyakorol befolyást: közönségesen azonban 
e követelések ily absolut modorban nem állít-
tatnak föl, hanem amennyiben az egyház és az 
iskola aránylagos állásáról van szó, tulajdon-
képen két kérdésre redukáltatik az egész. Az 
első kérdés az: el kell-e különíteni a vallásokta-
tást az oktatás többi részeitől ? Erre nézve két-
ségkívül azt kell felelnem, hogy el kell külö-
nözni. A vallásos oktatás oly valami, főkép oly 
országban, hol különböző vallásfelekezetek van-
nak, mit az oktatás többi részeivel összezavarni 
nem lehet. El kell tehát azt különözni, s az il-
lető vallásfelekezetek lelkészeinek átadni. De a 
másik kérdés, mely itt fölmerül, az, kell e min-
den egyes valásfelekezet számára külön iskolát 
nyitni ? E részben megvallom igen szeretném, 
ha a t. ház e kérdést nem elméleti, hanem mint 
tisztán gyakorlati kérdést méltóztatnék tárgya-
lás alá venni. En részemről megvagyok győződ-



ve, hogy kétségkívül el fog jönni az idő, ami-
kor a népnevelésben, mint a felső nevelésben is 
a vallások szerinti elkülönözés nem leend szük-
séges ; s kívánatosnak tartom, hogy ezen idő 
mielőbb bekövetkezzék, már csak azért is, mert 
akkor azon akadályok sem léteznének többé, 
miknél fogva a vallásos oktatást az oktatás 
többi részeitől el kell különözni. Ha egyszer 
meg jött az idő, akkor az minden convulsiok 
nélkül megtörténhetik, de felfogásom szerint nem 
oly köznépnevelési törvényt kell hoznunk, mely 
bennünket nyugtat meg, hanem föladásunk oly 
törvény nyel állani elő, mely megnyugtatja az or-
szág polgárainak azon részét, melyre a népnevelés 
törvénye legnagyobb befolyást fog gyakorolni. 

En tehát részemről törvényjavaslatomat ugy 
indítványozom, miszerint a nép vallásos okta-
tása az oktatás többi részeitől elkülönittessék. 
Azon helységekben, hol több vallásfelekezetek 
vannak együtt, de az egyes vallásfelekezetiek, 
vagy minden felekezet oly csekély számmal van, 
hogy az egyes vallásfelekezetüekből 50 iskoláz-
tató gyermek sem telik ki, azaz annyi, hogy 
egy iskolamestert sem lehetne tartani, az ilyen 
községekben közös iskolát akarok ; ott azonban, 
hol minden egyes vallásfelekezetre 50 iskoláz-
tató gyermek, azaz annyi esik, mennyinek szá-
mára ugy is külön tanitót kell tartani, ha jól 
rendezett iskolákat akarunk, ott az oktatás a 
különböző vallásfelekezet szerint különöztessék 
el. Én most, midőn a népnevelés iránti műkö-
dést megkezdjük, minden vallásfelekezet számára 
külön iskolát óhajtanék, föntartván minden esetre 
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azt, hogy azon helyeken is, hol az iskola kö-
zös, ha valamely vallásfelekezet saját költségén 
külön iskolát akarna magának fölállitani, azt a 
maga saját költségén megtehesse, amit egyéb-
iránt ugy is megtagadni nem lehet, mint hogy 
azt hiszem, hogy a tisztelt ház a magán és házi 
nevelést sem fogja egészen eltiltani^ minden 
esetre azon feltétel alatt, hogy a magán intéze-
tek a status kellő föl vigyázata alatt legyenek. 
Ha tisztán theoretikus elvekből indultam volna 
ki, hihetőleg más törvényjavaslatot terjesztettem 
volna a ház elébe, de annyira meg vagyok 
győződve a népnevelés elhalaszthatlan szüksé-
geiről, hogy kötelességemnek tartottam elkerülni 
minden akadályt, minden nehézséget, mi a nép-
nevelés törvényének életbe léptetését akadályoz-
hatta volna." 

III. Azonban a minister minden erőlködése 
daczára sem volt képes benyújtott törvényja-
vaslatának eredeti szerkezetét megmenteni, a 
többség az ő ellenzése daczára radicalis válto-
zásokat tett azon, a minister által csak kivéte-
les szükség esetében megengedett közös iskolá-
nak felállítását minden községben előírta; de 
amitől a minister a képviselőházban az orszá-
got megmenteni, és a kath. iskolák elkobozását 
megvédeni nem volt képes, azt a felsőház tevé 
meg helyette, melynek e czélra kiküldött bi-
zottsága következő, a főrendiház aug. 25. ülé-
sében elfogadott vélemény nyel terj észté azt be.* 
„A czélszerüen rendezett elemi oktatás, a népek 

* Religio 1848. I I . 18. 24. 
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ugy vallásos, mint polgári erélyességének nél-
külözlietlen tényezője, a törvényhozásnak teljes 
figyelmét szinte, mint a legnagyobb óvatosságot 
igényli, s épen ez oknál fogva hazánk jelen 
állását tekintve, mely mindent, mi az egyenet-
lenkedésre s súrlódásokra ürügyül szolgálhatna, 
s az oly szükséges egyetértésnek létesülését ne-
hezítené, távolítani javasol, midőn a hazának 
jelen törvényjavaslat tárgyalásától kezdve is 
napról-napra aggasztóbb, veszélyes körülményei 
minden erőnk kifejtését s megfeszítését egy 
czélra, a csend s béke helyreállítására teszik 
szükségessé, nem tartja tanácsosnak s czélszerü-
nek jelen időben, s helyzetünkben e nagy fon-
tosságú tárgy elintézését, avagy csak elvekben 
is munkába s határozatba venni, s annak ezen 
országgyűlés legközelebbi egybegyülésére elha-
lasztását véleményezi azon tekintetnél fogva is, 
mert a mult országgyűlés XX. t. cz. rendeleté-
nek betöltésében, t. i. minden vallásfelekezetbe-
lieknek kihallgatásában* vélte a nélkülözhetlen, 
s legczélszerübb módot és eszközt föltalálhatni 

* 1848. aug. hó 3. napján kezdte meg a képviselőház eme 
népoktatási törvény tárgyalását , melyet 10 nap alat t be is végezett , 
és aug. 20-ra voltak a hitfelekezetek Budapestre közös tanácskoz-
mányra beliiva a minister által, a tanitó u rak azonban már julius 
10-én tá rgya l ták a z t ; a képviselőházban többen kivánták a tár-
gyalás elhalasztását akkorára, midőn a hitfelekezetek majd a szó-
ban lévő tárgyról tanácskozva véleményüket beadhat ják , azonban 
a többség ezen jogos s méltányos óhaj t sem volt haj landó teljesí-
teni, ezen gyűlésre hivatkozik a főrendiház bizottsága is. A minis-
ter maga sem volt haj landó ezen elnapolást elfogadni, mert szerinte 
ezen elv azt foglalná magában, hogy a törvényhozás nevelési tá r -
gyakban nem határozhat anélkül, hogy az egyes hi tfelekezeteket 
kihal lgatná, az ő meggyőződése szerint ezt a ház teheti, mert épen 
azon elv, melyet a ház többsége is pártol — hogy az egyház és 
iskola nem egy, hanem hogy az iskolának egészen más a viszonya, 
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annak] elérhetésére, hogy a nemzetben létező 
szétágazó eszmék kiegyenlittessenek, s hazafiúi 
irányt nyerhessenek, s az egész törvényes in-
tézvény a népek megelégedését s nyugalmát 
leginkább sikeresithesse." 

Azonban a főrendiháznak eme határozatá-
val a képviselőházhoz visszaküldött törvényja-
vaslatát ez utóbbi részint a ministerelnök lekö-
szönése, részint a Horvátországból hazánk földjére 
beütő drága atyafiak, és a bánátban fellázadt 
szerbek miatt nem tárgyalhatta tovább, és igy 
az törvénynyé sem válhatott, és maradt minden 
ugy, mint azelőtt volt. 

IV. FEJEZET. 

Népiskoláink a németrendszer alatt. 

I. A világosi fegyverletétel után az orszá-
gunk kormányzatát kezébe vevő bécsi minisz-
térium első gondjai közé tartozónak vélte ho-
nunkban a népiskola ügyet is rendezni; e czél-
ból a bécsi vallás- s oktatásügyi ministerium 
1849. okt. 9-én 1. sz. a. B. Geringer Károly 

mint a vallásnak, — óhaj t ja , hogy az iskola a községi élettől, a 
község befolyásától ne választassák el, azért az elhalasztást nem 
csak mint minister, hanem mint katholikus is ellenzi, mert tudva 
van, hogy a népnevelésre való befolyásra nézve Magyarországban a 
legnagyobb egyenetlenség létezik, a p r o t e s t á n s község bir be-
folyással, a k a t h o l i k u s nem bir, és nem is birliat addig, mig 
ez törvény által meg nem adatik. Miután tehá t a község befolyá-
sát a jó iskola megállapítására elkeriilhetlenül szükségesnek ta r t j a , 
már azért is kívánja , hogy a ka th . község befolyása az iskolára 
lehetőleg mentől elébb mondassák ki a törvényhozás ál tal . Religio 
1848. I I . 28. sz. 

3* 
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Magyarországban a polgári ügyek meghatalma-
zott polgári biztosával közié azon alapelveket, 
melyek szerint a közoktatási ügyet az ausztriai 
korona tartományokban jövőre általában ren-
dezni, s melyeket a közoktatási ügyre nézve 
Magyarországban is megállapítani szándékozik, 
ezen alapelvek 5. §-a vonatkozott a népisko-
lákra, és igy volt szövegezve: „A néptanoda 
leginkább az ifjúság nevelésére szolgáljon, azért 
túlnyomó jelentékenységü benne a vallásoktatás,, 
következőleg szoros kapcsolatban kell állnia az 
egyházzal; evégre ahol csak lehető, mint egyház-
községi ügy tárgyaltassék, minek nem lesznek 
nehézségei ott, hol az egyházi község ugyanegy a 
politikaival, vagy ahol emez több egyházi köz-
ségből áll, melyek mindnyájan ugyanazon egy-
házhoz tartoznak. — Ha a politikai község kü-
lönféle egyházak (hitfelekezetek) egyházi közsé-
geiből áll, s ha a tanodákat nem lehetne elvenni 
a politikai községtől, és az egyháznak átadni, 
akkor oda kell munkálkodni, hogy a politikai 
község a tanodának gazdasági viszonyaival fog-
lalkozzék csak, a belső tanoda ügyek pedig az. 
egyházi községekre bizassanak. — A tanoda láto-
gatást más hitfelekezet, mint melynek számára 
a tanoda megállapittatott, gyermekeinek meg 
nem tilthatják az állami hatóságok. A nép tano-
dák gyámolitása, fölöttei felügyelés, és annak 
vezérlete az álladalomnak és az egyháznak 
közösügye, azért fognak az egyházi hatóságok 
mellé, melyek a néptanodát eddig vezérlették, 
az álladalom részéről tapasztalt tanoda férfiak 
rendeltetni, kik különösen a tanodaügy oktatási 
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oldalára felügyelni s azt gyámolítani köte-
lesek. " 

Ezen ministeri rendelet folytán B. Gerin-
ger Károly a közoktatást, iskolai ügyet, és egyéb 
tanulmányi tárgyakat, illetőleg felmerült kérdé-
seknek alapos megvitatása végett b. Sennyeí Pál 
elnöklete alatt egy tanulmányi bizottságot (Stu-
dien Commissio) alakított ideiglenesen, és ennek 
tagjaivá Havas József helytartó-tanácsost, Da-
nteiik János egri kanonokot, Kubinyi Ágoston 
kir. tanácsos s nemzeti muzeumi igazgatói, 
Virozsil Antal a m. k. egyetemi tanács ideigle-
nes elnökét, Kovács Pál pestkerületi tanodai fel-
ügyelőt, és Palugyay Imre pestkerületi főispáni 
titoknokot nevezé ki.:: 

II. Tekintve édes magyar hazánk ama szo-
morú korszakát, melyben ezen rendelet napvi-
lágot látott, örömmel kell felemlítenünk a bécsi 
államhatóságnak eme üdvös rendelkezéseit, me-
lyeknél fogva a nevelés s tanítás alapja, irá-
nya, s központosított törekvési czéljául a vallást 
nyilatkoztatja, és a vallástanitást és annak ke-
zelését még az állam tulajdonát képező tano-
dákban is kizárólag az egyházra bizta, habár 
az állam igy cselekedve, önüdve s tartóssága 
legfőbb érdekében cselekedett is, még is nyil-
vános, hogy ebbeli dicséretes rendelkezését az 
egyház java s érdekének szempontjából szinte 
esak méltó hálával s elismeréssel fogadtuk. 
„Minél nehezebb — igy szól az Entwurf a többi 
közt — nyilvános tanodákban nevelve hatni, 

* Religio 1849. 21. 23. sz. 
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annál lelkiismeretesben kell az ily hatás minden 
lehetőségét használni, s minél nagyobb a poli-
tikai szabadság, mely a fiatal embert életbe 
léptekor várja, annál szükségesb, hogy ő, med-
dig gyámság alatt áll, önmagán uralkodni, ugy 
a bel-, mint a kültörvénynek engedelmeskedni 
megtanuljon. Minden tárgyaknak a vallás s er-
kölcsiség eszméi, mint közös központjuk felé 
való irányoztatása, és egy jó fegyelem azon 
eszközök, melyek e czélt illetőleg a tanodák 
rendelkezésére állnak."* 

Az itt közlött alapelvek nyomán a népis-
kolák az egyház s állam közös felügyelete alá 
lettek ugyan helyezve, de a vallásos nevelés 
volt a főirány, melyben az oktatást a kormány 
vezényleni óhajtá, azért a népiskolákba haszná-
latba venni szándékolt olvasó és más tanköny-
veket előbb az iUeto megyés püspökök censu-

* Ezekhez hasonló arany szavakat , csak hogy kissé erélyesb» 
világosb s határozottabb modorban hangoztatot t a francziaországi 
törvényhozó gyűlésben az oktatásügyi minister, midőn az I s t en t 
már nem tagadó, hanem káromló hi tet lenekkel szemközt fényes 
bátorsággal, melyet színlelés nem, hanem csak valódi meggyőződés 
kölcsönözhet, ezeket m o n d á : „A gyermeket fegyelem s engedel-
mességre szorítani, s benne az erély azon elvét teremteni, mely öt 
képessé tegye szenvedélyeinek ellentállani, a munka s kötelesség 
törvényét önkénytesen elfogadni, a rend s szabályosság szokásait 
megtartani, s mégis az erőt nem a religióból kölcsönözni akarni , 
annyi, mint egy lehetlen munká t kisérteni meg. Nem élünk hála 
Istennek többé oly időket, melyekben a religiót gyalázták, mert 
hi t ték, miszerint szövetségese lóvén a tudat lanságnak, haj lékony 
eszközül szolgál minden kormánynak. Mi azt akar juk , hogy a re-
ligió senkire rá ne tukmáltassék, de benne mindenki oktat tassék. 
Ezt a rend s szabadság barátai egyaránt óha j t j ák . Je lö l jük ki te-
hát neki nyil tan az ö helyét, tanul juk kimondani, hogy mi is benne 
keressük az igazán gyakorolható szabadság, egyenlőség és testvéri-
ség t i tká t . Azonban hogy a religió hata lmát a neveléssel közölje, 
kell hogy minden hozzájáruljon, az o k t a t á s és m e s t e r is. 
Religio 1849. 26. 



rája alá bocsájtá, és midőn ezekről a vélemé-
nyek beérkeztek az illető szerzők által bemuta-
tott s csak néhány példányban előbb kinyom-
tatott müvekről, a kormány által elfogadott 
püspöki észrevételek figyelembe vételével kellett 
azokat az illető szerzőknek újra átdolgozni, ille-
tőleg kijavítani, és ezen dupla censura után 
lettek azok csak a népiskolák számára tanköny-
vül a kormány által előírva, és ezen eljárása a 
kormánynak igazolva is volt ama fentebb jel-
zett alapelve által, hogy az ifjúság oktatásánál 
a vallásos nevelést tűzte ki főczélul; az pedig 
tagadhatlan, hogy e czélt csak ugy lehet meg-
közelíteni s elérni, ha a tanodákban használt 
tankönyvek szelleme, iránya, de szerkezete is 
nem ellenkezik, hanem megegyez a hittant és 
bibliát magyarázó vallástanitó előadásával,* 
mert különben hiába fáradozik a hitoktató az 
iskolában, ha távozása után helyét az iskolá-
ban elfoglalt tanitó más szinben adja elő azt 
tanonczainak, mint azt azok előbb hallották hit-
oktatójuktól. 

III. Az országunkban fölállított cs. kir. 
helytartóságok mellé nem sokára kineveztettek 
- - leginkább az egyházi rendből választva — 

* A Mária Theresia királynő kormányzata a la t t kiadot t R a -
t i o e d u c a t i o n i s b a n előirt tanítási rendszerhez a lkalmazva 
készültek, és je löl te t tek ki az iskolában használandó könyvek is, a 
protestánsok 1777. és 1780. ismételve folyamodtak a királynőhöz 
azért, hogy szabad legyen nekik eme a kathol ikusok iskolai rend-
szerétől és könyveitől elállani, mert ök eme rendszabályt és köny-
veket nem használhat ják . S a l v a r e l i g i o n e s u a a c p o -
l i t i c a c o n s t i t u t i o n e , mert a számtant kivéve, minden tu-
domány érinti a vallást, ha tehát nekik eme a katholikusok 
szellemében szerkesztett könyveket kellene használni sa já t iskoláik-
ban, nagy veszély érhetné az ö val lásukat . Religio 1848. 45. sz. 
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a tanodai felügyelők, kik az állam nevében 
ügyeltek föl a szóban levő helytartóság terüle-
tén elhelyezett összes tanodákra, kik a népis-
kolák igazgatásával megbízott lelkészek által 
támogatva rendezték az iskolák anyagi ügyeit ; 
az iskoláik, és az ezekben oktató tanítók iránti 
kötelmeiket hanyagul teljesítő községeket, ott, 
hol a viszonyok azt megkívánták, uj iskola épí-
tésére, vagy a réginek bővítésére, ugy a taní-
tók fizetésének javítására — ha kérés utján nem 
bírták reá venni — e tárgyban tett hivatalos 
előterjesztésük alapján az illető cs. k. helytartó 
tanácstól kinyert parancs folytán kellett azt a 
községeknek foganatosítani, ugy, hogy bátran 
lehet azt állítani a meghazudtoltatás veszélye 
nélkül, hogy a tanügy felvirágozására a német 
rendszer alatt 1850—1860. évig több történt, 
és nagyobb eredmény jött létre, mint egy fél-
század alatt a mindenható, de a tanügy érde-
kében keveset lendítő vármegyei korszak alatt. 

V. FEJEZET. 

Népiskoláink a concordatum után. 

I. A liberális eszméknek hódoló II. József 
császár — mint t. olvasóink a történetkönyvből 
tudják — egész birodalmában máskép akarta, mint 
anyja,s elődei az egyház, ugy az állam ügyeit is 
rendezni, más közigazgatási reformot hozván be, 
kiterjesztő figyelmét az egyház s tanügyre is. 
Nem szándokunk itt az általa e téren megkísér-
tett, az egyház s alkotmányunk sarkalatos el-



veit s jogait sértő intézkedéseit egyenként fel-
sorolni, — melyeket honunkra nézve halálos 
ágyán úgyis visszavont és megsemmisített, de 
ha ezt nem tette volna is, azok honi törvényeink 
értelmében, mint nem koronázott királytól szár-
mazottak, különben is érvénytelenek voltak, — 
csak azt akarjuk röviden fölemlíteni, hogy az 
örökös tartományok eme visszavonás szerencsé-
jében nem részesültek, ott még e század első 
felében is eme Josephinismns név alatt ismert 
elvek voltak irányadók, melyeknek szelleme 
egy kissé a magyar kir. udvari cancellária bu-
reaujába is néha-néha átszivárgott, és fenmaradt 
még a József császár halála utáni korszakban is. 
B. e. Perencz császár s apostoli király nem tűr-
hetvén tovább e helyzetet elhatározta, azt meg-
változtatni, és e czélra egy bizottmányt ki is 
nevezett, melynek feladata volt a római sz. szék-
kel egyetérve az örökös tartományokra nézve 
még most is hatályban lévő egyházellenes ren-
delkezéseket megszüntetni, és az egyház s állam 
közti viszonyra vonatkozólag uj rendszabályt al-
kotni, mely mint mindkét részről elfogadott egyez-
mény az államtörvények közé utóbb felvétetni, 
s mint ilyen ki fog hirdettetni. A tárgyalások 
e fontos ügyre nézve megindittattak ugyan, de 
mivel a Josephinismusi elvekkel saturált állam-
hivatalnokok csekély engedményt akartak e 
tárgyban a többet követelő római sz. széknek 
nyújtani, eme tárgyalások nem tudtak előre ha-
ladni, ugy, hogy a jó lelkű fejedelem meg nem 
érhette ama szerencsés s általa annyira óhajtott 
napot, hogy ez ügyben a római sz. székkel az 
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egyezmény létrejöhetett volna, azért halálos 
ágyában utódának Ferdinánd királynak szivére 
köté a jólelkű fejedelem azt, hogy ő e tárgya-
lásokat siettesse, s mielőbb eredményre vezesse. 
A tárgyalásnak időközben elejtett fonalát ismét 
kezükbe vevék ugyan az illető állami megbí-
zottak, de a fentebb érintett ok miatt nagyon 
lassan haladt az most is még végczélja felé. / . 
Ferencz József apostoli királyunknak jutott ki 
eme kiváló nagy szex'encse, hogy 1855. nov. 5, 
végre megszületett ezen nem csak Bécs s Rómá-
ban, hanem a Lajtán innen s tul is oly annyira 
óhajtott egyezmény Concordcitum név alatt, az 
ő felsége monarchiájához tartozó országokra 
nézve kölcsönös beegyezés utján lett kijelölve s 
meghatározva az államnak az egyházhoz, és 
ennek az államközi viszonya, jog s hatásköre, 
kölcsönös érintkezése, és befolyása, mely egyes-
ségnek utolsó XXV. pontjában a szerződő felek 
kijelentették azt is, hogy ha idővel ezen szerző-
dés egyik vagy másik pontjának módositását a 
körülmények igényelnék, eziránt a szerződő felek 
kölcsönös beleegyezése fentartatik, s ezt külön 
egyezkedés által fogják létrehozni. 

II. Ezen államtörvényül az egész monarchiá-
ban kihirdetett* concordatumban az egyháznak 
a tanügyre s különösen a népiskolára, a vallá-
sos nevelésre nézve már előbb a minisztérium 

* Ezen szerződés által az örökös tar tománybeli egyházi vi-
szonyok 70 évig tar tó súlyos helyzetükből felszabadulva va lahára 
jobbra fordultak, Magyarországban I I . József császár rendeletei 
csak 10 évig voltak gyakorlatban, az egyház viszonya it t a c a n o n 
j o g o t elismerő magyar alkotmány által volt rendezve, és igy 
C o n c o r d a t u m r a sem let t volna nálunk szükség, ha az 1848. 
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által engedményezett befolyási joga még nagyobb, 
s határozottabb kifejezést nyert, melyben ő Fel-
sége igazságot kivánván szolgáltatni az egyház-
nak, a tisztán lelkiekei a lelki hatalom körébe, 
hová eredetileg tartoztak, lielyezé vissza, a ve-
gyes természetű ügyekben pedig megadva az 
egyháznak az őt illető részt, nem mulasztá el 
sehol az államét is kikötni, eszközölvén ezt 
aként, hogy ő Szentsége beleegyezésével több oly 
tárgyak is az állam hatáskörébe tétettek által, 
melyek a Josephinus időszakig, s Magyarországon 
a legközelebbi átalakulásig mindig az egyház 
illeték köréhez tartoztak. Az egyház szentséges 
feje az oktatási kérdésben is, mely az egyházat 
legközelebbről, és legmélyebben érdekli, beérte 
avval, mi katholikus iskolákra nézve magától 
értetik, hogy t. i. ezekben az összes oktatás a 
kath. hittannal egyező legyen, annak ezen ter-
mészete fölött a püspökök ellenőrködhessenek, 
hittanárokat, s catechetakat nevezhessenek, a 
vallástanitásra szánt könyveket meghatározhas-
sák, s átalán a vallási oktatást igazgathassák, 
fentartatván ő felségének a jog, kinevezni a 
püspökmegyei iskolai felügyelőket azon férfiak-
ból, kiket a püspök előterjesztend. 

III. Hogy a vallásos nevelésre lett az egész 
oktatási rendszer mint alapra fektetve, igen he-
lyesen történt. A földi vándornak, — hogy vég-
• 

évi törvényhozás alkotott törvényei t a b u l a r á s á t nem csinál-
nak e téren, melyekhez a j o g c o n t i n u i t a s alapján később 
annyira ragaszkodott 1861. és 1868. évben az országgyűlés, de nem 
ragaszkodott az egyháznak az 1848. év előtti törvények által biz-
tosított állásához. 
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czélját a sirontuli boldogságot elérhesse, de hogy 
e siralomvölgyének nevezett földi pályáján is a 
veszélyek kikerülésével magának lehetőleg bol-
dog s megelégedett állapotot biztosithasson — 
kivált gyermek-korában vezetőre, egy lelkiisme-
retes kalauzra van szüksége, kinek őrködő szár-
nyai alatt fejlődvén, utóbb ha az élet sikamlós 
pályájára kilép, az erény s igazság ösvényén 
képes legyen nem csak haladni, hanem azon 
az inger- s csáb-eszközök legyőzésével állandóan 
is megmaradni. Minthogy pedig az emberi te-
hetségek, érzelmek, indulatok a zsenge kor első 
éveiben még a boldog szendergés édes kar-
jaiban ringatta tnak, és az ártatlanság gyöngy -
pólyáiban pihennek, s épen azért még rom-
latlanok , mi lehet czélszeriibb, mint azokat 
mindjárt kezdettől az erény és vallás ösvényén 
vezetni, és azután fokonként — amint az ifjú 
viaszgyenge korának hajnala fejlődik — gyenge 
plántaként az érettség korában alkalmazott is-
meretek, és eszközökkel vezetve ápolni. Csak 
igy lehetséges, hogy a kisded korban kerülni 
tanult roszaktól később is szent borzalommal 
őrizkedjenek, mert az emberi élet első hajnalá-
nak szokásai, az élet minden körülményeiben 
zsinórmértékül szolgálnak. Ha tehát a nevelés s 
tanitás oly jelentékeny befolyással bir az élet 
minden mozzanataira, sőt tekintve magasztos 
czélját, nemcsak a néhány év szük határai közé 
szorított földi, hanem még a sirontuli életre is 
szükséges, hogy a ianitás és vallás egyetemben 
karöltve kezeltessék. Hogy az igaz vallás és tiszta 
erény alapja minden boldogságnak, ezt minden 



józan eszű bölcsen belátja, innét vagyon, liogy 
a magas ministerium is kiadott szervezetében 
mindenféle tudományok tanárait oda utasitá, 
hogy tanításukból, ha nem közvetlen, közvetítve 
legalább vagy kitérve is, de mindenkor üdvös 
vallás erkölcsi intéseket, tanulságokat iparkod-
janak adni az ifjúságnak. Ez valóban keresz-
tény neveléshez illő utasítás, ha minden tanár 
kötelessége szerint ezt követné, ezt teljesítené, 
nagyobb s üdvösb sikere lenne minden tanítás-
nak. Ide czéloznak fölséges urunknak a nála 
tisztelgő lajtántuli főpásztórokhoz intézett szavai 
is, midőn azt mondá: , Az én óhajtásom s tö-
rekvésem az, hogy a reám bízott népek a földi 
javakkal bírjanak, anélkül, hogy a mennyeieket 
elveszítenék. * * 

IV. Az országos kormány a püspöki karral 
egyetértőleg már 1856. év elején gondoskodott 
arról, hogy a katli. népiskolák számára tanítók 
elegendő számmal képeztessenek; voltak ugyan 
azelőtt is már Budapest, Győr, Szegeden, Mis-
kolczon, Érsekújvár, Nagykanizsán ily képez-
dék felállítva, de minthogy ezek távolság s más 

* Bizonyítják ezt H o r a t i u s szavai is, ki Lolliushoz a testi 
vágyak zabolázása, e's az erényről irt levelében m o n d j a : „Nunc 
adhibe puro pectore verba puer : nunc te melioribus offer. Quo 
semel est imbuta recens servabit odorem testa diu." Ugyani ly 
értelmű Sz. J e r o m o s n a k levele Laetahoz. V i r g i l is a gyenge 
növényekről értekezvén, igy kiál t fel „Adeo in teneris consvescere 
multum est." Azért a practicus angol nem ismer el semmi tudo-
mányt, semmi iskolát, mely függet lenül magát az egyház fölé he-
lyezni merészelné. Az 1832. évben alapítot t londoni egyetem — 
melyben hiányzik az egyházi jóváhagyás — nem felel meg a vá-
rakozásnak, mert nagyon is mélyen van az angol népben begyö-
kerezve ama hit, miszerint az egyház mindig feje az iskola s tu-
dományoknak. Religio 1856. I. 38. sz. 1857. I. 24. 
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helyi körülmények miatt nem egészen feleltek 
meg az igényeknek, a nőtanitók számára egy 
tanitóképezdének Budapesten az angol kisasszo-
nyok intézetében, és a férfi tanítók részére más 
tizenegy képezdének fölállítása lett elhatározva, 
Kalocsa, Nagyvárad, Nagyszombat, Kassa, Szatk-
már, Beszterczebánya, Esztergom, Sopron és Győr 
városa szemeltetett ki e ezélra, és az uj képez-
déknek mielőbbi felállítása elrendeltetett,* mely 
városok az országrészek s egyházmegyék, kivá-
lólag pedig az országbeli különböző nyelvek 
lehető tekintetbe vételével jelöltettek ki e ezélra, 
melyeknek költségei részint az e ezélra már 
meglevő forrásokból, részint a magyar tudo-
mányi s vallási pénzalapból utalványoztattak, 
azonban a megyei főpásztorok, városok és ma-
gánosok oly jelentékeny összegeket biztosítottak 
az uj intézetek fölszerelése és föntartására, mi-
kép a közalapokat az intézetek költségeire, azok 
fölszerelése s fűtésére épen nem kellett igénybe 
venni, amiért az apostoli király ugy a püspö-
köknek, mint a városoknak is legmagasb meg-
elégedését nyilvánitá.** 

Az 1857. okt. 27-én kiadott cultus minis-
teri rendelet szabályozza a képezdék, reál- és 
népiskoláknál alkalmazandó tanítók kinevezését, 
az előbbi kettőnél az igazgatók kinevezését a 

* A Szegeden már 15 e'v előtt fölállított képezdét e rendelet 
ugyan beszüntetni akar ta , de Csajágliy Sándor b. e. csanádi püspök 
annak fenntartási költségét magára vállalván, továbbra is fennha-
gyatott , eme képezde fenntar tási terhét u tőda is viseli jelenleg, ki-
nek kérelmére utóbb Versecz városában is á l l í t ta tot t fel képezdei 
intézet a kormány által, de az csak néhány évig állott fent. 1871. 
évben a szegedivel egyesit tetett . 

** Religio 1856. I. 11. sz. 



ministerium tartá fel magának, a többi tanitók 
kinevezését a helytartóság eszközlé, ki lön azon-
ban jelentve, hogy igazgatónak csak oly egyén 
fog kineveztetni, kit tanitói képesség mellett 
vallásos érzelem is lelkesit. A vallásoktatásra csak 
oly egyházi egyén fog kineveztetni, kit az illető püs-
pök fog ajánlani. A népiskolai tanitók kinevezése az 
egyházmegyei hatóságokra ruháztatott. Elvül ál-
litja fel e szabályzat azt, hogy senkit nem sza-
bad a népiskolában alkalmazni , ha előszabott 
tanképességgel nem bir, vagy erkölcsi, vallási 
s polgári tekintetben nem feddhetlen. Ha az is-
kolai szolgálattal a segrestyési s orgonálási szol-
gálat van egybekapcsolva, ez iránti képességét 
is ki kell az illetőnek mutatni. A megürült hi-
vatalok betöltésénél a hivatás teljesitésébeni buz-
galomra, erkölcsi jó magaviseletre, vallásos érze-
lemre kell tekinteni. Az ezen rendelet értelmében 
alkalmazott tanitók az egyházi s országos tan-
ügyi hatóság egyetértő eljárása mellett bocsájt-
liatók el hivatalukból, ugyszinte jogában áll 
azokat, kik ezen rendelet határozatai ellen al-
kalmaztattak népiskolai tanítóknak, az iskolai 
szaktól eltávolítani.* 

Mint e rendelet szövege tanúsítja a tanitók 
kinevezésénél fő suly lőn helyezve azok vallásos 
érzelmére s erkölcsi jellemére, csak is igy lehet 
a népiskolai oktatásnál az óhajtott eredményt 
elérni a tanonczoknál. 

V. Az 1860. évi október 20. kelt királyi 
diploma a vármegyéket s az országgyűlést is ti-

* Religio 1857. II . 44. 45. sz. 



zenkét évi sírjából uj életre keltvén föl, miután 
mindkettőnek termeiben, ugy a sajtó terén is az 
ő cs. k. apostoli felsége és a római apostoli sz. 
szék között öt év előtt kötött concordatum ellen 
heves támadások intéztettek, és annak hazánkra 
nézve érvénytelensége lett nem annyira érvekkel 
kimutatva, mint inkább hazánknak az októberi 
diploma által is a támadók véleménye szerint 
elismert függetlenségi szempontjából vitatva, a 
népiskolákat igazgató papság sem nyert már 
oly támogatást a hatóságok részéről, minőben 
az elmúlt évtized alatt a népiskolai oktatás elő-
mozdítása ügyében azok részéről részesült, mivel 
a concordatum nevét viselő, s annak idejében 
hazánkban állam-törvény gyanánt kihirdetett 
szerződés alkotmány ellenesnek, s igy annak 
rendeletei is mint többé nem kötelezőknek let-
tek a sajtó terén, és a közvélemény által hir-
detve; hiába hivatkoztak előforduló esetekben 
az illető igazgató lelkészek annak egyes §§-ra, 
az illető politikai hatóságok figyelembe sem vet-
ték a hivatalos panaszt, vagy sérelmet, ha an-
nak orvoslása a fentérintett concordatum alap-
ján szorgalmaztatott, legfeljebb kinevették mint 
tudatlant a folyamodót, vagy hazafiatlansági 
bűnnel vádolták, hogy a visszaállított alkotmány 
fényes napjaiban a német rendszer alatt létre-
jött alkotmányunkat sértő szerződést még most 
is kötelező erejűnek meri tekinteni. 

De nem csak az alanti hatóságok, hanem 
azok is, kikre ez időben a király bizalma or-
szágunk kormányzatát bizta, a concordatumra 
nézve passiv, vagy inkább lavírozó szerepre vál-



lalkoztak, ha itt-ott annak §§-ra történt a tár-
gyalás alá került ügyeknél a hivatkozás, és ezek 
alapján kéretett az elintézés; és e passivitás fen-
tartását nagyban elősegiték a birodalom fővá-
rosából közlött ama hirek is, melyek szerint a 
kormány maga is a kifejlett alkotmányos viszo-
nyok folytán eme concordatuni szerződést mó-
dosítani óhajtja.* A magyarországi provisorius 
kormánynak e tárgyra nézve követett eljárása 
még nagyobb támogatást nyert az 1862. évi 
birodalmi tanácsnak bizottsága által készített, s 
elfogadott vallási edictuma által, melynek tár-
gyunkra vonatkozó 43. §~a igy szól: „minden 
egyháznak s vallási társulatnak befolyása csu-
pán az illető vallástan tanítására szorítkozik. 
44. §. Az államnak fölügyelete oktatás s neve-
lés tárgyában a vallásban való tanitásra, s ne-
velésre is kiterjed. Az állam ezen fölügyeleti 
jog gyakorlatában különösen jogosítva van, a 
hitszolgák tanítására s nevelésére czélzó intéze-
tek tekintetében rendeleteket kibocsátani, s azok 
megtartását ellenőrizni .** 

* A eoncordatumnak sokszor rebesgetett revisioja bécsi hi-
telei tudósítás szerint abból áll, hogy igen is alakult egy bizott-
mány, de nem a coneordatuin revisiojára, hanem a házasságnak 
rendezésére nézve a protestáns pátensre vonatkozólag, miért h a 
bizottmány tagjai folytonosan esak a prot. egyház képviselőivel 
érintkeznek. A tudósító szerint a coneordatuin alakilag minden-
esetre változás alá keriil Magyarország s Erdély jiolgári viszonyai-
nak rendezésének következtében, mivel azonban a coneordatuin 
szerződés, Ausztria pedig mindenütt a szerződések fenntartása mel-
lett küzd, a l é n y e g e t itt is fennakaija tartani „ V a t e r l a n d * 
bécsi újságból K e 1 i g i o 1861. 49 sz. 

** A R e l i g i o szerkesztője 1862. deca. 20. számában kö-
vetkező észrevétel mellett közli olvasóival eme szabadelvű, II. Jó-
zsef császár szellemében készült v a l l á s i c d i c t u m o t „Lapunk 
föladata lévén a hitélet terén fölmerülő mozgalmakat a jövő kor 
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Ezen újra az állam omnipotentiáját vitató 
birodalmi tanácsnak vallási edictuma, mely ösz-
szesen 71 §-ból áll, és a concordatumban fog-
lalt elvektől egészen eltérőleg intézkedik, nem 
nyert ugyan akkor mindjárt legfelsőbb császári 
sanctiót, és igy törvénynyé sem válhatott; azon-
ban sem az előbb emiitett bécsi újságnak jós-
lata, sem a Religio szerkesztőjének óhaja nem 
valósult, mert annak szakaszait utóbb néhány 
év múlva, mind a bécsi, mind a magyar parla-
ment elfogadta, és az interconfessionalis és nép-
oktatási törvényének szövegébe beigtatá. 

VI. Ily körülmények közt, midőn a vissza-
állított alkotmány, és a magyar provisorium 
korszakában 1860—1868. heves vita folyt ama 
kérdés fölött, — hogy ama szerződés, mely az 
egyháznak a népiskolák igazgatása, ezek tanon-
czai vallásos oktatása, és nevelése iránt kizáró-
lagos jogát biztositá — érvényes-e honunkban ? 
és lehet-e hazafiúi bün nélkül azt kötelező ere-
jűnek ezentúl is tekinteni? nem lehet csudálni, 
ha ily különös viszonyok közt a népoktatás 
ügye nálunk pangott s hanyatlott inkább, de 
lendületet nem is nyerhetett. Az eme iskolákat 
igazgató és vezénylő katli. clerus helyzetét ne-
hezité még a concordatum irányában ama poli-
tikai eljárása is, melyet 1850 —1860. évben a 

számára följegyezni, nem zárhat juk be a jelen évet azon szomorú 
kötelesség teljesítése nélkül, melynél fogva a v a l l á s i k ö z ö m-
b ő s s é g n e k ezen a törvényhozói körben nyilvánult emlékjelét is 
hasábjainkba kényteleni t te tünk fölvenni. Teszszük ezt a haldokló év 
végperczeiben leginkább azért, mert szeretnők napjaink hi t jeleneté-
nek eme s z ö r n y f a j z a t á t is az évnek sirjába, mint h a l v a 
s z ü l ö t t e t eltemetni." 



protestánsok ügyében kiadott kir. nyilt levél 
tárgyában követett. Nagy port vert fel e kér-
dés hazánkban is, a protestánsok hivatkoztak az 
ügyeiket szabályozd 1790/91. országos törvényre, 
melynek szabványait, és a részükre ebben nyúj-
tott előnyöket egy nem is koronázott király tör-
vényeink szerint patensa által meg nem változ-
1 áthat. Ezen különben régi alkotmányunkban 
sarkalld elv nyomán — az ősi alkotmány visz-
szaállitása után szinte e czimen sóhajtozd — 
kath. clerus is csatlakozott a protestánsok által 
hazánkban előidézett nagy mozgalomhoz, mely-
nek eredménye vala a pátens visszavétele. Mi-
dőn azután nem sokára a concordatum ügye 
került a sajtó terén napi rendre, nem csak a 
liberális eszmék zászlóvivői, hanem az általunk 
győzelemre segitett protestánsok is ellenszenvvel 
viseltetvén ama szerződés iránt, uton útfélen, 
különösen a sajtó s társadalmi téren is fegy-
verül használták föl ellenünk ezen — az övé-
kéhez mint tévesen álliták egészen — hasonló 
természetű ügyben néhány év előtt követett el-
járásunkat, és ez volt oka, hogy sokan közü-
lünk a következetlenség vádja kikerülése végett 
előforduló eseteknél a concordatumra mint fegy-
verre nem is mertek már hivatkozni,* de akik 
hivatkoztak is arra, annak alapján ugyan ked-
vező döntvényt nem nyertek ügyükben. 

VII. Midőn b. Beust mint birodalmi can-

* E füzet irója nem tartozott azok közé, kik ezen a g y ő n-
h a l l g a t á s i — vagy mint felsőbb körökben nevezték — o p p o r -
t u n i t á s i politikához ragaszkodtak. Az I d ö k T a n u j a 1868. 
év folyamában (168—171. sz.) közzétett A l f ö l d i l e v e l e i b e n 
nem helyeselte ezen politikát és a c o n c o r d a t u m érvényessége 

4* 
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cellár 1866. évben kezébe vette az osztrák-ma-
gyar monarchia ügyei rendezését, nem sokára a 
bécsi parlament elé oly törvényjavaslatokat ter-
jesztett elfogadás végett az egyház jogköre, a 
házasság, iskola, és a különféle vallásfelekeze-
tek egymáshozi viszonyaira vonatkozólag, melyek 
merő ellentétben voltak a concordatumban meg-
határozott elvekkel ; és miután ezen törvényja-
vaslatok a püspökök tiltakozása daczára is el-
fogadtattak a parlament által, az osztrák tarto-
mányi püspökök nem csak O felségéhez a 
császárhoz, hanem Rómába a pápához is folya-
modtak, előadva az egyház s a főpásztorok szo-
morú helyzetét, melybe ezen uj törvények által 
sodortatott. A pápa 1868. jun. 22-én tartott 
Allocutiojában a concordatumnak eme egyoldalú 
felbontása s megsértése ellen ünnepélyesen til-
takozott, és a bécsi parlamentnek mindazon 
törvényjavaslatait, melyek az egyháznak a most 
érintett államszerződésben biztosított jogait sér-
tik, vagy megszüntetik, érvényteleneknek s semmi-
seknek jelenté ki, és midőn a bécsi parlament-
ben az ezek ellen küzdő püspököket megdicsérő, 
egyúttal azon óhaját s reményét is nyilvánitá, 
hogy a magyarországi püspöki kar is mind ebben 
az ausztriai püspökök példáját szinte követni, 
és a kath. egyház jogaiért hason buzgalommal 
fog küzdeni, s harczolni. 

VIII. Emlékeznek bizonyára t. olvasóink 
mellet t nem csak a n t e, hanem egy másik 1871. évben k a t h . 
e g y h á z é s a p a r l a m e n t m a g y a r o r s z á g b a n czim 
ala t t megjelent müvében, tehát p o s t f e s t a is sikra szállott, 
habár több jóakara t ta l , mint eredménynyel, eme tétovázó poli-
t ika ellen. 
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ama roppant zaj s lármára, melyet a pápa al-
locutioja a hírlapirodalomban, különösen Ausz-
triában felidézett, némi borzadálylyal emléke-
zünk vissza még ama durvaságig sértő kímélet-
len kifejezésekre, melyekkel a pápát és a püs-
pököket illették a szabadkőműves páholyok által 
fentartott, vagy sugalmazott hirlapok s röpira-
tokban csak azért, hogy ők az egyház érdekei 
mellett fölszólalni, és fájdalmukat is nyilvání-
tani merészkedtek. Olvasóinkat nem akarjuk 
eme kifakadásokkal megszomoritani, hanem in-
kább megörvendeztetni akarjuk őket a Religio 
szerkesztőjének ama jeles s nagy figyelmet ger-
jesztett czikkének közlésével, melyet ő épen e 
hírlapi harcz közepette, elkeseredve ezen jogta-
lan durva megtámadások miatt, a szó/ás sza-
badság erdekében, s tán azon czélból is irt, hogy 
igy alkalmat nyújtson az egyház elleni táma-
dásokat felvevő magyar hirlapirókat, és ezek 
közönségét is az ügy állásáról felvilágosítani s 
jobb meggyőződésre vezetni. 

„Az osztrák főpapok fellépése, igy szól a 
czik, az allocutio, a coneilium, a Lutlier-emlék, 
a Husz-ünnepély, némely törvények, és törvény-
javaslatok szintannyi dus források, melyekből 
az egyház és papság ellen dühös epekedések 
ömlenek. A keresztény és keresztellenes sajtó 
egyszerre catli. theologussá lőn; a lapvezérek, 
és a lapok tarka jellegű irói mind mély böl-
csességgel bonczolgatják a kath. hit, s egyház 
szervezetét, és tanácsokkal, fenyegetésekkel áll-
nak elő, melyek a tudatlanságnak, és gyűlölet 
nek egyaránt átkos fajzatjai. 
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A szabadság szent nevében bilincseket ko-
vácsolnak az egyház kezeire; az egyenlőség ru-
tul pellengérezett czime alatt a kath. egy-
ház lelkéhez forrt jogokat egymásután rabolják 
el; és midőn gyermekeit vad erőszakkal szakít-
ják le anyai kebléről; midőn meglázitnak, vagy 
épen széttépnek minden szálat, mely az egyház 
szivéhez szorosabban fűzte a hívőket, bensőbben 
egyesité az oltár és családi tűzhely körül; mi-
dőn legalább az ő szemeiben szentséges Feje 
hitkincsének, legalább az ő meggyőződése szerint 
Istentől rendelt őrei a guny és meggyalázás 
undorító fertőjébe rántatnak le; midőn intézmé-
nyei legtöbbnyire avatatlan ajkak, és tollak ál-
tal féktelen szájaskodással a közpiaezokon ke-
resztül a sárban vonszoltattatnak, az kívántatik 
tőle, hogy ne jajduljon fel, könny nélkül nézze, 
mint verik békóba egykoron oly hatalmas min-
dig áldást osztó karjait; tűrje némán a gyá-
moltalannak szükség >arancsolta szótlanságával, 
az erősebb előtt meghunyászkodni kényteleni-
tettnek gyáva tétlenségével legszentebb jogai 
megszüntetését; és ajkait csak akkor nyissa meg, 
ha az államnak akar dicséretet zengeni; kezeit 
csak akkor emelje, ha áldani akarja, bilincseit 
csörtetve, az államnak ellene megállapitott in-
tézményeit; vagy hogy fogadja a kegyelem mor-
zsát, melyet a társadalom még elég nagylelkű neki 
nyújtani azon csekélység (!) fejében, hogy éle-
tét föntartá, nagygyá, hatalmassá tevé, oly ha-
talmassá, hogy már egyetlen vagy legfőbb Jóte-
vőjét üldözheti, mint kire nincs többé szüksége, 
.sőt útjában áll. 



Ámde ezt az egyliáz nem teszi, nem teheti. 
Önmagát semmisítené meg ily hitszegés, árnlás 
által, Isten átkát vonná magára, holott emigy 
csak az emberek méltatlankodásaival, üldözésével 
találkozik, melyeket megszokott már. Az egy-
háznak szólni kell, és szólni fog, használtassa-
nak elnémitására kecsegtető' kilátások, vagy ré-
mületes fenyegetések, mindegy! amazok el nem 
tántorítják, ezek vissza nem riasztják; ha ezt 
tenné, ez veszélyesb volna reá nézve, mint elle-
neinek egész tömörült hadserege. 

Nem concordatumok, bármi egyezmények, 
szerződések sarkalják, kény szeritik az egyházat 
az ily helyzetbeni felszólalásra; ha a világon 
végkép ismeretlen volna e név concordatum, 
felemelné szavát az egyház, mert mi ellene el-
követtetik az osztrákhoz hasonló törvények ál-
tal, létét támadja meg, lelkével azonosult jogait 
rontják le, és elemében rejlik mindaz, mi tőle 
elszakittatik. Önvédelemre kel tehát ilyenkor az 
egyház, nem valamely külső szerződés föntartá-
sára egyedül; a concordatum lerontása után 
is ép oly bün követtetnék el az egyház ellen an-
nak szervezetét, létokát tekintve, mint a concor-
datum fenállása mellett; a concordatum legtöbb-
ször csak azon jogokat biztosítja az egyház szá-
mára, melyek anélkül is megilletik őt ; nem u j 
jogok adatnak az egyháznak, csak a vele szü-
letett jogok fentartása, megvédése biztosíttatik ; 
mely biztositék ha el is esik, a jog magában 
véve megmarad, melyet ellenkező factumok gá-
tolhatnak érvényesítésében, de soha nem érvé-
nyében. 



Az egyház el van ismerve mint az államra 
nézve legalább is ártalmatlan testület, mint 
ilyennek megvannak saját criteriumjai, melyek 
szerint megítéli, és joga is van megítélni még 
az állami, politikai törvényeknek is erkölcsi 
értékes létezési képességűket; ha a törvények 
ezen criteriumoknak nem felelnek meg, ha ellen-
keznek az egyház szellemével, törvényeivel, senki 
sem követelheti az egyháztól, hogy azokat jók-
nak, kedvezőknek tartsa, nyilvánítsa; protestál-
hat, sőt kell is ellenök protestálnia, kivált mig 
az államot keresztény alapon hiszi nyugodni, 
ellenök föl nem léphet tettlegesen, nem is fek-
szik ez sem akaratjában, sem szellemében; de 
sem kényszeríteni, sem kívánni józanul nem 
lehet, hogy tekintélyével gyámolitsa, erkölcsi 
eszközével azoknak életbeléptetését elősegítse; 
türi, ellenök nem lázit, de zsinórmértékétől el 
nem távozhatik, ét si fractus illabatur orbis. 

Annyi jogosultsága e tekintetben csak van 
az egyháznak, mint valamely politikai pártnak. 
És ime az oppositio, habár kisebbséget képez, 
nyíltan kimondja, kimondhatja véleményét, szen-
tesitett fönálló törvényekről is kendőzetlenül 
nyilvánítja, hogy minden szabad eszközzel a 
törvények megszüntetése mellett működik, me-
lyeket különben tiszteletben tart, és alkalmaz-
kodik is hozzájok, de föntartásuklioz, fönmara-
dásukhoz semmivel sem járul. Az ellenzék élő 
folytonos protestatio a kormány elvei, törvényei 
ellen; ki vádolja mégis az ellenzéket hazaáru-
lásról ? ki fenyegeti azt, ha álláspontját el nem 
hagyja ? ha szavát emeli oly rendszabályok s 
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törvényjavaslatok ellen, melyek nem is törvé-
nyekkel, hanem csak a párt érdekével, nézeté-
vel ellenkeznek ? 

Ez az alkotmányos élet postulatuma; mi-
kép lehet tehát alkotmányos élettel, szellemmel 
dicsekvő országban az egyházat oly annyira a 
törvényes jogosultságon kivül helyezni, hogy a 
Vitézek, Andrássyak példájára történjék hivat-
kozás, mihelyt a katli. egyház főpásztorai kötel-
mük szent érzetében fölszólalni kénytelenek 
lennének az állani túlkapásai, az egyház szelle-
mével meg nem egyeztethető törvényei ellen? 

