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TAN íTÓKÉPZÉS.

Nézetek a tanítóképző-intézeti tanítás és nevelés
gyakorlatias íránváröl.")

Valóban fölösleges munkát teljesítenék akkor, ha arról akarnék
itten hosszas bevezetést írni, hogy a tanítóképző-intézeti tanításnak
és nevelésnek gyakorlatias irányban kell haladnia. Czikkemnek _épen
nem lehet a feladata, hogy erről t. pályatársaimat meggyőzzem; hiszen
nem képzelek tanférfiút, a ki manap ág tisztába ne volna azzal, hogy
tanítóképző-intézeti növendékeket oktatni s rájok nevelőleg hatni puszta
theoriákkal nem lehet és nem szabad. A bevezetést tehát bátran el
lehet hagynom és így azonnal a dolog lényegére térhetek áto

De hát miben áll a dolog lényege, t. i. a tanítóképző-intézeti
tanítás és nevelés gyakorlatias - praktikus - iránya? Sokan sok-
félekép vélekednek e felől. Legyen szabad a föltett kérdésre vonat-
kozólag elmondanom saját szerény nézeteimet is.

En a tanítójelöltek gyakorlatias képzését a tanítás és nevelés
minden részére, minden mozzanatára kiterjesztendőnek tartom. E vég-
ből tehát föltétlenül szükségesnek találom, hogy a képző-intézeti növen-
dékek oktatásának és nevelésének bármely ága az életre, előkészítő
legyen. A növendék nyerjen a képző-intézetben olyan útmutatásokat
és szerezzen magának olyan szokásokat, a melyeket az élet minden
körülményei között felhasználhat és értékesíthet.. A tanítóképző-intézet
lássa el a tanulókat olyan praktikus ismeretekkel és képességekkel, a
a melyek úgy a társadalmi életben, mint -a gyermekek tanításánál és
nevelésénél lépten-nyomon alkalmazhatók.

*) Tanítóképző oktatásunk javítása azon fordul meg, hogya paedagogiai,
az elméleti szaktárgyak és a gyakorlati (művészeti) tárgyak között a kellő egyen-
súlyt és összehangzást eltaláljuk. valamint, hogy az egyes tar:tárgyaknak a népis-
kolai oktatásra való vonatkozását pontosan megállapítsuk. Ugy Kozocsa úrnak
mult számban közölt értekezése, mint e csikk figyelemre méltó kisérletek e
tétel megoldásában. Az ügy tehát sokkal fontosab b, mint hogy megvitatás
nélkül maradhatna. T isz tel e t tel kér j ü k kar t á rsa i n kat egy rés z t
a z á 1tal á nos hoz z á szó 1á s r a, más rés z tat. sza k tan áro kat
an nak rés z 1e tes ki fej t é s ére, mik ént vol n a az egyes tan t á r-
~ y ak n á 1 a kép z ő int é zet i okt a tás sza k jell ege, a p a e d a g o g i a i

kép z é s rev a 1ó von a tk oz ása, e ~ y szó val g y a kor 1a t i irá n y ame g-
val ó s í tha t ó. Szerk.
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Az eddigiekből is láthatja a tisztelt olvasó, hogy én nemcsak
az ismeretek felhasználhatóságában, nemcsak a tanítási ügyesség meg-
szerzésében, hanem a társadalmi műveltségi kellékek elsajátításában,
a nevel ts égb en is keresem a gyakorlatiasság kellékeit. De hogy
részletesebben kifejezzem magamat, tanítóképzésünknél elkerülhetet-
lennek tartom:

1. Hogy a növendékek az egyes tudományokban és képességek-
ben gyakorlatias módon legyenek oktatva.

2. Hogy jártasságot ezerezzenek a művészeti ismeretek alkal-
mazásában és a közéletre vonatkozó gyakorlati képességekben.

3. Hogy minél többet gyakorolják magukat a gyermekek tanítá-
sában, nevelésében és fegyelmezéséhen. (Emez utóbbi szempont azon-
ban kívűl fog esni jelen fejtegetésern körén, annyival is inkább, mert
a kérdés már sokszor és minden oldalról meg volt vitatva.)

