
ugy a férfi,  mint a nőtanitó képzők, nem állanak 
a tudománynak, a szorosabb értelemben vett tudo-
mányosságnak még csak közép:,zerü színvonalán 
sem. És ez a panasz ha felületesen  vizsgáljuk a 
tanítóképzők végcélját, kissé erőltetett hangzású. 
Hiszen a praeparandiák c s a k néptanítókat képez-
nek, a kik a magasabb tudomány vívmányait soha 
nem használhatják az életben.Cselekvésük tere a 
ó—15 éves korú gyermekek felfogása  által korlá-
tolva van s a meddig terjed ezek tanulmányköre, 
addig kell a néptanítóknak is tanitni. Minden to-
vábbi lépéssel visszafelé  vezetné tanitványait s ez 
az, a miért a tanítónak, a n é p t a n í t ó n a k az 
elemi ismeret határain belül kell maradnia. 

Nem vitatkozom sokáig e tétel helyessége, 
vagy helytelensége lelett. Túlhaladná az kiszabott 
tárgyamat. Részemről csak azon mai s kimond-
hatjuk, — alapos panasznak akarok kissé szemébe 
nézni, hogy a képezdék általában a tudományos-
ság színvonalán nem állanak. 

Mióta a régi kor humán iránya, a nevelés ok-
tatás kizáróan theoretikus állását a realismus kezdi 
mind láthatóbban háttérbe szorítni ; mióta a gya-
korlati élet számára szerzünk ismereteket s a tu-
dományt csak a r alitas külső hatásából bíráljuk 
meg; azóta nagyon lábra kapott a mélyebb érte-
lemben vett tudomány elhanyagolása. Régi klassi-
kusaink, a klassikus kort tanulmányozó tudósaink 
innen hamarább elhalnak s a sarjadzó uj nemzedék 
már csak hirből fogja  azokat ismerni. Nem kíván-
tatik most a leendő tanitótól semmi klassikus is-
meret, mely pedig a bölcsészet és aestetica első 
forrásául  lenne tekinthető. A törvény megelégszik 
azzal, hajajpraeparandiába belépendő ifjú  „legalább 
n é g y gymnasiumi osztályt végzett." Ekkor 
belép az intézetbe; tanul három évig egy kis 
praedagogiát, egy kis irodalmat, egy kevés törté-
nelmet s aztán leteszi a tanitói szigorlatot s ké-
szen van a n é p t a n í t ó . Én láttam már akarat-
erős, szorgalmas tanítókat, kik dacára az ily elő-
készülésnek, önszorgalmuk utján tovább haladtak 
s ha nem is épen tudományos, de legalább kellő-
en tájékozott szakférfiakká  váltak. Csakhogy ez 
az eset igen ritka. Legtöbbje a képezdékből ho-
zott ismeretekkel m< ptr.-.iad egéfz  életén át s 

áldozata lesz a közoktatásügy terén még ma is 
fennálló  ezen kezdetleges kínlódásnak. 

Nem lehetne e ezen segitni ? Egy kevés után-
járással, egy kis javítással adnánk az ifjaknak  tár 
sadalmi állásuk mellé több készültséget. Miután a 
gymnasiumi ismeret alapját képezi minden további 
szaktudománynak : nem lenne szabad addig prae-
parandiába egyetlen ifjút  is felvenni,  mig az é r e 11-
s é g i b i z o n y í t v á n y á t elő mutatni nem ké• 
pes. A képezdék (értem az elemi tanitóképezdéket) 
ma még annyit sem tanitnak a tanító-jelöltnek, a 
mennyit a gymnasiumok 6 osztálya tanít. Honnan 
várunk tehát tanítókat, és mit várunk az ilyen ké-
pezdékből kilépett ifjaktól  ? Nem folytatom  tovább. 
Én mindenesetre óhajtanám a képezdék ilyenszerii 
átalakítását; maga után vonná ezen intézkedés azt 
;i nem megvetendő eredményt is, hogy m e g a p a d 
n a a tanítójelöltek nagy száma s f e l s z a p  orod-
n é k a képzett tanitók serege. Lesz alkalmam 
máskor e tárgyról bővebben is irni. 