Vagy talán maguk a kormányok is szigo-
rúbban veszik az egyház protestatioját, vagy 
ellenkezését, mint a politikai pártokét, mivel azt 
hatalmasabbnak, nagyobb horderejűnek tekintik 
mint bármely pártnak oppositioját ? Jól van ; 
de akkor igyekezzenek is kerülni mindazt, mi 
az egyházat ily ellenkezésre kényszerithetné. Az 
egyház soha sem helyezi magát ellentétbe a 
kormányokkal kihivás nélkül; mindig fáj neki, 
ha tanitása daczára, mely szerint a hatalom előtt 
mindenkinek kötelessége meghajólni, épen ő 
kényszeríttetik óvást emelni a kormányok ellen, 
melyeknek legerősb támaszuk az igazság ; azon-
ban ismeri saját föladatát, tudja, hogy a hata-
lom, melyet az emberek kezelnek, nem az 
egyedüli, nem is a teljes hatalom, hanem egy 
fensőbb, egy tlkéletesb, sőt befejezett hatalom, 
mely nem csak egy állam, hanem az egész em-
beriség fölött is áll, és e hatalomnak is meg 
vannak e földön, földi viszonyaiban sérthetlen 
jogai, melyeket ő képvisel, s melyeket köröm-



szakadtáig védenie kell, mert egyedül a te-
hetetlenséget hozhatja csak föl mint okot, ha 
azok védelmével netán felhagyna. Midőn az 
egyházat ily öntudat lelkesíti, ki tőle többet 
követel, mint hogy engedetienségre nem hivja 
föl a hivöket a szellemével, tan- és törvényei-
vel ellenkező törvények iránt, az lemondott jog-
érzetéről, az zsarnokiabb, mint mindazon vé-
rengzők, kiket e névvel szokás megbélyegezni, 
mert azt köveleli, hogy önmagának becsüléséről 
mondjon le, és vesse el magától az alapot, me-
lyen valamikor még kedvezőbb körülmények 
közt fölemelkedhetik. 

Az allocutiot, és közzsinatra vonatkozó bul-
lát olvasva azt mondják a lapok, hogy IX. 
Pius nem érti többé a világot, ugy beszél, 
mintha a középkorban volna, és ignorálja az 
ujabb kor vivmányait, feledi a népek alkotmá-
nyos életét, az államok parlamentaris szerveze-
tét, a vallás sokféleségét stb. Meglehet, hogy 
Pius nem érti meg a világot. Nem érti meg 
azon világot, mely a hit egységénél többre be-
csüli a vallás szakadozottságát, és minden val-
lást belértékére, benső igazságára nézve is egyen-
lőnek tar t ; nem érti meg azon világot, me y 
az államoknak alapjává többé nem az erköl-
csöt, az igazságot, hanem az érdeket teszi, és 
ezen érdeknél magasb jót, fönségesb kincset 
nem ismer; és mely ezen érdekeért mindent fel-
áldozni kész; nem érti meg azon világot, mely 
letaszítva a szent, a mindeneket föntartó kor-
mányzó Istent trónjáról, undok bálványul ön-
magát állítja föl, és mintegy második Molok az 
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istenség legszentebb szülöttjét, a hitbeli igazsá-
got kivánja magának áldozatul hozatni; nem 
érti meg azon világot, mely midőn szabadságot 
hirdet, államszervezetének Prokrustes ágyába 
akar mindent szorítani, járszalagára fűzi az em-
ber lelkét is, és a nyelv, toll minden fegyve-
rével, sőt vérontással is küzd azon hatalom 
ellen, mely létezésével folytonosan tanúskodik 
arról, hogy az állampolgárnak lelke, szelleme 
is van, mely fensőbb körbe tartozik, hová nincs 
korlátlan hatása az államnak, és igy kétfelé vá-
lasztva az egyént egyik részét legalább érint-
lietlen szabadsággal kivánja boldogitani. 

Ily világot nem ért meg a pápa, vagy 
jobban mondva ily világ nem érti meg többé 
a pápát. A pápa kétségkivül ugyanaz ma is, 
ki volt a középkorban, és dicsősége, hogy az is 
fog maradni mindenkorra; ő őre a hitigazság-
nak, nem vallási véleményeknek ; őre az erkölcs-
nek, erénynek, mely mindig egy és ugyanaz az 
általa hirdetett igazsággal, annak mi reá biza-
tott természete hozza magával, hogy ő az ma is, 
a mi volt a középkorban. Ha a világ túladott 
a ker. igazságokon, erkölcsön, nem lehet, hogy 
megértse a pápát. A pápa nem kárliozliatja az 
ujabb vívmányokat, alkotmányokat, nem vallás-
felekezetek politikai egyenjogúságát, hanem föl-
szólal az ellen, mi az alkotmányokban az egy-
ház tanával ellenkezik, mi a vívmány okban 
visszaélést szül, vagy mi általuk az egyház ellen 
fordítható ; protestál az ellen, mintha a tévtanok 
egyenlő belbecsiiek volnának a gondozására bí-
zott igazsággal, s mintha annak, mint ilyennek 
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egyenlő joga volna az igazság ugyanazon mér-
véhez, létezhetési benső okához; eszmék, fogal-
mak, elvek tisztázásával foglalkozik a pápa, nem 
annyira a vallás-felekezetek külviszonyaival, me-
lyek saját államában sem a legszomorubbak a 
felekezetek történelmi terén, és azt mindig meg-
kívánhatja, hogy neki is megadassék annyi sza-
badság, mennyi más felekezeteknek. 

Azt követelni, hogy a pápa, a püspökök 
ne szólaljanak fel saját szent ügyök, veszélyez-
tetett hit- és erkölcsi kincsök mellett, annyi, 
mint megsemmisülését kívánni az egyháznak, 
mivel csak akkor lehetne föllépni, ha a cath. 
egyház már proscribálva volna; de akkor semmi 
esetre sem, midőn a „szabad egyház a szabad 
államban"-féle elv kiáltatik ki, midőn minden 
vallás egyenjogúsága törvényesen ki van mondva. 
A pápa, a püspöki kar nem izgat a törvények 
ellen, csak kimondja, mit kell tartani cath. szem-
pontból a törvények erkölcsi becséről, egyházi 
érvényéről; erre pedig joga, sőt kötelme van ; 
neki fáj legjobban, ha zsinórmértékét nem üti 
meg valamely törvény, és módot kell keresnie, 
mint teljesíthető ily esetben a polgári törvény 
ugy, hogy a lelkiismeret se terheltessék na-
gyobb, súlyosabb bűnnel. Hogy ily körülmé-
nyek közt bekövetkezhetik oly eset is, melyben 
a hivő kénytelen választani az isteni, vagy em-
beri törvény megőrzése s teljesítése közt, igen 
világos; de ez nem izgatás a törvény ellen, 
lm nem áldozat nemesb kötelmekért; hogy pedig 
a hivőt nemesebb kötelmére figyelmeztetni a 
pápának és püspököknek joguk van, józanul senki 
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sem fogja kétségbevonni, a hivő szabad akara-
tától függvén egyébaránt is, akarja-e bűnnel 
terhelni lelkét, vagy nem. Engedjük csak s a-
badon szólni a pápát, a püspököket, az egyhá-
zat, és ellenkező eljárás által ne adjunk tanúsá-
got arról, mintha tetteinkben nem szeretnénk a 
nyilvánosságot, melyet részünkre oly annyira 
követelünk."* 

De ezen ugy eszmékben, mint érvekben is 
hatalmas védelem, mert megczáfolni azt képesek 
nem voltak, agyon lön hallgatva a hírlapírók, 
által, és minthogy a lap csak papi körökből 
nyerte olvasóit, az ellenség terén a jogtalan pa-
naszokat elnémítani képes nem volt, még a 
magyar kormány félhivatalos vagy sugallott 
lapjai is az egyház ellen, és a bécsi kormány 
mellett foglaltak állást, ezenfelül még a családi 
körök, s barátságos összejövetelek alkalmával 
egybegyűlt társaság is a maga biráló széke 
elébe vonta ez időben nem az e zavarokat elő-
idéző osztrák kormányt, hanem a szegény pápát, 
ki a vitát nem kezdette, hanem csak felelt arra, 
mit mások tőle kérdeztek. 

IX. Azonban mindezen tiltakozások daczára 
is a birodalmi cancellár 0 felsége sanctioját ki-
nyerte eme uj törvényre, és igy az a lajthán-
tuli tartományokban már bevégzett ténynek volt 
tekinthető, Magyarországban azonban még nem 
tüzetett ki napirendre a hason szellemű törvény-
javaslat. Az alkotmányos magyar ministerium 
rosz szemmel nézte ugyan a concordatumot, de 

* Religio 1868. II. 5. sz. 
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több figyelemre méltó okoknál fogva, különö-
sen az akkor nagyon is gyakran hangoztatoit 
opportunitási szempontból is — nehogy az 1848. 
évi alkotmánytól némileg idegenkedő püspöki 
kart, s vele az ország túlnyomó számú katho-
likusait, ugy a még mindig hatalmas conserva-
tiv pártot elidegenítse — a concordatum elle-
nében nem mert, vagy nem akart nyiltan föl-
lépni, hanem — amint a fama nyomán közhírré 
lett s az események által is igazolva lőn — a 
birodalmi cancellár úrral abban egyezett meg, 
hogy ez Ígérete szerint annak módosítását, vagy 
eltörlését a bécsi parlament utján kieszközölvén, 
ezáltal a magyar ministeriumnak meg fogja 
könnyíteni helyzetét, mert igy ez már eme fon-
tos elvek s kérdések rendezésénél kész ösvényt 
fog nyerni; a dolog természete hozván magával 
azt, hogy a monarchia egyik országában nem 
lehetnek az egyházi ügyek máskép rendezve, 
mint a másikban azok már megállapítva van-
nak. E terv czélszerü ügyességgel, és a siker 
biztos reményében volt igy megállapítva. 

X. Ugy látszik azonban Rómában már ez 
időben értesítve s értesülve voltak a két minis-
terium közti ama egyezésről, melyet fentebb 
megérinténk, onnét figyelmeztettek tehát minket 
arra, mi reánk is várakozik; ez időben azonban 
a magyar ministerium még elő nem terj észté a 
népiskolai és az inierconfessionalis törvényjavas-
1 itot,* a co7ico7'daium iránt is mélyen hallgatott, 

* A fentebb közlött allocutio 1868. jun. 22-én történt , a 
cultus-niinister ur pedig az Id. Tan. 1868. jul . 24. száma szerint 
csak jul ius 23-án terjeszté a Deák-körben először elő a népnevelési 
és interconfessionalis törvényjavaslatot . 
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és igy sokan fel se fogták a római allocutionak 
a magyar püspökök buzdítására vonatkozó ré-
szét, sokan azon édes reményben ringatózva 
éltek, liogy mi hason bajoktól, minőknek a Laj-
tántuli egyház kitétetett, biztosítva vagyunk s 
leszünk, mert a magyar parlament nem fogja 
a bécsinek bonyodalmat előidéző példáját kö-
vetni ; voltak többen — még a clerusbói is — 
olyanok, kik a szent atyának eme liarczra buz-
dító riadóját nem csak korainak, hanem czélta-
lannak, sőt annyiból károsnak is tekintették, 
hogy a magyar kormány közti szép egyezséget 
kár volt szerintük az időben megzavarni az al-
locutio által, midőn nálunk ez utóbbi eddig a 
parlamentben többszöri sürgető interpellatiok 
daczára sem intézkedett egyházellenesen, sem a 
bécsi kormánynak e tekintetben mutatott pél-
dáját nem követé. Azonban ezek is hamar ki-
ábrándultak, midőn nem sokára a függöny itt 
is legördült, mely rövidlátó szemeik elől elta-
karta azt, amit már Rómában tudtak, értjük a 
magyar interconfessioiialis és népoktatási ministeri 
törvényjavaslatokat. 

Midőn a szomszédban a concordatumi harcz 
dult, fult, azon nézet s vélemény kezdett itt 
nálunk illetékes helyről szétterjesztve előtérbe 
lépni, hogy a concordatum Magyarországra sem 
nem érvényes, sem nem kötelező, és arra szük-
sége sincs a magyar egyháznak, melynek érde-
kei, jogai s viszonyai az állani irányában a 
magyar alkotmány által voltak, s vannak biz-
tosítva ; ugyan e nézetet terjeszték a kormány-
hoz közel álló újságok is azon toldalékkal, hogy 
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ama szerződés alkotmányos szempontból sem 
bírhat Magyarországra nézve kötelező erővel, 
mivel azt ő Felsége a magyar király az abso-
lutismus korszakában, tehát a magyar parla-
ment beegyezése nélkül kötötte, de itt Magyar-
országban a fentebbiek szerint arra szükség 
sincs ; ugy látszik csakugyan, hogy ezen nézet 
s vélemény a concordatumról — ennek ignorá-
lása ugy agyonhallgatása — mind a magyar 
püspöki kar, mind a magyar kormány által el 
lön fogadva, és ennek folytán az országgyűlés 
egyik képviselőjének, az ősz Bernáth Zsigának 
még 1865. évben a concordatum eltörlesztése, s 
megsemmisítése iránt beadott javaslatát a kor-
mány tárgyalásra sem bocsátá, de a püspöki 
kar is hivatalos rendeleteiben soha többé arra 
nem hivatkozott. 

Mind e mellett is bízvást merjük állítani, 
hogy e nézetet tán azok maguk sem hitték ala-
posnak, kik azt magán-uton terjeszték, mert a 
concordatum mint kötelező államtörvény nálunk 
is annak idejében a kormány által is, a püspö-
kök rendelkezése folytán a papság által is a 
szószékből lévén kihirdetve, miután az ez uton 
mindeddig vissza nem vonatott, jogi szempont-
ból nehéz volna annak megszűntét kimutat i.* 

* H a jól emlékezünk egyik magyarországi városban a Do-
mokos-szerzetnek az ál tala néhány évek előtt vett ingatlan birtok-
hozi jogát, melyet az tőlük elakart venni, hazai fötörvényszékünk 
1869-ben épen a concordatum mint államtőrvény, ál tal menté meg. 
A debreczeni prot. egyházi lap erről igy szól : „Epen most olvasom, 
hogy hazánk főtörvényszékének egyik mostanában hozott Ítélete 
szerint a concordatum Magyarországban életben van. Hogy sem 
tőrvény által, sem tényleg forma szerint egészen eltörölve egyál ta-
lában nincs, bizonyos. Religio 1870. 22. 



Azon okoskodás, hogy a magyar egyház ügyei 
s érdekei a magyar törvénykönyv által vannak 
szabályozva, nélkülöz minden alapot, miután az 
1848. évi XX. törvényczikk folytán honunkban 
a kath. egyház szabályozott állása a concorda-
tum nélkül nem egyéb mint tabui a rasa, miután 
e törvény által a kath. egyház eddigi 800 éves 
uralkodásából a többi vallásfelekezetekkeli egyen-
lőség osztályába dethronisáltatott anélkül, hogy 
ennek uj helyzete a tervben lévő autonomia, 
vagy 1848. évben a katholikusoknak e végett 
az országgyűlésen benyújtott, de el nem foga-
dott petitioja által szabályozást nyert volna. De 
ezt azon időben, midőn a concordatumi liarcz 
Lajtán tul kifejlett, nálunk nyiltan senki beval-
lani nem merte, még kath. politikai, ugy egy-
házi lapjaink is homályos szavakba burkolva 
adták elő, ha szegletbe szorítva lőnek, vélemé-
nyüket az iránt, hogy ama szerződés nálunk 
honunkban jogilag, vagy tényleg kötelez-e vagy 
létezik-e ? 

r 

Es mi volt ezen tétovázó politikának czélja 
s haszna ? A czél nem volt egyéb annál, hogy 
mivel Ausztriában e szerződésre, s annak védőire 
a kormány s a mindenható sajtó birodalom, 
ezekre pedig Róma mondott anathemát, miből 
elég komoly zavarok támadtak, mi ezeket szé-
pen kikerüljük; azért mi szépen hallgattunk és 
csendben voltunk, midőn oda át már nagyban 
folyt a harcz, világért sem siettünk volna se-
gélyükre, hanem Jónás prófétaként a boldog 
jövő reményének csendes s boldogító árnyéká-
ban tétlenül heverve vártuk a szomszédban ki-

I 
I 
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tört fergetegnek elvonulását, s habár szomszé-
dunk házát égni láttuk is már, mi a proximus 
ardet Ucalegon-íéXe közmondás által is javalt 
óvatos előmunkálat, s segélyről azon édes hi-
szemben feledkeztünk meg, hogy a mi egyhá-
zunk teteje nem gyúlékony, nem is uj, hanem 
régi 800 éves, tehát avas és mohos, s igy ve-
szélymentes anyaggal van fedve; fájdalmas rész-
véttel néztük ugyan szomszédunk szerencsétlen-
ségét, de azért a világért sem mertünk volna 
segélyére menni, nehogy a tüzes harczból oly 
szikrát hozzunk onnét magunkkal át, mely a 
mi házunk fedelét is leperzselhetné; de erről, 
hogy a mi védtetőnk is ugyanazon gyárban s 
egyidejűleg készült, nyíltan mások előtt nem 
mertünk szólani. Ez volt a tétovázó politikának 
ezélja, káros eredménye pedig az 1868. évi in-
terconfessionális, és népoktatási törvény, mely a 
bécsihez épen ugy hasonlít, mint tojás' a to-
jáshoz. 

A birodalmi korlátnok urnák érdekében fe-
küdt a concordatumi liarczot Magyarországra 
át nem vinni, és a magyar ministeriummali 
egyezkedés szerint e küzdelem csak a Lajtán-
tuli részen localisaltatott; féltek-e a kormány-
férfiak attól, hogy a magyarországi püspöki kar 
az esetben, ha e háború honunkban is megin-
dittatik, az osztrák tartományi püspökök által 
tanúsított erélyes védelmi álláspontot foglalja 
majd el ? nem tudjuk, véleményünk szerint előre 
látták ők azt, hogy ha talán itt ezek hallgat-
tak volna is, Róma nem hallgatott volna, azért 
a fentebb jelzett körülményeknél fogva taná-
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csosbnak tárták Magyarországot e kellemetlen 
harcztól — a concordatumról terjesztett fentebbi 
nézet s véleménye elfogadása által — megkí-
mélni. Ha csakugyan voltak eleve ily aggályok, 
ezek csak ujabb tápot nyerhettek a pápa allo-
cutiójából, mely a magyarhoni püspöki kart 
hason ellenállásra, s erélyes küzdelemre hivja 
föl; de mint már fentebb emiitettük, ez időben 
nem volt még honunkban kitűzve a zászló, és 
igy sem az ellenállásra, sem a küzdelemre nem 
volt még ok s tárgy. E körülményt a biro-
dalmi cancellár ur a maga javára fel is hasz-
nálá, amidőn 1868. jul. 3-án a római követhez 
irt levelében, hogy az osztrák tartományi püs-
pökök eljárását annál inkább helytelennek tün-
tethesse ki, a magyar püspöki kart épen azért 
dicséri meg, mivel ez a vallási kérdések tárgya-
lásánál oly helyes tapintattal viselte magát, 
hogy Rómában szerencsét kívánhatnak maguk-
nak e helyes, eszélyes, s tapintatos eljárásáért, 
melynek egyedül tulajdonítandó, hogy itt Ma-
gyarországban is ujabb bonyodalmak s zavarok 
nem keletkeztek, mert a különben feltámadt 
vihar a korlátnok ur véleménye szerint itt sem 
lett volna csekélyebb, mint amely Bécsben már 
kitört* 

* Miként fogadta Róma a cancellár urnák eme a magyar 
püspöki kar ra — az osztrák tar tománybeliek rovására — hintet t , 
különben nála szokatlan tömjénező dicséretét? nem tudjuk , annyit 
tudunk, hogy a magyar püspöki kart a tömjén édes — habár néha 
bóditó — i l la t ja az egyszer el nem széditheté, mert e dicséretet a 
kalocsai érsek ur arról szépen elháritá, és mint meg nem érdem-
lettet eltávolitá. Alkalmul szolgált erre az 1868. évi birodalmi de-
legationális gyűlés, melynek a birodalmi cancellár ur az úgyneve-
zett vörös könyvben évenkint bemutatni szokta a k i i lhata lmakkal 

5* 



Ha a magyar történelem tanúskodik arróly 
hogy a magyar clerus hazafiúi kötelességét min-
den időben teljesité, viszont arról is tanúsko-
dik, hogy hazafiúi kötelmeinek teljesítése mel-
lett egyházi kötelmeiről sem feledkezett meg 
soha. A hitujitási s utóbbi korból is számos-
példákat tudunk felhozni, hogy az alsó clerus 
minden csábitgatások s megfélemlítések daczára 
is egész készséggel sorakozott a kath. egyház 
kormányzatával megbizott, s ennek jogaiért 
küzdő főpásztorainak zászlója alá, és valamint a 
múltban, ugy a jelen s jövőben is, ha a körül-
mények ugy kívánják, azoknak a martyr ko-
szorú éles, de ékes töviseiben is szívesen kész 

váltot t levelezéseit, e könyvben megjelentek a római sz. széknél 
levő követnek adott utasítások is, melyek a kormány el járását elő-
tünte ték ; midőn tehát ez alkalommal a fenttisztelt érsek ur mint a 
magyar országgyűlés egyik delegatusa a külügyi költségvetésben a 
római követség számára kivánt összeget megszavazá, az 1868. nov. 
26. tar to t t nyilvános ülésben kijelenté, hogy nem já ru lha t hozzá, 
sem azon politikához, sem azon tanok s elvekhez, melyeket a ki i l -
iigyministerium a vörös könyv tanúsága szerint az állam s egyház,, 
az állam és iskola, az egyház s iskola között i viszonyra vonatko-
zólag, ugy a házasság iránt magáénak vall, és k ö v e t ; végre ki je-
lenté, hogy nem hagyha t j a jóvá azon egész eljárást, mely a tár-
gyalások szerint a kormány által a római sz. szék ellenében követ-
te te t t . Midőn igy megtevém észrevételeimet azokra, — igy fejezi, 
be a tisztelt delagatus érsek ur ékes s fényes beszédét, — mik a 
vöröskönyv tar ta lmában reám nézve kellemetlenek voltak, teszek, 
egy észrevételt egy olyanra is, mi nagy szívességgel mondatot t el 
a magyar püspöki kar iránt, értem azon dicséretet, melyben ezt a 
t. külügyminisztérium julius 3. sürgönyében részesiti. Kötelessé-
gemnek tartom ugyan megjegyezni, hogy ezen dicséret nagy rész-
ben a magyar kormány férfiakat illette volt meg, k iknek körülte-
kintő, mérsékelt, s tapintatos e l járása a magyar püspöki kart , mely 
az egyház elvét, s igazait mindenkor hiven, de ugy védendi meg, 
hogy hazájának alkotmányos voltát, s e hon minden vallású polgá-
rainak békés és nyugalmas együttélését szem előtt tartsa, azon 
kinos helyzetbe nem hozta volt, hogy megsértet t hitelvei, vallás-
szabadsága és egyházi intézményei felett fá jdalmasan fel jajdulni 
kényszerült volna. (Keligio 1868. 46. sz.) 
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osztozni egyháza érdekében. A magyar clerus 
szereti hazáját, de szereti egyaránt egyházát is, 
ennek mint annak érdeke, java, joga szent előtte: 
de ha e kettő ellentétbe jő egymással, nem ne-
héz kitalálni, hogy ez esetben oda hajlik azon 
útra, melyet a főpásztori kar néki kijelöl; ugy 
hiszszük igy érez a magyar katli. clerus legna-
gyobb része most is. A már egyszer szentesitést 
nyert törvény ellen agitálni polgári bün s bün-
tetést von maga után, ez veszélyes s nem is 
nekünk papoknak való tér ez, kik hiveinknek 
a törvény iránti engedelmességet szoktuk hir-
detni ; de ha ama eljárás polgári bün, ugy a 
törvényjavaslatnak árnyoldalait s veszélyt okozó 
eredményeit eleve kitüntetni, s azt a törvényre 
emeltetés dicsőségéről ezáltal megfosztani, ez ha-
zafiúi szent kötelessége minden honpolgárnak ; 
ugy az is, hogy az alkotott törvénynek hiá-
nyaira s káros eredményeire is felhívja utóbb 
figyelmét a honatyáknak, kik azok orvoslatára 
hivatva vannak. 

E felvilágosítást kötelességünk volt olva-
sóink tájékozása végett közbeszúrni, mielőtt az 
1868. évi népoktatási törvénynek országgyűlési 
tárgyalását s tartalmát röviden megismertetnénk. 

VI. FEJEZET. 

Népiskoláink 1868. évben. 

I. Mint már fentebb érintve volt, a bécsi 
parlament által alkotott uj törvényekre — nem 
ugyan pápai áldást, hanem visszatetszést nyil-
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vánitó allocuiio megjelenése után — nem so-
kára kikerültek nálunk Magyarországban is a 
minister ur szekrényéből ugy az interconfessio-
?iális, mint a népiskolai közoktatási ügyi törvény-
javaslatok, melyek csekély kivétellel egészen a 
bécsiekhez hasonlók voltak, e helyen csak az 
utóbbit akarjuk tárgyalni. Ugyanazon br. Eöt-
vös József minister terjészté azt be az ország-
gyűlésnek, ki az 1848. évi országgyűlésen is 
már mint vallás s közoktatási minister hason 
tárgyú törvényjavaslatot nyújtott be akkor a 
képviselőháznak, melyet ez mint fentebb emlitve 
volt, némi módosításokkal el is fogadott, de a 
főrendi tábla ahhoz nem járulván, törvényerőre 
emelkedni az nem tudott. Habár a most beter-
jesztett törvényjavaslat ama módosítások mel-
lett is, melyet a képviselőház azon eszközlött, 
sokkal szelidebb volt annál, mely 1848-ban el-
fogadtatott, — mert a hit- és erkölcstant is fel-
vevé a népiskolai tantárgyak közé, és a feleke-
zeti isktdák szabadságát fentartá, és azok nyil-
vánossági jogát is elismeré, (11 —15. §.) sőt a 
magánosok és társulatok által felállitott iskolá-
kat is megengedé, (16 — 22. §.) és a községeket 
közös népiskolák állitására csak azon esetben 
kötelezé, ha a községben 30 oly tanköteles 
gyermek találkozik, kiknek szülői a fenálló fe-
lekezeti iskolákat használni nem akarják (44. §.) 
— a főrendiház ezen törvényjavaslatot mégis 
vonakodott leginkább azon ok miatt elfogadni, 
mert eme népiskolák vezénylete s igazgatása a 
clerns kezéből elvonatott, és a politikai község 
tagjaiból alakított iskolaszékre bízatott eme nép-



iskolák igazgatása, (116 127. §.) ugy a tani-
t(5k választása is, ez utóbbiaknál, ugy az őket 
választó tagoknál is a vallás nem volt akadály, 
bárminő törvényesen bevett hitfelekezethez tar-
tozott légyen is; sőt a községi elemi népisko-
lába járó különféle hitfelekezethez tartozó ta-
nonczokra nézve ki lett ugyan mondva, hogy 
ezek hit- és erkölcstani oktatásáról az illető hit-
felekezetek tartoznak gondoskodni, de az is meg 
lőn határozva, hogy ezen vallásoktatás a közös 
iskolai órákon kivül történhetik csak ; sőt a köz-
ségek arra is felhatalmazást nyertek, hogy hit-
felekezeti iskoláikat is közösithetik, és ez esetben 
az állampénztár segélyét is igénybe vehetik, 
(25—26. §.) sőt a felekezeti iskolákra is fentartá 
az állam ama jogát, hogy azokat — ha a tör-
vény által előirt módon berendezve s felszerelve 
nem lesznek — közösekké fogja nyilvánitani s 
a felekezeti kormányzat alul elvonni. (15. §.) 

II. Nem késtek ugyan ezen törvényjavaslat 
árnyoldalait, és az egyház érdekeit sértő sza-
kaszaira a kath. hirlapok Idők Tanuja, Pesti 
Hirriók, és Religio a közönséget, és a honatyá-
kat figyelmeztetni és ezeket az általuk ajánlott 
módosítások elfogadására megnyerni, de sem a 
képviselőháznál nem volt szerencsés a kisebbség 
a többséget azok elfogadására megnyerni, sem 
a magyar püspöki kar által ajánlott módosítá-
sokkal a felsőházban érvényt szerezni nem sike-
rült, amit talán azon nem véletlen, hanem jól 
kiszámitott eljárás is okozhatott, mert midőn e 
közoktatási törvényjavaslat a felsőháznál tár-
gyaltatott, az országgyűlésnek napjai már meg-
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számítva voltak, mert az már néhány nap múlva 
berekesztetett és igy gőzerővel tárgyaltatott le. 
A cultus minister ur, kinek első népnevelési tör-
vényjavaslatát az alsóház el nem fogadá, nem 
ok nélkül félhetett attól, hogy ezen az alsótábla 
által már az elfogadás szerencséjében részesült 
uj törvényjavaslatot a felsőtábla, hol az egyház 
főpapjai beszólási joggal birnak még, fogja ama 
szerencsében részesíteni, mely az elsőnek az al-
sótáblánál kijutott; vagy tán oly módositvá-
nyokkal fogja azt kijavíttatni, melyeket sem ő, 
sem az alsótábla el nem fogadhat, azért nem 
csak a minister ur, hanem az egész kormány-
párt mindent mozgásba hozott, hogy e törvény-
javaslat a felsőtáblánál is minden módosítás nél-
kül eredeti szövegében elfogadtassák, azért, mint 
egyik katli. lapunk megjegyzé* a főrendi tagok 
közt ugyancsak működtek a tevékeny egyesítő 
szellemek, utánjáró, fáradozó, conferentiázó, rá-
beszélő, szervező, a párt fegyelem kapcsait élénk, 
s agilis módon felhasználó férfiak, és e műkö-
dés eredménye a törvényjavaslat elfogadása 
volt, melyhez a minister ur állását s tárczáját 
kötötte, hogy annak életét megmentse ; de mind 
ezen pressio daczára is, ha a mult idő példájára 
a magyar egyház főpapjai előleges conferen-
tiára hívták volna meg a főrendi tábla kath. 
tagjait, és ott ezekkel a teendők iránt tanács-
koztak volna, a fentérintett lap szerkesztőjének 
véleménye szerint ezen eljárás azt eredményezte 
volna, hogy a kath. álláspont védői a szavazás-

* lelök Tanuja 1868. decz. 3. 
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nál többségre, és igy győzelemre jutottak volna ;* 
de igy minden szervezkedés, készülődés, confe-
rentiázás s pártfegyelem nélkül a felsőtáblánál 
a törvényjavaslat ellen harczoló püspöki kar 
védelmére néhány főrendi tag becsülettel kilé-
pett ugyan a küzdtérre, de becsülettel meg is 
bukott, mert a többség által a népnevelési, ugy 
interconfessionalis törvényjavaslat is el lőn fo-
gadva, és a minister urnák bizalmi szavazat 
megszavazva. 

Az oktatásügyi ministernek népiskolai tör-
vényjavaslata 1868. decz. 1. és 2-án tárgyalta-
tott az országgyűlés felsőtáblájánál; históriai 
emlékül feljegyezzük azt, hogy ennek világi 
tagjai közül gróf Cziráki János, gróf Zichy 
Henrik, gróf Szapáry István s báró Wenckheim 
László szavukat felemelték az ellen; ez utóbbi, 
noha a minister tárczáját köté e javaslathoz, és 
elfogadását bizalmi szavazat gyanánt kérte, 
ellene szavazott, sőt a harmadik helyen emii-
tett szónok a kormány azon eljárása ellen is 
keményen kikelt, hogy most az országgyűlés 
végnapjaiban, midőn érett megfontolásra többé 
sem ideje, sem alkalma nincs a felsőtáblának, 
akarna a kormány egy oly horderejű uj eszmét 
becsempészni, minő a községi iskola.** 

A törvényjavaslatnak általános tárgyalásra 
el vagy nem fogadása iránti vitát az ország 
herczegprimása nagy éljenzéssel kisért beszédé-
vel nyitá meg, tárgyalásra elfogadta ugyan, ha-

* Alig hihet jük ezt el, a viszonyok olyanok voltak, hogy 
«zen áramlatot nem lehetet t meggátolni. 

** Idők Tanu ja 1868. 276. sz. 

I 
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nem az abban rendezett közös iskolákat nem 
pártolta, inpraditusokiiak nevezé ezeket, melyek 
oly országokban is, hol meghonosittattak, czél-
talanoknak bizonyultak be; azért azt éhajtá a 
szónok, hogy nálunk is papíron maradjanak, 
köszönetet szavaz egyébiránt a ministernek azért, 
hogy törvényjavaslatában a hitfelekezeti iskolák 
is jogosoknak s szabályszerűeknek ismertetnek 
el, a kath. egyház nevében igéri, hogy ez a 
legőszintébb készséggel fog szövetkezni a kor-
mánynyal a végre, hogy a hazának nemzedék-
ről nemzedékre vallásos, pallérozott, hivatására 
elkészült, sorsával megelégedett, törvénytisztelő, 
s a hazáért ugy a királyért élni halni kész pol-
gárokat neveljen. 

A kalocsai érsek megható szavakban raj-
zolta a törvényjavaslat hiányait, s azon nyilait, 
melyeket ez a vallás erkölcsi nevelés ellen lö-
vel azt majdnem végkép megölvén, a közös is-
kolákat kárhoztatta és igen sajnálta, hogy ezek 
a magyar haza népnevelési rendszerébe is felvé-
tettek, s épen azért, mert nem hiszi azt a her-
czegprimásnak, hogy papiron fognak maradni, 
ellene szavaz a törvényjavaslat tárgyalásának, 
fentartja észrevételeit, ha az mégis részletes tár-
gyalás alá kerülne. A pannonhalmi főapát hosz-
szu s jeles beszédében kimutatván a javaslatnak 
az egyházi s vallás erkölcsi érdekekre vonat-
kozó veszélyes pontjait, szinte ellene szavazott s 
tárgyalásra sem tartja azt méltónak. A püspö-
kök közül még a részletes tárgyalás alkalmával 
a csanádi, nagyváradi gk. és Pauer János cz. 
püspök szólalt fel. 
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De noha az előbbi három főszónokot a 
fentnevezett főrendi urak is támogatták, s ama-
zoknál keményebb szavakat használtak a kath. 
érdekeket sértő törvényjavaslat ellen, mindezen 
pártfogolás daczára is az imént felderített okok 
miatt el lőn a törvényjavaslat részletes tárgya-
lás alá fogadva, mely alkalommal a kalocsai 
érsek Ígérete szerint az egyházi s vallási érde-
kek megvédésére benyujtá módositványait, de 
mint előre látható volt, pártolás hiánya miatt 
minden módositványa megbukott, s a törvény-
javaslat azon öltönyében lőn elfogadva, amely-
lyel az alsótábla azt felruházta és decz. 5-én 
szentesitve s kihirdetve lőn.* 

Midőn eme népiskolai törvény a felsőház-
ban tárgyaltatott, és a magyarhoni főpásztorok 
által ajánlott módosítások figyelembevétele nél-
kül elfogadtatott báró Wenckheim László a tár-
gyalás alkalmával el nem titkolhatá abbeli ag-
godalmát, hogy miután a javaslat szerint nem 
csak a községek vannak följogositva iskoláik 
közösitésére nézve, hanem azt a kormány is kö-
teles tenni az esetben, ha azok a hitfelekezetek 
által a kitűzött időben a törvény értelmében 

* Míg e törvényjavaslat az alsó- s felsötáblán tá rgya l ta to t t 
a hirlapok szerint népnevelési nevet viselt, a törvénytárba azonban 
e czim alat t lön fel s bevéve „Népiskolai közoktatási törvény" és 
e czim helyesben is van választva, mert a vallásnélküli állam a 
népnevelésliez hivatást nem érezhet magában, de ahhoz nem is ért ; 
a közös iskolák különben is rosszul let tek volna e czél elérésére 
választva, azért helyesen történt a névcsere, s habár az elkereszte-
lés csak a tá rgyalás u tán a sanctio alkalmával jö t t is létre, kifo-
gásunk ellene már azért se lehet, mert alkotmányos szempontból 
ítélve csak ekkor született az meg, mert előbb csak vajúdot t , te-
hát ezen rendes időben kap ta meg mostani valódi nevét, az előbbi 
ngy is ahhoz nem illő c s ú f név lett volna. 
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rendezve nem lesznek, félelemmel jósolá meg, 
hogy ily viszonyok közt honunkban leginkább 
a kaik. iskolák fognak áldozatul esni, mert mig 
a protestánsok, görögök autonómiájuk rendezve 
lévén iskoláikat felszerelhetik, és az állami 
nagyhatalom ellenében védelmezhetik is, egye-
dül a katholikusok vannak még szervezetlen 
állapotban, és igy sem iskoláikat megmenteni, sem 
védeni nem tudják a hatalom ellen, mert ha a 
protestánsok b. Vay Miklós nyilatkozata szerint 
nem félnek e törvénytől, azt szónok felfoghatja, 
mert ha mi katholikusok oly autonómiával bír-
nánk, mint ők, a mi aggodalmaink sem létez-
nének* 

III. Hogy ezen aggodalom, ugy az áldo-
zatra kiszemelt kath. iskolákra vonatkozó jóslat 
sem volt alap nélküli, a szóban levő törvény 
kihirdetése után az ország különféle vidékein 
nem sokára felmerült események igazolták, mert 
előkészített terv szerint megindittatott az isko-
lák közösitésének manoevr-je az egész országban. 
Budapest az ország fővárosa mint más kérdések-
nél, ugy a szóban lévő ügynél is volt a kez-
deményező, elk'ózösité a városi pénztárból fél-
tartott elemi — azelőtt kath. jellegű — népis-
koláit ; a fővárosnak kezdeményező, irány s 
hangadó példáját csakhamar a többi városok is 
utánozták. Az országgyűlési képviselők — 
mintha csak küldve lettek volna — ott hagyva 
a fővárost, lerándultak küldőikhez, és épen azon 
városi közgyűlésben jelentek meg, midőn a vá-

* Idők Tanu ja 1868. 265. szám. 
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rosi képviselők elébe az iskolák kérdése lett 
tárgyalásul kitűzve, és eme a városi pénztárból 
eddig fentartott kath. iskoláknak közösitése a 
haladás, műveltség, lelkiismereti szabadság ne-
vében lett a szónokok által szorgalmazva, és a 
félrevezetett többség által azok nagy örömére 
megszavazva. A városokból azután a községekbe 
vitetett át a mozgalom, a választó kerületek 
képviselői is osztozni akarván társaiknak dicső-
ségében, ők is — ha személyesen meg nem je-
lenhettek kerületük egyes községeinek gyűlé-
seire — legalább ezek elöljáróihoz és bizalmas 
embereikhez intézett levelekben osztogatták a jó 
tanácsokat, és itt-ott a kormány segélyezését is ki-
látásba helyezék a községnek azon esetre, ha is-
kolájának hitfelekezeti jellegéta közös czimmel 
cseréli fel. 

IV. A kormány által kinevezett tanfelügye-
lők — dicséret a kivételeknek — szinte igénybe 
vették ezen árverezési kortes fegyvert, és miután 
tagadni nem lehet, hogy a falusi községek az 
1868. évi korszak előtt nem igen szivesen köl-
töttek a tanügyre, és ami e korszak előtt e te-
kintetben még is létesült, a község által saját 
jószántából ritkán lett megszavazva, hanem a 
lelkész igazgató hivatalos előterjesztése folytán 
felsőbb hatóság parancsára lett a község által 
végrehajtva, ily körülmények közt nem lehet 
csodálni azt, hogy egyes tisztán kath. községek 
is beestek a csapdába, és azon édes reményben 
is közösiték iskolájukat, hogy igy ez mint köz-
ségi iskola majd a lelkész igazgatása alul fel-
szabadulván, és a község által választandó isko-
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laszék joghatósága alá tartozván, a lelkész 
igazgatónak eddigi iskola ügybeni terhes és 
pénzbeli költségekkel is járó zaklatásától meg-
menekszik az elöljáróság. A lelkész igazgató 
ugyanis tavaszi és nyári időben az iskolából ki-
maradt tanonczok szüleit az elöljáróság által 
szoríttatni szorgalmazta arra, hogy azok gyer-
mekeiket az iskolába küldjék, és ha az elöljá-
róság e térgyban közreműködését megtagadta, 
vagy hanyagul teljesité, a német korszakból 
fentmaradt, és mindeddig vissza nem vont mi-
nisteri rendeletek értelmében a felsőbb politikai 
hatóságok által kényszerité az elöljáróságot elő-
irt kötelmének teljesítésére. Igaz ugyan, hogy 
az ilyféle iskolai igazgatás kényelmetlen, és ne-
hézkes is volt egy kissé, és gyakran rózsa he-
lyett tövis is termett az igazgató részére, de 
ennek szúrását könnyen elfelejteté vele azon 
öröm, melyet iskolájának örvendetes állapota 
néki azért cserébe kárpótlásul és vigaszul nyújtott. 

Itt-ott a ianitó urak is a népiskolák közö-
sitése mellett rajongtak, kik a paedagogia és 
methodicahoz szinte értő lelkész igazgató igája 
alól szabadulni akarván, biztosb jövőt s nyu-
galmasb állást jósoltak maguknak, ha az igaz-
gatás oly egyének kezébe megy át, kik a tani-
tási szakmában járatlanok lévén, e téren nem 
elöl — hanem hátuljáróik lesznek. 

V. Nevezetes tünemény marad mindenesetre 
az, hogy ezen a népoktatás felvirágzása ürügye 
alatt megindított iskola közösitési mozgalom 
épen a városokban kezdetett meg, hol az elemi 
népiskolák hitfelekezeti jellegűek voltak ugyan, 



79 — 

de épen a püspököknek volt azokra nézve leg-
kisebb befolyásuk, mert a városi hatéság ezen 
a városi pénztárból fentartott iskolák igazgatá-
sát a kegyúri jog czime alatt egészen magához 
vonta ; nem is a lelkész, hanem a városi ható-
ság által választott egyén — rendesen egy ta-
nácsnok — igazgatása alatt állottak ezen isko-
lák, egyedül a város által választott tanitók 
bejelentésére olvadt le a püspöknek eme isko-
lákra nézve befolyása, a lelkész jogköre csak 
a hittan előadására és az ifjúságnak valláser-
kölcsi kötelmei teljesítésének felügyeletére ter-
jedt ki. Ha tehát a városokban rosz karban 
voltak eme népiskolák, annak oka nem a hit-
felekezeteknél, hanem egyedül a városi hatóság-
nál volt kereshető s feltalálható, és ha mind 
emellett is itt vette kezdetét a közösitési liarcz 
s háború, világos jele volt ez annak, hogy a 
honatyák közös iskolai rendszerükkel nem any-
nyira ezek igazgatására nézve a községnek be-
folyást engedni, — hisz evvel ugy is birtak 
már — hanem inkább az ezen iskolákban a 
vallás erkölcsi nevelést vezető clerus befolyását 
akarták ha nem is végkép beszüntetni, legalább 
korlátozni és megbénítani. Ezen alapos gyanút 
csakhamar igazolták a közösités után létre ho-
zott ujitások ; az iskola termekből Budapesten, s 
ezt majmolva más városokban is azonnal eltá-
volíttattak a Megváltó és az iskolai védszentek 
képei, a feszület, bibliai képek s más jelvények 
a lomtárba helyeztettek, a lelkigyakorlatok, egy-
házi körmenetek, s templom-látogatás kötelessége 
alul a tanonczok az iskolaszék által fölmentet-

\ 



kivüli időre határoztattak, vagy nem kötelező 
tantárgynak is jelentettek ki itt-ott, sőt még az 
Ur Imádságnak nevezett Miatyánk is a Zichy 
Antal tanfelügyelő által szerkesztett közös — 
minden hitfelekezeti tanoncz vallásos elveivel 
megegyező — imával lett felcserélve, szóval 
minden, mi az iskolának eddigi kath. jellegére 
vonatkozott, el lőn az iskolából távolitva s an-
nak padlására felczipelve. 

VI. Ezen iskola közösitési hajlamot s buz-
galmat nagyban elősegité azon körülmény is, 
hogy az iskolák közvetlen gondozása s kormány-
zatára nézve a Bach- Thun-i'éle korszakban ki-
adott rendeletek folytán nyert a clerus eme is-
kolákra nézve legnagyobb befolyást; midőn 
az alkotmány visszaállíttatott azon fenhangon 
hirdetett elv ez ügynél is diadalt aratott, hogy 
azt — mi e rendszer idejében létrejött — mint 
a haza s alkotmányra veszélyest el kell távolí-
tani, azért az iskolák ügyében is siettek eme 
elvnek érvényt szerezni, és a régi gyakorlatot 
az uj törvény által fölállított közös rendszerrel 
fölcserélni. 

De elősegité eme mozgalmat a törvény szö-
vegezése is, mely a községeket iskoláik közösi-
tésére felhatalmazta, és ezeket községieknek ne-
vezte. A múlt rendszer alatt a lelkész igazgató 
által iskola ügyben zaklatott községek azon té-
ves vélemény alapján, — hogy ha magukhoz 
ragadják a clerus kezéből eme iskoláknak kor-
mányzatát — önmaguk csend s békében szabad 
tetszésük szerint fogják ezentúl azokat gondozni, 



egész készséggel elfogadták az erre vonatkozó-
lag nekik nyújtott jó tanácsokat, és ezt annál 
nagyobb készséggel meg is tették, mert a tör-
vény az adó 5% túlhaladó iskolai költségnek 
megtérítését kilátásba helyezte, már pedig nagy 
számmal voltak hazánkban oly községek, hol 
eme költségek az adónak 10—15% is túlha-
ladták. Es igy nem lehet csudálni, hogy ily 
buzgólkodó előmunkálatok, és kedvezmények 
mellett tisztán katliolikus községek is közösíteni 
vagy küzségesiteni igyekeztek iskoláikat, és 
gyakran csak egy véletlen esemény menté meg 
azokat ezen átalakítástól.* 

* Br. Eötvös József minister ur 1869. j anuá r hó elején szí-
ves volt a földeáki két osztályú szép u j népiskolát meglátogatni , 
és másfél óráig időzvén abban, a tanitók s ál tala te t t kérdésekre 
nyert feleletek annyira megtetszet tek neki, hogy távozásakor a je-
lenvolt községi elöljárók előtt eme szép iskola berendezése, felszerelése 
s az abban elötiintetett szép eredmény fölött kiváló nagy örömét 
s megelégedését eme szavakban nyilvánitá : „ B ü s z k é k l e h e t -
n e k i s k o l á j u k r a , m e l y e t é n ö r ö m m e l m i n t a i s k o -
l á n a k n e v e z e k . E füzet irója a fölött i örömének — hogy la-
radhatlan buzgalinu tanítói s tanonezai ily dicsőséget szereztek 
iskolájának — azáltal akar t maradandó emléket szerezni, hogy 1000 
f r to t te t t le alapítványul, melynek kamataiból a szegény tanonczok 
tankönyvek s téli rul ianemüekkel segélyeztetnek, azonban ezen 
a lapí tványának élvezetét a földeáki népiskola liitfelekezeti je l legé-
hez köté. 

Néhány nap múlva tisztújítás volt a községházánál, és az 
úgynevezet t balpárt iak let tek a győztesek, ezeknek egyik vezére 
— ki a N é p z á s z 1 ó s más ily szellemű, a papok ura lma ellen 
lármázó újságok szorgalmas olvasója vala — minden ékesszólását 
felhasználta arra, hogy a minister által is minta iskolának nevezet t 
földeáki r. k. népiskola k ö z s é g i v é jelentessék ki, és annak 
kormányzata a községre szálljon át, azonban ama alapítvány föl-
tétele miat t nem birta az illető czélját elérni, mert az lön n e k i 
mondva, hogy előbb tegye le ama 1000 f r t a lapí tványi tökét, mely-
től az indítvány elfogadtatása esetében a község elesnék, és csak 
ennek megtör ténte u tán fognak annak tárgyalásához fogni, mire 
azonban az illető nem vállalkozott , s igy az iskola sem fosztatott 
meg jellegétől. Ki tud ja e védbástya hiányában az akkori mozgal-

4 
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VII. De ha igy br. Wenckheim László jós-
latának első része, hogy a kath. iskolák nagy 
része áldozatul fog esni, a fentebb előadottak 
szerint teljesült, be valósult annak másik része is, 
hogy az autonómiájuk által védett protestánsok 
e tekintetben szerencsésbek lesznek; és csak-
ugyan az eredmény igazolta a jóslatot; 
igaz, hogy autonómiájuk nagy segítségükre 
szolgált nekik eme iskoláik megvédésében, de 
még jobban elősegité őket ama eszélyes po-
litikájuk. melynél fogva a kormány az ő is-
koláik állapotáról nem volt képes kellő értesí-
tést nyerni. Egyik pesti hirlap e tárgyra nézve 
következő meg nem czáfolt értesítést tett annak 
idejében közzé : „A protestánsok iskoláikat any-
nyira maguk kezelik, hogy ha tanfelügyelő vagy 

inas időben nem ju to t t volna-e győzelemre eme nem a népiskola 
érdekében, mint inkább az igazgató boszantását czélzó indítvány, 
mely különösen azon érvvel is támogat ta to t t , hogy a szomszéd 
magyar r. k. községek is már közösiték iskoláikat, tehát a földe-
áki sem maradhat el azoktól. Br. Eötvös József következő szép le-
véllel tiszteié meg az a l ap i tó t : 

Főtisztelendő U r ! Fogadja legőszintébb há lámat hazafiúi 
áldozatkészségeért, melyet a földeáki r. ka th . tanoda javára te t t 
1000 pengő forint a lapí tványa által népnevelési ügyünke t elömoz-
ditá. Egy ujabb érdem ez, melyet a Főtisztelendő Ur magának nem 
csak egy község, hanem a haza iránt szerzett, melynek érdekeit 
nem azok mozdítják elő leghathatósabban, kik azokról á l t a l á -
n o s s á g b a n beszélnek ; hanem azok, kik a hazának e g y e s é r -
d e k e i t saját körükben t e v é k e n y s é g ü k által elösegitik, s 
azok között is, nézetem szerint az elsőség azokat illeti, kik fárado-
zásaikat a népnevelés nehéz fe ladatának szentelik. 

Ki taps után vágyódik, s te t tének ju ta lmát csak az elisme-
résben találja, az más pályát keres. A szerény falusi iskola nem 
azon tér, melyen babérokat aratni lehet. Az eredmények e mezőn 
csak évek u tán észrevehetők, s ki ezen dolgozik, fáradozásainak 
gyümölcseit többnyire még nem is lá tha t ja — — — és mégis, én 
megvagyok győződve, hogy nincsen kör, melyben a hazának na-
gyobb s lényegesebb szolgálatokat tehetnénk, mint épen ez, mely 
oly szerénynek látszik. 
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más kormány közeg hivatalos levelet meneszt 
hozzájuk, fölbontatlanul küldik vissza. Biztos 
tudomásunk van, hogy a protestáns iskolák még 
a tanárok neveit sem közlik a kormánynyal, 
ugy hogy az még arról sem győződhetik meg, 
váljon a protestáns iskolák alkalmas tanerőkkel 
vannak-e ellátva, pedig azután — a hány pro-
testáns embert alkalmaztak az oktatásügyi mi-
nisteriumban — azt hinné az ember, hogy br. 
Eötvös József oktatásügyi minister ur őnagy-
méltósága ministeriumában többet foglalkoznak 
protestáns, mint katli. iskolákkal.* Mi katholi-
kusok e tekintetben egészen más politikát kö-
vettünk a kormány irányában, mely tőlünk 
mindent megtudhat, amit csak tudni óhajt. 
Hogy ezen fentebb jelzett részint erőszakos, ré-

Az isteni gondviselés e hazát sok adományokkal a jándékozta 
meg. Erczbányái kincseket re j tenek és fö ldünknek termékenysége 
csaknem közmondássá vált . De a nagy kincs, mely e hazának nagy 
jövőjét biztosítja, nem itt keresendő. A nép, mely hazánkat lakja , 
az meggyőződésem szerint igazi kincse országunknak, s csak ha en-
nek szellemi tehetségeit inivelve, azoknak termékeit majd élvezzük, 
és a nép kedélyének mélyében re j te t t kincsek majd napvi lágra 
jöt tek, csak akkor fogjuk látni, mily gazdagok vagyunk, s azt a 
haza csak azoknak fogja köszönhetni, kik za j ta lan tevékenységük 
által, melylyel a népnevelés ügyét előmozdítják, a hazának e rej-
te t t kincseit k iaknázták . 

