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magyarországi felekezeti tanügy történetében leginkább az 
1868. évi XXXVIII. és az 1883. évi XXX. törvénycikkek al-

kotnak fordulópontot. Míg az első az elemi iskolák, addig az 
az utóbbi a középiskolák szervezetébe nyúlt be elhatározólag és 
ezzel együtt a középiskolai tanárok képesítésére nézve is oly 
követeléseket állított fel, melyeknek teljesítése elől a hitfelekezetek 
többé nem térhettek ki. Ez az ú. n. középiskolai törvény döntötte 
el végleg a tudományos és pedagógiai előképzés elválasztását a 
teológiaitól, mellyel a tanári kvalifikáció a százados hagyomány 
folytán össze volt kötve és általa meg volt alkotva a „középiskolai 
tanári rend". A törvény továbbá nem csak az államvizsgálatot 
írja elő a középiskolai tanári állomás elfoglalásának az előfel-
tételéül, hanem a leendő tanárok tervszerű tudományos előkép-
zésére és didaktikai iskoláztatására nézve is megfelelő utasításokat 
ad, bizonyos elméleti szakképzést és gyakorlati kiképzést kívánván 
meg tőlük, bár ez utóbbi-—mint általánosan tudva van — a nagy 
átlagnál ma sem mintaszerű, vagy legalább is hiányos. 

A protestáns felekezetek nehéz szívvel, de beleegyeztek, bele-
nyugodtak a törvény intézkedéseibe, tudva azt, hogy ezzel autonó-
miájuk tulajdonképen megszűnt, de meghozták ez áldozatot a 
nemzeti állameszme, a nemzeti nevelés szent ügye érdekében, 
így tehát 1883 óta protestáns, tehát ev. tanárképzésről szoros 
értelemben többé nem lehet szó. Akadt ugyan azután is fel-
szólalás elég, mely az ev. tanárképzés felkarolását és rende-
zését, illetőleg az ev. szellemű tanárképzés megvalósítását sürgeti 
a középiskolai törvény korlátain belül, csakhogy ezek a szózatok 
célhoz nem vezettek és nem adtak alkalmat oly intézmények 
létesítésére, melyek az állam követeléseinek és az egyház érde-
keinek egyaránt megfeleltek volna. Azonban a múltba néző pedagógus 
nem szorítkozhatik csak a tényleg létesült intézmények regisztrá-
lására, hanem vizsgálódása körébe kell vonnia az elméleti törek-
véseket is, azokat az eszmeharcokat, melyek egy-egy ügyért 
folytak és melyekből talán csak az anyagi alap hiánya miatt nem 
kristályosodott ki mindig valamely konkrét alkotás. Egy szóval, 
nemcsak a tényleges állapotok, hanem az azok jobbítását célzó 
tervezetek és javaslatok is érdekelnek bennünket, mert fényt 
vetnek az ev. iskolákban élő pedagógiai közszellemre, nevelői 
közvéleményre, az időnként felmerülő reformvágy irányára. Milyen 
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volt tehát az ev. tanárképzés a reformációtól kezdve a közép-
iskolai törvény életbeléptetéséig? — Valljuk rneg, hogy sem az 
elméleti, sem a gyakorlati kiképzés tekintetében nem szabad túl-
nagy követelésekkel fellépnünk. Annyit már tudunk, hogy jó 
sokáig a lelkészek és tanárok (tanítók) képzése és képesítése 
teljesen egyforma volt a protestánsoknál , annak is kellett lennie, 
hiszen a szószékhez való út az iskola katedráján át vezetett. A 
megválasztott és működő tanár pedig gyakran lelkészi funkciókat 
végzett és köztük idővel igen sokan felcserélték bizonytalan jöve-
delmű tanári ál lomásukat a rendesen jobban dotált lelkészséggel. 
A lelkész ugyanis különösen faluhelyen javadalma egyik részét 
természeti szolgáltatásokban kapta, ezeknek pedig az a jó oldaluk 
van, hogy mindig a pénz értékével emelkednek és sülyednek, 
de teljesen soha el nem értéktelenednek. Részben ez az oka a mult 
sok tanárváltozásának. A lelkészképzés pedig hosszú ideig nem volt 
valami széleskörű és inkább elméleti téren mozgott. A tanulmányozás 
ú t ja -módja rendesen az volt, hogy a tudományos pályára lépő 
ifjak elvégezték a latin iskola (gimnázium) valamennyi osztályát. 
Ez rendesen 5 osztályból, 10 évfolyamból állt, és a legfelsőbb 
osztályokban már teologiai, filozófiai és jogtani előadásokat is 
hallgattak. Amit pedig e hazai intézetek meg nem adhattak, azt 
megadta a külföld. Azért jártak ki az ev. ifjak nagy számmal, 
kivált a németországi egyetemekre, hol 1—2—3 esztendőt is töl-
töttek. Természetes, hogy erről sem szabad túlsókat képzelni. A 
szorgalmas diák ugyancsak felhasználta az itt neki jutott időt, 
de volt akárhány, aki a könnyebbik végét fogta a dolognak és 
nem nagyon törte magát a tudománnyal. Általában azonban jó 
hirük volt a magyarországi ev. ifjaknak. Ezt bizonyítja az a számos, 
a külföldi egyetemeken részökre tett alapítvány és az is, hogy 
ők a németországi ifjakkal azonos kedvezményekben részesültek. 
Hogy aztán a szorgalmas és tehetséges tanulók külföldi iskola-
látogatása az ev. tanügyre, sőt a nemzeti művelődésre mily jó-
tékony hatással volt, arra nézve alig térnek el a nézetek. Ezért 
nemcsak a protestánsokra, hanem az egész magyar közművelő-
désre is nagy csapás volt, mikor az uralkodók a XVIII. század 
utolsó 2 évtizedétől kezdve a küldföldre menetelt mindinkább 
megszorítják, megnehezítik, végre pedig egészen eltiltják. Az evan-
gélikusok most itthon voltak kénytelenek leendő lelkészeik kép-
zését befejezni, tették pedig azáltal, hogy a gimnázium legfelsőbb 
osztályát az ú. n. primát teologiai tanfolyammá alakították át. 
Ebből állottak elő organikus fejlődéssel az azóta is fennálló ev. 
teologiai akadémiák. De ez mind elméleti képzés volt, melynél 
csak annyiban voltak tekintettel az iskola igényeire, hogy a fő-
iskolai jellegű tanfolyamon némely helyen neveléstant is előadtak, 
de a gyakorlati kiképzés hiányát azért sokan észrevették. A 
leendő tanár ugyanis külföldről hazatérve csak annyiban készült 
életpályájára, hogy 1—2 évre nevelőül ment egy-egy nemesi vagy 
főnemesi házhoz. Ez ugyan éppenségge l nem volt megvetendő 
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gyakorlat pedagógiai szempontból, mert mégis csak gyakorlati 
tanítás volt és a tanárjelöltnek ugyancsak össze kellett szednie 
magát, hogy főnöke kívánalmainak megfeleljen. Csakhogy mégis 
egyoldalú gyakorlat volt, mely a tömegtanításra nem képesített 
és egész osztályok tanításának technikájára és metodikájára alig 
készített elő. így felkészülve és megfelelő hivánnyal ellátva jelent-
kezett a jelölt az illető kerület püspökénél és az előtte meg-
állott vizsgálat és azt követő felavatás papi és tanári működésre 
egyaránt képesítette. Ilyen volt a középiskolai tanárságra lépő 
egyének képesítése a XVII. és XVIII. században, de hasonló lehetett 
a XVI. században is. 