Mit szóljunk ezután a tanítónő képzőkről ? 
Sokkal gyöngébb intézmény és sokkal kere-

settebb pálya ez hogy sem az erős támadást meg-
bírhatná és szívesen hallgatná. 

Nem tudom mindenütt i g y töltik-e meg a 
képezdéket mint itt: annyi azonban bizonyos, hogy 
i l y e n jóakarattal messze kirugtuk lábunk alól a 
talajt, melyen a nőtanitöképzők élete eredménynyel, 
külső hatással állana fenn. 

Nálunk az úgynevezett „felvételi  vizsgálatok" 
igen tanulságosak. Megjelenik mintegy 150—200-ra 
menő censenda. A pártfogásért  esdő szülők mái-
napokkal ezelőtt e g y m á s n a k adják az ajtót 
a patrónus uraknál. A „patrónus" megígéri támo-
gatását s természetesen mégis csak azok juthatnak 
be, a kik erősebb támasz mellett talán egy-két 
arany árán „némi előkészültséget" szereztek vala-
melyik erre hivatott tanárnál. Érre az „előkészü-
lök" pár héttel a felvétel  előtt már megkezdik a 
tanulást s igaz, hogy némelyike soha át nem lépte 
addig egyetlen tanintézet küszöbét sem, hanem 
azért a pár arany árán két hét alatt megszerzett 
ismereteikkel erős patronusaikban vetettiteljes bizo-
dalmukkal a felvételi  vizsgálaton felelnek  pompá-
san s fél  vagy egész ösztöndíjjal s bennlakással 
kineveztetnek tanitónő-képezdei növendékekké. A 
ki elég szerencsétlen volt valahol nemcsak elemi, 
hanem felső,  vagy polgári leányiskolát végezni, 
annak ugyancsak meggyül itt a baja. Legelőször 
is a magyarnyelvből kérdezik ki. A kikérdező pl. 
egy nőtanár, a ki azt hiszi magáról, hogy igen so-
kat tud. A nőtanár kérdezi a leánykát ethymolo-
giai esetekről, a szószármaztatásról régi és elavult 
szóképzőkröl, idegen gyökökről stb. s mikor eze-
ken keresztül ment, tesz még egy pár kérdést pl. 
a szónoki figurákról,  a personificatióról  st. s mikor 
mindezeknek vége van: az asszonyság kijelenti, 
hogy „biz ez nem tud semmit." A többiek aztán 
nem is kérdezik tovább. 

Ilyen módon, nagyrészt amolyan tanítványok-
kal megtelik a képezde. Aztán tanul három 
évig eddig soha nem hallott dolgokat: philosophi-
át, logikát s talán-metaphisikát is, a mikből ter-
mészetesen valami nagy szellemi hasznot nem húz-
hat, mert beléptekor az egyszerű gépies olvasáson 
tul nem terjedt volt ismerete. A tauitónői vizsgá-

lat aztán kissé szigorúbb. Ott megbírálják ismere-
teit s ha ugy találják, hogy mégsem elég „készült" 
visszautasítják. Nagy része azonban tanitónő lesz. 
Nem akarom őket megbántani, de a mit rólok el 
kell mondanom, nem az ő hibájuk bűne az a rend-
szernek, mely alatt képeztettek. Ismereteik hiá-
nyosak ; mert nem megy tul a képezdék tanterve 
a bölcsészeti és neveléstani tárgyak kivételével 
egy hajszállal sem tovább, mint pl. a polgári le-
ányiskoláé. Azért azonban a polg. iskola négy osz-
tályát végzett tanuló felvételi  vizsgálatra kényte-
len állani azokból a tárgyakból, a melyeket ő még 
ezután fog  tanulni. Tanítónői pályájára készületlenül 
lép ki s tájékozatlan mindazon kérdésekkel, melyek 
egy tanítónőt a szó teljes értelmében vett t a n í -
t ó n ő v é qualificálhatnának. 