De felesleges, hogy ezeket Önnek irom. A nagyle lkű áldo-
zat, melyet népnevelésünk előmozdítására tett , s még inkább a 
buzgóság, melyet lelkészi hivatalának nagy hivatását felfogva, a 
földeáki iskolában kifejtett , eléggé bizonyítják, hogy a Főtiszte-
lendő Ur velem e részben egyiránt érez. Va jha nemes példája ha-
zánk minden lelkészeit arra se rken tené ; hogy — ha nem is az 
áldozatban, melyre sokaknál a tehetség hiányzik, — de a buzgó-
ságban, mely csak az akarat tó l függ, a népnevelés terén a földe-
áki lelkész példájá t kövessék! 

Engedje ö n , hogy ezen óhajtással együt t azon őszinte tisz-
teletet ú j ra fejezzem ki, melylyel maradok a Főtisztelendő U r n á k 
Földeák, 1869. j an . 4. alázatos szolgája br. E ö t v ö s J ó z s e f . 

* Kath. Néplap 1870. 46. szám. 
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szint csábító ígéretekkel összekötött eljárás foly-
tán több hitfelekezeti kath. iskola változtatta 
meg eddigi jellegét, azt csodálni nem lehet, hisz 
e korszakban oly nagy volt a pressio, hogy 
midőn e mozgalmak korszakában az egyházme-
gyei főpásztorok a közösités ellenéhen fölszólal-
tak, és egyes községek jogtalan tettét a tanodai 
helyiség, vagy a dotatio és alapítvány tulajdoni 
jogát kimutató okmányokkal léptek elő, a kor-
mánylapok kemény dorgáló szavakban tudat-
ták az illető főpásztorokkal nem tetszésüket, és 
kétségbe akarták azoknak ama jogát vonni, 
hogy az országos törvény megalkotása után, 
akkor, midőn ama hires zászlót »Szabad egyház 
a szabad államban* az illetők oly nagy garral 
kitűzték, szabadságukban állana a kath. iskolák 
mellett, s a közös jellegűek ellen állást foglalni, 
vagy véleményt nyilvánítani. Ki ne emlékez-
nék a cultus ministeri tanácsosságból a szom-
bathelyi püspöki székre kinevezett b. e. Szabó 
Imre püspök esetéről, ki mivel épen Szombat-
hely városa püspöki hivatalának elfoglalását 
megelőző napokon az ottani kath. iskolákat kö-
zösekké változtatta át, az ünnepélyes beigtatás 
után néháoy napra egyik külvárosban, egy sze-
rény kis házban r. k. hitfelekezeti iskolát szer-
vezett s rendezett be, hogy legyen legalább 
püspöki városában egy kath. iskola, hol vallá-
sos erkölcsi nevelésben oktattatliatják a szülők 
gyermekeiket; a Pesier Lloyd,, és más kormány 
lapok minő kíméletlenséggel támadták meg nem 
csak a püspököt, de Eötvös ministert is, hogy 
ily reactionarius püspököt nevezett ki Szombat-
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helyre, és annak ily törvényellenes tetteit most 
eltűri, kit némely tulbuzgó hírlapírók eme tet-
téért inkább zárdába, mint püspöki cathedrára 
valónak jeleztek. Vagy ki ne emlékeznék azon 
viharos förgetegre, melyet Budapest városában 
1869. évben Szilágyi Virgilnek ama indítványa 
költött fel, miszerint a katholikusok ott a kö-
zöseknek nyilvánított elemi népiskolák mellé 
most a szülők megnyugtatására hitfelekezeti is-
kolákat is állítsanak, a mesterségesen megindí-
tott mozgalom ezen különben a törvényben sar-
kaló indítvány ellen csakhamar oly veszélyes 
alakot öltött, hogy az illető a pártjával tartott 
értekezleten hozott határozat nyomán nagvobb 
zavarok kikerülése, és a megháborított vagy fel-
dúlt béke érdekében kénytelen volt indítványát 
visszavonni. Nagyon természetesen tűnik elő, 
hogy mindenféle erő mozgásba hozatott eme 

J o 
indítvány megbuktatására, mely ha tetté válik, 
az ország fővárosának a közösitésben tanúsított 
példáját követő más városokban lakó katholi-
kus polgárok ez utóbbit is könnyen utánozták, 
és az eredmény az lett volna, hogy itt is, ott 
is a közös iskolák üresek, a hitfelekezetiek pe-
dig látogatottak lettek volna 

o o 
VIII. Midőn Pauler Tivadar kezébe került 

Kötvös halála után* az oktatásügyi ministeri 
* ü g y látszik az elhunyt minister is megsokallotta már e 

l i c i t a t i o t , e's annak eredményét, lehet hogy öt az elközösi tet t 
iskolák nagy s z á m a mellett az igy az ál lampénztárra nehezedő 
költségek nagy összege is nyugtalani tá , azért 1869. jul ius 12-én 
1162. sz. a. kiadott körrendeletében figyelmeztette a tanfelügyelő-
ket, hogy a nép közt el ter jedt ama balhiedelmet oszlassák el, mely 
szerint a községek fe lszabadulnak az iskolai szükségekre fizetés 
.terhe alul, ha iskolájukat k ö z ö s s é a lak í t j ák át . „Törekednünk 



tárcza, a kath. örvendettek, mert ő ismert kath. 
elveinél, de takarékosságánál fogva is nem igen 
mutatkozott hajlandónak eló'dének példáját kö-
vetni az iskolák közösitésében, és azon ország-
szerte nyilvánuló óhaj előtt sem zárta el füleit, 
— mely azt kivánta, hogy az iskolaügyet sza-
bályozó 1868. évi 38. t. cz. számos kirivó hi-
ányai miatt revisio alá vétessék, — azért az 
országházban is nyilatkozott eziránt, s Ígéretet 
tett, hogy ezen hiányok megvizsgálása végett 
bizottságot szándékozik az összes létező feleke-
zetek egyes tagjaiból összehívni. Fájdalom azon-
ban e revisio nem az ő ministersége alatt jött 
létre, de ha a felekezetek meghallgattattak volna 
is, nagy kérdés, váljon ha a minister elfogadta 
volna is azok tanácsait, a minister tanácsban 
tudott volna-e azoknak, vagy a képviselőházban 
érvényt szerezni, hisz annak idejében br. Eöt-
vös is meghallgatta a tanácskozmányra meg-
hitt férfiaknak véleményét, és itt a nagy több-
ség a minister szándoka ellen nyilatkozott, de 

kell ugyan, igy szólt a körlevél, hogy hazánkban minden gyermek 
jó oktatásban részesülve növekedjék fel, más felöl nem szabad szem 
előtt tévesztenünk, hogy épen ez érdekből a törvénynek s a kor-
mánynak nem az a föczélja, hogy minél több k ö z s é g i népiskola le-
gyen, hanem hogy mindenütt a törvényes kel lékeknek megfelelő 
iskolák legyenek. Hol e czélt hitfelekezetek ál tal fentar tot t feleke-
zeti iskolák által is elérve lá t juk, örülnünk kell ra j ta , és csak ot t 
kell a törvényben rendelt, s az utasí tásokban részletesen megsza-
bott módon községi iskolák felálli tásán törekednünk, hol a létező 
hitfelekezeti iskolák nem képesek megfelelni azon czélnak, hogy a 
községbeli tanköteles gyermekek a törvényes kel lékeknek megfe-
lelő oktatásban részesüljenek." 

Ezen ministeri rendelet azonban egy kissé későn, s oly idő-
ben jelent már meg, midőn a kath . vallású iskolák nagy része már 
elközösit tetett , és az uralkodó liberális á ramlatnak azok áldoza-
tul estek. 
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azért mégis létrejött ezen eltérő szakértő véle-
mény daczára — de egyúttal a katholicismus-
nak és a közerkölcsiségnek kiszámithatlan nagy 
kárára — az 1868. évi közoktatási törvény. A 
parlamentaris minister saját tervét, akaratát, 
javaslatát tartozik minister társai, és az ország-
gyűlési képviselők többségének alárendelni. 

Legfurcsább azonban e korszakból az, hogy 
Molnár Aladár ur a közoktatásügyi ministerium 
benső titkos tanácsosa, Eötvösnek jobb keze, a 
népiskolai törvénynek atyja, a közös iskolai 
rendszernek nagy patrónusa s apostola 1873. 
év elején a Pesti Naplóban közzé tett vezérczik-
kekben kezdte azt bebizonyítani, miszerint az ő 
tollából kikerült népoktatási törvény haszontalan 
dolog, czélt tévesztett experimentum, gyakorlatilag 
érvényesithetlen férczmunka. Mely nyilatkozatára 
a Religio igen alaposan azt jegyzé meg, hogy 
ebben ugyan igaza van neki, csak hogy ha 
ezt — mint sok más okos ember — már ak-
kor látja vala be, midőn Eötvös által e félszeg 
munkát országos törvénynyé tétette ; akkor a ha-
zát sok bajtól, az egyházat sok kellemetlenség-
től, a felekezeteket sok súrlódástól kímélhette 
volna meg. Es ezt kellett tudnia, kötelessége 
volt tudnia, előre kellett látnia, hogy ily sze-
rencsétlen fonák experimentumnak, mint az övé, 
ilyen lesz a vége. Tudnia kellett azt, mert oly 
embernek, ki akkora reclammal, annyi praeten-
sioval, s annyi majdnem charlatanszerü Ígére-
tekkel lép egy nemzet elé, hogy igy, meg ugy 
foglak öt év alatt műveltté, tudósá tenni, — mit 
az ultramontánok évtizedek óta nem tudtak, 
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vagy nem akartak kivinni, azt én kiviendem 
néhány esztendő alatt, — ily embernek leg-
alább illett volna némileg hozzáérteni a szóban 
forgó ügy s népnevelés ügyéhez ; mely esetben 
aztán nem leendett szüksége öt évi tapaszta-
lásra, hogy egy oly törvénynek káros voltát 
belássa, mely ellen minden okos ember már 
akkoriban tiltakozott; megjósolván azt, ami most 
tényleg bekövetkezett, hogy t. i. e törvény nem 
hogy népnevelésünkön lenditett volna, hanem 
még inkább összekuszitotta, még inkább elsat-
nyitotta azt. Hogy amaz okos emberek, kik ezen 
fényes eredményeket már akkoriban előre meg-
jósolák, véletlenül mind ultramonlánok voltak, 
az nem változtat a dolgon, s Molnár Aladár 
uram most hiába mentegeti magát azzal, hogy 
ő s volt ministere akkor a dolgot nem értették 
jobban; hiába mentegeti magát ezzel, mondom, 
mert épen ezért, mivel nem értették, nem volt 
szabad nekik, mint tisztességes embereknek a 
kezdeményezést magukhoz ragadni, s oly kér-
dések feszegetésébe bocsájtkozni, melyekről fo-
galmuk sem volt, melyekre nézve saját vallo-
mása szerint sok tekintetben iapogatmok kellett a 
sötétben. A nemzetek nem azért vannak a vilá-
gon, hogy egynehány a sötétben tapogató idea-
listának corpns vile gyanánt szolgáljanak, me-
lyen soha nem sikerülhető experimentumaikat 
megtegyék ; ellenkezőleg akik sötétben tapogat-
nak, azok ne követeljék, hogy tekintélyeknek 
tartassanak, hanem átengedve a tért azoknak, 
kik hozzá értenek a dologhoz, szerényen vonul-
janak vissza. Akkor a népeket sok haszontalan 
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zaklatástól, magukat pedig azon nem épen be-
csületükre szolgáló önmeghazudtolástól kimélen-
dik meg, hogy mint Molnár Aladár egy szép 
reggelen kénytelenek azt mondani, amit akkor a 
bölcsesség netovábbjának kürtöltem, az — most 
már belátom — voltaképen nagy ügyetlenség 
volt. * * 

IX. Midőn Treforl Ágoston vette kezébe 
az oktatásügyi tárczát, ennek az 1873. február 
23-án 1. sz. a. a főpásztoroklioz intézett, és a 
hírlapokban is megjelent körlevele amint meg-
nyugtató volt a katb. főpásztorokra, és hívekre, 
egyúttal kiábrándíthatott az másokat is. „Meg-
győződtem arról, igy szól a tanügy terén 10 
évi kormányzata alatt nagy érdemeket szerzett 
minister ur hivatalának átvétele első napján ki-
adott körlevelében, bogy a népoktatás ügye ki-
fejlődhetésének útjában álló természeti, és erköl-
csi számtalan nehézségek közt e hazában létező 
minden liitfelekezet kebelében egy félreértésen 

* Ugyanezen protestáns vallású a szabadkőművesek által 
olyannyira magasztalt tagtárs, de egyút ta l nagy paedagog 1873. 
év elején Pesten is tar tot t diszes uriliölgyek előtt fölolvasást a 
f e l s ő b b n ő n e v e l é s m ó d o z a t a i r ó l , természetesen nagyon 
kikel t előadásában a zárdai nevelés ellen, valószínűleg azért rug-
dalózott ezen ideges ember, mert a zárdában nevelt uriliölgyek kö-
zül igen keveset lehetne megnyerni a n ő v é r e k ama b i z o n y o s 
körének ? mert ezek nem oly rövid lá tásúak, kik könnyen á t nem 
lá tnák azon terveket, melyeket részükre a páholyok nagyérdemű 
mesterei kovácsolnak ? ez pedig mégis borzasztó állapot volna Ma-
gyarországban, hogy a jesu i táka t sem űzik ki innét, az apácza ne-
velést se szüntetik be, ugyan bogy ne menne igy tönkre Magyar-
ország. Oh ti dicsőült nagy férfiak Molnár úrral egyetemben — 
igy üdvözli öt a lleligio — mily kicsinyek vagytok, mihelyst nyi-
latkoztok, sárt vesztek kezetekbe, mint az utczai gyerkőcz rugda-
lóztok, kiabáltok, bogy nagynak látszassatok, és czélotokat eléritek, 
mert l á t j uk mennyire é r e t l e n e k vagytok. Religio 1873. I . 14., 
17., 25. szám. 
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alapuló akadály is támadt, és él, mely főkép a 
népoktatásügy természetes fej lését és gyarapodá-
sát nagy mértékben gátolja, ez akadály azon 
hit- s feltevésből származik, mintha a vallás és 
közoktatásügyi minister a hitfelekezeti iskolákat 
az azokat fentartó egyházaktól községi közös is-
kolákká akarná elhódítani, s szándéka volna 
ezáltal az e téren régóta működő hitfelekezeti 
tevékenységet s befolyást előbb korlátok közé 
szorítani, végre teljesen megszüntetni . 
Nagyméltóságodat s a vezetése alatt álló egy-
házi hatóságot kivánom az iránt megnyugtatni, 
hogy a közoktatásügyi ministeriumnak nem 
volt akarata, nekem sem szándékom a hitfele-
kezetek által fentartani óhajtott, és a népokta-
tási törvény értelmében már rendezett, vagy a 
közel jövőben kifejleszthető népiskolákat községi 
iskolákká átalakitani. A népnevelés és oktatás 
ügyére nézve én abban tökéletes megnyugvást 
találok, hogy ha a hitfelekezeti népiskolák a 
hitközségek erején, és az egyházi főhatóságok 
kormányzata alatt a törvény értelmében rendez-
tetnek s fejlesztetnek ki. Midőn e megnyugvá-
som őszintetégéről biztosítom Nagyméltóságodat, 
óhajtanám egyszersmind nmgd által meggyőzni 
a hatósága alatt álló hitfelekezet minden egyes 
tagját arról, hogy a hitfelekezeti iskolák min-
den áron községivé változtatásáról elterjedt hír-
nek, és az ebből kifejlett felekezeti féltékeny-
ségnek semmi alapja nincs ; óhajtanám, hogy a 
népoktatás ügye fejlődése útjában álló ezen 
akadály is végkép elhárittassék, és ennek meg-
szűntével az ügy békében, s gyorsan fejlödhes-
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sék. En részemről a népiskolák fölötti felügye-
let gyakorlásában soha sem fogok arra tekin-
teni, hogy az iskolák felekezetiek-e ? vagy más 
jellegűek ? hanem mindenkor és egyedül azt ke-
resem bennök : jó iskolák-e 

A minister urnák ezen őszinte nyilatkozata 
megnyugtatólag hatott az érintett közösitési 
mozgalmak által felindult kedélyekre, mely után 
egy kis szünet állott be az iskolák elközösité-
sére nézve, és ha fordultak ezután is még elő 
oly esetek, hogy az illető községek iskoláik jel-
legét változtatták, minden nagyobb zajos lárma 
s ingerültség nélkül hajtatott az végre. 

VII. FEJEZET. 

Népiskoláink 1875., 1876. és 1879. évben. 

I. Az 1875. évben ülésező honatyáknak 
az oktatásügyi ministerium 48 §-ből álló tör-
vényjavaslatot terjesztett elő, mely el is fogad-
tatott, a XXXII. t. cz. e feliratot viseli „a nép-
oktatási nyilvános tanintézetek s nyilvános kis-
dedóvó intézetek tanítóinak s nevelőinek nyugdí-

jazásáról, va lamin t azok özvegyeinek s árváinak 
gyámolitásáról.€ 

E teher viselésére egy országos néptanitói 
nyugdíj intézet a lapí t tatot t , m e l y b e népnevelési 
szükségletek czimén a közoktatási ministerium 
tárczájára 1875., 1876., 1877. évenkint 50 ezer, 

* T o k o d y. Országos törvények és kormányrendeletek. 1882.. 
199. lap. 
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tehát a három évre 150 ezer, 1878—1880. évig 
bezárólag százezer, tehát háromszáz ezer frt, 
1881. évtől kezdve pedig minden évben egy-
százötven ezer frt befizetése határoztatott el az 
állampénztárból. E nyugdij intézetbe a tanitók 
s községek is kötelesek voltak bizonyos jutalé-
kot befizetni, és ugy a közös, mint a felekezeti 
iskolák tanitói, özvegyei s árvái is részesültek 
annak jótékonyságában. 

Örömmel üdvözölte minden tanügybarát 
honatyáinknak eme atyai gondoskodását, mely-
lyel a nemzet napszámosait öreg napjaikban, 
midőn már szolgálni nem képesek, igy megvi-
gasztalni sietett, és özvegyeik s árváikról is le-
hetőleg gondoskodott. Elismeréssel fogadta min-
denki e hazában eme gondoskodást, noha azt 
sem lehet tagadni, hogy evvel bizony egy kissé 
elkéstek liberális honatyáink, de jobb későn is 
a sebet orvosolni, mint azt végkép elhanya-
golni ; ezen eszme egyébiránt nem a liberalis-
musé, az egyház nálunk Magyarhonban meg-
előzte őt, amennyiben nála már rég gyakorlat-
ban volt azon eljárás, hogy tanitóit nem csak 
akkor fizette, midőn hivatalos ténykedésüket 
végezték, hanem amennyire a körülmények en-
gedték, gondoskodott azoknak jutalmáról is agg 
koruk esetében. Nem létezett tán Magyarország-
ban oly püspöki megye, mely nem birt volna 
ily pénztárral az elaggott tanitók, azok özvegyei 
s árváinak segélyezésére, és pedig ami mindeb-
ben nagyon lényeges, a katli. egyház nem igy 
segített tanítóin, hogy előbb a segélyezési ösz-
szeget azok zsebéből kivegye, és évek multán 



visszaadja, hanem segített sajátjából, alapítványt 
tettek egyesek, ugy mint testületek, tették ezt 
már századokkal ezeló'tt, teszik ma, mieló'tt a 
liberalismusnak eszébe juthatott volna, hogy se-
gíteni kell. 

A felsőtáblán ülő főpapok is örömmel meg-
szavazták e törvényt, sőt többen közülök azt is 
kijelentették, hogy a szegényebben díjazott katli. 
tanítók helyett ők fogják saját erszényükből az 
országos nyugdíj intézet pénztárába fizetni a 
kimért jutalékot. Az erdélyi püspök ur azonban 
fontos okoknál fogva 1875. aug. 10. körlevél-
ben arra szólitá fel egyházi megyéje espereseit, 
hogy érvényesítsék befolyásukat, miszerint a 
kath. tanítók ne az államtól kapjanak nyugdijt, 
hanem a tanitók az iskola fenntatró községek, 
a kath. összetartozás, és összetartás szellemétől 
lelkesítve az erdélyi róm. kath. püspöki megyei 
tanítói nyugdij alaphoz kivétel nélkül csatla-
kozzanak, Ígérve azt, hogy a püspök is ád annyi 
nyugdijt, mennyit az állam kilátásba helyez. 

A liberális újságok megtámadták ugyan 
ezen intézkedéseért az erdélyi püspököt, de azért 
az lialadt a maga kijelelt ösvényén, és most 
más megyékben is megindult már a hasonczélu 
mozgalom, mert azt tagadni nem lehet, hogy a 
katli. népnevelés s egyáltalában kath. iskoláinkra 
nézve sokkal előnyösb az, ha tanítóink az egy-
ház által kezelt pénztárból nyerik a segélyt, 
mely máskép szokta a pénzt kezelni, mint az 
állam, amannak kezében nem apad, lianem nö-
vekszik az ily pénztár, és a félelemnek még 



árnyéka is ki van zárva, hogy e teher valaha 
a nép vállát nyomhatná.* 

II. Az 1876. évben ülésező honatyák meg-
alkoták XXVIII. a népiskolai hatóságokról szóló 
törvényczikket. Összesen 19 §-ból áll, mely ál-
tal az 1868. XXXVIII. t. cz. 116—132, és 
136 — 137. §-ai hatályon kivül helyeztetnek. 

Az 1868. évi népiskolai törvény minden 
iskolát s igy a felekezetit is az állam főfelügye-
lete alá helyezé, és a 15. §. szerint joga volt 
az állam közegének a felekezeti iskolát közsé-
givé átalakítani, ha a kormány által félévenkint 
történt három megintés után ama iskola a tör-
vény által megkívánt kellékekkel el nem lát-
tatott. 

Az uj törvényjavaslat nem elégedett meg a 
tanfelügyelő inspectiójával, hanem a megszünte-
tett megyei iskola tanács helyébe lépő, s nagy 
joggal felruházott közigazgatási bizottságoknak 
is kötelességévé tevé azt, miszerint felügyeljenek 
úrra, váljon a községi s felekezeti iskolai ható-
ságok az iskola ügyben kötelességeiket teljesi-
tik-e ? a felügyelő jelentése nyomán a minisz-
ternek ajánlják a megintést, és ha ez sem vezetne 
czélhoz, a felekezeti iskolának községi vagy ál-
lamivá átalakítását hozzák javaslatba. 

* lieligio 1875. I . 254. I I . 150. lap. Ez alkalommal azt is 
megjegyzé a szerkesztő, hogy a kath. nyugdi j alap szervezését és 
létesítését még más körülmény is indokolja a ka th . taní tók érde-
kében. Mi nem mondjuk, hogy most, ámbár ? . . . de hagyjuk ezt , 
azonban a liberális gondolkozás mód terjedésével egykor könnyen 
megtör ténhetnék, hogy a tanitói nyugdi ja lapra befizetett összeg, 
ki tudná megmondani már most, hogy — hogy nem, eltévedhetne, 
«s a taní tók ugyanott lennének, ahol most vannak, vagy pedig az 
állam a terhet ismét kivetné a népre adó a lakjában. 
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A kalocsai érsek ur ő nmga 1876. máj. 
6-án a felsőházban módositványát következő 
szép beszéde kíséretében nyujtá be : 

A hatodik szakasz negyedik pontjához egy 
indítványt kívánok beadni; mert az e pontban 
jelzett és előirt eljárást sem indokoltnak, sem 
igazságosnak, sőt sok tekintetben a tanügyre 
nézve károsnak látom. Ha a kormány vala-
mennyi községi és állami iskolái már a törvény 
minden követelményeinek teljesen megfelelnének, 
ha a kormány azon állapotban volna, hogy hol 
iskolát elközösitett, (mert mellesleg mondva, ha 
a törvény határozat nem is szészerint mondja ki 
ezt, de száz eset közül kilenczvenkilenczben két-
ségtelenül ezt eredményezi) ott azt tüstént tel-
jesen a törvényhez idomíthassa, volna értelme 
ezen intézkedésnek; de mivel az ellenkezőt ta-
pasztaljuk; mivel maga a közoktatási miniszter 
ur vallomása szerint is, mely az országgyűlés-
hez beterjesztett jelentéseiben, és a törvényjavas-
lat indokolásában foglaltatik, az állam nem 
képes mindazon költségeket megtenni, melyek 
szükségesek arra, hogy valamennyi iskolák a 
nagyszabású 68-iki culturalis törvény követel-
ményeihez alkalmaztassanak; mivel sok esetben 
látjuk, hogy a hiányos felekezeti iskolákból, 
mely államivá vagy községivé tétetett, az által 
még jó iskola nem vált, sőt sokszor még gyar-
lóbb és hiányosabb lett; hogy tehát az átvál-
tozás, eltekintve a valláserkölcsi oktatásnak, és 
nevelésnek az ily iskolában felmerülő veszélyei-
től, melyektől most bővebben szólani nem aka-
rok, nem ugyanazonos az iskolajavitással; én 
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czéltalannak látom az egész intézkedést. Sőt 
azonfölül elkeseritőnek és igazságtalannak is, s 
épen azért az iskola körüli vallásos buzgólko-
dás megakasztására, lehűtésére sajnálatosan al-
kalmasak. Igazságtalanságával harczi lábra állítja 
az elemi iskolaügy fejlesztésére s felvirágoztatására 
hivatott főtényezőket. Mit csak nagyon sajnálni 
tudok; sem helyesnek, sem az iskolai ügyre 
nézve hasznosnak nem tartván azon akár elvi 
felfogást, akár tör vény határozatot, mely az elemi 
oktatás üdvös vezetésére jogosult főtényezőket, 
az államot és az egyházat, mint oly egymás 
ellen szüntelen gyanakodó és a veszekedésre 
mindig kész vetélytársakat tünteti fel, kik mint-
egy csupán a gyakorlati élet kényszere által 
egymás mellé állitva, mintegy fegyveres béke 
viszonyában, vagy rosz házasságban élve csak 
várják, keresik, és ha ajánlkozik, fel is használ-
ják az alkalmat, hogy egymást megtéphessék, 
egymás jogait megcsorbithassák, egymás műkö-
dését, törekvéseit meghiúsítsák. En az egyház 
szent nemzedékének, a haza legnagyobb kincsé-
nek, a nemzet reményének, a gyermekvilágnak 
oktatására és nevelésére hivatott főtényezőknek 
a tanügy iránt és egymáshoz való viszonyát 
máskép fogom fel. En ugy értem azt, hogy bi-
zalommal viseltetve egymás iránt, egymást meg 
nem tévesztve, sőt egymást támogatva, egymás-
sal szent lelkesedésben egyesülve és folytonos 
áldásos működésben karöltve járjanak el neliéz, 
de magasztos hivatásukban ; és ha kell versenynek 
lenni közöttük, az ne álljon másból, mint hogy 
ez is, az is egész buzgalommal, egész önfeláldo-



zással teljesítve nagy kötelességeit, lankadatla-
nul működjék az őt megillető téren, és sikere-
sen igyekezzék nevelni az Isten félelmében, er-
kölcsösségben, becsületességben, kötelességérzet-
ben, a haza iránti hűségben és szeretetben a 
gyermekvilágot, és készítsen igy elő egy vallá-
sos, jámbor, müveit, kötelességhü és munkás 
nemzedéket az emberiségnek. De ezt csak akkor 
lehet elérni, ha mindegyik tiszteletben tartja a 
másik jogait, épen működési terét, ezt nem fe-
nyegeti, nem rövidíti meg méltatlanul. S e te-
kintetben hibázik a szóban levő törvényhatáro-
zat. Ez harczi lábra állitja az egyházzal az 
államot. Szüntelen hangoztatja a „quos ego" t, 
sőt a „mementó moria-t az iskolaügyet melegen 
felkarolt egyházak felett; hangoztatja oly hi-
ányok miatt, melyekben még többnyire szen-
vednek a nem felekezeti tanodák is, akár állami, 
akár községi iskolák legyenek azok, és amely 
hiányokból, magának a közoktatási minister 
urnák vallomása szerint is, még évtizedek fog-
nak elmúlni, mig elemi tanodáink kiemelked-
hetnek. 

Hangoztatja a „mementó mori"-t ily hiá-
nyok miatt azon állam, mely, mig vannak a 
törvényhez teljesen nem idomított iskolái, belső 
jogosultsággal nem bir a fenyegetésre s bünte-
tésre, s ha mégis fenyegetődzik és büntet; csak 
oda állitja magát, ahonnan az egykori földesúr 
mondá jobbágyának: „Ja Bauer, das ist was 
anderes !" Neked egyház nem szabad tökéletlen 
iskoláidnak lenni, csak nekem szabad az. Ha a 
kormány, illetőleg a törvény által az állam azt 



mondaná, hogy hol a felekezetek annyira meg 
vannak szakadozva, oly csekély számú liivekkel 
birnak, hogy épen nem képesek iskolát állitani, 
azt kellően felszerelni, és a törvény minden kö-
vetelményeihez alkalmazni, ott jogok én jobb 
iskolát állitani; ezt érteném. Érteném, ha azt 
mondaná, hogy hol a felekezetek minden igye-
kezete és becsületes szorgalma után sem támad-
nak oly iskolák, melyek tökéletesen megfelelje-
nek a törvény követelményeinek, vagy azért, 
mert egyes és tehetősb tagjaik kivonják magu-
kat az iskola iránti kötelesség teljesítése alul, 
vagy pedig, mert a szegény felekezetnek anyagi 
tehetsége nincs arányban a kötelmek nagysá-
gával ; ott mint állani felhasználom hatalmamat, 
hogy a hanyagok kötelességeik teljesítésére 
szoríttassanak, — ott mint állam azon összegek-
ből, melyeket az országgyűlés a honpolgárok-
nak, mint szintén az egyes egyházak híveinek 
adóiból évenkint engedélyez elemi iskolai czé-
lokra, némi segélylyel fogok járulni ahhoz, mit 
a vallási lelkesedés tesz a népnevelés oltárára, 
hogy igy nagyobb tehertől meneküljek, mely a 
nem felekezeti iskola állításában, fentartásában 
vagy közvetlen, vagy közvetve nehezedik rám. 
Mert bizonyos, hogy mi a vallásos buzgóság és 
áldozatkészség nyújtotta filléreket pótolni hi-
vatva van, akár az állam közvetlen segélyezése, 
akár a községi kényszerfizetések által, az egy 
uj terhet hárit az állam polgáraira, melytől pe-
dig ezeket lehetőleg menten tartani, mind köz-
gazdasági, mind pénzügyi viszonyaink paran-
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csolják. De liol az állam nem igy szól, hanem 
a Damokles-kardot akasztja fel a szóban levő 
törvényhatározatban a felekezeti iskolák fölé: 
ott méltatlannak tűnik fel, ott elkeseredésre 
szolgáltat alkalmat. Mert hol jó és rosz feleke-
zeti iskolák, jó és rosz állami és községi isko-
lák vannak, ha ott csupán a felekezeti iskolák 
bűnhődnek a törvényhatározat következtében 
szükségkép beálló jelleg változással : az olyasmi, 
mi egészen nem mentheti fel az államot, a tör-
vényhozást a részrehajlásnak, a kétféle mérték-
kel való mérésnek, az igazságtalanságnak vád-
jától. 

S hol ilyesmi történik, ott az magára az 
iskolaügyre is csak káros hatású lehet. Hiszen 
a mindennapi tapasztalás azt tanitja, hogy né-
pünknek azon kétségtelen fogékonyságával min-
denre, mi nemes, nagy és dicső, mely oly elő-
nyösen jellemzi őt, nem képes áldozatkészsége 
mindig egyarányban haladni. Meg vannak ke-
délyi és szellemi megiramlásai humanistikus és 
közművelődési nagy czélok felé, de mikor az 
áldozatkészségnek oda kell állni a jóakarat 
mellé: akkor a legtöbbek el-elmaradoznak. — 
Hányszor nem látjuk, hogy a humanistikus 
czélok utáni törekvés nem az illető érdeklettekre 
szorítkozik a segélykeresésben, hanem nyakába 
veszi az országot és befutja azt, hogy oly czé-
lokra, melyek egészen helyi jellegűek, és melyek 
épen azért csak nagyobb és általánosabb ér-
dekű czélok rovására képezhetik akár az állami 
segélyezésnek, akár az országos segély gyűjté-
seknek tárgyát ; országszerte kérelmez, mert esdő 
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szava a legközelebb érdeklettek körében meg-
hallgatásra nem talált. 

Hol ez az általános tapasztalat minden jó-
tékonysági törekvéseinknél, ott még azon jóaka-
ratot is, melyet a vallásos lelkesedés felkeltT 
megbágyasztani, és az áldozni vonakodók szá-
mára hátsó kaput nyitni, hogy ebbeli kötele-
zettségük teljesítése alól kibújhassanak, ott a 
különben is nehéz háztartásu államra ujabb fe-
lesleges terheket hárítani, oly dolog, melyért 
ha szavazatommal előmozdítanám, felelni épen 
nem tudnék. 

Pedig, hogy mily nagy fontosságú dolog 
az, hogy ne játszassák el oly könnyen, mit a 
vallásos buzgóság nyújt a felekezeti iskolák szá-
mára, tanúsítják az iskolaügyünk állapotáról a 
vallás- és közoktatási minister ur által az or-
szággyűléshez 1870—73-ban tett jelentések. 

Ezekből kiderül, hogy a körülbelül két 
millió két száz ezerre menő tanköteles gyerme-
kek kellő iskoláztatására, egy tanítóra 80 gyer-
meket számítva, legalább 28 ezer tanitó kíván-
tatnék, van pedig 18—19 ezer, s igy hiányzik 
még körülbelül 10 ezer tanitó. Ezeket beállí-
tani az ország nem tudja most, de évtizedekig 
sem lesz képes azt tenni. Az 1870-ki jelentés-
kor történt számitás szerint még vagy 15 év 
kellene, hogy ez megtörténvén, Magyarország 
elemi iskolaügye a tanítókra nézve egészen a 
törvényhez alkalmaztassák. En azonban tamás-
kodom benne, hogy ez minden erőfeszítés mel-
lett nem 15, hanem még 30 év alatt is el-
éressék. 
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Ugy számíttatott akkor, hogy a felekezeti 
ós állami tanképezdékből évenkint 1600 képe-
sített tanitó léphet ki. Azonban már az 1873-ki 
ministeri jelentés szerint a 19 állami és a 38 
felekezeti, összesen tehát 57 képezdéből alig vár-
hatunk évenkint kilépő 800 képesített tanítónál 
többet; miután a tanitóképezdékben készülök 
száma 2400-at tévén, ez összeget a rendesen há-
rom évi tanfolyamra felosztva, a tanitó pályára 
kijövő harmadévieket csak 800-ra tehetjük ; pe-
dig ennyi a 19 ezer tanitó között haláleset, 
életmódváltoztatás, elbocsátás és nyugdijazás ál-
tal támadt hézagokat is alig lesz képes pótolni; 
honnan magyarázhatni a jelentés azon tételét is, 
hogy egy egész év alatt, 1873-ban, a tanitók 
száma csak három száz egy gyei szaporodott Te-
hát, hogy a tanügy a törvény követelményei-
hez idomittassék, ennek már legelső feltétele is: 
a tanitók kellő számú kiképeztetése és beállítása 
sem olyan dolog, melyet az ország egy pár év-
tized alatt elérni remélhetne, annál kevésbé a 
legközelebbi időben, és még kevésbé másfél 
vagy két év alatt, mely időközben egy feleke-
zeti iskola megintetvén, ha talán e tekintetben 
nem felel meg a törvény követelményeinek, a 
törvény szabta módon, s mi ebből legtöbbször 
szükségképen bekövetkezik, jellege elvesztésével 
bűnhődik. De továbbá azon jelentésekből azt is 
tanuljuk, hogy jóllehet nagy áldozatkészséggel 
járult az elemi tanügy emeléséhez a nemzet; 
mert az 1869-ben a negyedfél millióra számított 
elemi iskolai évi jövedelmeket 1873-ig megkét-
szerezte, ez évben ugyanis nyolczadfél millióra 
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rúgván már az elemi tanügyre tett költségek, 
mindamellett egy tanítóra közép számítással 
289 frtnál több jövedelem nem esett, tehát át-
lag még annyi sem, mennyit a törvény mini-
mumként felállít; mihez, ha tekintjük, hogy 
vannak tanítók, kik 6 — 7—800 frtnál is több 
jövedelmet húznak, ezeknek fizetési többlete is 
azon a minimum alatt álló átlag összeg lecsök-
kentésére szolgál. 

Ha evvel összevetjük azt, mi általánosan 
méltán mondatik, hogy t. i. az ország alig ké-
pes már ez irányban sokkal nagyobb uj terhe-
ket viselni, tehát nem csak a beállítani kellő 
10,000 tanitó dijazására, hanem a meglevők jö-
vedelem-minimuma kiegészítésére is a költsége-
ket kiszerezni: ott azt kívánni, hogy a feleke-
zeti iskolák egy-két év alatt, ha bűnhődni nem 
akarnak, tökéletesen megüssék a tanitófizetés 
nagyságára nézve a törvénynek mértékét; ez 
oly eljárás, mely semmi esetre sem képes buz-
dítani, hanem igen is elkedvetleníteni, elkeseri-
teni azokat, kik vallásosságból kötelességükön 
tul is áldoznak felekezeti iskoláikra. 

Igaz, az mondatik, hogy nekünk a törvény 
készítményét nem kell oly forrón megennünk, 
mint a hogy azt a törvény elénk tálalja; s ez 
valóság. Es midőn a törvényt megtámadom, 
igazságosnak és méltányosnak kell lennem a 
kormány iránt. 

A múltra nézve az ő ily egyenes actiója 
miatt — jóllehet más keletkezésű, sajnálatos el-
közösitési törekvések tanodáim körében is fel-
merültek — ellene panaszom nincs, sőt azzal 
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dicsekedhetem, hogy midőn iskolaügyi igyeke-
zeteim elé nehézségek álltak, a kormánynak lel-
kes férfiai többször segítettek rajtam. 

Volt eset, hogy a belügyminister hatalom-
szavára volt szükség azon akadályok elhárítása 
végett, melyeket a tanügy emelési jóakarat elé 
görditett az elfogultság ; volt eset, hogy a köz-
oktatásügyi minister ur, hozzá távirat utján in-
tézett megkeresésemre táviratilag intézkedett a 
meginditott akadékoskodások megszüntetésére. 

De itt törvénynyel állunk szemben, és nem 
egyes kormányférfiak jó vagy rosz akaratán 
fordul meg a dolog. Mi velük együtt vagyunk 
és elmulunk, hogy kik jönnek utánunk s utá-
nuk, azt nem tudjuk ; de azt tudom, hogy ha 
ezen törvényjavaslat intézkedései megmaradnak, 
nincs igazságtalanság, melyet egy elfogult cul-
tusminister ne követhessen el a felekezeti isko-
lák ellenében. En épen azért nagyon kérem a 
méltóságos főrendeket, hogy azon módosítást, 
melyet ajánlani bátor leszek, — mert, hogy a 
68-iki törvénynek illető határozmányai az igaz-
ság szerint egészen eltöröltessenek, ahhoz semmi 
reményem nem lévén, a dolgot gyakorlati olda-
láról véve, csak a reményhetőleg kivihető 
kisebb jobbitmányt indítványozom, — elfogadni 
méltóztassanak. 

Hangzik az következőképen : 
A 6-ik szakasz 4-ik pontja ezen szavai után 

„harmadszori megintés után" tétessenek a kö-
vetkező szavak : taz illetők vétkes hanyagsága 
vagy előre látható tartós tehetetlensége miatt sem 
felel meg a törvénynek(Elénk helyeslésé) 
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III. Ezen igen szép érvekkel fűszerezett 
liosszu beszédnek eredménye az volt, hogy nem 
csak a főrendiház, hanem a ministerium. is elfo-
gadá a szóban lévő módosítást, azonban a kép-
viselőház ezen hozzá visszaküldött törvényjavas-
latot újra tárgyalván, Molnár Aladár s Csengeri 
Antal indítványára elveté a főrendiháznak a 
ministerium által is elfogadott módosítását, és 
Utóbb a főrendiház is kénytelen volt azt eme s 
más általa még elfogadott módosítások mellőzésé-
vel utóbb elfogadni. Mint a Religio szerkesztője 
igen alaposan megjegyzé* a ¿-/zí/ẑ  uralom győ-
zött az alsóházban, mely a ministerium fölött is 
gyakorolta hatalmát. Vannak nevek, melyekkel 
a fanatismus, a katholicismus elleni gyűlölet 

* Noha a minister ur nagyon hangsúlyozta azt, miszerint a 
felekezetek jogai az iskolákra nézve az u j javítás szerint nem csor-
hi t ta tnak, a katholikusok ennek nem örvendhetnek, mert azok azt 
nem javításnak, hanem c o r r u p t i ó n a k kénytelenek tekinteni. 
Hogy ez miért történik igy ? miért rontanak a régi rosz törvényen 
ahelyett , hogy jav í tanának ra j ta ? értse aki tudja , mi legaláhh ál-
lamférfiúi szempontból sem tudjuk felfogni, miért pártolja még most 
is a kormány, és a többség a közös iskolákat a felekezetiek ellené-
hen ? holott ki lett mutatva, hogy az országra mi sem veszélye-
sebb, mint épen a közös iskolák, hol a növendékek mindenféle tu-
dományág elemeivel sa tura l ta tnak, csak azon egy szorittatik ki, 
mely az embernek legszükségesebb, melynek törvényei nélkül a 
rend és béke egy ál lamban sem állhat fent. Ezt csak a keresztény-
ség elleni gyűlöletből vagyunk képesek magunknak megmagya-
rázni, ami azonban államférfiúi bölcsességre nem mutat . A c o r-
r u p t i ó e folytatása bennünket nagy fájdalommal tölt el, s ha 
van ami vigasztal, ez csak az, hogy felekezeti iskoláink száma az 
országban hasonlitliatlanul több, mint a közös iskoláké, és liiszszük 
is, hogy ott, liol még felekezeti iskolák léteznek, az illető és külö-
nösen katli. felekezeti elöljárók gondoskodni fognak, hogy a ka th . 
iskolák a felekezetnélküli M o l o c h n a k áldozatul ne essenek. 
Ezért ugyan k i t ü n t e t é s t nem fognak kapni, az bizonyos, ha-
nem vigasztalja őket, hogy minden becsületes keresztény ember 
velük érez, vigasztalja különösen az öntudat , liogy szent ügynek 
szolgáltak, midőn a felekezeti iskolák fentar tása mellett buzogtak, 
lieligio 1876. I . 165. 306. 311. 325. lap. 
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ugy összeforrt, hogy azok egymástól elválaszt-
hatlanok, és ha az ilyenek valahol befolyásu-
kat, talán maguk sem tudnák megmondani — 
mi uton módon — megállapították, ott mások-
nak gyávasága, gondolkozási restsége, vagy 
bármi más okok közreműködésénél fogva kor-
látlan uralmat gyakorolnak, ez történt a jelen 
esetben is. Még az alsóház minden felekezeti is-
kolát a mindenható államnak kész volt áldoza-
tul oda dobni, a felsőház elismerve az állami 
felügyeletet az iskolák fölött, az állam által 
tiszteletben követelték tartatni az egyház jogát 
is, utalva különösen azon igazságtalanságra, 
hogy a 1 örvényjavaslatban az állani felliatal-
maztatik bezáratni a felekezeti iskolát, ha ez a 
törvény követelményének meg nem felelne, ho-
lott tényekkel kimutatható igazság, hogy az 
államnak saját iskolái sem felelnek meg a tör-
vények követelményeinek, de azért ez utóbbi-
akról még sincs intézkedés a törvényben az 
adott esetben, hogy bezárartassanak, mig a fe-
lekezeti iskolákra a megsemmisítő Ítélet ki vau 
mondva* 

IV. Még egy körülményt kell felderítenünk, 
azt t. i., hogy eme törvényjavaslat tárgyalásá-
nál az 1868. évi népoktatási törvény egyéb 

* Ugyanezen c 1 i q u e uralma mellett e lhangzot tak s figye-
lemre sem let tek méltatva K a j u c h J ó z s e f képviselőnek az ok-
ta tásügyi minister ál tal 1876. évre benyúj tot t budget tárgyalása 
alkalmával a képviselőházban közlött fölfedezései, ki kíméletlenül le-
rán to t ta a leplet a közös iskolák gazdálkodásáról, fel tüntet te , mily 
haszontalanul pazaroltatik az ország pénze, iskolák építtetvén ott, 
hol azokra semmi szükség nincsen, még pedig oly pazarul, hogy 
egy iskola árából ket tőt hármat lehetne építeni. Religio 1873. I I . 
382. lap. 
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káros intézkedései megmásitására nem terjedt ki 
a kalocsai érsek urnák s más főrendi tagoknak 
figyelme, és ezekre vonatkozólag is nem újítot-
ták meg eme kedvező alkalommal ama nagy-
szerű módosításaikat, melyeket az 1868. évi 
országgyűlésen már eme népoktatási törvény 
alkotása idejében előterjesztettek, hátha talán most 
kedvezőbb kilátás lehetett a győzelemre, mint 
akkor? Azonban ezen talán előrelátott eljárásnak 
utja elzáratott azon a kormány részéről tett 
nyilatkozattal, miszerint az 1868. évi népokta-
tási törvény anyagi része nem tárgyalható, re-
visio alá nem kerülhet az, és csakis annak ha-
tályon kivül helyezendő — fentebb érintett — 
szakaszainak pótlásául benyújtott uj törvényjavas-
lathoz lehet oly módositványt előterjeszteni, 
mely a törvénynek nem anyagi, hanem alaki 
magyarázatára vonatkozik, és igy történt, hogy 
a veszélyes részek megmaradtak abban jövőre 
is, és ezen uj törvényjavaslat is, mely nem cor-
rectioja, hanem corruptiója a réginek, oda volt 
irányozva, hogy még több felekezeti iskola kö-
zösittessék el. 

V. Végre az 1879. évi XVIII. törvényczikk 
intézkedik a magyar nyelv tanitásáról a népok-
tatási intézetekben ; a többi közt kijelentetik e 
törvényben, hogy 1882. junius 30-tól kezdve 
tanítói oklevelet senki sem nyerhet, ugy alkal-
mazást sem tanítóul, vagy segédtanítóul, aki a 
magyar nyelvet beszéd, és Írásban annyira el 
nem sajátította, hogy ezt a népiskolában tanit-
liassa. A már alkalmazásban levő tanitók négy 
eV alatt tartoznak azt megtanulni; végre a ma-



gyar nyelv az ország bárminemű nyilvános 
népiskoláiban a köteles tantárgyak közé fel-
vétetik. 

VIII. FEJEZET. 

Az első orsz. tanítói gyűlés 1881. évben. 

I. Ugy látszik, és ezt örömmel jegyezzük 
fel, hogy eme közoktatási rendszer eredményei-
vel nem csak mi itt alant lévők nem vagyunk 
megelégedve, hanem annak téves kinövéseit, s 
férges gyümölcseit odafent a magasb körökben 
is észlelik már, legalább mi ezen meggyőződésre 
jutottunk a közoktatásügyi ministeriumnak ama 
eljárása után, melyet a magyarországi tanítók-
nak 1881. és 1883. évben Budapesten eltartott 
országos gyűlése alkalmával tanusitott. 

Az 1872. szept. 2. és 14-én az oktatásügyi 
ministerium által kiadott utasítás értelmében a 
községi nép-, felső nép- s polgári iskola tanítói 
kötelesek voltak az 1868. népoktatási törvény 
147. §. értelmében minden tankerületben tanítói 
testületté alakulni, melynek rendes tagjai lehet-
tek az utasítás 5. §. szerint a tankerületbeli fe-
lekezeti népoktatási intézetek önkényt ajánlkozó 
minden tanítói, tanárai s tanítónői, mely tanke-
rületi tanítói testület jogosítva van a közokta-
tásügyi minister közvetett felhívására minden 
harmadik évben Budapesten tartandó országos 
tanítói gyűlésre egy-egy szavazattöbbséggel vá-
lasztott képviselőt küldeni, kinek útiköltségeit 



.az utasitás 16—18. §§. értelmében az illető tan-
testület viseli, a gyűlés tartama alatt azonban 
minden tag az állampénztárból 3 frt napidijt 
huz, mely azonban az állami tanitó s tanitónő 
képezdék igazgatói útiköltségeit s napidijait is 
elvállalá, mert ezek, ugy a budapesti tankerü-
let. tanfelügyelője is tagja ezen országos tanitói 
gyűlésnek. Ezen gyűlés teendőit a ministeri uta-
sitás következőkben tűzi elő : 

a) a gyűlés tartalmára egy elnököt s két 
jegyzőt választ, 

b) szakbizottságokra oszlik, melyek ülései-
ben a tankerület tanitói testületek által fölter-
jesztett munkálatokat, és kivánatokat előlegesen 
megvitatják, s ezek fölötti véleményeiket a köz-
gyűlés elé terjesztik, 

c) ezen előterjesztéseket a közgyűlés egye-
temesen is megvitatja, s vagy ezen előterjeszté-
sek, vagy saját véleménye alapján megállapo-
dásra jut, 

d) ezeken felül a népoktatás ügye előmoz-
dítására szolgáló korszerű kérdéseket tesz fel, s 
fejteget, 

ej megállapodásait javaslatként a közokta-
tásügyi ministerhez felterjeszti.* 

II. A közoktatásügyi minister ur 1881. 
márcz. 9-én kibocsájtott rendeletével Budapestre 
augusztus hó elejére országos tanitó-gyülést hir-
detett, melyre ugy a felekezeti, mint a feleke-
zetnélküli tanitóegyletek küldöttei meghivattak. 

* Közokt. törvények s rendel, tá ra . 191—196. 
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Összesen 183-an jöttek e gyűlésre egybe,* kik 
a ministeri rendelet alapján szerkesztett ügy-
rend értelmében a következő hét szakosztályba 
osztattak be, u. m. 

1. a nevelési, 
2. tanitás s módszertani, 
3. rendtartás s fegyelmi, 
4. tanítási szerek s eszközöket biráló, 
5. Eötvös-alap, 

* A 11 e 1 i g i <5 kevés reményt kötöt t e gyűléshez. Hogy 
miképen vélekedünk mi az „országos"-nak nevezett tanitógyiilésröl, 
hogy mi a kath . tani ték kötelessége szemben evvel a gyűléssel, azt 
már elmondtuk általános elvi szempontból, most következik további 
teendőnk, hogy t. i. feljegyezzük az „országos" tanitó gyiilés elő-
készítő bizottság viselt dolgait, azaz a bizottságban előfordult fur-
csaságokat, amennyiben azok a „felekezeti", mi szerintünk a ka th . 
taní tókra vonatkoznak, mert mindezek a furcsaságok igen érdekes 
világosságot vetnek az „országos", értsd felekezet nélküli, közös is-
kolás tanitó urakra, illetőleg azon szellemre és irányra, mely köz-
tük otthonos. 