4. Hogy nyerjenek kellő útmutatást a társadalmi élet követelte
külső formák s convenientiák tekintetéből.

Ezeknek aczéloknak megvalósítására a tanítóképző-intézet összes
faktorainak és intézményeinek közös és összehangzó közremunkálása
szükséges. Különösen pedig ezekre szolgálnak: a képző-intézeti tanánok
gyakorlatias irányú tanításai, valamint helyes fegyelmezési eljárásai;
továbbá a tanárok irányadása, példája, buzdítása s az okszerűleg veze-
tett internatusi rendszer; és végűl a népiskolai tanításban s a fegyelem-
tartásban való jártasság megszerzése.

Lássuk most, hogyafennebb előszámlált feladatok miként old-
hatók meg tanítóképző-intézeteinkben.

A mi először is a növendékek okt a tás á nak gyakorlatiasságát
illeti, e tekintetben a tanítás szemléletiességén kívűl, ki:ilönösen az.alább
felsorolandó kivánalmak megvalósítására óhajtok kiváló figyelmet for-
dítani. Ezek pedig a következők:

1. Az egyes tudományok körét illetőleg szerezzen a tanítójelölt
kellő jártasságot:

a) az irodalmilag korrekt beszédben és helyesírásban, továbbá
az értelmes és szép olvasásban,

b) a mennyiségtani ismereteknek a közéletre való alkalmazásában,
c) a térképrajzolásban és a domború térképek alakításában,
d) a természettudományok köréből nyert ismeretek értékesítésében,
e) és végül a nevelés-oktatástani kérdések önállóbb fejtegetésében.

Vegyük most ezeket a követelményeket rövid vizsgálat alá.
Az első pontot illetőleg meg kell kívánni a növendéktől, hogy

feleleteiben épp úgy, mint gyakorlati föllépése alkalmával az irodalmi
nyelvet minden hiba nélkül beszélje. Megjegyzem, hogy én itten nem
a Bugáth-féle irodalmi nyelvet értem, hanem Aranyék és Petőfiéle hami-
sítatlan nyelvét. A tanítóképző-intézet minden tanára, tehát nemcsak
a magyar nyelv és irodalom tanítója, vigyázzon, hogy a magyaros beszéd
ellen ne vétsen, de megint ügyeljen arra is, hogy a növendékek egyet-
len egy tanórán se érezzék magukat fölmentve a beszédbeli szabatos-
ság kívánalmai alúl. Igy pld. a számtan vagy a zene tanárának épp

__ ------'--------_J
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úgy kötelessége a képző tanulók beszédét ellenőrizni, mint azoknak,
a kik a nyelvtani ismereteket tanítják. A műkifejezések tekintetében
czélszerű volna, ha minden tanári testület egyöntetűleg járna el; így
nem fordulna elő az áz eset, hogy a míg az egyikponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAiiter et, hr tllcsövet

emleget, addig a másik ezeket megrója és a kantárs hibás kifejezéseit
ütőér r e, ha llóesőr e korrigálja ki.

Sajnálattal tapasztaljuk, hogy a tanítóképzőbe lépő ifjak közűl
még a született magyarok sem beszélnek mindig helyesen. Akárhány-
.szor hallunk tőlük e féle kifejezéseket: a djá l, mondjá l. já zok, a zta t,

eztet, meseeiet, ecztet stb. Ezekről a hibákról őket le kell szoktatnunk ,
Fordúlnak elő helytelenségek a mondatszerkezetben is. Ez ellen főkénZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt

azok a növendékek vétenek, a kikre gyermekkorukban egyes idegen
nyelvek (német, tót, oláh stb.) hatottak. Sok tanuló, a kinek a magyar
nem anyanyelve, az igekötőket majdnem mindig hibásan használja;
azonban a folytonos gyakorlat és a helytelen beszédnek kiigazítás a
sokat javíthat ezen. is. A nemzetiségi vidékeken elhelyezett képzőkben
különösen nagy gondot kell fordítani azoknak a magán. és mással-
hangzóknak tiszta és magyaros kiejtésére, a melyek az idegen ajkú
növendékek anyanyelvében ismeretlenek vagy -szokatlanok. Ilyenek pid.
az a , i és a zárt e , továbbá azNMLKJIHGFEDCBAil, il, Ö , Ő , gy, ty, zs és ly. Tudom saját
tapasztalatomból, hogy mily sok vesződést okoz 'a tanárnak, ha az árva-
vagy a trencsénmegyei tót növendékei az a-nak, il-nek, ö-nek helyes
kiejtésére meg akarja tanítani; azonban türelemmel s kitartással mégis
csak sikerül czélhoz jutni.

