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A képzőintézeti növendékek gyakorlati kiképzése. '

A kérdést felvetettük ; sok oldalról tárgyaljuk s reménylem, addig
meg sem nyugszunk, míg azt meg nem oldottnk. Igaza van Radónak. hogya
gyakorlati kiképzés "tanitóképzésünk achilles- sarka "; én még azt vagyok
bátor hozzátenni, hogy egyszersmind archímedési sarkpontja' is. Ezen
fordul meg jövendóbeli tanítóink szakképzettsége; enélkül intézetcink
nem szakintézetek.
, Több kollega előadta az intézetében dívó gyakorlati kiképzést, a
melyekböl azt 'látjuk; hogy e tekintetben szerencsénkre nincs 'uniformitás.
Ahhoz, hogy a paedagógika tudomány legyen, első sorban az szükséges,
hogy a -gyakorlatból minél több s miríél kezelhetőbb szabályt vonjon le,
azokat- összevesse; elméletileg helyöket kijelölje s mint imperativusokát a
gyakorlatnak visszaadja. Mennyit;: illetőleg hány ilyen imperativust nyer-
tünk gyakorló-iskoléink segítségével ?, Azt hiszem, nagyon 'keveset. S
miért? Mert a theoreta nem törődött a, praxissal s a praxis einbere nem
a theoriával.

Arról vitatkozni, hogy a paedagógia tanára vezesse a gyakorlati ki-
képzést is, avagy a gyakorló-iskola vezetője tanítsa-e a .niódszertant : azt
hiszem, fölösleges; mert ez éppen oly hiába való feszegetése a kérdésnek,
mintha arról vitatkoznánk, hogy mi fontosabb: az elmélet-e vagyaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAá '
gyakorlat? Szerény véleményem szerint fontos mind a kettő. A theoria
praktikus belátás nélkül béna, a praxis pedig theoria nélkül vak. Ha' jól
emlékezem, Ziller mondja valahol: a helyes theoria a legpraktikusabb 'a
világon (Eine richtige 'I'heorie ist das Praktíscheste, was es gibt), s ezzel
úgy' hiszem, fején találta a szeget. A mi kérdésünkre nézve nem' az a
fontos, hogy ki tanítsa és vezesse a theeriát és praxist, hanem' az, hogy
jól vezesse; ez pedig csak akkor történhetik meg, ha az illető alaposan
képzett paedagógus a theoriában s kitünően tudja az elméletet a gyakor-
latban alkalmazni. -

A mi a theoriának ,és praxisnak egy kézbe való összepontositását
illeti, a mint ezt legtöbben kivánják, általánosságban helyes és kivánatos,
ámde azt hiszem, hogy e kivánság csak ideig óráig tart, t. i. addig, míg
a tanítóképző intézet szakjellegét az által nyeri meg, hogya paedagógikára
szánt órák megkétszerezödnek.

Ha ez megtörténik, akkor fizikailag lehetetlen, hogy az egész anyag
egy kézben legyen. De még azon kivül azt tartom, hogy a kérdésnek ily
alakban való felvetése kissé egyoldalú. Vajjon csak a paedagógika taná-
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rának s a gyakorló-iskola vezetőjének kötelessége-e a növendékeknek
elméletiés gyakorlati kiképzéséről gondoskodnia? Hát a többi tanár mit
tegyen? Talán tisztán szaktanár legyen, mint p. o. a középiskolakban s ne
törődjék a gyakorlati kiképzéssei ? A tanítóképző intézetnek' egységes czél
felé kell törekednie; a vezető a tanári kar, mely egészében. s egyes
tagjaiban arra törekszik, hogy aczél minél jobban éressék el. Ehhez a
külön erőknek együttműködésére van szükségünk, mert különben elérünk
különféle mellékes és kisebb czélokat, de a fő czélt soha. Szerény véle-
ményem szerint tehát agya k o r 1a tikaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAí k é iJ Z é sen épp ell úg y,
min t a zei m éle t in, a zeg ész tan á r i kar nak kell d ol g ozn ia.

Jól tudom, hogy ehhez első sorban az szükséges, hogy a tanító-
képző intézet tanári kara egy paedagógiai véleményen legyen; hog'}'
theóriájuk összevágjon vagy legalább egy 'alapból induljon ki. Ne legyen
p. o. az igazgató eklektikus, a gyakorló-iskola tanítója Pestalozzista, az
egyik tanár Herbartista, a másik. Beneeke követője, a harmadik talán
semmifélevéleményű stb., mert ily körülmények közt azután egymást
soha meg nem értile S. a valóságban hogyan állunk? Van -e széles e
hazában intézet, melynek tanári kara egy véleményen van - értem ezen,
hogy egy paedagógiai kredója van? Nehezen hiszem. De ha nincs, akkor
hol marad az egyöntetű eljárás? Némelyek aggodalmaimat túlhajtottaknak
fogják mondani, s azt vetik ellen, hogy itt a miniszteri tanterv és utasítás,
ahhoz kell magunkat tartanunk s ez a fő. A kormánynak igaz nagy
hatalma van, sokat tehet, ámde paedagógiai véleményeket teremteni,
azokat a tanárok ra oktroyálni nem lesz. képes soha, még azzal sem, ha
egy irányú folyó iratot pártol. A tanári kinevezéseknél meg kellene az
intézet igazgatóját hallgatni s úgy intézkedni, hogy Dittes követói együtt
maradjanak s együtt a Herbartisták vagy Pestalozzisták. Továbbá legyen
rendszeres tanárképzésünk, a melyet fejezzen be képesító vizsgálat. Azon-
ban térjünk a tárgyra!

A tanítóképzőintézeti növendékek gyakorlati kiképzéséti tehát szerény
véleményem szerint az egész tanári karnak kellene dolgoznia; valamint
azt is állítom, hogy minden tanár t a r t o z z.é k saját tárgyának
nép isk o 1a i m ó d s z e r é t tan í tan i . Ha ugyanis a tanári karnak egy
a paedagógiai meggyőződése, akkor ez nem járhat nagy nehézségekkel, termé-
szetesen feltéve azt, hogya tanítóképző intézet szakintézet lesz s a paedagógikára
esik a legtöbb óra, Nem utópia ez s nem is oly ideális magasságú czél,
melyetlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAey ne lehetne érni. Innen-onnan 19 év óta működöm a tanügy
terén s működésemet a legnagyobb szerénység mellett sem mondhatom Á

meddőnek, nem volt ez "olcsó időnek hasztalan soka"; sok tapasztalást.
gyüjtöttem, de a sok közül előttem legbecsesebbnek látszik az, hogy c s a k
egy paedagógiai véleményen lévő tanári kar képes
I I agy ot, k i v á 1 ó t ter e m ten i . Nem tartom magamat nagy embernek,
nem, kiváló tehetségnek s mindannak daczára azt merem állítani : adjatok
mellém egy tanári kart, a melynek velem egy paedagógiai kredója van s
én a mostani rendszer, a mostani tanterv daczára is oly eredményeket
leszek képes elérni, mely a többiek mellett kiválik, S az egésznek a
titka? Az egyöntetű eljárás, Ez hiányzik a mi tanítóképzó intézeteink
nagyobb részénél. A külföld egyes intézetei nagy hírnevű, kitünö emberek
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vezetése alatt lettek nagyokká, híresekké. Miért? Talán ez az egy ember
maga volt képes arra, hogy az intézet színtáját oly magasra emelje?
Nem ; hanem -hatalmas imponáló egyénisége oly erős befolyással volt
munkatársaira, hog·y ezek önkéntelenül vezérüknek ismerték el, eszméit
vezéreszméiknek fogadták el s igy az ő befolyása alatt egységesenaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAm ü -

ködtek. Az ily kiváló egyéniségek ritkák lévén, helyüket pótolni legjob-
ban úgy lehet, ha az egész tanári karnak egy paedagógiai alapja van.

Ha a tanári kar müködése egyöntetű, akkor nem látom át, miért
ne taníthatná a testtant p. o. a természetrajz tanára; alélektant és logi-
kát a nyelvek tanára; a nevelés törtenelmét a históriá tanára? Akkor a
specziális módszertant a tanárok minden tárgynál külön adhatnak elő s
befolynának a gyakorlati kiképzésre is. Feltevésem csak akkor helyes,
ha minden tanár a p a e d a góg i k á ban sza k e m b e 1", arra képesitve
van alapos theoriai és praktikus előkészület és tanulmány által. Az igaz-
gató kezében maradna az elmélet, t. i. a neveléstan és általános tanítástan,
ezenkivül a szakszerű beható feli.igyelet, mely különösen az egyöntetű
eljárás miatt szükséges. Ily módon intézetcink valóságos paedagógiai szak-
intézetekké válnának, a melyekben a szaktanároknak a paedagógika nem
lehetne Hekuba, mint ez mostanság soknal megtörténik.

A gyakorló-iskola azonban szintén más képet kapna.
Jelenlegi gyakorlóiskoláink többsége - az államlak mind -

a népiskolának legszövevényesebb formáját tüntetik : fel, a melyen
kell az ügyetlen - mert még járatlan - növendéknek a tanítás
művészetét elsajátitania. Az én ideális gyakorlo - iskolámnak három
csoportja volna, mindegyik csoport megfelelne a mostani hat osztályú
népiskola két-két osztályának. A gyakorló-iskola vezetéje ta n í ta n a

az első csoportot (1. és 2-ik osztályt egy teremben); a képző intézetben
a népiskola alsó (1. és 2-ik) osztályú tárgyainak médszerét. A hospitálás
leginkább ezekben az osztályokban történnék. A második csoportnak (3. és
4-ik osztály) vezetője a magyar nyelv tanára volna, a kinek kezében
összpontosulna a legtöbb tárgy, de segítene őt s nehány órát árvenne a
mennyiségtan, zene, rajz és földleírás tanára. A harmadik csoport (5. és
6-ik osztály) szakrendszer szerint volna berendezve; tanítói a képzőintézet
tanárai. A tanárok közt sem rangban, sem fizetésben különbség nem
lehetne, mert mindegyik mind a két intézetben volna elfoglalva. .

Ilynemű népiskola sokkal jobban közelitené meg egy mintaiskola
képét, mint a mostani ; a tanári kar pedig abban a szerenesés helyzetben
volna, hogyanépiskola talajából ki nem szakittatnék , abból nyerné
folyton-folyvást a gyakorlat tápláló ned vét, mely elméletére termékenyi-
tőleg hatna. Mi] tudnak mostani képzőintézeti tanáraink a népiskoláról ?
Mit annak apró-cseprő, de annál fontosabb dolgairól? A magas kothurnus,
a melyben járnak, teljesen elidegeníti őket a népiskolától. Tapasztalásból
mondhatom, hogy 9 évi tanárságom után a népiskolában meglehetósen
idegennek éreztem magamat; hozzá kellett szoknom annak paedagógiai
légköréhez, habár pályamát néptanitóságon kezdtern. Nem egyszer találkez-
tam paedagógusokkal, a kik évek során át működtek a - népiskolában,
későbben képzöintézeti tanárokká lévén, néhány év alatt, a nélkül, hogy
maguk észrevették volna, elidegenedtek a népiskolától sannak helyzetet
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,

s a benne előforduló viszonyokat nem fogták fel helyesen; de még a
methodikának elemies szabályait is nagyon gyakran elfelejtették.

A képzőintézeti tanárok nak szerény véleményem szerint a népisko-
lából kell kinóniök s hogy életrevalóságukat megtartsák, onnan, eredeti
talajukból, ki sem szabad őket szakítani. Ziller, a XIX·ik század legnagyobb
theoretája, gyakran leszállt a gyakorlé-iskolába s kisérletet tett egyes
theoretikus kérdésnek a praxisba való átvitel ével, másrészt azért, hogy
netalán ellankadt paedagógiai erőit felfrissitse. Zillernek ez nem derogált,
pedig egyetemi professzor volt; ezen kivül a nagyothallás nehézségeivel
kellett küzdenie s ő mégis tanított a népiskolában, mert jobban fogta
fel, mint bárki más, ennek fontosságát.

Propoziczióim nem szűkölködnek alap nélkül; nem a légből kapott
fantazmagóriák, nem délibábos paedagógiai rugdalódzások; hanem a
józan ész, a históriai tanulmányok és 'paedagógiai belátásnak eredményei.

Ha réges-régen sok ember betegedett meg, azokat egy külön helyen
ápoltálc és gondozták; így származtak a kérházak. A mint későbben a
betegségek et tanulmányozni kezdték s az orvosi tudománynak tanszéket
akartak állítani. ezt minden bizonynyal egy nagyobb 'kórház közelében
tették, mert ott volt a legjobb mező a tanulmányozásra. Hasonló módon
történt az iskolával is. Tudjuk, hogyanépiskola a fárai iskolák talajából
fakadt" ki. Számos népiskolát állítottak vetekedve egymással a katholikusok
és a protestánsok." A tanitóképzésról azonban csak a XVlIIik század vége
felé kezdtek úgy a hogy gondoskodni. S hogyan történt ez? A miutaiskolák
m é II é állítottak tanítóképző intézeteket; a mintaiskola tanítói voltak
egyszersmind a képzóintézetek vezetői. Igy volt ez s van néhány intézet-
ben most is., Az 1868: XXXVIII. t-cz. életbe lépésével az állami tanítóképző
intézetek megkezdték működésüket. De az elvet megfordították ; nem a
kórház mellé állították fel az orvosi fakultást; hanem ehhez a kórházar,
akár volt elég pacziens, akár nem. A z á II ami kép z ö int é zet e k
sze r v e z ő i el h a g'y t á k ahi s t ó ri a i a 1a pot, s nem a mintaiskolák
mellé állítottá]; fel a képzöintézeteket, hanem megfordítva, a képző-
intézetek mellé· a gyakorló-iákolát. Ezenkivül még egy hibát k övettek
el a szervezök, melynek következtében sok tanítóképző intézet gyakorló-
iskolájával együ~t a levegőben lóg. 1868-ig iskoláink mind· felekezeti
jellegűek voltak, az új képzőintézetek államiak lévén, ilyen jelleget
nélkülöztek s ez által ellentétbe helyezkedtek a fennálló intézményekkel.
Ezért több helyütt a gyakorló-iskola csak kegyelemből kapott tanulót,
sok helyen pedig eleinte oly kevesen voltak, hogy az iskola távolról
sem nyujtotta hü képét egy átlagos népiskolának.

A gyakorló-iskola 'vezetését egy jeles néptanítóra biztak.
Az iskola osztatlan 6 osztályú; ez által oly nehéz fel.idatot tilztek

ki a gyakorló-iskola tanítójának. hogy azt jól megoldani csak ritkán
képes. A mi pedig a növendékek kiképeztetését illeti, azok a sok fától
nem látják az erdőt. Eligazodni a 6 osztályban egyszerre nem képesek
s gyakorlatuk legfeljebb néhány fogás "elsajátitásából állhat. A paedagógia
tanára elvégzi theoretikumát s a praktikumct a gyakorló-iskola tanítóját-a

* L. a Kalauz 1889·ik III· ik évi folyamát 60" 16.3, és 289·ik lapján.
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bízza, a kinek meg nincs befolyása a theoriai kiképzésre. Mindezek álta-
Jánosan a Jegilletékesebb személyek részéről is elismert dolgok.

Mindnyájan tudjuk, hogy a theoria tanítását nem lehet rögtön
a praxisba átvinni, különösen nem képes erre egy képzőintézet
növendék. Minden tanításra készülnie kell a növendéknek, ámde
ez sem könnyű feladat; sőt a mint én tapasztaltam, éppen itt
van a legnagyobb nehézség, éppen ezt győzik le- a legnehezebben
az én növendékeim. Egy bármily jól előkészített tanitást is a praxisba
jól átvinni sok nehézséggel jár. Hányszor csetlik-botlik a növendék egy-
egy lépésnél, hányat lép félre, mennyi és mily fty'akori helyreigazításra
szorul, a míg csak félig tűrhető tanítítást nyujt? Es a mostani kiképzés
ad-e növendékcinknek elég gyakorlatot e nehézségek némi nemű leküz-
désére? Mindnyájan tudjuk, hogy nem. Kevés a reá fordított idő s ezért
szenved az alaposság. De nem csudálatos-e, hogy éppen az a tantárgy,
melyre a jövendő tanítónak az életben legnagyobb szüksége lesz, a leg-
mostohább ápolásban részesül? Eszembe jö, a mit Gönczy Pál jubileuma
alkalmával nekünk, képzőintézeti tanároknak, mondott. Ne tanítsunk
"tudomány"-t, hanem gyakorlatiasan oktassnnk. Igaza van Gönczynek,
ámde akkor (és ezt újra hangsúlyozom) elő szö r adjunk a tanítóképző
intézeteknek oly tanárokat, a kik így tanítani képesek _ (tanárképzée !),
más od sz o r adjunk nekik alkalmat a gyakorló-iskolában, hogy .theoriá-
jukat a praxisban is megmutathassák. Azt vethetné ellene valaki, hogy
hát a miniszteriális tanterv befolyást enged a szaktanárnak is a gyakorlati
kiképzésre. Igaz, hogy enged; de ez olyan féle áldás, mint az: "adtál
uram esőt, de nincs benne köszönet", _.

Legalább reám a tanterv szavai azt a benyomást teszik, mintha
készítője a paedagógiai tanár szak- és gyakorlati kiképzésében, a gyakorlo
tanító elméleti és szakkiképzésében s végre a szaktanárnak elméleti é~
gyakorlati képzettségéhen kételkedett volna s azért mindegyiknek külön-
külön jelöli ki müködése körét. S a legnagyobb baj abban van, hogy e
három ember nem a fó, nem az általános dolgokban kell hogy egy véleményen
legyen, hanem a detail kérdésekben, a mi teljes lehetetlenség. Valamint
nincs a világon két teljesen egyenlo falevél, úgy nincs két tanító, a ki teljesen
egyenlően tanítana, a kinek egyénisége teljesen födné egymást. Gondoljuk '
azt meg uraim, hogy a tanító személyisége van legalább is olyan fontos,
mint a legkitünöbb elméleti -methodíka i. Nem helyesebb-e aztán az, ha
tervem szerint az elmélet (értem 'a módszertani elméletet), a gyakorlat és
a szaktárgy egy kézben van összepontosítva ? Ezen kivül még azon nagy
előnyben részesül a- növendék, hogy lassankint alkalma nyílik többféle
tanítói egyéniséggel megismerkedni, a mi a legjobb ellenszere az egy-.
oldalúságnak. Tudjuk azt, hogy az utanzó (s a képzőintézeti növendék
gyakorlati müködése kezdetben leginkább utánzás ) modelljének hibáit is
szekta utánozni; s úgy a jó, mint a nem utánzandó tulajdonokat csak
akkor lesz alkalma megítélni, ha több modellt megfigyelhet.

Egyike a legnehezebb, de a legfontosabb dolgoknak a tisztességes'
irá s bel i elő kés z i l 1e t a tanításra; s éppen ebben vannak úgyszólván
magukra hagyva növendékeink ; mert ha meg is "kapják a szükséges
utasításokat", mint a tanterv mondja, ez a meglévő és rendelkezésre álló
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időben s a fennálló viszonyok közt oly csekély és kevés értékkel biró
lehet csak, hogyanehézséghez képest alig jöhet tekintetbe. Hogy valaki
gondolatait irásban helyesen kifejezze, ahhoz először az szükséges, hogy
az illetőnek gondolatai legyenek; másodszor az kell hozzá, hogy a gondolatokat
logikai rendbe tudja szedni s végre harmadszor, hogy-a logikai rendbe szedett
gondolatokat a tárgyhoz mérten -- tehát a gyakorlati tanitásnál, a lélek-
tan szabályai szerint - alkalmazza. Ebből aztán könnyen vonhatjuk le
a következtetést, hogy mi mindenre vall a növendéknek szüksége, míg
egy gyakorlati tanítás írásához foghat.

Ennek kifejtése czéljából először megemlítem, hogy nagyra vagyunk
vele Pestalozzi óta, hogy minden tanítást szemléltetéssel kell kezdenünk;
ámde a gyakorlatban igen gyakran elfelejtjük ez' aranyszabályt. Az még'
nem szemléltetés, ha a növendék sa gyakorló-iskolában néhány tanításon
jelen van. Neki szemei vannak, demég nem tudja helyesen használni;
ő lát ugyan mindenfélét, de a fontosat a kevésbé fontostól, a fődolgot a
mellékestól különböztetni még nem képes.

A szemléltetés akkor helyes, lia a növendék egy gyakorlati tanítást
úg yszólván ab ovo kisérhet figyelemmel; előtte s vele együtt teszi meg
a tanár az előkészületeket; együtt gyUjtik a feldolgozandó anyagot, mely
anyagot aztán a tanár ismét a növendékek szeme láttára hoz rendszerbe.
Eddig csak a szakdolgokat gyüjtötte és rendezte a tanár, ez után követ-
kezik a nehezebb, tulajdonképeni paedagógiai munka. _A tudomány logikus
rendszerét pszichológiai rendszerbe kell hoznunk, vagy, mint Mager
mondja, a szaktudományt iskolai tudománynyá kell tennünk. A gyermeki
szellem nem alkalmazkodhatik a tudomány rendszeréhez, ahhoz szelleme
nem eléggé iskolázott még, hanem a tudományt kell alkalmazni a gyer-
meki lélekhez. Legjobban világíthatjuk ezt meg egy-két példával. A
fizikát - a tudományos rendszer. szerint - a testek általános tulajdon-
ságainak tárgyalásával kezdjük meg, s azután analytice tovább megyünk ,
s a természet egyes jelenségeit hozzuk a főtételekkel kapcsolatba mintegy
magyarázatul. Igy a nehézségi' erőt a tudomány deduktiv módon adja
elő; felállítja a tételt, azután bebizonyítja részint mathematikai úton,
részint experimentum segítségével. Van egy másik igen kedvelt mód is,

. melyet genetikusnak lehet nevezni, a mely szerint egyes fizikai tételeket
úgy adunk elő, a mint azokat az emberiség lassankint megtalálta (Ilyen
módszerben van megírva Mach szép munkája: Die Mechanik.) E mőd-
szerek egyikét sem használhatjuk a népiskolában; mert habár a képző-
intézeti növendék érdeket fel is tudnám kelteni Galilei, Huygens és
Newton világra szóló tudományos tettei iránt, s így például a neh é z-
s é ger ő t a históriai háttérrel ellátva szebben s érdekesebb en tudnám
előadni, mintha ésak száraz experimentumot és dedukcziókat használnék ;
ámde a nép iskolai növendéket mindezek hidegen hagynák. Min den
nép isk o I a i okt a tás nak egy i kel eng e d het e tIe n kell é k e,
hog y a n öve n d é k gon d o ~a t k ö r éne k meg lev ö gon d o 1a t-
k ész let b ő 1 in d u lj o n ki. A kisérlet abstrakczió lévén, a kiindulás
pontjául nem alkalmas, azért a gyermek tapasztalati világából veszem a:
kiinduló pontot s a nehézséget akarván tanítani, a kéműves függő ónja
szolgálhat alapul. Hasonlóképen áll a dolog a történelemnél. A tudomány
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kronológiai rendben tárgyalja az eseményeket ; ez a történelemnek logikai
menete. A népiskolai növendéknek e tárgyat ily rendben tanítani nem
szabad, hanem ki kell indulnunk a gyermek ismeretköréből. A tanítást
hozzáfűzzük egy lokalis moudához, egy történelmi nevezetességű házhoz
vagy helyhez, melyröl a népnek tudomása van. A gondolatkörben meg-
lévő ismereteket kérdésekkel kifejtem s a hozzá valóaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAú j dolgokat ezek
kapcsán közlöm a növendékeknek. E közlés szintén, a hol csak lehet,
dialogi k us alak ban törté nj ék ,

Mindezeu elveknek az irásbeli gyakorlatban való megrögzítése csakis
a tanár segítség-ével történhetik, a kitöl e gyakorlatok - a mint ezt a
fönti példákból láthatjuk - alapos szak-, paedagógiai és praktikus
ismeretet kivánnak. Már pedig csak még korántsem meritették ld a .fel-
adatot. A mi eddig történt, ez csak a tanítás szemléltetési foka volt, most
követk ezik a második fok, melyet Pestalozzi a fogalmak magaslatára való
emelkedésnek nevez. Ugyanis a népiskolai növendéknek a tanitandó
anyag megértésén kivül még arra is van szüksége, hogy ez anyagot
magáévá tegye, teljesen elsajátítsa olyannyira, hogy azt barmikor, ha
arra szüksége van, alkalmazni is tudja. E czélból a tanítónövendéknek
(és i t vezető tanárnak) az előkészületnél azt is ki kell keresnie és meg-
fontolnia, hogy mely rokonképzetekkel kösse és hasonlítsa össze a nyujtott
képzeteket, miféle (közös) jeg-yeket emeljen ki belőlük, hogy egy általá-
nosabb formáját a képzetnek megalakítsa, a melynek neve: fogalom. E
fogalomalkotáshoz, mely szintén kérdező alakban történik; kétségtelenül
újra szükség van a vezető tanár többször említett háromféle képzettségére.
A fogalmakból ítéleteket képezünk, melyek az egyik tárgynál mint
t éte 1, a másiknál mint· k l ass z if i k á c z i ó, a harmadiknal mint
er k öle sit ö r v é 11 Y szerepeluek. Es ha ez is megvan, akkor követ-
kezik az egésznek próbaköve: az a l k alm a z á s.

Ime, mily tekervényes útat, sokra való figyelést, gondoskodást kell
végeznie, bö ismeretet, gyakorlatot kifejtenie a gyakorlati tanítást elő-
készítőnek, hogy czélját elérhesse ! Mennyi tömény telen akadályba ütközik
ezeknél a tájékozatlan kezdő! Mennyi asikerületlen kisérlet ! S hátra
van még ekkor a tervezetnek a gyakorlatba átültetése, a minél ú j meg'
új nehézségek tornyosulnak eléje!

A gyakorlati tanítás munkáját kissé bőven, de korántsem kimerítóleg
tárgyaltam ; be akartam mintegy kézzelfoghatólag bizonyítani, hogy a
gyakorlati kiképzéshez annak vezetői részéről valóban szükséges kiváló
tanítói ügyesség, alapos szakismeret és magas paedagógiai képzettség, Ki
akartam mutatni, hogy mindezen tulajdonek megkivánandók nem csak az
oktatás szóbeli kiviteléhez, han e m, ami t 11 ál u nkm egI e het őse n
el han y a go Ina k, már az il" á s bel i elő kés z í t é s b ez é s uta s Í-

tás o k hoz i s. Pótlólag megjegyzem, hogy a vezető tanárnak okvetetlen
jól kell ismernie a gyakorlóiskolai növendékeket, azok egyéniségeit és
gondolatköreit, különben elveszti az alapot, a melyen alkotni akar és mű-
ködése nem lesz egyéb légvárépítésnél.

Véleményem röviden összefoglalva tehát az, hogy aki a képzőintézeti
növendékek kiképzését eredménynyel akarja vezetni, annak

1. kép zet t pa e d a góg us nak,
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2.az illetőaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt á rg y a k b a n szakembernek,
3. kiv á 1ó gyak o r l at ita n í t ó nak kell 1enn i e..
Van még egy elvi jelentőségű kifogásom a mostani gyakorlati tanítás

vezetése ellen. Növendékeink az iskolai vezetés és a tanítói praxis leg-
fontosabb oldalát, a nevelést, mely az oktatással karöltve kell hogy
járjon, nem tanulhatják meg; mert : 1. nem ismerik a növendékek egyéni-
ségét; 2. kevés időt töltenek a gyakorló-iskolában; 3. próbatanításaik csak'
törmelékek. nem képeznek teljes egészet. Hogyanövendéknek egyéni-
ségét a.a mi tulajdonképen ebbe tartozik: gondolatkörét, ismemie. kell
a tanítónak, azt már fönt is hangsúlyoztam. Ezen kiinduló pont birása
nélkül a gyermeknél, a tanítás nagy nehézséggel jár, a nevelés pedig
teljesen lehetetlen.