A képesítés ezen módja bár idővel szokássá, hagyománnyá 
lett, mégsem elégített ki mindenkit. Voltak, akik észrevették, hogy 
a gimnáziumi tanárnak a teologiai műveltségen közül más, még 
pedig szakképzettségre van szüksége. Lehet „teologusviselt" ember 
is, ez biztosítja protestáns öntudatát, de e mellett szakszerű 
képzettséget is kell szereznie. Kiváló figyelmet érdemel a nevezetes 
rózsahegyi zsinat (1707) tárgyalásai alatt Szirmay Miklós, az 
eperjesi kollégium fáradhatatlan gondnokának, a felszólalása, 
aki azt kívánta, hogy a tanári pályára hivatást érző ifjak egy 
pár évig a gimnáziumoknál alkalmaztassanak, tehát gyakorlatilag 
működjenek, legalább 2 évig nőtlenek maradjanak, hogy aztán 
annál könnyebben mehessenek ki a külföldre. Csak ha onnét 
kellő bizonyítványokkal ellátva visszatértek, tegyenek képesítő 
vizsgálatot1. Nevezetes nyilatkozat történt a kerületi felügyelőknek 
1769. szeptember 14-ét Pesten tartott értekezlete alkalmából is. 
Minden előtt megkívánták, hogy a hazai négy prot. főiskola (pozsonyi, 
soproni, eperjesi és késmárki) rektorai és professzorai a lelké-
szekkel egyenlő rangba helyeztessenek és hogy a felsőbb osz-
tályokban a tanárok szaporíttassanak. Ez utóbbi cél elérése végett 
szükséges volna, hogy azon felsőbb osztályú tanulóifjak, kik a 
tanári pályára hajlamot és kedvet mutatnak, már itthon előkészíttet 
nének az egyet, tanulmányok azon csoportjára, melynek magukat 
szentelni akarják. Ha pedig tanulmányaik befejezése végett aka-
démiákra mennek, még egyszer akkora ösztöndíjban részesülnének 
mint a teologiára készülők, de ennek fejében 3—4 évig marad-
nának az akadémiákon. (Teologusok, 2 vagy legfeljebb 3 évig). 
Visszatérvén onnan hazájukba, mielőtt alkalmazást kapnának, 
pedagogusokul alkalmaztassanak8. Gyakorlati foganatja azonban e 
kívánalomnak nem volt. De maguk a pedagógusok is mindsűrííbben 
kezdik hangoztatni a gyakorlati kiképzés szükségességét. így 
Perlaki Dávid komáromi esperes kijelenti: „Valamíg oskclames-
tereket nevelő semínáriumaink nem lesznek Magyarországban, 
mindaddig nem is reményelhetjük, hogy jobb oskola mestereink 
legyenek s a gyermekek is jobb módjával tanítattassanak. Mert 