A korrekt beszédnek támogatására szolgáljon a gyakori fenhan-
gon való értelmes o 1vas á s. Mentől többet olvastat juk fenhangon a
növendékeket, annál jobb. A magyar nyelv tanárán kívűl a többi szakek
oktatóinak is azon kellene lenniök, hogy azt, a mit a tanórán elmagya-
ráztak, a növendékekkel a tankönyvből fel is olvastassák és az egyes,
kevésbbé világos kifejezéseket értelmezzék vagy -értelmeztessék. Az
értelmes és folyékony olvasás mellett képesíteni kell a tanítójelölteket
a szépolvasásra is. Ez persze nem oly könnyű munka és sok gyakor-
latot igényel. Azonban a harmadik és annál inkább a negyedik évfolyam-
ban mindenesetre annyira kell vinni a tanulókat, hogy nemcsak a
szépprózai szemelvényeket, hanem a költeményeket is érzéssel s Ízlés-
(lel tudják felolvasni, .J.i; n úgy vag y o k meg győ z ő dv e, hog y
inkább tanuljanak a képzőnövendékek k e v e s e b b gram-
m a tik á t é s pro s o d i á t , d e a zol vas á s ban é s hel yes írá s-
ban 1egye nek ann á 1 t ö kél e tes ebb e k. Sajnos, hogy e tekin-
tetben némely helyütt épen megfordított állapotok uralkodnak.

Most pedig áttérhetek az első pont alatt emlitett harmadik ki-
vánaJomra: a helyesírásban való g y a k o r l á's r a. A tanító-
képzőbe lépő növendékek legnagyobb részéről elmondhaeó, hogy az
orthographiával hadi lábon áll. Némelyek még oly elemi dolgokat sem
tudnak, hogy az igekötőt, ha ez közvetetlenül az íge előtt áll, a szó-
val egyűvé kell írni. Hogy mi az oka ennek az elszomorító körűl-
ménynek, azt ez alkalommal nem feszegetem. Tény, hogya képzőkbe
fölvett négy kőzép- vagy polgári iskolai osztályt végzett növendékek

9*
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ismerete semmiben sem annyira fogyatékos, mint épen a helyesírásban.
E baj an a képzőintézetnek mindenesetre segítenie kell és a növendé-
kekkel a magyar orthographia minden szabályát úgy be kell gyakorol-
tatnia, hagyazakat habozás uélkűl tudják alkalmazni. Részemről min-
dig szellemi szegénységi bizanyítványt látok abban, ha valamely, a
"műveltségre" igényt tartó Janító a helyesírás szabályai ellen vét;
és 'ezért szigorúan megkövetelendőnek tartam, hagy aki a tanítói
oklevelet meg akarja szerezni, aza legutolsó ékezet helyes .főlrakásáig
értse és alkalmazza nyelvünk orthographiájának minden csinját-binját.
Nem elég, ha a növendékek sokat írnak, sokat fagalmaznak, hanem az
a fő, ,hagy helyesen írjanak. Legyen tekintettel minden tanár a növen-
dékek helyesírására is; ne tűrjön meg egyetlen egy hibát sem, s ha
ilyen előferdúl. nyomban igazíttassa ki a tanulóval. A számtani nap-
lók, vagy a gyakorló-iskolai jegyzetek és a tanítási tervezet ek stb.
végignézésénel épp oly figyelemben részesítendők a helyesírás követel-
ményei, mint a tulajdonképeni magyar házi és iskolai dalgazatak felül-
birálásánál. Ha valamely növendék több, vegyük 10 írásbeli hibát ejt
az. ő feladványában, tegyük kötelességévé, hagy az egészet újból leírja
a: hibák kiigazításával. Ugy vagyak meggyőződve, hagy h a a tan á r i
kar e'g y önt e 't ű é s követ kez e tes elj árá s t követ, akkor a
tanulők nagy többsége négy év alatt a magyar helyesírásban teljes
jártasságat fag szerezni.