A népiskolának nevelő intézetnek kell lennie.' Ezt kivánja nemcsak
az iskolának czélja, hanem követeli a mostani kor, melyben a szülók a -
létért való nehéz küzdelemmel töltvén el napjaikat, gyermekeik nevelésére
nem képesek kellő gondot fordítani; e tehernek java részét az iskolának
kell magára vállalnia. A népiskolai tanítás, a tantárgyakban való oktatás
nem lehet ennélfogva önczél, hanem a nevelés szolgálatában kell állania.
A tudás é§' ügyesség csak eszköz a nevelés föczéljához, a valláserkölcsi
jellernfejlesztéshez. E czélból az iskolai tárgyakat úgy kell megválogatni,
hogy már magában a tárgyban is meglegyen a jellemfejlesztő erő.
Továbbá e' tárgyakat egymással össze kell kapcsolnunk, mert czéljuk az,
hogy egy gondolatkörnek tágításán dolgozzanak, s hogy az így rend-
szeresen kitágított gondolatkörból egy egységes és a jóra kitartóan törekvő
akaratot teremtsenek; mert egyedül az ily akaratból származhatik a
val ó d i vall á se r k öle s ö s jell em. Ebből tárgyunkra nézve az
következik, hogy. minden egyes leczke magában véve nevelő hatással
csak akkor birhat, ha az egész nevelői eljárással összefügg, ha része oly
egésznek, mely a nevelés. szolgálatában állván, részeit is ugyane czél
vezérli; továbbá, a ki e részt jól, t. i. a czélnak megfelelően akarja
kezelni, tudnia kell a visz9nyt,. melybeu e rész az egészhez áll. Már pedig
a mostani gyakorlati kiképzésnél erre, tekintettel nem lehetünk, mert
hiszen' tanításunk . nincs is. úgy .berendezve, hogy erre súlyt. lehetne
fektetni. . . '

Növendékcink gyakorlati fellépése jelenlegi rendszerünk szerint csak
vendégszereplés. A növendék nem ismeri a tanulókat; saját tapasztalásá-
ból nem ismeri a bevégzett anyaget s végre legnagyobb baj az, hogy
tekintete egy igen közeli elérendő részleges czélra lévén függesztve, a fó-
czélt rendesen szemei elől eltéveszti. Nem egyes leczkékre, nem a részle-
tekre kellene kiváló ügyet fordítani, hanem a födologra -- a nevelésre.
E ezélt csak akkor érhetjük el, ha az utolsó évfolyam majdnem
telj ese 11 apr a xi sna k 1esz sz á n va. A növendék ne havonkint,
talán csak egyszer tanítson (sajnálatos, még annyiszor sem tanít! Szerk.),
hanem az egész évet a tanárok kritikus szeme láttára' gyakorlattal töltse be.
Az egyik harmadban tanítson p. o. történetet az 5. és 6 ik osztályban, a
második harmadban tegyük fel az anyanyelvet a 3. és -l-ikben, s végre
harmadik harmadban a számtant az 1. és 2-ik osztályban. Ily módon
valamennyi növendéket el lehetne egyszerre gyakorlatilag foglalni, s mind-
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egyik egy önálló egészet alkotó és nagyobb feladatot kapván megoldásra,
teljes erejével, ambicziójával, sőt szeretettel mélyedne is abba. Ez által
lesz a tanítás összefüggővé sebből folyólag nevelövé, így lesz a dara-
bokból egy egész, a törmelékekből épület, a foszlányok helyett egész ruha.

S ezzel értekezésemnek végéhez értem. Hosszabbra terjedt, mint
szándékom volt s mindennek daczára legtöbb állításomat csak amúgy
mélyebb megokolás nélkül kellett oda állitanom, mert sem jelenlegi terem,
sem időm a mélyebb behatolást meg nem engedte. Azt hiszem azonban,
hogy ezen gyenge kisérlet is meggyőz mindenkit arról, hogy a gyakorló-
iskola kérdése nem egyszerű, hogy vele sok más fontos kérdés össze-aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
fü g g ; ilyen p. o. a képzőintézeti tanárok képzése, a tanítóképző intézetnek
szakintézetté való változtatása sehhez mérten tantervének reviziója s még
több kisebb rang-ú, de azért elég fontos más ügy.

Ez az ügy a nyitja tanítóképzésünknek. Oldjuk meg s magától fog
lebonyolódni tanitóképzésünk reformja.lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBARegéczy J ózsif.

A tanítónövendékek gyakorlati kiképzése,
I

(V é g e .)

Időt úgy keritünk a tanítónövendékek gyakorlati kiképzésére, h a
a IV. é v fol y a m ott ú 1n y o m ó 1agg y a k o rl a tik ur z us nak
ren d e z z I I k b e. A zei m éle t ist u d ium o k' tói - k i v é v é n a
p a e d a g ó gi a i a k a t - fel kell a IV. osztályt s z ab a d í t a n i.
Hadd töltsék ez osztály növendékei a tanítási idő
nagy részét a g y a k o r l ó -L s k o l á b a n gyakorlati tanítással.
Hogy tniként kell a tantárgyakat, melyek a mostani tanterv szerint a
IV. osztálynak teszik a penzumát, a megelőző három évfolyam ra vissza-
helyezni és szétosztani; hogy nem volna-e czélszerű az elméleti taní-
tásra nézve így elveszett negyedik évet oly módon pótolni, hogy egy
proszeminárium-félét, vagy előkészítő osztályt állítsanak; hogy nem kel-
lene-e a tanítóképző be lépő jelöltekre nézve az eddiginél magasabb
míveltségi czenzust megállapitam : - ezek mind oly kérdések, melyeket
a tanitónövendékek alaposabb gyakorlati kiképzésének a kérdése jóllehet
mozgásba hoz, de vele csak indirekte függnek össze, ezért ez alkalom-
mal kitérhetünk előlök. Elméleti tárgyak nak a negyedik osztályban meg-
maradhatnának, illetőleg fel volnának veendők a következők:

1. A nép isk o 1ait ant á r g y a k nak spe c i á 1ism ó d sze r-
t a n a sat a n anyag nak m ó d sze r tan i fel d o 1g o z ása. A meg-
előző osztályokban a neveléstan tanára már tanította a növendékeknek
az átalános tanítástant, sőt kurzorikus módon a részletes módszertant is.
A negyedik osztályban pedig a részletes m ó d s z e r t a n t

sta tar i k I I san, beh a t ó hba n. nea . nevel é sta n tan ára,
hanem a szaktanárok tanítsák, még pedig kiki a maga szak-
tárgyának az oktatási módszertanát ; a szaktanárok dolgozzák fel továbbá
módszertanilag, vagy dolgoztassák fel a növendékek által, szaktudomá-
nyuknak népiskolai penzumát is. A neveléstan tanárának a népiskolai
tantárgyakból ilyetén feldolgozásra csak az irva-olvasás és a beszéd- és
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értelemgyakorlatok jutnának. Azt hiszem, ennek, haszna szembeötlő és
nem szorúl hosszas bizonyításra. Elméleti tárgya volna a negyedik
osztálynakaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

• : ! . az á tal á I I o s nevel é sta n. A növendékek már elébb tanúlták
volt az átalános tanítástant; tehát az értelmi és érzelmi nevelést; tanultak
továbbá az iskolai fegyelemtartásról, tehát az erkölcsi nevelés alsó fokát.

-Most a negyedik osztályban ezeknek mintegy összefoglalásaként tanulják
az átalános neveléstant összefüggően, rendszeresen;

3. a nevel é s tör t é I I e t, mint eddig, és
4. a z isk o 1a isz e r v eze t tan.

Ezek volnának a IV. osztály elméleti tantárgyai, a melyeket heti
20 órán kellene tanítani; még pedig részletes módszertant, minden szak-
tanár a maga tárgyából 11, átalános neveléstant 4, nevelés-történetet 3
és iskolai szervezettant 2 órán hetenként. Ezeket az elméleti órákat a .
napnak azon részeire kellene tenni, mikor a gyakorló-iskolában nincs
tanítás, tehát délelőtt ]0.-12 vagy ll-1-ig, és délután 4-6-ig. Agya-
korlóiskola tanúlási ideje alatt pédig a IV. osztály növendékei részint
oktatva, részint hospitálva mindig a gyakorlóiskolában tartoznak lenni.
A tanítónövendékek gyakorlati kiképzésére nyerünk
t e hát ann y i idő t, a h á n y het ita n í tás i ó r á j a van agy a-
k orI ó - isk ol á nak.

Ámde ennek a 'bőséges időnek alig lehetne hasznát venni agya-
korló-iskola mostani - osztatlan -- szervezete mellett. Nagyon kétes
becsű volna a IV. osztálynak fent vázolt átalakítása, ha csak egy tanitó-
növendék taníthatna, mint most, ugyanegy időben a gyakorló-iskolában.
Nem elé g t e háta z idő tsz a por í tan i, a z a l k alm a tag y a-
le orI atr a ism eg kell sok s zor o s í tan i. Más szóval: a tan í t ó-

k é p z ó k mellett fennálló osztatlan gyakorló-iskolák
osz tot t i-s k o l á k k á a 1 a k í tan d ó k á t.

Az osztatlan népiskola máj' azon egy okból sem való gyakorló-
iskolának, mert nem nyújtelegendő alkalmat a tanítónövendéknek a
gyakorlatra, mível egy osztálya lévén, benne egyszerre csak egy növen-
dék taníthat. Ezért olyan lucus a non lucendo-féle. De még más okok-
nál fogva is alkalmatlan arra, hogy a tanítójelöltek benne szerézzék meg
a nélkülözhetetlen gyakorlatot. Ennek a belátása nem mai, sem nem
tegnapi keletű. Régebben az északnemet tanítóképzők egynémelyike mel-
lett is volt osztatlan gyakorló-iskola. Tulajdonképeni hazája pedig
Svájcz volt, a honnét hozzánk is importálták. Csakhogy azóta szekatlan
egyhangúsággal ellene nyilatkoztak a szakemberek mind, és irmagnak
is alig maradt meg egy-kettő, annyira eltünedeztek még óshazájokban
is. Czikkíró még 1872-ben, midön a külföldi gyakorló-iskolák tanúl-
mányozása végett tett nagyobb utazásáról visszatért, nyújtott be a köz-
oktatázügyi miniszteriumhoz egy' emlékirarot, a melyben törekedett bebi-
zonyítani, 'llOgy az egyosztályú elemi népiskola sehogy sem alkalmas
gyakorlo-iskelának. *
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Jól tudom éu, mivel szekták párthívei az osztatlan gyakorló-iskola
szükséges voltát megokolni. Azzal, hogy ez l l , tömeges tanítás legnehezebb
módja, erre kell tehát a leendő tanítókat képesiteni. "A ki az osztatlan
iskolában tud sikeresen tanítani, - így szól az argumentum szóról-szóra
- annak az osztott iskolában való tanítás csak gyerek-játék." Nincs
kétség benne: az osztatlan iskolában legnehezebb a tanítás. Halmazával
vannak mindazok a nehézségek, melyek a jó, az eszményi tanításnak
közismert akadályai. Mintha csak készakarva rakásra hordták volna.
De nem is csoda, mikor az osztatlan iskola nem egyéb, 'mint a rendes
iskola pótlására a lehető legkorlátoltabb viszonyok kényszerűsége alatt
kigondolt expediens. Az előtétel tehát, hogy az osztatlan iskolában leg-
nehezebb .a tanítás, megdönthetetlen igazság. De annál hamisabb a con-
clusio, hogy épen azért ebbe az iskolába kell bevinni a tanítónövendé-
kek et a tanítói gyakorlat és ügyesség megszerzése végett. Epen meg-
fordítva áll a dolog. Azt a' növendéket, a ki a tanítás művészetében csak
a kezdet kezdetén áll, a ki még alig tud egy kényszerítő kérdést for-
mulázni, a kit egy nem várt felelet azonnal kihoz a sodrából, - leg-
először is a tanítás legegyszerií.bb, legkönnyebb módjába kell belevinni,
és fokozatosan kell haladnia a könnyebbröl a nehezebbre. Midön tehát
a kezdő növendéket mindjárt az osztatlan iskolába küldjük, hogy ott
tanítson, a feje tetejére állít juk azt a módszertani elvet, a melyet min-
dennap egész a megúnásig ismétlünk : hogya könnyebbről haladjunk l l ,

nehezebbre, az egyszerűról az összetettre. Ennek az eljárásnak a fonák-
sága legjobban szembeötlik, ha akármely tantárgyra alkalmazzuk. Ezen
okoskodás szerint pl. a számtant az első osztályban az ezeres számkörön
kellene kezdeni, ez nehezebb a megelőző számköröknél ; a ki az ezeres
számkörben jól tud operálni, annak a tizes számkörben való tájékozódás
csak gyerekjáték. Valóban, irónianak is beillik, hogy ez a legimpaeda-
gógikusabb ötlet - hogy t. i. az újoncz hadd kezdje a legnehezebbel -
épen a paedagógia szakiskolájában van megvalósítva.

A gyakorló-iskolának tehát mintaszerűen _ berendezett, teljes hat-
osztályú iskolának kell lennie. Itt épen hatszor annyi alkalmuk lesz a
tanítónövendékeknek a gyakorlati tanításra, mint eddig; ez a normális
iskolának nyújtja a képét, és nem képezi, mint az osztatlan iskola, min-
den kigondolható tanítási nehézségeknek és akadályoknak a s z e m e r r -

szedett gyüjteményét. E hatosztályn gyakorló iskolában a negyedéves
növendékek tanítsanak, még pedig egy-egy növendék egy hónapig egy-
folytában egyelőre. elkészített és jóváhagyott terv alapján, a módszertan
tanárának s a gyakorló iskola tanítójának felügyelete alatt. Agyakorló
iskola tanítója fog gondoskodni arról is, hogy a tanítás hézagtalan legyen,
azaz, hogya következó tanítónövendék, a ki társát felváltja, ott folytassa,
a hol amaz abban hagyta. Az ö és a módszertan tanárának a gondja lesz
továbbá, hogy minden növendék a gyakorló-iskola minden osztályában
legalább is egy-egy hónapig tanítson.

De a gyakorló-iskola tanítója is legyen köteles minden osztályban
legalább egy-egy hónapig közvetlenül is tanítani. Erre a tanításra,
továbbá a módszertan s a szaktárgyak tanárainak a mintatanításaira jár-
janak be hospitálni a Ill-adé ves s az utóbbiakra a IV-edéves növendékek is.
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Az osztályt. nem vezető IV-edéves növendékek hat csoportra osztva állan-
dóan jelen vannak társaik tanításán s azt a hetenként tartandó tanács-
kozásokon birálgatják.

Az év utolsó harmadában a gyakorlóiskolai hat. osztály mindegyiké-
ból egy-egy osztatlan iskolát kombinálunk oly módon, hogy mindenik
évfolyam tanulóinak egy hatódát együvé egy osztályba csoportosítjuk.
A hat osztályból így hat osztatlan iskola válik. Ezekben a tanítőneveu-
dékeknek sokkal több alkalmuk lesz az e fajta iskola vezetésével. is
megismerkedni s ennek vezetésében is némi ügyességet szerezni, mint a
mostani egyosztályú gyakorló-iskolában , a melybe csak három órára
mennek he hetenként. .

Hogyatanítónövendékek gyakorlati kiképzése, úgy a jnint most
van, nem sokat ér, s hogy azt okvetetlenül reformálni kell, ez oly tény,
mely már a köztudalomba átment. Szerény nézetem szerint kettőt kellene
evégből megtennünk : a. tanítóképző IV. évfolyamát túlnyomólag gya-
korlati évvé átváltoztatni és minden tanítóképző mellé osztott hatosztályú
iskolát állítani gyakorlóiskólának. Ezt törekedtem átaJános vonásokkal
vázolniés azt hiszem, ügyfeleim legnagyobb része ebben egyetért velem.lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Radó Vilmos.

Gyakorlati kiképzés.

(Válasz Grézló János gyakorlóiskolai tanító úrnak.)

A "Gyakorlati kiképzésv-ról (februáriusi füzet II alatt) szigorú tár-
gyilagossággal írt czikkemet GrézlóaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAú r is szives volt elolvasni. Csakhogy,
úgy látszik, igen erősen hatott rá a ,,11 pontba foglalt attikai só" (pedig
isten látja lelkemet, 'nem akartam .vele senkinek ártani), s hogya hatást
ellensúlyozza, ő már nem sóhoz, hanem bors-és paprikahoz folyamodott.
De ezikkével nem tett jó szolgálatot az ügynek; mert :komoly és meg-
győző ellenérvek helyett a gúnyt használta. Nem gondolta meg, hogy a
gúny kétélű fegyver! .

Grézló úrnak támadó kritikájára és megokolhatatlan gúnyolódásaira
csak röviden akarok reflektálni. Válaszomban törékszem a védelemre
szorítkozni, de a czikkiró úr modora következtében kénytelen vagyok itt-
ott - a mennyiben e lap komolysága megengedi - a támadáshoz mérni
a hangot; habár abban egyáltalában nem tartok vele, mintha a gyakor-
lati kiképzés égető kérdését kerek tagadással vagy pedig rossz helyen
alkalmazott gúny nyal lehetne megoldani.

Azort igazságot, hogy "a gyakorlati kiképzés jobb is lehetne", nem
én mondottam ki először! Ismerek képzöket, hol a gyakorló-iskola valódi
mintaiskola s a tanítójelöltek gyakorlati kiképzése lehető legjobb; de
viszont ismerek oly állami képzőket is, melyeknél a gyakorlati képzés jobb is
lehetne. Azért írtam én: "a gyakorlati kiképzés ném e 1y képzőben jobb
is lehetne!" Vagy nincs czikkiró úrnak e téren, saját tapasztalata?!

Czikkemben senkit sem akartam sérteni. En csakis az ügy érdeké-
ben szólaltam fel. Tapasztalás diktálta tanácsaimat senkire sem akarom
rátukmálni ; de mindaddig, míg hazánkban csak egy oly képző is van,
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melynél a gyakorlati kiképzés hiányos, a jóakaratú tanács mindig meg-
szivlelendö. Hiszen, ha "az intézetból kilépett tanító a gyakorló-iskola
tükre", mit mond G.aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAú r akkor, ha valamely képzőnél ezen tükör torz-
képet mutat?!

Azt igen jól tudom, hogy _"semmi sem tökéletes a világon"; de
abból nem az következik, hogy ne törekedjünk a tökéletesedés után.

Ajánlom G. úrnak, vesse össze állításaim at a tényekkel s meg fog
győződni, hogyabszurdumokat nem állítottam. Különben állításaim érté-
kéről meggyőződhetik úgyis, ha figyelemmel kiséri higgadtan gondolkozó
szakférfiak ugyanezen tárgyról nyilvánított véleményeit.

Távol legyen tőlem azt hinni, hogya gyakorlati képzés tökéletes-
sége a11ponttól van függővé téve. Azonban G. ú r is csalódik, ha azt
hiszi, hogy ezen képzés azonnal "tökéletes" lesz, mihelyt a módszertant
a gyakorló-iskola tanítója fogja tanítani. Miért? A feleletet megtalálja a
Radó-féle jeles értekezesben is!

<Nem nyertem megbízatást arra, hogy l\{' J. úr czikkét is védjem a
támadás ellen; de annyit mondhatok én is, mert ebben vele teljesen
egyetértek, hogy a gyakorlati iskola csakugyan "experir.dentáló műhely ",
a hol nemcsak "legjobb mödszerrel tanítanak és hova a tanítójelölt tanulni
jár", hanem oly mintaszerü elemi népiskola, melyben a jelölt a szó leg-
szorosabb értelmében "experimentál". Sőt többet mondok l A gyakorlo-
iskola egyes r end k i v ü 1 i ese tek ben "kisérleti állomás" is, hol az
elméleti és gyakorlati paedagógia terén fellépett újítások valódi értékét
meg kell vizsgálni, inielőtt azok általános elfogadásra ajánltatuának.

Szerény nézetem szerint azért van gyakorlati iskola, mert van
tanítóképző és nem megfordítva Ebből következik, hogy az előbbinek
kell az utóbbihoz alkalmazkodni. Mindkét intézetben egy szellemnek kell
uralkodni s éppen azért nem lesz a gyakorlo iskolai tanító "automat
masina", ha a képzőben hirdetett elveket az összes szak-
tan áro kés agya k o rl ó - isk o 1 ait a n í t ó k ö 1 c s önö s me g-
állapodása után gyakorlatba átviszi!

Abban igaza van, hogy "a tanári oklevél módszertani kalkulusa nem
elé gs é ge s garanczia ahhoz, hogy az illető .tanitási módszere exczellens".
Azonban ezt mondja G. ú r : "Nevetséges abszurdum volna, ha az újorínan ki-
nevezett tanár, kinek még sem m i garanczia nincs didaktikus mivoltáról (hát
a kalkülus a tanítási gyakorlatokból semmi?! a tanítás terén mcsternek adjon
I I t a s í tás t". Ez határozott elferdítése az én egyik .állitásomuak. Nem
állítottam, mert józanúl nem is állíthatok oly nevetséges dolgot, hogy az
újonnan kínevezett, vagy bármilyen tanár "utasítsa" a gyakorló-iskola
tanítóját; mert ha utasításra szorul, akkor már nem odavaló, egy perczig
sem tűrhető meg helyén. En csak azt mondtam: "A gyakorló-iskola
tanítója eljárásának teljesen egyezni kell a paedagögia tau ára által hir-
detett elvekkel. A ki a gyakorló-iskola vezetésére vállalkozik, annak le
kell mondani teljes függetlenségéröl." Ebből is kitűnik, mily szemüvegen
keresztül ol vasta el G. ú r 'czikhemet ! Ezt a nézetemet most· is vallom,
ebből nem engedek egy b e tű t sem, s ezt meg nem döntötte G. úrnak
szellemi g i ro n asz tik á j a.
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Örömmel veszem tudomásul és magam is készséggel elismerern G. úr
czikkének azon részét, amely gyakorloiskolai tanítóink buzgalmáról és
önképzéséról á 1tal á ban szól, -de ha a gyakorló-iskolai tanító szakma-
jába vágó munkákat tanulmányoz, csak magasabb szempontból felfogott
lz öte 1ess é g é t teljesíti, a melyet kiválóan fontos helyzete ró reá.
Hogyan utasítbatnók vissza máskülönben azon tanítók által emelt vádat,
hogy a fiatal tanítónemzedék további önképzésévei nem törődik?!

Hogyatanítójelölt az eljárást "pl. a számtant nem egy-kétszer,
hanern a lIT. és IV. évfolyamban legalább is 140:-150 alkalommal látja és
gyakorolja", - bátorkodom a mathematikával meg a szakavatottsággal hadi
lábon álló számításnak jelezni, s míg G.aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAú r odavetett állítását be nem
bizonyítja, addig, ha megengedi, csak megmaradok azon nézetem mellett,
hogy "a leendő tanító (pl. a számtant). majdnem . kizárólag úgy fogja
tanítani, a mely módon azt a szaktanártol látta". Nézetem mellett szól a
~ ministeri tanterv azon utasítása is: "A tanítóképezdei tanításnak a nép-
iskolai tanítás előképének kell lenni".

Grézló úr nem hiszi, hogy volna oly képző, hol tan- és vezérkönyv-
gyüjtemény nem volna s gúnyolódrk azon, hogy tanácsom mal kissé el-
késtern. Igaz, hogy baj az, ha valakin ilyesmi megesik, s épen azért
annak bebizonyitása végett, hogy tanácsommal szoktam néha korán is
érkezni, a következőket bátorkodom neki elmondani. Midőn 1885cben a
csák tornyai álla mi képzőhöz kerültem, ott tan- és vezérkönyvgyüjteményt
nem találtam. Az intézet tisztelt igazgatója előtt azonban alkalmilag fel-
hoztam, hogya boldogult Dr. Emericzy az iglói képzőnél a gyakorlati
képzés emelése czéljából tan- és vezérkönyvgyüjteményt létesített s azt a
növendékek használatának átengedte. Ezen beszélgetés után (G. ú r is.
fog arra emlékezni) az igazgató ú r 1886-ban (április - hóban) felkérte a
tanári kar tagjait, bogy emlitett czélra nélkülözhető könyveiket bocsássák
a növendékek rendelkezésére. A felszólítást tett is követte. A gyiijtemény
létre jött s alulírott gondozására bizatott. Később a népkönyvtárral ."Ifjú-
sági könyvtár" czím alatt lett egyesítve. Tehát Csáktornyán tanácsom
gyUmölcsöt termett! Talán Grézló úr is helyesnek fogja tartani, hogy ez
és minden ilynemű gyUjtemény tulajdonképen a gyakorló mellé volna
állítandó s a gyakorlo tanító, vagy a paedagógia tanárának kezelésére
volna bizandó ! Különben, ha G. úr bet I I dj abi z o n y í tan i, hogy
tanácsom mal csakugyan elkéstem, csak\Ulni fogok!

Grézl6 úr támadó jellegű czikkének 10. <hekezdésében felsoroltak
után felkiált: I,Ha ezeket eddig nem tudta czikkiró, csak sajnálni -való
tényt konstatálhatok." Hát vegye tudomásul, hogy mindezeket már akkor
tudtam, mielőtt a módszertanból kalkulust nyertem volna. De hogy ezen
~t tanterv utasításai által is megkövetelt teendők nem "m in den" képző-
nél vannak lelkiismeretesen végrehajtva, sajnálattal kellett tapasztalnom.
E szerint, ha van mit sajnálnia, mást sajnáljon! Ha pedig kivánja, e
ponttal körülményesebben is foglalkozhatunk !

Azon követelést, hogy a Tl. éveseket hetenként egyszer 21/2 napra
átküldjuk a gyakorló-iskolába hospitálni, s velük - saját szavaim szerint
-a tanító m i n.d e n szavát f e l j e g.y e z t e tj ü kj.támadó" úr nem
tartja paedagógiaikínzásnak. Felfogás dolga! Az ő nézéte szerint "szuk-

/'
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séges minden mesterséghez .egy kis elöleges szemlélés (!) is. Az a szabó-
inas sem fog egszerre a frakk vagy a tábornoki mente megvarrásához;
hanem előbb megnézi, hogy a mester miként fogja meg az ollót meg a
tut". Kissé triviúlisnak, a tanítás művészeténél bizonyító erejűnek nem
tartom e hasonlatot, de azért, mert felvétetett, folytatom. Hát kérem, azon
kezdő szabóinas hiába szemléli (!) a frakk vagy a tábornoki mente varrá-
sáto A magasabb müfogások ránézve nem léteznek s csak azt látja, hogy
a kitanult szabó mily szép frakkot vagy tábornoki mentét képes varrni,
de egyebet nem vesz észre, mert addig legfeljebb csak tűbe fűzni tanult.aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
M ily egészen más eredménynyel figyeli meg (és nem csak szemléli )
azonban az inas mcsterének munkáját, ha a varráshoz megkövetelt fogá-
sokat már neki valaki megmagyarázta! Igy áll a dolog a tanító-inassal

. is! Csak a IV. éves képes a gyakorló-iskolában szemlélt tanításon okulni
és tanulni, a kezdő II. éves, ki csak 1-2 tantárgy médszerét ismeri,
azonban nem!