1 Zsilinszky Mihály: Egy forradalmi zsinat története. Budapest 1889. 48. 1. 
2 Markusovszky Sámuel: A pozsonyi ág. hitv, ev. líceum története. Pozsony 

1896. 277. 1. 
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hogyan tanítson az, aki azt se tudja — és soha nem is tanulhatta: 
mit s mi módjával tanítson"1. Ugyanezt kívánja a Salzmann in-
tézetében megfordult Glatz Jakab is névtelenül megjelent mun-
kájában (Freymüthige Bemerkungen eines Ungars über sein Vater-
land. Teutschland 1799; Nur ein einziges Mittel gibt es, diesen 
Mangel abzuhelfen, nämlich die Errichtung eines gut organisierten 
Schullehrerseminariums. 257, lap). Ε 2 utóbbi férfi által felvetett 
eszme azonban csak mintegy 50 évvel később annyiban valósul 
meg, amennyiben az első igazi elemi iskolai tanítóképző (szemi-
nárium) Felsőlövön 1845-ben alakul meg Wimmer buzgólkodása 
folytán. A középiskolai tanárok képzése ellenben továbbra is a régi 
marad. Változás csak annyiban történik, hogy a Schedius-féle 1805-ki 
és azayugróci (1842) tanterv a 3 illetőleg4 grammatikai és 2 humáni-
tási osztályhoz 2 osztályból álló liceumi tanfolyamot csatolnak, mely 
utóbbiban 2 évi bölcseleti, 2 évi jogtanári és 2 évi hittani „pályát" 
különböztetnek meg, ezek látogatására nézve pedig a zayugróci 
tanterv előírja: „Az egész bölcseleti pálya s a jogtaninak első 
éve bevégzése ntán ebbe (t. i. a hittanba) jönnek az ifjak". 36. 
A gyakorlati képzésről azonban Schédius többet mond. (1. Theo-
logiai Szaklap 1915 140. lap). Csak érintve Tavassy fel-
szólalását (Nevelési Emléklapok 1848 V, V) kimondhatjuk, hogy 
sem az első, sem a második Ratio educationis nem jelent válto-
zást ez irányban, csak a nagy eréllyel végrehajtott „Entwurf"  
(1849) készteti megfelelő intézkedések megtételére az ev. egyház 
vezető tényezőit. Minden előtt a főiskolai 3 tanfolyam közül csak 
a hittani maradhatott meg. Majd az 1852. évi november hó 25-én 
kelt rendelet a középiskolai képesítő vizsgálatot kiterjesztette a 
magyarországi középiskolák tanáraira is, de a már hivatalban 
állóknak engedett némi könnyítést, amennyiben csak az 1848 után 
alkalmazott tanároktól kivánta meg2. Az ev. gimnáziumok sok 
mindenben engedtek az „Entwurf" rendelkezéseinek, de a tanár-
vizsgálat ügye talán a legfájóbban érintette őket, bár annak a 
szükségét elvileg elismerték. Szerencséjök volt, hogy ép e pont 
végrehajtásában leglanyhábban jártak el az illetékes közegek. 
Közben pedig kitisztult a politikai látóhatár és az októberi diplo-
mával az ev. egyház visszanyerte autonómiáját. De okult a mul-
takból és a mulasztottakat tőle telhetőleg pótolni igyekezett, (pesti és 
acsai tanterv!) így különösen a középiskolai tanárképesítő vizs-
gálatot 1860-tól kezdve állandóan felszínen tartja3. A tárgyalások 
eredménye az 1863. szeptember 23—26 napjain tartott egyetemes 
egyházi közgyűlés 14-ik sz. határozata: A mult évi jkv. 44-ik 
pontjára a tanévi vizsgálatban! eljárás végett kiküldött bizottmány 
javaslatát bemutatván: — ez azon hozzáadással elfogadtatott s 

1 Perlaki: A gyermekeknek jó nevelésekről való rövid oktatás. Komárom 
1791. 54. lap. 

2 Schwicker: Die ungarischen Gymnasien. Budapest 1881. 63. lap. 
3 Lásd: A magyarhoni ág. hitv. ev. 4. egyházkerületi egyet, egyházi köz-