Ame n nyi ség tanZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi akt at á s körében elég alkalma nyilik a
szaktanárnak, hagy a növendékeket a gyakorlati élet szarnos kívánal-
maival megismertesse. Itt különösen kiemelendőnek tartam, hagy a
számtani példák révén be kell vezetni a tanulókat a köznapi élet köve-
telte mindazanismeretekbe, a melyeknek megtanulására más tantár-,
gyaknál kevesebb alkalom kínálkazik. A számtannal összekötve lehet
és'J:rellis megismertetni az árúk értékét,azaknak jó minőségét, a pénz-
-riemeket, a takarékpénztári kezelést, az egyszerű könyvvitelt, az adás-
vevé si szerződések és számadások készítését, a váltók s kötelezvények
helyes kiállítását. E mellett figyelmet kell fordítani, hagyamértant
a növendékek gyakarlati szempoutok szerint tanulják; mérjenek föl

'egyes' területeket, alkalmazzák a kisebbített mértékeket, készítsenek
alaprajzokat, épűletterveket, alkossanak fából vagy papírból geome-
triai alakokat.") Tavábbá a mennyiségtani órák alatt a közéletből vett
példák oly nagy számát kell a növendékeknek megszerezni, hagy majd
mint tanítók ne legyenek kénytelenek minduntalan a tankönyvhöz folya-
modni, ha tanítványaiknak egyes példákat fel akarnak hagyni. Pedig
hányszar megtőrténik, hagy a tanító a feladatakat a kézikönyvecs-
kéből kénytelen kiböngészni, egyszerűen azért, mert emlékezetének tár-
háza az ilyenekben nagyan szegény!

A fö ldl' aj zia k t a tás, eltekintve a szemléletiesség kívánal-
maitól, csak akkor lesz igazán gyakarlatiassá, ha a képző növendékek
a térkép-készítés módjával is megismerkednek. Evégből szükséges,

*) Eppen ezen gyakorlatias iránynál fogva szükséges volna képzőintézeteink-
'ben a méréstant a rajzhoz csatolni. Szerk.
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hogy a tanár rajzolva tanítson és a tanulők rajzolva tanúljanak. El-
kezdve az iskolaszoba tervrajzától mindent szerkesztő módon kellene
a képző-intézetben előállítani, mert csak így remélhető, hogy a föld-
rajzi oktatás gyümölcsöző lesz úgy az ismeretek maradandóbbá téte-
lében, mint azok módszeres felhasználásában. Tanítóink közűl még
most is sokan vonakodnak a földrajzot constructiv módon tanítani. S
mi .lehet ennek az oka? Az, hogyaképzőintézetben nem nyertek elég
alapot .és így a rajzoIgatás nehezükre esik; épp ezért megelégszenek
a fali térkép megmutatásával s a földrajzi fogalmak, nevek, számok,
adatok stb. száraz elmagyarázáaával és betanultatásával. Innen van,
hogy népiskoláinkban a földrajzi oktatás oly kevés reális haszonnal
jár, és- innen magyarázható meg, hogy a növendékek Iokális ismeretei
szánalomra méltó an hézagosak, legtöbben még a saját vármegyéjök
területi viszonyaival sem levén tisztában.

A domború térképek készítése is ott, a hol a tanáraz ilyenek
előállításához ért, megbecsiHhetetlen haszonnal jár a növendékekre
nézve; ma azonban alig van egy-két képzőintézeti tanférfiú, a kire az
ilyesmik készítését rá lehetne bízni.

Nincsen egyetlen egy tantárgy sem,a melynél a gyakorlatias
irány inkább érvényesíthető volna, mint a ter m ész éti tud o m á-

n y o k. Hosszú értekezést lehetne írni ennek az érvényesítésnek módo-
zatairól; itt azonban csak a leglényegesebb kívánalmakra akanek rá
mutatni. Föltétlenül szükségesnek tartom, hogya. növendékek meg-

- ismerkedjenek a rovat- és lepkegyűjtés kőrűli teendőkkel s a madár-
töméssel, továbbá a növények szárítás ával s mindezeknek rendezésével,
a nőképzőkben a művirág-készítés módjával; igen kivánatosnak tartom
továbbá, hogy a képző tanulők mindenikének legyen az intézet Kert-
jében egy kis botanikus kertje. Az ásvány tan tanításával össze kell
kötni a kőzetek gyűjtését, a jegeczmintáknak papirból vagy fából ké-
szítését, a vegytannal pedig meg kell ismertetni egyes, a' kőzéletben
leggyakrabbap előforduló szerek vagy gyártmányok előállitását. A
könnyebben összeállítható fizikai eszközöknek készítését is jó lesz a
növendékekkel megismertetni, hogy majd ebbeli ügyességüket az isko-
lában felhasználhassák. A mi pedig az egésztégtan szabályainak gya-
korlati alkalmazását illeti, erre különösen a jól berendezett interna-
tusbanigen sok alkalom nyílik.