Lássuk tehát mit is csinálnak ezek a tanitó nrak ide fenn a 
fővárosban ? Há t bizony semmit mást, mint egész tekintélylyel or-
szággyűlést já tszanak. Kitűnik ez főleg a tani tóegyletek szerveze-
tének tárgyalásából. E pontnál ugyanis a felekezetnélküliség liivei 
nagy vi tát kezdtek, azt követelve, hogy a felekezetektől vétessék 
el a jog egyletek felállítására. E követelés azonban e g y , mond 
egy szavazattöbbséggel elej tetet t , de liir szerint a tanitógyülésen e 
követelés meguj i t ta t ik . Nézze az ember ezeket a t. tanitó u r a k a t ! 
Mégis csak nagy hata lmat képviselnek ezek, ök kiviszik azt, vagy 
legalább meg van bennök a hatalmi érzet kivinni, amit még az or-
szággyűlés sem vitt ki. Ezerszer bocsánatot kérünk a t . felekezet-
nélküli, különben nagy tekintélyű tanitó uraktól , de mi ugy tud-
juk, hogy midőn az országgyűlés a közös, felekezetnélküli törvényt 
megalkotta, a felekezeti iskolákat nem törölte el a földszínéről, ha-
nem azok jogosultságát elismerte, a felség pedig e törvényt meg-
erősítette, miből a mi logicánk szerint az következik, hogy meg 
van engedve a felekezeti taní tóknak is a k ü l ö n tani tó-egyletek 
szervezése, és igy a felekezetnélküli tani ték csak nevetségessé te t ték 
magukat , midőn elvenni akar tak oly jogot, melyet a törvény n y ú j t ; 
nevetségessé tet ték annál inkább, mert a felekezeti taní tók fumi-
gálnák az ö határozatukat , még ha meghozták volna is. Vagy ki 
hata lmazta fel őket, hogy ők a felekezeti taní tók ügyei felett in-
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6. a tauitóegyletnek általános szervezését 
tárgyaié szakbizottság, 

7. az iskola s a népkönyvtári bizottság. 
Három pártra oszlott fel a tanítói gyűlés : 
a) kormánypártra, 
b) liberális ellenzéki pártra, mely az egyle-

tek szabad szervezkedését s működését kívánta 
a kormány netaláni pressioja ellen megvédeni, 

c) radical párt, mely nem csak a felekezeti 
hatóságok, hanem a kormány s minden felsőbb-
ség ellen tüntetőleg hadi lábra helyezkedett. 

tézkedjenek ? Hogy hiszik kötelezhetni a ka th . tani tókat az ö ha-
tározatuk végrehaj tására ? Mily képtelenség, a felfuvalkodottság 
mily foka kívántat ik ahoz, hogy egy idegen testület, egy más ide-
gen testületre rá akar ja erőszakolni saját határozatai t ? 

A kérdésnek ily irányú felvetéséből is lá tha t ják a kath. ta-
nítók, hogy azok a felekezetnélküli nagyszavu tani tók mily jó (?) 
indulat ta l viseltetnek ¡rántok, l á tha t ják , hogy a felekezeti tani tókat 
elnyomni és felet tük uralkodni akarnak . De hát a követelés, mond-
ják , elejtetett . Az csakugyan igaz, de nem kevésbé igaz, hogy csak 
„egv" szavazattöbbséggel ej tetet t el, valamint nem kevésbé érdekel 
az indok, mely miatt a követelés elej tetet t . Az Egyetér tés ide vo-
natkozólag ezt mond ja : „A bizottság, tekintet tel arra, hogy két 
tekintélyes felekezeti egylet képviselője, (vájjon kik ők ?) helyet 
foglal a bizottságban, és nem akarván már az első orsz. tanitógyiilésen 
ily odiosus kérdések fölszinre hozásával a kedélyeket meghasonlásba 
hozni, az indítványt mellőzte." No nézze ismét az ember, mily ma-
gas politikai concepczióval, mily, habár ügyetlenül elárult t ak t iká -
val birnak ezek a felekezetnélküli tanitó urak ! Ezek igazán az or-
szág kormányára születtek. M o s t még nem bán t j ák a felekezeti 
tani tókat , majd csak akkor, ha közzéjök mennek. Nem akar ják 
őket elidegeníteni, de ha majd a barátságos meghívásra megjelen-
nek, akkor csupa vendégszeretetből elverik ra j tuk a port. Az indok 
az elhalasztásra tehát ugyancsak alapos. A czél, no az meg épen 
kecsegtető kilátást nyúj tana a kath . taní tóknak, melynek elöizét 
már érezhette az a jelen volt két felekezeti képviselő. Eddig tehá t 
ugy volnának a felekezeti tanitók, hogy a felekezetnélküliek ke-
gyelméből (?) ők is a lak i tha tnak felekezeti tanitóegyleteket , és ez 
nagy concessio a felekezetnélküliek részéről, mert tudvalevőleg 
minden hatalom az ő kezükben van, és mi csak a fölött a vakme-
rőség fölött csodálkozunk, hogy azok a felekezeti tanitók, ily for-
midabilis hata lmat figyelembe sem véve, eddig is, minden kikért 
engedély nélkül, alapitot tak felekezeti egyleteket . Hogy azonban a 
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A katli. egyletek küldöttei, összesen 32-en, 
elhatározták egyik párthoz sem csatlakozni, ha-
nem független állásuk megóvása mellett minden 
elvi jelentőségű kérdésben az országos tanitói 
közgyűlés hivatalos, s ellenzéki árnyalatával 
szemben a harczot, ha kell, egyformán elfo-
gadni, s fölvenni, a reájuk nézve közömbös vagy 
csekélyebb jelentőségű kérdésekben pedig azon 
árnyalatot támogatni, mely elvi jelentőségű in-
dítványaikat keresztül vinni segitend. 

Aug. 12-én tartatott az első nyilvános gyü-
furcsaságnak itt még nincsen vége, ezt bizonyosnak mondhat juk, 
mert az országos tani tégy ülésen az a kérdés ismét elö fog kerülni, 
de mi meg vagyunk győződve, hogy Trefort ö excja fogja legin-
kább kitüntetni e gyűlés furcsaságait , amennyiben a felekezetnél-
küli tanitó u raka t megtani t ja a törvény ismeretére, és őket a kap-
tafához visszautasítja. 

De hát mit is beszéltünk mi arról, hogy a felekezetnélküli 
tanitó urak a felekezetieket elnyomni, felet tük uralkodni akarnak ; 
azt megczáfolja a bizottság egy határozata, mely azonban nem ke-
vésbé furcsább a fennebbieknél. A bizottság egyik határozata 
ugyanis ugy szél, liogy „az egyházak fejei felekezet különbség 
nélkül és á l ta lában a tanügy iránt érdeklődök, meghivatnak a la-
pok u t ján ." Igazán mi egészen elérzékenyültünk, midőn a bizott-
ság e határozatát olvastuk, mert napnál fényesebben világos, hogy 
ez a tanitógyülés nem ellensége a felekezeteknek, nem ellensége a 
katliolikusoknak, hiszen akkor csak nem fogná meghívni az egyház 
fejeit . Mi mégis olyan formát lá tunk ebben a meghívásban, mint a 
fából való vaskarika. E g y kis ügyetlenség, egy nagy tapintat lan-
ság. Nagy tapintat lanság meghívni katli. papokat, püspököket ily 
gyűlésre, mely alapelvében ellenkezik az egyház szellemével, mely-
nek már előkészítő bizottsága világosan ki tüntet te , hogy milyen 
lélek lakik benne. Vagy hogy képesek azt a felekezetnélküli taní-
tók feltenni, hogy az „ö" gyűlésüket katli. püspök megtisztelje lá-
togatásával, hol a szellem következtében minden pil lanatban ké-
szen lehet az egyliáz elleni kifakadásokra ? Azután meg egy kis 
ügyetlenség, hogy ne mondjuk culturai hiány is van abban, hogy 
l a p o k u t j á n akar ják a püspököket is meghívni. Már miért nem 
akkor két krajczáros levelező lapon ? Lám csak ilyen furcsaságaik 
vannak azoknak a felekezetnélküli tanitó uraknak, de épen azért 
és több másért, csak maradjanak ök maguknak, végezzék dolgai-
ka t egyedül, mi katholikusok pedig csak a t á v o l b ó l figyelem-
mel kisérjük az ott végbemenő dolgokat. Religio 1881. aug. 13. 
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lés, korelnökül Gáspár János alsófehérmegyei 
tanfelügyelő kiáltatott ki s rögtön egy eandi-
dáló bizottság alakíttatott, melynek feladata 
volt a tisztségekre alkalmas egyéneket ajánlani; 
ezen bizottság minden egyes tisztségre három 
egyént hozott javaslatba, nem volt azonban kö-
telezőnek kimondva, hogy csak a bizottság által 
ajánlott egyénekre lehet szavazni, és igy tör-
tént, hogy bár az elnöki székre Békey Imre 
bpesti tanfelügyelő, dr. Kiss Áron képezdeigaz-
gatő, és Vass Mátyás s^pgwlí népiskolai tanító 
lettek kijelölve, a szavazásnál mégis Békey Imre 
112, és LaMLL^YeiiÁIel 72 szavazatot nyert. A 
tisztikar megválasztása után megjelent a gyűlé-
sen Gönczy Pál ministeri tanácsos ur, és a köz-
oktatási minister ur üdvözletét átadván, szívélye-
sen üdvözölte az egybegyűlteket, azután pedig 
mint egyik fővárosi lap is megjegyezte, kemé-
nyen megleczkézteté őket a jog s kötelesség felöl, 
s nyiltan értésére adta az elégületlen elemek-
nek, hogy esetleges kihivásuk megtorlás nélkül 
nem fog maradni, amivel szemben beszéde vé-
gén ismét azt mondotta : »modestis offertur et 
quod non petierunt. * Ezután Békey foglalta el 
ismét az elnöki széket, köszönetet mondván a 
bizalomért, mely őt abba emelte, üdvözlé a fe-
lekezetek képviselőit, köztük kiválóan a r. k. 
tanitóegyleteket * Azután pedig arra kéré a ta-
gokat, hogy lehető tárgyilagosan tanácskozza-

* Mintha csak elismerését akar ta volna kifejezni, hogy ezek 
szavazata öt az elnöki székbe emelte, s ezzel a mérsékeltebb ele-
mekkel való tar tását előlegesen is igazolta. Lakics a liberális ellen-
zék egyik vezérszónoka vala. 
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nak, és csak akkor szólaljanak tol, ha erre. va-
lóban szükség lesz.* 

III. A 8. nyilvános ülésben tárgy altatott 
az iskolai fegyelemre vonatkozó javaslat, miután 
a bizottság munkálatában sehol ki nem volt 
emelve az. hogy a fegyelmezéshez tartozik első 
sorban a hiterkölcsi nevelés s oktatás, a katli. 
egylet küldöttei elhatározták a nagygyűlésen 
ezen hiány pótlását sürgetni, azért Petrovácz 
József következő indítványt nyujtott be elfoga-
dás végett a közgyűlésnek : 

„Miután a fegyelem czélja a növendékeket 
egyebeken kivül az erkölcstelenségtől is meg-
óvni, miután a jó fegyelemnek nem rendőri 
szigorúsággal, hanem nevelőleg kell hatnia, hogy 
azáltal főkép a belső ember neveltessék, és mi-
után az iskola szellemének, melyben a fegyelem 
nyilatkozik egyik főkelléke a valláserkölcsiség, 
mondja ki a közgyűlés, hogy az előterjesztett 
javaslatot azon hozzáadással fogadja el a rész-
letes tárgyalás alapjául, hogy a fegyelemhez 
tartozik első sorban a hiterkölcsi nevelés, hogy 
a jutalmaknál és büntetéseknél sokkal behatóbb 
s állandóbb eredményt biztosit a növendékek 
valláserkölcsi okíatása s nevelésed 

Az előadó Bárány Ignácz egy egész keresz-
tény szellemű s tartalmú beszédet mondott, 
melyben a vallásos nevelést elhanyagoló taní-
tókhoz kemény szavakat intézett, miáltal azon-
ban a szélső elemeket aligha nem az indítvány 

* Ez utóbbi szavakat az ellenzék u jabb leczkézésnck tekin-
tette, mint a másnap megjelent lapban olvasni lehetett , ezért később 
bizalmatlanságot is akar tak szavazni az elnöknek. 

15* 
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ellen liangolta, mert egyeseknek épen érzékeny 
oldaluk lett megtámadva. Nincs, úgymond, semmi 
akadály, hogy a valláserkölcsös nevelés szük-
ségességét hangsúlyozzuk, mert ha a tanitó kö-
zönyös az Istenre vonatkozó vallásos gyakorla-
tok iránt, bizonyos az, hogy a vallásosságot öli 
ki a gyermek kebeléből csak azért, hogy azon 
némely modern paedagogusok által élénken hir-
detett közerkölcsiségnek fogalmait, melyek még 
tisztázva nincsenek, a hit- s erkölcstan fogalmai-
nak trónjára ültesse. Szomorúan tapasztaltuk, 
hogy ahol a közerkölcsiséget akarták a trónra 
felültetni, megbukott az Isten tisztelete mellett a 
társadalom is. Azért én e pontnak oly kiegé-
szítésébe készséggel belenyugszom, hogy a hit-
erkölcsi oktatásra való figyelem a tanitónak 
kötelessége' legyen, s ne opponáljon a valláser-
kölcsös nevelésben, hanem inkább tőle telhető-
leg támogassa azt. 

Többen felszólaltak az inditvány mellett, 
a többiek — a hivatalosak s ellenzékiek nem 
szólottak ugyan egyenesen a valláserkölcsös 
nevelés ellen, hanem kerülő utakon — más in-
dokból kivánták azt mellőztetni, azonban a sza-
vazásnál a gyűlés nagy többsége — a hivata-
los s liberálisok ez egyszer összetartva — az 
inditványt nem csak hogy elvetették, lianem 
azon fölül, midőn a szavazatok eredményét ki-
hirdették, a hiterkölcsös nevelésnek leszavazása 
fölötti örömüknek egyesek tapsban adtak kife-
jezést. 

IV. E leszavazás után előleges megegyezés 



— 115 -

után ugyanazon Petrovácz József következő in-
dítványt terjesztett elő a gyűlésnek : 

Tekintve, hogy a fegyelem kérdése a val-
láserkölcsi nevelés szükségességének kimondása 
nélkül helyesen meg nem oldható; tekintve, 
hogy a valláserkölcsi nevelés s oktatásra nézve 
a nagygyűlés tagjai közt nagyon is elágazók a 
nézetek; tekintve, hogy a megejtett szavazás 
után e javaslat ily alakban tovább közmegelé-
gedésre nem tárgyalható, mondja ki névszerinti 
szavazás mellett az országos képviseleti gyűlés, 
hogy a fegyelmi kérdésről szóló javaslat ez al-
kalommal levétetik a napirendről, és ujabb át-
dolgozás s tárgyalás végett a II. képviseleti 
gyűléshez utasittatik. 

Egyik czélja volt ezen indítványnak az is, 
hogy igy egyenkint ismerve legyenek azon ta-
gok, kik a népiskolákban a valláserkölcsi okta-
tás, és nevelésre súlyt fektetni nem akarnak. 

Azonban az illetők észrevették a csapdát, 
és a jelen volt kormányférfiak is mindent elkö-
vettek, hogy a katli. tanítókat a beadott indít-
vány visszavételére reábirják, és a compromis-
sumnak eredménye az lőn, hogy az elvetett 
indítvány újra tárgyaltatott, de más szövege-
zésben, és 75 szóval 69 ellen eme rövid tarta-
lommal fogadtatott el : a valláserkölcsös nevelést 

o 
és oktatást különös figyelemre méltassa a tanitó. 
Mindenki belátja, hogy ezen a compromissio ki-
kerülése végett kénytelenség s szükségből elfo-
gadott indítvány súlya s értéke egészen elüt az 
elsőtől. 

V. A másik elvi jelentőségű kérdés, melyet 
8* 
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a kath. tanférfiak e gyűlésen szorgalmaztak a 
tanitó egy letek és az országos tanitógyűlés szerveze-
tének kérdése vala. 

A szakbizottságokban ugyan sikerült nekik 
módositványaikat keresztül vinni, azonban a 
nagygyűlés elveté azokat, és ki lett mondva, 
hogy az országos tanitói képviseleti gyűlésre 
ezentúl csak működő népiskolai s polgári iskolai 
tanitók választhatóik meg, az iskolai igazgatók, és 
hitelemzők megválasztliatására beadott módosit-
vány is elvettetett; ugyszinte elvettetett az 5-ik 
§-nál azon a szakbizottságoknál oly nehéz harcz-
czal keresztül vitt módosítás is, „a magas mi-
nisterium az országos tanitógyülésre beliiv egyes 
tanfelügyelőket, és ezek számával méltányos arány-
ban egyes felekezeti főtanhatóságot.* A kornníny 
közegei is pártolták a felekezeti főtanhatóságok 
behívását ellenző inditványt, mint az egyik 
megjegyzé, ez egy non sens, egy meghatározat-
lan fogalom. Miután még azon pótinditvány 
megbukott, hogy a kormány által a gyűlésre 
meghitt tanfelügyelők alatt nem csak királyi, 
hanem felekezeti tanfelügyelők is értendők, a 
kath. tanférfiak a jog s méltányosság elvét lát-
ván megsértve, — a ezer felekezeti 
iskola vezetőinek megtagadtatik a megjelenés e 
gyűlésen — a további tárgyalást megszakítva 
a gyülésteremből azonnal elvonultak.* 

* A Religio szerkesztője megjegyzi, liogy kivihetlen rögesz-
mének ta r t ja ugyan azt a véleményt, hogy katli. ember oly gyű-
lésben, melyben vallásellenes irányú férfiak szerepelnek, ál talában 
részt nem vehe t ; sőt, néha részt is kell vennie, mert hisz e világ-
ból ki nem mehet. Ámde mindennek meg van a módja, ami hogy 
az úgynevezett országos tanitógyüléssel szemben nem a gyűlésben 



VI. A magasztos feladatát dicső szép ered-
ménynyel bevégző országos tanitógyülés tisz-
telgő küldöttségének a minister ur őszintén s 
egész nyiltan azt mondá, „liogy neki erre nem 
volt szüksége, mert szakközegei által az egyes 
kérdéseket sokkal alaposabban s behatóbban 
tanulmányozhatja, s elintézi, mint ezt az ily 
nagygyűlés tenni képes. Mégis örömmel hivta 
egybe, hogy a tanítóság több oldalról nyilvá-
nult óhaját teljesítse, s hogy alkalmat adjon a 
tanitóegy leteknek képviseleti uton érintkezni 
egymással. Reményii azonban, hogy 2 év múlva 
újra itt látván a tanitóegy letek küldötteit, a kö-
zös tanácskozni ányoknál az egyesek részéről a 
kellő higgadtság s mérséklet nem fog sem most, 
sem a jövőben hiányozni." A Religio szerkesztője 
az eme gyűlésen nyilatkozott szellemet különös 
figyelmébe ajánlja a minister urnák, és a nem-
zet érdekében arra kéri őt, hagyja meg szigo-
rúan tanfelügyelőinek, hogy a közös iskolák 
szelleme fölött őrködjenek, nehogy azokból a 
socialismus, niküismus, a király gyilkosok, a forra-
dalmárok serege kerüljön ki. Ez a gyűlés elég 
anyagot nyújt a gondolkozásra a fölött, hogy 
mik azok a közös iskolák, és bárcsak a gon-

részt vett ka th . tanférfiak, hanem kath . részről á l ta lában nem volt 
eltalálva, muta t j a a végeredmény is ; az, hogy a ka th . tanférfiak 
minden jó akara tuk daczára kénytelenek voltak utoljára is ott 
hagyni a gyűlést, és ezáltal megmutatni azt, hogy az országos ta-
nitógyülés még sem o r s z á g o s ám. Amit azonban rövidebben 
is demonstrálhat tak volna, ha t. i. be sem mennek a gyűlésbe, 
szemelött ta r tva az előzményeket, s ismerve az embereket . 1883. 
I I . 18. 22. E gyűlésről F o n y ó P á l 1882. évben kiadott füzeté-
ben terjedelmesen értekezik. 
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dolkozás eredménye egy caeterum censeo-féle ha-
tározat lenne. 

IX. FEJEZET. 

A második orsz. tanitói-gyülés 1883. évben. 

I. Midőn az első tanitógyülés leszavazta, és 
a napirendről leszorította a valláserkölcsi nevelés 
s oktatás kérdését, erre vonatkozólag az lön a 
Religioban igen tiszteli helyről s kézből bekül-
dött czikkben megjegyezve, hogy az illetők a 
valláserkölcsös nevelés pontozatának leszavazása 
által nagyon is gonosz szolgálatot tettek a val-
lás- s közoktatásügyi minister urnák. Es ezen 
észrevétel helyességét csakhamar igazolták azon 
események, melyek az 1883. évre hirdetett 
gyűlést megelőzték, és magában a gyűlésben is 
előfordultak. „ 

1882. évben Kiss József hajdumegyei, és 
Békey Imre Budapest fővárosi tanfelügyelő ter-
jedelmes, s sajtó utján is közzétett jelentésükben 
adják elő a kerületükhöz tartozó iskoláknak, és 
az ezekben oktatott tanonczoknak állapotát, s a 
tanügy terén észlelt eredményeket. Dicséretére 
válik mindkettőnél a valláserkölcsi nevelés 
iránti meleg érdeklődés, és azon őszinteség, mely-
lvel egész leplezetlenül élénk sziliekkel ecsetelik 
a vallástalanság s erkölcstelenség szomorú ter-
jedését, az ifjúságnak elszilajodását, vadságai 
féktelenségét, s erkölcsi elaljasodását. Ezen nyi-
latkozatok határozottan bizonyságot tesznek azon 
törekvésről, hogy az iskolákban a vallásos szel-

I 
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lem tápláltassék, mert csak ugy lehet a nem-
zetnek jellemes hazafiakat, nevelni; de egyúttal 
őszintén feltárják azt is, hogy hova jutottak is-
koláink az ujabb aerában, és határozottan kö-
vetelik a kormánytól, hogy még idő van, te-
oyen valamit a vallásosság érdekében a közös 
iskolákban; az utóbbi elismeri ugyan, hogy az 
ierazat őszintén bevallani — neki, mint a kor-
mány közegének — egy kissé kényes dolog, de 
azért hivatalos állásához, és ehhez kapcsolt kö-
telességérzetéből nyiltan s őszintén kellett neki 
a tapasztalatokat elmondani. Felemlíti tehát 
mindenekelőtt a főbajt, hogy a községi iskolák-
ban a vallás- és erkölcstan tanítása kevesebb 
órára van szorítva, mint a felekezetiekben ; az 
pedig tagadhatlan, hogy több idő alatt többet 
s behatóbban lehet tanítani, és igy a megnőtt 
gyermekek erkölcsi érzületére, de az iskolából 
kihatólag a szülői házra, sőt a társadalomra 
nézve is sokkal inkább előnyösebb s nagyobb 
eredményt lehet a felekezeti iskolák rendszere 
által elővarázsolni, mint a közös iskolánál. 

E baj elhárítása végett ajánlja Békey Imre, 
hogy a községi elemi népiskolákban a hit- és 
erkölcs tanítási órák száma felemeltessék, és emiatt 
el kell törülni a pesti iskolaszék ama határoza-
tát, mely a vallástanra hetenkint csak 1—2 
órát szabott ki, és azt is megengedte, hogy fel-
sőbb osztályba azok is felmehettek, kik a hit-
tanból kellő előmenetelt nem tettek. De ezen 
kisegítő eszközt nem tartja még elegendőnek, a 
községi iskolatanitóktól azt is megkívánja, hogy 
valláserkölcsi tekintetben jó példát mutassanak 
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tanonczaiknak, ünnep s vasárnapokon kisérjék 
el azokat a sz. egyházba, és ha tanonczaik sze-
me láttára végzendik ők is ott benső áhítattal 
vallásaik szertartásainak gyakorlatát, Békey tan-
felügyelő csak ez esetben hiszi azt el, hogy a 
javításra, a társadalom megmenté-ére czélzó 
irányzatokkal a siker koronáját biztosan elfog-
juk érhetni. 

A Religio szerkesztője* nagy örömmel közli 
lapjában eme két tanfelügyelő őszinte nyilatko-
zatát, és érdemlett dicséretben részesítvén a jó-
akaratú tanácsokat, azt jegyzi meg ez utóbbira, 
hogy ha már szükségesnek tartatik a társada-
lomnak megmentésére, — amennyire az az is-
kolától függ, — a tanítók jó példája is, ha 
szükséges, hogy benső áhítattal végezzék ők is 
tanonczaik előtt vallási gyakorlataikat, ugy en-
nek — a templomban való példaadásnak — 
kell, hogy az iskolában levő szellem is megfe-
leljen, mert mit ér ismét ez a példa, ha a ta-
nító az iskolában más szellemben oktat, mint a 
hogy a templomban való viselete megkívánná ?** 

* Religio 1882. I . 49—51. sz. 
** A Magyar Korona (1882. okt. 18.) igen alaposan jegyzi 

meg erre vonatkozólag, hogy a hi toktatónak $ lelkészszel egyiitt 
a mostani rendszer alat t igen csekély eredményű befolyás engedte-
tik a közös iskoláknál. A közös iskolaszéknél van ugyan széke, és 
helye a tanácskozási terembon a plébánusnak, de az iskolát csak 
kívülről lá t ja , belülről soha sem, csak a káplánynak nyilik ez meg, 
midőn a hi toktatást végzi, ez ki van zárva az iskolát kormányzó 
tanácsból, legfölebb plébánnsának kegyelméből mehet oda be, ha 
beteg, vagy már megunta az oda való járást , és czivakodást a tag-
társakkal . A hitoktató fáradozik az iskolában a hit- és erkölcstant 
magyarázván a tanonezoknak, és lia tantárgyából valamelyik meg-
bukik, a jövő év elején mindjár t az első órában fölkel a gyermek 
s nevetve mondja, „lássa tisztelendő ur, hiába bukta to t t meg, mégis 
feljöttem." Az év végével beadja ugyan a hitoktató is osztályzatát, 
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Az iskolai tanításnak, bármely tárgyból is. val-
lásosnak kell lenni, azaz öss hangzásban k<ll 
lenni az iskolai szellemnek a templomi példá-
val. Mindez azonban a közös iskolában nem ér-
hető el, mert a közös iskolai tanító ki van véve 
az egyházi felügyelet alul, amit ő jól tudva. 
már csak azért is, hogy megmutassa, hogy neki 
a pap nem parancsol, nem fog vallásos szellem-
ben tanítani. E bajon, ha csak az erkölcsi cor-
ruptioban elveszni nem akarunk, mielőbb segí-
teni kell, vissza kell térnünk azon régi állapot-
hoz, midőn egyház s állam egymással karöltve 
járva mindketten keresztény szellemben működ-
tek, s közrehatottak az ifjúság keresztény okta-
tására. Hátat kell fordítanunk ama liberalismus-
nak, mely azt hirdette, hogy az egyházat el 
kell választani az államtól, hogy ennek feleke-
zetnélkülinek kell lenni, közösekké kell az is-
kolákat tenni, a tanítókat az egyház hatalma 
alul felszabadítani, a vallás oktatást a mini-

a tanító tesz vele amit akar , tud ta s aláírása nélkül kiál l í t ják a 
bizonyítványt, és ennek alapján a hit tanból bukot t tanoncz felvé-
tetik az iskolai év elején magasb osztályba. A szegény hi toktató 
beszél a közös iskolában Istenről, egyházról, annak parancsairól, a 
vallásról, a katekismUs fontosságáról stb., a gyermek figyelemmel 
hal lga t ja s megjegyzi magának az előadottakat , ós jön u tána a kö-
zös iskolai tanitó — tisztelet a kivételeknek — a gyermek még 
nem tet te el a könyvet, az oly nagyfontosságunak előbb hirdetet t 
katekisinust, és a tanitó rárival f é l r e a z z a l a r o n g y g y a 1. 
A hitoktató javában magyarázza az egyház parancsolatát , hogy 
pénteki napon tartózkodni kell a lius eledeltől, és mi történik ? az 
nap, melyen ezt magyarázta, épen péntek lévén, a hi toktató hang-
súlyozza, hogy becsületes jóravaló katli. ember hal lgat az egyház 
szavára, és az iskolából kilépő tanonczok mit lá tnak ? a kath. val-
lású, de közös iskolai tanitó a folyosón javában falatozik pénteki 
napon s u n k á t . Ezek ugyan kicsinységek, de a gyermeknél képes 
tönkre tenni vagy a hitoktató, vagy a tanitó, többnyire mindkettő-
nek tekintélyét . 
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mumra leszállítani; el kell fordulnunk ama libe-
ralismustól, mely nem engedte meg, hogy a 
gyermekek közösen gyakorolják a vallási kötel-
meket, kitiltptta az iskolákból a feszületeket, és 
a sz. képeket, és közös, azaz semmiféle imádsá-
got szerkesztett a közös iskolás gyermekek szá-
mára, mely a liberális, a felekezetnélküli s az 
egyháztól elválasztott államban fenliangon biz-

, tatta övéit, hogy meg fognak élni az egyház 
segélye nélkül is. 

II. Nagy figyelmet gerjesztett e két a sajtó 
utján is közzétett tanfelügyelői jelentés, még na-
gyobb bámulatra adott a tanítóknak okot azon 
tapasztalás, hogy az oktatásügyi ministeriumhoz 
beterjesztett tanfelügyelői jelentések közül épen 
e kettő tétetett sajtó utján közzé, melynek mind-
egyike a közös iskolák rendszerét mint czélhoz 
nem vezetőt némileg kárhoztatja, és a felekezeti 
népiskolai rendszernek ád előnyt, és a valláser-
kölcsös nevelés szükségességét és a közös isko-
lai tanitók jó példáját hangoztatja, mint egye-
düli oly eszközt, mely a corruptio tengeréből 
az ifjúságot biztos kikötőbe vezényelheti 

Miután ahhoz semmi kétség nem férhet, 
hogy eme két jelentést a tanfelügyelők csak 
felsőbb engedély kinyerése mellett tehették 
közzé, mindenki — ki az első tanitógyülés ta-
nácskozmányát figyelemmel kisérte — tisztába 
volt az iránt, hogy az oktatásügyi ministerium 
eme a küzdtérre kiállított két hivatalos közege 
által mintegy előposta gyanánt komolyan figyel-
meztetni óhajtá a jövő évben ismét tanácskoz-
mányra összegyűlő közös iskolai tanitókat arra, 



liogy a vallásos nevelésnek — az első gyűlésen 
a napirendről leszorított — kérdését tárgyalni, 
és megoldani szükséges leend, mert a közös is-
kolák eredményéről beadott más, valószínűleg 
ezekhez hasonló hivatalos jelentések is igazolták 
jiz orvoslásra várakozó súlyos bajok létezését. 
Azonban épen azok, kiknek részére e figyelmez-
tetés szánva volt, nem értették meg az oktatás-
ügyi ministeriumnak atyai intelmét ; a tanügyi 
közlönyök egy része figyelemre sem méltatta 
eme a bajokat őszintén felfedező hivatalos je-
lentéseket ; másik része tárgyalta azokat, de ta-
gadta a baj létezését, és az eddigi paedagogiai 
rendszer csalhatlanságát vitatván, kijelenté, hogy 
a tanítók a törvényben kijelölt függetlenségüket 
feláldozni nem fogják senki kedvéért. 

III. Ily előzmények után nyilt meg 1883. 
augustus hóban a II. országos tanítói gyűlés.* 

* A lleligio szerkesztője 1883. jul . 13. következő megjegy-
ze'ssel hirdette e gyűlést. Amióta az 1868. évi XXXVII I . t. cz. 24. 
és következő §§-ai hazánkat is a h i t f e l e k e z e t i k ü l ö n b -
s é g nélküli iskolákkal boldogították, mi nálunk is, mint már előbb 
a monarchia túlsó á l lamában Eris a lmája dobatott a katholikusok 
közé. Mi tevők legyünk a közös iskolákkal szemben ? Ez volt a 
kérdés, és a felelet két ellentétes irányba ágazott szét. Menjen-e 
a lelkész oda, vegyen-e részt az iskolaszéki üléseken, vagy pedig 
vonuljon vissza teljesen s tökéletesen, és hagyja magára a közös 
iskolát. Ezen al ternatíva előtt állott hazánk papsága. Az al terna-
tíva mindkét részének voltak védői s gyakorlatban követői. Akik 
végleg v i s s z a v o n u l t a k , ugy é rve l tek : hadd baj lódjanak a 
közös iskolák önmaguk, hadd lássa a nép a különbséget, hadd 
érezze a hanyatlást , hadd tapasztal ja a siilyedést, mi távol állván, 
semmikép sem akarunk részt venni, legkevésbé sem közreműködni 
a rosz s kárhoztatandó elven nyugvó intézmény fenmaradásában, 
vagy virágzásában, majd ha végkép le jár ta magát , akkor majd mint 
mentő angyalok ott leszünk, és visszahódítjuk az iskolákat az egy-
ház jogos befolyásának. Velük szemben m á s o k áll tak, k ik igy 
okoskodtak : H a mi teljesen visszavonulunk, ha mi fel nem hasz-
nál juk a törvényben nyúj tot t kedvezményt, és befolyást, akkor az 



Ki váncsi volt mindenki arra, hogy az oktatás-
ügyi ministerium a felsőbb intelmet megvető, 
vagy megérteni nem akaró közös iskolás tani tó 
urak irányában minő álláspontot fog elfoglalni. 
Az előbb közlöttek nyomán jobb reményt táp-
lálók nem is csalatkoztak, az ifjúság boldogsá-
gát szivén hordó oktatásügyi minister ur tapasz-
talván azt, hogy a harcztérre kiszólított két fő 
közegének szavait s jó tanácsait nem tudták, 
vagy nem akarták kellő figyelembe részesiteni 
a tanitó urak, minden további kétely elhárítása 
végett újólag egyik főtiszt viselőjét, G'ónczy Pál mi-
nisteri tanácsos urat küldé el a tanítók gyűlésére. 
E gyűlésben történteket a Religio* ekép irja le, 
közölvén mindenekelőtt a fenttisztelt tanácsos 
urnák következő tartalmú szép beszédét, inely-
lyel a II. országos tanitó-képviseleti gyűlést 
aug. 19. megnyitotta; közlünk itt annyit, amenv-
nyi a magyarországi katholikus papságnak szük-
séges és elég arra, hogy kellően tnjékozva le-
gyen aziránt, milyen paedagogiai eszmeáramlat 

ellenséges á ramla t tökéletesen elborítja a tért, elsodor minket, 
tönkre tesz mindent, mentsünk tehát legalább valamit , ha már 
mindent nem lehet, és lia a helyzeten gyökeresen s á l ta lában vál-
toztatni ra j tunk nem áll, hát tegyük meg legalább részben s ki-
csinyben azt, mit tennünk kötelességünk. 

Amint a népiskolákkal, ugy valánk azok generalisálo sebe-
májával az o r s z á g o s t a n i t ó g y ü l é s e k k e l is szemben. Mi-
ó ta ezen intézmény behozatott, a két ellenséges irány ismét é lénken 
feltűnt, p r o et c o n t r a érveltek. Ma ugy állunk, hogy a nmeit, 
püspöki kar véleménye szerint ez idei augustus hóban tar tandó 
országos tanitógyülésen kath . népiskoláink, illetőleg a katli. taní tó-
egyesületek képviselői is p r ó b a k é p e n részt fognak venni. E 1 v-
b e n üdvözöljük ezen bölcs elhatározást, mert az a c t i o terére 
vezet. In c o n c r e t o majd csak akkor mondhatunk véleményt, 
ha meglá t juk kath . tanfértiaink, hogy fogják fel hivatásukat , hogy 
lesznek készek s képesek helyt állani s hivatásukat betölteni. 

* Keligio 1883. II . 1G—18. sz. 
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s mily közoktatásügyi politika az, melynek elő-
adásával Trefort minister ur a fennevezett ta-
nácsosát megbizni méltóztatott. Észrevételeinket 
e beszédre más helyen teszszük meg. Álljon itt 
tisztán annak szövege. 

Miután a tanácsos ur kijelentette, hogy 
Trefort közoktatásügyi minister ur megbízásából 
tartja üdvözlő, illetve megnyitó beszédét, s mi-
után a szokásos üdvözlés után elég világosan 
tudtára adta a gyűlésnek, hogy amit mond, ah-
hoz körülbelül kötelessége lesz a t. országos gyű-
lésnek ragaszkodnia, igy folytatá :* 

% Feladatunk az, hogy a népet, amennyire 
csak tehetségünkben áll, neveljük jóerkölcsüvé, 
vallásossá, munkássá, értelmessé és mindenek 
felett, amennyiben hatalmunkban áll, ép, egész-
ségessé, testileg is erőssé. 

Ezt mondani könnyű, uraim, de nehéz a 
fe'adat keresztülvitele,. Tudjuk, hogy az egész 
nép, egyénekben és tömegében tekintve, bár 
drága neki az egészség, azzal nem gondol min-
denkor eléggé, elhanyagolja annak helyreállítá-
sát, s mikor szükség van rá, ápolását 

De a népnél a munkára való hajlandóság 
is, — szomorúan tapasztaltuk legközelebb — 
nem benső meggyőződésen alapul, hanem csak 
<>sztönszerüség kifolyása. Ezt a munkátlanságot 
átváltoztatni a munkásságra való hajlammá, 
mely benső meggyőződésből származik : ez nem 
könnyű feladat. A nép a munkában nem a lé-
lekemelő, erkölcsnemesitő, nem az embert ma-

* A félhivatalos „Nemzet" szerint. 
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gasra felemelő tényezőt látja, hanem a megalá-
zást. Az értelmiségre való törekvés, hál* Isten az 
ő kegyelméből ezt a népet a legtisztább józan 
észszel áldotta meg, legalább általában nem 
mondható közérzetnek; az arra való eszközöket 
nem akarja felhasználni, vagyoni áldozatot nem 
akar érte hozni, és még inkább megvonja tőle 
idejét. 

De egyet nem szabad megtagadnunk a 
néptől : van benne a vallásosságra hajlam. 
Kénytelen vagyok azonban ezt is bizonyos fokra 
leszállítani, és azt mondani, hogy ez sem az ér-
telem, és a munka által megszentesitett érzelem-
ből foly, hanem szolgai úgynevezett isteni 
félelem. 

Nem ok nélkül hoztam fel uraim ezeket, 
mert épen ezek azon akadályok, melyekkel 
mindazoknak, kik a közmivelődés előmozdításán 
fáradoznak, küzdeni kell. Önök tárgyalandó té-
teleikben figyelemmel voltak ezekre. Felvették 
az egészségügy idevágó kérdését, a szellemi ta-
nítás főbb momentumait, a munkára való tér 
egyengetését, a mezei gazdaság, a házi ipar 
gyakorlását. De engedelmet kérek, sokat nem 
hoztak fel, amik ezekkel szoros kapcsolatban 
vannak. És ha csak ezekre törekednénk, ami 
szintén igen dicséretes törekvés, még nem ten-
nénk sokat, vagy nem tennénk többet, mint 
könyvekkel, könyvben adott utasításokkal akarni 
ezen nagy és nevezetes czélt megoldani. A 
könyvek, mint minden téren, liol a sajtó nyi-
latkozik, igenis hatalmas eszközt képviselnek 
úrra, hogy az emberi értelem és szellem mivel-



tessék. De bocsánatot kérek, ha e helyen ki-
mondom, hogy az igenis egyoldalú eszköz ; töb-
bet mondok, maga az iskolai tanitás, amint mi 
azt; közönségesen gyakoroljuk, a nevelésnek 
egyik, nem épen utolsó, de nem egészen meg-
felelő eszköze. Ne méltóztassanak ezeken a sza-
vaimon csudálkozni. 

Igenis, nem a tanitás a czél, uraim ! Hogy 
azokat a nehézségeket és akadályokat, melyeket 
emiitettem, melyek meg vannak, melyeket nem 
szabad ignorálnunk, legyőzzük, arra nekünk ne-
velnünk kell. A nevelésnek, igenis, eszközéül ve-
hetjük és kell is, hogy felhasználjuk a könyve-
ket ; de hogy munkássá, értelmessé, s igy jó 
erkölcsüvé és vallásossá legyen ; arra nevelnünk 
kell, arra a könyvek nem elegendők. 

Ha azt méltóztatnak kérdezni, hogy mi 
kell tehát ehhez ? Ott vannak a tételekben ki-
tűzve. Amiről azok a tételek szólnak, az mind 
igen helyes eszköz arra, hogy a népet neveljük. 

Szó volt a tulterheltetésröl is. Akár miként 
veszszük, az olvasás, irás, számvetés tanításán 
felül, melyek tulaj donképen nem ismeretterjesz-
tők, hanem az ismeret megszerzésére vezető esz-
közök, mindig fenmarad a történelmi, nyelvi, és 
természettani téren a bő anyag. Akár hogy 
osztjuk be ezeket az olvasókönyvekbe, akárhogy 
központosítjuk, túlterhelés nélkül népiskolában 
megtanítani — kimondom egyenesen — le-
hetetlen. 

Hogy azokat, amiket felemiitettem, kissé 
megvilágítsam, szólnom kellene — de ezt csak 
érinteni kívánom, mert megsérteném a t. gyü-



lés minden tagját, ha belebocsátkoznám e kér-
désbe, — mondom — c-ak érinteni akarom 
azt, hogy az ember világra jöttével magával 
hozza szellemi erőinek csiráit fejletlenül, és fej-
lesztés, a társadalmi hatás alatt a maga erején 
halad, — annyira ily módon halad, hogy ki le-
het mutatni, hogy az eszmélni kezdő gyermek 
a maga erején bizonyos tevékenységet nyilvánít, 
melyek napról-napra, évről-évre mindinkább fej-
lenek. És ez a tevékenység munkában nyilat-
kozik, és ez a munka a mi nyelvünkön játék. 
Ezt a kérdést is méltóztattak felvenni a tételek 
közé. A gyermekekben az a tevékenység a já-
tokra való ösztönszerüségben, a játék megalko-
tásában és végzésében nyilvánul. Ez, uraim 
munkálkodás, csakhogy nem kenyérszerző mun-
kálkodás ; hanem az emberi szellemnek a leg-
alsó tokon nyilatkozó tevékenysége. Ezen mun-
kálkodást kell nekünk nagyon megfigyelnünk, 
és azokat a játékokat — ámbár az elemi iskola 
első osztályában a gyermek tul van már azo-
kon — akkor sem veszitenünk el szem elől, 
hanem egy tervszerű, okos, hasznos és a gyer-
mek szellemének fejlődésére nagy befolyással 
biró munkálkodássá kell alakitani. 

Azt méltóztatnak talán mondani, hogy hi-
szen mikor tanitjuk a gyermeket, akkor is mun-
kálkodik. Munkálkodik igenis, de az értelem, 
munka, és az az ő tevékenységéből származó 
munkálkodásra hajlását már némileg zavarja 
különösen akkor, ha a székben le van kötve, és 
ott óra számra kényszeritjük ülni, hallgatni, a 
legtöbb esetben tétlenül hallgatni. Ebből támad 
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az unalom és a tanulás megutálása. Ha mi ezt 
a munkára való hajlandóságot a testi fejlődés-
héz, és erőhöz képest kezünkbe veszszük, de an-
nak tárgyat is adunk, épp ugy, mint a gyer-
mek tárgyat szerez játékának, akkor észrevét-
lenül vezetjük át a munkálkodásra, az ő hasznos 
munkálkodására, hogy mindazon czélokat, melye-
ket előnkbe tüztünk, ezáltal nemcsak megkezd-
jük, de könnyebben elérjük. 

Nehéz feladat, uraim. Azt az ellenvetést 
fogja nekem minden tanitó tenni : hogyan lehet 
ezt az iskolában megcsinálni ? Pedig meg lehet; 
meg lehet ugy, hogy ha azon munkálkodást 
nem kötelességszerüleg rójuk rájok; ha azt ugy 
viszszük, hogy ők bizalommal szólhatnak, kér-
déseket tehetnek hozzánk ; ha azt mondhatjuk, 
hogy ezáltal a munkálkodás által az ismeretek 
szerzésére szolgáló tudvágyat felköltöttük ben-
nük. Ez pedig meg van, csak nem kell elölni. 
Ha mi a házi munkálkodás közben a tudásvá-
gyat helyesen és okosan költöttük fel; ha azt 
fokról-fokra okosan és helyesen elégítjük ki : 
akkor, uraim ! a házi munkálkodás vezet ben-
nünket eléje az értelmi nevelésnek. Nem akarok 
e dolog fölött sokat időzni; nem akarom fel-
hordani uraim, azt, hogy többen megkisérlették : 
azok közé tartozom magam is. 

Ha széttekintünk Magyarország földjén, 
hála Istennek, azt látjuk, hogy 10 év alatt jó-
ravaló emberek keze alatt a kertészkedés, házi 
ipar egyik-másik ága virágozni kezd. Ha azon 
munkát, mit eddigelé ezen a téren kifejtettek, 
az ismeretek terjesztésére irányozzák, s ahhoz 
15* 
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segitségül veszik, talán még sem olyan nagyon 
nehéz az a megoldás. Ha valaki nem próbálta, 
ám felhívom mindazokat, kik szerény előadáso-
mat figyelemmel kisérik, méltóztassanak meg-
próbálni ; ha az órák kiszabott idején kivül 
akárminemü munkával kellemesen foglalkoztat-
ják, ha azok bizalmasak, annyi kérdést fognak 

• tenni, hogy a tanitó nem győz elég feleletet 
adni azokra, s a kérdések mindig oda irányul-
nak : miért csinálja ő azt ugy, miért kell azt 
ugy használni; mi annak az oka, hogy az ugy 
van és nem máskép ? És ha ezen kérdésekre 
okos feleleteket adnak, a természettan sok kér-
dését fejti meg nekik a nélkül, hogy kézi 
könyvre lenne szükség. 

Nem kell kézikönyv, hanem kell ismeret. 
A tanítónak tehát sokat kell tudni, sokat kell 
tanulni, hogy ezen együgyü, de mindig okos 
kérdésekre helyes feleletet tudjon adni; a taní-
tónak ügyelni kell arra, hogy a széjjel szórt, 
imitt-amott összegyűjtött kérdéseket egy egészszé 
összerakhassa; és akkor fogja tapasztalni, hogy 
a nép felvilágosítására s értelmesedésére meg-
kívántató ásványi, növényi és állattani ismere-
teket, még a legszükségesebb természettani té-
teleket is, észrevétlenül megtanította. És ime, 
uraim, ezzel a tulterheltetésnek egyik ága el-
esik, de csak ezzel; másként nem. Nem azt 
akarom ezzel mondani, hogy mindent össze-
vissza kell tanítani, mindezen dolgokat nem kell 
rendbe szedni; hanem azt akarom mondani, 
hogy az ismeretek anyagát ezt is egyenkint 
csak igy lehet összegyűjteni, csak igy lehet ma-
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radandóvá és csak igy leliet hasznossá tenni. 
Uraim, ott van a tulterheltetésnek egy másik 
tényezője : a történelem s földrajz tanítása. Az 
ország különböző vidékein igen sokféle földrajzi 
tankönyv jelent már meg. Voltak s vannak 
köztük okos könyvek; irodalmilag nem lehet 
kifogást tenni ellenök, és én valóban sokszor 
gyönyörködtem bennök. 

De megvallom őszintén, bizonyos keserűség 
hatja át lelkemet, valahányszor arra gondolok, 
hogy sok iskolában — talán a legtöbben — 
szórói-szóra kell ezen könyveket a tanulóknak 
betanulniok. Ez először helytelen, másodszor 
ok nélkül való időveszteség, és harmadszor a 
léleknek eltörpitése. Miért ne lehetne ezt a fen-
tebb emiitettem módon, vagy talán beszélgetés, 
talán olvasás közben megtanulni ? Miért ne le-
hetne ezen ismereteket, melyek a köznépnek 
szükségesek, lassankint 5 - 6 év lefolyása alatt 
tanitani meg ? En azt hiszem, nagyon lehetne, 
így vagyok a történelem megtanulásával. Ha 
tudós emberrel állok szemközt, vagy tudós pro-
fessorral van dolgom, megkövetelem a tudomá-
nyos rendszert; de nem követelem népiskolai 
tanulótól, hogy a történelmet könyvből szóról-
szóra megtanulja. 

Mire való ez ? Nincs ennek semmi értelme! 
Miért ne lehetne a történelmet épugy, mint a 
földrajzról mondottam, olvasás közben lassan-
kint, fokozatosan évek során keresztül megta-
nulni, és évek végével talán rendbe szedni ? 
Sokat lehetne erről beszélni; de én nem vagyok 
erre itt hivatva, sem nem tolom fel magamat 

9* 
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hivatottnak arra, hogy ezen t. gyűlésnek leczkét 
tartsak, de nem hallgathatom el ezen momentu-
mot. És nem hallgathatom el azért, mert szo-
morú tapasztalataim vannak azokról, miket el-
mondottam, hogy valósággal a természetrajz, 
természettan, történelem és geografia a könyv-
ből és kivált szószerint tanitva a szegény gyer-
mekeknél szellemi szegénységet, értelmi megbé-
nulást eredményezett. Erre igazán mondhatjuk 
a régi latin költővel „Oleum et operám per-
didi !" És ha valahol igaz az írás szava, igaz 
i t t : hogy a betű megöl; a lélek az, mi meg-
elevenít. 

Itt mondhatjuk el szintén, nem a szentírás, 
de az iskola értelmében, hogy a betű megöl. 
Mindabból pedig, uraim, amit elmondottam, ne 
azt méltóztassanak kimagyarázni, hogy az olva-
sókönyv a tanítás központja, mire törekedni 
kell; az csak egyik szerény eszköze a tanitás-
nak. A tanítás központja, uraim, a házi munka 
felsőbb, kifejlett alapon. És ezen pont körül kell 
forogni a többi dolognak, nem számitva ide az 
úgynevezett mechanicai tanítást; hová tartozik 
az olvasás, irás, mert azt nehéz másként, mint 
mechanicus módon tanítani. Sőt bizonyos fokig, 
midőn az értelem fejlődik, még talán a közön-
séges számvetés is mechanicus munkálkodással 
sajáttittatik el. Mindezeket pedig azért voltam 
bátor felhozni, hogy most, midőn ezen kérdések 
fölött méltóztatnak tanácskozni, méltóztassanak 
talán a felliozottakat szerény utbaigazitásul te-
kinteni. Vegye számba azokat kiki a saját be-
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látása szerint és tapasztalásához képest, de álta-
lában vegye számba. 

Erre felhivom figyelmüket, mert ámbár itt 
még nem mondottam, de ki kell mondanom, 
hogy én a iestgyakorlatok tanitásának föltétlen 
barátja vagyok, mert tudom azt, hogy a haza 
ifjúságának erősnek kell lenni akkor, amikor 
arra a nemzet támaszkodni akar ; eléri pedig 
azáltal, ha az ügyesség azon fokára fölemelke-
dik, melyen más nemzetek állnak, melyekkel 
esetleg szembe kell szállani. De nem tartom 
azért a tornázást sem ezen szempontbél, sem 
tisztán az egészség ápolása czéljából egyedüli 
eszköznek ; sőt tapasztaltam, hogy sokszor rová-
sára van annak. Hanem tartom a kézi munkát 
olyannak, mint amely nemcsak az erőt fejleszti, 
hanem az egészséget is erősbiti, hanem tartom 
az ügyességet, azon apró ügyességet, mely nem 
csak a táborban kell, hogy nyilatkozzék, hanem 
a ház körében. 

Mindezek együvéhaté oly tények, melyek-
hez hozzávéve még a könyvek használatát is, 
ezekkel a népnevelést elő lehet mozdítani, ki 
lehet fejleszteni és biztos útba igazítva, el lehet 
mondani, hogy neveltünk az életnek. Mert kü-
lönben az a mondás, hogy neveljünk az élet-
nek, csak frázis. 

Bocsánatot kérek a t. közgyűléstől, hogy 
épen akkor, midőn engem az ülés ünnepélyes 
megnyitására felhívni méltóztatott, e dologról a 
fárasztásig szóltam. 

De szivesen szóltam, és szívesen szóltam 
volna még akkor is, ha nem hallgattak volna 



meg. Köszönöm, hogy meghallgattak. És most 
bezárhatnám beszédemet azzal, hogy őszinte 
örömmel üdvözlöm a tisztelt képviseleti közgyű-
lést. De van még valami mondani valóm, ami 
a lelkemet nyomná, ha nem érinteném. 

Nekünk Magyarország területén jellegükre 
nézve különböző iskoláink vannak. Vannak fe-
lekezeti iskoláink, igen nagy számmal; vannak 
községi iskoláink, kevés számmal; és vannak 
állami iskoláink, még kevesebb számmal. 