Részemről itt is elodázhatlannak s a szomorú 
tapasztalatok után végre megértnek látom a ké-
pezdei szervezet újra szabályozását. Nem lenne 
szabad ott helyet adni senkinek, a ki legalább is 
felső  leányiskolái vagy polgári iskolai tanfolyamot 
teljesen nem végzett. Ilyen szervezés mellett az-
tán kényelmesebben mozoghatnánk a tantervek be-
osztásánál és nagyobb terjedelemben leendő taní-
tásánál is, a mire csakugyan oly szükség volna. 
Egy ilyen szabályzat mellett nem lenne ugyan oly 
keresett a tanítónői pálya, de szintén megapadna 
azoknak is a számuk, a kik ma állomás hiányában 
annyian kénytelenek tengődni. 

• Végül mi sem volna ajánlatosabb, mint a ké-
pezdei tanári testület együttes közreműködése arra 
nézve, hogy intézetükbe tekintet nélkül a befolyá-
sos emberek érdekeire, csupán arra hivatottak, a 
tanitónői pályán sikeres működést feltételező  jól 
készült i s k o l a i tanítványok vétessenek föl. 

E tárgyban különben szives engedelmével 
még fel  fogom  keresni a t. szerkesztő urat. 

I. Gy. 

A zuglapok. 
(MutalvJny Srtlyom Jenőnek |,A i i r o d a l o m s v i n d l e r e i * 

cimtl lój'i'atából ) 

Hírlapirodalmunk erkölcsi tekintélye általában 
az egyre keletkező zuglapok miatt nem áll azon 
a színvonalon, a melyen óhajtandó ; mert épen e 
zuglapok {"erjednek legjobban az olvasó közönség 
azon rétegében, melynek józan közérzületére és 
közízlésére kellene törekedni. Nem az undorodásig 
hajmeresztő-e, hogy épen maguk a néposztály lap-
jának nevező zuglapocskák, a nép felvilágosítására 
és oktatására, holmi férc  regényeket lebuj törté-
neteket nyújtanak. 

S ha kell senzacionalis hir, koholnak agyré-
mes históriákat, a melyek szerintök megtörténtek 
pl. Amerikában vagy Cocinchinában. Úgyse megy 
oda megkérdezni senki, vájjon mindaz megtörtént-e. 
Bírálnak és kritizálnak, lehordanak és fölmagasz-
talnak oly egyéneket, a kiknek működéséről, mü-
veikről — vagy előadásáról mit se láttak és hal-
lottak. 

Igy aztán a lapszerkesztés és lapkiadás kizá-
rólagosan üzleti célt és kereset forrást  kezel képezni 
az élelmesek kezében : innen ered aztán, hogy az 
ily népbolonditó vállalkozás fölületesen  és elfogul-
tan, nem a kellő gonddal és lelkiismeretességgel, 
hanem az alakoskoJás és szédelgés üzelmeivel tör-
ténik; hiányozván még ezek mellett többnyire az 
odaadó buzgalom is. Nagyon természetes tehát,ha 
az erkölcsi és értelmi fogyatkozás  azonnal észre-
vehetővé válik a gomba módra terjedő s kiirtásra 
érdemes immorális zugsajtóban. 

Ez az a két, egymással karöltve járó vesze-
delmes baj, melyet egyrészről a sajtó tekintélyének 
megóvása, másrészről pedig emelése érdekében ha-
ladéktalanul orvosolni kell. 

Hogyan és mikép: alább majd elmondjuk. * 
* * 

Mielőtt azonban erről szólanánk, bővebben 
fogjuk  illusztrálni a képmutatás törpe hatalmasko-
dóinak lelkiismeretlen üzelmeit, a kik nem törek-
szenek irodalmunk emelésére és felvirágoztatására, 
hanem uralják saját klikkjök bornirtságát, imádják 
ama darab koncot, melylyel svindler életöket ten-
getik. — Humbugot űznek ezek mindenből, mert 
humbug nekik minden: az erkölcs, a tudomány, a 
becsület s a lélek. 