gyűlésének jegyzőkönyveit: 1860, 14 p. 1861. 23 p. 1862, 18* és 44 p. 
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megállapitatott, — hogy azok is, kik már a lelkészi vizsgát le-
tették, tartozzanak magokat a tanári vizsgának alája vetni, ha 
mint tanárok kívánnak alkalmaztatni és hogy minden megvizsgált 
és képesnek talált tanár az őt tanárnak megválasztó testület előtt 
a következő esküt tartozzék letenni. (A hivatali eskü közlését 
mellőzhetőnek tartom) . . . Az ezennel megállapított tanári vizs-
gálati szabályok pedig a következők: 1. A tanári vizsgálatot, az 
egyetemes egyház nevében, minden superintendentiában eszközli 
a részére megválasztott bizottmány. 2. A tanári vizsgálatot letenni 
akarók már húsvéttáján jelentkezzenek Írásban az illető super-
intendensnél, kinyilatkoztatván a szakot, melyre vagy meghivattak, 
vagy melyben tanítani szeretnének. 3. A superintendens néhány 
tagból alválasztmányt nevez ki azon témák kidolgozása végett, 
melyekből az írásbeli vizsgálatra szolgáló munkákat kidolgozni 
fogják s mely témákat mindjárt a bejelentés után az alválaszt-
mány vagy a superintendens úr, mindenik jeletkezőnek elküld. 
Egyik téma szolgál élő, különösen azon nyelvbeli munkára, a 
melyen az illető tanítani fog, s ebből Ítéltetik meg az általános 
miveltség; — a második téma latin munkát követel, mely szinte 
az általanos miveltségre tartozik; a többi témák a szakbeli tudo-
mány felmutatása végett lesznek feltéve. 4. Az illető jelentkezők 
tartoznak az Írásbeli munkákat 3 héttel az egyházkerületi köz-
gyűlés előtt, a superintendens úrhoz beküldeni, hogy azoknak 
megvizsgálásáról ideje korán lehessen intézkedni. 5. A tanári 
vizsgálat 2 nappal az egyházkerületi gyűlés előtt tartassék, hogy 
a vizsgáló választmánynak ideje legyen mindent, a bizonyítványokat 
is, tökéletesen elkészíteni s hogy az mindenről tudósíthassa az 
egyházkerületi gyűlést. 6. A vizsgálat maga legyen háromféle: 
úgy mint az általános ismereteket és tudományt illető, melyek és 
mely nélkül egy tanár sem lehet el, akár az al- akár a felgim-
náziumban tanít s akármely szakra készült is; a szakbeli vizs-
gálat; végre a gyakorlati próbatét a tanításban. Az általános 
vizsgálatnál a vallás (illetőleg hittudomány) és egyházi történelem, 
az egyetemes és hazai történelem, a latin, német, magyar és az 
illetőkre nézve a szláv nyelvben és irodalomban való jártasság; 
a természettudomány legszélesb jelentésben, amennyit azokból a 
gimnáziumi terv szerint tudni kell, a matematika hasonlókép ily 
értelemben; végre a pszichológia és logika jönnek leginkább tekin-
tetbe. — A szakbeli vizsgálat az illető szakot tekinti, abban a 
terjedelemben, melyben azt szakbeli tanárnak tudnia kell. A 
gyakorlati próbatét egy gimnáziumi osztályban történik, mely 
alkalommal az illető megmutatja, mint tud tanítani. 7. A történt 
írásbeli, szóbeli és gyakorlati vizsgálatról pontos jegyzőkönyvet 
készít a választmány, mely a levéltárban őriztetik, a melyből a 
tanári képességet tanúsító bizonyítvány, vagy inkább oklevél az 
illetők számára készíttetik. 8. Dijjak a tanári vizsgálatért nem 
járnak. 9. Évről-évre tudósítják a superintendens urak az egye-
temes gyűlést a történt tanári vizsgálatokról nemcsak a végett, 
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hogy az egyformaság és egyenlő szigor fenntartassák, hanem a 
végett is, hogy tudomása legyen az egyetemességnek a meg-
vizsgált és alkalmazható tanárokról". — Ez a szabályzat több 
szempontból figyelmet és méltánylást érdemel. Mindenekelőtt azért, 
mert bár a tanártól is teológiai képzettséget kiván, mégis el-
választja a lelkészi képesítést a tanári képesítéstől; továbbá 
nemcsak szak- de általános képzettséget kiván minden közép-
iskolai tanártól (gondoljunk Kármán kívánalmára: „kívánatos volna, 
hogy annyit, amennyit a gimnáziumban tanítunk, minden professzor 
tudjon, hogy alkalomszerűen az összevetésnél figyelembe vehesse". 
Adalékok: 22. lap) végül, hogy a próbatanitást is megkívánja, 
ami előfeltételezi, hogy a jelölt előzőleg gyakorlatot igyekezett 
szerezni szakmája tanításában. Egyébként részletes utasításokat 
a vizsgálatra való készülésre nem ád, bár más tekintetben e 
szabályzat később több pótlást nyert. Igy 1865. jkv. 10. pont ja 
szerint rendes hivánnyal csak a vizsgát kiállott tanárok láthatók 
el; 1866. jkv. 13, pont ja szerint „a hitjelölti vizsgát kellő sikerrel 
kiállott vagy 2 egyetemi tanévet kedvező eredménnyel végzett 
egyéneknek az általános képességi vizsga mellőzésével csak a 
szaktudományokból leendő niegvizsgáltatásuk indítványoztatott, 
de ez határozatba nem ment1 és helyesen, mert visszaesést jelentett 
volna. Már az 1867. jkv. 14. a) pontja azt a határozatot tartal-
mazza, hogy a tanári hivatal fontossága és méltósága tekintetéből 
a tanári pályára lépni kívánótól akár bel- akár külföldi tanin-
tézetekben végzett teljes akadémiai kurzus (triennium academicum) 
követeltessék; b) pontja pedig, hogy az általános tanári vizsga 
tárgyai közé a gyakorlati előadási képesség is soroztassék. Az 
1868-ik évi egyet, közgyűlés 43-ik határozata a tanári vizsgálatra 
vonatkozó szabályzatot a következőkkel bővíti: „Az ú. n. általános 
műveltséget tanúsító vizsgán kívül, mely a nevelés és oktatástan 
és a tannyelv tudományos és alapos ismeretére szoríttatiK, az 
egyes szakoknál legalább kettőből követeltetik a vizsgatétel és 
pedig a következő egybeállítással: ó klasszikai nyelvek, görög-
latin régiségtannal és görög-latin történelemmel, magyar nyelv 
és irodalomtörténet és bölcsészet vagy történelem; — német nyelv 
és történelem vagy egy klasszikai nyelv; — természetrajz és 
matézis; — földrajz és történelem és segédtudományai ; — böl-
csészet és magyar nyelv és történelem. Egyébiránt 2—2 szakot 
máskép is összeállítani az illetők választására bizatik". Végül 
az 1876-ik évi közgyűlés egy felmerült esetén kapcsán kimon-
dotta (9. pont), hogy oly egyén, ki az állami bizottság előtt a 
tanárképesítési vizsgálatot letette (az 1875. okt. 28. 26.077. sz. a. 
kelt min. rendelet értelmében) és ettől tanári oklevelet is nyert, 
nem köteles az ev. egyetemes tanárvizsgáló bizottság előtt is 
vizsgázni, ha az ev. egyház kebelében f lkalmaztatni óhajt. Csak 