Az én meggyőződésem az, — nem ma ke-
letkezett, már régi, - hogy az a gyermek van 
igazán jól, helyesen nevelve, mely okos és sze-
rető szülők keblén nevelkedett. Ne kicsinyeljük, 
uraim a felekezeti iskolákat! A felekezeti isko-
lák régi idő óta tesznek a köznevelés ügyének 
a maguk nemében jó és sok helyt kipótolhatat-
lan szolgálatot: és a felekezeti iskolák, — leszá-
mítva némely árnyoldalaikat, melyekkel ők is, 
mint minden emberi intézmény, birnak,* - -
Mag3^arországon megtették kötelességüket. Meg 
fogják tenni ezentúl is. Örüljön a nemzet, hogy 
a különböző egyházak szeretettel szorítják keb-
lükre iskoláikat, mert ott ugy a szülők, mint 
az egyházi hatóságok szeretettel nézhetnek a 
gyermekek ntán. Ott együttesen cselekesznek és 
áldoznak a gyermeknevelés érdekében ; és ez az 

i 
* Kár volt ezen árnyoldalakat fel nem emliteni s egyenesen 

meg nem nevezni a min. tanácsos urnák, mi meg elleneinktől is szívesen 
fogadjuk a j<5 tanácsokat s ú tba igazító figyelmeztetéseket, annál 
szívesben s nagyobb hálával vettiik volna azokat a tanácsos úrtól , 
kit eme fontos őszinte vallomása u tán elleneink sorába nem igtat-
l iatunk, de igy csak puszta plirasisnak tek in t jük ezen nyi la tkoza to t . 
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áldozatkészség nagy összegben, évenkint majd-
nem négy millió forintban nyilvánul. 

Én tebát tisztában vagyok magammal az-
iránt, bogy a felekezeti iskolák intézménye he-
lyes ; ez a nagy családnak tekinthető egyház-
ban a szülőket helyettesítő, a szülőkhöz és egy-
házi hatóságokhoz legközelebb álló mivelő 
intézet. 

De ne kicsinyeljük a községi iskolákat 
sem ! Azoknak is meg van hivatásuk. Mert ahol 
a sors véletlenül ugy hozta egy községbe össze 
az embereket, bogy az egyik felekezethez 20 --30, 
a másikhoz több kevesebb lélek csatlakozik, az 
ilyen községben anyagi lehetetlenség, bogy min-
den felekezet külön iskolát tartson fenn. Itt te-
hát nemcsak indicálva van, de parancsolólag 
előáll a községi iskola szüksége, mely, ha a 
község a maga erejéből nem birja, állami se-
gélylyel is felállitandó. 

A községi iskolának mindazon előnyei meg-
lehetnek, melyek meg vannak a felekezeti isko-
lának. Itt is ott vannak a szülők, ott vannak 
az egyházi hatóságok. Miért nem szoríthatnák 
tehát a szülők, és az egyházak a községi isko-
lákat épen olyan szeretettel keblükre, mint a 
felekezeti iskolákat ? És ha nem szorítják, ak-
kor vagy még tévedés forog fenn ezen isko-
lákra nézve, vagy még nem ébredt fel a hely-
zet tudása, vegy Isten tudja minő indifferentis-
mus játszik közbe. 

Az egyház teljesiti a maga kötelességét; 
tanítja a vallás-, a bit- és erkölcstan tételeit 
gyermekeinek. Az egyház tebát nem mulaszt 
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semmit, és igy nem panaszkodhatik, liogy a 
községi iskola vallástalan. 

Áttérek most a harmadik csoportra, az (il-
lami iskolákra. Vannak Magyarország területén 
községek, amelyekben sem a felekezetek, sem 
maguk a községek nem birják az iskola fenta í̂ -
tásával járó költségeket előállítani. A törvény 
tehát gondoskodott róla, hogy ily esetekben az 
állani költségén állittassék iskola, mely megfe-
leljen ugyanazon követelményeknek, melyekkel 
a felekezeti és községi iskolák irányában fellé-
pünk. Ha tehát megtörténik mindaz, aminek 
megtörténnie kell, és ami megtörténik a feleke-
zeti iskolákban : akkor az állami iskolákról sem 
lehet egyebet mondani, mint hogy az oly insti-
tutio, melyet a szükség hozott létre oly helye-
ken, melyeken másképen az emberi mivelődés 
ezen tényezőit létesíteni nem lehetett volna. 

Csak azt akartam ezen rövid fejtegetésem-
mel kifejezni, hogy Magyarország területén, hol 
annyiféle a felekezet, és ahol ezen felekezeties-
ségből annyiféle különböző érdek támadt, ne 
legyen soha ok arra, hogy ezen különböző jel-
legű iskolák hivatása, és szüksége fölött akár a 
községi tagok, akár a tanítók, akár az egyházi 
személyek, akár a köztisztviselők közt fel a 
kormányig, kérdés keletkezzék. Egy czél van 
előttünk: a nemzet nevelése. Neveljük azt min-
den tisztességes eszközökkel. Tisztességes eszkö-
zök a felekezetek kezében levő iskolák épp ugy, 
mint a községiek és mint az államiak. 

Arra hivom tehát fel t. közgyűlést, méltóz-
tassék a szempontok figyelembe vételével szólni 
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a kérdésekhez. Méltóztassék csupán azt a főczélt 
tekinteni, és csak afelé törekedni, hogy a nem-
zetet tisztességes eszközökkel neveljük, neveljük 
azon a helyes uton, melyet ezen közgyűlés is 
egyengetni igyekszik, amely uton mi, és azok 
is, kik nincsenek jelen, mert nem lehetnek jelen 
a képviseleti rendszernél fogva, lassan bár, de 
folyton haladunk a czél felé. 

Mondám máskor is, az imént is, hogy e 
czél felé való haladás, — ne ámitsuk magun-
kat, — nem oly könnyű, mint azt szóval ki-
mondani. Ezen czél felé haladás ugyanazon ké-
pet tárja elénk, mint az emberi művelődés tör-
ténete. Évezredek során formálódott, gyarapo-
dott az emberinem mivelődése, de csak roppant 
lassú lépésekkel halad előre és nagy időközök-
ben mutathat fel számbavehető eredményt. 

Tudván ezeket, ne csüggedjünk, de le-
gyünk úttörői azon pályának, melynek hivatása 
az embereket jóerkölcsüekké, becsülettel, tisztes-
séggel megélhetőkké nevelni. És ha ezt teszszük, 
akkor elérhetjük legalább azon öntudat meg-
nyugtató érzetét, hogy kötelességünket becsüle-
tesen teljesítettük. 

És most, uraim, ajánlom szives figyel-
mükbe, ajánlom a hatóságok megfontolásába, 
eszélyességébe és körültekintésébe azon nagy 
ügyet, melynek képviselői vagyunk. Munkál-
kodjanak ezen ügy érdekében szives örömmel. 
Azon munkától, melyhez ily auspicium alatt 
fognak, nem fog elmaradni Isten áldása, és 
azon munkát a nemzet elismerése és dicsőítése 
fogja önöknek megjutalmazni." 
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IV. Es eme fontos beszédet következő ész-
revételekkel kiséri a szerkesztő : 

„Az iskola az egyház melegágya. Itt csíráz -
tatja tovább az egyház a Teremtő által az em-
beri természetbe elültetett, és a vallásos szülék 
által kikeltett nemes magvakat, mig kellő ki-
fejlesztés, és gondos ápolás után a majdnem kész 
embert a nagy világ küzdelmeinek, az élet vi-
harainak átadhatja. Ezért, érdekli az egyházat, 
mint reá nézve életbe vágó kérdés mindaz, ami 
az ifjúság nevelését, szóval az iskolákat, különö-
sen azoknak irányát, és szellemét illeti. 

Országunk fővárosában „Országos tanitó-
képviseleti gyűlés" tartja üléseit. Szent István 
király nemzeti nagy napja előtt nyilt meg az, 
és egy egész hétig fog tartani. Nagy eszme, 
magasztos tárgyak, a nemzet anyagi és szellemi 
boldogulásának alapjai forognak szóban. Arról 
van szó, mikép lehet népünket anyagilag és 
szellemileg erősebbé, tökéletesebbé, boldogabbá 
tenni. Csak kimondani kell e szavakat: tökéle-
tesebbé tenni, mivelni, boldogítani, és az egy-
ház szive mélyéből érzi e szót merítve; mert 
neki az emberek mivelése, tökélyesitése, boldo-
gítása életczél, főfeladat, — az örök igazság 
fényében ragyogván szemei előtt édes Udvözi-
tőnk törvénye, melynek első §-a gyanánt azt 
olvassa az írásban : „Legyetek tökéletesek, mint 
a ti mennyei Atyátok tökéletes." Midőn tehát 
embert mivelő, tökélyesitő intézetekről van szó, 
az egyház szive élénkebben dobog fel, és a leg-
szentebb érdeklődés melegével fordul oda, ahon-
nan e nagy szót hallja : iskola. 
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Ily élénk, mondhatni nyugtalan érdeklő-
déssel tekint e napokban a kath. egyház a II. 
országos tanitó-képviseleti gyűlésre. Érdeklődé-
sét fokozza azon körülmény, bogy itt nem egye-
sek ötletszerű szárnypróbálgatásairól, hanem az 
ország egész közoktatásügyi rendszerét kezeibe 
központosítani törekvő kormánypolitika jól át-
gondolt, és évek óta előkészített komoly actió-
járól van szó. Ugyané fokozott érdeklődéssel 
vártuk, és hallgattuk meg mi is Gönczy Pál 
ministeri tanácsos beszédét, melylyel Magyaror-
szág tanítóinak országos gyűlését a közoktatás-
ügyi minister ur nevében megnyitotta. 

E beszéd valóságos programmbeszéd. Meg-
kaptuk abban, amit vártunk: a kormány ve-
zéreszméit, melyeket az alsóbb iskolai oktatás 
újjászervezése terén követ, és tanítóink által kö-
vettetni akar. A nagy jelentőségű beszéd két 
irányban tolmácsolja a magyar kormány köz-
oktatásügyi intentiéit, és e kettős szempont sze-
rint világosan két igen jelentős tartalmú részre 
oszlik. 

Mikor 1868-ban az országgyűlés az ismert 
népiskolai törvényt meghozta, a magyar nem-
zeti népiskolai közoktatásnak sem paedagogiai 
szellemét, sem annak vallás-politikai jellegét elég 
világosan nem körvonalozta. Az országban ak-
koráig egyedül létezett hitvallásos iskolák mel-
lett felállította a megbatározott hitvallást nélkü-
löző közös, vagyis községi és állami iskolákat; 
de a két iskolai rendszer közt a határvonalat 
világosan meg nem húzta. Az élet és a nevezett 
törvénynek alkalmazása még kuszáltabbá, s ho-
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mályosabbá tette a kormány közoktatásügyi 
szándékait. Az elközösités és elállamositás tár-
sadalmi járványnyá kezdett elfajulni, és oly esz-
közöket hozott használatba, melyek kétségtele-
nül meggyőztek minden figyelmes érdeklődőt 
arról, hogy hazánkban igen nagy, nagy volt 
legalább akkor, fel egész a legmagasabb kor-
mánykörökig azoknak a száma, kik a régi, ke-
resztény bitvallásos iskolák, és az uj közös, vagy 
állami iskolák közti elvi ellentétet egész a végle-
tekig készek hajtani, kik szerint az u. n. fele-
kezeti iskolák, mint egy lejárt kor tisztes ma-
radványai, egyéb hivatással nem birnak többé, 
mint hogy az elközösités, elbitvallástalanitás di-
vatos rabló politikájának zsákmányul szolgálja-
nak. Gönczy Pál beszédében egy kis világossá-
got deritett a helyzetre, és a vad elközösitési 
mániát hivatalosan desavouálni igyekezett. Ki-
fejtette a közoktatásügyi minister nevében, hogy 
mi a kormány köznevelési rendszerének paeda-
gogiai főelve, és igyekezett a bitvallásos isko-
lák rendszere mellett felállított u. n. községi és 
állami iskolák létjogát, raison d'etre-jét körvo-
nalozni, megállapítani, igazolni. 

Szívesen, söt örömest kijelentjük, hogy a 
ministeri tanácsos ur beszédének azon részére, 
melyben a kormány népnevelési politikájának 
paedagogiai oldalát fejtegette, ugy szólván sem-
mi észrevételünk sincs. Amit a kormány nevé-
ben a népnevelés, a népiskola czéljául ö mlga 
hirdetett, az mind helyes, igaz s jól volt mond-
va. Mert csakugyan egészségessé, munkássá, értel-
messé, erkölcsössé, vallásossá nevelni a népet, ez 
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a népiskola feladata, és nem egyéb; és ezzel 
egyúttal minden ki van merítve, és semmi sincs 
kihagyva abból, amit a népiskola czéljáról 
mondani lehet és kell. Meg is kapta a ministeri 
tanácsos ur e nyilatkozatáért rögtön a lelkese-
dés viharos éljeneit a tanitógyülés azon túl-
nyomó nagy többsége részéről, mely a nevelés 
valláserkölcsös főczéljának hive, s mely túl-
nyomó többségben a képviselőházi padok cen-
trumában helyet foglalt katholikus tanitóképvi-
selők a vezérek. 

Egyszer azonban mégis elszólta magát be-
széde ezen első részében a minister népnevelés-
ügyi alteregója. Es ez ott történt, ahol népünk val-
lásosságát jellemezve, azt mondá róla, hogy az 
„nem az értelem és munka által megszentesitett 
érzelemből foly", hanem nem egyéb, mint „szol-
gai, úgynevezett isteni félelem." 

Tudjuk mi, mit akart a min. tanácsos ur 
ezzel mondani: azt, hogy népünket vallásában 
is müveitebbé, értelmesebbé, czéltudatosabbá, 
munkásabbá kell tenni. De a szavakat, magya-
rán kimondjuk, szerencsétlenül választotta meg. 
A magyar nemzet oly magas állású paedagog-
jának, mint ő, kinek tanácsa nélkül a szakmi-
nister egy tapodtat sem tenne a népnevelés 
terén, nem volna szabad nem tudni látszania, 
hogy a vallásosság szellemének egyik alapér-
zelme az „isteni félelem", a timor Domini, 
melyről irva vagyon, hogy az Ur félelme a 
bölcsesség kezdete. Azt is tudnia kellene az or-
szág vezérnépnevelőjének, hogy az isteni féle-
lemnek szolgainak is nemcsak szabad és illik... 
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de kell is lennie, mert liiszen az ember, és Isten 
közötti viszony, melyen alapszik a vallásosság, 
az „isteni szolgálatra" született szolga, és az ezen 
szolgálatot jogosan igénylő Ur viszonya, mely 
oly változhatatlan viszony, hogy azon az em-
beriség magát a cultura semmiféle fokán tul 
nem teheti. Serviliter servilis, 'szolgalelkü félel-
met értett bizonyára a min. tanácsos ur az ál-
tala megbélyegzett „isteni félelem" alatt. Ámde 
akkor mig egyrészt tévedett, másrészt sértett. 
Tévedett, mert a magyar nép minden egyéb, 
csak nem szolgalelkü. De sértett is ; mert a 
magyar nép jellemét meggyalázta — amit bi-
zonyára nem akart, és csak a rosszul válasz-
tott szavaknak lehet felróni. 

Csak az az egy észrevételünk van ezúttal 
a, progrannnbeszéd paedagogiai részére. Annál 
több van azonban annak második, politikai ré-
szére, hol a min. tanácsos ur a meghatározott 
hitvallású, és a meghatározott hitvallást nélkülöző 
községi és állami iskolák közt levő viszony szel-
lemét fejtegeti. 

„Nekünk Magyarország területén, igy kezdé 
a tanácsos ur beszéde második részét, jellegökre 
nézve különböző iskoláink vannak Vannak fe-
lekezeti iskoláink, igen nagy számmal; vannak 
községi iskoláink, kevés számmal; és vannak ál-
latni iskoláink, még kevesebb számmal." Benis-
simo ! A tényállás csakugyan ez. Ámde amit a 
ministeri tanácsos ur e tényállás körül tovább 
fejtegetett, az tisztelettel legyen mondva, már 
vagy nem ugy szándékoltatott mondani, amint 
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mondatott, vagy nem mondatott ugy, aliogy 
szándékoltatott. 

Először is, amit a felekezeti, jobban mond-
va hitvallásos iskolákról, azok jogi alapjáról, 
„helyes"-ségéről, szolgálatairól, a családhoz- való 
viszonyáról és a többiről mond, azt mind alá-
írjuk, — annak az egyetlenegy helynek a ki-
vételével, ahol azt mondja, hogy az ily hitval-
lásos iskolák „sok helyt kipótolhatlan szolgála-
tot" tesznek. Engedelmet kérünk a méltóságos 
tanácsos úrtól, a mi katholikus népiskoláink 
nem csak sok helyt, de mindenütt, ahol ka-
tholikusok laknak, kipótolliatatlanok : azaz sem 
a községi, sem az állami iskola azokat nem pó-
tolhatja sehol; nem pótolhatja pedig azon egy-
szerű oknál fogva, mert sem a községi, sem az 
állami iskola nem nyújt elég kezességet aziránt, 
hogy benne a kath. gyermekek katholikus szel-
lemű nevelésben részesülnek. Azt gondoljuk, oly 
tapasztalt tanférfiúval szemben, milyen Gönczy 
Pál ur őmga, felmenthetjük magunkat a to-
vábbi bizonyítástól, és csak azt kérdezzük: 
nyujthat-e kellő garancziát a közös és állami 
iskola a kath. ifjúság katholikus szellemű neve-
lése iránt, midőn abban mindenféle vallásúak, 
még zsidók és semmihitüek is vegyest nevelnek!? 
Egyébiránt, hogy a hitvallásos iskolákat, leg-
alább a katholikus ifjúságra nézve a katholikus 
hitvallású iskolákat valóban sehol sem pótolhat-
ják a községi vagy állami iskolák, az magának 
a min. tanácsos urnák egy más nyilatkozatából 
egész világosan következik. Ezt mondja ugyanis : 
„Ez a nagy családnak tekinthető egyházban a 

m 
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szülőket helyettesítő, a szülőkhöz, és egyházi 
hatóságokhoz legközelebb álló mivelő intézet", 
t. i. az u. n. felekezeti iskola. Ha ez igaz ; ha 
a hitvallásos iskola a szülőkhöz és az egyház-
hoz legközelebb áll : ugy semmi sem állhat sem 
a szülőkhöz, sem az egyházhoz közelebb, és igy 
azokat e legközelebbi viszonyban családhoz és 
egyházhoz bizonyára semmi sem pótolhatja. 

Ámde most jön csak a java, t. i. Gönczy 
Pál ur beszédének az az enuntiatuma, melyért 
a hitvallásos iskolák hivei, és mi katholikusok 
első sorban, örök hálára vagyunk lekötelezve a 
ministeri tanácsos urnák. 

Nekünk katholikusoknak, és velünk együtt 
valamennyi hitvallásuaknak, ily erős fegyvert 
kezünkbe szolgáltató nyilatkozat hivatalos rész-
ről a községi és állami iskolákat illetőleg még 
nem történt! így, a kormány fedezete alatt 
nemrég még dus virágzásban állott elközösitési 
mániát kormányférfi még nem desavouálta, nem 
bélyegezte meg soha ! De halljuk magát Gönczy 
Pál ministeri tanácsos u ra t ! Később kitűnik 
majd, őszintén beszélt-e vagy nem ? 

A községi iskolák „hivatását", létjogát, ha-
táskörét igy körvonalozta. »Ahol a sors vélet-
lenül ugy hozta egy községbe össze az embereket, 
hogy az egyik felekezethez 20—30, a másikhoz 
több kevesebb lélek csatlakozik: az ilyen községben 
anyagi lehetetlenség, hogy minden felekezet külön 
iskolát tartson fenn. * * 

Az állami iskolák létokáról pedig kissé 

* E definitio mellett nagyon kevés k ö z ö s i s k o l á n a k 
lehetne l é t j o g á t ná lunk feltalálni. 
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alább igy nyilatkozott: „Vannak Magyarország 
területén községek, amelyekben sem a felekeze-
tek, sem maguk a községek nem bírják az iskola-
fentartással járó költségeket elöállitani, A törvény 
teliát gondoskodott róla, hogy ily esetekben az 
állam költségén állittassék iskola . . . Az állami 
iskoláról sem lehet (tehát) egyebet mondani, 
mint hogy az oly institutio, melyet a szükség ho-
zott létre oly helyeken, melyeken másképen az 
emberi müveló'dés ezen tényezőit létesiteni nem 
lehetett volna." 

Ezt mondta Gönczy Pál ministeri tanácsos 
a közoktatásügyi minister nevében, a községi és 
állami ikolákról s azoknak létokáról. Örökre 
emlékezetes szavak ; méltók, hogy egyházi isko-
lai főtanhatóságaink, és kath. tanférfiaink szá-
mára folytonos szemmeltartás végett a nyilvá-
nosság fekete-táblájára kiszögezzük. Mit is mon-
dott Gönczy Pál a közoktatásügyi minister 
nevében ? Mi a kormány e napnál világosabb 
nyilatkozatából folyólag az 1868-iki népisk. tör-
vény intentiója a községi és állami iskolák lét-
okával szemben ? Azt mondta a ministeri taná-
csos ur, hogy a községi iskolának ott van 
helye, hol »anyagi lehetetlenség*, hogy minden 
hitvallás külön-külön tartson fen iskolát. ,Itt 
tehát, ugy mond Gönczy Pál, nemcsak indikál-
va van, de parancsolólag előáll a községi iskola 
szüksége, mely ha a község a maga erejéből 
nem birja, állami segélylyel is felállítandó." 
tízóval: a közoktatásügyi kormány hivatalos 
kijelentése szerint községi iskolának ott van 
helye, hol az egyes hitvallásokra nézve külön-

10 
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külön, állami iskolának pedig ott, hol a politi-
kai községnek „a maga erejéből" anyagi lehe-
tetlenség iskolát fentartani. 

No már, kérem szépen, ha ez igaz, — pe-
dig igaznak kell lenni, mert Gönczy Pál mi-
nisteri tanácsos a közoktatásügyi minister meg-
bizásából mondotta: — akkor vagy a magyar 
nyelv szavainak jelentésében teljes felfordult 
világ állott be, vagy annak az eddig felállított 
„kevés" községi és „még kevesebb állami" is-
kolának legtöbbje törvénytelen alapon áll, tör-
vénytelen nton-módon jött létre. 

Ha „községi" iskolának ott van lielye, liol 
az egyes hitvallásokra nézve, mert csak „20—30 
lélekből" állnak, külön-külön iskolát fentartani 
„anyagi lehetetlenség" : akkor Budapesten, liol 
a katholikusok legalább is 200,000 vannak, 
Egerben, Nagyváradon, Kassán, Pécsett, és ha 
nem csalódunk Temesvárott,* és talán még más 
katbolikus püspöki városokban, és másutt min-
denütt, liol a katbolikus hitvalláshoz bizonyára 
nem „20—30 lélek csatlakozik", a községi is-
kolának nincs törvényes létoka, — és lia e 
hatalmas katbolikus középpontokon, e népes 
katli. bitközségek területén mégis községi isko-
lákat felállítottak, az vagy törvénytelen felerö-
szakolása által történt a bit vallástalan iskolának, 
vagy Gönczy Pál ministeri tanácsos urnák 
nincs igaza, hogy ott van helye a községi is-
kolának, hol a bitközségeknek csekély számú 

* Minthogy a tudós szerkesztő ur figyelmét az ország má-
sodik, és az alföld fővárosának nevezett S z e g e d kikerülte, köte-
lességünknek ta r t juk alább ennek tanügyi viszonyait is előadni. 
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tagjaik miatt anyagi lehetetlenség hitvallásos 
iskolát fentartani. Ugyanez áll a „még keve-
sebb" számú állami iskolákról, melyeknek Gön-
czy Pál kijelentése szerint ott van helyök, hol 
„sem a felekezetek, sem maguk a (politikai) 
községek nem birják faz iskola fentartásával járó 
költségeket előállítani." Azt kérdezzük: ha ez 
igaz, ugy hát p. a főváros közvetlen szomszéd-
ságában fekvő Uj-Pesten, hol a katholikus hit-
község lélek-száma az 1883-iki Névtár szerint 
13,138, mit keres az állami iskola ? Hol van 
itt ennek az állami iskolának a Gönczy Pál 
ministeri tanácsos által a közoktatásügyi mi-
nister nevében kijelentett létoka ? Tizenhárom 
ezer lélekből álló hitközség nem birná az iskola 
fentartásával járó költségeket előállítani ? E 
hitközségre, és számos hasonlóra nézve, vájjon 
megvan-e az állami, vagy községi iskolának a 
Gönczy által hivatalosan kijelölt létoka, a hit-
községi iskolafentartásnak anyagi lehetetlen-
sége. ?" 

Nem, és ezerszer nem. Hej tudjuk mi, s 
tudja mindenki, aki csak erővel nem akar sze-
met hunyni a tények előtt, hogy mi az ily 
népes katli. hitközségek területén a községi és 
állami iskoláknak az igazi létoka! Hogy az 
„anyagi lehetetlenség" nem lehet,, oly világos, 
mint a nap. Az elközösitett iskolák egyik lét-
oka egyenesen maguknak a katholikusoknak 
aluszékonysága, tespedése, melyet, mondhatni 
ostoba volna, ha fel nem használná az a bizo-
nyos uralkodó szellem, melynek egyik jelszava : 
„ki a pappal az iskolából." Ez, ez az újmódi 

10* 



eultur-szellem, nem a katliolikus iskola fentar-
tásának „anyagi lehetetlensége", a valódi lét-
oka annak, hogy a legnépesebb katholikus hit-
községek területén is községi, vagy állami isko-
lákat állitottak fel a kormány és tanfelügyelői. 

Ami tehát Gönczy Pál programmbeszédé-
ben a hitvallásos iskolák magasztalására, és a 
községi és állami iskolák létokának kicsinyíté-
sére mondatik, az mind csak mézes madzag és 
lágy syrénhangok a jóhitti és aluszékony katho-
likusok tovább altatására. Mindent könnyebben 
megbocsát az ember, mint azt a feltevést, hogy 
ostoba — és szép szavakkal könnyen rá hagyja 
magát szedetni. Igy járt Gönczy Pál ur is sy-
rénhangu programmbeszédével. Ahelyett, hogy 
az uralkodó népoktatásügyi politika vallás 
iránti őszinte jóakaratának édes hitében elalta-
tott volna, épen ellenkezőleg minden önérzetes 
katholikusnak arczába kergette a vért, midőn 
oly igaz őszinteséget játszó arczczal föltette 8 
millió katholikusról azt, hogy 8 millió ember 
el fogja hinni neki, hogy a kormánynak csak-
ugyan az a népnevelésügyi politikája van, hogy 
csak ott szorgalmazza a községi és állami isko-
lákat, hol az egyházra nézve katholikus iskolát 
fentartania „anyagi lehetetlenség." 

Kétkulacsos politika az egész, nem más, — 
mely máskép beszél szemben, és máskép tesz 
hátad mögött. Vájjon hogyan viseltethetnének 
bizalommal, és amit Gönczy Pál ur egyenesen 
megkíván, „szeretettel", az ily politika, és an-
nak gyümölcsei, az ily kétkulacsos politika ál-
tal teremtett községi és állami iskolák iránt a 
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katholikusok, a szülők és papság ? Es oly bu-
táknak tartja-e ő már a katholikusokat, hogy azt 
meri tőlük még csak kérdezni is : „s miért nem 
szoríthatnák a szülők és az egyházak a községi 
iskolákat épen olyan szeretetlel keblükre, mint a 
felekezeti iskolákat ?!" No de erre is megfele-
lünk. Azért, méltóságos ministeri tanácsos ur, 
hogy nyíltságát nyíltsággal viszonozzuk, mert 
a községi és állami iskola nem az egyház gyer-
meke, — és tulaj donképen nem is az egész köz-
ségé, nem is az egész államé, hanem csak egy 
töredéké, községben és államban azoké a cultur 
dobosoké, kik azt hirdetik szóval, hogy tisztel-
jük a hitvallásos iskolákat, s nekik adjuk az 
első helyet, mert legközelebb állnak a szülők-
höz, és az egyházhoz, e két leghatásosabb neve-
lési faktorhoz, és ezért csak ott közösítünk, ahol 
az egyházközség csekély volta miatt anyagi le-
hetetlenség hitvallásos iskolát fentartani, — tett-
leg azonban épp ott közösitenek, ahol a kath. 
egyházközségek legnépesebbek, ott fosztják meg 
az iskolákat az egyházzal való szoros viszony 
pótolhatatlan jótéteményétől, ahol arra a leg-
nagyobb szükség van, — a városokban. 

Saját szavaival verjük meg ismét a minis-
teri tanácsos urat azon kívánsága miatt, hogy 
az egyház ,épen oly szerelettel* szorítsa keblére 
a közös iskolákat, mint a magáéit. Saját szavai-
val verjük meg ezért, daczára annak, hogy e 
kívánságát teljesen igazoltnak hiszi azon állítá-
sával, hiszen az egyház teljesítheti a maga kö-
telességét (a közös iskolákban is), t. i. ha vta-
nitja a vallás és erkölcstan tételeit a gyerme-
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keknekl Tehát azért kellene a kath. egyháznak 
a közös iskolákat „épen olyan szeretettel" keb-
lére szorítani, mint a katholikus iskolákat, mert 
az egyház papjai a közös iskolákban is tanít-
hatják a „vallás és erkölcstan tételeit!" Nem 
hittük volna, hogy ekkora következetlenség fér-
jen el egy főben — szakának föelvére nézve ! 

A ministeri tanácsos ur beszéde első részé-
ben arra tanította a tanítókat, hogy „igenis,, 
nem a tanítás a czél, uraim. Hogy azokat a ne-
hézségeket és akadályokat, melyeket emiitettem, 
melyek meg vannak, melyeket nem szabad ig-
norálnunk, legyőzzük, arra nekünk nevelnünk 
kell. {Elénk helyeslés és tetszés.) A nevelésnek 
igen is eszközéül vehetjük, és kell is hogy fel-
használjuk a könyveket: de hogy munkássá és 
értelmessé, és igy jóerkölcsüvé és vallásossá le-
gyen, arra nevelnünk kell a népet." 

Ha ez igaz ; ha igaz az, hogy a tanítás ál-
talában, és igy a vallás és erkölcstan tételeinek 
a tanitása egymaga, nem czél, hanem csak esz-
köze a nevelésnek; ha igaz az, — már pedig 
igaznak kell lenni, mert Gfönczy Pál mondotta, 
miszerint arra, hogy vallásossá legyen a nép, 
azt vallásában ,nevelnünk kell* : akkor, mivel 
a katli. egyház a községi, és állami iskolákban 
a vallás és erkölcs tételeit csupán taníthatja, de 
nem nevelhet, mert az ily iskolákban nem ő a 
nevelő — vagy a közös és állami iskolákat nem 
ölelheti keblére a kath. egyház „épen oly sze-
retettel" mint a maga vallásos iskoláit, vagy azt 
kénytelen mondani Gönczy urnák a szemébe: 
Magyarország első népiskolász u r a ! ön nem 
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tudja a maga szakját: egyszavában azt mondja, 
hogy nem a tanitás a czél, hanem a nevelés, s 
igy arra, hogy a nép vallásossá legyen, „arra 
nevelnünk kell a népet", de más szavában mái-
mást mond, és elégnek tartja a községi és ál-
lami iskolában arra, hogy a nép vallásossá ne-
veltessek, csupán az, hogy ott az „egyház a 
vallás és erkölcstan tételeit tanitja a gyerme-
keknek. 

De nekünk katholikusoknak kimondhatat-
lan nagy szolgálatot tett a ministeri tanácsos 
ur nyilatkozatával: és azért fogadja elszólásai-
ért ezennel forró köszönetünket." 

V. A tanitógyülésben történtek nyomán pe-
dig észrevételeit következő szép tanulságos esz-
mékben adja elő ugyanazon lap szerkesztője : 

Katholikus tanítóink az egyház szervezeté-
ben, és főleg actiójában, igen fontos szerepet játsza-
nak. A tanitó a lelkész jobb keze, a hitközségi 
gyermekeknek a lelkipásztor vezetése alatt egy-
házilag megbízott és felhitelt nevelője, szóval: 
mintegy a tanitó, és tanuló egyház összekötő 
kapcsa. Ezért áll érdekében az egyháznak éber 
figyelemmel kisérni mindent, a mi tanítóink ér-
dekében történik s amit tanítóink maguk tesz-
nek. Egyházunk főpásztorai megengedni méltóz-
tattak, hogy katli. tanférfiak, katholikus nép-
tanító egyleteink küldöttei, a közoktatásügyi 
minister által összehívott II. országos tanitó-
képviseleti gyűlésen „próbaképen" megjelenjenek. 
E főpásztori engedély, illetve rendelet alapján, 
körülbelül 300 országos tanitó képviselő közt, az 



ország fővárosában megjelent vagy 80 katliolikus 
népiskolai tanférfiu. 

Első pillanatra kitűnik, hogy ez az arány, 
300: 80, annak a súlynak, melylyel a katli. 
egyház az ország népiskolai ügyében jog szerint, 
és tényleg helyet foglal, meg nem felel. 

Mik e jelenségnek az okai, jelenleg tüzete-
sen nem kutatjuk. Csak arra az egy körül-
ményre vagyunk bátrak figyelmeztetni, hogy 
sok katli. tanítónk nem katliolikus egyletnek a 
tagja, s mint ilyenek gyakorolván választási 
jogukat, szaporították a nem katli. egyházi ve-
zetés alatt álló tanitó-képviselők számát; holott 
ha a vegyes tanitó-egyletekből, amint ez erkölcsi 
kötelességök, kilépnek, ez utóbbi egyletek tagok 
hiányában vagy teljesen megszűntek volna, vagy 
tagjaik száma oly csekélyre olvad vala le, hogy 
képviselő küldésére joggal nem bírnának, miután 
a közoktatásügyi minister által megállapított 
Szervezet 3. §. szerint csak oly tanitó-egyesületek 
küldhetnek képviselőt, melyekben „kötelezett 
rendes tagok" legalább ötvenen vannak. Ennek 
jövőre, ha katli. tanférfiaink a kormány hivata-
los tanitó-gyülésében egyházhatósági rendeletre 
ismét megjelennek, máskép kell lennie. Köteles 
és igy kötelezeti rendes tagja a kath. hit vallásos 
iskola tanítója csak katholikus tanitó-egyesület-
nek lehet. így aztán az egyház tanítói nem fog-
ják szaporítani azoknak a számát, kik legalább 
is nem az egyház érdekében működnek, ha éppen 
nem ellene. 

Ennyit a számarányról. De lássuk a fődol-
got : a szellemet. 
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Magyarországban a népiskolai tanitók közt 
három irányzat küzd egymással, mondhatni csak-
nem élet élet-harczot, hol nyiltan és hevesen, 
hol titokban és csendesen, az uralomért: 1) az 
u. n. ,hivatalosc irány, melynek fejei ott vannak 
a közoktatásügyi ministeriumban, melynek pro-
pagátorai a minisztérium által országszerte szét-
helyezett tanfelügyelők, főorganuma pedig a 
félhivatalos „Néptanítók Lapja" ; 2) az u. n fe-
lekezeti, vagyis miszerintünk a meghatározott 
hitvallású irányzat, melynek vezérlete az egyház, 
illetve felekezeti hatóságok kezében van, és 
.amely, legalább nálunk katholikusoknál, közösen 
elfogadott egyetemes sajtó-közeg nélkül áll ; 3) 
-az u. n. radicalis irányzat, mely a tanitói kart 
államban és egyházban, lia ez utóbbira még ad 
valamit, statusnak in statu, mintegy souverain, 
önczélu, független intézménynek gondolván, azt 
hiszi, hogy a népnevelés csak akkor fog felvi-
rulni, ha minden valamint egyházi ugy állami 
„gyámkodás" alól a tanitók felszabadulnak, és 
„szabad egyesületek szabad szövetsége" alapján 
szervezik a népiskolai tanitói kar egységének 
betetőzéseül az országos tanitó képviseleti gyű-
lést, névszerint pedig függetlenül a közoktatás 
ügyi ministeriumtól kezelik a tanitói kar „ össze-
tartásának erős zálogát", az Eötvös-alapot és a 
tanitók árvaházát. 

Nem foroghat fen kétség az iránt, hogy a 
jelzett három irányzat közül melyik emelkedett 
túlsúlyra, s melyik üli valóságos diadalát a most 
ülésező II. országos tanitói közgyűlésben. 

Az országházban tanácskozó 300 tanférfiu 



a közoktatásügyi minister „vendége" volt az 
ismerkedési estélyen, és Gönczy Pál ministeri 
tanácsos a minister átruházott tekintélyével vonta 
meg programm-beszédében a határvonalakat, 
melyeken belül a tanitó-gyülésnek, vitáiban és 
főleg határozataiban, mozognia kell. Ebből vilá-
gos, hogy az a közoktatási tényező, mely e 
gyűlésben egyedül és egyoldalulag érvényesiti 
magát : a kormány. A többi közoktatási té-
nyező puszta szolgálat-tételre jelent meg, s alá-
rendelt szerepet játszbatik csupán. 

Mi tudjuk, hogy csak erős Magyarország 
állhatja ki a minden oldalról fenyegető veszé-
lyeket, csak erős Magyarországban érheti el a 
magyar nemzet a nemzeti önálló, és virágzó Tét 
második ezredévét. Azt is tudjuk, hogy Magyar-
ország erős nem lehet erős magyar kormány 
nélkül: melynek következéskép közoktatásügyi 
ministeriuma sem lehet gyenge és erélytelen. 
Miután pedig az iskolához annyi állami, és kü-
lönösen Magyarországban oly nagy és jelenleg 
annyifelől veszélyeztetett nemzeti érdek fűződik: 
súlyosan vétkeznék ez országban a hazafiasság 
ellen mindenki, ha nem óhajtaná, és teljes ere-
jével nem lenne azon, hogy Magyarország köz-
oktatásügyi kormányának a keze erélyesen érvé-
nyesítse jogos befolyását minden irányban, min-
den téren, melyen a nemzet anyagi és szellemi 
jóléte forog kérdésben. Mi tehát nemcsak nem 
ellenezhetjük, de sőt hazafiúi kötelességgel támo-
gatni érezzük magunkat kötelezetteknek a köz-
oktatásügyi kormány minden törekvését, mely 
a haza valódi javára, a nemzet testi lelki jóié-
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tere irányul. Hazafiúi meleg érzelemmel üdvö-
zöljük ennélfogva, leszámitva a leszámitandékat, 
közoktatásügyi kormányunkat a II. országos ta-
nítói képviseleti gyűlés helyesirányu sikerei al-
kalmából. 

Ámde midőn ezt teszszük, szemet nem huny-
hatunk oly jelenség előtt, mely által a katholika 
egyház népiskolai érdeke a kormány hivatalos 
országos tanitói közgyűlésében lényeges, és igen 
érzékeny sérelmet kénytelen szenvedni. Köztu-
domású dolog, hogy a népiskola törvényszabta 
köteles tantárgyai közt első a hittan, és igy a 
hitelemező lelkész, a szó teljes értelmében népis-
kolai tanitó. Az is köztudomásu dolog, hogy a 
katholikus népiskolák igazgatói rendesen lelki-
pásztorok ; a kath. népisk. tanfelügyelők pedig 
szintén egyházi férfiak. Már ha egyházi férfiakat 
az országos törvény alkalmasaknak itél arra, hogy 
a népiskolában mint hitelmezők tanithatnak. mi 
több, az iskolákat igazgathatják, kormányozhat-
ják ; a természetes józan ész ebből azt következ-
teti, hogy ugyanezen egyházi személyeknek, mint 
férfiaknak, bizonyára birniok kell annyi tanitói 
qualificatióval, hogy világi tanítóinkkal együtt, 
egy padban foglalhassanak helyet az országos 
tanitói-közgyülésben, ha erre őket valamely ta-
nitó-egyestilet jónak látja megválasztani. 

Sajnos, hogy a kormány által megerősített 
országos tanitó képviseleti gyűlés Szervezetének 
4. §. a logika e következetességétől eltér, és i^y 
miután a magas minisztérium e hibát elnöki leg 
jóvátenni az utolsó pillanatban is vonakodott: 
katholikus részről fennáll a sérelem, hogy egy-
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házi férfiak, habár a népiskolának mint hitelem-
zők valóságos tanitói, sőt igazgatói és tanfel-
ügyelői népiskolai ügyekről tanácskozó gyűlés-
ben, mint illetéktelenek, vissza vannak utasítva. 

Ennek is máskép kell lenni, ha azt akarja 
a kormány, hogy kath. tanítóink a III. országos 
tanitói-gyűlésben megjelenhessenek. Mi reméljük 
is, hogy még a jelen gyűlés folyamán oda fog 
módosíttatni az emiitett 4. §., hogy e sérelmünk 
orvosolva legyen. Mert az ország biboros áldor-
nagyának a kath. tanitók küldöttségéhez intézett 
szavait idézve: „bármi történjék mi azt az elvet, 
hogy a hitelemző tanitó,feladni nem fogjuk soha." 

Számok, és szemmel látható, kézzel fogható 
tények mutatták meg, hogy ezen a hivatalos 
országos tanitó-képviseleti gyűlésen, melyen a 
mi kath. tanítóink főpásztoraik engedelmével, 
illetve rendeletére, csak próbaképen jelentek meg, 
az emiitett három köznevelésügyi irányzat, u. 
m. a hivatalos-állami, hitvallásos-egyházi, és sza-
bad-tanilóegyleti radicalis irányzat közül, melyik 
milyen súlyt vetett a latba, milyen tevékenysé-
get fejtett ki, és milyen eredményeket tud fel-
mutatni. 

Már a tisztikar választásánál, különösen az 
elnöki szék betöltésénél kitűnt, hogy katholikus 
tanférfiaink mit várhatnak elvi kérdések előfor-
dulásánál a többiektől. Az alelnöki székre a 
derék, higgadt Petrovácz József kalocsamegyei 
segédtanfelügyelő volt a kijelölő bizottság által 
második helyen kijelölve. Kapott azonban csak 
101 szavazatot: vagyis a körülbelől háromszáz 
tagból álló gyűlés egyharmada vette tekintetbe 



azt, hogy mi a katholika egyház Magyarország-
ban a népnevelés terén. Tekintve, hogy a ka-
tholikus tanitóegyleti képviselők száma egymaga 
meghaladta a 80-at, világos, hogy a hivata-
los és radicalis tanitópártből csak kevesen 
hajlandók nemhogy szoros igazságot, de még 
csak méltányosságot is gyakorolni a katli. isko-
laügy iránt. 

A radicalis iránytól e méltányos támoga-
tást nem is vártuk ; hisz az nyilt ellensége a 
hitvallásos iskoláknak. E pártnak elvei szerint 
a tanitó souverain ur, fel van jogositva, függet-
lenül az egyháztól, vagy mint ők mondják az 
egyházi „gyámkodást" lerázva, nevelni a gyer-
mekeket a maga képére és hasonlatosságára, 
még ha az confessionslos, hitvallás nélkül, azaz 
vallástalanul ütne is ki. E párttól, e részről te-
hát, mivel semmi támogatásra nem számítot-
tunk, nem is csalódtunk, midőn az elmaradt. 

Ámde a kormány hivatalos pártjától, saját 
maga jól felfogott érdekében is, hogy a neki 
annyi bajt okozó radicalis elemekkel szemben 
viszontszolgálatra számíthasson, kivált Gönczy 
Pálnak a hitvallásos iskolák „igen nagy szám"-a 
kiemelésére, és szolgálataik dicséretére eldanolt 
syrén hangjai után, nem egészen alaptalanul, 
bizonyos szívélyességet, bizonyos közeledést, és 
viszonyos támogatást vártunk. És minthogy ezt 
vártuk, keservesen csalódtunk, midőn az ellen-
kezőről kellett meggyőződnünk. 

A tanitó-képviselők hivatalos pártja össze-
játszott a radicalis párttal, és ketten együtt a 
szó szoros értelmében kijátszották a loyalitás 
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minden követelményeinek becsületesen eleget 
tett katholikus tanférfiaink minden igyekezetét. 
Boszantó ostentatióval kitűnt e kétkulacsos ösz-
szejátszás a hivatalos párt részéről a radicalis 
párttal a gyűlés utolsó napján, midőn a födo-
logról, az országos tanitó-testületi képviseleti 
közgyűlés szervezetének módosításáról volt szó. 
Más czikknek hagyva fel az utolsó közgyűlési 
nap fölöttébb tanulságos lefolyásának a leirását, 
itt csak a vita egyetlenegy pontjának megvilá-
gítására szorítkozunk. 

Az eddigi szervezet 4. §. igy szól: „A ta-
nítói egyletek (testületek) orsz. gyűlésére képvi-
selőül a rendes tagok közül csak nyilvános 
tanintézetekben működő elemi, felső nép- és isko-
lai férfi-tanitók választhatók!" 

Eddig a közvélemény, és a gyakorlat is 
ugy fogta fel e §. értelmét, hogy, ha valamely 
tanitó-egyesület bizalma valamely egyházi fér-
fiút, ki a népiskolában mint igazgató illetve 
hittanitó működik, képviselővé választ, az tagja 
a kormány hivatalos tanitó gyűlésének. Kalocsa-
megye jeles bitelemzője Fonyó Pál, ezen az 
alapon két év előtt csakugyan tagja volt a kép-
viseleti gyűlésnek. 

Most a kormány és az ő hivatalos pártja 
köpenyt fordított, és csatlakozott a radicalis ta-
nitó párt elvéhez, amely ismeretes, és amely 
az egyháznak az iskolából való teljes kizárásá-
ban eulminál. 

A kormány és az ő hivatalos anhangja 
elfogadta ezt, és igen tanulságos makacssággal 
megmaradt a mellett, hogy pap, még ha iskola-
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igazgató, hittanitó, sőt még ha a szó teljes ér-
telmében osztálytanító is, a kormány hivatalos 
országos tanitó gyűlésében részt nem vehet, 
így, három egyházi férfiú, Hérits, Pemp és 
Ponyó Pál, daczára, hogy a kalocsai bibornok 
érsek, sőt maga az ország bíboros áldornagya 
is közbe vetették magukat, nem verificáltattak 
a tanitó-gyülésre, s mint nem odavaló, alkal-
matlan elemek, abból kizárattak. Habent sua 
Eta libelli. Ennek a pap-verificationalis ügynek is 
megvan a maga valóban érdekes, és reánk ka-
tliolikusokra nézve igen tanulságos története. 
Katholikus tanítóink, amint Budapestre ér-
keztek, azonnal Petrovácz elnöklete alatt önálló 
értekezletté alakullak és elhatározták, hogy min-
dent megtesznek azon elvnek érvényre emelé-
sére, hogy a pap, mint iskolaigazgató, tanfel-
ügyelő, hittanitó és pláne mint osztálytanító, a 
szó teljes értelmében tan férfiú és népnevelő. El-
határozták, hogy testületileg fognak tisztelegni 
a kalocsai bibornok-érseknél, és az ország bi-
bornok-hgprimásánál, kérve ezen elv érvényesí-
tése iránt hathatós támogatásukat. Es az egyház 
mind a két főpásztora felkereste a közoktatás-
ügyi ministert, a prímás élőszóval, a kalocsai 
érsek írásban is. Es a közoktatásügyi minister, 
az ország 8 millió katholikusa nevében szóló 
biboros áldornagynak azt felelte, hogy majd be-
szél Gönczy Pállal. Es beszélvén az ország köz-
oktatásügyi ministere Gönczy Pállal, az ország 
biboros áldornagyának semmit sem felelt, ha-
nem felelt Haynald kalocsai bibornok-érseknek 
egy levélben, mely az országos tanitógyülésben 
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felolvastatott, s melyből megtudtuk, liogy a ma-
gas kormány felfogása szerint pap, és népisko-
lai tanügy, pap és népnevelés oly közel feksze-
nek egymáshoz, oly homogén dolgok, mint 
Kamcsatka és Gönczy Pál ministeri tanácsos ur. 

Természetes, hogy a minister tagadó nyi-
latkozatának a hivatalos, a kormány által dija-
zott tanitógyülés előtt való felolvasása által a 
katholikus tanitók törekvése elé, melylyel an-
nak az elvnek, hogy katholikus iskolában, úgyis 
mint igazgató, úgyis mint hittanitó, a tanitó 
egyház tagja, a pap, a lelkipásztor a főtanitó és 
főnevelő, érvényt szerezni elhatározták, áthidal-
hatatlan akadály gördiítetett. Közoktatásügyi 
kormány, és radicalis tanitópárt szövetkeztek a 
„ki a pappal "-féle elv keresztülvitelére, és e 
szövetségben egész szenvedélylyel neki indultak 
a katholikus tanitók leszavazása, a katholikus 
elv minden áron való letiprása nagy hadjára-
tának. 

Petrovácz József katholikus részről már az 
országos tanitó-képviseleti közgyűlés szervezeté-
nek revideálására kiküldött szakbizottságban ki-
fejtette az egyház álláspontját a lelkész és az 
iskolai tanügy viszonyát illetőleg. Kifejtette a 
kormány sugalmazói, és sugalmazottjai előtt, hogy 
itt nem arról van szó, hogy katholikus részről 
nagy tömeg papság csődittessék a tanitó gyű-
lésbe ; mert hiszen mig egyrészről bizonyára 
nem tarthatni attól, hogy tanítóink igen sok 
papot találnak megválasztani, most is körül-
belül 80 közt alig lett volna 3 választott egy-
házi férfiú: addig más részről a kath. egyház 
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elvi követelésének tiszteletben tartása által a 
kormány hivatalos tanitó-közgyülésének az ügye 
nagy megerősödést nyer majd, amennyiben a 
katli. egyház, ennek a gyűlésnek szervezetében 
semmi sérelmet nem látván, teljes erővel fog 
annak támogatásához járulhatni. Jóelőre kijelen-
tette azt is, hogy e tárgyban inditványt fog 
tenni, amely szerint a 4. §. kétes szövege oda 
módosíttassák, hogy a kath. iskolák lelkész-tan-
felügyelői, igazgatói és bitelemzői tanitóképvi-
selőkül kétségtelenül megválaszthatok legyenek, 
vagyis, hogy a katli. tanítóknak a kath. népis-
kolák felügyelő, igazgató, bittanitó lelkész-elöl-
járói iránt való bizalmának nyilvánulhatása elé 
a közoktatásügyi kormány akadályt ne gör-
dítsen. Hiába való volt minden igyekezet, min-
den capacitatio. Győzött a stat pro ratione vo-
luntas: a Gönczy Pál ur akarata. Ivatb. tan-
férfiaink névszerinti szavazást kértek : hadd lássa 
az ország azoknak a nagy férfiaknak a színval-
lását, kik a kath. egyház jogai, igényei iránti 
tiszteletüknek hangoztatásában fulladoznak ; hadd 
lássa a katli. egyház, milyen bitvallása van egy 
országos tanitó-közgyülésnek, melyen maguk-
nak a tanitóknak nyilt bevallása szerint a 
»többség kaiholikus<S: vala, — ha az hivatalos, 
Gönczy Pál ministeri tanácsos által inspirált 
kommandó alá kerül. 

Névszerinti szavazás! Katholikus részről 
követeltetik ! Ez plus quam satis. Ezért bosszút 
kell állni. Meg is tették. A képviselőház jobb-

* Egyetér tés 1883. 228. sz. Melléklet. 
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oldalán ülő hivatalos párt, és a baloldalon 
helyet foglalt radicalis tanítók viharos tapssal 
fogták kereszttűzbe a centrumban ülő katli. 
tanférfiakat, midőn a Petrovácz által beadott 
módositvány czéljának kijátszására Reberics ta-
nítónak, kivel az Isten a pécsi egyházmegyét 
látogatta meg, elleninditványára hamaros el-
döntés által, melyet lesz alkalmunk még jelle-
mezni, az elnök kimondotta, hogy Petrovácz 
inditványa elesett, és igy az országos tanitó-
képviseleti gyűlés határozatára, a közoktatásügyi 
kormány magas intentiói szerint egyházi fér-
fiak, még ha igazgatói, még ha hittanitói, még 
ha valóságos osztálytanítói is a népiskolának, 
tanitó-kö vetekül meg nem választhatók, mert 
Reberics tapssal fogadott inditványa szerint 
csak világi tanitó képes, és hivatott a kormány 
tanitó-közgy ülésében a népnevelés érdekében 
működni. 