A természeti tudományok tanításánál kerülni kell a túlságos
"tudományoskodást." Aztán meg nem lehet megelégedni azzal, ha min-
dent szeniléltetve tanítanak, hanem e mellett folyton alkalmat kell adni
a növendékeknek, hogy a tanárral ők is közreműködjenek, így pld;
gyűjtsék őssze a tanórán megismertetendő növényeket, ásványokat vagy
rovarokat; a fizikai kisé Ietezéseknél segédkezzenek ; a 'rendezést vagy
rendszerezést teljesítsék saját erejükből stb. Hibáztatandó az olyan el-
járás, midőn a tanár hónapokon keresztűl az elméleti dolgokról beszél.
Ilyen is megtörténik s elég kár, hogy megtörténhetik. Tudok esetet,
hogy egy képzőben öt hónapon át mindig a sejttanról magyarázott a
növénytan tanára. De hibáztatandó az is, midőn a rendszerek fölépítésé-
hez szükséges typusok szemléltetését elhanyagolják.
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A képzőintézet felsőbb osztályaiban képesíteni kell a növendékeket,
hogy egyes nevelés-oktatástani kérdéseket önállóan fejtegetni tudjanak.
Ev e n tel eg alá bb k é t-h áro m p ae da g o g i a i ért eke z-é s
kés z í té s e vol nam e g kiv á n and ó, természetesen a szaktanár
előleges útmutatása szerint. A nevelés-oktatástani tételek tárgyalásá-
nál az egyéni felfogásnak igen nagy tere nyílik s ezen egyéni helyes
felfogásnak írásban való kifejezésére már a képzőintézetben elő kell készí-
teni a növendékeket, hadd szokjanak hozzá saját erejükből gondolkodni
s gondolataiknak alkalmas formát adni. "

2. A műv ész e t i é s a köz has z n ú ism ere tek megszer-
zése tekintetéből sokan túlságos követelményeket formálnak a tanító-
képzéssei szemben és így a tanítójelölteket ezeknek erejét felülhaladó
munkákkal akarják terhelni. En teljesen elegendőnek tartom, ha a képző-
intézeti növendékek csak azokat a művészeti, illetőleg közhasznú is-
mereteket sajátítják el, a melyek a tanítói pályával közvetetlenebb
vonatkozásban állanak; ilyenek: a zene, ének, rajzolás, mintázás, to-
vábbá a tornázás, kertészkedés, selyemhernyó- és méhtenyésztés, egyes
iparczikkek készítése és végűl az életmentés.

A fennebb előszámláltak tanításánál a következő gyakorlatias
szempontokat tartom irányadóknak :

a) a z éne k s főkép a zen e okt a tás n á 1 arra kell törekedni,
hogyatanítójelölt ebbeli ismereteit az iskolában, és mint kántor: a
templomban érvényesíthesse. Tudjuk, hogy az ének- és zenetanítás kez-
detén olykor óriási nehézségeket kell a szaktanárnak legyőzni, mert a
képzőbe lépő, növendékeknek alig van valami alapos zenei és ének-

-élőismerete. Es mégis szorgalmas, lelkiismeretes oktatással a szak-
tanárnak (föltéve, "hogy elég tanóra áll rendelkezésére) annyira kell
képesíteni a tanulókat, hogy ezek hangjegyekből szabatosan énekelni
tudjanak s a könnyebb darabokat hegedűn, zongorán lejátszák és egyes
egyházi énekeket orgonakisérettel elénekeljenek. Ezen utóbbira, különö-
sen a mi viszonyaink között, nagy gond fordítandó s épp azért, oly-
kor talán a többi zenei ismeretek rovására, az orgonajátszásnak és az
egyházi énekeknek gyakorlására minél több időt kell szentelni. A hol
ezt nem teszik, ott a növendékek előtt elzárjálc az utat, hogy a kán-
torsággal összekötött tanítói állomásokra reflektálhassanak.

b) A raj z okt at á st össze kell kötni a mintázás tanításával és
a 'plasztikai munkák készítésével.