. Czikkemben szóval sem érintettem azt, hogyaképzőtanári állásra
"kvalifil,ált" gyakorlóiskolai tanító ból ne legyen rendes tanár, esetleg
"nagyon derék" igazgató. Nincs kifogásom az ellen, ha például
Grézló úr, hogy saját szavaival éljek, "marsall-botot" hord tarsolyában!
Hanem igenis említettem, hogy agya k o r 1ó isk o 1 ait a n í t ó c sa k
a m i n t a i s k o l á n a k éljen; mert úgyis eléggé el van foglalvasnem
igen ér 1 ':1 ami n ta isk o 1á nak h iL tr á n y a nél k ü 1 még a képzőben
valamely tárgy at tanítani. A csák tornyai képzőnél pl. a tornát a gyakorló-
iskola tanítója vezeti. Vessük össze már most a képző és a gyakorlo-
iskola órarendeit! A gyakorló-iakolákbau van hétfön és csütörtökön
4--l

/2 5-igének, a képzőben ugyanakkor torna. Melyik lesz tehát tényleg
megtartva ? !

Hogy G- úr elmondhassa, hogy mégis jól itélte meg az én tanácsai-
mat, szolgálhatok egy csakugyan elkésett tanácscsal. A helyett, hogy sze-
mélyeskedésbe átcsapó polémiát kezdett, tanácsosabb lett volna, ha inkább
kifejti vala, mil y irá n y ban k i v á nj a ő agya k o r l a tik é P z é s t

re for n t á Ini.lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Ufl: á r y Mihá ly.

A tanítóképző-intézeti zenetanításról.
Belső öröm érzelmévelolvastam a "Magyal' Tanítóképző" 1. füzete-

ben, hogy egyesületünk a vallas- és közoktatásügyi miniszter úrhoz be-
nyujtott kérvényben a tanítóképző zenetanárok számára is a rendes taná-
rok fizetését kerte. Bizton reméltük ug'yan, hogyafizetésjavítás sorrendje
nálunk fog megkezdődni, mert hisz fizetésünk javítása elvben 1880. év-
ben ismertetett már el az által, hogy Trefort Ágoston azt az akkori
időkhöz és viszonyokhoz mérten 200 flttal javítva terjesztette be a kép-
viselőház pénzügyi bizottságához, mit - fájdalom! - a bizottság az
ország mostoha anyagi viszonyaira mutatva, elejtett. Daczára a mellózés-
nek szivünk mélyéböl örvendünk a rendes tanárok helyzete javulásán,
mert biztos a reményünk, hogy közel jövőben rajtunk lesz a sor.

Helyén valónak találom azonban, hogy most, mikor a képzőinté-
zeteknél bizonyos reformok terveztetnek, az irányában elhibázott zene-
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tanítás módosításáról se feledkezzünk meg. Hazai képzöink gyakorlati
feladatai közé tartozik - azzal legyünk egyszer s mindenkoron tisztában
- kántortanítók képzése. Ezt kivánja tőlünk a törvény, ezt az eszélyesség,
a humanizmus növendékcink iránt, azt továbbá az iskola és az egyház.
)Iindnyájan tudjuk, hogy a tanítói díjazás a legtöbb esetben elégtelen; s
az ebből származó anyagi bajokat, nyomort leggyakrabban a kántorságból
eredő mellékjövedelem teszi elviselhetővé. Nálunk miíveltebb és anyagilag
is jobb helyzetben lévő nemzetek, mint pl. a nagy Németország is, azon
nézet mellett foglajt állást, hogy a kántort a tanítótóI el nem szabad, el
nem lehet választani. Ennek megokolását majd később fogom ismertetni.

Husz évi szomorú tapasztalat beszél a zenetanitás ferde és hiányos
voltáról. Valljuk be öszintén, hány esetben voltak ifjaink azon helyzetben,
hogy kántori állást is betölthessenek. Nem tapasztaltuk azok elmaradott-
ágát és képtelenségét ezen állások betöltésénel és nem húzták-e a rövi-

clebbet a pályázatoknál megjelent idegen nemzetiségű, valamint a fele-
kezeti képzökból kikérült ifjakkal szemben? Vagy mivel lehet meg-
magyarázni, hogy 20 év alatt 15 ezer (? Szerk.) idegen országból be-
vándorolt kántor nyert hazánkban állomást? Hol rejlik ennek az oka?
Részint abban, hogy a tanitóképzőkbe jövő ifjaink közül alig hoz egy-egy
némi 'zenei ismeretet magával, miglen Németországban a képzőintézeti
tanfolyamot megelőzőleg az úgynevezett praeparandiában két évig zene-
oktatást nyernek; mi pedig a felvételnél az ifjak zenei képzettségére és
tehetségére semmi tekintettel nem vagyunk. De a fő ok a képzőintézeti
zenetanítás rendszerének hiányesságában keresendő,

En a képzőintézeti zenetanításnak kettős feladatot tulajdonítok: egyaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
á 1 tal á nos t- és egy Ic ülö n ö st. Az általános az ifjú szellemére és
kedélyére eszthetikailag, nemesítőleg és képzöleg kiván hatni, Müvelt
embernek nemcsak sokat tudni, hanern nemesen érezni is kell, a tudo-
mány is csak akkor lesz gyümölcsöző, ha az a sziv és kedély melegében
érik. Míg a tudomány az értelmet világosítja fel, addig a zene az érzel-
meket teszi sajátjává; sőt eszközli, hogy a tudomány képei a sziv melegében
ideálisabb, magasztosabb szint öltsenek, s az egyes tantárgyak a kedélyvilágá-
ban mintegy egységet, összekötő kapcsot nyerjenek. Könnyíti az oktatás mun-
káját és növeli eredményét, mert ha kímerítö tanulás után lehangoltság áll be,
megint az ének és zene az, mely, mint harmat a növénynek, elevenséget
és frisseséget kölcsönöz s ú j munkára képesít. Ezen elvitázhatlan fontos-
ságánál fogva az ének-zenének egy iskolában sem volna szabad hiá-
nyoznia.

Ha az ének-zene 'csak ezen általános elv szolgálatában állana is,
elég fontos volna arra nézve, hogy tanférfiaink több figyelemre méltassák.
Van azonban a zenetanításnak egyk ülö 'n ö 's czélja, t. i. az, hogya képző-
intézeti ifjak szakképzettségéhez lényegesen járul. A leendő tanítónak
érteni kell mindenekelőtt a népiskolai énektanításhoz. Ehhez szükséges,
hogy ő maga is alaposan tudjon énekelni. Fölötte fontos és szükséges
továbbá az ének módszerében való jártasság és tájékozottság is, nehogy
az énektanító járatlanságánál fogva a gyermek 'hangját még zsenge korá-
han rontsa el, Szükséges, hogy éneklés közben saját beszélő szervének
rnegkimélése czéljából valamely hangszert tudjon játszani, melyre zenei
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és paedagógiai-tekintélyek egy része a hegedűt találja legalkalmasabbnak.
A hegedií hangja különbözik az énekhangnak színezetétöl s ezáltal kenő
módon k iválik ; a hegedü könnyen kezelhetö, nem. gátolja a beszéd hasz-
nálatát, megengedi a tanítónak az egyenes testállást (fegyelem tekinteté-
ben nagy jelentőséggel biró körülmény) 8 könnyen tartható jó karban.
; A tanítóképzőnek . végre .feladata, hogy az ·eg:yházak számára tanitót
és orgonistát egy személyben adjanak. A községek nincsenek abban a
helyzetben, hogy külön tanítót és orgonistát fizessenek. Az orgonistai
teendők végzésére különben is legalkalmasabb egyének a tanítók, kik
foglalkozásuknál fogva is már a nép és egyházi élet közepette állanak,
s így legtöbb biztosítékot nyujtanak ezen állás komoly és SIkeres be-
töltésére.

Ezen itt érintett okokból kifolyólag a képzőintézeti növendéknek
tanulnia kell a) éneket. b) énekmódszert, c) hegedülést, d) zongorázást,lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
e) orgonálást, f) zene-elméletet és összhangzattant. r

Az éne kb e n való jártasság a növendéktól a hangjegyek eltalá-
lását (kétszervont g-ig), nemkülönben a négy (#é8 hJ előkészítőjegy
úgyszinte a kemény és lágy létrák használatát követeli meg. Ennek
szükségessége magából a népdalból vezethető le. Minden rythmust, dyna-
mikát és melódiát illető zönge-viszonyok, melyek a népdalban előfordul-
nak, taníttassanak, gyakoroltassanak és neveztessenek meg. Nem a nép-
iskolába való, a mi a népdal körén kivül esik. .

A m ó d sze r tan ból tudnia kell megint a. hallás és hangjegyek
szerinti tanításnak módját. Azon gyermekek, kik már az iskolában értelmes
énektanításban részesültek, az életben is minden alkalmat meg fognak ragadni-
a hol éneklésre alkalom nyílile Dalkörök is .vannak már hazánk külön-
bözö vidékein, azok természetes vezetője, a tanító, a népre ezen szempont-
ból is nagy hatással lehet. . ,

A li eg e'daZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAü 1é s nem' könnyen sajátitható el, mivel a hegedűn' a han-
gokat előbb ki kell keresnünk. A" hegedülésben oly ügyesség szerzendó
meg, . a minö az ének sikeres tanításához szükséges. Tiszta és biztos játszás
e hangszeren főkellék. E czél biztosítása tekintetéből. szükséges, hogy a
növendék a hegedü tanulását már az első osztályban kezdje meg. A
hegedü használatának czélja a tüdö megkimélése lévén, öszintén sajnál-
nunk kell, hogy az a női tanítóképzőkben tantárgyul nem vétetett fel,
holott éppen a tanítónők szorulnak fokozottabb mértékben a tüdök ki-
mélésére. Ujjaik ügyességénél fogva teljesen alkalmasaknak látszanak
annak megtanulására. .

A z o n g o r a az orgonán játszást készíti elő. Nem szándékunk köve-
telni, hogy mindegyik- növendékból kitünö zongorázó legyen. Ha a fiatal
ember annyira viszi, hogy napi fáradalmai után képes a maga és családja
örömére' és vigasztalására egy-egy kedveltebb népdalt eljátszani, akkor
czélját elérte.

Az or gon á 1á s magában foglalja az egyházi ének, kerál, elő- és utó- .
játékban való jártasságot, mint ezt a gyakorlat már évszázadok óta meg-
állapította. A harmad- és negyed-osztálybeli növendékeknek nyujtasséle
alkalom saját felekezeteik egyházában az Isteni tisztelet minél gyakrabbi
végzésére.

~AGYAR TANÍTÓKÉPZŐ. - 1 2



A zen e - elm éle t foglalkozzék az általános elmélettel, összhangzartal
és szerkesztéstannal. Semmi sem képes a gyors olvasást és eltalálast oly
mértékben elósegíteni, mint az ezen tárgyakban való jártasság. Az irás-
beli gyakorlatok a zongora- és orgona-órákban készitendők el, melyben
a növendékek úgy is csak részben vannak elfoglalva. Egy kis össze-
hasonlítás végett az alábbiakban közlöm a mi állami intézeteink és a
Németországi tanítóképzők zeneoktatása szám~ra előirt óraszámot :

'k ód h df elmélet ..ene m szer ege u zongora orgona és összh. osszesen

2 4aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
2 1/2 5 1/2

1 1 4
1 2 1/2 61/2

1 1 4 '
1 ;3 1/2 61/2

1/2 1/2 2
1 1 1/2 51/2

Összes óraszám nálunk 14
Németországban 24

A szabályrendelet megemlíti ugyan az összhangzattan tanítását is,
de különórákról, melyekben az taníttassék, nem gondoskodott. Tantervünk
kivihetetlensége a IV. osztálynál tünik fel a legszembetünöbben, heti két
órában tanítani kell: éneket, hegedűt, zongorát, orgonát, összhangzattant
és ének módszert, melyek mind fontos, meg nem rövidíthetö és el nem
hagyható tárgyak. Lehet~e annyit egyszerre sikerrel tanítani? A német-
országi képzőintézeti tanárok, heti 51/2 órában tanítják fönemlített tan-
tárgyakat a IV. osztályban.

_ Az itt fövonásaiban érintett gondolatokkal csak röviden kivántuk
nézetűnket a zenetanításról elmondani, legközelebb a jelen rendszer ferde-
ségcit és hiányait kimerítöen óhajt juk fejtegetni. Hogy egy minden tekin-
tetben óriás haladást tett nemzet 20 éven át hogyan tudta a kedélyt,
szívet nemesítő és képző tárgyat, a zenét, oly hidegvérií.leg ignorálni, azt
valóban nem vagyunk képesek megfejteni. *

Egner' Adolf, tkép. zenetanár.

* Általános és, valljuk be öszintén, jogos is a panasz, hogy különösen az
állami tanítóképző intézetekben a zeneoktatás eredménye nem kielégítő, az ezen
intézetekből kilépett ifjak nem tudnak megfelelni a kívánalmaknak s ezen a téren
nem állják ki a versenyt a felekezeti intézetekből kilépett ifjakkal, a kik e
tárgyból gyakran több gyakorlatot és a czélnak megfelelőbb oktatást nyernek inté-
zeteikben. A felvételnél nem vagyunk semmi tekintettel. az ifjak zenei előképzett-
ségére ; a tantervben az ének- és zeneoktatás számára kitüzött czél s ezzel kapcso-
latban It tananyag mennyisége és beosztása sem kielégítő, a gyakorlati élet s külö-
nösen a kántorképzés szempontjainak meg nem felelő; a tanórák száma felemeléere
vár. Egy szóval a képzőintézeti zeneoktatás több lényeges javításra szorúl; s ezért
örömmel üdvözöljük mostani közoktatási kormányunk azon kezdeményezését, a mely
évtizedek mulasztásait szándékozik helyrehozni. A tervezett reformok azonban az
elmélet sivár mezejébe vetett magvak lesznek mindaddig, mig zen et a n ára i n k
rendes tanárokká tétetvén é s rendes tanári fizetést nyervén,
nem c s a k n é vie g, det ény 1 e g ' isb e nem o 1 vas z tat nak a tan á r i
ka ro k b a.

Osztály

1. nálunk 2
1. Németországban 1

II. nálunk 1
II. Németországban 1

Ill. nálunk 1
Ill. Németországban 1
IV. nálunklkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1/2
IV. Németországban 1

1 1

1

1

1

1
l'
/2
1
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A közoktatásUgyi kormány eg-yelőre az országos közoktatásUgyi tanács útján
szándékozik rendezni ez ügyet. A tanács által kiküldött albizottságban három képző-
intézeti tanár foglal helyet; habár bizunk a meghivottak kipróbált belátáaában,
alapos tájékozottságában és tapintattal párosult erélyében, hogy az ügy megoldása
helyes irányban fog történni; d e a zUg y é r d e k ébe n még isk ivá nat o s,
jog o s é saZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA) l l élt á n y o s, hog y a kép z ő int é zet isz akt a n áro k v é 1 e-
m ény eis meg h a II gat t ass é kez ügy ben oly m ó don, hog Y köz U-
l ií k többek részvételével ánkét alakíttassék.

~1íg egyrészt a magas kormánynak ezt az alázatos kivánságot figyelmébe
ajánljuk; másrészt a tanítóképzőintézeti zenetanároknak érdekében van, sőt talán
minden az Ugyhöz értőknek kötelessége is, hogy tap asz tal a t aik a tel ő a dv á n
a kép z ő int é zet ize ne okt a tás hi á n y ait tel jes e n meg v i l á g í t-
v á n, a j ö v ő ren é 'z vev éle m ény eik e tsz a bad o n, 1 e p 1 eze tie n ü 1
elő a d v á n, - a zeneoktatás reformjába legalább így - közvetett úton befoly ja-
nak. Lapunk, mint a tanítóképző tanárok organuma, feladatához híven megnyitja a
vitát és a szerkesztőség tisztelettel kéri a fent jelzert irányban a hozzászólásokat.
KötelességUnknek tartjuk részünkről az ügy helyes megoldását I I g Y a h az a i
min tak ü l föl d i vis z o n y o k meg ism ert e t é s é vel is elősegíteni. Jelen
számunkban a jelzett czélból a budai "Paedagogium" zeneoktatásának ismertetését
kezdjük meg egyrészt azért, mert az állami intézetekben van a nagyobb baj, s az
itt feltűntetett példa viszonyainkat közvetetlenebbül érinti, másrészt ez intézetben már
körülbelül egy évtized óta létesiilt, tehát. ki is próbáltatott több oly üdvös reform,
a melyeknek általános megvalósítása állami tanítóképző intézeteinkben épen most
kivántatik.

Tisztelettel kérjük azonban a fel eke zet ita n í t ó kép z ő k ben
m ií köd ő kar t á rsa i n kat i s, h o g-y a zen e okt a tás á Ita l á nos n i v ó-

jának emelése czéljából az intézeteikben divatozó eljárásai-
kat, hab á r r ö vid eni s, meg ism ert e t nis ziv esk e d jen e k ,lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBASzer lc,

Észrevételek 'é s javaslatok ~ tanterv módosítására."

Nevel é sta n i , t á r gyak.

l. Oszt á 1y. Heti óraszám 3. Az első osztályban a tanterv által elő-
írt embertan, t. i. testszervezettan és egészségtan tananyaganincsen rész-
letezve. A tantervben külön megemlítendőnek vélem az iskolai egészség-
tant, az életmentést, a szokottabb gyermekbetegségeket, valamint azon
betegségek kórtüneteit, melyek miatt a gyermek az iskolából ideiglenesen
vagy-véglegesen kizárandó.

A lélektan tananyaga még hiányosabb. Csupán a gondolkodó tehet-
ség főbb nyilvánulásairól emlékezik meg a tanterv, mondván: "A lélek-
tanból annyi tanítandö, a mennyit az érzékekról szerzett ismeretek kap-
csában, a képzetröl, fogalomról, itéletról, következtetésröl egészen elemiesen,
gyakorlatilag meg lehet tanítani." Ez felette kevés és hiányos. A lélek
összes tehetségei ismertetendök, még pedig az érzéld észrevételekból ki-
indulva, a gyermek testi és lelki fejlődésének mozzanatait figyelemmel

* Betérjesztették az egyesület választmányához annak felh ivására a kolozsvári
állami tanítónőképző intézet tanárai a következő megjegyzés kiséretében: "A
felhivás értelmében tanári testiiletünk nem bocsátkozott az egész tanterv meg-
változtatását czélzó részletezésbe, csak a legszükségesebb módosításokra szorítkozott.
Nevezetesen a neveléstan, magyar nyelvtan és történelem tantervének módosítáeára.
E tárgyakra vonatkozólag mindegyik szaktanár, a testület által megvitatott, de
saját véleményét eredeti szövegben közli." A javaslatok a tanitónöképzök tantervét
illetik. Szerk.

~12*
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kisérv~ és számos -példát a- gyermeki életből és saját magunk megfigye-
_ léséből 'felhozva, kell megismertetniaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAá képzetet, a figyelmet, az emlékeze-
, tet, képzelmet, fogalmat, itéleteket stb. A lélektan ezen részével a logika
főbb szabályainak tanítását is össze lehet fűzni, Megfigyelésre alapítva

: tanírandók a lélek érzelmi nyilvánulásai, valamint az ösztönök és az
akarat is; végül a lélek egyéniségét alkotó tulajdonságok. Igy a lelki

, életnek kibontakozását fokozatosanygyakorlatiasan és szemléletileg tanul-
ják meg a növendékek, mi által reá vezettetnek a gyermeki élet _meg-

. figyelésére es, tanulmányozására. E közben ~talni kell azon nevelési
mozzanatokra is, melyeket a lelki élet fejlesztésénél szem előtt kell tartani.
A logika megfelelő részénél legczélszerübbeu lehet a tanrnódokat (inductio,
deductio) ismertetni. Valamint a fogalmak helyes meghatározására, a

- tanítási képesség egyik lényeges kellékére vezetni a növendékeket.
. . A -lélektan, igy tanítva, megérleli a növendéket a paedagógia, külö-

-nösen a módszertan megértésére s haszonnal és kedvvel való tanulására.
Mert a következö tananyag mindig világosabb és okadatoltabb lesz előtte,

"minél több alkalma lesz annak tételeit a lélektan törvényeiból levezetni.
A lélektan egyszersmind a leghatalmasabb nevelési eszközzé válik magára
a leendő tanítóra nézve is, -mert a'lelki állapotok vizsgálása önismeretre

• vezétés midŐn mások lelki fogyatkozásait felismeri, akárhányszor önmaga
birájáva lesz! _' _

Feleslegesnek, sőt heti' 3 órameJleti soknak tartom az írva-olvasás
és beszédgyakorlat feldolgozását az I. osztályban. A növendék nincs eléggé
előkészítve ezen tantárgyak módszerének: megértésére.

JI.. Osz t á-ly. Heti óraszám 3. A II. osztály tananyaga igen helye-
sen van megjelölve az 1.' pont alatt. A népiskolai tantárgyak mödszere
történeti alapra fektetve . .Esen felül szükségesnek tartom az elemi nép-
iskola és az ismétlő iskola tantervének ismertetését is fölvenni a II. osz-

. -tál:Y-ba.'I'ovábbánincs a tanterv ben említés téve az iskolai rend - és fegye-
-'lemüirtás vezetéséről; a tanmenet, tanmód, tanalak. a kérdésalkotás és a
"kérdések logikai, nyelvi és didaktikai kellékeiról. A 2, pont alá foglalt:
'"elemies lélektani ismeretek és ezeknek rendszerbe foglalása" felesleges,
~ h3>a lélektan-az I. osztályban. _a mondott értelemben taníttatik. Azt. azon-
_ban igen helyesen jegyzi meg a tanterv, hogy a lélektan egyes szabályai

- az' egyes tantárgyak módszerénél gyakorlatilag alkalmazandók.
, A -gyakorlati tanítás. szemlélésére .nézve nem elég -világos -az utasí-

· tás.T ize n ötévi tapasztalásom e •téren a következó - eljárásra vezetett:
- Ket t-én él több növendék nem mehet egyszerre a gyakorló-iskolába a
_tanít~$t szemlélni, mert· ott, hogy a - tanterv értelmében a népiskola
.' minden tantárgyának tanítását egyhuzamban láthassak, legalább egy fél

_ ' hetet: (21/2 napot) kell egy huzamban .eltölteniök. Ha. tehát csoportosan
.- ' mennének a- 'gyakorló· iskolába, - ez megakadályozná a képzőintézetben a

,:II. -osztályban, a tanítás, menetét. K,é t növendék .mulasztása nem okoz
fennakadást és ezeknek < mulasztásait könnyeb b is után pótolni, mintha

'_5-6 növendék mulaszt. A tanítás egMí. menetének és az összes tantár-
, gyak tanításának megfigyelését sem 'lehet egyszerre kitűzni a még járat-'
;- lan' növendéknek. Amegfigyel~snek '. es jegyzésnek lépésttartva kell

haladni a módszertan tanításával. A gyakorló-iskolában jegyzett gyakor-
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lati tanítást vagy fegyelmezési eljárást, szemléltetö min"ta gyanánt (ha az
valóban mintaszerü) kell a' módszertan tanitásánál .f~I11ásználni. Ezenfeltil
a módszertan tanára készítsen maga is ininta.,tani~*sOk~t~yagy merítsen
ilyeneket kitünő szaklapokból. Ezen minta-gyakorlati htJ:~ításokat a Í1öven-.
dékekkel elemezzük, a módszertani eljárás mozzanatait belülök levezetjük
és így lassan-lassan önállóságra jutnak a tanítás t~rén már a II. éves'
növendékek is, úgy hogy könnyűséggel és az ügyesebb ek majdnemki7
fogástalan módszertani helyességgel . dolgoznak ki irásban hetenként egy,
gyakorlati tanítást. , ." .

Ill. Osz t á ly. - Heti, óraszám 3. Ezen'3órápólkéttő a .neveléstan .
tanítására. esik, eg y a gyakorlati tanításra. A, ueveléstan ' tananyagához '
a IV: osztály számára előírt iskolai szervezettan, anyakönyvek,naplók,
leltárak ismertetését a IlI. osztályba sorozandónak vélem, iniután ezen
osztály növendékei már gyakorlatilag tanítanak, tehát ismerniök kell az
iskolai élet minden mozzanatát. Az iskolai szervezettant kiegészltendönek .
tartom az 1868: XXXVIII. törvényczikk és az 1876: XXVIII. törvény és'
a néptanítók nyugdijazásáról ,szóló törvény főbb és fontosabb részeinek
ismertetésével. , ,

A gyakorlati tanításra szánt heti egy óra igen kevés - ezt 3-ra'
fölemelendőnek tartom. Hog-y ez által az egész osztályra óratöbblet ne,
keletkezzék, úgy vélem czélszerűeu elintézhetni (a mit éu a gyakorlatban
eddig is követtem), hogy a heti 2 órán csak 2-2 növendék menjen a
gyakorlóbatanitani és a gyakorloiskolai tanító felügyelete alatt tanítsa-
nak. Természetesen a tananyag megjelölése és annak kidolgozása szabály- ,
szerűen történik. A tantervben kijelölt heti egy ~rán szintén 2 növendék
tanít, de ekkor már az egész osztály és az igazgató is jelen vannak és
ezen tanításokat együttesen megbírálják. Ezen nyilvános tanításra az bocsátta-
tik, a ki már egyszer vagy kétszer a gyakorló tanító jelenlétében tanított.
Ezen eljárás fokozatos ésa növendékektöbb bátorsággal fognak a tanításhoz ..

IV. Osz tál y. Heti. óraszám 6. Ezen 6 órából a tanterv értelmé--
ben 2 óra esik a neveléstörténet tauitására, 3 óra gyakorlati tanításra és
egy óra a tanítások megbirálására. A nevelés és oktatástan történetének
tananyaga nincs kijelölve, a tanterv, csupán azt az 'utasítást, adja, hogy
különös tekintettel kell lenni a népiskola fejlődésére.

Véleményem szerint a neveléstörténet tanítását nem .szabad egészen,
filozófiai alapra fektetni, mint a hogy azt az enemű tudományos művck-,
ben találjuk. A neveléstörténetból ki. kell emelni azon mozzauatokai,
melyek a nevelés és oktatásnak új irányokat adtak, de feltüntetni -azt is,
hogy ezen irányok tniként fejlődtek az emberi művelódés haladásahól
szükségképen. Azért a neveléstörténet háttere a. történelem és múvelódés-.
történet legyen. Ismertetni kell az eszmék bajnokait, a nevelés szent .
ügyének martírjait és ezeknek nem száraz élettörténetét, hanem' beható
jellernrajzát. kell adni, hogya növendék az őeszméikbe bele élje magát
és így őket megértse! . , ' . '. .