Egyházunk főpásztorai „próbaképen" küld-
ték fel tanítóinkat a kormány II. országos ta-
nító-képviseleti gyűlésére. Ennek a próbának az 
eredménye röviden az, hogy mig eddig a kor-
mány népnevelésügyi politikájának intentióit az 
egyház, és nevelés, a pap, és iskola viszonya 
iránt némi homály fedte : most, a II. országos 
tanitógyülésen lehullott a lepel, és világosan ki-
tűnt, hogy ős Budavárában az egyház és iskola, 
a pap és tanitó elválasztása, egymástól elszige-
telése, egymással szép csendesen, és észrevétlenül 
való meghasonoltatása, körülbelül minden más 
tekintetet domináló, hivatalosan megkövetelt 
vagy legalább megengedett czél. Es ez — pró-



bának is, tanulságnak is, körülbelül szintén elég, 
bőségesen elég.* 

VI. Az előzmények után nem hitte senki, 
hogy ily eredmény nyel végződjék e II. orszá-
gos tanítói gyűlés, mely jövőre kizárta kebelé-
ből a papi elemet, miután csak világi tanítók 
választhatók képviselőkül, mert mint a tanítók 
egyik napilapban nyilatkoztak* „nem észszerü-e. 
hogy csak azok tanácskozzanak a néjiiskola 
dolgairól, kik hozzá értenek, kik e pályára ké-
szültek, e pályán tapasztalatokat szereztek, s e 
tapasztalatokról a maguk egyesületeiben foly-
vást tanácskoztak." Mire a Religio igen talpra-
esetten azt jegyzi meg: „Katii, papság, ti igaz-
gatói és vezérei, ti hitoktatói a kath. iskolák-
nak, igen ti népiskolai tanitó papok! ti nem 
vehettek részt a kormány világi országos tanitó-
gyülésében, hol a népiskola dolgairól tanácskoz-
nak ; nem vehettek pedig egyedül azért, mert 
nem értelek hozzá, mert e pályán még csak ta-
pasztalatokat sem szereztetek." 

Azért mivel az ellenfél tanítóinkat elakarja 
tőlünk idegeníteni, részünkről mindent el kell 
követni ennek meggátlása végett, törekedjünk 
még szorosabbra fűzni, még bensőbbé, még szi-
vélyesbé, szeretettel még teljesbé tenni azt a 
viszonyt, mely a lelkész s tanitója közt az egy-
ház, a haza s a nevelésügy jól felfogott érde-
kében századok óta fentáll. Alakítsunk tanitó-
egyleteket, s legyünk azoknak buzgó tagjai. 

Ellenfeleink csalfa fogással a taniiói méltó-

* Egyetér tés 1883. aug. 19. 
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sdg megóvására szólítgatják fel tanítóinkat, 
mintha bizony nagyobb méltóság lenne egy pa-
rasztokból, iparosokból, szatócsokból, és más i ly 
magában tisztességes, de tanügy vezetésére nem 
készült, s tapasztalatokat alig szerzett, s bizo-
nyára nem szakemberekből álló iskolatanács 
szabó, vagy ügyvéd, vagy orvos elnököt birni 
iskolafelügyelőül egy — a legműveltebb osztályok 
legelsejébez tartozó - pap helyett. Kath. tanítóin-
kat az ily függetlenségi viszketeg nem szállhatja 
meg. Valakinek csak kell elöljárónak lenni a 
tanitó fölött, ki lehetne ez kath. egyházi isko-
lában más, mint a hitközség lelkiatyja ? Az a 
tanítói méltóság,, melylyel tanítóink Krisztus 
egyházában birnak, basonlitbatlanul magasztosb 
méltóság, mint amelyet a községi, vagy állami 
iskola nyújt. 

Tehát mindenekelőtt kath. lanitó egy léteink-
ben kell teljessé tenni az összetartást, a testületi 
szellemet s fegyelmet. Ismételjük ne legyen kath. 
lelkész és tanitó, ki a vidék illető kath. tanitó-
egyletének tevékeny tagja ne volna. Különösen 
kath. tanitóink erkölcsi kötelességüknek tartsák 
nem kacsingatni át a nem kath. egyházi alapon 
szervezett tanítói egyesületekbe, és esetleg, ha 
azoknak mégis tagjai volnának, választási jo-
gukkal a hivatalos országos gyűlésre — ha 
főpásztoraik még egyszer megengednék a pró-
bát — egyedül a kath. egyletbe élni, amit 
egyébiránt az egyházi hatóság szoros fegyelmi 
kötelességükké is tehet. 

Amire azonban nekünk a kath. népiskolai 
tanerők egyetértésének, s összetartásának teljessé 
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tételére és betetőzésére legnagyobb szükségünk 
van, az egy legközelebb tartandó országos kath. 
tanítógy illés, a kegyelmes főpásztoraink által ter-
vezett országos kath. tanító-segély alap* megterem-
tése, és egy országos kath. tanitó-árvaház létre-
hozása. 

Ha ezek megvalósulnak, így fejezi be a 
Religio szerkesztője javaslatát, akár tartat a 
kormány még több hivatalos országos tanitó-
gy ülést, akár nem, és akár bemehetnek abba 
kath. tanítóink, akár nem, kath tanítóink ösz-
szetartása, s hűsége a csábitgatások ellen, és 
kath. népiskolai tanügyünk felvirágzása minden 
ellenséges törekvések daczára biztosítva lesz oly 
erősen, amily erősen csak biztosítani lehet va-
lamely ügyet emberileg, mitől az isteni támo-
gatás azután el nem marad. 

* A közös iskolai tanítók által alakított E ö t v ö s a l a p -
n a k czélja a taní tóknak felsőbb iskolákat látogató tehetségesb 
gyermekeit 100—200 frt ösztöndijakkal segélyezni, s ezek család-
j á t a családfő elhalálozása alkalmával, vagy más szerencsétlenség 
esetén anyagilag segélyezni, és a teljesen keresetképtelen gyerme-
kekről szülőik elhal ta után is gondoskodni. A vele kapcsolatos 
tanítói á r v a h á z ezélja a taní tóknak teljesen szülőtlen árváit 
összegyűjteni, őket neveltetni s oly helyzetbe ju t ta tni , hogy a tár-
sadalomban tisztességesebb állást biztosithassanak maguknak . 

Ezen jótékonyczélu intézet által igért előnyök végett több 
mint k é t e z e r kath. tanító tag ja lett már ezen egyletnek, és 
mindamellett , hogy a mult évi kimutatás szerint csak tandi jakban 1774 
frt 25 kr. és más adományokban 500 frt folyt az egylet pénztá-
rába be k a t h o 1 i k u s p é n z a mult év folyama alat t , (alaptö-
kéje 15,940 frt, évenkint azonban 2—3 ezer fr t osztatik ki ösztön-
díjul) mindamellett , hogy az egyleti tagok többsége ka th . taní tók-
ból áll, azok eme egylet igazgatásából, a segélypénzek kiosztásából 
ki vannak zárva, mert a h a t v a n tagból álló kezelöbizottságba 
egyetlenegy kath . tanító sincs beválasztva, és ma-liolnap az egész 
egylet pénztárának kezelése az országos tani tógyülés rendelkezésére 



Ily szomorú eredménynyel fejezték be eme 
Il-ik országos tanitói gyűlést is, melyben vilá-
gos jelét láthatta a kormány újólag annak,, 
hogy a radical elvű tanitó urak, kik az egyliáz 
felügyeletét oly szörnyű nagy igának tárták a 
múltban, nem egy könnyen hajtják nyakukat 
az őket napidijakkal kecsegtető állam kormány 
igazgatásának alá sem, és ha ez irány tovább 
is igy halad, a tanitók gyűlésén nem a minis-
teri tanácsos, ur fog a tanitóknak szónokolni s 
a teendőket előírni, lianem ezek fogják 'azt a 
kormánynak előszabni. Ne csndálkozzék azon 
senki, liogy az e gyűlésen jelen volt katli. ta-
nítók is meggyőződésük ellenére a többséggel 
voltak kénytelenek szavazni, kitűnt ez legin-
kább a Petrovácz által sürgetett névszerinti sza-
vazás tárgyalásánál, az Egyetértés tudósitója sze-

szándékoltatik átvitetni . Azonban az u jabb mozgalom szerint a kor-
mány szándékozik azt kezelés végett átvenni, legalább T é t li 
J ó z s e f pesti tanfelügyelő megbízást kapott már arra, hogy e 
pénztárra ellenörzöleg felügyelhessen, miután a kormány is maga 
részéről 1500 fr tot ad ezen egyleti pénztárba évenk in t ; Trefort 
Ágoston minisUr ur pedig ö Felségétől legújabban 3000 fr t segélyt 
eszközlött ki, felerészben ösztöndijakra, felerészben az árvaházra 
forditandót, és ezen ötletből az ország föpásztorait is 1884. évi jan . 
29. kelt körlevélben felkérte, liogy ök is a fenti egylet támogatá-
sát ugy sa já t részükről, mint tanítóiknál is előmozdítani kegyes-
kedjenek. A M a g y a r Á l l a m (1884. febr. 20.) azt jegyzé meg 
erre, hogy egy kissé elkésett e felszólítás, és óhaj tot t eredményre 
azért sem számithat, mert midőn Magyarország föpásztorai nagy ál-
dozattal külön o r s z á g o s t a n i t ó i s e g é l y a l a p feláll í tásán 
fáradoznak, és azt már 20 ezer f r t ta l meg is alapiták, tőlük senki 
sem kívánhat ja , hogy ugyanakkor ezen c o n f e s s i o n s l o s alapra 
adakozzanak. Ugyanis a M a g y a r K o r o n a 1883. aug. 5. szá-
mában közié már Kalocsa biboros-érsekének a tartományi püspö-
kökhöz intézett, s a megyéjében is e tárgyra nézve közlött 1883. 
ju l . 24-én kiadott körlevelét, mely szerint a püspöki kar már 1882. 
év tavaszán elhatározta egy az Eötvös-alaphoz hasonló kath . a lap-



rint „a névszerinti szavazás czélját mindenki 
tudta, a folyosókon nyíltan beszélték. Sok csa-
ládapa készült is, hogy elhagyja a gyűlést, 
kenyerét nem áldozhatta az országos gyűlés 
szervezetének egyik mégis csak mellékes pont-
jáért." Meg kellett tehát minden áron- ily kö-
rülmények közt a névszerinti szavazást buktatni, 
mert anyagi érdek és kath. kötelesség együtte-
sen nyomta a kath. többség lelkét. Es ezt neve-
zik azután alkotmányos szabadságnak, alkotmá-
nyos független gyűlésnek, hol már anyagi 
vitális kérdések miatt kénytelenek az illetők más 
szellemi szinte vitális kérdések leszavazásában a 
radicalisoknak segédkezet nyújtani. 

nak létesitését, melyhez, a főpásztorok az ország biboros prímása 
által meghatározandó kulcs szerint 20 ezer fr tnyi alaptöket fizet-
ne'nek be, melyet ugy a kath. tanítók részéről befizetendő évi já -
rulékot egy magyarországi kápta lan kezelne, és az ennek szék-
helyén a lakul t kath. tanitóegvlet központi választmánya, a kezelő 
kanonok, és egyházmegyei tanfelügyelővel végezné a folyó ügyek 
elintézését, az évi számadásokat az ország prímásának jóváhagyás 
végett fölterjesztené, a segélyezés megszavazására s kiosztására 
egy végrehajtó kezelő bizottság szerveztetnék, melynek tagja i ju-
lius hóban összejönnének a kezelés székhelyére, s eme tagok le-
hetnének ama 10—20 ka th . egyesület egy-egy küldötte, melyek a 
ka th . tanitó egyesületek országos nagygyűlése által erre választat-
nának. A körlevél fölemlíti, hogy miután a felekezetnélküli taní-
tók csak 1600, a felekezetiek pedig 14 ezren vannak, ha az u tób-
biak kilépnének ama Eötvös-egyletből, az oda évenkint ál taluk befi-
zetett 2—4 ezer f r t egészen katholikusok segélyére fordítható lenne,, 
holott most azt mások kapják, és ha csak fele lenne is t ag ja a 
kath . tan í tóknak eme katli. segélyegyletnél, és évenkint csak 50 
kr t fizetnének be, már e czimen is évenkint hét ezer frt volna ki-
osztható, holott amott az Eötvös-alapnál 1 frt , ugy az árvaháznál 
is 1 frt, összesen tehá t 2 fr t a tagsági dij. A hírlapok jelzése sze-
rint a most Budapesten ülésező püspöki kar ezen mar elvben elfo-
gadott országos kath. tanitói segélyalap s árvaház létesitését élet-
beléptette, ezen üdvös eszmének kivitele nagyban elő fogja segíteni 
tani tóinknak nemcsak anyagi állapotát, hanem más részről a k a t h . 
t ö m ö r ü l é s t s e g y ü t t a r t á s t is biztosítani fogja. 



X. FEJEZET. 

Tanügyi viszonyok Budapesten. 

I. De lia már Budapesten vagyunk, édes 
magyar liazánk fővárosában, ha a tanitó urak 
el is távoztak, ne távozzunk mi még innét el, 
tekintsünk egy kissé szét a népoktatás terén, 
tág s alkalmas mező nyilik itt számunkra a 
czélra, hogy fentebbi állításaink támogatására 
vonatkozó adatokat összegyüjtbetünk; nem is 
kerül ez nagy fáradtságunkba, mert azok után 
nem kell sokáig kutatnunk, uton-utfélen talál-
kozunk azokkal. Békey Imre fővárosi tanfel-
ügyelő fentebb jelzett ' hivatalos jelentésében 
őszintén feltárja a fővárosban uralgó corruptiót, 
mely már a kisebb nemzedéket, a jövő remé-
nyét is megmételyezé, és azért könyörög, hogy 
„vállvetve kell most már az ország kormányá-
nak, és az egyházak hatóságainak bölcs intézke-
dése mellett humanitárius, és vallási egyleteik-
nek, közigazgatási s iskolai hatóságainknak, 
tanítóinknak, és iskolai közegeink mindegyiké-
nek közös erővel a hydra, az erkölcstelenség, a 
corrnptio ellen küzdeni." 

Ki hitte volna azt, hogy az először min-
dent rózsaszinben látó állami közegek részéről 
néhány év múlva ily tartalmú felhívás intéztes-
sék hozzánk, és az egyház főpásztoraihoz a 
megijedt apostolok ama szózatát hangoztassák 
felénk : Domine salva nos, qnia perimns. 

Fentebb volt már érintve, hogy az 1868. 
évi népoktatási törvény megalkotása után orszá-



gunk fővárosa Budapest volt az első, mely 
eddigi r. k. jellegű népiskoláit el közösité, és 
ezen példája által más városokat és községeket 
is liason tettre buzdita. Csupa liberalizmusból az 
iskolaszék tagjai közé más vallásuakat is válasz-
tott be a közgyűlés, és noha más autonómiával 
biró hitfelekezetek megtarták jövőre is iskoláik 
felekezeti jellegét, és igy ezek kormányzatába a 
katli. polgárok felügyelő, s ellenőrző befolyást a 
törvény értelmében nem is gyakorolhattak, en-
nek daczára minden további serupulus nélkül 
beválasztották mégis őket az iskolaszékbe, és a 

protestánsok, görögkeletiek, ugy az izraeliták 
esrész készségei törekedtek, s vállalkoztak is e 

CJ C1 c? ' 

hivatalra, mert a koth. iskolák ez időben Csáky 
szalmája gyanánt lettek tekintve, melyeknek igaz 
gatásába derüre-borura minden más vallású egyén 
befolyhatott, és azokban taníthatott is, mert sem 
az 1868., sem az 1876. népoktatási törvény 
egyetlen-egy §-a sem tiltja azt, hogy kath. köz-
ségben levő közös iskolában más vallású — 
protestáns, görög, izraelita vagy confessions-
los, ha tanképesitő okmányt tudott kérvényé-
hez felcsatolni — a tanítói állomásra meg ne 
választathassák, sőt eme törvények oltalma s 
szelleme mellett még az sem fog maholnap a 
lehetetlenségek sorába tartozni, hogy a képviselő 
testület az iskolaszék tagjaiul mind más vallá-
suakat választ be, ez pedig a tanszékeket szinte 
ezen vallásuakból tölti be.* Igaz, hogy a hely-

* Némely vidéken, oly községekben, hol a katholikusok 
nagy többségben vannak, nem ri tkaság már, hogy az elközösitett 
iskolákba járó kath. tanonczokat protestáns, söt izraelita vallásu-
akból az iskolaszék által beválasztott taní tók okta t ják , melyekbe 
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beli r. c. lelkész is született tagja eme iskola-
széknek, de a fentebbiek szerint szánalomra 
méltó az ő helyzete most is, — hol az ő szava 
elhangzik, mert a többség dönt — de még in-
kább sajnálatra méltóbb lesz akkor, ha az utóbbi 
eset kisebb vagy nagyobb mérvben fog bekö-
vetkezni, ami a lehetetlenségek sorába éppen 
nem tartozik. 

Es midőn a liberális szellem ily mostohán 
bánt a katliolikusok iskoláival, ugyanakkor nagy-
lelkűséget tanusitott a más vallásuaknak auto-
nomicus jogaiknál fogva önkormányzatukra ha-
gyott iskolái irányában, az ezek fentartására 
szükségelt nevezetesebb összegű segélypénzt kész-
ségesen szavazta meg a község pénztárából.* 

alig já r egy pár más vallású tanoncz, a többi az autonomiai önkor-
mányzat a la t t maradt hitfelekezeti iskolákat lá togat ja . F á j ugyan 
minden jobb érzelmű katholikusnak s vérzik a szive, midőn ilyesmit 
hall vagy lát, de jogos panaszra nincs törvényes alap, az alkotmá-
nyos szabadság e ferde helyzetet nem csak eltűri, hanem meg is 
enged i ; a minisztérium sem orvosolhatja e sérelmet, mert az isko-
laszék saját hatáskörében intézkedhetik igy az ilyesmit megengedő 
1868. évi népoktatási törvény következtében ; nem is lesz e bajon 
segitvc mindaddig, mig a katholikusok által oly annyira óhaj tot t 
a u t o n o m i a meg nem születik, mely azonban még mindig messze 
távolságban van tőlünk, és nagyon késik is az éj homályában. 

* Nem panaszképen hozzuk ezt fel, az iskolai czélokra adott 
kiadásokat mi nem elveszett, hanem jól befektetet t , s idővel dúsan 
gyümölcsöző tőkének tekint jük, hanem e viszonosságot nem igen 
tapasztal juk protestáns városok részéről a katholikusok iránt, de azt 
sem, hogy azok iskoláikban ka th . vallású tani tókat a lkalmaznának, 
itt tehát meghazudtol tat ik ama régi közmondás, hogy a p é l d a 
v o n z ó e r ő v e l b i r . De ha már e viszonosságot nem is t ud j ák 
a náluk kedvezőbb körülmények közt lévő atyaíiaiknál a kisebb-
ségben levő katholikusok i rányában kieszközölni, legalább oly ese-
tekben, midőn a túlnyomó számú r. kath. lakosok városi közös tára 
pénzbeli segélyben részesiti a városban lévő hitfelekezeteket, melyek 
e segély nélkül nem volnának képesek iskolájukat fentartani , jog-
gal meglehet töliik legalább azt hála fejében várni, hogy a túl-
nyomó számú lakosságnak egyház s iskola kérdései elintézésénél, 
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II. Ily körülmények közt szánalomra méltó-
helyzetbe jutott Budapesten is a kath. tanon-
czok oktatása vallási szempontból,* melyet még 
súlyosított a megyei iskola tanácsba beválasz-
tott egyéneknek nem annyira vallási indifferen-
tismusa, mint a kath. egyház elleni gyülölsége; 
már 1873. évben komoly tanácskozmány tár-
gyául szolgált a budapesti iskola tanácsban a 
tanonczoknak vallásbeli oktatása, és e czélra 
szükségesnek mutatkozó hitoktatói állomások 
szervezése, azonban akkor még nem sikerült az 
iskolatanácsban ülő liberális szellemű uraknak e 
kérdést ugy megoldani, mint a kath. szülők 
óhajták, a szept. 26. tartott ülésben az elemi 
szakbizottságnál ama kérdés is szóba jött i 
váljon a hittant illető calculas nélkül kiadható-e 
az évi bizonyítvány ? 

Csengeni Antal ministeri s iskola tanácsos 
ur e pontra nézve azon meggyőződését nyilvá-
nitá, miszerint a) fontos paedagogiai okokból nem 

melyek autonomia hiányában a kegyúri jog cziménél fogva a poli-
t ikai község ke'pviseleti gyűlésén tárgyal ta tnak — zászlóvivő sze-
repre ne vállalkozzanak, annál kevésbé helyezzék magukat az 
e 1 1 e n k e z é s i álláspontra ; a józan politika, és saját jól felfogott 
érdekük k ívánja azt meg. 

* Zichy Antal pesti tanfelügyelő 1869. okt. 24. kiadott kör -
rendeletében meghagyta az eddigi felekezeti, most községivé áta la-
kul t iskola tanitóinak, hogy a) r e g g e l a tanóra kezdetén az ed-
digi s z o k á s b a n v o l t i m á k elhagyásával a példának okáért 
ide mellékelt fohászt fogják a tanitó elömondása u tán — lehet 
megrövidítve is — elmondani. „Mindenható nagy Isten, ki mind-
nyá junknak szerető édes a ty ja vagy, hálát adunk te neked, hogy 
minket az éjjel megtartot tál . Világosítsd fel elménket, önts belénk 
szorgalmat, kitartást , és engedelmességet, éleszd fel bennünk a 
szeretet tüzét, hogy egymást testvéri szeretettel ölelve, minden szép 
s jó dologban előbbre haladjunk, és a te véghetlen jóságodra min-
dig méltóbbak lenni igyekezzünk." Miután ez hosszú ima volt, 
később ily rövid tartalmúval pótoltatott : „Atyánk ! add ránk á ldá-
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is lenne szabad megengedni, hogy zsenge kor-
ban levő gyermekek oly kátékkal terheltessenek, 
minők egyes iskolákban tanittatnak ; b) hogy 
ily könyvek oktatása paedagogiai tekintetben va-
lóságos bűnnek mondható; c) és igy ha vala-
mely szülő ily aggodalom folytán nem engedné 
meg, hogy gyermekének észtehetségén erőszak 
követtetnék el, azt ő kimenteni tudja. 

Hogy itt Osengeri ur nem protestáns, ha-
nem kath. kátékat kárhoztatott, azt bizonyítja 
azon körülmény, hogy a budapesti iskola ta-
nácsban szólt, mely csakis az elközösitett néhai 
kath. iskolák fölött illetékes karaffáskodni, mint-
hogy a protestánsok elég ügyesek voltak isko-
láik autonómiáját ugy megvédeni, hogy mig ők 
más vallású, kivált kath. gyermekek nevelésére 
maguknak döntő befolyást szereztek, addig sa-
ját iskoláikat, saját gyermekeik nevelését min-
den más befolyás alul is elvonták. Minden két-
ségen kivül helyezi pedig ezt Csengeri urnák 

sódat, hogy jól töl tsük e napodat, hogy no legyünk itt h iában e 
s z e n t c z é 1 u iskolában. Aid meg a mi leczkéinket, hogy növel-
j ü k lelkeinket, nemesítsük sziveinket, e's t iszteljük teremtönket. 
Atyánk ! adjad kegyelmedet, adj szorgalmat és ügyeimet." 

b) A t a n ó r a b e f e j e z t é v e l , úgyszintén délután is 
imát mondani f ö l ö s l e g e s . Az áj ta tosság őszintébb és buzgóbb 
szokott lenni, ha r i t k á b b a n fejeztetik ki szavakban és külső 
formaságokban. Azonban utóbb mégis h a z a m é n ö . r e igy imád-
koztak a tanonczok: „Áldunk téged jő istenünk most, és midőn 
hazamenünk, mert munkánka t jól végeztük, szivünk, le lkünket 
miveltük. Add hogy amit jól tanul tunk, otthon is meglássók raj-
tunk. Nevednek dicsőségére, jó szüleink örömére. Amen." 

c) A M i a t y á n k, Ü d v ö z l e t és egyéb imaformák csak 
az illető hitelemzö jelenlétében, s á l ta la csak a hi t tani tásra szentelt 
nem közös órákban, s semmikép sem a rendes tani tók által fognak 
tani t tatni , vagy ismételtetni, kivételt e szabály alul különös körül-
mények tekintetbe vételével a szülök kívánságára csak az iskola-
szék engedhet. 
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azon jeles tulajdona, hogy mint a kakuk ide-
gen fészekbe rakja le tojásait, s azon nagylel-
kűsége, melynél fogva nem is annyira saját 
protestáns hitfelei gyermekeinek, mint inkább a 
kath. gyermekeknek üdvét hordozza szivén. 
Igen Csengeri urnák azon nemes önzetlensége, 
miszerint ő sokkal kevésbé egoisticus, hogy sem 
saját háza előtt söpörgetne, és lemondana azon 
élvezetről, hogy szomszédjának még udvarán 
is kiseperje — akkor is, ha ott semmi szemét 
sincs — csak a vaknak s süketnek nem bizo-
nyltja be, hogy Csengery ur kath. kátékról 
szólt, midőn azokat magas legyalázásra mél-
tatta. 

Sok oktalanságot hallottunk s olvastunk 
már, mondja erre a Religio szerkesztője,* de 
ilyet még talán soha. Végre még megérjük, 
hogy nevelészeti, mondd nevelészeti szempontból 
csakugyan be fogják tiltani a legmagasztosb 

d) M i s é k r e s egyéb n y i l v á n o s á j t a t o s s á g o k r a 
a tanulók csak a tanórákon kiviil tömegesen, p. o. temetésekre, 
processiokra stb. mindég csak az illető iskolaszék különös engedel-
mével, és a nálam történt bejelentés u tán mehetnek el. 

e) Általában tiszteljék önök s ápolják a nemesebb értelem-
ben vett vallásos érzelmet, a t e s t v é r i e s s é g c t s minden fele-
kezetesség fölé emelkedő i g a z i f e l e b a r á t i s z e r e t e t e t , 
Budapest, 1869. okt. 24. Zichy Antal ." 

Midőn a tanfelügyelő ur ezen fermánszerii körrendeletét 
kiadta, — mely nagyon szabadkőműves szagú — a kath. újságok 
azon kérdést vetet ték fel, hogy vájjon honnét nyer te a magát fele-
kezetnélkülinek valló állam közege azon hatalmat , hogy a 2 ezer 
éves imákat az iskolából kiküszöbölje ? és ezen t e s t v é r i s é g e t , 
és a fclekezetesség fölé emelkédö igazi f e l e b a r á t i s ze re t e t e t ?? 
emlegető u j formákkal pótolja azt. No hogy a közös iskolákat 
s z e n t c z é l u a k n a k nevezték a pót imában a tanonczok, azt az 
e fejezetben lerajzolt tanügyi eredmények ugyan fényesen megczá-
fol ták. 

* Religio, 1873. I. 29. s köv. számok. 



eszmék s legtisztább erkölcsök tanítását. Mire 
Simon Floreus tagtárs igen helyesen azt jegyzé 
meg a gyűlésben, hogy az egész eset valóban 
szomorú jele társadalmi állapotainknak. A szü-
lők igy semmibe sem veszik a vallást, és ami 
még sajnosabb, egyenesen eltiltják majd gyer-
mekeiket a vallás tanulásától, mert igy a ha-
songondolkozásu szülők is vérszemet kapnak 
arra, hogy a törvénynek csak annyiban enge-
delmeskedjenek, amennyiben nekik tetszik, és 
gyermekeiket vallásos oktatás nélkül engedjék 
felnőni, mint a vademberek. 0 patria ! o móres ! 

Azonban az iskolatanács az ellenérvek da-
czára elfogadta a ministeri tanácsos urnák az 
ifjúságot vademberekké nevelni tervező indítvá-
nyát. — Valóban felfordult világban élünk. A 
protestáns urak ott ülnek a budapesti iskola-
tanácsban, és a katli. gyermekek nevelésébe, a 
kat.h, hittanitás ügyébe befurakodva, a katholi-
kusok legsajátabb, s legszentebb belügyeiben ké-
nyök-kedvök szerint disponálnak, kritizálnak, 
grassálnak. Ugyan mikor lesz ennek vége ? Mi-
kor fogja már prot. atyánkfiait a jogtiszteletnek, 
és a közönséges szerénységnek szelleme meg-
szállni, hogy békét hagyva nekünk csak a ma-
guk hajával — amiből hiszen nekik is kijutott 
valami — fognak bíbelődni. Mig prot. atyánk-
fiai e maguktartását feladni nem fogják, mig 
oly kirivó tolakodással fognak a culturai ügy 
terén vezérszerepet játszani akarni, addig szen-
tül mondhatjuk, nem lesz béke közöttünk, mert 
elhihetik, hogy nyolcz millió katholikusnak van 



még annyi önérzete is, joga is, ereje is, hogy 
ily tolakodást visszautasítani merjenek. 

Az oktatásügyi ministerium agyonhallgatta 
a hatalmas uri egyénekből összealkotott iskola-
tanács határozatát, és csak később egy előfor-
duld eset alkalmából hozott érdemleges dönt-
vényt e tárgyban. Egy pesti tanoncz szülője 
ugyanis gyermekének beiratása alkalmával azon 
óhaját nyilvánitá, miszerint fia ne is oktattassék 
a hittanban, hanem ettől fellegyen mentve, le-
gyen ő is mint atyja confessionslos; a pestvárosi 
iskolaszék a fenti megyei iskolatanács végzése 
alapján megengedhetőnek találta az atya óhaját, 
a városi tanács azonban nem nyugodhatván be 
eme külföldről hozzánk bevándorolt atyának 
kül'óncz kivánalmába, az esetet az oktatásügyi 
ministeriumhoz terjeszté föl, mely e tárgyra 
nézve kiadott leiratában kijelenté, hogy a tör-
vény értelmében belföldiek nálunk iskolai okta-
tásban vallás- s erkölcsi-oktatás nélkül nem ré-
szesülhetvén, a külföldieknek sem engedhető meg, 
hogy nyilvános iskolát látogatván, ama törvény-
rendeletének ne hódoljanak.* 

III. Azonban a liberalizmus által összetákolt 
iskolaszékeknek, ugy a megyei iskolatanácsnak 
eme a vallástanulás kiküszöbölésére, nehezítésére, 
vagy inkább az illető szülők s tanonczok sza-
bad tetszésére hagyott intézkedései meg is ter-
mették idővel a katholikusok által félve megjó-
solt gyászos eredményeket. 

Aki figyelemmel olvasta az utóbbi évek alatt 

* Religio, 1881. II . 8. 



- 176 — 

ama tudósításokat, melyeket a fővárosban meg-
jelenő hírlapokban az ottani közös népiskolák 
tanonczainak kihágásai, kicsapongásai, erkölcs-
telen, féktelen garázdálkodásairól közzététettek, 
az épenséggel nem fogja csodálni azt, hogy az 
oktatásügyi ministeriumnak képviselője, G'ónczy 
ministeri tanácsos ur — kinek hivatalos állásá-
nál fogva az ország más vidékeiről is voltak a 

O o 
pestihez hasonló eseményekről tudósításai a kö-
zös iskolák tanonezaira nézve — a II. országos 
tanitógyülésen nem ok nélkül hangoztatta és 
kiáltotta fenszóval a közös iskolai tanitó urak-
nak fülébe ama nagyjelentőségű szavakat, hogy 
nem elég csak tanítani, hanem vallásosai! is 
kell nevelni a tanonczokat, mert különben el-
veszünk. 

Érdekesnek s érdemesnek tartjuk felvilá-
gosításul ideigtatni a Religio újság által (1883. 
ápril 25.) a hirlapokból összeböngészett adato-
kat közleni. „Budapesten, ugy mond a szer-
kesztő, kivették a népiskolákat a kath. egyház 
vezetése alól. Főnevelő lett a közös „állam", 
nevelő a bitvallástalan község. A keserű gyü-
mölcsök már kezdenek érni. Lapjaink következő 
kiállítást rendeztek a modern iskola e gyümöl-
cseiből: a) A főváros sziv-utczai iskolájában 
egyik tanítvány ismételve megkéseléssel fenye-
gette tanulótársait, és végre egyet ugy megbícs-
kázott, hogy az belebalt. b) A Wesselényi-utczai 
3. osztályának tanítványai közül többen szerve-
zett tolvajbandát képeztek, mely álkulcsokkal 
padlásokat nyitott fel, ellopva az ott talált hol-
mikat. c) A Kazinczy-utczai iskola 2. osztályába 
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járó két testvér hazulról 200 frt készpénzt lo-
pott, melynek egy részét kávémérésekben és — 
ledér nők tanyáin pocsékolta el, a többi között 
egy kaszirnőnek gavallér módjára 10 frtot adva 
egy csókért! d) Az ősz-utczai iskola több tanít-
ványa szintén „szervezkedett", és a József-városi 
templomhói ellopta a papi sipkát, kendőket stb., 
miket egy „handlé"-nál értékesített, e) A gróf 
Károlyi-utczai iskola egyik tanítványa ellopta 
nővérének jegygyűrűjét, és atyja pecsétgyűrűjét, 
az ezekért szerzett pénzt elpazarolta, f) A Beze-
rédy-utczai iskolában a hitoktató tanítás közben 
egyik rakonczátlan fiút a padból kiállásra szó-
lított ; ez megtagadva az engedelmességet, a 
hitoktatót — mikor ez őt kézen fogva akarta 
kiállásra kényszeríteni — ezen szavakkal fo-
g a d t a : istenedet! hozzám ne nyúlj, mert ke-
resztül szúrlak! g) A dohány-utczai iskolában 
Ságli tanítótól, ki néhány perezre a tanteremből 
távozott, felső kabátja zsebéből egy nagyremé-
nyű „növendék" tárczáját 50 frttal ellopta; a 
tárczát az árnyékszékbe dobta, a pénzt azonban 
előbb zsebre dugta, li) A Wesselényi-utczai is-
kola egyik tanítványát egy izben kérdezi taní-
tója, hogy mi okból mulasztotta az iskolát? A 
gyermek egész flegmával igy válaszolt: „Teg-
napelőtt bálban voltunk és ott berúgtam csak 
ki kellett hevernem a mulatságot!" Hát miért 
ittál annyit? kérdezi a tanitó. „Magam sem 
akartam, de mikor apám mindig kinált!" Mond-
tad volna apádnak, hogy neked másnap isko-
lába kell menned. „Hiába mondtam, kérem, mert 
ő is be volt rúgva." i) A stáczió-utczában na-

12 
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ponkint lehet látni szenet szállító szekereket, 
melyeket több kisebb-nagyobb gyermek, közöt-
tük iskolások is, ólálkodva kisér, kik mikor 
csak szerét tehetik, felkapaszkodnak a szekér 
hátuljára, hogy lehető sok széndarabot az útra 
dobjanak, honnan azt mások, ki köténybe, ki 
kosárba szedik, és az igy szerzett zsákmányt 
valamely szatócsnak vagy más „praktikus" 
gazdálkodónak potom árért eladják. Ezt a ko-
csisok is, de az ott őgyelgő rendőr is látják, és 
tudják; sőt a tanitók előtt sem titok némely 
tanitványuk ezen keresetmódja. Ezek egyikét 
szigorú büntetés alkalmazására akarván birni e 
sorok irója, azon választ nyerte: „Nem fog 
azokon semmi intés, és tilalom, megverni pedig 
ugy sem szabad őket. Miért szereznék kellemet-
lenséget?" (Meg kell őket czirógatni! Szerk.) 
A „Néptanítók Lapjá"-ban Gyertyánffy István 
védelmére kel annak a megtámadott czikkének. 
Hasonlóképen, mint dr. Lutter N., ő is azt 
mondja, hogy mindaddig, mig javitó házaink 
nincsenek, nem szabad megakadályozni azt, 
hogy a legkétségbeejtőbb nevelési esetekben, 
amidőn már semmi más fegyelmezési eszköz 
nem használ, a gyermek erkölcsi életének 
megmentése érdekében még azt a legutolsó, és 
legdrasztikusabb eszközt is meg ne kísért-
hessük." 

Nehogy olvasóink egy része irigység, kár-
öröm, vagy más indokból összeszedetteknek, vagy 
tulsötéteknek hihesse el eme a katli. lap által 
más források nyomán közlött vádakat, idézünk 



másforrások at is, a liberális újságok* sem tit-
kolhatták már el a szörnyű corruptiót, kiabál-
nak, lamentálnak, és tanrendszerünk szervezeté-
ben találván fel a hibát, orvoslásért jajgatnak, 
és a tanári kart is felkérik, hogy fokozott mérv-
ben teljesitse nevelői kötelességét. A liberális 
lapoknak eme lamentatioira meg is feleltek 
azonnal a kath. lapok szerkesztői. 

A Magyar Állam (1884. jan. 6.) e feljaj-
dulásra igen alaposan azt jegyzé meg, hogy 
mindez igen szép, s más körülmények között 
csak gratulálni tudnánk laptársunknak, hogy 
annyira szivén viseli az ifjúság vallási s erkölcsi 
nevelésének szükségét, de a létező viszonyok közt 
nem tehetjük ezt, mert hiszen a liberális neve-
lési rendszerben van az oka annak, hogy a 16 
éves ifjak lelkét megszállja a skepsis penésze, 

* 1) A N e m z e t a kormány hivatalos lapja 1883. ápril 22. 
e czim ala t t a XIX. s z á z a d e s z m é i a következő esetről min-
den további commentár nélkül értesiti olvasói t : „A főváros nvul-
utczai népiskolájában mint hall juk egy k i 1 e n c z éves gyermek a 
minap atheistának vallotta magát, mert a papája azt mondotta 
néki otthon, hogy nincs Isten." — 2) A P e s t e r L l o y d m. é. 
okt. 19. számában a fővárost az ebben már nyíltan s szemtelenül 
grassáló erkölcstelenség miatt egy h i r e s t e n g e r i v á r o s h o z 
hasonlí t ja. 3) Az E g y e t é r t é s 1883. decz. 1. felemiitvén, hogy 
egy tiz éves gyermek a t h e i s t á n a k vallotta magát, fe l ja jdulva 
jegyzi meg, hogy morális tekintetben is szomorú tapasztala-
tokra ju to t t ak a tanítók, l o p á s o k is fordultak elö a tanonczok-
nál, a mindent felforgatni akaró m a t e r i a 1 i s t i k u s irány a gyer-
mekek gondolkozás módjá t is megváltoztat ta már. Más újságok kis-
korú gyermekek m é r g e z é s é t, g y u f a , c y a n c a l i , r e v o l -
v e r használatát , mint hősi elhatározás tényeit emliték fel. 4) A 
P e s t i N a p l ó 1884. j an . 5. egy fiatal tanoncznak revolverrel 
véghezvitt haláláról elmélkedvén, azt n i h i l i s t á n a k nevezé 
vallás-erkölcsi tekintetben, k i csak azért ölte meg magát , hogy 
társai g y á v á n a k ne tekintsék őt, és a szerkesztő véleménye sze-
rint eme romlottságnak oka t a n r e n d s z e r ü n k s z e r v e z e t é -
b e n keresendő, mert iskoláink a tanulónak lelki életének müve-
lésére alig fordí tanak kellő gondo t ; csak az imént lefolyt ünnepek 

11* 
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szivét kiégeti, sivárrá, üressé teszi a bűnös szen-
vedély. az iskolának egyik hivatása, hogy pó-
tolja azon hézagokat, melyeket a családi neve-
lés üresen hagyott. Teheti-e azt akkor, midőn 
a törvényhozó testület egy része ugy szavaz, 
hogy a nevelés ne valláserkölcsi alapokon tör-
ténjék ? Nem teheti, s nem is fogja tenni mind-
addig, mig az iskolákban a vallástan afféle 
rendkívüli tantárgyként szerepel. A szóban forgó 
nihilista fiu nem az első, kit a modern nevelés 
már gyermekkorban halálba küldött, s nem is 
az utolsó. A sajtó ne sopánkodással legyen telve 
e gyászeset alkalmából, de fogjon kezet velünk, 
hogy vállvetve küzdhessünk a valláserkölcsi 
alapokon nyugvó nevelés érdekében. Furcsa 
felébredés ez 15 év után. 1869. jul. 21. azt irá 
a Hon olvasóinak „A valódi társadalmi hala-

ala t t Budapest utczáiu l á tha t tunk — igy folyta t ja a liberális lap — 
s z i v a r o z ó , s m e g n e v e z h e t i é n n ő k k e l dévajkodó tanu-
lókat , és a budapesti vendéglökben nem voltak r i tkák az ott nyil-
vánosan dorbézoló oly tanuló i f jak , kik alig ha lad ták tul a 16—17 
esztendőt; azt nem is emiit jük, hogy t e r é z v á r o s i l e b u j o k 
rendes közönségének nagy része honnan kerül k i ; azért igy végzi 
lamentat ioját a szerkesztőség, komolyan felhívjuk a tanár i kar t , 
hogy fokozott mérvben teljesítse n e v e l ő kötelességét. 1884. febr. 
26. pedig arról panaszkodik, hogy a prostituczió roppant előhalad 
az erkölcstelenséggel együt t a fővárosban, mely világvárosi positio-
j ának előnyeit s áldását évről-évre szaporodó öngyilkosokkal íizeti 
meg. Ugyanezen számban fölemlit tetik az is, hogy egy 10 éves 
tiucska, aki az anyja könyvtárában talál t „Werther keservei" czimii 
munka olvasása u tán szerelmes lett unokaliugába, melyről ez nem 
tudván semmit máshoz ment férjhez, hanem a fiu is megboszulta 
magát , mert unokahuga esküvője napján m e g m é r g e z t e magát . 
5) E g y e t é r t é s legújabban (1884. jan . 16.) ismét fe l ja jdul t . „A 
világ culturalis haladása hamis csapáson indult, a nevelés, melyre oly 
igen nagyon büszke e század, nélkülözi majdnem teljesen azt az elemet r 
amely szelídségre készteti a sziveket. Mit ér i r n i, o l v a s n i ta-
ní tani az embert, ha szive rosz. Mit ér megismertetni a tudomány 
legmagasztosb elveivel, ha ezeket jó ra felhasználni hiányzik benne 
a benső ösztön, de ölésre, gyilkolásra annál nagyobb. Mit ér nagy 
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dás útjában semmi sem nagyobb akadály, mint 
gyermekeink vallásos nevelése", egy másik ha-
zai lap 1870. márczius havi czikkében már azt 
vitatta, hogy az állam ne törődjék a vallással, 
legyen atheista, mert ez a legjobb confessio; 
1872. Csernátony Ellenőr-fi igy jajgatott: „fáj-
dalom nemcsak mi, hanem az emberiség álta-
lán igen messze látszik lenni még a fejlődés, s 
felvilágosodás azon fokától, hogy az egyházakat, 
papokat és szertartásokat fölöslegesnek találja * ,• az 
Ung. Lloyet 1870. évben pedig azt vállá >egye-
dill a nyílt Istentag adás boldogíthatja az emberi-
ségetd Most, midőn eme borzadályteljes nyilat-
kozataik által elközösiteni segitették iskoláinkat, 
és a valláserkölcsös oktatás jótéteményeitől meg-
rabolt, s atheusoknak magukat valló tanonczok-
nál a durva materialisticus irány ily gyászos 

palotákat épiteni a müipari tanulmányoknak, mikor mellet tük fel 
kell épiteni a b ö r t ö n ö k e t is azok számára, kik visszaélnek ve-
lük. Hiányzik a mi társadalmunkban az e r k ö l c s i b a s i s, hi-
ányzik az emberekben a h i t , a v a l l á s . Ezt megingattátok, és 
nem gondoltatok vele, hogy mivel helyettesítitek." 

De nem foly ta t juk tovább sem ama gyász kihágásokat, sem eme 
lamentat iokat , mely utóbbiaknak egyébiránt szivböl örvendünk, mert 
eme gyónás a bűnöknek őszinte bevallása, remélhető a megtérés, csak 
a P a p o k l a p j á n a k e nyilatkozatra vonatkozó egy kissé kemény 
észrevételét ig ta t juk még ide : „De hát ki rabolta el a vallást a szivek-
ből ? ki csinálta az atheus népoktatási törvényeket '? ki tet te nevetsé-
gessé, gyűlölt té a vallást rendszeres egymásutánjában ? Mit i r tak a la-
pok s azok sorában az Egyetér tés is öt, hat, tiz évvel ezelőtt? Követelte 
akkor is a h i t e t , a v a l l á s t ? Ej tet t -e csak egy árva szócskát is az 
okta tás és nevelés v a l l á s i é r d e k e i mellett ?" Egy kissé ke-
mény, de a liberális hírlapírók részéről megérdemlett leczke biz ez, 
az a t h e u s szó sincs annyiban jól alkalmazva, mert az 1868. évi 
törvények a hi t tant a rendes tan tá rgyak közé sorolták, csak az is-
kolaszéki t ag urak mentet ték fel attól az ifjúságot, és most ezen 
el járásuknak a katholikusok által előre megjósolt eredménye fölött 
most kétségbe esve siránkoznak, kár volt nekik szem elöl téveszten i 
ama régi igazságot, k i s z é l t v e t , v i h a r t a r a t . 
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tettekben nyilvánul, most nyilnak már meg sze-
meik, és strafpredigteket tartanak. Nem jajgatni, 
hanem vissza kell a veszélyes lejtőről ama jobb 
útra térni, vissza kell állitani ismét az iskolákba 
a valláserkölcsi nevelést. Ha annak idejében ki lett 
a közös iskolák megteremtése alkalmával itt-ott a 
jelszó adva, hogy nincs, és nem is kell Isten, 
beszélhet azután 1 — 2 heti órában az a hitok-
tató akár aranyszájú Szt. János ékesszólásával, 
hogy van Isten, ki a világ mindenségét teremté 
s kormányozza, mert mint dr. Lutter Nándor 
főigazgató igen szépen megjegyzi, a leghuzgóbb 
hittanárnak törekvéseit s fáradozásait soha se 
fogja az óhajtott siker' koronázni, ha a többi 
tanár által ott, ahol a tantárgy természete meg-
engedi, vallásos törekvéseiben gyámolittatni 
nem fog. 

A Religio szerkesztője pedig (1883. otk. 24.) 
azt feleié, hogy e feljajdulás kissé különös e 
liberális lapok részéről, hogy most annyira meg-
ijedtek ama szörny magzattól, melyet ők maguk 
szültek, vagy legalább fölneveltek. A liberalis-
mus elveivel erkölcsös népet nevelni nem lehet. 
Ama divatos liberalismus, mely az egyház meg-
bénítását, a vallás korlátozását, a hit gunyolá-
sát, a tiszteletre méltó intézmények csufolását, 
az igazi erkölcsiség alapjainak megingatását 
öntudatosan, vagy öntudatlanul programmjába 
vette, minden nyilatkozataiban constatálja, min-
den alkotásaiban, és intézményeiben létesiti, az 
ifjúságot erkölcsiségre, valódi erkölcsiségre nem 
nevelheti. A liberalismusra mint apjára vall a 
gyalázatos erkölcstelenség, melynek elhatalma-
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sodásától eliszonyodnak most azok is, kik létre-
hozó okainak terjesztésében a legtevékenyebbek 
valának; még jó, ha belátják most a helyzet 
szörnyű voltát, majd eljön ama idő is, midőn 
egy részreliajlatlan Ítélet az okokat is meg fogja 
nevezni, melyek közt kétség kivül szerepelni fog 
az Istentől elpártolt, az egyháztól elszakadt, 
a vallással meghasonlott liberalismus. Addig is, 
hogy el ne pusztuljon minden, hogy megmen-
tessék, mit még menteni lehet, szükséges óvszer-
ről gondoskodni. 

IV. Ezen mentő óvszerről tanácskoztak is 
Budapestnek szakférfiai, először a bot, s vesszőt akar-
ták a tanitók kezébe az iskolaszék tagjai visszaadni 
a tanonczok megfékezésére, melyet a régibb idő-
ben is kellő eredménynyel használtak ők isko-
láikban, de a humanisticus irányt követő libe-
ralismus megfosztá őket e fegyelmi eszköztől. 
Nagy port vert fel e bot s vessző kérdése nem 
csak Budapesten, hol az iskolaszékek, tanügyi 
bizottságok, a tanács, s a közgyűlés is nagy 
izgatottsággal tárgyalta azt, hanem a tanügyi 
irodalmi terén is szenvedélyes vitát idézett az 
elő, némelyek azt minden áron behozni, mások 
mellőzni kivánván mint czélhoz nem vezető eszközt. 

A gyermek nevelése a szülői házban kez-
dődik, és az iskolában csak folytattatik, a sz. 
irás felhatalmazza a szülőket arra, hogy makacs 
gyermekeknél, ha nem hallgatnak a szép szóra, 
a fenyítéket is alkalmazzák gyermekeiknél, és ezt 
ama könyvek nem annyira jognak, mint köte-
lességnek tűzik elő a szülőknek, hol eme intel-
mek s parancsok olvashatók: „Aki szereti fiát, 
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a fenyítő vesszőt ne kímélje tőle, hogy később 
öröme legyen benne, és ne kénytelenittessék a 
felebarátjának ajtaján kopogtatni. A szilaj ló 
nehezen indul, a kényére hagyott gyermek vak-
merő leszen. Fiától a vesszőt kimélő nem szereti 
azt, aki fiát szereti, korán fenyíték alá veti, 
szüntelen oktatja. A gyermektől ne vond meg 
a fegyelmet, mert ha megvered őt vesszővel, 
nem bal meg, te vesszővel vered meg, de lelkét 
megszabadítod, aki a vesszőt kiméli, az fiát gyű-
löli. Kényeztesd csak fiadat, majd félned kell 
tőle. Ne adj hatalmat neki fiatalságában, hajtsd 
meg nyakát ifjúságában mig gyermek, a lélek 
üdvössége az igazság szentségében jobb, jobb 
minden aranynál, és ezüstnél.* 

A szülőknek eme joga s kötelessége át 
száll az iskolába járó gyermekre nézve a ta-
nítóra is, ki hivatva van a gyermek neve-
lését a szülők helyett az iskolában folytatni, 
azonban nagyon tévednek ama szülők, kik 
azt hiszik, hogy midőn gyermekeiket az isko-
lába beadták, azoknak vallásos nevelési ügyének 
gondozása nem az ő, hanem az őket helyettesítő 
tanítók kötelme egyedül; ez nagyon téves foga-
lom, a gyermeknek a család szentélyében meg-
kezdett, az iskolában folytatott nevelését ugyan-
azon családi körben szükség még tovább ellen-
őrző felügyelet mellett vezetni, mert a czél 
különben eltévesztve van.** 

* Több ily szép intelmeket lehet J é z u s S i r á k f i a 30., és 
a P é l d a b e s z é d e k 13., 23. fejezetében olvasni. 