c) A t o r n á s z a t tanításánál főképpen azoknak azismereteknek
elsajátítására kellene tekintettel lenni, a melyekre a tauítójelölteknek
majd a népiskolában szükségük leend. Isnierjenek meg a növendékek
mentől több játéknemet és tornajátékot. A szertornázás túlzásai a
tanítóképző-intézetekben is mellőzendők. "

d) A ker t ész et i é s gaz das ági okt a tás n á 1 in k á bb
a gyakorlatra, mint az elméletre kell súlyt fektetni. Legyen meg min-
den növendéknek a maga külön kertrészecskéje a magról kelt fa- és
oltvány-iskolában és a szőlőtáblákban ; mívelje minden növendék a neki
kiosztott kertrészt a szaktanár és a kertész utasításai szerint ; ismer-
kedjék meg minden képző tanuló a tenyésztésre legalkalmasabb gyü-
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mölcs- és szőlőfajokkal és tudja ezeket nemesíteni, művelni és gon-
dozni. A ki a növendékek közül a kerteszetben és szőlőmívelésben,
méhészetben, eperfatenyésztésben stb. nagyobb szorgalmat fejt ki, az
részesüljön bizonyos jutalomban. Régebben a szegszárdi selyemtenyész-
tési orsz. felügyelőség 2-3 darab aranyat osztott ki azok között a
növendékek között, a kik a selymészetben kiválóbb előhaladást tanú-
sítottak; sajnos, hogy eme jutalmak egy pár év óta elmaradtak. Hogy
.mi okból, nem tudom.

A mely tanítóképző-intézetnek alkalmas virágház áll rendelke-
zésére, ott télen át a virágkulturával és különösen a rózsatenyésztés-
sel is meg lehetne a növendékeket ismertetni.

e) Az ipa l' okt a tás n ál egy részben a mintázás megtanulása
volna czélúl kitűzendő, más részt pedig képesíteni kellene a növen-
dékeket, hogy egyes tanszereket, papir-, vessző- és kirakott munkákat
előállítani tudjanak. A fafaragásra csak a hegyvidéki képzőkben volna
figyelem fordítandó. A sok pepecselésseI járó és csekély praktikus
hasznot hozó lombfűrészelést teljesen el lehet hagyni.

A mi a vidéki. képzök jelenlegi iparoktatását illeti, arra bátran
el lehet mondanunk, hogy kevés kivétellel alig egyéb a semminél.
Ritka helyen vannak kellően fölszerelt iparhelyiségek ; nincsenek kép-
zett iparoktatók s a tanulők össze-vissza tanulnak mindent, de ala-
posan semmit. Ez az állapot továbbra így nem maradhat.

f) Vannak, a kik a tanítóképzőkben az éle tm en t é s körüli
tudnivalókat is tanítani szeretnék. Alapjában véve ez a kívánság helyes-
nek mondható és mindenesetre meg is valósítható ott, a hol az inté-
zetnek egy olyan szakférfiú (orvos) áll rendelkezésíil, a ki az élet-
mentés körüli teendőkkel a növendékeket megismertetheti.

De aztán ezekkel a fennebbi pontok alatt előszámlált kivánal-
makkal a képzőintézetekben tanítható művészeti és gyakorlati ismere-
tek körét be is zárhatjuk. A sokfelé kapkodás sohasem jár jó ered-
ménynyel. Vajha átlátnák ezt azok il) a kik a tanítójelölteket orvo-
sokká, katonákká, iparosokká, magtár:Kezelőkké, állatgyógyítókká, siket
néma-oktatókká, nemzetgazdákká s nem tudom még mivé akarnák ki-
képezni!

3. Igen fontos kérdés végűl, hogyaképzőintézet mikép készít-
heti elő a növendékeket a tál' s a dal m i éle t for ma s ága ina k
(convenientiáinak) gyakorlására?

A helyes nevelés megadja kinek-kinek az erkölcsi alapot és meg-
szabja a becsületes életmód útját. A nevelésnek azonban e mellett azt
is meg kell mutatnia, hogy a moraliter művelt egyén mi módon viselje
magát a társasági. érintkezések alkalmával, azaz hogyan lépjen föl
másokkal szemben s hogyan gyakorolja az illendőség követelte sza-
bályokat.