A gyakorlati tanítását szánt 3 óra ezen osztályban is kevés. A .
népesebb tanítóképző intézetekben 20-,.25* növendék van a IV. osztály-

"' Sőt néha 30-35 is!
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ban. Heti 3 órai gyakorlati tanítás mellett az egész tanéven át legfeljebb
4-5 tanítás esik egyre; tehát még annyi sem, hogyanépiskola minden
tantárgyából legalább egy tanítást mutathasson fel minden növendék..
Szükséges volna,bogy a IV. éves növendékek közül fölváltva egy-egy
mindennap menjenagyakorló-iskolába éslkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAott egy egész napot töltsön
részben hallgatva a gyakorlóiskolai tanítót, és közben egy-két órán át
tanítson is. A tananyag természetesen előre kijelölendő és kidolgozandó
lenne itt is. A tantervben megjelölt heti 3 órai gyakorlati tanítás meg-
jnaradna nyilvános tanításnak, melyen az összes IV. éves növendékek és
az igazgató is jelen vannak. A heti magán tanítások ról is birálatot kellene
tartani az összes növendékek és az igazgató jelenlétében a gyakor1ó-
iskolai tanítónak - és, a mennyiben az igazgató ideje engedi és jelen
lehet napoként egy-egy órán agyakorló - iskolában - ő is megteszi
észrevételeit a magán tanításokra. Az összes heti magán és nyilvánosaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAta n í-

tásokról pedig egy rendes napló volna vezetendő.
Hogy ezen rendszer mellett még szerosabban kell a gyakorló-iskolá-

nak a módszertan ban követett irányhoz alkalmazkodni, az magától éltető-
dik, mert az igazgató (esetleg' a módszertan tanára) csak a nyilvános
tanításokon lehet mindig jelen, a magán tanításokat nem ellenőrizheti
mindig.' Egyébiránt a kicsinyességig menni e dologban nem szabad. A
gyakorló-iskola tanítója is kész ember, neki is megvan a saját meg-
győződése. Es ugyanazon módszertani elvet a gyakorlatban igen sokféle-
képen lehet keresztülvinni. Sőt szükséges, hogy a növendékek egy-egy
tantárgynak különféle módszerével is megismertessenek; legalább elmélet-
ben. Pl. a számtanban Grube és Hentschel-féle módszerrel. Vagy az,
írva-olvasás tanítására is, eltérők a vélemények. Mu t ass o n pél d á t
az i g a z g a tó és a gyakorlóiskolai tanító a növendékek-
nek arr a néz v e, hog y mik ént kell egy más meg győ z ö-

d é s é t t isz tel e tb e u tar tan i. Lá zá rné Ka sztner J a nka ,
a neveléstani tárgyak tanítója.

Mag y a r n y elv é sir o dalom.

1. Ohajtandó volna, hogy a tanterv utasításai a magyar nyelv és
irodalmi tananyag tanításának kettős czélját világosan megjelöljek: a
magyar nyelv és körébe eső tantárgyak tanítása által nyelvünket, költé-
szetünket, 'irodalmunkat megismertetni és mindenek felett megszerettetni.

2. Szükséges volna a tanterv ben felvett tananyagot minden osztály-
ban, behatóan részletez ni, mert a jelenlegi utasítások annyira általánosak,
hogy a megnevezett tananyag' egy hét alatt is elvégezhető, meg egy évig
is tárgyalható, szóval mindenki saját, lelkiismerete' szerint bánhatik el
vele, a nélkül, hogy magát legkevésbbé is vádolhatna az iránt, hogy a
tanterv követelményeinek nem tesz eleget.

t 3. Czélszerű, sőt mondhatom, nagyon szükséges volna, ba a tanterv
azirásbeli dolgozatokat illetőleg részletesebb utasításokat adna az iránt,
hogy hány dolgozatot készítsenek osztályonkint. Pl. az 1. és II. osztályban
helyén valónak találnám, ha minden második héten legalább Ih ívre
terjedő irásbeli dolgozatot készitenének ; de nem házi dolgozatot értek,
hanem iskolait.
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A fogalmazás a tanulőknak nem a legkedvesebb foglalkozása és
pedig azért, mert nem tudnak fogalmazni, nem tudják egy tárgyra vonat-
kozó ,?;ondolataikat, ismereteiket összefoglalva, szerves egészbe öntve le-
írni. Es erre megtanítni csak folytonos gyakorlás által lehet.

o Az órán való. dolgoztatast egyfelől azért látom szükségesnek, hogy
a tanuló minden segitség nélkül legyen kénytelen dolgozni s így alkal-
munk legyen képességet megismerve, megítélni tudni, ha majd a Ill. és
IV. osztályban házi feladatokat készít. Másfelől pedig az iskolában való
dolgoztatás nincs a növendék szabad idejének rovására.

Az irásbeli dolgozatok tárgyát tekintve - szerintem - a tanterv
nem hagy kivánni valót. Hanem szükséges volna az 1. és II. osztály
óraszámának felemelése 3- 3 óráról 4--4 órára. Ezt az óraszám-szaporítást
mindenek felett a fogalmazás gyakorlása érdekében tartom kivánatosnak.

4. A II. osztály tananyagát a Ill. osztályéval összehasonlítva arány-
talanul kevésnek találom s azért úgy vélem, lehetséges volna a Ill. osz-
tály helyett már a Il-ikban foglalkozni az ügyiratok, illetve o közéleti
fogalmazvány ok megismertetésévei és készítésével. Jó volna továbbá, ha
a tanterv világosan meghatározná, milyen arányban kivánja a' II. osztály-
ban az olvasmányok aesthetikai fejtegetését. Ettől függne azután, hogy
a tanulök az egyszerű és szép irály, valamint a költészettan legelemibb,
illetve legfőbb részeivel is megismerkedjenek-e s így észrevétlenül
bevezettessenek-e a Ill. osztály tanyanyagába, vagy sem.

5. A Ill. és IV. osztály óraszámát .hasonlólag 1 órával látom szük-
ségesnek szaporítni : 2-2 óráról 3--3-ra.

o A III. osztályban azért látom ezt szükségesnek, mert költészet- és
irálytant tanítani csak úgy lehet sikerrel, ha minden műfajból egy jól
megválasztott példát együttesen olvasnak a tanulók a tanár vagy tanítónó
vezetése alatt s az olvasás folyamán szetulélik a műfaj kellékelt. Ilyen
eljárás mellett heti 2 órával nem lehet ozélt érni s a tanítás a szabályok-
nak csak betanulására és nem megértésére való lesz.

A harmadik osztály irásbeli dolgozatainak anyagát o csak annyiban
látnám kibóvitendöuek, a mennyiben a tanterv megjelölné, hogy egyszerű
értekezések mellett elmélkedéseket, magyarázatokat is készithemének. A
dolgozatok száma itt és a IV. osztályban leszállítható 4 hetenkint, azaz
havonhint Lre, és csak itt és a IV. osztályban volna helye a házi' fel-
adatok készítésének. o

6. Az irodalom-történettel nagyon mostohán bánik el a tanterv:
egyszeriien annak "áttekintését" kivánja. '

Szetény véleményem szerint nemzeti irodalmunk ennél többet érdemel.
A czél itt az volna, hogy a tanulőknak a magyar nyelvbeli ismere-

teit az irodalom megismertetésévei kiegészítve, irodalmunk iránt érdek-
lödést, meleg szeretetet ébreszszünk a tanuló ifjúságban s oda hassunk,
hogy ezt a szerétetet magával vigye az életbe, a hol az irodalom mindig
nemesen szórakoztató és lélekemelő barátja legyen. Evégből az irodalom
behatóbb tanulmányozása szükséges : de ekkor is különös figyelem tárgyát
főkép azok az irók és azok a korszakok képezzék, a kik, illetve a melyek
korszakalkotó voltuknál megérdemlik. Igy különös tekintet illeti meg a
XVIII. és XIX. század irodalmat, főkép ez utóbbit; a reformkorszak megterem-
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tőit minden tanult magyar nőnek ismerni kell, de nem csak száraz élet-
rajzukat, hanem munkájukat is. Szükséges evégből, hogy a tanterv ki-
emelje- azokat az időszakokat s: azokat az írókat, a kiknek megismerése
által mélyebb pillantást vetünk irodalmunkha. '

Az óraszám 2 helyett 3 lenne, ,_,
7. Egy összehasonlító tekintetet vetve a magyar és uémet nyelv

tanítására rendelt órák számára, azt láthatjuk, hogy egyenlő mértékkel
mérték, pedig nag y o n sz ü ks é ge s v oln a nem zet i nye 1vaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAü n ket
t öbb gon db an rés z e s í ten i. Ez lebege előttem, mikor a magyal'
nyelvi órák számát felemelni óhajtáru.

Kolozsvár, 1890 márczius.lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA,Keul Sa roua ,
a magyar nyelv és irodalom tanítója.

Tör t éne le m.

Tizennyolcz éve mult, hogy a hazai és világtörténelmet ta n í to m

tanító- és tanítónóképzókben ;': s ebbeli tapasztalatom alapján azon meg-
győződésre jutottam, hogy az eddigi óraszámmal és beosztással kivált a
világtörténelem tanítása majdnem lehetetlen; legalá bb kellő sikerrel taní-
tani nem lehet; mert a jobb előképzettséggel biró növendékek is oly
gyarló ismeretekkel jönnek a képzökbe, hogy 'a vázlatos, időszaki vagy
áttekintő tanmódot nem alkalmazhatjuk s az egész terjedelmes anyagót
fel kell ölelnünk, ha a legkisebb relativ sikert kivánjuk felmutatni.
. Ez okból a következőt javaslom:

Taníttassék a hazai történelem heti 3 órával már a II. osztályban;
a világtörténelem a Ill. osztályban, és pedig az ó- és középkor, kivált-
képen amívelődési viszonyokra való tekintetből; a IV. osztályban pedig
az új-kor különös , tekintettel Magyarországra, mely alkalommal az európai
események befolyása hazai viszonyainkra kiváltképen kiemelendő.

Az' óraszám a Ill.és IV, osztályban megmaradhatna.
Kolozsvár, 1890 márezius. D1 ·. Lá zá r Gyula ,

a történelem tanára.FEDCBA

NÉPOKTATÁS.'

Felhivás Magyarország néptanítóíhoz.

Szeretve-tisztelt Pályatársak!

Tizenkettedik éve annak, hogy Magyarország néptanítói egyetemes
gyülést tartottak . .Az idők és viszonyok azóta nagyot változtak, a tanítók
száma majdnem megkétszereződött; szükségét érezzük azért, hogy ismét
egybegyüljünk s a hazai népoktatásügy felvirágoztatásat ezélzó elvekről
tanácskozzunk. Elodázhatatlan kötelességünk az egyetemes gyülés tartása
azért is, hogy a tanitóság szellemi, anyagi és társadalmi állását emeljük;
hogy az ugyanazon czélokért küzdó harczosok között létrehozzuk a köz-
vetlen összeköttetést, fejleszszük a kollégiális érzületet, lelkesítsuk egy.'
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mást a további küzdelemre s megteremtsük a tanítóság között eddig oly
nehezen nélkülözött közszellemet.

Ezen elvek által vezérelterve határozta el a Ill. egyetemes "tanító-
gyülés végrehajtó-bizottságának mult évi Szent-István napján tartott-nagy
gyülése, hogy alV. egyet. tanítógyülés 1890. évben Budapestre okvet-
lenül egybehívassék. Kimondotta a hazai tanító-egyletek és' testületek
képviselőiből egybehívott mult évi nagy-gyülés azt is, hogy az egyetemes
gyülésen minden. hazai néptanítö, tanítónö, a közművelódés szolgálatában
álló bármely tanférfiú, sót tanügybarát is egyenlő joggal segyenlő köte-
lezettséggel részt vehet.

Az egyetemes gyülés rendezésével a végrehajtó-bizottS'ágközponti
választmánya bizatott meg, mely e nagy fáradsággal és' erkölcsi felelős-
séggel járó munkára azon édes reményben vállalkozott, hogyafővárosban
létező köznevelésügyi egyesületek s a főváros összes néptanítósága részéről
lelkes támogatásban részesül.

E reményben s megbizatásunkhoz híven: a m ágya ro r s' z ági
néptanítók IV. e g yeaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt e m e s gyülését Bu d a p e s tr e J B ü ü . évi
aug u szt u s h ó 20 - ára eze n n ele gy beh i v jn k.

, Ugyanazért,a midón Magyarország néptanítóit, édes testvéreinket,
a IV. 'egyetemes gyülésre ezennel ünnepélyesen meghivjuk, arra is fel:
kérjük hazánk néptanító-egyletelt és tantestületeit, valamint az egyeseket
is, tegyék meg az előkészületeket az; egyetemestgyüléere, nehogy készü-
letlenül találjon bennünket az óra, melyben negyedízben mutatjuk be
égyetemünket a világnak; legyen együlés méltó a magyar néptanítóság
nevéhez s ne maradjon elődei' mögött, sőt legyen .minél impozánsabb,
végső eredményében is minél sikeresebb; legyen InI kifejezője az ország
tanügyi közvéleményének, tüköre a magyar alkotmány alapján szépen
fejlődő nemzeti haladásnak. ,.

A végrehajtó-bizottság központi választmánya a IV. egyetemi tanító-
gyülésen tárgyalandó kérdéseket a következökbeu állapította, meg:

1 . A magyar nyelv tanítása a magyar- és a nem magyarajkú nép-
iskolában, 'kiváló, figyelemmel a nemzeti szellem ápolására.

2. A tanítói 'állás biztosítása s a tanítók szolgálatí viszonyainak
szabályozása (szolgálati .pragmatika), különös tekintettel a janítói oklevél
értékére. ' .,' .

3. A népiskolai tanterv módosítása, tekintette!' az osztott és oszt(l,tl~p'
népiskolákra. . '

4, A népis-kolai tankönyvek sezek birálatának kérdése. .
5. A tanítói közszellem fejlesztése az általános, és kötelező megyei

tanítótestületek szervezése s az egyetemes. tanítógyülések állandősi-
tása által. @ •

6. Az állami szakszerű. tanfélügyelet szervezése, tekintett el a nép-.
tanítók előléptetésére.

7. A tanítók anyagi helyzete. ,
8, Az Eötvös alap ügyének rendezé~e.,
9 .. A szakosztályok jelentései. .
10. Esetleges indítványok.

e '
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Kartársi szeretettel kérjük hazánk tanítóegyesületeit és testületeit :
vegyék e tételeket - köz-, vagy legalább választmanyi gyüléseiken -
komoly tárgyalás alá s küldjék be határozataikat legkésőbb f. é. j uli u s
h ó lO-ig vagy az alulirt elnökhöz (lakik Budapest, VI. ker., érsek-utcza
4. sz.) vagy pedig a titkárhoz (lakik. Budapest, 1. ker., alkotás- utcza
19. sz.). .

Igen öhajtandó, hogy az egyetemi gyülésre kitűzött tételekről a.
hazai szaklapok értekezéseket közöljenek. E czélból mi is gondoskodunk,
hogya" végrehajtó- bizottság" hivatalos közlönye, a "N é P nevel ö k
Lap ja" május és juniusi számaiban egy-egy külön értekezes jelenjék
meg a bizottság szakértő tagjainak tollából.

A "végrehajtó· bizottság" központi választmánya gondoskodni fog
elóadókröl, kiknek a tanítóegyesületek és testületektél beérkezett .határo-
zarokat kiadja tanulmányozás végett, hogy lehetőleg azoknak figyelembe-
vételével tehessenek indítványokat az egyetemes gyülésen.aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A központi választmány a gyiilésben résztvevők tagsági díját
2 (kettő) frtban állapította meg.

Bizalommal fordulunk azért szeretett ügy társaink hoz és a tanügy-
barátokhoz, kik egyetemes gyülésünkön részt venni kivánnak, hogy a
2 frt tagsági díjat a rendező-bizottság pénztárosához, Ku r Z S á m u e 1
kartársunkhoz (lakik IV. ker., Deák-tér 4. sz.) - legkésőbb f . évi
augusztus hó 1-ig, posta-utalvány mellett. - beküldeni sziveskedjenek.
A tagsági díj beérkezese után azonnal megküldjük az igazoló-jegyet s
gondoskodunk a tagtársak részére augusztus hó 20-ától 24-ig tartó ingyen-
szállásokról is.

Szakosztályok alakításáról, tan szer-kiállítás létesitéséről s agyülés
tagjainak szórakoztatásáról is a rendező- bizottság fog gondoskodni.

Tisztelettel s a legnagyobb bizalommal fordulunk a felekezeti isko-
lákban müködö pályatársak hoz s azok főhatóságaihoz is: legyenek bíza-
lommal irántunk s vegyenek részt egyetemes gyülésünkön. A végrehajtó-
bizottság gondoskodott arról, hogy az egyetemes gyülésen megvitatandó
tételek között egy se legyen olyan, mely szenvedélyes vitát idézhetne
elő s a közgyülésnek általánosan óhajtott sikerét veszélyeztetné. A hazai
tanítóegyletek és testületek meghallgatása mellett az egyetemi gyülés
tárgyainak sorrendjébe csak olyan tételeket vettünk fel, a melyek ez idő
szerint gyakorlati értékkel birnak s a kedélyeket haszontalanul fel nem
zaklatják.' . .

Ugyanezért elhatározta a bizottság, hogya IV. egyetemes tanító-
gyülésre kitűzött tételek előadóiul oly férfiakat kér fel, kik hazánk leg-
kitünóbb szak férfiai közt foglalnak helyet s az ország néptanítóinak bi-
zalmát birhatják. ..

Fel tehát, szeretett Ugy társaink, a közös munkára, mutassuk meg,
hogy Magyarország néptanítói is' megértettek ama nevezetes mondást:
"Hol a népnevelés ügye s ezzel a néptanítók helyzete javulásnak indul,
ott első sorban a néptanítók maguk ezen változásnak fótényezöi."

Mutassuk meg, hogy IV. egyetemes gyülésünkön is hecsületet szer-
zünk a magyar néptanítói névnek s hasznos szolgálatot teszünk a hazai
népnevelés és a néptanítók ügyének.
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Isten áldása legyen nemes törekvéseink en ; munkásságunk áraszszon
fényt nemzeti népnevelésügyünkre ; hozzon dicsőséget, boldogságot a
magyar hazára!lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Buda pesien, 1890. évi márczius hó 25-én.

A Ill. egyet eme sta n í t ó gyaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAü lés v é gre h aj t ó - biz ott s ága
. nevében:

La kits Vendel,
elnök.

Somlya y J ózsef,
titkár.

Egységes népiskola.

Mindenek előtt köszönetet kell mondanom H. A. úrnak, hogy ideális
lendületű czikkének - Egységes középiskola és a tanitóképzés" - megírása
val alkalmat adott nekem a czímben jelzert tárgyra vonatkozó nézetem
elmondására, illetőleg álláspontom pontos meghatározására. ~Iás oldalról
nem hallgathatom el, hogyakeserűségnek egy neme vesz erőt rajtam
mindannyiszor, valahányszor azt kell látnom, hogy az általános népiskola
természetes fejlődése elé, akár a törvényhozó teremben, akár más téren
akadályok gördíttetnek, illetőleg annak érdekében mozgalom indittatik
meg; ezen fájdalmas- érzés még inkább fokozódik bennem, ha tudom,
hogya mozgalom oly részről indul ki, melynek inkább volna hivatása,
hogy az akadályokat elhárítani segitse.

~iielöt~ felvett tárgy am fejtegetésébe bocsátkoznám, szükaégesnek
látom, hogyanépiskola feladatára vonatkozó véleményem elmondjam.
Azt hittem, hogy a tárgyra nézve véleményeltérés már nincs; de éppen
az idézett czikk írója győzött meg az ellenkezdról. Szerinte annak "első
feladata az okvetetlenül szükséges életfeltételek megadása, a mindennapi
kenyér megszerezhetésére való képesítés" vagy más szóval iparra, föld-
mívelésre stb., szóval szakpályára való képzés. Hogy ily sokféle czélnak
a népiskola eleget nem tehet, az nagyon is világos; de más oldalról az
is világos, hogy ebből a népiskola ellen fegyvert kovácsolni eltévesztett
dolog. Ez esetben nem a népiskolában, hanem aczél kitűzésében van a
hiba. Szerintem a népiskola czélja nem lehet a szakpályára való képesi-
tés; hanem igenis az általános m ü v e l t ség meg adá s a. De hisz
ugyanez a ezélja a középiskolának is. Az a kérdés már, mi a különbség
azon általános müveltség között, melyet megadni a középiskola van
hivatva. és a között, melyet a népiskola képes nyujtani? A középiskola
az általános műveltséget (időrendi/eg) ..történelmi összefüggésében, a saját
nemzeti műveltséget más nemzete~~t.müveItségéhez való viszonyában
nyujtja. A népiskola a müveltséget, az aktuális társadalmi viszonyok mér-
legelésével, a jelen kor müveltségét tekintet nélkül a multra és más nem-
zetek müveltségére adja. A népiskola által nyujtandó ezen mü véltség
ilynemií. felfogása adja meg a népiskolának nemzeti jeIlegét. A közép-
iskolának .a mií.veltség ily szűkebb körü felfogása fölé kell emelkedni,
mintegy képesíteni kell azt a müveltségnek különbözö mozzanatait egy
emelkedettebb álláspontról áttekinteni. .Igy fogom én fel a középiskola

* L. "Magyar Tanítóképző" II. füzet, 69. Iap.
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által nyujtandó igen: helyesen úgy nevezett magasabb általános művelt-
séget. Miután ezen általános műveltség csak egy lehet: ez .okúl szol-
gál arra, hogya középiskola is csak egységes lehet. . .

De valamint az általános mag-asabb műveltséget nyujtó középiskola
csak egységes lehet; azonképpen a szűkebb körüaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAÚ . n. nemzeti általános
müveltséget nyujtó népiskola is csak egységes lehet. Az a kérdés már,
melyek azon tényezők és viszonyok, mik az egységes népiskola kifejlő-
dését, mondhatni megalakulását gátolják? Továbbá mi módon lehetne e
bajon segíteni?

1. Nyelvében él a nemzet Ez elvitázhatatlan tény. Az egy nyeh-
által összekapcsoltak goudclkozásuk, hagyományaik, megfelelő törekvéseik
folytán egy szellemi légkörben mozognak, egymásra vannak utalva ; m íg

a nyelvben eltérők,' egymást meg nem értök, noha egyébként társadalmi
és politikai életük egymással teljesen megegyező, mi által ~em válasz-
tatnak el egymástól annyira, mint a nyelvi eltérés által. Erezte .ezt a
68-ild XXXVIII. r-cz. ; de a dolgot oly" kényes természetűnek látta; hogya
kezdet nehézségeit nem vélte czélszerűnek még' ezzel is súlyosí.tani.
Több mint tiz évnek kellett eItelni, mig körültekintő kormányunk elég
szilárdnak' érezte a talajt e téren az első lépést megtenni. E lépés ered-
ménye a 79-iId XVIII. t.-cz. "a magyar nyelv tanításáról". Az egységes
népiskola megvalósulásának első és mondhatni legfőbb aka-
dálya a nyelvi eltérés, oly nagy ezen akadály, hogy a miatt némelyek,
mint H. A. úr is, a népiskola által a nemzeti iskola eszméjét megvalósít-
hatlannak vélik. Pedig szerintem oly fontos annak a népiskola által való
megvalósítása, hogyamely perczben annak lehetetlenségét kimondjuk,
nemzeti jövőnket 'adjuk fel. Mióta' a magyar nyelv kötelező tanítására
vonatkozó törvény a nemn~agyar ajkú népiskolákban megalkottatott,
azóta ismét több mint egy évtized 'mult el.. Hogy volt némi foganatja
ezen törvénynek, azt eltagadni nem lehet; de a kik ezen iskolákat nem,
csak a statisztikai kimutatásokból, hanem saját tapasztalataik alapján is
ismerik, .azok nagyon jól tudják, mennyi azon adatoknak értéke, De ha
higgadtan gondolkodunk a tárgy fölött, át kell látnunk, bogy az más-
ként nem is 'lehet. A középiskolákban egy-egy idegen nyelv megtanulá-
sára nyolcz éven át heti 6-8' óra van szán va; és mégis ezen idő alatt
alig képesek annyira vinni, hogy az abituriens az illető nyelven kenyeret
tudjon kérni. Miként kivánhat juk hát, hogy az éretlen elemi iskolai
növendék, legfeljebb 4 év alatt heti 2 órai tanítás mellett,' a rá nézve
épen olyan idegen magyal' nyelvben annyira haladjon, hogy annak az
életben hasznát is vegye. Iiaz, 'hogy it' középískolai nyelvtanítás siker-
telenséget részben a hiányos mödszerbeu is kell keresnünk, de más oldal-
ról nem szabad felednünk,' hogy m ily fejletlen egyedekkel van a nép-
iskolában- dolgunk, viszonyítva a középiskolához. ,

Mindezek után ez a kérdés merül fel, mi módon volnának a ma-
gyal' nyelv tanítása elé gördülő akadályok nem magyarajkú népiskolák-
ban elhárithatók. Felfogásom szerint erre' csakis egy mód ván.' l!;s ez az,
hogya magyal' nyelvet nem m i n t tantárgyat tanítjuk,
ban e u l I I I int tan nye 1 v e í, a tan tál' g Y a k J e gal á b b fel éne k
tan í tás állá 1 has z I I á lj I I k. E gondolatot bennem Ben el elm l' e
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, beszterczebányai püspök úr is megerósítette, . ki a mult őszi bérmaútja
alkalmával aZO!! kivánságának ' adott kifejezést, hogya, vallas kivételével
minden tantárgy magyarul 'tanittassék. Hogy idegen ajkú, polgártársaink
megnyugtattassanak, elengedhetetlennek vélném, "rniszerint az anyanyelv
írása és nyelvtana valamelyik osztálybanelkezeltessék. Ha' figyelembe
~eszszük azt, hogy a növendék az iskolai' napi 4- 5· (irán kivül különben

. is 'szülő nyelvét használja, 'a jelzett iskolai utopótlás nagyon is elég volna
arra, hogy a növendék anyanyelvét teljes életében el ne felejtse. Ha:t
tervbe vett kisdedóvó törvény a népiskolába belépő növendéket' annyira
előkészíti, hogy ott a "beszéd- és értelemgyakorlatok" magyal' nyelven
lesznek kezdhetők: akkor az általam ajánlott tervnek mi sem 'áll útjá ban.

Ha ezek ellenében valaki az erőszakos magyarosítás vádját hányni
szememre, bátorkodom neki megjegyezni, hogy csupán a nyelv tudása
még nem teszi magyarokká idegen ajkú polgártársaink at. Ismerem ért a

~panszlavizmus vezetőit és mondhatom, hogy egy debreczeni ügyvéd nem
beszél jobban magyarul, mint ők és egy rnoszkvai ügyvéd nem gyülöl
-bennünket jobban, mint ók. Ismerek más oldalról férfiakat, kik egy szót
sem tudnak, nagy sajnálatukra, hazánk édes nyelvéből ; de azért a
haza szeretetébeú nem állanak legjobbjaink mögött. Hisz mi nem akarjuk
idegen' ajkú polgártársainknak anyanyelvét elnyomni, csakis azt, kiváu-
'juk, hogy a triellett az állam nyelvét is bírják. Miután én e czélra az
általam említetten kivül más eszközt nem tudok, a ki pedig akarja a
czélt, annak akarni kell az eszközöket is: azt az' intéző 'körök figyel
mébe újra ajánleni. Ha e bajon segítünk, a népiskola egysége elé gör-
dülő egyik igen lényeges akadályt az útból elgördítettük.