** A liumanisticus és phylantropikus elvekre fektetet t modern 
paedagogia azonban nem ruházza fel a tan í tókat ama fenyitési ha-
talommal, melylyel ezek i rányában ama sz. könyvek a szülőket 
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Miután az országos tani tó gyűlésen az ok-
tatásügyi minisztérium képviselője szivére kötötte 
a tanitó uraknak azt, hogy az ifjúság megtérítése, 
s javitása egyedül csak a vallásos nevelés ut-
ján lehetséges, mert az eddigi oktatási rendszer 
nem képes a mutatkozó súlyos bajokat orvosolni. 
Budapest város közgyűlése is megértvén Gönczy 
Pál ministeri tanácsos urnák atyai intelmét, 
valahára már a mutatkozó baj ellen a valódi 
radicalis gyógyszer használatát határozá el; a 
közgyűlésen nem volt ugyan e tárgy napirendre 
kitűzve, hanem a tanitó fizetések újjászervezését 
czélzó szabályrendelet fölött tanácskoztak a város 
atyái, de ez nem gátolta B. Kaas Ivort, ki ez 
alkalommal felhozta azt, hogy a hitoktatás kér-
dését is fel kell venni ez alkalommal tanácskoz-
mány tárgyául, melyet szinte szabályozni kell 

kötelezik inkább, mint feljogosítják, az iskolaszékek számára kiadott 
miniszteri utasí tásnak a fegyelem gyakorlására nézve 60—61. §§. 
kötelességévé teszik ugyan a tanítónak, hogy a tanuló durvaságából 
származó kihágásait , daczoskodását, erkölcstelen beszédeit, a mások 
tu la jdonának megsértésére czélzó haj lamát , s több eféléket, lia a 
tanitó megjavítani nem tudná, az iskolaszéknek jelentse be, de 
egyút ta l a fegyelmi eljárást is körvonalozza, melyet ez az ily ta -
nuló irányában használhat, melynek fokozata kőve tkező : 1. Szere-
tet te l és komolysággal való intés magánosan. 2. Az ily megintésre 
nyilvánosan való figyelmeztetés. 3. Megpirongatás magánosan, 4. 
Megpirongatás nyilvánosan. 5. Székből kiállítás. 6. Tanítási óra utáni 
fenniarasztalás éheztetés nélkül. 7. Ugyanez éheztetéssel, de csak a 
nappali é rákra terjedhet ki a fenmarasztás. 8. A szülőknek szó, 
vagy levélbeni értesítése. 9. Bejelentés a gondnokságnak végintéz-
kedés végett , és ha az iskolaszék által e fegyelmi szabályok k ö z ü l 
kiszemelt fokozat alkalmazása sem képes a megromlott javi that lan 
tanonczot jobb út ra téríteni, és ha e tekintetben az erről értesített 
szülök fáradozása is sikertelen marad, még ez esetben maga az 
iskolaszék is az ily erkölcsileg javi that lan, és tetemes kárt okozó 
tanoneznak az iskolábóli kizáratását önmaga nem eszközölheti, ha-
nem az iskolának ily ragálytóli megszabadí tása végett az oktatás-
ügyi minisztériumhoz kell ugyanezen miniszteri utasí tás 67. §. sze-
rint folyamodni. 
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a fővárosban, mert mint mondá a nép erkölcsi 
zülöttsége, különösen az alsóbb osztályoknál 
komoly aggodalomra szolgáltat okot, kevés az 
erkölcsi fegyelem köztük. Orvosolni kell a bajt, 
és rendes hitoktatást szervezni,, a város tartson 
hitoktatókat, vagy kérjen a helybeli szerzetes 
rendektől erőket dijazás mellett, mert a népet 
erkölcsi alapon kell nevelni. A természetrajz, 
mathematika, astronomía hasznos ismeret lehet, 
de a szegénynek a népnek tízparancsolat kell 
az élet zivatarai között; nem a philosophia őrzi 
meg őt, hanem a hitvallás a hiszek egy IstenbeiP 

V. Ezen erélyes fölszólalás utján a város 
atyái elhatározták ezen vallásoktatás ügyet ko-
moly tárgyalás alá venni. Cselka Nándor pré-
post ker. esperes Alkér tanácsnokkal a közgyű-
lés megbizásából tanulmányhozván azt, terjedel-
mes javaslatot terjesztettek be a közgyűlésnek 
elfogadás végett, melyet az már nagy részben 
csekély módosítás mellett el is fogadott, ezen ja-
vaslat főpontjai között ezek is foglaltatnak. 

1. Valamint egyéb hitfelekezeteknek is ád 

* A főváros 51 elemi iskolát, 10 polgári iskolát és 2 főreál -
iskolát tar t fent, elemi osztály van 427, polgári 67, és reáliskolai 
22. Ezeknek taní tványai túlnyomó többségben r. katholikusok, 
számszerint 20,000, és ezek liittani oktatására 41 káplány állott 
rendelkezésére, kik a lelkipásztorkodás terén is kötelesek voltak mű-
ködni, teliát physikai lehetlenség volt az iskolák kellő ellátása, hisz 
egy káplányra több mint 100 osztály esett, de ha még ellátni ké-
pes lett volna is, mire mehetet t a szegény hitoktató, midőn ö köte-
les volt ugyan tanítani , de a tanoncz nem volt köteles a h i t tan t 
tanulni, mert liát a pesti iskolaszékek határozata folytán a h i t tant 
a rendes szorgalmi időn tul adha t ták csak elö a káplányok, ad tak 
ugyan osztályzatot, de azt nem vet ték tekintetbe, a hi t tanból nyert 
e l é g t e l e n osztályzat daczára fe l ju tha t tak a tanonczok a ma-
gasi) osztályba, végre a hi toktatók mint m a l u m n e c e s s a r i u m 
tekinte t tek sok esetben, kérelmeik, indítványaik, sürgetéseik stb. 



a város bizonyos összegű évi segélyt, adjon a 
római kath. egyházi hatóságnak is húszezer írtotr 
hogy a tanulók s osztályok nagy mennyiségé-
hez képest alkalmazhasson külön r. k. hitokta-
tókat, ilyen az elemi iskolákhoz legalább tizenöt, 
a magán s pQlgári iskolákhoz legalább öt szük-
séges. Ezek heti két órán át adnak hittani 
órákat. Miután a káplányok ilyen formán nem 
fognak hitoktatással foglalkozni, ezeknek számát 
le lehetne szállitani. 

2. Az iskolai szabály 9. §-a törültessék el, 
a hitoktatás a rendes szorgalmi időn belül esz-
közöltessék. 

3. Törültessék el az iskolatanácsi határozat, 
mely a hittant, mint mellékes tárgyat jelöli 
meg. A hittani érdemsorozat egyenrangú a többi 
tárgyak érdemsorozatával, és aki ebből megbu-
kik, pótvizsgát kelljen tennie. 

4. Az iskolai bizonyítványokon a hittanitók 
aláirása számára is jelöltessék ki hely, és a 
hitoktatók is eszközölhessék észrevételeiket a 
szülőkkel. 

a legtöbb esetben siiket fülekre talál tak. Ily körülmények közt a 
valóban ki nem elégítő hi toktatás nem a hi toktatók hanyagságában, 
hanem egy részt ezek elégtelen számában, és a fentjelzet t eljárás-
ban rejlik. (K e 1 i g i o 1883. okt. 24. decz. 5. 33. 45. szám.) Ehhez 
még megjegyezzük azt, hogy a hi toktatónak előadása s taní tása 
nagyon gyakran azon ok miatt marad terméketlen, mert a közös 
iskolában müködö tanitó urak gyakran a világ teremtése, kormány-
zata, és más a hit- s erkölcstannal összefüggő történelmi kérdése-
ket egészen más szellemben magyarázzák meg a tanoncznak, mint 
a hi toktató azt tevé, a szegény tanoncz azután nem tudja, hogy a 
két ellentétes magyarázat közül melyiket fogadja el, melyik taní-
tó jának adjon hitelt, és igy gyakran megtörténik az, hogy a ta-
noncz sem egyik, sem másik taní tójá t megsérteni nem akarván, 
egyiknek sem fogadja el magyarázatát , igy lesz a szegény tanoncz-
hol először k é t k e d ő , utóbb pedig h i t e t l e n . 
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5. Az iskolaszékek hivassanak föl, hogy a 
hitoktatás körül felmerülhető visszásságokat, mu-

o ' 
lasztásokat stb. nem általánosságban, hanem 

ö i 
konkrét esetenkint hozzák a kerületi esperes tu-
domására (Természetes, hogy e 2 — 5 pontok 
az összes felekezetek bitoktatására vonatkoznak.) 

6. Végre mivel a törvény a középiskolákat 
nem helyezi a lelkipásztorság gondjai alá, hanem 
külön magasb képzettségű bittanárokat kiván, 
rendszeresítessék a két községi reáliskolában 
egy-egy hittanári állomás, és e bittanárok a 
többi tanárokkal egyenlő jogokkal bírjanak. 

VI. A főváros közgyűlése 1884. jan. 24-én 
tárgyalta e javaslatot, és 250 szavazattal 5 el-
lenében azt egész terjedelmében elfogadta, ki-
hagyván az 1. pont ama rendeletét, hogy a káp-
lánok ezután nem fognak mint bitoktatók a nép-
iskolákban működni, pótlásul még Lutter Nán-
dor ur indidványára felvétetett a javaslathoz 
az is, hogy az igazgatók a bitoktatók működé-
sét didaktikai szempontból is ellenőrizzék. A 
törpe minoritás egy szónoka nem a városi, ha-
nem az esztergomi berezeg bibornokérsek pénz-
tárából óhajtá e szükséges költség megszavazá-
sát ; a másik szónok utalt a többi hitfelekeze-
teknek szinte e czimen jogos igényeire, de ezek-
nek igen szépen megfelelt Kamermayer polgár-
mester ur, kijelentvén, hogy a fővárosi pénztár-
ból a többi nem katbolikus felekezetek segély-
képen összesen 21,500 frtot élveznek évenkint, 
nevezetesen a) a tót evang. egyház 1200 frtot, 
b) pesti magyar-német evang. egyház 5100 frtot, 
c) a budai evang. egyház 1800 frtot, d) a bel-
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véthitvallásu egyház 8000 frtot, e) a pesti görög 
hitközség 300 frtot, f) a budai görög hitközség 
300 frtot, g) a budai izraelita hitközség 350 
frtot, h) a pesti izr. hitközség 4100 frtot. — A 
főváros mint patrónus a katholikus plébániákra 
évenkint 32,080 frtot ád ki. Ha azt kérdezzük : 
ez a mostani 23,000 frtos subventio mily arány-
ban áll más felekezetekéhez, ugy találjuk, hogy 
ha a reformátusoknak 8000 frtot adunk, akkor a 
katholikusoknak számarány szerint nyolczvanezer 
frtot kellene adnunk ; nem áll az sem, hogy egyik 
felekezet fizetne a másikért, mindnyájan űzetünk 
mindnyájukért. A tanács a törvényen alapuló 
kötelességérzetéből tette meg propositioját. Ha 
más felekezetek indokolt kérelemmel hozzánk 
fordulnak, nem térünk, s nem térhetünk ki az 
elől sem.* 

* Magyar Állam 1884. j an . 25. Egy másik pesti ú jság sze-
rint a polgármester azt is felemlite' beszédében, hogy ha k ö z ö s i-
t e t t ü k is a régibb időben a városi pénztárból feiítartott katli . 
népiskoláinkat, annak terheit most még inkább kell viselnünk, 
mire több városi a tya felkiáltá a k ö z ö s i t é s r e vonatkozólag 
„ e l é g b a l g á k v o l t u n k a k k o r , in i d ő n e z t t e t t ü k." — 
E g y másik szónok Steiger Gyula igazságtalannak nevezé a tanácsi 
javaslatot , mely csak a katholikus iskolák tanonczai hi toktatásáról 
gondoskodik, holott el van ismerve, hogy a pesti községi iskolák-
ban m i n d e n f e l e k e z e t i t a n u l ó k n á l a vallásoktatás el 
van hanyagolva, azért csak ugy fogadja el a javaslatot, ha a többi 
hitfelekezetek is segélyeztetnek, hogy ezek is orvosolhassák sérel-
müket . U j k a t h. T á r s a d a l o m 1884. 8. sz. A l i e 1 i g i ó 
(1884. jan . 30.) azt jegyzi meg e határozatra, hogy azt a katho-
likusok ö s s z e t a r t á s a hozta létre, mi áll úgymond ú t j ában an-
nak, hogy jövőben is igy összetartsanak ? H a bár autonómiával nem 
birnak, de birnak p a t r o n a t u s i joggal, tehát a főváros ka th . 
lakosai érvényesíthetik befolyásukat a lelkész, tanitó választásánál, 
a templomok, iskolák körül, ezek mind az ö autonom jogaik. És 
mi lesz ezen összetartásnak következménye ? Mindenekelőtt az, 
hogy a főváros nemkatholikusai látva eme összetartást, nem sze-
re'nytelenkednének a többség vallásával, és követőivel szemben, 
hanem meghúznák magukat , jól tudva, hogy e t t ő l a t ö b b s é g - ' 
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VII. Örömmel üdvözöljük Budapest köztör-
vényhatósági gyűlésének érdemes képviselő tag-
jait eme megtérési s javulási ösvényen, melyre 
épen Sz.-Pál fordulását megelőző napon léptek, 
és ezen áldozatok árán is készek orvosolni ama 
bajokat és sebeket, melyek a liberalizmusnak 
hódoló elődeik szabadelvű intézkedéseik nyomán 
a népiskolai tanonczoknál oly ijesztő mérvben 
mutatkoztak ; jobban szerettük volna ugyan, ha 
eme — az iskolaszék s tanitói testület jelen 
szervezete mellett — csak félrendszabálynak te-
kinthető határozat helyett a biztosb eredményt 
s sikert nyújtó radicalis gyógyszerhez folyamod-

t ó l f ü g g a z ö ü g y ü k s o r s a i s ; továbbá kivivhatná a katli . 
többség ama jogát , melynélfogva a katli. lelkész választásánál — 
kizárva bármely felekezetű polgárt — egyedül ö lenne a tényező ; 
kivívhatná továbbá, hogy az elközösitett iskolák ismét ka th . isko-
l ákká vál tozta tnának át, és evvel legnagyobb gáta t vetne a hitet-
lenség s erkölcstelenség terjedése elé ; kivivhatná, hogy a főváros 
ál tal emelt színházak megtiszt í t ta tnának az erkölcstelen színdara-
boktól, stb. Szóval ez a kath . többség összetartásban a főváros 
erkölcsének regenerátora lehetne; nem is kellene mindehhez egyéb, 
csak hogy a katliolikusok a fővárosban szervezkedjenek, ha most 
megte t ték az első lépést, tegyék meg a másikat is a s z e r v e z -
k e d é s t . „Ezen arany tanácsokat egyébiránt más hason helyzetben 
lévő városok lakói is megérthetnék, és óhaj tandó, hogy kövessék 
is, mert mégis roppant anomalia az, hogy a más vallású városi 
képviselők derüre-borura beavatkoznak a kath . egyház belügyeinek 
elintézésébe csak azért, mert ők is fizetnek ama város pénztárába 
adót, melyhez a p a t r o n a l i s j o g czimen ama egyház, szolgái s 
iskola költségei fedeztetnek, de a katholikus polgároknak nem sza-
bad beszólni az autonómiájuk által védett, s igy a városi hatóság-
tól á l ta luk függetlenül kezelt s igazgatot t egyházi s iskolaügyükbe, 
holott a kath. polgárok is adóznak s pedig nagyobb összeggel ama 
városi pénztárba, mely eme más hitfelekezeteknek egyházi s iskolai 
szükségeik fedezésére oly szép segélyösszeget ád évenkint, mely 
mint a fővárosi polgármester felemlité a r á n y l a g sokkal nagyobb 
s je lentékenyebb összegre rug fel, mint a katholikusoké. Jó lesz e 
tanácsot figyelemre méltatni mind a két részen, mert igaz az, amit 
a szerkösztő fent kiemel, hogy a többségtől függ a nemkatholikusok 
ügyeinek sorsa. 
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tak volna most már, és eme iskolák végleges igaz-
gatását a kath egyháznak adták volna kezeibe 
vissza, mely a fenttisztelt ministeri tanácsos ur ál-
tal is oly annyira óhajtott vallás-erkölcsi nevelés 
által képes egyedül a félelmes alakban mutat-
kozott bajt gyógyítani, de mindemellett is nem 
tagadjuk meg elismerésünket, s hálánkat a jó 
szándoku város atyáitól, mert biztosan hiszszük 
s reméljük azt, hogy ők — ha a most e 
czélra választott eszköz nem volna képes az ál-
taluk is annyira óhajtott kedvező eredményt 
elővarázsolni, — a jövő nemzedék megmentése 
végett a fentérintett radicalis gyógyszer igénybe 
vételétől és felhasználásától sem fognak többé 
eme a Saulus szerepe helyett most már a Pau-
las ét követő városatyái idegenkedni, és eme el-
közösitett iskolákat ismét az egyház vezényle-
tére fogják bizni, és igy azokat — mint a mi-
nisteri előterjesztés e lépést nevezi — felekeze-
tivé visszaalakítani. Azért a helyett, hogy az ily 
drága tapasztalatok árán a megtérési s javulási 
ösvényre térőket most szemrehányásokkal illet-
nők* — feltéve azt, hogy e megtérésük őszinte 

* Muta tványul közöl jük T a l a b é r J á n o s szerkesztő ur-
nák P a p i L a p o k czimü újságában 1883. decz. 26. ez ötletböl a 
napokban közlött keserű panaszát, s kifakadásait , örömmel helyt 
adunk ama reményünknek is, hogy most — eme ujabb ál tala t án 
nem is remélt — a város által imposans többséggel elfoga-
dott intézkedés u tán nem leend többé alkalma, ily kemény czikket 
irni. M i v é t e t t é k a z i s k o l á t e czim alatt igy önti ki a j ó 
öreg ur szive keservét. „Husz év óta gazdálkodik a liberalismus is-
koláinkban. S e husz év alat t teljesen tönkre gazdálkodta azokat . 
A liberális paedagogia csődöt mondot t ! Pedig milliókat kö l tö t t ek 
rá évenkint. Az iskolát oda áll í tották a templom helyébe s azt 
mondották : ez a vi lágosság! A taui té t a pap fölé helyezték s igy 
s zó l t ak : ezt hal lgassátok! A vallástanitás, mint fölösleges közép-
kori hagyomány a lomtárba vet tetet t . A torna, a táncz szüksége-
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— bátorítólag vigasztaljuk csalódásuk fölött, 
ugy is elég keserű csapás az már részükre, 
hogy reményeikben csalatkoztak, és most az 
egyháznak általuk előbb visszautasított segélyét 
kénytelenek a súlyos baj orvoslatára nézve 
igénybe venni. 

Bocsánatot kérünk olvasóinktól, ha e kis 
műben oly terjedelmesen tárgyaltuk Budapest 
hazánk fővárosának tanügyi viszonyait, szolgál-
jon ennek mentségéül azon körülmény, hogy a 
fent előadottak szerint a népoktatási törvény 
megalkotása után ama város volt országunkban 
a legelső, mely eddigi kath. népiskoláit elközö-
sité, és e példája által más városokat és közsé-
geket is hason intézkedésre vezényelt; erősen 
hiszszük, hogy ott, hol eme bajok kisebb vagy na-

sebbnek ismertetett el, mint a biblia, a katekizmus. — Ki nem 
fogytunk az iskolareformokból. Iskolatanácsot, iskolaszékeket, iskola-
anket teket , iskolafeliigyelöket csináltak. Évenkin t hosszú beszéde-
ke t tar to t tak a közoktatási budget tárgyalásánál a par lamentben. 
— Néptanítói jubileumok rendeztettek, országos tanitói gyűlések 
— quasi iskolai par lamentek — tar ta t tak , t anügyi lapok nagy 
mennyiségben indí t tat tak, s mikor ennyi befektetésnek, ennyi áldo-
zatnak, ennyi munkának, ennyi reformnak, ennyi haladásnak bö 
szüretjét kellett volna vig ünnepélylyel megülni, előáll a fővárosi 
közgyűlés és 23,000 forintot szavaz meg a vallási okta tás rende-
zese szamara : 

Verőfényes tiszta napon a villám nem kelt nagyobb bámu-
latot, mint a főváros közgyűlésének e határozata . Honnét e gyors 
változás ? Miféle hittérítő j á rha to t t ott az öreg városházban, liogy-

a liberális polgárok egyszerre ily jámbor hivőkké let tek ? H j a ! 
megtérí tet te őket a saját miivök — a vallás nélküli iskola! Az 
eredmény nem vál tot ta be az ígére teke t ; a gyümölcs nem felelt 
meg a várakozásnak. A vég né lkü l felszaporodott tanórák száma 
nem rontha t ta le az emberi ész kor lá ta i t ; a „tekintetes úrrá" t e t t 
tani té nem öntliette tölcsérrel az „ilju úrrá" lett gyermek fejébe a 
tudományt . Amaz nem tehetet t többet, mint tet tek a régi „mester 
u rak" ; ez nem vehetet t több ismeretet fejébe, mint vet tek a régi 
„gyerekek !" — S mig eddig azt mondották, hogy a valástanitás 
„but í t ja" a zsenge észt, — hogy a templombajárás „elvesz a tanú-
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gyobb adagokban mutatkoznak, szinte ezek or-
voslatára nézve követni fogják most is a főváros 
dicséretes példáját. 

XI. FEJEZET. 

Tanügyi viszonyok Szegeden. 

Ha a t. olvasó szives volt e mii íróját Bu-
dapestre elkisérni az oktatásügy tanulmányozása 
végett, legyen kegyes őt még Szeged szülőváro-
sába, — melyet, az ország második, és az ál-
lási időből", — hogy a vallásgyakorlatok „zavarják" a tanrend 
folytonosságát s a pap az ö „babonás meséivel" lerontja azt, amit 
a tanitó az ész, és értelem részére a tudás, és ismeret kincseiből 
összehordott : most egyszerre oda nyilatkoznak, hogy ba j van, 
nagy baj van. Nincs elég pap az iskolákban! Nem taní tanak elég 
tanórán át va l lás tant ! Nincs elég tekintélye, és súlya a vallás-
t an i t á snak ! Es megszavaznak 23,000 forintot hi toktatók fizeté-
sére, és klassitíkáczióilag egyenjoguvá teszik a vallástant az abc-
vel, a számtannal, az olvasással! De sőt, oh égi kegy ! a h i tokta tót 
még eléggé tanult , s eléggé képes embernek is deklarál ják arra, 
hogy a tanitó u rakka l egyenlő szavazati jogot bírjon a tanács-
kozásokban ! 

Honnét ez a nagylelkűség ? Honnét ez a „bigottság" egy-
szerre — a liberális városa tyákté l? Az i skolá tó l ! ! ! Az az iskola, 
amelyet ők csináltak, szörnyű depravatiót termett, és megméte-
lyezte az egész u j nemzedék lelkét. A szülők tanulni, és neveltetni 
küldik gyermekeiket iskolába, s amit az apróságok a múzsák 
templomából magukka l hazavisznek, az : vásottság, romlottság, 
elaljasodás. Azt az irtóztató pusztítást, amit a liberaliskodó iskola-
bölcsesség csinált gyermekeinken, ivadékok fogják sirathatni. Nincs 
bűn, nincs gonoszság, amelyre ez a modern iskolázott gyerekvi lág 
ne vállalkozzék. Ami negyedszázad előtt a felnőtteknél is r i tkaság 
volt a siilyedés, a romlottság terén, az ma a gyermekeknél rendes 
tempó. Az öngyilkosságot már csak a csecsemő nem űzi. De hat 
— hét éves fiuk, leánykák „már eleget éltek", „vi lágfájdalomba" 
estek s „nincs többé mit reinélniök" . . . há t golyót röpítenek 
m a g u k b a ! A gyilkosság valóságos hőstett , s már nem is bánt, ha 
a lapokban azt olvassuk. Hiszen rendes napi rovat tá l e t t ! — A 
lopás — no ez meg kedvencz foglalkozássá növi ki magát az apró 
jogászoknál, kik jogfogalmokat az enyémröl, és tiedröl egészen libe-
rális szellemben értelmezik, Proudhonnal tartván, hogy a tulajdon 

13 
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föld legmagyarabb, legnagyobb és legkatholikusb 
városának szoktak nevezni — szinte liasonezél-
ból elkísérni, biztositván őt előre is arról, hogy 
itt e téren kedvezőbb helyzetet fog találni, mint 
oda fent a fővárosban. 

I. Szeged városban az 1868. év előtti kor-
szakban szinte katholikus jellegűek voltak a 
népiskolák, melyek a fenálló kir. szabályrende-
letek értelmében 1848. évig egy városi tanács-
nok igazgatása alatt állottak, a hitoktatást ezek-
ben a szegedi lelkészek végezték, és a csanádi 
püspök által megbizott ker. esperes felügyelete 
lopás! — Az élvezetvágy egész hódításokat tet t nálok. Gyermekszinhá-
zak, gyermekbálok, gyermekkonczertek, gyermekregények, gyermek-
lapok napirenden vannak. Czigarett, sétabot és zvicker a fiuknál, par-
füm, ékszer, frizura a l eánykákná l ! Kivetközés minden gyermeki érzés-
ből, a családiasság hiánya, hálát lanság a szülök iránt nem egy gyer-
meket szöktetnek meg a sziilöi házból.— de ugy, hogy apjok pénzét, 
anyjok, nővéreik ékszereit is magukka l viszik! Igaza van Windt-
horstnak, midőn azt mondja, hogy „a liberális iskola a social-demok-
raczia seminariuma." — De midőn a lé lekkufárok idáig vi t ték a 
dolgot, midőn igy elrontottak egy egész nemzedéket, s megijedve 
sa já t müvöktöl a hibát jóvátenni akar ják : k i fogynak minden böl-
csességből. Mert ők csak rontani tudnak, de építeni nem. Nálunk 
is a liberális bölcsesség megrökönyödve áll az elrontott iskolák 
előtt, s képtelen egy mentő godolatra. Összes tudákosságát kimerité 
a szabadosság rendszerében, s midőn nyakára nőtt a zsenge e lmék 
irtóztató chaosa, a lappongó érzelmek ana rch iá j a : nincs egyetlen 
eszméje, nincs egyetlen gondolata, melylyel fölvetné magát a fej-
lődő elmék vezérletére, a gyönge kedélyek fegyelmezésére. Érzi, hogy 
elvesztette azt az erkölcsi tiszteletet, melyet csak a vallás ad a 
taní tónak. E z t a z A u g i á s - i s t á l l ó t k i s ö p ö r n i , e z t a 
t ö m é r d e k l i b e r á l i s s z e m e t e t e l t a k a r í t a n i , a g y e r -
m e k e t v i s s z a h ó d í t a n i a z á r t a t l a n s á g n a k , a c s a -
l á d n a k , — igen, visszahódítani még az iskolának is — ez lesz a 
ti feladatotok, jó hi toktatók, ti mellőzött, lenézett, bu táknak dek-
larált papok! A liberalismus reátok szorul, s h o g y e l t a k a r j a 
s z é g y e n é t , hogy á l e z á z z a t e h e t e t l e n s é g é t — játsz-
sza a nagylelkűt , ad 23,000 forintot a kath . hi toktatásra a katli. 
családapák zsebéből, s aztán papot hivat, hogy az életre támasz-
sza, amit a páholy szelleme megölt! Mert valóban igen nagy baj-
nak kell már ott lenni, ahol a liberalismus az egyházra szorul s a 
papok segélyéért kiált!" 
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alá voltak helyezve. 1852. évben a csanádi püs-
pöki hatóság Tóth János ájtatosrendü áldozárt 
nevezvén ki a politikai hatóság egyetértésével 
eme iskolák igazgatójává, ő kormányozta azo-
kat 1869. év elejéig, ekkor a városi közgyűlés 
községieknek jelenté ki eme iskolákat, és 30 tag-
ból álló iskolaszékre bizta azok kormányzatát, 
mely a volt igazgatót népiskolák felügyelőjének 
előbb három évre, 1877. évben pedig a köz-
gyűlés élethossziglan rendszeres fizetéssel meg-
választá, és a városi tisztviselők sorába nyugdíj 
élvezettel beigtatá.* 

Sajátságos módon történt itt Szegeden eme 
iskolák elközösitése, — melynek ugyanazon 
magyarázat után, melyet a II. országos tanitó-
gyülésen Gönezy Pál tanácsos ur a községi is-
kolákra nézve az 1868. évi törvény alapján, 
mint fentebb 145. lapon megjegyeztetett, a gyű-
lési tagoknak előadott — itt Szegeden alap 
vagy létjogát úgyis bajos volna feltalálni. Az 
oktatásügyi ministerium ugyanis felszólitá a vá-
ros közönségét, miszerint a békés-csongrádme-
gyei iskolatanácsba, mely 24 tagból fog állani, 
nyolez tagot válaszszon be. A népnevelési bi-
zottmány, és a tanács azon véleménynyel ter-
jeszték e leiratot a közgyűlés elé, hogy miután 
Szeged városának népiskolái eddig is hitfeleke-
zeti jellegűek voltak, nem forog fent semmi ok 
ezek elközösitésére, és igy jövőben is maga a 

* Kiváló nagy érdemei vannak a tisztelt öreg urnák Szege-
den a népoktatásügy terén, hol már 30 éven tul fáradozik, és an-
nak felvirágzását tetemes áldozataival is elősegíti. A t a n y a i is-
kolák rendszeresítése, és ezek szaporításában is oroszlán része van 
a kir. tanácsos népiskolai felügyelő urnák. 

IS* 
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városi hatóság fogja azokra saját kebelóbó'l meg-
választandó iskolaszéke által a felügyeletet gya-
korolni, és igy a megyei iskolatanácsba képvi-
seló'ket sem tartozik a törvény értelmében 
választani, melyhez csak a községi iskolák tar-
toznak, a felekezetiek pedig külön igazgatás 
alatt állanak. Ezen javaslat avval is indokolta-
tott, hogy a ministeri óhaj valósitása tetemes 
költségébe kerülne a városi pénztárnak azért, 
mivel ama megyei iskolatanács minden évne-
gyedben tartván gyűlést, a kiküldöttek 4 5 
napig tartoznának a Szegedtől távol eső megyei 
iskolatanács székhelyén időzni, és igy az oda s 
visszautazás, és a napidijak évenkint közel két 
ezer írt költségébe kerülnének a városi pénztár-
nak, mely azt a javaslóit módon megtakarítván, 
inkább az iskolákra fordithatja. Azonban a köz-
gyűlés többsége heves vita után mégis engedett 
a minister felszólításának, községiekké jelenté ki 
a népiskolákat, s megválasztó az iskolaszéket, 
ugy a megyei iskolatanácsba is kijelölé kül-
dendő képviselőit* 

Ugyanezen alkalommal, midőn eme kath. 
népiskolák elközösittettek, a görögkeletiek, ágostai 
s helvét hitvallásnak, u g y az izraelitáknem kö-

* A felekezeti jel legért harczolók azután l á t t ák be, hogy 
kár volt nekik javas la tuka t a napi dij s utazási költségekkel tá-
mogatni, mert némelyek véleménye szerint épen e fegyverrel verte 
meg őket az ellenfél. 

** A községi iskolaszék hivatalos jelentése szerint 1876. év-
ben a saját iskolájukat nagy költséggel fentar tó izraeliták tárgya-
lásba bocsájtkoztak ugyan a városi hatésággal iskoláik közö-
sitése're nézve, de ama jelentés szerint ezen u j egyedül álló 
eszme oly akadályokba ütközött , melyek miatt a terv kivi-
hető n e m j volt. —• A z á g o s t a i a k azonban nem lévén képesek 
a városi pénztárból nyert segély mellett sem iskolájukat fenntar tani 



vették e példát, ők iskoláiknak liitfelekezeti jel-
legét fentartották, ugy autonomiai jogaiknál 
fogva azok iránti kormányzatát is. 

II. Azonban mindamellett is, bog)' Szeged 
városa a pressionak engedve, s Budapest az or 
szág fővárosának példáját követve közösité is 
népiskoláit, dicséretére legyen itt felemlítve, hogy 
őseitől öröklött, s az unokák által is megőrzött 
vallásos érzelmeinél fogva gondoskodott tőle tel-
hetőleg az iránt is, hogy az eme népiskolákba 
járó tanonczok liiterkölcsös oktatásban részesül-
jenek ezután is ; a négy plébánián működő se-
gédlelkészeknek a hitoktatásért külön díjazást, 
és minthogy ezek nem voltak képesek a lelkészi 
teendők mellett a hitoktatást kellőleg elvégezni, 
egy külön álló hitoktatói állomást is rendszere-
sített, s fizetett a város pénztárából. Szeged vá-
rosa tehát egészen máskép intézkedett a közös 
iskolákat látogató tanonczok valláserkölcsi ok-
tatására nézve, mint Budapest, és igy csudálni 
nem is lehet, ha itt Szegeden a közös iskolai 
rendszer nem termé meg ama keserű fanyar 
gyümölcsöket, ama elijesztő káros eredményeket, 
aminők az előbbi fejezetben Budapesten előso-
roltattak. Az érdem e tekintetben megoszlik az 
eme iskolákban fáradozó clerus, és az iskoláira 
örömmel áldozó városi hatóság, és az ennek ne-
vében éber figyelemmel őrködő, és működő is-

községivé nyilváníták, és azóta tanítójuk a többi közös iskolába 
müködö tanítók fizetését élvezi, a helvét hitvallásuak is rövid időre 
közösiték iskolá jukat , de a superintendentia parancsára csak hamar 
visszafelekezesiték ismét azt. Az 1879. catastropha mind a két pro 
testans felekezet iskoláját romba döntvén, most fáradoznak u j iskola 
építése iránt. 
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kolaszék között, melynek ugy előbbi elnöke 
Dáni Ferencz volt főispán, mint. a mostani is 
Kovács Albert kir. tanácsos a többi tagtársakkal 
mindent elkövetnek, hogy az ifjúság eme isko-
lákban a tanitó urak részéről oly eredményű 
oktatásban részesüljön, mely az iskoláira annyit 
áldozó Szeged nagy katholikus városi közönség 
jogos óhajainak minden tekintetben megfelelő 
legyen. — Ugyanazért Szegeden nem követték 
abban sem Budapestnek példáját, hogy az elkö-
zösités után eltávolították volna a tantermekből 
az üdvözítő jelképét a keresztet, vagy más szent 
képeket, mert ezek az elközösités után is ékesi-
ték még a tantermeket, és most is ott függnek 
azok még ama iskolák tantermeiben, melyeket 
az 1879. évi catastropha megkímélve romba 
nem döntött, és midőn a romba dőlt tanodai 
helyiségek helyén ujabb időben ama fényes, 
palotaszerü népiskolák épültek fel, minthogy 
ezekben hiányzott megváltásunk jelképe a feszü-
let, midőn városunk egyik szerény polgárának 
tudomására esett az, hogy ezek tantermei nél-
külözik azt, ajánlatot tett az iskolaszéki elnök-
ségnél, miszerint ő kész minden a város belterü-
letén lévő népiskolai tantermet egy-egy csinos 
feszülettel megajándékozni, eme ajánlata az is-
kolaszéki elnökség részéről hálás elismeréssel 
fogadtatott, és eme e czélra általa felajánlott 
összesen 44 kereszt felfüggesztése is elrendeltetett.* 

* Hir szerint ugyan egyik külvárosban egy pár tanitó ur 
hivatkozva az iskola k ö z ö s jellegére ellenezte azt, hogy tanterme 
e jelvénynyel feldiszittessék, de az iskolaszéki elnökség rendeleté-
nek nem mervén még is ellenszegülni, kénytelenségből el tűrte a 
feszületnek a tanterembeni elhelyezését. Lehet, hogy az illetők 



III. Az iskola elközösitésnek volt azonban 
Szegeden még más, nem reménylett jó eredménye 
is. Az 1869. julius bóban elhunyt Oltványi 
István csanádi székesegyház nagyprépostja, Sze-
ged városának szülötte, s díszpolgára, a város 
iskolái közösitésének hirére végintézetében va-
gyonának egy jelentékeny részét a mi asszo-
nyunkról nevezett s a csanádi püspöki megye 
területén már 10 év óta dicséretes eredmény nyel 
működő apáczák vezetésére bízandó iskolára 
hagyta azon czélból, hogy az általa annyira 
kedvelt szülő városában legyen legalább egy 
olyan iskola is, hová a szülők gyermekeiket 
vallásos oktatás végett beadhassák. 1873. szept. 
28-án megnyílt a hatosztályu r. k. leánynevelde, 
és négy osztályú népiskola, de az uri osztályhoz 
tartozó leányok oly nagy számmal iratkoztak 
be az előbbibe, hogy a szegény tanonczok kiszo-
rultak a népiskolából; e bajon is lett csakhamar 
segítve, a végrendelkező unokája s végrebaj-
tója a saját költségén vett szomszéd telken uj 
népiskolát épített bárom nagy tanteremmel, s 
1874. szept. 28 óta 3 nővér ebben oktatja az 
óta a szegény tanonczokat, kiknek száma ezen 
iskolai évben már 237-re szaporodott fel, melyért 
Szeged város közpénztára 1880. évről kezdve az 
1868. LIII. 23. §. alapján 12 öl tűzi fával, és 
960 frttal segélyezi őket* 

Budapesten végezték a képezdei tanfolyamot, és a pesti divatot, s 
szellemet szerették volna itt is meghonosítani, de elfeledték az't, 
hogy e tekintetben Szeged városa más szellemű, mint az ország 
fővárosa, mely azonban most már szinte a javulási ú t ra tért . 

* Az apácza iskolák tanügyi értesítője szerint a határozat igy 
van szövegezve : „Tekintettel azon körülményre, hogy a közpénz-
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IV. Szeged tanügyi viszonyainak bővebb 
megismertetésére ide csatolunk egy rovatos ki-
mutatást, melyet minden barátja a tanügynek 
élvezettel olvashat, és áttekintés után minden 
esetre azon édes meggyőződéssel telik el szive, 

tárból az összes hitfelekezeti iskolák segélyt nyernek; és tekin-
tettel arra, hogy az apáczák vezetése a la t t álló három tantermü és 
osztályú, évenkint mintegy 160 leánynövendéket számláló népis-
kola a város ugyanennyi iskola s tanítónő fentartási és díjazási 
költségeitől van megkímélve; és tekintettel végiil arra, hogy ezen 
r. ka th . hitfelekezeti népiskola a törvény értelmében van beren-
dezve, és a törvény értelmében fejlesztetik, és a növendékek ott az 
illetékes tanlérfiak, és a szülök tapasztalatai szerint kitűnő sikerrel 
ok ta t ta tnak , mindezeknél fogva az alsóvároson fennálló r. ka th . 
hitfelekezeti iskolákban működő három apácza részére egyenkint 
200 frt , összesen 600 frt évi segélykép, valamint három tanterem 
fűtésére évenkint 12 öl puhafának kiszolgáltatása ezennel egyhan-
gúlag hozott határozat tal megszavaztatik, és ezen segély részökre 
mindaddiglan biztosíttatik, mig ők a népnevelés terén működve a 
törvény által előirt módon, s az eddigi elismerésre méltó buzga-
lommal teljesitik feladataikat , mely reményben a törvényhatóság 
ha idővel neta lán csalatkoznék, ezen segélyösszeg visszavonása iránti 
határozati jogát fenntar t ja ." 

Szeged város közgyűlésének eme 1880. decz. 10. hozott ha-
tározatát Tisza Lajos szegedi kir. biztos ur ö nmtsgának a Szeged 
városához 1881. márczius 18-án 1521. sz. a. intézett át i rata szerint 
a belügyminisztérium márczius 13-án 12,454. sz. a. leirata nyomán 
a vallás s közoktatási miniszter úrral egyetértöleg j ó v á h a g y ó 1 a g 
tudomásul vette, a városi hatóság pedig 1880. szept. 1. fogva azt 
a nővérek részére folyóvá tet te. A városi közgyűlés az iskolaszék 
kérelmére ezen segélyt 1882/3. iskolai évtől kezdve szinte egyhan-
gúlag 960 f r t ra emelte föl. 

Ennek következtében 1881. április 22-én 104. sz. a. a főt. 
csanádi püspöki hatóság értesiti a Szeged városi t. tanácsot, hogy 
miután most már a város is hozzá járul eme népiskola fenntartásá-
hoz, befolyást is akar annak vezetésére nézve a városnak nyúj tani , 
ugyanazér t arra szóllitja fel, hogy hozzon 4—5 iskolaügy iránt ér-
deklődéssel viseltető r. kath. vallású alsóvárosi polgárt iskolaszéki 
tagul leendő kinevezésre neki javaslatba, kik az alsóvárosi lelkész 
elnöklete alat t a magyarországi püspöki kar által a kath . jellegű 
népiskolák részére kiadott szabályok értelmében ama iskola ügyeit 
gondozni s intézni fogják, eme iskolaszéknek tagja leeiul Oltványi 
Pá l prépost igazgató is. 

Eme felszólítás folytán a t. tanács 1881. május 30. 7640. sz. 
a. hozotott végzése nyomán értesité a felszólító püspöki hatóságot , 
miszerint K o v á c s József városi aliigyészt, M o l n á r János iparost, 
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hogy e város már azon tekintetből is megér-
demlő azon néhány év előtt iránta a monarchián 
belül s kivül a szerencsétlenség napjaiban ta-
núsított rendkívüli nagy részvétet, mert alig van 
az országban más oly város, mely szegénysége 
daczára a tanügyre annyi áldozatot hozna, mint 
B ö r c s ö k Ignácz, O l t v á n y i Ferencz mezei gazdákat , alsóvárosi 
lakosokat, mint a népiskolai ügy barátai t hozza javas la tba "kineve-
zés végett, azonban kijelenti e levélben azt is, hogy ha bár a to-
pásztorok által kiadott szabályrendelet szerint a lelkész van is ki-
szemelve az iskolaszék elnökéül, mindemellet is a tanügy érdekében 
kívánatosnak tar t ja a városi tanács azt, miszerint az iskolaszék 
működése mellett eme népiskolára vonatkozólag Oltványi Pá l pré-
post, pápai kamarás igazgatónak eddigi eredményes felügyelő 
hatásköre épségben liagyattassék, mint ki eme népiskolának nem-
csak a 1 k o t ó j a volt, hanem azt erélyes és bölcs igazgatása 
mellett az abban müködö nővérek által oly dicséretes állapotba 
ju t t a t t a , mely miatt e népiskola a városi pénztárbóli segélyezést is 
e g y h a n g ú h a t á r o z a t t a l m e g n y e r t e ; mely felügyelői 
igazgatói befolyást még azon körülmény is támogatja , hogy az 
alsóvárosi leikészetben a szerzet elöljárósága rendelete folytán gyak-
rabban történik változás, a tanügy érdekében pedig kívánatos, hogy 
e gyakori változás egyrészt az iskolaszéket teendőiben ne gátolja, 
mi azáltal lesz elérhető, ha az igazgatóban eme iskolaszék állandó 
irányadó kapcsolatot s összetartó erőt nyerend ; és miután ugyan-
azon főpapi szervezet 36. oly községekben, hol több népiskola 
van, nemcsak megengedi, hanem meg is rendeli azt, hogy a lelkész 
— ha lelkészi teendői miatt, nem felelhetne azon pontossággal az 
elnöki, egyút ta l igazgatói teendőinek, — az illető püspök más 
egyénre bizhatja az iskola igazgatói hivatal teendőit, Szeged város 
tanácsa tehát ebbeli óhajának valósítását annál biztosabban remél-
heti, miut ín ezt a fenthivatolt §. is megengedi. 

Ezen tanácsi átirat folytán a főt. csanádi püspöki kormány 
1881. junius 11. 128. sz. a. á t i ra tában e'rtesité a városi t. tanácsot, 
miszerint a javaslatba hozott egyéneket kinevezé iskolaszéki t agoknak , 
és a kinevezési okmányokat azoknak már át is k i i ldé ; ami a t . 
tanácsnak azon javaslatát illeti, hogy Oltványi Fái prépost mint 
igazgató, eddigi hatáskörében meghagyassék, erre vonatkozólag 
kijelenti a leirat, hogy teljesen egy nézeten van a püspök a ta-
nácscsal, s már kezdetben is az iskolaszék összeállítását ugy ter-
vezte, hogy a t . tanács által javaslatba hozott tagokon, és tanítónői 
kar képviselőjén kivül épen Oltványi Pál is, ki mint igazgató az 
iskola bele'letének tulajdonképeni intézője, az iskolaszéknek is tag ja 
legyen, és hogy ily értelemben az érintett prépost-igazgatót külön 
értesité is. Ezen apáczaiskolákra is reá lehetett i rn i : „ k ö z ö s 
i s k o l a s z ü l é m é n y e.u 
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Szeged. Eme rovatos kimutatás, melyet ide csa-
tolunk, és felvilágosító észrevételeink még bő-
vebben fogják eme állításunkat igazolni. 

A) B) C) D) E) F) O) 
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A) Kimutatás szerint 1858. évben a nép-
iskolai budget csak 18,521 frt volt, 1883. év-
ben már 75,235 írt, és igy a legutolsó 25 év 
alatt összesen 1.026,521 irtot költött a város a 
népiskolai tanonczok oktatására. 

13) szerint a reáliskola kiadása — minthogy 
1874. az állani vállalta el a tanárok fizetésének 
egy bizonyos részét — kevesebb valamivel 
mint 1858-ban volt, de 25 év alatt mégis 121 
ezer 235 írtra rug fel e czimen a városi pénz-
tár kiadása.* 

C) A gymnasinmnak 1858. évben 6320 frt 
kiadása, 1883. évben már 17,673 frtra nőtt fel, 
25 év alatt az összes kiadás tesz 276,929 irtot.** 

D) A k. tanítóképezde kiadása 1858. évben 
120 frt, 1883-ban már 1191 frt, 25 év alatt 
12,446 frt.*** 

E) Tanépületekre összesen eme 25 év alatt 
641,930 irtot adott ki a városi pénztár, és mint-
egy 300 ezer frt költséget túlhaladó uj gymna-
sialis épület alapkövét akarja 1884. évben le-
tenni, és két uj tanyai iskolának építését is esz-
közölni.**** 

* 1883. évben 138 tanuló volt, kik közt 82 kat., 8 gk., 
8 ág., 5 lielv., 35 izraelita. 

** 1883. évben 635 tanuló volt, kik közt 442 kath., 1 gkat . , 
23 gk., 16 ág., 11 helv., 142 izr. 

*** 1883. évben összesen 43 tanoncz lá togat ta a képezdét. 
**** Az építkezések s tanügy előmozdításában nagyérdeme 

van kétségkívül városunk t. polgármesterének P á 1 f y F e r e n c z 
kir. tanácsosnak, ugy collegájának S z a b a d o s J á n o s tanügyi 
referens senatornak is, kit Szegeden c u l t u s m i n i s t e r n e k szok-
tunk nevezni, közelismerésre méltatot t ügybuzgalma s fá radhat lan 
tevékenysége e téren ismeretes, mely eddig is már szép eredmé-
nyeket varázsolt elö. Bár csak a városnak a h a r m a d i k e g y e -
t e m megnyerése iránti hő vágyait oly erélyesen tolmácsoló szép-
tollú városi főjegyzőnknek, V a s s P á l n a k tevékeny buzgalmát 
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F) A népiskolákat látogató tanonczok száma 
is évről-évre gyarapodik. A város belterületén 
van : a) a belvárosban polgári fiúiskola 7 tante-
remmel, polgári leányiskola 4 tanteremmel, fiu-
s leány népiskola 18 tanteremmel; b) alsóváro-
son népiskola 10 tanteremmel; c) felsővároson 
népiskola 14 tanteremmel; d) Rókus külvárosban 
népiskola 9 tanteremmel. A város külterületén 
21 tanyai népiskola ugyanannyi tanteremmel, 
összesen van 36 tanoda i épület 83 osztálylyal. 
1858-ban csak 28 tanterem volt a város belte-
rületén, 17 tanyai iskola, 5 mozgó, 1866-ban 
24 a városban, 20 a tanyákon. 1872. évben 
33 terem volt a város belterületén, a tanyákon 
pedig 20 tanterem ugyanannyi tanitóval. Az 
ezen iskolákban a mult évben működött tanítók 

is mielőbb hason szép eredmény, s városunkra szükségelt nyeremény 
ju ta lmazná meg. Az építkezésekre nézve megjegyezni vé l jük még, 
hogy az 1876. nagy kiadást a r e á l i s k o l a épitése okozta. A 
k i r á l y l á t o g a t á s a alkalmával F e l t á m a d t S z e g e d és 
S z e g e d H á l á j a czim alat t megjelent e m l é k i r a t o k b a n ki 
van mutatva, hogy a könyöradományok maradványából a város 
hozzájárulása mellett felépült a kir. biztosság a l a t t : 

a) Polgári fiu- és leányiskola 92 ezer forint. 
b) Szegényekháza 42 „ „ 
c) Alsóvárosi népiskola 60 „ „ 
d) p ovoda 10 „ „ 
e) Belvárosi népiskola 06 „ „ 
f ) Felsővárosi népiskola 24 „ „ 
g) Szabadkai sugáruti ovoda 13 „ „ 

Összesen 307 ezer forint. 

Ezen költséghez járul t a városi budget, és pedig: a) 16000, 
b) 819, c) 45075, d) 10309, e) 63000, f ) 21919 frt , összesen 
157,182 frt , mely az 1880—1883. évre k imutatot t 221,872 fr t ki-
adás összegbe foglaltatik, és igy a könyöradományokból tanodái 
épületekre csak 149,818 f r t fordít tatott , a városi pénztár pedig 
157,182 frtot adott a szóban lévő épületek költségeihez. 
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száma 94, kik közül 2 nem képesitett, 67 mint 
rendes, 27 pedig mint segédtanító működik. A 
népiskolai tanitók fizetése lakbérrel együtt a bel-
városban 850, a külvárosban 800, a tanyai ta-
nítóké 400 frt és lakás. A polgári iskolai taní-
tóké 1000 frt. 

A városi közös népiskolát látogató 8480 
tanoncz közül 8017 katholikus, 38 g. kel., 86 
helv., 71 ágostai, 268 izraelita vallású. Ezen 
tanonczokhoz hozzá számitandók még azok, kik 
a felekezeti s magán intézetekben nyertek okta-
tást, nevezetesen : 

a) az apáczaiskolába 341,* 
b) görög kelet, népiskolába 35, 
c) izraelita „ 448, 
d) Keméndyné magánneveld. 101,** 
e) Zerkovitzné „ 90,*** 
f) képezde gyakorlati népisk. 58, 

1073, " 
és igy a mult iskolai évben oktatást nyerő ta-
nonczok száma 9553-ra rug fel. 

G) A hitfelekezetek segélyezése iránt is szé-
pen növekedett a városi pénztár kiadása, 1858. 
évben 1042 frt, 1883-ban már 6680 frt volt a 
kiadás, összesen az utóbbi 25 év alatt 86,096 
frtot költött e czimen a városi pénztár, mely 
6680 frt összegből nyernek most: 

* Ezek közt 330 kath., 2 gk., — 4 h e l v . , _ 5 ¡ z r 

** » „ 69 „ 29 „ 4 ág., _ 1 u n i t > 25 
*** » » 18 , 3 „ - 2 „ _ 67 
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a) izraeliták felek, iskola . . . . 2000 frt* 
b) ágostaiak lelkész 650, tanitó 770 1420 „ 
c) g. kel. lelkész 650, tanitó 420, tű-

zifa 40 frt 1110 „ 
d) apáczák 960 frt, fűtésre 120 frt 1080 „ 
e) belvét liitv. lelkész 650, tanitó 420 1070 „ 

összesen . 6680 frt. 
Ezen kimutatás eléggé tanusitja azt, misze-

rint e nagy katb. város hatósága más feleke-
zetek iránt is a méltányosságot igen szép mérv-
ben gyakorolja, és bitfelekezetek szükséges ki-
adásaihoz igen szép összeggel járul évenkint a 
város közös pénztára; szabad legyen e helyen 
ama jogos reményünknek kifejezést adni, hogy 
Szeged városának eme szép példáját bonunkban 
ama Szegednél gazdagabb községek is, — me-
lyekben a katholikusok kissebb számmal van-
nak, — protestáns atyánkfiai szinte a kissebb-
ség irányában, ha nem is nagyobb, legalább 
hason mérvben követni fogják.** 

* Az izraeli táknak 1835. évig nem volt külön népiskolá-
juk , mert 1835. évben még csak 390-en lak tak e városban, a sze-
gényebb tanonczok a városi népiskolába já r tak , a gazdagabbak 
niagántanitő ál tal ok ta t t a t t ák gyermekeiket . Azonban 1836. évben 
felsőbb hatóság rendelkezése folytán nyi tot tak népiskolát, de négy 
év múlva az már megszűnt, a hitközség nem birván annak költsé-
gét viselni, és ismét a régi rendszer szerint nyertek a tanonczok 
oktatást . A forradalom leviharzása u tán több izraelita család ván-
dorolván be Szegedre, újra megnj ' j l t ná luk a már jól berendezett 
népiskola, a városi pénztár 18691-ben 500 frt, 1871. évben 1000 frt 
segélyt adott nekik iskola építésre, és az 1862. évben 500 frt meg-
szavazott é v i s e g é l y t , 1874-ben 1000 fr t és 1881. évben 2000 
f r t ra emelte föl a városi hatóság. 