A tanítóképző intézet leginkább a nép alsóbb rétegeiből kapja
növendékeit; a szegényebb földmívelők, munkások, iparosok s más
egyéb alkalmazottak gyermekei mellett aránylag csak csekély szám-
mal lépnek a tanítói pályára azok az ifjak, a kik a magasabb intel-
ligencziával és finomabb társadalmi műveltséggel bíró osztályokbólZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

. .
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származnak. Innen -van, hogyaképzőintézetbe lépő tanúlők nagyobb
része előtt a társadalmi műveltebb formák alig ismeretesek; innen
magyarázható _meg az a sok szögletesség, modortalanság, a melyet
minduntalan tanúsítanak. Ha azonban mi a tanítójelölteket az élet
számára szükséges minden útravalóval el akarjuk látni, akkor nem
feledkezhetíink meg arról sem, hogy ő nekik bizonyos társadalmi ru-
tint is kell nyújtanunk, mert e nélkül a kűlönben legképzettebb tanító
sem fog a közönség előtt annyit érni, mint az ér, a kinek talán keve-
sebb paedagogiai képessége van, de ismeri és alkalmazni tudja a tár-
sasági illendőség és etiquette szabályait.

Ott, a hol jól berendezett internátus van, a társadalmi formaságok
elsajátítása kétségkívűl könnyebben fog sikerűlni, mint az oly helye-
ken, a hol a növendékek szegény és félművelt családoknál szállásoI-
tatnak el. Jegyezzük meg azonban, hogy egy jól berendezett internátust
csak akkor lehet képzelnünk, ha abban a növendékek csoportonként
egy-egy tanár felügyelete alá vannak beosztva és ennek mintegy családi
körét képezik; mert, ha a benlakás nem egyéb, mint a kaszárnyarend-
szernek utánzata, akkor: alig remélhető, hogy ott a képzőtanulők valami
sok finom szokásra szert tegyenek.

A társasági illemformáknak elsajátítása tekintetéből a növendékek-
nek alkalmat kell adni, hogy a műveltebb körökben olykor-olykor meg-
fordúlhassanak. Már maga az is nagy haszonnal jár, ha egyik-másik
ifjú az intelligensebb családokhoz mint correpetiter bejárhat. Emellett
igen sokat tehet a társasági csiszolódásra a táncztanulás, a házi vagy
nyilvános szelid mulatságokban való megjelenés, továbbá a nagy közön-
ség előtt való föllépés, így pld, az évente egyszer kétszer az ifjúság
által rendezendő zene-, ének- és szavalati estélyek alkalmával. Minden-
esetre' megbocsáthatatlan hiba, a- hol a növendékeket a közélettől her-
metice elak.aTják zárni és a tisztességes helyeken való megjelenést
nekik nem engedik meg.

A tanároknakypéldája is igen sokat tehet arra nézve, hogy a
növendékek az illem és etiquette formáit tőlük elleshessék, Azonban
pusztán 'a példaadással még korántsem szabad a tanároknak megelé-
gedni, hanem e mellett folyton figyelmeztetnünk ]rell az ifjakat, hol
egy, hol más tényeik fonákságára és meg kell tanítani őket, hogy
bizonyos adott esetben mikép járjanak el. Kűlönösen pedig a közét-
kezést vezető tanárnak számos alkalma nyílik, hogy az evésnél elő-
forduló szokásokat gyakorlatba vétesse ; úgy szintén a neveléstan taná-
rának majdnem minden tétel fejtegetésénél ki lehet és kell is terjeszkednie
azokra a körülményekre, a melyek a társadalmi szokásokra és forma-
ságokra vonatkoznak.

Az országnak nemcsak értelmes, gyakorlatilag kiképzett s nemcsak
jellemileg szilárd, hanem társadalmilag is művelt tanítókra van szüksége,
és ezen utóbbi szempont megvalósítása épp oly fontosnak tekintendő,
mint az előbbiekké. Sajnálni lehet azonban, hogy a míg az értelmi,
gyakorlati és az erkölcsi képzés követelményeinek tőle telhetőleg min-
den képzőintézet eleget óhajt tenni, addig magára a társadalmi műveltség
külső kívánalmaira nem egy helyen kevés figyelmet fordítanak. Ennek
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az utóbbi körülménynek lehet betudni azt az esetlenséget és modor-
talanságot, a melyet a képzőkből kilépő fiatal tanítóknál nem egy
alkalommal tapasztalhatunk.ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAZa jzon Dénes.onmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A kettős tételről.
Az egész mathesisnek az a feladata, hogy adott, vagy más szóval

ismeretes viszonyokból ismeretleneket keressen. Minden mathematikai
feladatnak kétféle elemét kűlönböztethetjük tehát meg: vannak benne
ism ere tes és ism ere t 1e n alkotó részek. Ha valamely mathema-
tikai feladatnak ezen kétféle elemét úgy választ juk külön, hogy az
ismeretes alkotó részekből olyan állító itéletet alkotunk, -melynek se-
gélyével az ismeretlen alkotó részekre vonotkozólag állító itélet alak-
jában tudunk a feladatbeli kérdésre megfelelni: akkor a szóban forgó
konkrét feladatból ket t ő s t éte 1 ű fel a dat o t szerkesztettünk.