Tartsuk azonban szem előtt, hogy a mákvi-
rágok e prototyp fajai  csak a nyegleség éz üresfe-
jüség szereplésével csapnak zajt. Igaz, hogy épen 
ez által vonják magukra a hiszékeny tömeg figyel-
mét s az üzlet annyi ezer konkurráló vállalata kö-
zött épen ezért vétetnek először is észre. 

Csodálatos dolog ez nagyon. 
A szédelgés, a körülmények ravasz kizsákmá-

nyolásával ohajtott boldogulás és ezzel kapcsola-
tosan a tanulatlanság, a nagy pipáju, de kevés do-
hányu mokány-bercismus akkor kezd lábra kapni, 
midőn országszerte hódit a tudomány. 

Az élősdi „Volksblattok" s az ezeket majmoló 
többi zuglapok, — a melyek a sajtó becsületét és 
méltóságát törekszenek aláásni ; a zsibvásáros iro-
dalmi üzérek és ponyvakiadók,  a kik az irodalom 
hitelét iparkodnak megrontani; az al- és felvidéki 
pánszláv lap- és könyvvállalatok,  a melyek haza-
ellenes férc-kiadványaikban  agyafúrt  okoskodások-
kal, rágalmazással vagy gyanúsítással a szláv nem-
zetiségű nép gyűlöletét igyekeznek ellenünk iz-
gatni : egyenkint és együttvéve sem törekszenek a 
mai elfásult  szivü, satnya társadalom életre serkrntő 
szellemi orvosai lenni 

Igaz, hogy azért. zuglapok és azért kufárki-
adók ! Mint ilyenek természetesen nem ismerik el 
a tisztességes irodalom feladatát. 

Ellenkezőleg cselekszenek tehát. 
Azon vannak, hogy továbbra is megmételyez-

zék az Ízlést, kiirtsák a társadalom kebléből a jobb 
érzé&t és, nemese.bb indulatot, hogy ekép az iro-
dalmi tisztességgel homlokegyenes ellentétben, a 
legkirívóbb cinizmussal a romlottságot és feslett-
séget terjeszthessék. 

Amazok a journalisztika keselyűi, a kik min-
dig ott keringenek, a hol botrány adja mapát elő. 

Közönyös előttük a mások becsülete és lelki 
nyugalma; belopóznak ők a.magán- és családélet 
szentélyébe, hogy annak titkait kicsenjék ; hízeleg-
ve alakoskodnak, hogy aztán, mint a farkcsóváló 
eb, marakodhassanak. Csak botrányt fedezzenek 
föl  valahol; az ö mesterségük, hógy vérszopó pió-
caként mikép zsákmányolják ki az olvasó közön-
séget, elferditvén  a dolgot céljukhoz képest. 

Spekulálnak a hirlapirodálommal, épen ugy, 
mint némelyek zabbal, mások részvényekkel.  Csu-
pa számításból is rágalmaznak és kompromittálnak 
egyeseket, vagy testületeket, hogy a gyerekes csip-
kedés és személyeskedés eszközeivel alávaló mó-
don kicsikarhassanak egy kis „subvenciót". 

> 
L E G Ú J A B B . 

Yinkorce, nov. 6. A „B. C." jelentése. A 
dálya bródi és a verpolje-samáci határpálya okt. 
28-ig minden részében annyira ki vciít építve, hogy 
befejezése  nov. 20-ára biztos kilátásban állott, a 
mint hogy az ellenőrző államközegek ily értelem-
ben is jelentéseztek a közlekedési miniszternek. 
Azonban az okt, 29-ke óta majdnem szakadatlanul 
tartó esőzések és viharok a csaknem kész pályát 
sok helyen szétrombolták. Az utak annyira járhat-
lanokká lettek, hogy a hiányzó pálya-anyag csak-
nem teljesen lehetetlenné vált. Az áradások - követ-
keztében a Száva két rakhelyen — Bródnál és 
Samásnál — kilépett medréből. Az építkezés meg-
felelő  folytatása  e körülmenyek között teljesen le-
hetetlen, minélfogva  a pálya befejezése  a kitűzött 
határidőn belől, ezen az utolsó órában beállott aka-
dályok következtében, most már kérdésessé vált. 