** Nem lehet azonban a más liitfelekezetekhez tartozó lakosok-
nak itt Szegeden a k i r á l y i b i z t o s s á g korszakában történt 
intézkedések ellen sem jogos panaszuk ha a Magyar Állam 1884. 
j an . 3. közlött kimutatás helyes, (annak lehet tekinteni, mert mind-
eddig meg nem czáfoltatott,) a k ö n y ö r a d o m á n y o k ki-

/ 
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V. Ezen kimutatásba azonban még nincs 
minden a tanügy vagy közművelődési czélokra 
tett kiadása a városi pénztárnak bevéve, rövi-
den csak ezeket emiitjük itt még fel: 

a) a szegény tanonezoknak rulia s tanköny-
vekkeli felsegélésére a városi pénztár évenkint 
eddig 500, most 1000 frtot szavazott meg, 

b) a Somogyi-könyvtár berendezésére 22 
ezer frtot adott, 

c) évenkint e könyvtárra 4540 frt, 
d) a városi zenedére. 5700 frt, 
e) közművelődési czélokra 2100 frt, 
f) a város által épített erdőőri iskolához 

50 hold szántóföldet, és 600 hold erdőterületet 
hasított ki, és az iskolát tűzifával és 900 frt 
évi segély-díjjal látja el. 

Azonban legyen ennyi elég Szegednek tan-

osztása a lka lmáva l a vallási h i t fe lekeze tek következő segélyben 
részesültek : 

a i 70 ezer ka thol ikus nyer t összesen 42,500 f r t (k á 1 v á r i a, 
R o z á l i a kápolna 38 ezer frt , sz. F e r e n c z i e k 2000 fr t , mino-
r i t ák 1000 fr t , apáczák 1500 frt ,) t ehá t egy főre j u t o t t 59 k r . 

b) 400 gör. keleti nyert 2000 fr t , egy főre 5 f r t — kr. 
c) 250 ágostai * 7500 fr t , „ „ 30 „ — „ 
d) 400 helvét „ 14000 frt , „ „ 35 „ — „ 
e) 4000 izraeli ta „ H 8 0 0 f r t , „ „ 2 „ 75 „ 

ezen kivül a c) d) a la t t iak templom, paplak, iskolára t e lke t is a 
legszebb he lyen nyer tek i n g y e n , és a város tá rából is egy pár 
százezer t ég lá t a jándékba , szép csinos t emploma is fe lépül t m á r 
mindké t fe lekezetnek, a helvét h i tva l lásnak to rnyán ott diszlik az 
u j a r a n y o z o t t k a k a s , melynek pá r j a a Szeged alsóvárosi 
ba rá tok temploma mellet t felál l í tot t kereszt t e te jén őriztet ik li i s-
t ó r i a i e m l é k g y a n á n t , mely egykor eme templom t o r n y á r a 
vol t elhelyezve. Ugyanis mint Ordinanz Constant in (a Szegedi H a v i 
B. asszony temploma czimü müvében 66 lap) felemlít i a Mohácsi 
vész u t á n a H.-M.-Vásárhelyről Szegedre á t te lepül t helvét h i tva l lá -
sunk a tö rök basától , k i t maguk részére megnyern i t u d t a k , 1541. 
évben elnyerték a m a templom felét, s j e l v é n y ü k e t azonnal a to-
ronyra fel is te t ték , u tóbb azonban — mint gróf Ma j l á th J á n o s is 
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ügyi viszonyairól e helyen fölemlítve, és azon 
észrevétel mellett e fejezet bezárva, miszerint ha 
egy részről örvendetes jelenség az, hogy Sze-
ged városa sokat áldoz a népnevelés oltárára, 
más részről még örvendetesb azon tapasztalás, 
liogy itt az illető tanférfiak, és tanügyi felügyelő 
közegek elismerésre méltó őrködő ügyködése 
mellett a budapesti choleraszerü corruptio még 
nem birta tanyáját felütni. 

De ezen örvendetes eredmény nem a nép-
iskolai törvénynek, és közös iskolai rendszerének 
róliató fel érdemül, hanem inkább a fentérintett 
közegek jó akaratú buzgalmas eljárásának kö-
szönhető, mert ha ezek az ország fővárosa által 
nyújtott példa szerint rendezik itt is a tanügye-
ket, maholnap itt is ama fanyar gyümölcsök és 
elijesztő eredmények tűntek volna fel, minőket 
az előbbi fejezetben az ország fővárosában raj-

felemliti müvében — egy hit tani vi ta a lkalmával visszanyerték a 
barátok tőlük a szegedi basa ítélete folytán templomukat, és a 
levett kakast , mint históriai emléket egy nagy feszület tetejére 
ál l í tot ták föl a templom szomszédságában. E század első felében 
igen kevés más vallású család lakott Szegeden, az 1835. évi hiva-
talos adatok szerint 136 ág. 65 bel. 813 gkel. és 390 izraelita 
lakosa volt csak Szegednek ; ez u tóbbiaknak száma az 1857. hiva-
talos összeszáinlálás szerint már 2501, gk. 409, ágost. 79, helv. 114. 
fogyott , illetőleg szaporodott föl. A két utóbbiak száma 1861. évben 
b. Vay Miklós cancellársága alat t történt bevándorlások ál tal nö-
vekedett ; a német rendszer alat t akar tak ugyan a belvét hitvallá-
suak önálló lelkészséget berendezni, de mivel a szabályszerű számit 
hivekkel nem birtak, az nekik felsőbb hatóság által meg nem en-
gedtetett , és igy e változás közbejöttével a magyar provisoriuni 
a la t t 1862. a h e l v é t v a l á s u a k már önálló lelkészt nyertek, 
és iskolát, az á g o s t a i a k 1863. évben nyi tot tak ugyan iskolát, 
de önnálló lelkészük csak 1871. évtől van, kik mindnyájan a városi 
pénztárból l á t t a tnak el azon idő óta fizetéssel. Egyébiránt a M. 
Államnak a népességre vonatkozó fenti statistikai adata i az 1883. 
évre kiadott Csanádi egyházmegyei névtan szerint igy lennének 
kiigazitandók : g k e l . 368, á g o s t . 311, h e l v . 487, i z r a e l . 4137. 



zoltunk, pedig mind a két város közösité nép-
iskoláit, mindkettő a törvény alapján áll, és 
mégis mily elütő az eredmény, miért ? mert 
Szeged a §§. alkalmazásában, és értelmezésében 
egészen eltért a fővárostól, régi axióma lévén, 
hogy a § fordítva is § marad, és ezenkívül a nép-
oktatási törvény hézagait, hiányait jóakaratával 
pótolta. — Midőn e megjegyzésével igazolni 
akarja e mü irója azt is, hogy miért juttatott 
külön helyet összehasonlítás ötletéből Szeged 
tanügyi viszonyainak e füzetben, az igazság 
érdekében kénytelen azt is őszintén kijelenteni, 
hogy ámbár a szegedi közös iskolai viszonyok 

jelenlegi helyzetével meg is lehet elégedni, de 
azért jobb volna mégis e népiskolákat felekezeti 
jellegüeknek, és *gy felekezeti kormányzat alá 
tartozóknak tekinthetni egyéb okok mellett azért 
is, mert a mostani kedvező állapot nem a tör-
vények, hanem az illető tanügyi közegek, a 
minden dij nélkül a tanügy érdekében fáradozó 
iskolaszék tagjai buzgalmának, s jó akaratának 
róható fel érdemül, ezek pedig alkotmányos 
korszakban választás alá esvén, épen nem tarto-
zik a lelietlenségek sorába azon eshetőség, hogy 
idővel más, tán egészen máskép gondolkozó, az 
ország fővárosa érzelmeit osztó, vagy azokét 
még túlhaladó szabadszellemü elemek léphetnek 
helyükbe, és akkor a közös iskolai rendszer 
eredménye is könnyen az leend, minő fölött 
most az ország szivében siránkoznak és jajgat-
nak a családatyák, és az ifjúság igaz barátai. 
Az iskolai ifjúság oktatását, és valláserkölcsös 
nevelését minden homályt kizáró törvény által 

12 
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kell szabályozni, és ezen ugy az egyház, mint 
a hazára nézve nagy fontosságú ügyet nem 
lehet, nem szabad egyes egyének jóakaratára, 
buzgalmára egyedül -bizni. A többi hitfelekeze-
tek nem minden alapos ok nélkül igazgatják 
önmaguk iskoláikat, mi is tanulhatnánk tőlük e 
tekintetben. Ha az iskolát az egyház leányának. 
vagy elöcsarnokának nevezték a múltban, és 
most az abban oktatott ifjúságot a haza jövő 
reményének s oszlopának szeretjük nevezni, az 
egyház s állam, és mindkettőnek közegei ne 
egymás ellen harczolva, hanem karöltve alkossa-
nak az ifjúság nevelésére s oktatására nézve 
oly czélszerü törvényt, és vállvetve működjenek 
ama czél felé, hogy az iskolákból kikerült ta-
nonczokból az egyház is, a haza is hü, enge-
delmes s szófogadó tagokat, és polgárokat nyer-
hessen utóbb magának. 

Ez az igazi ösvény, melyen haladva az 
egyház s álllam is eléri áldozatainak kitűzött 
ezélját. Az egyház nevelje, az állam oktassa a 
tanonezokat, de kölcsönös jó akarattal támo-
gassák egymást e feladatukban, egyik a másik 
közegeire ügyeljen fel jóakaratulag, s segitse 
teendőiben elő; Felséges Urunk királyunk jel-
szava Viribus unilis legyen a zászló itt is. 

VI. Végre felemlitésre méltó még az is, 
miszerint Szeged városának van 60 egyénre 
épült s czélszerüen berendezett szintén felekezet-
nélküli árvaháza, az ebben elhelyezett árva fiuk 
s leányok eddig az árvaházban alkalmazott 
okleveles tanitó által oktattattak, múlt. évben 
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azonban már az árvaház mellett épült uj közös 
iskolába jártak át az árvafiuk; az árva leányokra 
nézve azonban az árvaházi felügyelő bizottság 
javaslata folytán Szeged város közgyűlése akként 
intézkedett főbb fontos érvek alapján, miszerint 
felkérte Csanádmegye főpásztorát, hogy az ál-
tala alapított, s a szegény iskola nővérek nevét 
viselő apáczák vezényletére bizott temesvári árva-
házba legyen kegyes a szegedi árvaleányokat 
is nevelés végett befogadni, ki a kérelmet telje-
sité, és az árvaházi pénztár fizet mindennemű 
ellátásért, tanítás s ruházatért összesen egy-egy 
árváért tizenkét forintot havonkint. Szeged város 
nagy hálával fogadta megyés püspökének eme 
kegyességét, melyet árvái iránt tanusit. — 1883. 
év végével 97,817 frt 86 kr. volt az árvaház 
alaptőkéje, növendéke 52, de e mellett még a 
házon kivül is segélyezett több árvát. A városi 
pénztár költségvetésében 1884. évre 6200 frt 
van az árvaházra felvéve, mint segélypénz.* 

* És hogy az olvasó közönség annál nagyobb becsben tartsa 
Szeged városának a népoktatás teréni áldozatait, felemii t jük azt is, 
hogy a városnak 1884. évre készült budget je szerint 1.037,807 fr t 
van a b e v é t e l felszámítva, a k i a d á s pedig 1.219,206 r 

a hiányzó 181,399 „ 
50 kr. városi pótadóval egyenlit tetik ki. 
A k i a d á s o k rovatában vallásügyre . . . . 12,025 „ 

tanügyi költségekre 106,197 „ 
tudomány s művészetre . . 24,991 „ 
segélyezésekre 35,728 „ 
szenvedő tőkék kamata i ra 341,653 , 

és igy összesen . 520,594 f r t 
van egyedül csak e humanisticus czélokra és kamatfizetésre felvéve. 

14* 
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XII. FEJEZET. 

Tanügy i e redmények. Óhajok és r emények . 

I. Szives köszönetet szavaz e füzet írója a 
t. olvasó közönségnek azon kegyességért, hogy 
türelemmel meghallgatta a népoktatási tanügy-
nek a XVI. század elején megkezdett, s a mai 
napig vezetett történetének általa röviden raj-
zolt leirását. Az előtt, ki e kis müvet figyelem-
mel átolvasta, nem lesz már többé titok, hogy 
annak irója a kitfelekezeti iskolák pártolója, az 
indokok sem lesznek előtte már ismeretlenek,, 
hogy miért ezeknek, s nem a közös iskoláknak 
bará t ja ; azonban ünnepélyesen ki kell jelente-
nie azt is, hogy sem előszeretete az előbbiek 
iránt, sem az utóbbiaktóli idegenkedése nem fo-
kozódott még annyira, hogy a bitfelekezeti,, 
vagy közös iskolát egyedül csak a nevéért már 
jónak, vagy rosznak nevezze. Hatvan évet túl-
haladó életpályáján, — melynek felénél jóval 
többet tanügy terén iskolák gondozása, szerve-
zése és igazgatásában töltött el, — szerzett ta-
pasztalatok nyomán a történeti igazság érdeké-
ben tanúbizonyságot tehet arról e füzet irója, 
hogy a tanügy eredményére vonatkozólag volt 
elég alkalma jó s gyenge iskolákat láthatni 
mindkettőből, mely eme tulajdonát annak nem 
az iskola jellege szerezte meg egyedül. Szerző 
véleménye e tárgyra nézve következő : hogy a 
hitfelekezeli iskoláknál — amint azok a magyar-
országi főpásztorok által kiadott szabályok ér-
telmében vannak most berendezve — a vallás-



erkölcsös neveléssel egybekötött oktatás eredmé-
nye biztosan elérhető; ellenben ez a közös isko-
láknál — amint ezek a népoktatási törvény 
által vannak jelenleg szabályozva — csak rit-
kán, és akkor is csak oly kedvező körülmények 
közt érhető ef lia az ezen iskolákban működő 
taniték, és az ezen iskolákra felügyelő közegek 
a népoktatási törvény rideg szellemén, s hideg 
betűjén túltéve magukat, szivükön hordozzák a 
tanonczok üdvét, boldogságát, és igy nagyra-
becsült jóakaratot tanusitó ügy buzgalmukkal 
töltik be ama ürt, és pótolják ama hiányt, me-
lyet az 1868. és 1876. évi népoktatási törvényt 
alkotó honatyák eme törvény §§-nál fen-
hagytak. 

II. De mindamellett is, hogy eme most idé-
zett törvény iránt eme gyarlóságai miatt ra-
jongó előszeretettel nem viselteték e füzet irója. 
azonban őszintén bevallja azt is, hogy eme nép-
oktatási törvény alkotásáért mégis nagy bálával 
tartozunk bonatyáinknak, mely a tanügy terén 
kiszámithatlan jó eredményeket varázsolt elő, 
és igy a jelen esetben is bevalósult ama 
régi axióma, hogy nincs oly rosz, mely jó ered-
ményeket ne vonna maga után. Mert eme tör-
vény sanctionálása után az iskoláikat a közösi-
téstől féltő bitfelekezetek nagy buzgalom mellett 
igyekeztek azonnal iskoláikat jól berendezni, és 
azokat a törvény által megkivánt kellékekkel 
felszerelni, készséges örömmel áldoztak most e 
czélra, uj iskolákat épitettek, vagy a régieket 
kijaviták, berendezték s felszerelték, melyek ta-
lán — ha a törvény által kijelölt Damoclcs 
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kardja fényétől, élétől, súlyától s erejétől nem 
félemlittetnek meg — régi elhagyatott szomorú 
állapotukban ezután is meghagyattak s megma-
radtak volna.* Azt hiszszük, honunkban nagyon 
sok nem csak községi, hanem felekezeti iskolá-
nak homlokzatára is fel lehetne irni azt, hogy 
az 1868. évi törvény folytán született. 

III. De szóljon helyettünk, s tegyen ez 
ügyben mellettünk tanúbizonyságot a következő 
statistikai kimutatás, mely azt hiszszük, minden 
kételyt eloszlat, és a további szóváltást is feles-
legessé teszi. 

* B. Eötvös József Földeákon lakó leányát s vejét gyakrab-
ban meglátogatván, tőle hallotta e füzet szerkesztője azt, liogy ho-
nunkban több oly különben elég jómódú ka th . község találkozott, 
különösen a felvidéken, melyben iskolaépület nem is volt, és ha 
létezett is, csak téli hónapok ala t t lá tot t egy pár tanonezot, az év 
más szakában soha ; a tanterem a tanitó által — ki a jegyzői s 
kántori hivatal teendőit is végezte — burgonya, gabona magtárul 
s éléskamrául haszná l ta to t t ; papot is csak egyszer egy év-
ben — de akkor kettős számban — látott az iskola, midőn a 
kerületi esperes eljött az iskolát egyszer egy évben látogatni, hová 
a helybeli lelkész mint igazgató azt elkiséré, s az ezen alkalomra 
az elöljáróság által megbízott bisbiró pálczájával beterelt néhány 
tanonezot annak bemutatá . H a e — mint a minister ur állitá — 
hivatalos jelentések által beigazolt s t a t u s q u o csak kis vidékre 
ter jedt volna is ki, s eddig bármi oknál fogva is eltiiretett, épen 
ezen közülmény is eléggé indokolja azt, hogy az országgyűlés ke-
zébe vette a népiskolai oktatás ügyének rendezését, melyet azonban 
tán máskép is lehetet t volna orvosolni. De ha nem túlzott is az itt 
lerajzolt falusi iskola állapota, azok után, miket e. tárgyra vonat-
kozólag a 22. lapon a türelméből kifogyott lelkész igazgatóra nézve 
felemiitettünk, ezen szomorú iskolai állapotot ha dicsérni nem is, 
de kimenteni tud juk . 



A) Népiskola tanitói és tanonczai. 

Év Tanköteles Járó Tanító Költség Iskola J e g y z e t 

1869 1615181 669560 17792 3413047 13798 

községi 479, fe leke-
zeti 13319 (kuth. 5217, 
gkat . 2058, gke l . 1604, 
lielv. 2450, ág . 1397, 

unit. 103, izr. 490). 

1873 2121420 1143266 19792 7369893 15445 k ö z s é g i 1542, fe leke-
zeti 13903. 

1875 ,2124899 1507031 19820 7905469 15282 községi 1372, fe leke-
zeti 13910. 

1877 2127950 1627919 19854 8100200 15486 községi 1731, fe leke-
zeti 18755. 

1878 2126863 1644803 20717 

21644 

8460718 15675 községi 1731, fe leke-
zeti 13944. 

1880 2097490 1619692 

20717 

21644 10057149 15824 
községi 1(>69, ál lami 
266, magán 167, fe-

lekezeti 13722. 

1881 2119076 1656337 22024 10643610 15913 

községi 16S6, állami 
318, magán 173, fele-
kezet i 13,745 (kath. 
5402, gkat . 2220,gkel . 
1789, helv . 2374, ágos. 
1427, unit. 64, izr . 469) 

1882 2215387 1697984* 22396 11755615 15993 

közs . 1763, ál lami 363, 
m a g á n 183, fe lekezet i 
13684 (kathol . 5417, 
gkat . 2200, g k e l . 1776, 
helv. 2289, á g o s . 1430, 

unit. 62, izr. 510). 
1 

B ) Népiskola volt nyelvre nézve.** 
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1869 5819 1232 
1230 

2569 1822 159 93 478 1467 165 
1874 6891 

1232 
1230 3057 1814 278 115 560 1263 ; 90 

1879 7197 953 2848 1837 260 66 471 1969 114 
1881 7404 761 2781 1514 239 67 354 2787 

114 

i 1 

* Ezen tanonczok közül j á r t e 1 e in i iskolákba 1.283,928, 
m a g á n i s k o l á k b a 5501, f e l s ö n é p - s p o l g á r i iskolákba 
15,309, k ö z é p i s k o l á k b a (6—15 éves) 26,152, i s m é t l ő isko-
lába 367,094. 

** 1. 1882'3. ministeri jelentés szerint 1878. évben a 15675 
iskola közül csak 7171 volt magyarnyelvű, 1703 olyan, hol a 
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C ) Tan í tó képezdék. 

j Köl tség Állami Mas for-
r á t b ó l 

1 20411 20411 
2 [ B a j a 15660 15390 270 
3 
4 

Budapest elemi \ j s p 0 j a 
polgári j 47240 46858 382 

5 13335 12932 403 
6 Csurgó 16643: 15828 815 
7 19883: 19679 204 
8 Félegyháza 16294' 15566 728 
9 Igló . . . 15548 14907 641 

10 Kolozsvár 17029| 16893 136 I 
11 15700 15237 463 
12 17602 17048 554 
13 Mármaros-Sziget 18036 17917 119 
14 15668 

14376 
15255 413 1 

15 
15668 
14376 11247 3129 

16 Székelvkeresztur 14866 14776 90 
17 15147' 14997 150 
18 Znyo Váral ja 19777 1718(1 2597 
19 Budapest I I . ker 39764 36589 3*175 
20 
21 

„ VI. r elemi \ 
„ VI. r polgári / ' . • 55501 50488| 5013 

22 26510 25083 1427 
23 Kolozsvár 29665 24980 4685 
24 Pozsony 33350 28850 4500 
25 Szabadka , 24580; 21491 3089 
26 Budapest V. ker 5573 2807 2766 
27 Csiksomlyó 2770 2770 

magyar nyelv is tani tatot t , 6801 nem magyar volt 2. 1882. évben 
már a) 7597 iskola volt kizárólag magyarnyelvű b) 2843 magyarral 
vegyes, c) 5553 hol magyar nyelvet nem taní tot tak, a) kizárólag 
magyarnyelvű volt állami 350, községi 1008, rkath. 2757, gk. 175, 
gkel. 172, helv. 2250, ág. 307, unit . 62, izr. 313, magán 143. b) 
magyarral vegyes állami 13, községi 374, rkat . 1269, gkat . 467, 
gkel. 160, helv. 17, ágost. 350, izrael. 159, magán 34. c) a többiek 
egy nyelvű népiskolák voltak magyar nyelv nélkül, melyek közül 
liány esik egyes felekezetre, könnyű kiszámítani. — 3. 12,303 oly tan-
terem van azonban használatban, mely az egészség követelmé-
nyeinek meg nem felel, 8392 nincs a szükséges taneszközökkel 
fölszerelve, 251 község pedig olyan van, hol az iskoláztatás lehe-
tősége is ki van zárva. Az országgyűlés ál tal legújabban iskolák 
épitésére megszavazott 500 ezer f r t kölcsönből talán majd eme 
községekben is fel lesz áll í tható az iskolai épület. 4. Végre a 
k imutatás azt is megérinti, hogy a 15,993 i s k o l á b ó l 14576 
s a j á t h á z á b a n , 1417 pedig b é r h e l y i s é g b e n van elhe-
lyezve. A t a n í t ó k közül pedig 17453 nyert lakást, 4943 pedig 
lakbért élvezett. 
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Költség Állami Más for-
rásból 

28 Eger 5090 
753 

5090 
29 2955 

3874 
753 2202 

30 
2955 
3874 3814 

31 10138 
4364' 

1304 8834, 
32 

10138 
4364' 400 3964 

33 1359, 1736 
34 6137 

735 
6137: 

35 4500 735 3765 
36 Sopron . . . . 3800 1359 24411 
37 Szathmár 8594 1054 7540 
38 4240 1874 2366 
39 1450 

1453, 
1450 

40 Budapest IV. ker. 2363 1453, 910 
41 410 410 
42 Kassa 1420 500 920 
43 
44 

Kalocsa elemi \ 
„ polgári / 2500 2500 

45 Kőszegh . . . . 1040 1040 
46 Nagyvárad . . 175 175 
47 Sopron . . . . 2350 600 1750 
48 Szathmár . . 14113 14113 
49 Temesvár . . . 360O 3600' 
50 Balásfalva . . . 2700 27001 
51 Nagyvárad . . 1885 1875 100 
52 Szamosujvár . . , 1800 1S00 
53 Ungvár . . . . 3706 2986 720, 
54 Arad 8800. • 8800 
55 Nagv-Szeben . . papi intézet tel 1 

56 Zombor . . . . 7725 7725 
57 Zombor . . . . tanitó képez déve l | 
58 Debreczen . 12456 12456 
59 Nagv-Enyed fögym nasi ummal 
60 Nagy-Körös 7957 7957, 

1 61 Pápa . . . . 2140 2140 
62 Besztercze . 3286 3286 
63 Brassó . . . . 3117 3117 
64 Eper jes . . . . 5108 5108 
65 Felsö-Lövő . 5876 5876 
66 Medgyes . . . . 3000 3000 
67 Nagy-Szeben . 6785 6785' 
68 Segesvár . . . . 3643 3643 
69 Sopron . . . . 6222 6222| 
70 g y m nasi [ummal 
71 19342 19342; 
72 Rimaszombat* . . 2672 400 2272 

1 Összeg . . |725536 508971 210385, 

* Ezen kivül közös költségre kiadatot t 1880. évben 8050. 
1. Az 1—18-i g állami f e r f i-, 19—25 allami t a n i t o n o-képezdék, 

^ >' .. . . W* 
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D ) Külföldi s t a t i s z t i ka . 

Francziaországban van . . 
Németországban 
Olaszországban . . . 
Angolországban . . . 
Magyar-Osztrák birodalomban 
Oroszországban 

IV. Ezen leginkább az oktatásügyi ministe-
rium által az országgyűlésnek benyújtott hiva-
talos jelentésekből összeállított kimutatásokból 
kitűnik, miszerint a közoktatásügy nálunk az 
utóbbi 15 év alatt igen szépen haladt elő, és a 
Magyar Államban az év elején közlött fentebbi 
D) alatt bemutatott statistikai adatokkal össze-
mérve a tanügy Magyarországban, hol a leg-
utóbbi népszámlálás szerint 13.728,622 lakos ta-
láltatott, a külfölddel is képes már versenyezni, 
mert évről évre nagyobb s kedvezőbb eredmény 
mutatkozik. Nevezetesen : 

a) Képezde 1869. volt 46, most már van 72, 

26—39 r k a t h . férfi-, 40—49 k. tanítónő képezdék, 50—53 g k a t h. 
54—57 g ö r. k e l e t i e k , 58—61 li e 1 v , 62—70 á g o s t a i , 71 
izraelita, 72 m a g á n képezde 2. Ezek közt van 55 magyar, 5 
német, 4 román, 2 szerb, 3 magyar-német, 2 magyar-román, 1 ma-
gyar-ruthen nyelvű. 3. 1882. évben 319 rendes, 157 segéd-, 164 
kisegítő-, összesen 640 t a n á r működöt t . Összes költség volt 785,341, 
melyhez az állam adott 558,896 frt , más forrásból 226,445 f r t ada-
tott . T a n u l ó volt 3988, ebből 1697 sa já t költségén végezte, 2291 
pedig segélyeztetett . T a n k é p e s i t ö okmányt nyert , 1880. évben 
1224, 1881-ben 1365, 1882-ben 1400. 4. Az országban 14 helyen 
fölállí tott tanitó p ó 11 a n f o 1 y a m o n 1882-ben jelentkezet t 651, 
ezek közül képesittetett 576, összes költség volt 34,805 frt, tanárok 
ebből tiszteletdíjul 4378 frtot kaptak, a többi segélyezésre, s ve-
gyes dologi kiadásra fordít tatot t . 

Elemi 
i skola Tanonez 

. 

Tanitó K é p e z d e 

73764 
57000 
48530 
28784, 
35580| 

4949591 
7000000 
2000000 
4300000 
4113967 

119570 

48000 

76199 
59000 

165 
332 

141 
108 



melyből 25 állami, 46 liitfelekezeti, 1 magán-
jellegű, teliát azóta szaporulat 26. 

b) Népiskolánk 1869. volt 13,798, ma már 
15,993, teliát szaporulat 2195 (ezek közt elemi 
népiskola 15,793, felsőnépiskola 74, polgári 
iskola 126).* 

c) Kisdedovodai intézet 1882. volt 321 (ál-
lami 2, alapit. 31, egyesületi 90, községi 59, 
felekezeti 50, magán 89), ezeket látogatta 32,435 
tanoncz, összes költség volt 250,286 írt (ehez 
adott az állampénztár 20,774 frtot. más forrá-
sokból 229,512 frt). 

d) Az iskolát látogató ianonczok száma 1869. 
volt 669,560, jelenleg már 1.697,984, tehát nö-
vekedés 1.028,424. 

e) Népoktatási költség 1869. volt 3.413,047, 
most már 11.755,625 frtot adnak ki összesen 
az állam, és a hitfelekezetek iskoláikra évenkint 
tehát 8,342,578 frttal többet, mint 1869-ben. 

f) A tanitók száma 1869. volt 17,792, leg-
újabban már 22,396, tehát növekedés 4604.** 

* Igaz ugyan, hogy a községi s állami iskolák száma is 
ezen 15 év alat t 479-röl 2126-ra nőtt fel, de a felekezeti iskolák 
száma is most már 13,319 helyett 13,675, tehát szaporult 356, azon-
ban a fennforgó viszonyok közt ezt is elöhaladásnak s nyeremény-
nek lehet tekinteni annyival inkább, mert ezek száma évről-évre 
gyarapodik daczára annak, hogy a helvét hi tvallásuak a legújabb 
időben sok iskolát községivé engedtek átalakítani . Az 1882/3. évi 
kimutatás szerint az előbbi évhez mérten az állam iskoláknál 45, 
községieknél 87, rka th . 15, ágost. 3, izraeli táknál 41, magánisko-
láknál 11 volt a növekedés; ellenben f o g y t a k a helvéteknél 
94, gör. kath. 20, gör. kel. 13, uni tár iusoknál 2. 

** Ezek közt volt rendes tanitó 19,342, segédtanító pedig 
3054. Magyar volt 17330, magyar nyelvet teljesen megtanul ta 1419, 
kissé beszélte azt 1926, magyarul semmit sem tudot t 1721. 1880. 
évben 835, 1881. évben 953, tanitó okta t ta to t t a magyar nyelvit 
tanfolyamokon. 
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g) A tanítók országos nyugdíj alapja tesz 
jelenleg 3.452,216 frt, melyből azonban 859,953 
fi* befizetetlen hátralék. Az 1882. évben 17,021 
állomás után kirótt, és 12,474 tagra kivetett 
törvényszerű dijilleték tesz 280.423 frtot, kiada-
tott pedig összesen 1882. évben 105,780 frt 
83 k r * 

h) 1882. évben a félnapi igazolatlan mu-
lasztásokért bírság összesen befolyt 27,381 f r t ; 
ebből iskolai könyvtárra 3343 frt 53 kr., taní-
tók segélyezésére 8382 frt 1 kr., taneszközökre 
6770 frt 65 kr., vegyes czélokra 8985 frt 26 kr. 
fordíttatott. 

Szép eredmény mindez, azonban kétséget 
nem szenved, hogy ha majd a katholikusok is 
birtokában lesznek az autonómiának, melylyel 
más hitfelekezetek már régen bírnak bonunkban, 
és iskoláink szervezete iránt nem többé a külön-
féle elemekből összealkotott politikai, lianem a 
jól berendezett hitközségek fognak rendelkezhetni, 
minálunk katholikusoknál is nagyobb mérvben 
fognak szaporodni a bitvallásos nevelést nyújtó 
iskolák,** és az úgynevezett községieknek száma 
le fog apadni; de a mostani viszonyok közt, mi-

* Kezelés s vegyes költségre 
78 tani tónak nyugdí j 

9 „ „ pétlék 
431 özvegynek „ segély 

, 314 árvának gyámpénze 
11 tagnak végkielégítés 

17511 frt 
8640 „ 

866 „ 
46464 „ 
29512 „ 

2785 „ 

kr. 
11 
82 
35 Vs 
577. 
90 

105780 frt 83 kr. 
** Egy pár év előtt a M a g y a r K o r o n á b a n * (1881. nov. 

10. 12.) Szöllösi a C s a n á d i püspöki megye területén levő ál-
lami és felekezeti iskolákról közlött kimutatást , mely szer in t : 

a) 1864. volt itt 372 rk. iskola 593 tanítóval, 52 gkel. isk. 
annyi tanítóval, 28 ág. 35 és 20 helv. iskola 20 tanítóval. 714 



dőn a politikai községek gyűlésein más vallású 
lakosok is határoznak iskoláink jellege s kor-
mányzata ügyében, midőn az ezek által külön-
féle elemekből megválasztott iskolaszéki tagok 
más vallású — még izraelita — tanítókat is 
behelyeznek a túlnyomó szániu kath. hivek ál-
tal lakott községek iskoláiba; midőn az állani 
még most is annyira elősegíti, és dédelgeti az 
állami s községi iskolákat az állani pénztárából 
nyújtott anyagi segélyével, nem csuda ily vi-
szonyok közt, ha a községi iskolák száma évről-
évre szaporodik, hanem igen is azt lehet feltü 
nőnek mondani, hogy ily kedvezőtlen viszonyok 
daczára a kath. iskolák száma mégis nő éven-
kint és nem fogy. 

V. De mindemellett is nincs okunk addig 
is, mig ezen óhajtva várt idő bekövetkezik,., 
kétségbe esni iskoláink jövője fölött, szabad a 
versenyzési tér, vezényeljük bitfelekezeti iskoláin-

gkel. iskola 736 tanítóval, végre 14 izraelita iskola 44 tanítóval, 
tehát összesen 1200 felekezeti iskola 1463 taní tóval . 

b) 1880. volt 20 állami, 483 községi, 33 magán, 977 fele-
kezeti iskola, összesen tehát 1513 iskola, tani tó pedig össze-
sen 2197. 

Ezen kimutatás szerint tehát 16 év a la t t az iskolák száma 
313, a taní tóké pedig 734-re növekedett, ellenben a felekezeti iskolák 
száma 223-ra leapadt, melynek magyarázatául azt hozza fel, hogy a-
határörvidéki rkath. és gkeleti szerb s román iskolák a polgárosítás 
u tán mind községivé lettek, mit a községi iskoláknak az állani 
részéröli segélyezés idézett elö; de a határőrvidékhez nem tartozó 
német községek is siettek közösiteni iskolájukat ama jelszó után, 
ú g y i s m i f i z e t j ü k a t a n í t ó k a t és é p i t j i i k f e l a z 
i s k o l á k a t , miért ne tennék hát azokat k ö z s é g i v é . Pana -
szolkodott azonban az iskolákat összeszámláló, hogy az illető he-
lyekről kért adatokat , nem kapta meg, és igy számítását sem 
ta r t ja ö maga sem egész helyesnek, a kath . iskolák számát a 
Csanádi püspöki megye területén mindenesetre növelik az apácza 
iskolák, kik e m«gye területén több mint 150 teremben taní tanak, 
és ezen osztályok alig let tek felvéve e számításba. 



kat ezentúl is az eddigi erély s buzgalommal, 
hogy a tanügy terén ezután is nagyobb ered-
ményt mutathassunk ki, mint a községi vagy 
állami népiskolák, melyeknek ha szerkezete s 
szervezete véleményünk szerint némi hiányokat 
s árnyakat tüntet is elő, ha egyrészről káros, 
de másrészről hasznos is volt azoknak felállí-
tása, mert — valljuk be őszintén — azok ri-
asztottak fel bennünket tespedő álmunkból, és 
serkentettek nem csak versenyre, hanem uj ál-
dozatokra is buzditottak minket, és e nyere-
mény fölött csak örvendhetünk, mely azonban 
még fényesebb leend*, ha majd a szóban levő 
1868 —1876. népiskolai törvények némely §-ai 
revisio utján nálunk is czélszerü módosítást 
nyernek, mely által eme népoktatási törvény 
ama hiányaitól meg fogván tisztulni, a tanon-

* Ezen a j o b b j ö v ő iránti reményünket — bizva az ok-
tatásügyi miniszter ur ö nmél téságának jóakara tába , s az ö küldöt-
tének Grönezy Tál miniszteri tanácsos urnák a I I . országos gyűlésen 
a tanitó urak előtt a vallásos nevelést oly annyira ajánló nyilatko-
za tának -horderejében — nem szívesen ad juk tél, noha vannak elő-
jelek, melyek eme reményeket egy kissé lehangolják. A N é p t a -
n í t ó k L a p j a 1883. évi 33. számában „Népnevelési ügyünk 
némely akadálya i" feliratot viselő czikkben felemlíti a vallástanitást 
is, és eriöl oly formán nyilatkozik, hogy ezt bátran ki is lehet az is-
kolából küszöbölni, „a n é p n e v e l é s f ö c z é 1 j a, úgymond az 
értelem s kézügyességének kifejtése, a v a l l á s , ami a szivet s ke-
délyt illeti, itt m e l l é k e s." 

E lap ugyan az oktatásügyi ministerium h i v a t a l o s k ö z -
l ö n y é n e k tar ta t ik , de mi nem hiszszük, nem hihet jük, hogy ö 
eme merész áll í tásában annak nézetét s véleményét tolmácsolta 
volna, mint amely hatóság a fentebbiek szerint is a hi t tani tás i ránt 
a törvény szövege értelmében, mint e füzet olvasói is lá tha t ták , 
egészen máskép intézkedett előforduló esetek alkalmával , mást 
izent és tolmácsoltatott képviselője által e tá rgyra nézve az orszá-
gos gyűlésre egybehivott tanitó uraknak, mint aminő í z e t l e n , 
i d é t l e n s t ö r v é n y e l l e n e s véleményt közöl olvasóinak — a 
közös iskolai tanitó u raknak — a szerkesztő ur sa já t egyéni fölfo-
gásának s a fennálló törvények rovására. Ezen elterjedt balvélemény 
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czoknak a Gönczy ur által is oly annyira aján-
lott valláserkölcsi nevelése mellett még nagyobb 
eredményeket lesz képes elővarázsolni. E revi-
siot most már nem egyedül mi a liitfelekezeti 
iskolák barátai, hanem maguk a szabadelvűek 
is sürgetik, kik azon időben eme közös isko-
lákért rajongtak, és minket, mert velük vig 
Hosannákat zengedezni nem tudtunk, vagy nem 
akartunk, mindenféle ultramontán és obseuran-
tismusi otromba czimekkel illettek, és nekünk 
mindezen titulaturákat türelemmel kellett elvi-
selnünk ; biztosak voltunk egyébiránt arról, 
hogy a kiábrándulás korszaka be fog minden-
esetre már következni, de a rendszer okozta 
áldozatok látására ők jobban meg fognak majd * 
rémülni mint mi, kik e csapást nemcsak előre lát-
tuk, de meg is jósoltuk nekik, de nem hittek nekünk. 

mellett nem csoda azután, ha e lap olvasói — a közös iskolai ta-
nító urak — igazságnak véve azt, ami hazugság, nem csak a hit-
tant nem becsülik, hanem ennek előadóit s tanulóit is lenézik, és 
e nagy fontosságú tárgyat mint m e l l é k e s t , tehát érték nélküli-
nek tekintik, és csak az á l ta luk előadott s z a k t u d o m á n y r a helye-
zik a fősúlyt, melylyel a tanoncznak megakar ják tölteni fejét, de 
üresen hagyják szivét. No annyi igaz, hogy ha a szerkesztőnek 
óhaja teljesülni fog — mitől isten óvja hazánkat — és a val lástanítás 
lomtárba tétet ik mint m e l l é k e s dolog, akkor nem kellenek ne-
k ü n k többé a p o r o s z s c h u l m e i s t e r e k , kikről az áll í t tatott , 
hogy ezek vertek meg 18 év előtt bennünket , a mi saját közös 
iskolai tanítóink v a l á s t a n i t á s n é l k ü l akarva oktatni az 
if júságot a t h e u s iskolai rendszerük által önmaguk is elgendők 
lesznek arra, hogy idővel tönkre t egyék idegen segéd erö nélkül 
is e hazát, s az ennek szent földjén lakó népet. No de azt lehet 
ezen agyrémre is mondani, hogy halva született eszme, és semmi 
sem lesz belőle ; hála a jó Istennek nem a szerkesztő fa j t a embe-
rek ülnek most még a törvényt alkotó, és revideáló országházban, 
és az itt készített törvényjavaslatoknak s a n c t i ó j a s e m bízatott 
reá juk. Bizunk az ég segélyébe, és remélünk jobb napokat, a ki-
ábrándulás csillaga már fényleni kezd, nemsokára fel tűnik az a 
láthatáron egész fényében, mely elűzi majd e homályt, és ad ne-
künk, és nekik is kedvezőbb irányt. 



VI. Addig is azonban, mig az autonómia s 
revisioba* helyezett reményeink valósulnának is-
koláink jobb szervezetére nézve, igyekezzünk 
minden erőnkből a tanügy teréni buzgó közre-
működésünk által az óhajtott eredményeket el-
érni, és a községi iskolák jelenlegi szervezete s 
szerkezete mellett is a tanonczok valláserkölcsi 
nevelésére nézve f'enforgó akadályokat eszélyes 
s erélyes eljárásunkkal elhárítani, és annak hi-
ányait tőlünk telhető buzgalommal törekedjünk 

* A la j tántul i ta r tományokban már kedvezőbb helyzetben 
vannak a katholikusok, mert ott a r e v i s i o már megtör tént . 

Hogy Ausztriában sem termettek r ó z s á t , hanem csak t ö-
v i s t eme a mienkhez hasonló közös iskolai törvények, ki tűnik a 
hírlapok által közlött tudósí tásokból ; a 1 i n c z i püspök is 1882. 
évben kibocsátott körlevelében igazolja azt : „Az Ausztriában be-
hozott liberális iskolai törvények d e m o r á l i s á l t á k a n é p e t . 
Elkerüllietleniil szükséges, hogy eme törvényeket megváltoztassák, 
és hogy vissszate'rjenek a régi jó, s a kereszténység által inspirált 
elvekhez. Ott, hol hiányzik az Isten lelke, hiányzik a szabadság, 
ott erőszak és zsarnokság uralkodnak." 

A bécsi parlament csakugyan a mult év elején némi javí tá-
sokkal pótolta az 1869. évi iskolatörvények hiányait , nevezetesen a 
többi közt a h i t o k t a t á s kötelezettsége mellett szabályul ál l i tá 
fel azt is, hogy vegyes községekben, — hol a katliolikus lakosok 
többségben vannak — csak kathol ikus tanitó nevezhető ki az isko-
lába. S c h w a r z e n b e r g bibornok-érsek ez alkalommal a felső-
házban következő nyilatkozatot t e t t : „A püspökök, kinek nevében 
szót emelek, nem ismerik félre a javításokat, melyeket a javas la t 
tartalmaz, és ezért készek is hozzájárulni a javaslat elfogadásához, 
ü e t i l takozunk azon föltevés ellen, mintha az iskolatörvény min-
den hiányait orvosoltnak tekintenénk ; t i l takozunk azon föltevés 
ellen, mintha mi, midőn e javaslat létrejövetelén közreműködünk, 
azáltal jóváhagynék az iskolatörvény többi részeit, melyeket a ja -
vaslat nem érint. Kötelességünknek ta r t juk sokkal messzebbmenő 
javítások iránt indítványt tenni, melyeket szükségeseknek ta r tunk . 
De ezúttal nem ter jeszt jük azokat elő, nehogy a törvényjavaslat 
létrejövetelét késleltessük, vagy talán meghiúsítsuk. Az e g y h á z 
s a k e r e s z t é n y l a k o s s á g i g é n y e i n e k c s a k a c o n -
f e s s i o n a l i s n é p i s k o l a t e h e t e l e g e t . Most nem ezen 
eset állott be, és midőn mi püspökök ebben közreműködünk, fen-
ta r t juk magunknak a jövőben kötelességszcriileg továbbmenö javas-
latot törvényes uton érvényesíteni." R e l i g i o 1882. II. 50. 1883. 
I . 16. szám. 
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pótolni, hisz ama tanonezok is, kik a tó'lük nem 
függő viszonyok miatt ott ama községi iskolák-
ban nyernek oktatást, a mi egyházunk gyer-
mekei. édes magyar hazánk szülöttei, joggal 
megkívánhatják tehát tőlünk azt, hogy atyai 
szeretettel felkaroljuk s gondozzuk ügyeiket, 
mint azt a ministeri tanácsos ur is ajánlja. 

Hogv a közös iskolai rendszernek miért 
nem vagyunk, és az óhajtott revisio előtt nem 
is lehetünk mi papok, s velünk mások is ra-
jongó barátai ? eléggé kimutatva van az e fü-
zetben felhozott indokok által, ugy az is kellő-
leg meg van magyarázva, hogy miért ragasz-
kodunk mi ily viszonyok közt oly annyira a 
vallásos hitoktatást zászlójára tűző hitfelekezeti 
iskolákhoz, és ezen álláspontunkat annál ke-
vésbé adhatjuk fel, mert az ez utóbbi jellegű 
iskolák tanonczainál nem mutatkozik még, és 
mint erősen hiszsziik, ezután sem fog mutatkozni 
erkölcsiség tekintetében ama elijesztő tünemény, 
mely miatt most a jövő fölött kétségbeeső libe-
rális hírlapok is oly nagy lármát ütnek, s or-
voslásért kiabálnak. De végre ragaszkodunk 
ezen álláspontunkhoz még azért is, mert nem 
csak ő cs kir. apostoli felsége a király vallásos -ér-
zelmeinél fogva nagy barátja a vallásos nevelést 
nyújtó oktatásnak, — mely meggyőződésének e fü-
zet szövege szerint is több izben adott már ki-
fej ezést*', — hanem ő szentsége a római pápa is 
minden előforduló alkalommal kárhoztatta - egyes 

* Midőn mult év oct. 15-én a sírjából u j életre fö l támadt 
Szeged városát az apostoli király megtekinté, s ez alkalommal a 
szegedi apácza iskolákat is a látogatás szerencséjében részesité, 
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országoknak az iskola szervezetére vonatkozólag 
tervezett vagy alkotott olyan uj törvényeit, 
melyek a valláserkölcsi nevelés helyett csak tan-
tárgyakkal tömik tele a tanonczok fejét, de 
azoknak szivét, lelkét üresen hagyják, táplálói 
s nevelni nem képesek; ellenben minden alka-
lommal ajánlotta a valláserkölcsi nevelést nyújtó 
iskolákat* 

Mutatványul közöljük az e füzetben több-
ször idézett Rcligio újság (1883. jul. 14.) nyo-
mán a sz. Atyának XIII. Leo pápának egyik 
római apácza nevelő-intézet nála megjelent nö-
vendékeihez intézett gyönyörű atyai intelmét, 
szebben s czélszerübben ugy sem volnánk ké-
pesek ezen úgyis egy kissé hosszura nyújtott 
értekezésünket befejezni. 0 szentsége f. hó 3-án 
fogadta a Szent-Sziv-ről nevezett római apáezá-
kat növendékeikkel együtt. Ez alkalommal tar-
tott allocutiójában bővebben szólott a nőnevelés 
fontosságáról és kellékeiről. Miután kijelentette, 
hogy a tudás, és jámborság a nő legszebb ékei 
közé tartozik, és legbiztosabb segélyforrás az 
élet különféle viszontagságai között, — a szent 
atya igy folytatá: 

„Ah! mennyire kívánatos napjainkban, hogy 
a keresztény neve/és áldásában bőven részesülje-

legmagasb megelégedésének azon nyilatkozat mellett odott kifeje-
zést, miszerint jelen k o r u n k b a n a v a l l á s o s n e v e l é s r e 
n a g y s z ü k s é g e v a n a n é p n e k . 

* A franezia püspökökhöz 1884. febr. elején intézett pápai 
encyclicaban is kijelenti a pápa, hogy az egyház a neutrális ( k ö -
z ö s i s k o l á k a t ) mindenkor kárhoztat ta, és felhívja a püspökök 
által a szülőket, hogy nem tekintve h létező nehézségeket, gyer-
mekeiket v a l l á s o s n e v e l é s b e n részesítsék. M. Állam 1884. 
febr. 12. 
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nek a társadalom legmagasabb és legalantibb 
osztályainak leánygyermekei e/yáránt! A nőnek 
az isteni gondviselés czéljai szerint az emberi 
családban a jó leghatalmasabb támaszának kell 
lenni; de hogy e nagy hivatás magaslatára fel-
emelkedhessék, szükséges, hogy egészséges, és 
bölcs nevelés szerencsésen f'ejleszsze ki szellemét 
és szivét. 

A katholikus vallás elvei szerint oktatva, 
azon vallás szerint, mely egyedül adta vissza 
a nőnek igazi jogait s állította őt vissza tisztes 
állásába, a nő a családban okos anya, a esa'ád, 
az egész ház támasza s oszlopa lesz; sőt magá-
ban a társadalomban is, példája, buzdítása, 
jótékony és türelmes szeretete termékeny ihle-
tője lesz az erényes és szent cselekedeteknek. 
— A hol az ő neveltetése távozik az evanare-
lium szabályaitól, a nő az erkölcsi, és anyagi 
romlás gyászos oka lesz a családban, és a csa-
lád által a társadalomban. Ez az oka, amiért 
a sötétség íiai minden áron azon vannak, hogy 
a leányok nevelése ne hallgasson többé, és ne 
adjon semmit a katli. vallás elveire és tanaira, 
s ne legyen többé aláivetve az egyház anyai 
őrködésének. íme ez az oka annak is, miért 
igyekeznek hamisan kecsegtető Ígéretekkel táp-
lálni a leánykák lelkében a hiúságot, s eltölteni 
őket Jézus Krisztus iránt való közönyösséggel, 
az Ő erkölcstanának szent és szigorú törvényei 
iránt való ellenszenvvel. 

Látjátok ezekbői, kedves leányaim, a ke-
resztény nevelés nagy fontosságát, és mily sú-
lyos a ti kötelességtek, hogy a nevelésnek ko-

15* 
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molyan szenteljétek magatokat. Szerenesések 
vagytok, hogy oly ügyes és biztos kezekre 
vagytok bizva, milyeneknek a Szent-Sziv szer-
zetesnői oly méltán hirében állnak. Szerencsések 
vagytok akkor, ha ebből hasznot tudtok húzni. 
Tartsátok mindig szemetek előtt, mennyi és mily 
nagy jót mivelhettek mindnyájan a családi tűz-
helyen és azon kivül; tanuljátok mosr meg azt 
is, hogyan kell majdan helyesen eljárnotok. 
Szorgalmasan végezzétek tanulmányaitokat; gaz-
dagítsátok szellemeteket, mindazon hasznos isme-
retekkel, amelyek hozzátok illenek, és társadalmi 
állástokkal megegyeznek. 

Hanem az egészséges, és bő oktatással min-
dig karöltve kell járni a sziv mivelésének, mély 
és felvilágosult ájtatosság gyakorlásának, az 
erények, kivált az Isten szent félelme megszer-
zésének. Szeressétek a fegyelem, és rend szelle-
mét; törekedjetek állhatatosan, hogy természete-
tek rosz hajlamaiban magatokat legyőzni tanul-
játok. Tegyétek ezt a hit világánál, az egyház 
nagy segélyét, és támogatását igénybe véve; 
nevelőnőitek fényes példáját és azokét követve, 
kik titeket a nemes pályán megelőzve dicső babért 
arattak. így mentve lesztek a csábításoktól, és 
cselvetésektől, melyekkel a világban bizonyosan 
találkozni fogtok, és élvezni fogjátok azt az édes 
örömet, hogy saját boldogságtokon, és mások 
javán fáradoztatok. — Hogy az Ur kegyelnie meg-
erősítse, és termékenynyé tegye szándékaitokat, szi-
vünk mélyéből adjuk reátok különös áldásunkat, 
kiterjesztve azt családaitokra, valamennyi szerzetes-
nőre, és a Szent-Sziv-rend valamennyi intézetére." 
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