II. A népiskola egysége megvalósulásának egy másik akadálya az
osztott és osztatlan iskolaegymásiránti viszonyának szabályozatlanságában
keresendő. Népiskoláink 78%'a osztatlan, azaz egy tanító hat évfolyamot
tanít. Ezen arány hivatalos megállapítása még nagyon is kedvező, és úgy
állt elő, hogy a polgári iskolák és felsőbb leányiskolák is a népiskolák-
hoz lettek számítva; pedig tudjuk, hogy egy-egy ilyen intézetben lO~lZ
egyén is tanít. Ha a tantárgyakat lehetőleg csoportosítjuk az osztatlan
iskolában, egy·egy évfolyamm heti 9 óránál semmi esetre sem jut több.
Igaz, hogy eg"}' ügyes szakavatott tanító minden növendéket valamicsen-
des muukával akkor is elfoglalja, mikor más tanfolyamakat tanít; de
más oldalról az is elvitázhatatlan tény, hogya valódi tanítás csak az, a
mit- a tanító közvetetlenül nyujt. A Bell- Laneaster-féle módszert pedig a
mai kor peadagogusa csak akkor használja, mikor más módon már egy-
általában nem tud magán segíteni, s ekkor sem tulajdonít neki nagy
jelentőséget

Ezekből az következik, bogy az osztatlan (egy tanítóval biró)
iskola, sőt még a kétosztatu is, az osztott (hat tanítóval biró) iskolával
semmi körülmény között sem versenyezhet. Pedig a törvény sem az el-
végzendő tananyagban, sem a külön fajta .iskolák által kiállítandó bizo-
nyítványokban különbséget nem tesz. Mivel az osztatlan iskolák a nagyobb
számot képviselik, nagyon természetes, hogy azok az egész institucziót,
úgy a középiekolák előtt, mint az életben, kompromittálják. Ha valaki
ez állításban kételkednek, batorkodom azt a középiskolai tanárok leg-
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közelebb tartott tanácskozásaira utalni, hol a középiskola elékészítő osztá-
lyának szükségét a népiskolában nyert hiányos előkészülettel okolták meg.
Ugyanez állítás igazolására hivatkozom a január elsején kelt ama miniszteri
rendeletre, mely az osztatlan iskola tanítóit utasítja, hogy első sorban
iparkodjanak növendékeiket írni, olvasni és számolni megtanítani. Felfogásom
szerint a Ratio Educationis, mely falusi, kisvárosi és városi iskolákat
különböztet meg, s mindegyik iskola számára más terjedelmű anyag ot
jelöl ki, a jelenleg érvényben levő népiskolai törvénynél sokkal helye-
sebb útat követ - legalább e pontra nézve. Nem helyeslem ugyan az
elnevezést; de ha a "falusi" iskolát osztatlannak. a "kisvárosi"-t két-
három' osztatúnak, a "nagyvárosi"-t hat osztatúnak veszszük: ekkor fel-
fogásom szerint a Ratio Educationis álláspontját. jelen viszonyainkhoz
alkalmaztuk. Ezen érvelés ellen fel lehetne hozni, hogy amit a Ratio
törvényileg állapít meg, ugyanaz miniszteri rendelet által is szabályozható
volna. E felfogásban azért nem osztozom, mivel a különböző iskolák
számára megszabandó tananyag azok bizonyítványainak is másfokú érté-
két vonná maga után. Már pedig én ily fontos ügyet miniszteri rendelet
által intézendőnek nem vélnék.

Mindezekből azt következtethetem, hogy a különbözó állapotú iskolák
számára más-más tananyag tűzendó ki; mindazonáltal oly módon, hogy
azok között a szerves összefüggés ne szenvedjen. Véleményem szerint a
XXXVIII. t.-cz.-nek a népiskola (osztott) elemi évfolyamaira vonatkozó része
oly tökéletes, hogyannál tökéletesebbel egy ország sem dicsekedhetik.
Azon tananyagót tehát, melyet az kitűz, meghagynám. a 4-6 tanítóval
biró (4-6 osztatú) népiskola számára. A 2-3 tanítóval (2-3 osztatú)
biró iskola hat évfolyama számára azon tananyagot osztanám be, melyet
a törvény az öt osztály számára ir elő. Az osztatlan iskola (egy tanító)
hat évfolyama számára pedig a törvényben lévő első négy osztály számára
előírt tananyagot osztanám fel. Ezen. szabályozás szerint, ha valamely
iskolából a növendék egy más fajtába átlépne, nem az évfolyam volna
az irányadó, hanem az azon iskolák számára kitűzött tananyag. Igaz,
hogy ezen szervezés mellett az osztatlan vagy kétosztatu iskolák növen-
dékei, az időt illetőleg, hátrányban volnának; de legalább tényleg el
volna végezhető a kitűzött tananyag, s az illető iskola nem kompromit-
táltatnék, s azok számára, kik tovább is kivánnak tanulni, a haladás
biztosíttatnék. A mostani módszer mellett hány növendéknek kell évről-
évre ismételni, ~ pusztán csak azért, mert az alap hiányosan lett
megvetve.

Az osztott és osztatlan iskola egymás iránt való viszonyának ilynemű
szabályozása a népiskola egységének nem hogy ártana: de az egység
megvalósításának elengedhetetlen kelléke.FEDCBA

Ill. A népiskola egysége megvalósulásának további akadályát a nép-
iskolai tanintézetek szerves kapcsolatának hiányában találom. A törvény
szerint népoktatási intézetek: az elemi iskolák, felső népiskolák, polgári
iskolák, s a törvényen kivül : a felsőbb leányiskolák. A tanítóképző-inté-
zeteket nem veszem ide, mert azok népoktatási szakiskolák.

A szerves összefüggés törvényénél fogva minden egy czélra szolgáló
magasabb fokú intézetnek ri. közvetlen alatta álló intézet folytatásának
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kellene lenni. De vajjon így van-e ez? Fájdalom, nagyon is nem így van.
Igaz, a felső népiskola szervesen kapcsolódik' az elemi népiskolához, de
mily nagy az eltérés a polgári iskolákra és felsőbb leányiskolákra nézve!
Ezen eltérés nem csak abban nyilvánul, hogy ezen iskolák nem a nép-
iskolák hatodik osztályához kapcsolódnak, nem mintegy annak folytatását
képezik, - hanem nyilvánul a rendszer és módszerben is. A népiskolában
az osztályrendszer dívik, a polgári éa felsőbb leányiskolákban a szakrend-
szer ; a népiskola tanit, a polgári és felsőbb leányiskola már előadni
kiván. Sőt akadunk - és nem ritkán - olynemű tendencziákra is, a
melyek ezen intézetek nép oktatási jellegét tagadásba kivánják hozni. Ezen
tendencziát tartom én népoktatási intézetl-e nézve a legszerencsétlenebb-
nek. Különbeu én ezen tendencziának gyökerét nem az egyénekben, hanem
az instituczióban találom. Vizsgáljuk a dolgot. Vajjon megfelel-e a polgári
iskola a czímben jelzett czélnak? Vajjon a középfokú polgári osztály:
kiskereskedö , iparos, földrniveléssel foglalkozó kisebb birtokos osztály
nevelő intézete-e az? A polgári iskola hatodik osztályát végzett ifjú -
egy miniszteri rendelet szerint - lehet pósta-, táviró-, vasúti tiszt, más
hivatali kezelő tiszt, irnok stb. Bizony ezek az urak már nem- számítják
magukat a középfokú, polgári, hanem sokkal inkább az értelmi kereset
után élők osztályához? A polgári iskola növendékeinek más része csak
azért jár' a polgári iskolába, hogy a reál vagy gimnázium megfelelő
osztályába átléphessen. A polgári iskola, ily czélnak szolgálva, korcs-
középiskola. Lueus a non lucendo. Polgári iskola, pedig a szerosabb érte-
lemben vett polgári életpályákról 'az embereket elvonja. A polgári iskola
életrevalóságát a legtöbben, mondhatni kivétel nélkül, a polgári iskolák
alakulása és növendékei száma által vélik megokolhatni. Pedig vajjon
önmagában rejlik-e a polgári iskola életforrása ? A mi azok alakulását,
keletkezését illeti, keletkeznek, mert a 157 polgári iskola közül 40-et a
kormány tart fenn, 40-et segélyez. A többi is él, mert mesterséges eszkö-
zökkel istápoltatik. 20 középkereskedelmi iskolával van kapcsolatban, a
legnagyobb részében,. mint fakultatív tantárgy, a latin taníttatik, a polgári
iskola növendékei a katonai szolgálat kedvezményeiben részesíttetnek stb.

Ezen tények eléggé bizonyítják, hogy a jelenlegi polgári. iskolák
életének tényezői idegen légkörbél valók. Az említett okoknál fogva nem
helyeselhetem azon felfogást, mely a jövő egységes középiskolájának mag-
vát a polgári iskolában véli fellelhetni. De nem helyeselhetern azért sem,
mivel elhibázottnak, korunk demokratikus felfogásával ellentétben állónak
látok minden kulturpolitikát, mely egy nemzetnek csak választottjaira van
alapítva. Ezen kultnrpolitika összeegyeztethető a rendi alkotmánynyal, de
nem az igazi demokracziával.

Mindezen okoknál fogva én a jel eni egi polgári iskolát nemcsak
népoktatásunk , de egyáltalában közoktatásunk keretébe egyáltalában be-
illeszthetőnek nem találom. A polgári iskolákra elmondottak nagy része
áll a felsőbb leányiskolákról is.

Hogy meanyire útjában állanak a polgári iskolák és felsőbb leány-
iskolák az egységes népiskola kifejlódésének, kitünik még abból is, hogy
az iskolák az elemi népiskola negyedik osztályából vonják ki növendé-
keiket; tehát éppen. akkor, mikor a népiskolának munkáját be kellene
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fejezni, mikor alkalma volna bebizonyítani, hogy csakugyan- képes a .rá-
bizott feladatnak megfelelni.

'Mindezekből pedig nem az következik, mintha én a polgári iskolá-
'nak elv i ellensége volnék, hanem sokkal inkább az,' hogy annak sorsát
nagyonis szívemen viselem; de nem az olyan polgári' iskoláét, mely
létének táplálékát idegen talajból szedi, mely hivatásával ellentétes czélo-
kat szolgál: hanem az olyan polgári' iskolának, mely hivatásának megfelel,
mely igazán polgári osztályt nevel. Egy ilyen polgári iskolának magvát
én a mi jelenlegi fe ls óaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI I é P isk ol á n k ban 'látom. Látom pedig azért,
mivel a felső népiskolát végzett ,ifjú sem vasúti,sem táviró stb. tiszt nem
lehet, tehát akarva nem akarva, ú. n. polgári életpályát kell választania'; továbbá
azért; mivel a felső népiskola szervesen kapcsolódik az elemi népiskolához,
annak egységes kifejlődését nem gátolja, sőt inkább annak természetes
betetőzését képezi. Hogy nálunk a felső népiskolák erőre jutni nem bírtak,
annak okát én egyrészről azon természetellenes támogatásban találom.
melyhen a polgári iskola a felsőbb népiskola rovására részesíttetik ; más-
részről az iparos-osztályúak elóitéletes magatartásában! Ha vajamely ipa-
rosnak csak kissé is jobban megy dolga, gyermekéböl már erőnek erejével
urat akar képezni. Ha a szeretett magzat a középiskolából kibukik ~-. a
polgári iskolába adják; nem azért, hogy iparos legyen, hanem sokkal
inkább azon utógondolattal : "hátba megjavul" és mégis lehet püspök,
vagy legalább miniszter. Hazánk jól felfogott érdeke azt követeli, hogy
ilynemű tendencziák közoktatási instituczióinkban nemhogy gyámolíttassa-
nak, de inkább felvilágosító ellenhatásra leljenek : mert az ország mind-
addig boldog nem lesz, míg a tisztességes munka kellő tiszteletben nem
részesül.

Hogy e tárgyban nemcsak én gondolkozom így, annak igazolására
bátor vagyok Europa két vezérnemzetére, a németre és' francziára (az
első a vezérszerepet viszi a paedagógiai, a másik az ipar terén), vagyis
ezeknek legilletékesebb testületeire hivatkozni. A mult év pünkösdjén
Augsburgban ülésezett a XXVIII-ik egyetemes német tanítói gyülés.,A
tanítók Weichsel előadónak a "Német népiskola kiépítése" czímén tartott
előadására a következó határozatot fogadták el: "A mai gazdasági, ipar,
üzleti és állami élet a felserdülő ifjúság nagy része iránt magasabb m ű -

velédési követelményekkel lép fel, mint a milyet a hétosztályú általános
népiskola nyújt. Miért is sürgósen szükséges, ezen népiskolával sze r ves
kap c sol a tb a n oly középfokú (polgári) iskolát berendezni (előadó
szerint két osztálylyal,) mely népünk ipari élete továbbmenő szükségletei-
nek megfelel". * ' . • .

A Párisban ülésezett népoktatásügyi nemzetközi kongresszus azon
kérdés kapcsában : "lVIely alakban 'és mily mértékben nyújtható az ipari
oktatás az elemi és felső népiskolákban és a tanítóképzőkben ?" tárgyunkra
nézve a következökben állapodott meg: a) A felső népiskolának az elemi
iskola folytatásának és továbbfejlődésének kell lenni, úgy tan ter v ébe n
mint módszerében és paedagógiai eljárásában.lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAb) A felső népiskola tény-
leges szervezetében a társadalmi szükségletek egy sorozatanak felel meg

'" L, Paedagogium 1889. szept. -havi füzet, 790. L
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éiráltalános tanítási tervezetéhen fenntartandó. A kézi munka csak mint
a névelés eszköze vezétendö oda be."

Annak igazolására, hogy a szóban levő tárgyra nézve álláspontom
már évekkel ezelőtt ugyanaz volt, bátor vagyok a "Magyar Tanügyben "
"Határkérdé~ek a nép- .és középfokú oktatá" teréről", czím alatt megjelent
ezikkemre hivatkozni.** Az idézett enuncziárziők· álláspontomban csak
megerősítettek. .

A fentebbiekből nem azt kivánom én következtetni, hogy mi vala-
mely nemzetnek, legyen az bál' még oly fejlett is, instituczióit szolgailag
fogadjuk el; de azt minden világosan látó el,' fogja ismerni, hogy mi sem
közmívelódési, sem ipari tekintetben, sem' 'a németnek sem a' fraucziának
fölötte nem állunk. Ha tehát e két nemzet zöme közmívelódési ' szükség
leteit a mi felsö népiskolánknák megfelelő intézetek kielégítik: nem látom,
itt, miért volna nekünk ezen intézet körén túllépő polgári iskolákra szük-
ségünk. Ha a polgári és felsőbb leányiskolák első két osztálya a nép-
iskola V-ik és VI-ile osztályává, a felsöbb osztályok - esetleg polgári iskola
czímén Ca név nem határoz)" - felsőnépiskolává, a (hol teljes polgári
iskola van, valamely ipari szakkal megtoldva,) alakíttatuának át : a népiskola
egységének ismét egy akadálya elháríttatnék. A törvény jelenleg minden
5000lakossal biró várost polgári iskola állítására kötelez ; az általam
ajánlott tervezet elfogadása mellett ezen czenzus 3 ezerre is le volna szál-
lítható, Ily módon megközelítőleg ezer felső népiskola vagy ha jobban
tetszik, ily nemaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAű "polgári iskola" volna állítható. Ilyetenként ezen in-
tézetek valóhan a nemzet zömét, annak polgárait nevelnek. . ,

IV. A népiskola egységesítéséról levén szó, nem hagyhatom teljesen
említés nélkül a hitfelekezetü eltérést sem. Nem tulajdonítok azonban
ennek nagy jelentőséget, mert szerintem az iskola jósága nem annak
jellegétől, mint inkább a benne működó tanítók képzettségétól és buzgal-
mátói függ. Mindazonáltal nemcsak az iskola, de az illető községek érde-
kében is állónak látom, hogy ahol az egyes felekezetek külön-külön
nem birnak jó iskolákat fentartani: egy községi iskola' - esetleg több
osztatú - felállítására egyesüljenek.

V. Végül még egy intézményt kivánok félemlíteni, mely bár a nép-
iskolai intézetek keretén kivül esik, a népiskolai egység kifejlődésének
útjában áll. Es ez a középiskolák intézménye jelenlegi szervezetükben. A
középiskolák épúgy, mint a polgári iskolák és felsőbb leányiskolák a
népiskola I'V-ik, néha III-ik osztályaból veszik növendékeiket, tehát ennek
természetes fejlődését épúgy gátolják, mint amazok. Ha a középiskolák
a népiskolák rovására való terjeszkedési vágyukat a népiskola hiányos
szervezetéból és rosszaságaból merítik : méltán meg várható tőlük, hogy ha
annak szervezeti hiányosságai orvosoltatnak, ök is hajlandóbakká lesznek
a népiskolának az általuk elfoglalt tért ismét vísszaengedni. A középiskola
első és második osztályának tananyaga csekély .kivétellel, sőt részben a
harmadik osztály é is, csaknem az elemi iskola ötödik és hatodik osztá-
lyának tananyagával azonos. Ha tehát valamely munkát a népiskola is
elvégezhet és pedig mondhatni harmadrésznyi költséggel : nem látom át,

'" L. Revue Paedagogique 1889. jul.-aug., 134. 1.
* * 1886. ápril. szám.

:.\l .GYAR TANÍTÓKÉPZŐ. 13



194zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

miért kelljen azzal a középiskolát terhelni. Igen helyesen nevezi a frauczia
szervezet a lyceumok első ket osztályát "cours elementaire"-nek. Ezen
szervezeti módositást a következók is ajánlják. .Sok város vagy község
azért nem állítja fel a népiskola V-ik és VI-ik osztályát, mert helyben
középiskola van; tehát, ha valamely szülö nem akarná is gyermekét a
középiskolába adni, mégis kénytelen vele, mert helyben más iskola nincs;
iskoláztatnia pedig kell, mert a törvény elrendeli. Ily módon sok ifjú a
középiskolában ragad; holott más viszonyok· mellett iparos vált volna
belőle. A középiskola első két osztálya azért sem helyettesítheti a nép-
iskola két felső osztályát, mert a mit ő alapvetőleg a felsőbb évfolyam ok
számára tanít, ugyanazt a népiskola befejezőleg közli. Azonkívül meg-
fontolandó az is, hogyanépiskola negyedik osztályát végzett növendék.
fejlettségi foka nagyon ingatag alapot nyújt annak megitélésére, vajjon
az az értelmiségi pályán be fog-e válni; míg az elemi hat osztályt elvég-
zett növendékre ez irányban sokkal biztosabb következtetést vonhatunk.
Meg vagyok győződve, hogy ha a középískola - természetesen évfolya-
mainak leszállításával - növendékeit a népiskola VI-ik osztályaból tobor-
zaná : nem volna képtelen azok 25-30%-át javító- vagy osztály-vizsgára
utasítani minden évben. És ezzel a népiskola egységes kifejlődésének
szintén nem lényegtelen akadálya ismét elhárittatnék.

Végül azon szilárd meggyőződésemnek vagyok bátor kifejezést adni,
miszerint a népiskola egységének ilynemű kiépítése: nem zet i eglkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAY:
ségaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAü n kal a p k ö v e.

Ezért ajánlom az elmondottakat intéző köreink szives figyelmébe."
Somogyi G éza .

"; Somogyi úr csikkéhen igen helyes és figyelemre méltó fejtegetések vannak
a felvetett fölötte jelentős thémára nézve. Némely véleményéhez szó fér; én e helyen
csak azokra kivánok refíektálni, a mik egyenesen "Az egységes középiskola és a
tanítóképzés" ceímü czikkemre vonatkoznak. Ebben én azt mondottam, hogya nép-
iskola első (de nem egyedüli) feladata az okvetetlenül szükséges életfeltételek meg-
adása, a mindennapi kenyér megszerezhetésére való képesités. Ezzel szemben Somogyi
ú r azt állítja, hogyanépiskola czélja az általános míveltség megadása, az aktuális
társadalmi viszonyok mérlegeléséveI. Hát az általános míveltség mai napság nem
okvetetIenül szükséges életfeItétel? és ~z aktuális társadalmi viszonyok mérlegelése
nélkül lehet-e biztos kenyérkeresetre képesíteni ? Lám, talán még sem állunk oly
távol egymástól, mint Somogyi úr gondolta. Azt sem mondottam én, hogy a nép-
iskola nem lehet egységes és igazán nemzeti, még kevésbbé azt, hogy ne legyen!
Csak azt kellett - sajnálattal - konstatálnom, hogy természeténél fogva nem egy-
könnyen és nem egyhctma r válhatik egységessé. Az ennek útjában álló akadályok el-
hárítására nézve több igen megfontolandó nézetet fejteget Somogyi i l ! ' és én örvendek,
hogy igénytelenczikkecském adta meg erre az alkalmat. Nekem is ideális czélom,
hogy népiskolánk igazán egységessé és nemzetívé váljék, de ebből nem következik
az, hogy mellőzzünk oly intézményt, a melyet kezdettől fogva azonnal egységesnek
és nemzetinek lehetne szervezni, Epen azért, mert én sem helyeslem azt a kultur-
politikát, mely egy nemzetnek csak választottjaira van a priori alkalmazva, azért
kivánom az egységes középiskolát. Ennek végén válhatik el a szellemi választottság,
amely - megengedi Somogyi úr - nem ellenkezik a demokráeziával.

Felhasználom ez alkalmat annak a megjegyzésére, hogy amint látszik, a ,Felső
nép- és polgári iskolai közlöny" idei I l l . számának lapszemlésze (94. 1.) félreértette
szóban levő czikkemet. Szemlész ú r azt állítaj, hogy a polgári iskola nem fér össze
a klasszikus nyelvekkel ; igen helyesen, de hát az én czikkem melyik sorából vagy
sorai közül lehetett kiolvasni azt az abszurdumot, hogya polgári iskolában, illetve
az általam kontemplált egységes középiskolában, latint meg görögöt tanítsunk? L~p-
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szemlész elutasítja az én felfogásomat a polgári iskoláról, mint már is létező egy-
séges (a mint félreérthetetlenül kifejtettem : alsó) középiskoláról. A szerkeszWség
pedig az idei IV. számban (124. 1.) jó vastag betűkkel és megjegyzés nélkül közöl
oly passzust, a mely lényegileg nem mond egyebet, mint én. Ezzel - úgy látszik -
nekem ad igazat lapszemlészével szemben.lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAH . .A.

Zenetanítás a budai állami tanítóképzőben.aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA*

Az egyesületi élet nyilatkozásai, a tanugyi folyóiratok hasábjain
megjelent irodalmi szakaszok, vagy épen a kormányrendeletek között
ujabb i-dőben nem egyszer találkoztunk olyanokkal, melyek közelebbról
vagy távolabbról a tanítóképző-intézeti zenetanítást is érintik. ,

Ilyen volt a néhány évvel ezelőtt megpendített s csakhamar el is
hangzott kántorképző felállításának eszméje; ilyen a népiskolai ének-
tanítás ügyében folyt hosszú s elég áldatlan vita; közvetetlenebb érdekű a
tanítóképző zenetanárok fizetésének rendezése, melyet (igen helyesen) sem
az intézők, sem maguk a zenetanárok nem választanak el magától a zene-
tanítástól; az egyházi zene tanítása ügyének felszinre vetése meg épen
egy rég érzett hiány megszüntetésére irányzott törekvés első lépcsőjét
képezi; a már sokáig el nem odázható tanterv-revizió szintén nem zár-
kózhatik el majdan a legutolsó tanterv létrejötte óta véghez vittek vagy
elmulasztottak számbavételétől és kritikájától.

Az üdvös eszmecserében részt kell venniöka tanítóképző zenetana-
toknak is; ők látván a bajnak sokszor a beavatottak szemei előtt is
rejtve maradó okait, ók mutathatják meg legalkalmasabban az utat, mi-
ként kellene a képzőintézeti zenetanításnak néhol tán dilettantizmus, de
legtöbb helyt a rendszertelenség vagy épen a rossz rendszer kátyujában
megfeneklett szekerét emelni.

Minthogy inkább czélra vezetőnek gondolom, ha az ismeretszerzés
legbiztosabb forrásához, a tapasztalathoz fordulva, az akadályok távolit-
gatása mellett épen a tapasztalatok által megizmosodott elvek emeltyűit
alkalmazzuk, mint ha a nyers erők dorongjair vagy a reformerek kipró-
bálatlan gépjeit vennők elő: e sorokban a budapesti állami tanítóképző
intézetben dívó zenetanítás rendszerét óhajtom ismertetni.

Két irányban óhajtok a nevezett képzőbeli zenetanításról szólani.
Egyikben rámutatok azon intézkedésekre, melyek részint a külsö körül-
mények okozta ferdeségek javítását, részint a tanterv fogyatékosságának

sát czélozván, külön rendeletek alapján csak a budapesti állami
tanítóképzőben léptek életbe; másfelől közlörn a zenetanítás rövid tan-
menetét, melylyel a tanterv által megjelölt keret betöltését óhajtom váz-
latosan feltii.ntetni. Az első inkább sze r v eze tb e vágó lévén, jelenté-
ségét tekintve sokkal inkább méltó a figyelemre, mint ez utóbbi, mely

* Ezen ismertetésben felhasznált s még eddig közzé nem tett adatokat T. Gyer-
tyánffy István igazgató Í1r volt szives rendelkezésemre bocsátani, melyért fogadja
itt is hálás köszönetemet. • Sz. B.
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'amannak á mint állandóságával nem dicsekedhetik, ép úgy nem czélozza
-általánosittatását 'sem.

1.

A szervezetbe vágó intézkedések két legfontosabbjaaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi " a) a fe l-
y éte J i viz sg á 1 a tok elrendelése;lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAb) az egy ház ize n e tanításá-
nak életbeJéptetése. '

Lássuk mindkettót.
Hosszú és nem érdektelen története 'van e' felvételi vizsgálatoknak.

Mivel azonban -ennek részletes leirása (talán épen .szerfelett tanulságos
voltánal fogva) inkább egy tanügytörténeti szatíra, semmint egyegy'
szérü ismertetés keretébe való, megbocsát a szives olvasó, ha a krónika-
iró tollát. az .oknyomozóéval coserélem fel

A. képzőintézet növendékei között kétféle elem volt, mely a tanítás
rendes menetét ~ ha nem' akasztotta is épen meg --c- mindenesetre gá-
tolta, .lassnbbá tette. Az egyik féléhez. tartoztak azok, kik képzöról-képzöre
-csél-csap: módon vándorolva, mint kihaléfélben : levő, modern utódai a
.középkori ABC:vadászoknak, valóságos rémei voltak az általuk felkeresett
képzöknek addig, míg. elvégre önismeretre jutván, jobbnak látták olyan
-pályára lépni, melyen nem gyülölik őket annyira az Istenek. Meanyire
meghiusítják vala az' ily kóbor szellemek a tömeges tanításnak minden
eredményét,' melynek titka épen az együtt tanítottak nak általános szin-
vonalra .emelésében áll,' mennyi zavart okozhattak az egyöntetűségben ma
'~em igen leledző rendszer' mellett : "kitanult" lézengő Ritterek, általában
pedig mennyi vesztegléssel járt egyik vagy másik tényező részéről a ta'
nítás : avatottak előtt nem szükség bizonyitanom. Ezen anomalia szülte a
t ' e.c h I I tk a i .tárgyak alól. való felmentéseket, melyeknek jogát azonban
'a aniniszterium magának ta-rtván fenn, a merev bürokratizmus útvesztőjé-
ben' az' engedélj megadása akárhányszor elmaradt - örökre, vagy addigra,
-mire a. felmentendö már. tovább: állott. Az átlépést szigorító rendeletek
erélyes kereszttilvitele folytán, bátran elmondhatjuk, e baj majdnem
egészen megszüntnek tekinthetö .
. ' . Ezekkel szemben állt a másik, tál) még félelmetesebb csapat; ebbe
azok tartoztak,» kiket, mikor .a zene rithmusi, de különösen melódiai ele-
-meinek .reprcdukálasára került a sor, Corti-féle szervük gyarlósága követ-
,l{e~tébe:n hangjuk következetesen cserbenhagyott. Nem mondom, hogy a
"zenei hallással" nem birök teljesen, tanithatatlanok volnának, mert hisz ,a
baj::'lehet 1 á tsz ólag o s, . 13 'származhatik a gyakorlat telj es hiányából
iSj:de hogy az ilyenek oktatására ismét épen a tanítóképző .nem vállal-
kozbatikj. azt 'bizton biszem.: Ujra a-felmentés szükségben segítő eszközéhez
kellett folyamodni, mely ezeknél viszont' az éne k r e vonatkozott, mig a
zene .elméleti hallgatására jó darabig ,épúgy kötelezve valának, mint az
e p I szervűek. E felmentésele minden bonyolult kúszáltságuk mellett is
azonban csak: külsö, hogy úgy mondjam negativ eredménynyel jártak :
3: felmentettek nem g'átolták az arra valók rendszeres haladását. Ezen el-
járás is c-ak hamar tarthatatlannak bizonyult, Mert midóu a törvényhozás
a népnek nyujtaudó ismeretanyagot kodifikálván, az éneket is a köte-

, lezó tárgyak sorába igtatta (186'8: XXXVIII. t-cz. 11. §.), ebből önk ényt kö-
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vétkezett, hogyaképzőintézet, mely végeredményben 'a, népiskolaiaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAta - :

nítók elsőrangú eszközeinek megadasát . czélozza.e .végkép .. szabadulni
óhajtott azoktól, kik az ilyes felmentések által nem lehettek .a: néptanítói.
tökélyeszményképei, s kik a -népiskolai étlapnak épen cse meg é it
nem óhajták (vagy nem tudták) megízlelni és megtelelterni.