1 Klamarik János: A magyarországi középiskolák szervezete és eljárása. 
Budapest 1881. 430 lap, tehát téved, ha e javaslatot határozatnak veszi. 
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azon esetben szükséges, hogy az illető új vizsga alá vettessék, 
ha az állami bizottság előtt a vizsgát csak egy bizonyos szakból 
tette volna le s utóbb más oly szakra kívánna képesíttetni, melyből 
tanári oklevele nincs. Már ezen határozatból is kitűnik, hogy az 
egyetemes egyház az 1883-ki törvénynek a tanárok képesítésére 
vonatkozó rendelkezését nagyobb emóció nélkül fogja tudomásul 
venni, hiszen 1868 óta mind nagyobb tért engedett az állami 
fennhatóságnak, először az elemi, majd pedig a középoktatás 
terén. 1880. április 22-én a képviselőházhoz intézett kérvényében 
(a gimnáziumi és reáliskolai oktatásról szóló tőrvényjavaslat egy 
némely pontjának módosítása tárgyában) csak azt kéri, hogy 
az egyház szabályzata szerint képesített tanárok, egyenlő állásban 
legyenek azokkal, kik a miniszteri bizottság előtt tettek tanári 
vizsgát. Mivel ezt a kedvezményt meg nem nyerte, de az 1883-ik 
évi törvény legalább a már hivatalban lévő tanárokat jogosítot-
taknak ismerte el, belenyugodott a megválíozhatatlanba és így 
az ev. tanárvizsgálat rendszere az 1883-ik évvel megszűnt. Az 
utolsó, ki az egyet, bizottság előtt képesítést nyert (1883. évi 
jkv. 22. p.) „Péter Károly volt, aki a magyar és német nyelv és 
irodalomból, történelemből és földrajzból felgimnaziumra képes í -
tetett". Azóta az ev. középiskolák tanárai is állami oklevelet 
.szereznek. Ezzel az ev. tanárképesítés külső története le is zár-
ható. Láttuk, hogy ebben 3 korszak veendő fel: az első és leg-
hosszabb, midőn a tanári képzés azonos a lelkészivel, a második 
(1863—1883-ik) mikor külön tanárvizsgálat van érvényben és 
végre a harmadik, midőn külön ev. felekezeti tanárképzés nincs. 
Azonban mindig voltak, akik vagy az előírt vizsgálatot nem tar-
tották elegendőnek, vagy pedig 1883 után sem akartak teljesen 
lemondani a prot. szellemű tanárképzésről. 

Az első kategóriába P e t z G y u l a 1 szarvasi tanár, majd niező-
berényi lelkész igen figyelemre méltó munkája tartozik: A d a -
l é k o k t a n á r k é p z é s i t e r v e z e t h e z g i m n á z i u m á i n k s z á -
m á r a . (Szarvasi főiskola 1864/65. évi értesítője). Tanulmánya első 
felében ismerteti a porosz gimn. tanárok képeztetését azok vég-
leges alkalmaztatásáig. Azután tér át arra a kérdése, hogy mikép 
képeztessenek itthoni gimnáziumaink leendő tanárai? A kérdést 
3 részre osztja: 1. Miből álljon a leendő tanárok előkészülése 
tartalmára és terjedelmére nézve? 2. Miféle intézetek, módok, 
szervek igénybe vételével történjék az? 3. Miféle „próbatétek" 
(vizsgálatok) által mutassák be készültségöket? — A leendő taná-