Konstantinápoly, nov. 5. A macedóniai láza-
dás elfojtására  a porta által tett intézkedések foly-
tán az oroszok kevésbé szembetűnő módon szítják 
azt és van remény, hogy a lázadás nem fog  sike-
rülni. — Az európai bizottság Filippopoliszban 
visszautasította a bolgárok kérvényét 

Az utótibi napok roppant heves viharai és 
renkivüli esőzései n e m c s a k Bécsben és Budapesten 
okoztak nagy károkat és forgalmi  zavarokat, ha-
nem rombolásaikat Magyarország nagy részére, 
nevezetesen Dél-Magyarországra, Szlavóniára és 
Horvátországra is kiteijesztették. Igy Újvidékről és 
Vukovárról írják a „B, C."-nek, hogy ott egy rend-
kívül erős vihar mult vasárnap sok kárt okozott. 
Az elemek mostohasága — fájdalom  — a jelenleg 
épülőfélben  levő vaspályák gyors befejezését  is 
nagyban megnehezíti. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
— A király dicsérete. Az udvari fogadtatáson 

a király Vécsey Tamáshoz fordulva,  elismerését s 
teljes megelégedését fejezte  ki a behívott egyévi 
önkénytesek katonás magaviselete fölött.  Igaz, — 
úgymond — hogy sokat kelle szenvedniök, de. azt 
elismerést érdemlő kitartással, katonás szívósság-
gal tűrték. 

— Őszi időjárásunk még mindig kedvező. Bár 
a hőmérsék meglehetősen alászállt, mindazáltal de-
rült napjaink vannak s a kertekben itt ott termett 
másodszori gyümölcsöket csak alig pár napja érin-
tette a dér. A bécsi s magyarországi hófuvatagok, 
melyek miatt még a közlekedés is beállt, nagy el-
lentétben állanak ezen, különben nálunk is ritka 
időjárással. Csak a havasok megfehéredett  csúcsain 
látjuk még, hogy a tél közeledik. 

— Gyakori tűzvész. Nem igen volt év, m«ly-
ben törvényhatóságunkban annyi tüzeset fordult 
volna elő, mint az idén. Ritka község az, melyet a 
lángok: megkíméltek. Mult hó 28-án Bodzavámon 
Béldi Gergely urnák, Marosmegye főispánjának  4 
lakszobából álló korcsmája lett a tűz martalékává. 
A gyújtás gonosz szándékból eredt s zágoni Albu 
Ágnes, mint a kit a bünrészesség gyanúja terhel, 
a helyi kir. járásbírósághoz bekisértetett. Mint ér-
tesülünk, megyénk főjegyzője  Horváth László ur 
egy a helyi viszonyoknak leginkább megfelelő  biz-
tosítási .^rendszer életbeléptetésén dolgozik s erre 
vonatkozó javaslatát • a közelebbről megtartandó 
rendes évnegyedi bizottmány gyűlésében fogja  elő-
terjeszteni. Hisszük, hogy javaslata felkarolva  lesz. 

— Rablás. Józsi Lajos, ki útitársával Brassó-
ba bodoki savanyuvizet szállított, hazajövet az uton 
a kőröspataki és káinoki hid között két ismeretlen 
férfi  által megtámadtatott; az egyik tettes a lova-
kat állította meg, mialatt társa a . szekérre hágott 
s a védekező Józsi Lajosnak mellénye gomblyuká-
hoz kötött 7 forintot  tartalmazó bőrzacskóját vágta 
le. A tett oly gyorsan és szakavatottan lett végre-
hajtva, hogy' addig, a mig a segélyre fölébresztett 
alvó útitárs magához tért, a tettesek már messze 
jártak, emlékül a szekéren hagyva ama kést, mely 
lyel a bőrzacskó levágatott. Józsi Lajos az „édes" 
emléket megőrizte s az rá és az i^azságszolgáltu-