Hosszas vajúdások után látott napvilágot az igazgatótanács okadatolt .
felterjesztésére az 1880. ápril 14-én kelt 6945. sz. magas miniszteri ren-.
delet, melyben jóváhagyatik. hogya "tanítóképezdébe. felveendő növén- ..
dékek ének- és zeneismereteikból a z ah hoz val ó kép ess é g eik
meg it é 1 het é se v é get t megpróbáltassanak". ... .

Az egyházi zene tanítására vonatkozó intézkedésnek rövid' a törté-
nete. Ú gy látszik a tanári kar és az igazgatótanács igen természetes - tisztj é-

nek s könnyen megoldhatónak találta az arról való gondoskodást, hogy.
a tanítónövendékek a kantori szolgálatokra is' alkalmasakká tétessen ele
Az ezen' irányban tett lépések. alig 1-2 hó lefolyása alatt kedvező ered-
ményre vezettek. A~ 1880. évi 6798. sz. rendelet (csak kisérletképen
ugyan s csak. egy iskolai év . tartamára) életbe lépteti az egyházi zene
tanítását, melyról részletes jelentést vár. E jelentésnek az akkori seged-
zenetanár' óra- és tanítási tervezetéhen (megj. az intézet multját és jelenét
ismertető értesítőben 303. 1.) van nyoma .. A folytonos . (az utolsó 8 év
alatt mintegy 6 izben történt) személyi változások folytán 'egy-egy tanár
nem kisérhetvén végig egy tanulói nemzedéket, maga a terv egészében.
meg sem is volt valósítható, épen az említett ok miatt évről- évre többé-
kevésbbé módosulván. Ezt illetőleg nem is ez itt a legfontosabb. Az első.
figyelemreméltó körülmény az, hogy az egy ház ize n e ta n í tás a m á r.
1 ö80: ban éle tb elé pet t s azóta (évről-évre nyert. megbizatások alap-
jim) folyton gyakorlatban van. A. másik az, hogy ez által, miként az.
alább közölt táblázatból látható, az egész tanfolyam zeneóráinak száma
231'a rúg s végre, hogy e tárgy at a tan í t ó kép z ö ize n e tan it r
tan í tj a, mi által óráinak száma l-í-ról 18-ra, illetőleg 19-re 'einelkedik." .

Ez utóbbi pont annyival is inkább megérdemel némi reflexiót, mivel
az orsz. közoktatási tanácshoz legujabban intézett magas miniszteri ren o

delet első pontja (1.. M .. Tk. I I I : 15.8. 1.) épen a tanítási illetékesség el-.
döntésére 'yonatkozik. .. > . .

Aligha csalódom, ha azt hiszem, hogy ennél a kérdésnél két (leg-
feljebb három) féle állású egyén jöhet számításba. A pap, mint hitoktató
s a szertartások magyarázója,** a kántor, mintlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa z egyházi zene gyakor-
lati művelóje s a képzóintézeti. zenetanár.

Mivel a liturgialis (vagy általában egyházi) é 11 eke n kivül a leg-
több felekezet egy házában a h li, 11 g sze r esz' e ne. is míveltetik, a lel-
készek re e feladat nem igen volna bizható. . . . .

A kantorok alkalmazása is előre nem látható nagyakadályokba '
ütközhetnék. Igy (hogy csak sebtiben említsek néhányat),. maga az. állá- ..
sukkal járó képzettség, a személyes .képzettaéget nem tekintve, általában.:

* Miként oszlanak meg az elemi és polgári képző tanítási órái a rendes és
segédtanár között, az itt teljesen közömbös lévén, figyelmen kivííl maradhat.

*~ Igy van a budapesti állami tanítóképző nél (főkép a nyelv miatt) a kii1önben
elenyésző csekély SZáIOÚ g ö r. - kel. vallású növendékeket illetőleg. . '
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nem kvalifikálja, őket képzőintézeti tanárságra; a képzók színhelyén való-
szinűleg nem minden felekezetnek van kántora a 3-4-féle felekezethez
tartozó növendékek igényeihez képest; hivatásuk sem olyan természetű,
mint a melyet az iskola érdekeinek mindig és feltétlenül alá lehetne
rendelni, végre bizonyára szenvedhetne a tan í tás egy ség e, a t a n-
t á r gyak kap c sol aaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt a, mely összefűzi az egyházi én<jket az ének-
tanítással, az orgonálást a zongora- és orgonatanítással, s mindkettőt a.
zene alfájával és omegájával: a legelemibb ismeretekkel s az összhangzat-
tannal.

Nem kalandozom tilos téren, mert midőn azon okokról óhajtok
szólani, melyek a tanitóképző zenetanár illetékessége mell e t t szólanak,
ismét a budapesti állami tanítóképző zenetanítási . rendszerének állapotát
ismertetem. .

A kérdés lényege (nem tekintve a netalán támasztható felekezeti
aggodalmakat, melyek a tanár munkakörének szigorú körvonalozása, s a
felekezetek által készítendő útmutató könyvek által könnyen elenyésztet-
hetők volnának), abban áll, hogy képezhetök volnának-e jelen viszonyaink-
hoz képest ezen tiszt viselésére alkalmas zenetanárok ?

Az intézők előrelátó bölcsessége megtalálta a módot már akkor,
midón az 1886. évi 34,684. sz. miniszteri rendeletben, kimondatik, hogy
"a pol g á ri kép z ö ille t ősz a ke s o por t j á nak n öve n d é k e i ,

tek int e t tel a r r a, hog y egy rés z ü k, min t kép ezd e ize n e-
t a n á r fog aik alm azt a t n i , v egye nek rés z t a zei e mit a n í t ó-

kép z ő ben fol Yó egy ház ize n e- é sén e k 1ee z kék ben, hog y
a 1e end ő tan í t ó k r a oly nag y fon tos s á g gal bir ó eze n k é-
pezdei tantárgy anyagával é s tanítása módszerével
alaposan m e g i s m e r k e d j e n e k".

A képzésnek ezen módját csak intenzívebbé teszi az 1888. évi
11,555. sz. miniszteri rendelettel jóváhagyott s a tanítóképzei tanári tan-
folyam jelöltjei számára készített m u n kat e r v ben felsorolt anyag el-
sajátítása. Ennek csak szigorú végrehajtásától függ, hogy az egyházi zene
tanítására valóban és egyedül illetékeseknek a tanítóképzők zenetanárait
tartsuk, s a kivitelre tartozó módozatok megállapítására a legszükségesebb
eszközöket a legszerencsésebb formában már megadottaknak tekintsük.

(Folytatása következik.)lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBASzta nkó Béla .

A horvát-szlavon népoktatás.

I. Tan í t ó kép z é s.

Talán nem végezek egészen felesleges munkát, a midőn a velünk
közjogi kapocsban álló és Szent István koronájának egyik részét képező
Horvát-Bzlavonország tanügyi viszonyai ismertetésére vállalkozom. Lapunk
t. olvasóit bizonyára érdekeIni fogják az ottani tanügyi viszonyok, melyek
sok tekintetben lényegesen különböznek a mi tanügyünk szervezetétől és
sok tekintetben tanulságosak is reánk nézve.

A horvát-szlavon nép oktatást a legújabb, 1888-ik év október 31-én
szentesített népoktatási törvény és az e törvény szellemében 1889·ik év



julius havában kiadott kormány-rendeletek szabályozzák. 'I'ehát a horvát-
szlavon iskolákban a jelen tanévben első izben alkalmazzák az új törvényt-

Minket főleg a tanító képzés érdekel első sorban, azért a tanítóképző
intézetek ismertetésével kezdem meg közleményeim sorozatát.

Horvát-Szlavonországban 4 tanítóképző intézet van,aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAÚ . m. a zágrábi
és petrínyei országos, a zágrábi nyilv. joggal felruházott magán tanítónó-
képző intézet az irgalmas nővérek kezében ésa károly városi görög-keleti
felekezeti tanítóképző. Az ötödiket Eszeken fogja a kormány felállítani.
A zágrábi országos tanítóképző intézetben 1 igazgató, 4 rendes tanár,
1 zenetanár, 1 tornatanár, 3 segedtanár és 2 hittanár működik, A petrinyei
országos tanítóképzőben 1 igazgató, 4 rendes, 1 zene-, 2 segéd- és 2 hit-
tanár van alkalmazva. A zágrábi tanítónöképzóben 1 igazgató, 5 rendes,
1. kézimunka-, 4 segéd- és 1 hittanár és tanítónó működik. A károly-
városi görög-keleti képzőról nincsenek adataink.

A horvát-szlavorr tanítóképző intézeteket 1889 ig praeparándiáknak
nevezték. A legújabb törvény a tanítóképzés színvonalát emelte általában.
Igy az elnevezés által is. A régi praepárándiákat az új törvény "a tanítók
iskolája ,; czímmel ruházta fel. A régi praepárándiák tanítószemélyzete
" tanító " czímet viselt.

Voltak közöttük rang szerint praeparándiai fötanítók, tanítók és
segédtanítók. Az új törvény képzőintézeti főtanítókról és segedtanítókról
beszél setörvény 8-ik §-a szerint "a tanítók iskolája főtanítóit a "pro-
fesszori" czím illeti meg". E törvény értelmében a bán f. évi január elején
ll. zágrábi országos tanítóképző-igazgatónak, ;) fötanítónak és a 1'.- kath.
hitoktatónak (ez idő szerint fötanító), január hó közepén pedig a petrinyei
országos képzőintézeti igazgatónak és 2 főtanitónak adományozta a "pro-
fessori" czímet. (Megjegyzendő, hogya középiskoláknál hasonló az eljárás.)
Tehát a professzori czím jogos használátához szükséges, hogy azt a bán a
fötanitóknak külön adományozza.

Az 1 88 8-i k é vit ö r V ény 1 2 3-i k §-a sze r int a hor V á t .

k é p z ö i n t éz e t i tanárok fizetés tekintetében is egyen-
l ' a n g ú s í t tat tak a köz é P isk o 1 ait a n áro k kal. Ugyanis: a fé-
tanítók (nálunk rendes tanárok) 900 frt fizetést kapnak s minden ötödik
évben 200-200 frt pótlékot mint fizetésemelést. Eszerint a. horvát
képzőintézeti tanárok szolgálatuk l ő-ik évében érnek el bennünket fizetés.
tekintetében, de azután az évek számához képest, tetemesen nagyobb a.
fizetésük mint a mienk. Igy p. o. 20 évi szolgálat után 100 frttal, 25 év]
szolgálat után 300 frttal nagyobb a fizetésük a mienkuél s 30 évi szol-
gálat után ROO frttal nagyobb összeggel mehetnek nyugdíjba mint a.
magyarországi ak. Ha még felemlítjük, hogy náluk a lakbórilletmény
200 frt, nálunk meg 100 frt, akkor kitünik, hogy n á 1u kar á nyi a g
jóval nagyobb a fizetés mint n á l u n k. A zenetanár alapfizetése
és 'lakbér-iIletménye olyan, mint a rendes tanároké, de ötödéves pótléka.
nem 200 frt, hanem csak 100 frt. A gyakorlóiskolai tanítók évi fizetése-
700 frt, lakbére 150 frt, ötödéves pótléka 60' frt. A segedtanárok rajzra,
testgyakorlatra, esetleg elméleti tantárgyakra is alkalmaztatnak s fizetésük
az általuk adott óraszámhoz van mérve. A rajzo, torna- és a hittanár is
alkalmazható rendes tanárnak (fptanítónak), ha esetleg más tantárgyat is
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képes tanítani,vagy ugyazon tantárgyat a rendes tanári óraszámmal más
intézetnél is tanítja. Nyugdíj tekintetében a horvát képzói rendes és
segedtanárok a középiskolai (1875·iki) a gyakorlóiskolai tanítókaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa nép-
iskolai tanítók (1888-iki) nyugdíj törvénye alá tartoznak.

Az igazgató 10, a rendes tanárok 20, a gyakorlóiskolai tanítók
25 órát kötelesek tanítani. Az igazgatónak joga van a tanároknak 8 napi
szabadságidőt engedélyezni. Ha valamely tanár társát belyettesíti, munkája
meg lesz fizetve. Az igazgató szorgalmi időben a kormány engedelme
nélkül nem távozhatik lakhelyéról. Rendes tanári székek havonként tar-
tatnak, de ba az igazgató szükségesnek tartja, vagy két tanár kivánja,
rendkivüli ..tanári szék barmikor . tartható. A tanári szék jegyzőkönyvét
minden jelenlevő. tanár tartozik aláírni, A tanári szék bármely tagjának
joga van né~J}tlil~~r~s alkalmával, ha leszavaztatnék, különvéleményét J I ,

jegyzőkönyvbe vetetni, mely jegyzőkönyv azonnal felteljesztendő a tan-
ügyi kormányhoz, A t.anári szék összes jegyzőkönyveit az év végén fel kell
terjeszteni. Ha.az igazgatónak a tanári szék határozata ellen kifogása volna,
new. tartozikazt.végrehajtani, míg az általa, a. kormányhoz felebbezett
határozat. ügyébena . tanugyi kormány nem intézkedik.

. A legujabb szabályrendelet a horvát tanítóképzőknél a két első óra
után 15-15 percznyl, a 3- és 4-ik óra közt 10-10 percznyi szünetet ír
elő. Az iga z gat ó - tan ács i inté z m ény t a hor V á t s z l a v o.n
tan í t ó kép z ő k 11, em i.s m e r i k. A képzőintézetek az országos kormány
tanügyi osztályának vannak közvetetlen alárendelve, melynek egyik közege,
az or s z ágo s fő tan fel ti gye 1ő gyakorol bizonyos esetekben a
tanítóképzők felett felügyeletet.

A horvát "tanítók iskolája" az új törvény szerint 4 évfolyamból áll.
Az első évfolyamba a férfiaktól és nóktól egyaránt a 15-ik életév betöl-
tését és a gymnázium, reál vagy polgári iskola (a leányoktól felső leány
iskola) bevégzése kivántatik. Min da z on á Ita I k i v éte l nél k ü 1
m i u d e n növendék alá van vetve felvételi v i z s g á l a t n a k,
melyen a latin és görög nyelven k i v ü l mindazon t a n

t á r g y a k ból i l l eg viz s g á 1tat nak a n öve n d é kek) ame I y e k
a középiskolanégy alsó osztályaiban t a n í t t a t n a k. A fel-
vétel tehát e tekintetben szigorúbb náluk mint nálunk. Azon első éves
növendékek, a kik az első három hónap alatt alkalmatlanoknak bizonyul-
nak a tanítói pályára, a tanári szék itélete alapján elbocsátandók az inté-
zetbőI. Azon növendékeknek, a kik a középiskola felsőbb osztályait, vagy

. más magasabb intézetet végeztek, a képzőintézeti tanári kar ajánlatára az .
országos kormány megengedhetí, hogy az intézet megfelelő felsőbb osz-
tályába léphetnek, de ilyenek is csak felvételi vizsgálat alapján, mely az
illető képzőintézeti osztály valamennyi tantárgyára kiterjed.
; A tanítónövendékek a következó tantágyakat kötelesek tanulni: (Az
egyes tantárgyak heti óraszámát zárójel közé teszem.) Hittan (8), paeda-
gógia és tanítási gyakorlatok (19), horvát vagy -szerb nyelv és irodalom
(13), német nyelv (8), földrajz (5), történet, alkotmány tan (6), mennyi-
ségtan és mértani rajz (11), természetrajz (7), természettan, vegy tan (6),
gazdaságtan és gazdasági munka (7), mechanikai (ipari) kézimunka (4),
szép irás (2), szabadkézi rajz és mintázás (9), ének-zene (21), testgyakorlat
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(6). Minden osztály 32 órai iskolai tanulásra (beleértve a gazdasági és
ipari gyakorlatokat) van kötelezve. Szünidőben semmiféle rendes tantárgy
iskolai tanulása-nincs megengedve. Az első osztály nem tanul paedagógiát.

A tanitónóképzóbeu ugyanezek a tantárgyak, kivételt képeznek: a
mértani rajz, a mely helyett mértani nézlettant, a .gazdasági gyakorlat,
a mely helyett háztartást, a házi ipar, a mely helyett női kézimunkát
tanulnak. A paedagógiai órák száma egygyel több mint a férfiaknál, az
ének-zene órák száma 8, a testgyakorlaté 5. A heti órák száma az. első
osztályban 29, a többiben 30. . ,

Ezeken kivül a tanítónövendékeknek meg kell ismerkedniök külön
rövid tanfolyamokon a vak o k, s ü ket ném á kés h ü 1y é k o k tat á-

s á v a l, aaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAj a v í t ó h á z a k k a l, kisdedóvodákkal; meg kell tanul-
niok uszni. Más rendkivüli tantárgy csak a kormány engedelmével hoz-
ható az intézetbe. A tanítónó-növendékek tanulhatnak zongorát, franczia
és olasz nyelvet, ha e tantárgyakat a felső leányiskolában is tanultál", A
nőnövendékeknek is .kell magukat az úszásban gyakorolniok .. A nők a
kisdedóvást a rendes paedagógiai órákon tanulják.

A horvát szlavon "tanítók iskolája" vizsgálati szabályai nagyon
figyelemre méltók. A leendő tanítók' háromféle vizsgálatnak vannak alá-
vetve: a z osz tál Yviz s g á 1a tok nak, a z ére t t ség i viz s g á 1a t-
nak és a t a n k é p e s í t ó vizsgálatnak. Az L, II..és I ll-ik osztály
növendékei vel évi osztályvizsgálatok tartatnak. E vizsgalatoken az illető
tanfolyam tananyagából elért eredmény és a feljebbviteli képzettség vizs-
gáltatik meg. Az évzáró vizsgálatokat az igazgató vezeti a tanári kar
jelenlétében. Kérdéseket az illető szaktanár tesz fel. A vizsgálat végén a
tanári kar határoz a feljebbvitel dolgában.

A 4-ik évfolyam bevégzése után a növendékeknek szigorú érettségi
vizsgálatot kell kiállaniok a "tanítók iskolája" összes tantárgyaiból. E vizs-
gálaton az országos főtanfelügyelő elnököl; a bizottság tagjai még: az'
intézet igazgatója és az intézet tanárai. A gyakorlati vizsgálatra a bizott-
ság meghívhatja a gyakorlóiskolai tanítókat is. Az érettségi vizsgálat ra az
intézet végzett növendékein kivül, a kormány engedelmével azok is bocsát-
hatók, aki k a f ő g y m n á zi u m, vag y f ő reá 1 isk o 1a ö s sze s
osz tal y ait bev é gez t é k s a képzőintézet tantárgyaiból magán úton
készültek. A kik középiskolai ére~tségivel birnak,csak azon képzőintézeti
tantárgyakból kötelesek vizsgálatot kiáltani, a melyeket a középiskolábau
nem tanultak. .
. Az érettségi vizsgálat írásbeli, gyakorlati es szóbeli. Irásbélit a
paedagógiából, horvát nyelvből és mennyiségtanból tartoznak tenni. Az
irásbelihez tételeket az illető szalsok tanárai állítanak össze, melyeket be-
pecsételt levélben átadják az igazgatónak, a ki e.Ievelet saját jelentésével
a tanügyi kormányhoz küldi, a mely a tételek közül egyet-egyet kijelöl,
vagy maga ád irásbeli tételt kidolgozásra. Az írásbelit követi a gyakor-
lati vizsgálat a gyakorlöiskoláhan. Azon növendékek, a kik tanév közben
legalább jeles eredményt mutattak fel a gyakorlati tanításból, a gyakor-
lati vizsgálat alól felmenthetók. A szóbeli vizsgálat kiterjed valamennyi
képezdei tantárgyra a tantervben előirt terjedelemben. Amely tárgyból a
növendéknek kittínó vagy jeles osztályzata van' a harmadik és negyedik
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évfolyam bizonyítványában s ha irásbelije is legalább jeles, az esetben
azon tárgy ból elengedhető a vizsgálat. Mindazonáltal minden növendéknek
legaláhb három tantárgyból kell vizsgálatot kiállania, Hogy mely tárgyak-
ból, azt a vizsgáló-bizottság elnöke határozza meg. Nem intézeti növendék
minden tantárgyból meg lesz vizsgálva. Az érettségi vizsgálaton szigorúan
tiltva van mást és terjedelmesebben kérdezni, mint a mit és mennyit a
képző-intézeti tantervelőir.

Az érettségin a kérdést az illető tantárgy tanára adja fe}. Az elnök-
nek joga van bármely tárgyból kérdezni. Az osztályzatok dolgában a
többség határoz. Az elnök csak akkor szavazhat, ha a szavazatok egyenlők.
Az érettségi bizonyítványt a vizsgáló-bizottság minden tagjának alá kell
irnia. Ha a növendék valamely tantárgyból nincs megelégedve osztály-
zatával, 2 hónap mulva újra jelentkezhetik azon tantárgyból vizsgálatra.
A kit a bizottság nem talált érettnek, egy év mulva megismételheti a
vizsgálatot, de ez esetben azon tárgyakból. melyekből legalább is jó osz-
tályzatot kapott, nem köteles új vizsgálatotkiállani. Az intézet rendes
tanulói nem fizetnek vizsgálati díjat, a rendkivüli jelöltek és az ismétlők
a frtot tartoznak fizetui. A viz s g á 1 at i d íj akt ant á r g y aik ar á-

nyá ban a viz s g it 1óta n áro kat ille tik.
Az érettségi bizonyitványba azt is bele kell vezetni, hogy az illető

mennyi országos segélyt élvezett s ennek megfelelöen, hány évig tartozik
a tanítói pályán maradni. (Szabályok szerint kétszer annyi évig, a hány
évig élvezett segélyt.)

Az érettségi bizonyítvány alsó fokú (nálunk elemi) népiskolai ideig-
lenes tanítói állásra képesít. Két évi gyakorlat után a horvát-szlavon
tanítók kötelesek magukat tanképesitö vizsgálatnak alávetni, ha végleges
minőségü tauítókká akarnak lenni,

A tanképesitésról és egyebekról t. szerkesztö úr engedelmével
jövőre." J-fargitailkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAJ ózsef.aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

* Örömmel és köszönettel fogjuk' venni. Seer lc.

1 R O D A FEDCBALOM.

Ú j rnűvek.
A Neveléstudomány Kézikönyve. Fel mér i La J o s. Kolozsvár.

Szerző sajátja. Bolti ára 6 frt.
Felméri Lajos könyvének megjelenése a legnevezetesebb eseménye

most tanügyi életünknek. Foglalkozik vele nemcsak a tanügyi, hanem a
napi sajtó is. Az "Egyetértés", "Pesti Napló" tanügyi, illetve irodalmi
rovataikban emlékeznek meg róla, a "Budapesti Hirlap" április 22-ki
száma pedig vezérezikket szentel neki. Jól van ez így! A "Neveléstudo-
mány kézikönyve" terjedelménél, irányánál, tárg-yalási modoránál, azon
kimagasló értékénél fogva, a melyet neveléstani irodalmunk ban elfoglal,
megérdemli a közfigyelmet és elismerést. Számot tenne bármelyik külföldi
szakirodalomban, a mi tudományos paedagógiai irodalmi viszonyaink között
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pedig epochalis jelentőségűvé válik megjelenése. Azt el kell ismerniök
azoknak is, a kiknek nézetei Felméri irányával ellenkeznek, hogy emlí
jelentékenyen emeli paedagógiai irodalmunk értékét.

J A közérdeklödésnek felvillanását örvendetesnek kell tartanunk nem-
csak Felméri műve, hanem általában paedagógiai irodalmunk érdekében
is; mert a közérdeklódés az az eső, amely kalturéletünk ezen elhagya-
tott, kevés termesztményt elömutató tájékát jótékonyan megtermékenyíti
és benepesiti. Orvendüuk, hogy akadt egy olyan izmos törzs, a melyen
az út mellett haladók szeme fennakadt.

Ha azonban nemcsak pillanatnyira, hanem állandóan és gyökeresen
meg akarjuk változtatni a közvéleményben uralkodó közönyt és kicsinylest
lL tudományos paedagógiai irodalom iránt, ha ki akarjuk vívni azt a helyet,
a mely az irodalomnak ezt az ágát is méltón és jogosan megilleti nemzeti
kulturánk terén: első sorban a nevelésügygyel foglalkozóknak kell részint
a már megjelent kiváló müvek pártolása, terjesztése, részint a paedagógiai
irodalom továbbfejlesztése érdekében mindent elkövetni. Vajjon nem tehet-
nének ez irányban valamit a tanítói egyesületek s különösen a tanító-
képző tanároknak, mint par excellence a paedagógiai szaktudománynyal
foglalkozóknak egyesülete ? Jó volna efölött gondolkozni s különösen
ten n i.

Mert nincs meg mindenkiben az az elszánt bátorság, mint Felméri-
ben, hogy maga adjon ki egy ily nagyszabású paedagogiai müvet.

A napi sajto már beszámolt a könyvről szerzett impresszióiról. .Mi
ezzel nem elégedhetünk meg. Feladatunk lévén nemcsak általános be-
nyomások szerzése, hanem a részletes ismertetés és kritika is, vélemény-
nek nyilvanitását későbbre hagyjuk fenn. Olvasóink kedvéért most csak
némi rövid tájékoztatást kivánunk nyujtani a mü irányáról. és tar-
talmáról.

Felméri nem áll valamely paedagógiai iskola és rendszer szolgálatában,
hanem a paedagógia elveit indukezió útján igyekszik kifejteni s így nála.
a nevelés elmélete "induktiv tudományv-nyá válik. O nem a rendszerre és
elméletre, hanem a tárgyalásra helyezi a fősúlyt. Egyes themákat vet föl, fejteget
és tételeit szamos érdekes megfigyelésből, tényből kiindulva, többnyire
absztrahálja. E czélra szerzö részint a. saját gyermekein tett megfigyeléseir,
részint az angol és franezia irodalom idevágó monografiáit használta fel.