1 P e t z G y u l a a 50—60-as évek egyik legkiválóbb ev. pedagógusa 
Nagyobb munkája ugyan nem jelent meg, de több tartalmas cikke. Ilyenek a 
következők : K o m e n i u s A. k ö z é p t a n o d a i r e n d s z e r e . (Egyház és os-
kola. Zsebkönyv 1852). M i é r t n e m c é l s z e r ű a n é p i s k o l á k b a n a d e -
k á n a t u s . Néptanítók könyve 1855. A g i m n á z i u m f e l a d a t a . Nev. emlék-
lapok III.—IV. füzet. 1847. T a n í t ó k é p e z d e é s z e n e i s k o l a felállítása 
kapcsolatban a főtanodával. (Szarvasi főiskola 1860—61. évi értesítője. V. ö. 
Uj Magyar Athenás 330. 
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rok az érettségi vizsgálat megállása után már készülésökben tar-
toznak egyfelől mindazon ismereteket elsajátítani, melyek nélkül 
sem a gimnáziumi feladat egészben, sem az egyes szakok egye-
temes elveikben, összefüggéseikben tudományosan átértheíők s 
kezelhetők s ugyanígy a növendékeknél is, koruk és látköriik 
mértékéig, tudattá emelhetők nem lennének; másfelől azonban 
mivelésök s előadásuk különösebb mezejéül a gimnáziumi tanok 
egy-egy összefüggőbb csoportozatára szorítkozni, hol aztán tano-
dailag s irodalmilag kiválóbb látatja lehessen munkájuknak. (15 
lap). Innen a leendő tanároktól kettős készültség kívánható: álta-
lános és szakképzettség. Három szakcsoportot lehet fölvenni: 
l .Túlnyomólag a klasszikai nyelvtudomány és irodalom, kiegészítve 
történelemmel és földrajzzal. 2. Túlnyomólag történelem és föld-
rajz, kiegészítve bizonyos fokú jártassággal a filológiában, 3. 
Matematika és természettudomány, kiegészítve egyik vagy másik 
műveltebb élőnyelv (német, francia, angol) körében való szak-
tanitósággal. jó lenne mindhárom főszakban az egyszerű (algim-
náziumi) képességfok mellett egy magasabb képességfokot meg-
különböztetni. A szaktárgyak mellett mindenkitől az „általános 
készület tárgyai" kívánhatok meg. Ezek a következők: 1. Jártasság 
a pedagogában és didaktikában s a tudomány történetében, úgy-
szintén a tanításban alkalmazásában. 2. A szorosb értelemben vett 
bölcsészeti tanok, különösen a logika, lélektan és bölcsészettörté-
nelem. 3. Tudományos és gyakorlati avatottság élőnyelvekben: 
igy mindenesetre a haza köznyelvében, továbbá azon hazai éiő 
nyelvben, melyen esetleg tanítani fog s ha e nyelv nem volna a 
német, úgy a német nyelvben való jártásság is. 4. Végre a líceumi 
tanfolyam tárgyai (17). A második kérdésre, hogy a megkívánt 
készültséget hol és hogyan szerezze meg, szerzőnk azt feleli, 
végezzenek tanárjelöltjeink honi líceumaink valamelyikén 3, vagy 
legalább 2 évet, továbbá töltsenek valamely németországi egye-
temen 2, vagy legalább 1 évet. A líceumi tanulmányozás bizto-
sítaná az összhangban maradást az ev. egyház tanaival és belső éle-
tével; a németországi egyetemen töltendő 1—2 év pedig alkal-
mat adna a jelölt ismereteinek minden irányban való kiegészítésére. 
Itt ugyanis hallgatna megfelelő előadásakat, ezek irányítása szerint 
használná a könyvtárt, a pedagógiai és a szakja szerinti szemi-
náriumokba rendkívüli hallgatóul járna el; helyben és az egye-
temi szünidő alatt másutt is látogatná vendégként a gimnáziumok 
tanóráit s megtekintené az egyes intézetek taneszközzel való fel-
szerelését; végül mint a szemináriumi hallgatás mint a gimná-
ziumok látogatásáról naplót írna. Ennyibői állna a túlnyomólag 
elméleti előképzés. Hátra lenne befejezésül 2, legalább egy gya-
korló vagy segédi év, melyben a tanári képesség túlnyomólag 
gyakorlat által állapíttatnék meg (20).1 

1 A gyakorló év még az 1863-iki szabályzat után is többnyire abból állt, 
hogy az illető németországi útja előtt vagy után magán nevelőül állott. A 
Vandrák A.-tói összeállított „Szervezés" (1870) erre nézve ezt mondja: „Rendes 
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Befejezésül (3) szól a vizsgálatokról. Kettőt ajánl. Az első a 
liceális és külföldi egyetemeken szerezte készültségre vonatkoznék 
s a képeseknek ítélteket tanárjelölti bizonyítvánnyal látná el, melynek 
folytán mint ideiglenes segédek megfelelő intézeteken nyernének 
alkalmazást; a második vagy tanári vizsgálaton a képzettség 
gyakorlati tekintetben volna igazolandó és a kikérdezésnek arra 
kell irányulnia, hogy az első vizsgálat alkalmával tapasztalt hé-
zagok miként töltettek ki. Egyébként ez a vizsgálat is, mint az 
első formájára nézve háromféle: 1. Szóbeli. 2. Írásbeli. 3. Próba-
leckei. 