Művét négy szakaszra osztja,aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAÚ . m. I. a nevel é sál tal á nos
1,é r d é sei, II. a tes ti nevel é s,LKJIHGFEDCBAI I I . ért elm i nevel é s, IV. er-
k öle sin ev elé s ; ez utóbbi ismét két alszakaszt foglal magában, Ú . m.
asz í v és az a kar a t nevelését. Ez a négy szakasz 41 fejezetet tattal-
maz, a melyeket itt elősorolni nem tartunk szükségesnek, mert azokat az
előfizetési felhivás alkalmával egész terjedelmükben közöltük (L. 1. füzet
46. Iap). A könyv összesen 43 ívre, illetőleg 686 oldalra teljed ki. A m ű

nagy eruditióval készült; szerzö 205 művet sorol fel kútfó gyanánt, i t

melyek közül angol van 103, franczia 73, német 17, olasz 6, latin 1,
magyar 5.

Talán nem vágunk elébe a birálatnak, ha Felméri könyvének egy
kiváló vonását, a mely azt érdekessé és rokonszenvessé teszi, már most
felemlítjük. Felméri mű vének minden lapja ból, sőt sorából kitűnik a
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gyer me k szeaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAl ' et et. Ez az alaphang csillámlik : ki a műból az igazi
érzés melegévei minduntalan s teszi annak lélektani . képeit, ' fejtegetéseit
kellemesekké, vonzókká ; úgy látszik, ez adta meg a közvetleu indíto
okot is a- mű megírásához, legalább ez bizonyítja az első lapon olvasható
ajánlat ~ "Három drága lélek: anyám, feleségem.sés kis fiam felejthetetlen
emlékének." Szerző ezt az alaphangot külömbeu öntudatosan használja, mert
czélja másokban is a gyermekezeretetet felébreszteni- s ,""a neveléssel foglal-
kozókat arra serkenteni, hagy agyei'meket megfigy~jék':. Nem tartottam
feleslegesnek ezen nálunk eddig szokatlan; antufiomAnjos 'paedagógiai
leönyvekben eddig 'majdnem ismeretlen alaphangrölc-emint.l.a "mü ' egyik
jelességéröl már jelen alkalommal megemlékesni.. '1 '!;". . .: .lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAN.

Asoproni·ev.tan.-képző int. gyakorló-iskolá.janakszervezete·
és részletes tanmenetei: ' Közlik: ; Ka pi 'G yu 1a> és ;P,aip p J.ó z,sef.· '

Ára 40 kr. Szívesen emlékezünk meg' a gyakorlati paedagógia ·e. SZOi'-.

galommal kidolgozott .jermékéröl. A 83 oldalra: terjedő .mű első .részét,
a gyakorló-iskola szervezetét Kap iGy. ig. állította-összee-L Jelleg,' fel-
ügyelet, vezetés, tanítás. II. A tAL int .. növendékek.' .gyakoi· lati .kiképzése
azL, II., Ill. évfolyamban. Ill. Rendtartás. IV. pS7_tályzatok, havi jelen-o
tések,lsteni tisztelet látogatása czimek alatt. A~nag'y:obb.múnkt'ü igénylő
második rész, a rés z 1e tes tan men et Pap p J., gyak.-isk. tanító
busgal át elismerésre méltóan mutatja be. Szel'ző részletesen : dolgozta ki
minden tantárgynak 'óraszerinti anyagát, hogy helyes, útat -mutasson a,
leendő .tanítóknak. Készséggel elismerjük, , hogy ez váltalában' sikerült is
neki. Nem ismerjük a dunántúli ev. egyház tantervét, s igy ebből a szem.
pontból nem' szólhatünk a tanmenethez, de: ..a magunk· szemponijáhó].
nehány észrevételt nem 'hallgatunk el.. Például a IlL elemi osztály föld-.
rajzi anyagában nem lehet helye a következö czimű tételeknek.i '"A nap.
kelesi és nyugvási pontjának elhajlása a keleti és nyugati ponttólészak.
és dél folé. Magyarország. Europa. A föld;" Ezek túllepik egy IlL oszt.
növ. értelmi fokát. Az-üva-olvaaásnál-pedig a kis betük irásbeli . alakjásal
egyidejűleg a nyomtatott betűk : is felmutatandók, mit szerzőnk a nagy
betűknél tesz. Számtani anyagúl az 1. osztályban 1-10-ig van kijelölve,
pedig -pátranmehetünk a 20-ig. A méter, dcm., liter, dl. s kg'!". is ID e r-
tet é s e azonban itt nemcsak elmaradhat, hanem sikertelenvlenne a tár-
gyalása is. Elég azokat ezen a fokon egyszerüen meg e m I í t en L A tör-
tekkel való számolás elemei szintén igen korán vannak. tanítva a II.
osztályban. Annál inkább .ki kell emelnünk a b. és ért.v.gyakorlatok s a
nyelvtani oktatásés olv. tárgyalás chelyes tanmenetét, a' lakóhely ismer-
tetését, végül pedig az ének oktatás gondos és. remélhetőleg sikeres veze-
tését. f..z egész tanterv kidolgozása gGndos kezekre vall. '

Altalában emilvet, melyből minden törekvős hivatását' szeretó
tanító oly sokat tanulhat, okúlhat: a legmelegebben ajánljuk az érdekelt
kartársak méltó figyelmébe s elismeréssel 'emeljük ki.a szerzók nemes
buzgalmát. melylyel a gyakorlati tanítás terén nem kis. érdemet szeréz-
tek maguknak. F.

Szavaló-könyv, Szavalásra legalkalmasabb költői -és prózai művek-
ból összeállított gyüjtemény. A magyar ifjúság számára. Kiadja Méhner
Vilmos, ára 1 frt. .

r
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. Tanúló ifjúságunk szabad előadó képességének fejlesztése a nyelvi
oktatás egyik főczélja. Ha ezt egyúttal a nevezetesebb költöi darabok
ismeretével, . a haza szerétet és más nemesebb érzelmek felköltésével s
ébrentartásával óhajtjuk összekapcsolni: gondoskodnunk kell azon esz-
közökről is, melyek alkalmas segítő tarsaink legyenek fáradságosaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAm u n

kánkban, Ily eszközöknek. kellett volna lenniök az eddig megjelent sza-
való-könyveknek ; ezek azonban drágaságukkal s rendszertelen összeállí-
tásukkai 'inkább mellózést, mint pártolast tudtak kivívni s így ifjúságunk
az olvasókönyvek nagyon is szük és kerlátolt anyagára volt szorítkozva
vagy pedig klasszikusaink elcsépelt darabjaival untatta magát .3 hallgató
közönségét. Nem csoda tehát, ha a fennebbi czímen megjelent s paed.
tapintatossággal és szakértői. körültekintéssel összeállított anthologiáról
szívesen emlékezünk meg. E mü nemcsak régebbi legkiválóbb íróink,
hanem .az -ifjabb írói nemzedék legszebb darabjainak képezi koszorúját.
Virág', Csokonai, Berzsenyi, Kölcsey, Vöí'ösmarty, Kisfaludy K., Eötvös,
Petőfi, Arany, Tompa, Lévay- Gyulai, Szász K., Tóth R. stb. mellett
képviselve vannak Jakab Ö.; Ábrányi K, Tolnay L., Vargha Gy., Szabó E,
Reviczky Gy., Váradi M., Prem J., Versényi ·Gy. Osszesen .110 költe-
mény, 6 monolog s 7 kiváló szónoki darab képezi tartalmát. Ohajtottunk
volna Bartók L. kárpáti lendületes költeményeiböl is olvasni néhányat,
valamint kiváló becsü humorisztikus költeményeinkból is többet. Fiúisko-
lák számára 'különöseu alkalmas és a' ezélnak megfelelő gyüjtemény.
Kiállítása igen ízléses, nyomása tiszta, ára mérsékelt. Egyesek és ifjúsági
könyvtárak számára meleg en ajánljuk.lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAF .

BEKtJLDŐ1'T 111ÜVEK. Vers-szavaló; Szaválásra legalkalmasabb
művekből összeállított gyűjtemény a mag y a r h ö 1gye k sz á m ár a. Ara díszes
vászonkötésben 80 kr. Méhner Vilmos kiadása. E mű társa az irodalmi rovatunkban
ismertetett "Szavalókönyvnek". - Magyar olvasókönyv. Poétikai és rhetorikai
bevezetéssel kereskedelmi középiskolák és akademíák használatára. Szerkesztette
Bal a s ~ a J ó z s e f. 1 kötet, az 1. osztály számára. Budapest, 1890. Lampel R. ki-
adása. Ara 1.50. - A legújabb kor története, 1825 -1880. Irta Mar c z ali
He n r i k. Révai testvérek kiadása. 1890. Megjelenik fiizetenkint minden hóban
kétszer. Előfizetési ára fél évre 3 frt, egész évre 6 frt, fiizetenként 30 kr. Eddig meg-
jelent négy füzet. - A magyar nemzet tö.rténete az elemi népiskolák számára.
Irta Seb est y é n GyuJ a. Méhner V. kiadása H390. Ara 32 kr. - A hazai
alkotmány- és jogismeret alapvonalai. Polgári és felső népiskolák számára.
Harmadik kiadás. Irta dr. esi k y K á 1mán. A magy. kir. állam tulajdona.
Ara? - A szebenmegyei róm. kath: tanitóegylet keletkezésének és
fejlödésének története. 1879-1890. A választmány megbízásából összeálJították
Dom á nyá n c z P éte r és Ore 1 t La j o s. Kiadja a szebenmegyei róm. kath.
tanító egylet. - A honfoglalás ezer év előtt, és ezer év után. Irta E ö tv ö s
Kár oly La j o s. Budapest. Méhner V. kiadása. Ara 10 kr. -- Mértani nézlettan. A
polgári iskolák használatára dr. Mocnik Ferencz után irta Len gye 1 S á n dor.
Budapest. J890. Lampel R. kiadása. - Elemi iskola rendtartási szabályok és
értesítő. Osszeállította Var g Y as End r e kir. tanfelügyelő .. Ara 5 kr. Budapest.
1890. Lampel R. kiadása. -Jelentés Pest-Pilis-Solt-Kiskúnvármegye és Kecskemét
t. h. város 1888/89-ik iskolaévi tanügyi állapotáról. VisszatekintésseI az előbbi iskolai
évekre és az ez években tett fontosabb intéskedésekre is. 'Irta T ó t)1. J ó zs ef
kir. tanfeliigyelő. Budapest, 1890. - Kis Művész. Ifjúsági zenelap. Enekhangra
zongorakisérettel szerkeszti és kiadja H o ó s J á nos, dévai állami tanítóképző zene-
tanár. Első évfolyam) márczius hó, l-ső szám. Előfizetési feltételek: egész évre 4 frt,
fél évre 2 frt, negyed évre 1 frt. Egyes szám ára 50 kr. Gyüjtőknek 5 előfizető után
tiszteletpéldány. Előfizethetni a "Kis Művész" szerkesztőségénél Déván,
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A z oaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI I t isz tel t kar t á rsa k nak, aki k emil v e k val ame l y i két
ismertetni óhajtják, szivesen szolgál a szerkesztőség 1 -1 pél-
d á n y n y a l. A m ü v e k általában az egyesület tulajdonai.FEDCBA

EGYESÜLETI ÉLET.

A tavasznak, az újjászületésnek, a tiszta emberi örömöknek ~ kedves
napja tanítóképző rendes és segédtanárainkuak is meghozza a kellemes
ajándékot: a fizetésfelemelésnek első öthavi részletét. Az öröm perczeiben
ne feledkezzünk meg arról a férfiúról, a ki először hozta mozgásba ez
ügyet s többé azt nem is engedte laludni, a kit a balsikerek ha kese-
rítettek is, de meg nem riasztottak, a kinek fáradozásait és kiváló érde-
meit ez ügyben el nem ismerni hiba volna. Kivánjunk áldást e napon
Hetyey Gábol'ra!

Bár általános lehetne az öröm! Akkor nagyobb és szebb is lenne!
Az adott körülmények között lehetetlen, hogy az örömpohárba ürömcsepp
is ne vegyüljön ! Kartársainknak jó része még ezután válja fizetésének
felemelését. Kettőzött erővel sarkaljon ez minket, szerencsésebbeket,
tettekre; mert sokáig' ez állapotok fenn nem tarthatok. A dolgok folyá-
sának logikai kényszerüsege az, hogy a megindult ár többé vissza nem
szorí tható. •

Bizzunk ! S legyen május elseje az örö m és a rem ény ség ünnepe!

Meghívás! lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A Tanítóképző-Intézeti 1a ná rok O r szá gos Egyesületének vá la sztmá nya

f. é. má jus 79-én d. u. 6 ó. a z "Istvá n főher czeg" vendéglői sa já t külön helyiségé-'

ben ülést ta r t. Az ülés tá r gya lesz: a közgyülés előkészítése. Az ülésr e úgy a

fővá rosi, mint a vidéki vá la sztmá nyi és r endes ta gok tisztelettel meghiva tna k.

Kelt Buda pesien, 1890. á pr ilis 25-én.

A~ elnökség.

Felszólitás!

Egyesületi sza bá lya ink ér telmében mindenki köteles decsember l-ig 'a z

illető évr e a ta gdíja t lefizetni. Még mindig számosa n va nna k, a kik ebbeli

kötelezettségüknek a mult évr ől nem tettek eleget! A vá la sztmá nyna k ha tá r oza ta

ér telmében kivá na tos ugya n, hogy a ,zon tisztelt ta gtá r sa k, a kik a mult év

má sodik felében léptek egyesiiletünkbe, a z egész évi ta gdíja t lefueesék; ele nem

feltétlenül szükséges. Teljes tisztelettel kéljük ta ,gtá r sa inka t, szíveskedjenek ezen
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ha tá r oza t szer int mult évi ta gsá gi díja ika t legkésőbb má jus 14-ig lefizetni;
mer t ezen ha tá r időn túl posta i megbizá soka t leszünk kénytelenek kibocsá ta ni}
a mely a tisztelt ta gtá r sa kna k felesleges költséget} a pénztá r nokna k pedig na gy
munká t fog okozni. Bízunk, hogy e felhivá sunkna k meglesz a kivá nt siker e!

Kun-F élegyhá za , 1890. á pr ilis 20-á n.
Zltjzon Dénes, pénztá r os.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Felhivás a Tekintetes Tanári Testületekhez !

A 'I'anitóképző-Intézeti Tanárok Országos Egyesületének választ-
mánya a közgyülésre a következő öt tételt tűzte ki: .

1. HelaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAy e s-e a tan í t ó kép z é s ben a z á Ita lá n o ti é s sza k-
k é P z é s k ö z ö t t jel eni e go fe n n á II ó vis z o n y? Nem vol n a-e
c z é 1 sze r II a tan ter vet úgy á tal a k í tan i , hog y asz o ros
ért ele m ben vet tál tal á nos kik é P z é s az els ő h áro m é v-
folyamban befejeztessék és a negyedik évfolyam csak
a szorosabb értelemben vett szakműveltség kifejtésére
é s gyak ori a tik i kép z é s r e for dí t tat n é k s az egyes ta n- I

tárgyakkal a növendékek legfeljebb az elemi módszer
részletes kidolgozása szempontjából foglalkoznának?

,2. Mikép volna a g y a ko r l ó-i s k o l a sz e r v e s e t e á t-
a lak it I I n d ó, hog y a tan í t ó kép z é s c z é lj ain a k ni eg fel e-
lőbb legyen? ,

3. L e g y e n-e a fel v éte li viz s g á 1 a tál tal á nos a n k ö t e-
I e z ő? E s h a ige n, m í k 1 egye nek a viz s g á 1 a tel ő fel t éte l e i

é s k ö v e t e l m é n y e i azokra nézve, a kik törvény által e l ö-

írt biz o n y í t v á I I Yt hoz nak s aki k mag á n ú ton kés z ü In e k.
4 A tan kép e s í . t é s ügye.
5. A fel eke z e ti tan í t ó kép z ó-i nt é zet ita n áro kan y agi

hel y zet éne k j a v í tás a tek int e t tel arr a, hog y díj a z á suk
é s n y u g d íj u k az á II ami a k é val ö ss z han g z a t b a hoz ass é k.

A mint látható, a középponti választmány által kitüzött tételek
tanítóképzésünknek gyökeresebb reformját rejtik magukban. A m u l tb ó I
sze r zet t tap asz tal a tok súl y a, a már v i l ágo san sze m b e
t ti n ő hi á n y o It érz et e eik er ü I het e tie n ü I követ eli k t ó-

I ti n k a z o lJ. kér d é s sei val ó fog 1aik o z á s t, hog y tan í t ó k é P:
z é s ü n k e t gyakorlati irányban r e f o r m á l j u k.

Eddig csak öt tanári testület küldte be részletes javaslatát.
Pedig hogy tantervünk módositásának és a vele kapcsolatos ügyek-

nek helyes megoldását eszközölhessük, szükséges, hogy a tanári testlile-
tek m i n d behatóan foglalkozzanak úgy a jelenlegi tanterv hiányaival,
mint a kitűzött öt tétel mindegyikével és megállapodásaikat, mint javas-
latokat, a választmánynyal mielöbb közöljék.

A közgyülés kellő elókészíthetése czéljából szükséges, hogy a tanári
testületek részletes javaslataikat még ez iskolai év befejezte előtt el-
készítsék és tudomásra hozzák. Juniusban nincs már erre idő! Teljes tiszte-
lettel kérjük tehát a tekintetes tanári testületeket, hogy részletes javas-
lataikat, a melyek a május 19 én tartandó választmáuyi ülés elé fognak
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terjesztetui, 1 e g ké s ő b bm áj ri s Iő-ig a titkári hivatalba (Budapest,
üllői-út 24) beküldeni szíveskedjenek. .

Kelt Bud a pes ten) 1890. április 25-~n.lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
P éter fy Sá ndor , Na gy Lá sd»,

elnök. titkár.

Az április 14-iki választmanyi ülés jegyzőkönyve.

Jelen vallnak: Péterfy Sándor mint elnök, Nagy László Titkár min t
jegyzó, Zirzen Janka) Bánóczy József, Gyertyánffy István, Léderer Ábra-
hám, dr. l\:fálnai Mihály, Radó Vilmos választmányi tagok) Bertha Ilona)
Polereczky Jolán) Radnay Bella) Sebestyénné Stetina Ilona, Tavassy Mária,
Turánszky Irén, Zilahi Irén, Margitay. József (Csák tornya) és Rybár
István egyesületi tagok.

A mult ülés jegyzőkönyve hitelesíttetile
Nagy László titkár jelentést tesz a tanári testületek által a köz-

gyülés idejére vonatkozólag beküldött. javaslatokról. Eddig összesen
18 tanártestület fejezte ki kivánságát a közgyülés idejét illetőleg, közülük
10 testület augusztus második felét, 5 novem ber elejét és 3 julius elsö
napjait óhajtja a közgyülés idejéül. Elnök felhívja a választmányt a köz-
gynlés idejének megállapítására. A választmány '.tagjai között bosszú
eszmecsere fejlődik ki, amelyben Léderer Ábrahám, Nagy Lászlo és
Péterfy Sándor abbeli határozott nézetüknek adnak kifejezést, hogya köz-
gyülés augusztusban közvetetlenül az egyetemes tanítógyülés előtt tartas-
sék; szükségesnek tartják ezt részint azon fontos elvi szempont dokumen-
tálása czéljából, hogy 'egyssületüuk. a néptanítói kartói nem külön
szakadva, hanem 'vele karöltve törekszik haladni; de kivánatossá - teszi
ezt azon gyakorlati 'körülmény, illetőleg' alkalomszerűség is, hogya vidéki
tanítóképző tanárok közül részint :hivatalos minöségben, részint az ügy
iránti érdeklődésből különben is számosan fognak részt venni az egyetemes
tanítógyülésen ; továbbá augusztusban van elég idő a tanácskozásra, és
végre a tanító- és tanítónöképzö intézetek üresen állanak a felránduló
tagok elhelyezésére. Ezek, ellenében Radó Vilmos és Gyertyánffy István
n o v em beraZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt ajánlják. Ök szintén szükségesnek, kivánatosnak tartják
ugyan, hogyaképzőintézeti tanárok minél nagyobb számmal részt vegye-
nek és közreműködjenek az egyetemes tanítőgyülésen. EgyesüIetünk
azonban új és működésének haszna; szükségessége, tekintélye még nem
ment át a köztudatba ; ez jobban elérhető, ha egész külön időben -
novemberben - tartatik agyülés. Zavartalanabb is lehet ekkor a tanács-
kozás. Felhozatik az a gyakorlati szempont is, hogy ekkor a fővárosi
tanárok, a kik pedig jelentékeny részét teszik ki az egyesületnek, mind
jelen lehetnek, míg augusztusban üdülés végett nagyobb részük távol
van. - A választmány, tekintetbe vévén azt; hogy a közgyülés
megtartásának ideje sokféle mellékkörülménynyel függ össze, s hogy úgy
a tanári testületek, mint a választmanyi tagok véleménye egymástól lénye-
gesen eltérő, s végre, hogy a .tanári testületek jó része még mindig nem
küldte be javaslatait, egy szóval látván azt, hogy az ügy még nincs a
döritésre kellőleg megér ve : a közgyülés idejét .nem tűzi ki, hanem el-
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határozza, hogy hívassanak fel azon tanártestületek, a melyek még nem
nyilatkoztak, véleményüket mielöbb nyilvánítani a felett, hogy a k ö z-
gyülés a u g u s z t u.s vagynovember hóban tartassék-emeg.

. Nagy László titkár jelentést tesz a tanári testületek -'áltaJa
közgyülési tételekre vonatkozólag beküldött javaslatokról. A 18, tanári
testület közül valamennyi elfogadta a választmány által kitűzött tételeket;
ezeken kivül 4 testület a tanítóképzőintézeti tanárképzés ügyét, 3 a szak-
felügyelet ügyét, 3 a szolgálati pragmatikát és a vele rokon ügyeket és
1 a felekezeti tanárok anyagi helyzetének javítását kivánja felvétetni.
A választmány örvendetes tudomásul veszi és szép bizalom jelének tartja,
hogya tanári testületek kivétel nélkül helyeselték a választmány által
kitűzésre ajánlott négy tételt; miért ezeket a választmány a közgyülésen
tárgyalsndö tételekül véglegesen kitűzi. A tanítóképzőintézeti 'tanárképzés
és a szakfelügyeletnek ügyét igen fontosnak és életbe vágónak tartja
ugyan a választmány, de mivel a már nem sokára bekövetkező köz-
gyülésünkig e tételek alaposan meg vitathatók és elókészíthetök nem lesznek;
továbbá az előreláthatólag rövid ideig tartó közgyülésünkön .a nagy fontos-
ságú és éppen azért beható megvitatast igénylő tételeknek nagy számát
tárgyalásra felvenni éppen a siker érdekében nem czélszerű : a választ-
mány e tételeknek a közgyülésen való tárgyalását nem tartaná sikeresnek,
miért a tan í t ó kép z é s é s sza k fel ügyel e t ügy é tal eg k ö z e-
leb b i k ö z g Yü 1é s rem égn e ul til zik i, d e ev ide n c z t á ban
tartja és ez ügyekhez hozzászólást már most sziveseu vesz. A választpiány
a felekezeti tanítóképzőintézeti tanárok anyagi helyzetének és nyugdíja-
zásának ügyét, mint égetöt és a legsürgősebben megcldásra várót, fel-
veszí a közgyülési tételek közé. A mult ülés jegyzókönyvében megjelölt
4 tétel hez tehát még a következő ő-ik járul : 'a fel eke zet ita n í t 6-
képző intézeti t a n á r o k anyagi helyzetének javítása'
tekintettel arra, hogy díjazásuk és nyugdíjuk az álla-
m i a k é val ö ss z han g z a tb a hoz ass é k. ,

Elnök felhivja a választmányt a közgyülés előkészítésének módját
megállapítani. Elnök indítványára a választmány aIcözgyülés sikeres elő-
készítése czéljából elhatározza a tanári testületek felhivását, hogya· ki-
tüzött tételeket előleges alap os tanulmányok után' behatóan megvitassák,
és részletes javaslataikat a választmányhoz beküldjék. E javaslatok ki
fognak nyomatni és a szakelőadóknak tanulmányozás végett kiadatrii.
Minden tételnek előadásával három tag fog megbizatni, a kik munkálatai-
kat a közgyülés előtt a választmányhoz fogják beterjeszteni. A szak-
referensek kijelölése czéljából a választmány négy tagú bizottságot küld
ki, a melynek tagjai: Péterfy Sándor, Nagy Lászlo, Gyertyánffy Istvan,
Bánóczy József. A bizottság a megállapított névsort, mint· javaslatot, - a
választmány elé terjeszti,

Nagy Lászlo jelenti, hogy Felméry Albert, félegyházi állami tanító-
képzőintézeti segedtanár és egyesületünk titkára a választmány hoz az
állami segédtanáruk fizetésének javítása ügyében irás beli indítványt nyuj-
tott be. Ez indítványban elmondja, hogy "nálunk a reudes ctauárrá eló
léptetés nem mindig a hivatalbeli közvetlen hatóság elismerő bízonyítványa
vagy a szolgálati évek hosszú sorozatának figyelembe vétel évei történik,

fiIAGy,\.R TANÍTóI{Épző. 14
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a mennyiben gyakran nem az arra jogosan aspiráló, hosszas szolgálatában
30-34 évet ért és családos segédtanárok egyike, hanem másnemű inté-
zetbeli és a tanítóképzés ügyét közelebbről nem ismerő tanárok foglalják
el. Csak így történhetik aztán, hogya segedtanárok rendesen 8-10-12
évi szolgálatuk után jutnak rendes tanársághoz. Másik sérelme a segéd-
tanároknak, hogy részükre csak 10%, illetőleg 45 frt van ötödéves pót-
lékul megszabva, a mely nem emeltetik fel visszahatólag a rendes tanárrá
előléptetés alkalmával." Végre kéri a választmányt, hogy tegyen lépéseket
ügyük érdekében a magas kormánynál. - A választmány ez ügyben
Felméry Albert indítványára a következő határozatokat hozza:

. 1. Szükségesnek tartja az állami tanitóképzőintézeti .segedtanárok
előléptetési rendszerének reformálásat a méltányosság elvei szerint oly-
formán, hogy azok - a gymnáziumi helyettes tanárok példájára - 3 évi
szolgálatuk után rendes tanárokká neveztessenek ki. Azon segédtanárok
pedig, a kik már több év óta szolgálnak, mielöbb rendes tanárokká lép-
tettessenek elő. _

~. A mennyiben ennek keresztülvitele egyelőre pénzügyi és egyéb
akadályokba ütközuék, kivánatos, hogy _a segedtauárok ötödéves pótléka
emeltessék fel 100 útra.

. 3. Megbizza az elnökséget, hogy ez ügyben a nagyméItóságú vallas-
és közoktatásügyi miniszteriumhoz intézendó kérvény szerkesztéséröl s
annak mielőbbi benyujtásáról gondoskodjék.