Petz munkálata részben hatott a gyakorlatra is, legalább 
a tanárvizsgálati szabályzat pótlásainál az ő eszméi tűnnek fel. A 
maga korához képest becses és magas követeléseket állít fel a tanár-
képzésre vonatkozólag, pedig nem járhatott el egészen a lelkében élő 
eszmény szerint hanem kénytelen volt megalkudni a fennálló viszo-
nyokkal is. A képzést ugyanis (úgy gyakorlati mint elméleti értelem-
ben) már a gimnáziumok liceumi tanfolyamában akarja megkezdeni, 
ezért kívánja, hogy már ott a neveléstan tanára lássa el a tanárságra 
készülő ifjakat megfelelő neveléstudományi munkákkal, buzdítsa őket 
metodikai és pedagógiai tárgyak feldolgozására és folytasson velők 
eszmecserét rendes havi összejöveteleken, végül hasson oda, hogy 
a tanórákon időnként hospitáljanak és utasítsa a vállalt magán-
tanítások lelkiismeretes és módszeres vitelére (i. m. 19). Bizonyára 
igen praktikus és könnyű módja ez annak, itiikép lehet a tanítás 
számos fogását elsajátítani. A vizsgálatok tekintetében is többet 
követel, mint az 1863-ki szabályzat. Lényegesebb változtatások 
ezen a szabályzaton azonban alig történtek, pedig tökéletesnek 
nem volt mondható. Különösen a szaktudományokba való elmélye-
désre nem igen adott útbaigazítást. Bizonyára meg volt a jó oldala 
is a tanárjelöltek sokoldalú műveltségének, de idővel a mindenhez 
értés a lehetetlenséggel határos voit és első sorban bizonyos 
szakban való alapos jártasságra kellett törekedni. H o g y ez az 
e g é s z b e n v é v e k i v á l ó n a k m o n d h a t ó t a n á r i n e m z e -
d é k a r á n y l a g o l y c s e k é l y t e r j e d e l m ű i r o d a l m i m ű -
k ö d é s t m u t a t f e l , b i z o n y á r a e z z e l a s o k f é l e e l f o g -
l a l t s á g g a l é s t a n u l m á n n y a l f ü g g ö s s z e . A szakképzés 
hiányát később szóvá teszi igen rövid cikkben W é b e r S a m ú 
szepesbélai ev. lelkész.1 Nagyon érdekes ellenben a tiszai ág. h. ev. 
egyházkerület „Rendezetének" javaslata Farbaky Józseftől (Nyír-
egyháza, 1882), melynek egész szakasza foglalkozik „bölcsészeti 

tanárságra jogosító vizsgálatot tehet, ki a fenálló rendszer szerint teljes gim-
náziumot végzett, kielégítő érettségi vizsgát tett, a honi vagy külföldi egye-
temet s jelesb gimnáziumokat látogátta vagy azokban már pótló vagy segéd-
tanári szolgálatokat tett, vagy ezek helyett gimn. pályára mint magán nevelő 
jó sikerrel s legalább 2 éven működött és mindazokat bizonyítványokkal 
igazolhatja." i. m. 17. 

1 A prot. tanárok képzéséről. Magyar Tanügy 1874. 756 s. k. 
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fakultással közép tanodai tanárképzedével egyesítve" (77-ik lap), 
de ez az egész részlet az elfogadott „Rendezetből" kimaradt! 

Uj javaslatok csak az egyetemes egyház ev. teol. akadémiá-
jának Pozsonyban történt meg szervezése (1882) illetőleg az 1883-ki 
törvény életbeléptetése és annak kihatásai kapcsán merültek fel. 
A vezető embereket akkor az a gondolat lelkesítette, hogy a 
tudományos követelményeknek megfelelőleg szervezett és fakul-
tásnak szánt pozsonyi intézetet tanárképző intézetté kellene bőví-
teni.1 Ε fontos kérdéssel legbehatóbban és legalaposabban 
S c h n e l l e r I s t v á n foglalkozott.2 Schneller készséggel elismeri 
az alkotmányos nemzeti államnak azt a jogát, hogy a kultura és 
közoktatás vezére és főintézője, főfelügyelője legyen, de az ujabb 
tanügyi politikának alaphibája szerinte az, hogy az állam mindenható-
ságát kívánja érvényesíteni a nevelésügy monopoliuma által, pedig 
alkotmányos országban ép a tanszabadság absolut következése az 
állam alapelvének. Ezért az ev. egyház meggyőződése az, hogy 
egyformán szolgálja a valódi kulturállam, nemzeti nevelés és igaz 
tudomány érdekeit tanárképző és képesítő intézet felállításával, 
annál is inkább, mert a felekezeti tanárképzés joga az 1883-ki 
törvényben nincs tagadva, hanem határozottan el van ismerve, 
(i. m. 140.). Schneller kijelenti, hogy eszmény lebeg a szeme előtt, 
de a keresztülvitel kérdésénél a történeti és anyagi tényezőket 
kell irányadókul elfogadnia . . . A tanárképzőintézet a tanárképzést 
általában a vizsgálatokra való tekintettel három fokozatban végzi. 