Nagy Lászlo jelenti, hogy a mult évi november 2-án tartott választ-
mányi ülés óta a tagok sorában a következö változások jöttek létre. Elő-
ször is fájdalommal jelenti, hogy a halál e rövid idő alatt két tagot
ragadott ki soraink közül. Az egyik: Nag y Kár oly, máramaros-szigeti
gyakorló-iskolai tanító, a másik: Sz i tás J á nos, dévai gyakorló-iskolai
tanító. (Szitás János _~letéről lapunknak következő lapjain külön is meg-
emlékezünk. Szerk.) Ujonnan beléptek: K ö n igG u szt á v róm, kath.
hitoktató a II. - ker. tanitónóképzóben, HoraZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAV á t h J ó zs ef tanítóképző
tanár Csurgón, Ga ma u f Gy ö r g Y tanítóképző tanár Eperjesen, G á s pár
J á nos, alsó-fehérmegyei .tan felügyelő Nagy-Enyedeu, Mol n á r L á szl ó
igazgató a budapesti kit'.· kath. tanítónőképzőben, Szt a n k o vit s
A 1aj os gyakorló tanító Modoron, Sch m i d Ber tal a n gyakorló tanító
Máramaros Szigeten, Kr u se Ern ó tanár ugyanott, B r a u ner A 1aj os
tanitó Csáktornyán, és J ó z s aPá 1 igazgató-tanító Kis-Ujszálláson és az
ev. ref. országos -tanító-egyesület elnöke. Tehát összesen 9-en. p.. tagok
száma jelenleg. 208. - A választmány fájdalommal veszi tudomásul két
jeles tagjának elhunytát; másrészt örvend a tagok száma szaporodásának.
Valamennyien megválasztatnak rendes tagokká, Molnár Lászlo pedig
választmányi taggá.

A fővárosi tanítóképző tanárok összejövetele.

No tollam pölyhös vége, most tégy ki magadért - ha tudsz! Most
mutasd meg, hogy szárnyad ban nem csak s z ú ró s tövisek, _hanem puha
pelyhek is vannak - ha ugyan akadnak. Szeretném, ha poros, nehézkes
szárnyaid megelevenednének, megtanulnának repülni éskönnyií. hátadon
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elvinnéd az én prózaiságomat is abba a hazába, a hol a költői ihlet
terem. Igen, ha egy kis költői véna született velem, úgy tárgyam bizonyára
alkalmas arra, hogyelragadjon.

En úgy képzelem, hogy azok az összejövetelek, a melyeket az ilyen
vagy amolyan branche-ú túdós professzorok tartanak,meglehetős unal-
masak, szárazak lehetnek; hiányzik azokból rende sen valami, a mi a zöld
asztalt igazán fehérré változtatna, a mi az ő szürke theoriaik alatt lappangó
kedélyüknek . szikráját lángra lobbantana. A tanitóképzőintézeti tanárok
összejöveteleiről, úgy látszik, az a "valami" nem fog hiányzani. Kellemesen
tapasztaltuk ezt mostani összejövetelünkön, a melyet 'a hölgyek megjele-
nése aranyozott meg. Ezért hát "arany"-betűkkel írjuk be összejöveteleink
naplójába Zi r zen Jankának és az Andrássy-úti képző intézet tanító női
karának megjelenését. Zirzen Janka körében voltak: Seb est y é n
Gy u 1á n é St e ti n a Ilona, a "Nemzeti Nőnevelés" kitünó szerkesztöje ;
Ber tha Ilona, Pol ere c z k y Jolán, Rad nay Bella, T a vas sy Mária,
Th urá n szk y Irén, Zi I a h y Irén, - valamennyien egyesületi tagok,
a kik ily szépaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAs z á m ú megjelenésükkel is bebizonyították, hogy ép oly
lelkes hívei a tanítóképzés közügyének, mint a mily kitartó +bajnokai és
vezérei a nőnevelésnek. Kellemesen lepte meg a társaságot Sup p a n
Vilmos tanítóképző igazgatónak megjelenése nejével: G y.e rt y á n ffy
Terézzel és két hölgyvendégéveI. A ren des társaságon kivül a részt-
vevők sorában láttuk még Mar g ita y Józsefet, lapunk jeles munkatársát
Csáktornyáról, K ö n i g Gusztáv, róm. kath. tanítóképző hitoktatót,
Mol n á r Lászlót és R Ybár Istvánt stb.

Hogyaköszöntéseknek is nagyobb kelet je volt mint rendesen, tán
mondanom sem kell. Csinos kerekded szózatot mondott König Gusztáv,
Zirzen Janka ő nagyságát éltetvén. Üdvözlésének gondolatmenete ez volt:
a nő - a családé ; amely nő lemond erről, nem tölti be hivatását; de
a ki azért mond le, hogy egy nag y o b b c sal á d nak legyen éltető
lelke: az hivatását sokszorosan tölti be. Alkalomszerű és zajos tetszéssel
fogadott volt titkárunknak Het y e y Gáborra mondott köszöntője is, e
nap 1é v é n é v for d u ló j a az egyes üle t meg a lak í tás á nak, a
melyben az oroszlánrész Hetyey Gábort illeti. .

Nem irhatok le minden felköszöntőt, bár a köszöntők is, a felköszön-
löttek is megérdemelnék, - de még a felszólalasokról is meg akarok
emlékezni.

Első felszólaló volt Nagy László, a ki (híven önmagához) nagy
buzgalömmalszónokolva és no meg épen úgy gesztikulálva hivta fel a jeleú-
levők figyelmét egy valóban meggondolandó dologra. Eszmemenete a követ-
kező volt: Paedagógiai irodalmunk igen szegény; már egy-egy nagyobb m ű

magyarra átdolgozása esemény számba megy, Felméry "Neveléstudományá"-
nak megjelenése pedig állandóan mozgásban tartja paedagógusainkat. Baj
az is, hogy tanítóink és tanáraink nem veszik és nem olvassák a' nagyobb
paedagógiai műveket, Ez az oka talán annak, hogy Felméry oly magasra
kénytelen szabni művének árát, s hogy Regéczy nem fejezte be még
eddig jeles "Herbart-iskoláját". Kérdi, hogyatanítóképzőintézeti tanárok,
mint par excellence paedagógusok egyesületének nem tartozik-e feladatai
közé a paedagógiai szakirodalom fejlesztése ; nem volna-e jó, ha majd
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megerősödünk, önálló művek és átdolgozás ok olcsó' kiadása által a paeda-
gógiai müveket hozzáférhetóbbekké tenni?

Péterfy azt' fejtegette, hogy igen jó volna az is, ha valaki (pl. az
egyesület) a magyar. paedagógiai irodalom repertoriumát elkészítené s azt
10 kros füzetekben közre bocsátaná. Ohajtásban kifejezett indítványa
köztetszéssel találkozott, de úgy látszott a jelenlevökön,aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAh o g y a kivitel
- sajnos! - egyelőre jámbor, óhaj ~marad. .

Ezek után ismét a köszöntgetések járták, a melynek utolsója a leg-
szebb thémaról szólt : a szerétetról és szívról. Szóló annyira variálgatta,
hogy egyik az ajándéka a másiknak, s a másik az egyiknek, hogy az
eszmetársulás ]?aripájára ülve azt hittem, Somogyországban vagyok, hol
éppen ilyenkortájt (húsvét utáni héten) hordozzák a rózsás fánkkal,
boros üvegekkel megrakott, selyemkendővel letakart tálakat s mondják
hozzá a rigmust: ".szíVküldi szívnek -szívesen ; sziv vegye szivtól szivesen ;
ha nem veszí szívtől szivesen, visszaviszem szívnek azivesen" .
, . Ezt a köszöntést nyomban követte az elnök {tltal hallatott: "lte
missa est" - a tudósításra pedig már a "Deo gratias"-t legjogosultabban
te mondod -,: nyájas· olvasó. *

Szitás János!
(1854-:-1490.)

Élte derekán húnyt el! Mielőtt egyéniségét igazán érvényesitbette
volna, ketté tört élete! Kötelességét .híven teljesítette, odaadással szolgálta
3 1 tanügyet, a melynek katonájává. esküdött fel. Azon tanítók közé tar-
tozott, a kik nem kenyérkérdésnek tekintik pályájukat, hanem lelkese-
déssel csüngnek azon, a kiket, ha a gyermekek közé a tanterembe lép-
nek, valami varázsszózat átszellemít. "Bocsássátok hozzám a kisdedeket,
mert övék a mennyek országa!" Beteg volt már s erővel kellett távol tar-
tani az iskolától.' Mint : a jó 'katona a harcztéren, úgy akart ő azon a
helyen meghalni, a hol minden igaz tanító lelkesedéssel küzd az emberi
tökéletlenségek ellen, s magasra, lobogtat ja a felvilágosodás fáklyáját.
Ejtsiink egy könnyeseppetjsirján, mert talán ez az egyedüli elismerése,
jutalma it czéljaiban nemes és kötelességében buzgó. életnek!

,~nnket kétszeresen érint a veszteség, -mert nemcsak jeles tanítót
vesztettünk benne, hanem egyesületi.ink egy buzgó tagot, lapunk pedig,
a melynek egy éven áto egyík szerkesztője volt, kiváló munkatársát. Elete
folyasát a "Hunyad" titán; egyik .bárátja, közvetetlen főnöke tollából a
következókben ismertetjük. .

.Szitás Já).1oS született 1854-ben julius 12-én Hosszúfaluban egyszerű
földmives csángó szülóktó]. Elemi iskoláit· és gymnáziumi tanulmányait
elvégezvén, a székelykeresztúri .állami tanítóképzőbe lépett, melynek akkori
igazgatója Gyertyánffy István volt. A tanfolyam bevégeztével kitünő
tanítói oklevelet nyert, s azonnal 1873 szeprember havában szülőföld-
jén, a bosszúfalusi állami elemi iskolához rendes tanítóul választották
. meg. De itt csak egy evet tölthetett. Volt igazgatója Gyertyánffy István,
ki akkor már a budai Paedagogium igazgatói díszes állásári működött, s
a ki korán felismérte a törekvő, a tehetséges ifjúban a valódi paeda-
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gógust, egyenesen a budai Paedagogium gyakorló-iskolájának tanítójává
neveztette ki öt.

Szitás, mielótt a számára kijelölt díszes állást elfoglalta volna,
1874-ik augusztus elején külföldi tanulmány-útra indult. Bécs, Salzburg,
Münchenen át a paedagógia hazájába, Schweizba utazott. Kreuzlingen,
Küssnacbt, Riesbach, Zürich, Winterthur, Egishorfenben részint tanító-
képezőket, részint jeles népiskolákat látogatott meg. E tanulmány-útjáról
érdekes naplót hagyott hátra, mely arról tanuskodik, hogy az ifjú Szitás
nagyon komoly tanulmányoknak szentelé idejét s készült elő a reá vára-
kozó komoly feladat megoldásához. Visszatérve Budapestre; Gyertyánffy
oldala mellett valódi mintatanítóvá képezte ki magát, Sok küzd elem után
jutott e díszes álláshoz, s életének bizonyára azok voltak legszomorúbb
napjai, midőn ezt el kellett hagynia.

1877·ik szeptember havában a dévai állami tanítóképző intézethez
helyeztetett áto Gyakorló-iskolánk minta-tanítót, a képzőintézeti növen-
dékek egy valódi néptanitó példányképét nyertek benne. Kis tanítványai-
nak, kik igaz szerétettel ragaszkodtak', hozzá, bölcs oktatójok, igaz! atyjok
volt, s a szülók, kiknek gyermekeit oktatta, megtisztelő bizalommal, az
eliemerés legnagyobb mértékével fordultak feléje. .

De Szitás János. munkaerejét nem vette egészen' igénybe a hivatalos
kötelesség pontos teljesítése. Mint a megye elismert elsőrangú néptanitója,
évek hosszú során át volt a "HunyadJ?1egyei tanitótestület" elnöke. 71/4

éven át szerkesztette a "Hunyadot" . Allandó külmunkatársa volt a "Ko-
lozsvárv-nak. Mint szerkesztöt s hirlapírót, komoly, higgadt tárgyilagosság
jellemezte. 188~-ben segédszerkesztője lett a "Magyal' Tanítóképző" szak-
közlönynek, de a közremüködésben a már ekkor nagy fokrivá vált
betegeskedése mcggátolta-öt.

,Az utóbbi 4 év alatt megrendült egészsége helyreállitása végett a
tusnádi fürdőn keresett magának üdülést, hasztalanul! 1888·ban a tanév
beálltával nagy reménykedésselkezdette meg a tanítást, de alig másfél
hónapi tanítás után az iskolából hazamenet összerogyott; úgy kellett haza-
szállítani őt, Ettől kezdve nem birta többé a munkátaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAj gyorsan, hanyatlott
az enyészet felé. A magas kormány kegye egy évi, majd újra 4 havi
időre szabadságolta őt teljes fizetéssel. Nagyon nehezen barátkozott meg
a semmivé létel eszméj ével. A tüdósorvadás ez év tavaszán csaknem
állandóan ágy hoz szegeze őt; ennek daczára e hó elején, melynek végét
nem érte meg, el akará foglalni hivatalos állását. "Ott akarok, mondá,
meghalni, ha már meg kell halnom, az iskolában. cc

, Önérzetes. tehetségeinek s szakképzettségének teljes tudatával biró
férfiú volt. A1lásánál magasabbra vágyott, de bár azt, tekintettel szor-
galma, képzettsége' és elötanulmányaira, könnyen meg tehette volna, a
magasabb k valifikáczió okmányszerű megszerzését soha meg sem kisérlé.
Talán jobb ösztöne sugallatára hallgatva, sajnálta volna elhagyni a kis
gyermekeket, kiknek nevelésére, oktatására .mintegy születve, praedesti-
nálva volt, Nejével, Ámbrasies Rózával csendes, boldog családi életet élt.
Özvegyet s 3 kis árvát hagyott hátra, s egy jövendöbelit, kít sorsa nem
engedett látnia. ,

Sok-sok szenvedés után márczius 28-án szünt meg élni.
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Egész életét a munkának szentelé. Közszolgálat közben tört meg'
testi ereje; híven, nemesen, mindenkinek megelégedésére teljesite köte-
lességét. Méltó a könyekre, melyek érette hullottak. Legyen álma csen-
des, emléke áldott!LKJIHGFEDCBA

A t a n á r i testületek á l t a l b e k ü ld ö t t j a v a s la t o k .

(I. Folytatás.)

C s á k t o r n y a . A tanári kar abban állapodott meg, hogy 1. a tervezett köz-
gyiilés f. évi aug u szt us hó harmadik harmadában tartassék meg; 2. a választ-
mány által kijelölt tételek a közgyűlésre kitüzessenek.

C su r g ó . A .csurgói tagok óhajtják, hogya közgyűlés .augaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI I s z t u s hó
második felében tartassék meg; a tételeket illetőleg a választmány által kitűzötteket
helyeslik. A tanári testiilet, mint ilyen, sem a tételekhez, sem a határidőhöz nem
kiván szólni, mert a testülethdl eddig- csak hárman léptek be az egyesületbe.

K u n -F é le g y h a z a . A tanári kar a közgyülésre következő tételeket ajánlja:
a növendékek gyakorlati kiképzése a gyakorló-iskolában, tanítóképesítés, a tanító-
képzőkbe lépő ifjak előképzettsége és a felvétel, a tanterv módosítása, a tan í t ó-
képző tanárok képzésének reformja. - A közgyUlés idejéííl novem-
ber havát óhajtjuk azért, mert ezen közgyülésnek nem elhamarkodottnak, hanem
sikeresnek s 'egyesületünkhöz méltó nak kell lennie. Eppen ezért annak előkészítésé-
hez idő kell, Különösen pedig a. tanterv módosítása oly kérdés, melyet előleges meg-
vitatás nélkül ott eldönteni nem lehet. Az egyes szakok tanárai nyilatkozzanak
addig a "M. 'I'anítóképzöv-ben tantárgyaikról, hogy a közgyülés ideje aprólékos dol-
gok feletti eszmecserével el ne fecsérlődjék, hanem a már megérett nézetek összege-
zésével, -elfogadásával foglalkozzék. Tanári karunk örvendene, ha a tanterv módosí-
tásához tartozó minél több javasló ozikk jelenne meg hivatalos közlönyünkben.

L o s o n c z . A tanári testület a közgyiHés megtartásáta IV. egyet eme s
tan í t ó gyül é st köz v e t-l ell Ü 1 meg elő z ő nap o n javasolja. A tételekre
nézve csatlakozik a választmánynak február 17-én tartott ülésében tájékoztatóúl jelzett
négy tételhez.

K o lo z s v a r i an.' t a n i t ó n ő k é p z ő in t é z e t . 1. A tanári te~tület a közgyülés
idejére nézve a I I gu szt us második felét tartja legczélszerííbbnek a választmány
által is felhozott okoknál fogva. 2. A közgyülésre kitűzötteket tanári karunk elfo-
gadja, a melyek mellé még a tan í t ó nők é p z ő k iga z gat á sár a von a t-
k o z ó sza bál y ren del et m ó dos í tás á t is fölvetetni kivánja. A tanterv
módosítására vonatkozó véleményét a tanári testületnek az igazgatóság további ren-
delkezésre bekiildi. (L. a 176. lapot. Szerk.)

K o lo z s v á r i á l l . t a n í t ó k é p z ő in t é z e t . A tanári testület nézete, hogy leg- .
czélszerűbb lenne a közgyülést " j I I 1i u s első hetének valamelyik napjára tűzni ki.

M a r m a r o s s z ig e t . A tanári testület azon óhajtását fejezi ki, hogy a közgyü-
lés f. é. j II 1 i II S 16 5-12 napjai között levő időben tartassék; a tárgyak ra nézve
pedig hozzájárul a közéjiponti választmány által kijelöltekhez.

M o d o r . Az intézet tanárai a választmány által kitüzött tételeket elfogadják
é8 szivesen látnák, ha a kösgyülés aug u s z t u s hó közepe táján tartatnék.

N a g y -S z o m b a t . 1. A közgyiilés megtartásának idejére nézve azt véli a tanári
kar, hogy az no v e m ber ben, illetve annak első napjain. lenne megtartandó. Indító
okok: julius elejét nem tartja alkalmasnak azért, mert a képzőintézeti igazgatók jó
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része még ekkor adminisztratív dolgokkal lévén elfoglalva, a közgyiHésen leendő
megjelenésben akadályozva lennének. Másrészt azért sem tudja alkalmasnak julius
elejét, mert a közgyülés előkészítésére az időt rövidnek tartja. Augusztus vége,
illetve a tanítógyiHés elötti. vagy utáni idő .pedíg azért nem alkalmas, mert az
impozánsnak igérkező és mindenesetre nagyobb méretű egyetemes tanitógyíílés mel-
lett új egyesületünknek első fellépése ha nem is homályosúlna el, de a nagy közön-
ség· megérdemelt figyelmét alig vívhatná ki. 2. A választmány által kitűzö tt tételek
három elsejét a tanári kar magáévá teszi azzal a hozzáadással, hogy azok egy pontba
foglalva "tanterv-revizió" czímen tárgyaltassanak le, esetleg az egész képzőintézeti
tanterv revizióját is megbeszélendő tárgyúl tüzvén ki. 3. A tanári kar a választ-
mány figyelmébe ajánlja még· a következő tételek kitíízését : 1. A tanítóképző taná-
rok képesítésének ügye. II. A képzőintézetek szakfelügyelete. Ill. A felekezeti
képzőintézeti tanárok anyagi helyzetének Javítása, valamint azok nyugdíjügyének
lehetőleg az országos tanítói nyugdíj kereteben leendő méltányos elintézése.

SárospataÍt. A tanári kar agyülés idejéül az egyet eme sta n í t ó gy ii-
1é s ide j é t fogadja el. 'I'ételekűl elfogadja a választmány által javasoltakat.

Sopron. A tanári kar a közgyülés megtartásának idejétil aug u szt u s
közepe táját (közvetetleniH az egyetemes tanítőgyülés előtt) jelöli meg. Elfogadja tár-
gyalás végett a választmány által kitűzött tételeket. .

Znióváralja. A tanári testület a közgyülést f. é. n o ve m ber hó első nap-
jaira óhajtaná kittízetni. A választmány által kitűzött négy alapvető tételen kivül
még a tanítóképzők szakfelügyeletének kérdését vélné felveendőnek.aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Az április 14-iki választmányi ü l és után beérkeztek még

a követ kez ő j a vas 1a tok.

A budapesti I. kerületi állami, elemi, és polgári iskolai tanítóképző
intézet határozata.

Herrmann Antal felszólal a tanítóképzőintézeti tanárok egyesülete közgyiHésének
időpont ja dolgában. Kijelenti, hogy Gyertyánffy István igazgatónak azon nyilatko-
zata, a melyet a közgyülés idejére nézve a választmány április 14-iki üléséri a paeda-
gógiumi tanárok magán megállapodásai alapján és a tanári kar nevében tett, fel-
sz61aló tudtával teljesen megegyezik a tanári kar minden egyes tagjának felfogásával.
Mindazonáltal talán nem lesz felesleges, ha az értekezlet tárgyalja ez ügyet, először
azon okból, hogy mint más testületeknek, úgy ennek is ebbeli álláspontja, hivatalos
formában, értekezleti jegyzőkönyvben nyeljen kifejezést és talán nyomatékot, másod-
szor pedig talán új· szempontok is merülhetnek fel a fontos ügy javára!

Beható eszmecsere alapján az értekezlet egyhangúlag a következőleg indokolt
véleményben állapodott meg.

Ha a közgyűlés idejére nézve folyó évi augusztus és november hava vannak
kombináczióban, az értekezlet feltétlenül novemberhez ragaszkodik. Bár nem. vélné
épenséggel helytelennek" azt, hogyaképzőintézeti tanárok közgyülése az egyetemes
tanítőgyülés ideje táján tartassék meg, és konczedálja azt, hogy a vidéki kartársak
a nagy szünídöben könnyebben jöhetnek a fővárosban tartandó közgyülésre ; de
tekintve azt, hogy az egyesületnek igazgatása, vezetése és szervezete jelenleg jórészt

. a fővárosi tagok gondjaira és munkájára van bízva, tekintve azt, hogy ezek az egye-
sületi tagok negyed részét teszik ki, és hogy (igen kevés klvétellel) nem a fővárosban
töltik a nyári szünidőt és hogy sikertelen volna tőlük elvárni, hog·y a közgyülés
miatt egészen megszakítsák nyaralásukat; tekintve végre azt, hogy' nem volna mél-
tányos megvonni a budapesti kollegáktói a közgyüléson való résztvevés alkalmát, és
hogy semmiképen sem egyesnék az egyesület érdekével, hogy úgyszólván a fővárosi
tagok nélkül tartassék meg a közgyülés . ennek a nyári szünidőben való megtartása
egyáltalán czélszerütlennek látszik. De szól az idei augusztusi terminus ellen az is,
hogy. a közgyülés kitűzött tárgyai ra nézve még nincs általános megállapodás és ki-
látás sincs arra, hogyaugusztusig kellően előkészíthetők legyenek, hevenyészett
programmal tartandó gyülés pedig az ügynek inkább kárára lehet, mint hasznára.
Novemberig mégis haladhatnak valamennyire a készülödések, a fővárosi tagok itt
egyiitt vannak S lj, vidékiek egy része is feljöhetne. -
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Az értekezlet kijelenti ezeknéi fogva, hogy ha az idei augusztus vagy no-
vember közt kell választani, ez utóbbi mellett ,foglal határozott állást, megjegyezvén
azt is, hogy a Paedagógium tulajdonképen két tanítóképzőt és tanárképző tanfolyam ot
egyesít magában, tanári testülete a tagok számára nézve az egyesületben 'második
helyen áll és szavazara ezeknél fogvit nem tekinthető egészen egyenlő súlyúnak az
egyesületben hat-hét taggal képviselt képzőintézetekéveI.

De ha a közgyülés idejére nézve az eddig érintett két terminuson kivíil is
még van helye a vélemény nyilvánításának, akkor az értekezlet nem hallgathatja el,
hogy az idei novemberi határidő ellen is igen nyomós aggodalmai vannak. Meggyőző-
dése szerint még addig sem' készíthetők elő teljesen és méltóan a közgyülés tárgyai.
November elején továbbá csak két iskolai szünnap van és ezeket is igen sokaknal
lefoglalják a családi (é s talán nemzeti) kegyelet bizonyos kötelességei. A vidékieknek
csak kis része jöhetne fel agyülésre és ezeknek is az. idő szűke miatt mintegy fut-
tában kellene tanácskozniok s talán elhamarkodva határozni ok , '

Tekintetbe véve mindezeket, továbbá azt, hogyasürgősségre semminemü
vitalis ok nem forog fenn, az értekezlet azt véli a leghelyesebben, hogya közgyüles
a j ö v ő é v ben, hús v é t táj á n tartassék meg.lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Szta nkó Béla , jegyző. Gyer tyá nff!l Istvá n, elnök.LKJIHGFEDCBA

B u d a i áll. tanitónőképző.. A tanári testület elhatározza a választmányhoz
azon tiszteletteljes javaslat előterjesztését, hogy a közgyülés úgyaugusztusról, mint
novemberről halasztassék el és e helyett a j ö v ő ltl91- i k é v i hús v éti s z ü n-
idő alkalmával tartassék meg, Indító okok.

1. A választmány a közgyülésre oly fontos és a tanítóképzés mai rendszerét
oly mélyen átalakító javaslatokat tűzött ki tételekűl, hogy azok felett az eszmék
megtisztulását még jó darab ideig nem lehet várni, pedig hogy azon, a választmány
által kotenmplált reform a köztudatba hasson, s a tartandó közgyülésnek gyakorlati
eredménye lehessen, szükséges a kitűzött tételeknek az egyesület lapjában, úgy elmé-
leti mint gyakorlati szempontokból való beható megvitatása, minden oldalról való
megvílágftása. A közgyülés kellő eWkészíthetése czéljából tehát korai, úgy az augusz-
tusi, mint a novemberi közgyülés.

2. Habár kivánatos, hogyatanítóképzőintézeti tanárok mintegy dokumentál-
ják a tanítókhoz való tartozóságnkat az által, hogy közgyülésiiket az egyetemes
tanítógyülés alkalmával tartják i de ellene szól az augusztusi gyülésnek azon gya-
korlati körülmény, hogya fővárosi tanitóképző tanárok legnagyobb része hiányozni
fog arról i mert a közgyülés csak augusztus közepén, az egyetemes gyülés előtt
volna megtartható. s nem valószinű, hogy a fővárosi tanárok a nyári üdülést két
héttel a szünet előtt teljesen félbeszakítanák. .

3. A közgyülésnek novemberben tartása is sok akadályba ütközik, A tanács-
kozások előreláthatólag több napi időt fognak igénybe venni. Erre pedig nincs idő
novemberben, s ki volnánk téve annak, hogy határozat nélkül oszolnánk szét, Az
ekkor folyó előadások miatt a tanárok nagyobb része egyáltalában fel sem jöhetne
a fővárosba. Ezek az akadályok majdnem lehetetlenné teszik a közgyülésünknek
novemberben kellő arányokban való meg tartását, Ezen okokból a tanári kar ajánlja
a közgyülésnek a jövő húsvétkor való megtartását.

Országos Izraelita tanítóképző. Az intézetnek azon tanárai, a kik az
orsz, egyesületnek tagjai, azt óhajtanák. hogy közgyülésünk n o v e m ber ben legyen.

Léva. A tanári testület jobbnak vélné és óhajtaná j uli u s elejét,

Szabadka. A tanári kar n o v em ber t javasolja, Az augusztusi' 'hónapban
tömeges összejövetelről nem igen reménykedhetünk.

Győr. A tanári testület n o v e mb er hó elejét tartja legalkalmasabbnak.

Jelen számunkból az "Okirattár" és "Vegyes" rovatokat kénytelenek
voltunk térhiány miatt kihagyni.

A P e s t i Lloyd-társulat k ö n y v n y o m d á j a .