Előkészít az alap, szak- és pedagógiai vizsgálatra. A Pozsonyban 
felállítandó tanárképzőnél egyelőre csak az alapvizsgálatra való 
előkészítést lehet célul kitűzni. Ami pedig a szakcsoportokat illeti, 
természetes, hogy csak azok a tárgyak jöhetnek tekintetbe, melyek az 
akadémián már bizonyos mértékben képviselve vannak. Ilyen 
szakok a klasszikai és élőnyelvek s a történeti és szorosb ér-
telemben vett bölcsészeti tudományok (i. m. 143.) Ε célból a 
fennálló 6 tanszék mellé legalább 2 új tanszék (klasszika-filológiai 
és magyar nyelvi és irodalmi szak) volna felállítandó. A tanár-
képző kurzusa pedig 2 évre terjedne és egyes előadásait a böl-
csészek a teologusokkal hallgathatnák, másokat pedig külön. 
Bizonyos ugyan, hogy ily csonka tanárképző intézet arra nem 
tarthatna igényt, hogy a miniszter a kebelében tanárképesítő 
bizottságot szervezzen, de annyit bizonyára ki lehetne eszközölni, 
hogy a tanárképző intézet hallgatói, kik 2 éven át rendszeresen 
foglalkoztak szaktárgyukkal és az alapvizsgálathoz követelt többi 

1 V. ö. M a s z n y i k E n d r e : Tanárképzésünk ügyében. Ev. Egyház és 
Iskola, 1883, 11-ik lap. 

2 „Állítsunk fel tanárképző intézetet" és „Tervezet középiskolai tanár-
képző felállításához" c. eikkeiben. Beszédek és a teol. akadémia fejlesztésére 
vonatkozó dogozatok. Pozsony, 1891. 119—153. lap. V. ö A felső oktatásügy 
Magyarországon, Budapest, 1896. 719—723. Továbbá a pozsonyi teol. aka-
démia szervezetének és ügyrendjének 14-ik pontját, mely expressis verbís a 
teol. akadémiának esetleg tanárok képzésében nyilatkozó feladatát említi meg. 
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tantárgyakkal, azonnal az alapvizsgálatra is léphessenek (i. m. 152.) 
Schneller ezen életrevaló és nem is sokat követelő eszméjét két 
ízben 1888-ban (Prot. Egyház és Isk. Lapban) és 1891-ben hir-
dette, de mint annyiszor az ev. egyház életében, az eszme papíron 
maradt és nem öltött testet. Újra megismétlődött az ev. egyház 
életében lépten-nyomon megjelenő hiba, hogy folyton új inté-
zeteket létesít, a helyett hogy a fennállók belső gyarapításáról 
és kifejlesztéséről gondoskodott volna. Schnellernek Pozsonyból 
való eltávozásával pedig az ev. tanárképzés ügye is hosszú időre le-
került a napirendről. Legújabban, mikor az evangélikusok egy 
régi, több mint egy százados óhaja ismét aktuálissá vált t. i. az 
ev. teol. fakultás felállításának a kérdése, a háttérben újra meg-
jelent az ev. tanárképzés ügye is, de nagyobb eréllyel alig szor-
galmazza valaki. Az ev. egyháznak felekezeti szempontból bizo-
nyára az volna az érdeke, hogy prot. szellemű és hivatásuk 
tudatára emelkedett tanárokkal lássa el középiskoláit, ami csak 
úgy lehetséges, hogy ha tanárai képesítését a kezében tartja, 
azonban története folyamán „a maga szervezetével, törekvéseivel, 
lelkével mindjobban a magyar nemzeti kultúrának szolgálatába 
állt" és felekezeti érdekeit készséggel feláldozta a köz érdekében. 
Így alig várható, hogy a szó szorosabb értelemben vett ev. tanár-
képzés még valaha megvalósuljon. De a magyarországi ev. 
egyház története arról is világos bizonyságot tesz, hogy mindig 
nagy gondot fordított iskoláira, hogy nem riadt vissza a leg-
nagyobb áldozatokból sem, hogy iskoláit a kor követelésének 
megfelelőleg fejlessze. Ezt mutatja az ev. tanárképzésnek e sorok-
ban elmondott vázlatos története is, mely egy-egy érdekesebb 
tanulságot szolgáltat napjainknak bonyolultabb viszonyai között is. 
Különösen Petz javaslatában a külföldi egyetemek látogatása, a 
magánnevelés szokása, a képesítő vizsgálaton az általános kép-
zettségről való számadás és a próbatanítás, oly mozzanatok, 
melyeknek felkarolása ma is szép gyümölcsöket teremhetne. Még 
az algimnáziumi és felgimnáziumi képesítés közti különbségtétel-
ben is megnyilvánul az a racio, hogy az első alkalommal alsóbb-
rendű képesítést nyert jelöltet a szakmájába való komolyabb 
elmélyedésre serkentse, továbbá ez a kétféle fokozat talán vilá-
gosabb képet adott az illető tanár készültségéről, mint a ma 
divatos 5-féle érdemjegy. 

Dr. Szelényi Ödön. 