Az így szerkesztett feladatban két állító itélet van, melyek közűl
az egyikben, az úgynevezett fel t éte 1ben, mennyiségileg minden lo-
gikai alkotó rész ismeretes, míg a másikban, a kér d ő t ét e 1ben,
vagy kérdésben, nem mindegyik az.

1. Például: . . .

Valamely 8 m mag. falat felép. 12 kőm. 28 tap alatt, ha naponta 10 órán át dolg.;ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
" j 2" ". " " 20 '" x" " ~, 'i ..:>"",,?

2. Valamely villámlás alkalmával 28 másodperczczel később hallot-
tuk a dörgést, mint a hogy a villanást láttuk: kérdés, mekkora távol-
ságra vannak tőlünk a villámló felhők, ha a levegő hőmérséklete az
észlelés közben + 12 Co volt?' .

E feladatból a következő kettős tételt szerkeszthetjük:

1 mp. alatt O Co hőmérsékletű levegőben. a hang 332 m útat tesz meg:

28" ,,12 " " "x " " " ,,?

3.' Valamely kör küllője 2'5 m : mekkora az illető kQr területe?
r méter küllőjű kör területe 1 '2 7 t ' 'm"

~'5" ,. " " x,,?

4. A Jupiter sziderikus éve .12 földi év: kérdés, mekkora annak
Naptól való középtávolsága, ha a Földnek Naptól való középtávol-
sága 20'000,000 mf.? .

1 földi évnyi keringési idő mellett a bolygó távolsága 20'000,000 mf. :

12 'i" " "" "x "

5. Bármely középponti mozgásnál a mozgó test sebessége egye-
nes arányban van a vezérsugár által súr olt területtel és fordított arány-
ban van a mozgó testnek a középponti erő székhelyétől v.aló távol-
ságával : kérdés a bolygók keringése egyenletes mozgás-e ?

•
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E feladatok a tanító-növendékek tanúlmányaiból vannak válogat-
va, melyek megoldásával tehát foglalkozniok kell. Vizsgáljuk meg e
feladatokat közelebbről.

A feladatok taglalását és a tételek felállítását mellőzve. a fel-
tételnek a kérdéssel való összehasonlításából azt látjuk, hogy a míg
az 1-4 példákban ugyafeltételben, mint a kérdésben ugyanazon
kőrűlményekre vonatkozó számadatok foglaltatnak, addig az 5. példa
feltételében már nem ugyan afféle adatok fordúlnak elő, a melyek a
kérdésben szerepelnek. Ez utóbbi feladat megoldása előtt tehát a két
itélet fogalmai között tárgyi ismereteink alapján kell a szükséges kap-
csolatot megkeresni.

Bármelyik feladatot vizsgáljuk is meg, azt tapasztaljuk, hogy
ugy a feltétel, mint a kérdés a szóban forgó fogalmak tartaimából
csupán néhány jegyre vonatkozólag nyújt számbeli adatokat. Ha növen-
dékeinket a körtíltekintő, alapos gondolkodáshoz akarjuk szoktatni, ne
mulaszszuk el azt a figyelmeztetést, hogya feladatban elhallgatott
körülményekről mint vélekedjenek. Az ilyen óvatosságra szoktatás
által mentjűk meg őket a hebehurgya általánosításoktól, melyek épen
az élénkebb, gyorsabb felfogásu tanulókra olyan veszélyesek. Arra
különben számolásaink közben magunknak is szükségünk lesz, hogy
tanítványaink az egyenlő körülmények mellőiését helyesnek tartsák
s azért ezen figyelmeztetés még tárgyilag is szükséges.

Példáink között némelyiknél úgy a feltétel, mint a kérdés k'ül 15-
n 15 sit éle t, másiknál csupán a kérdés k ülö n 15 s, a feltétel pedig
á 1tal á nos, ismét másnál meg mind a feltétel, mind a kérdés á 1t a-
l á nos itélet. Az ítéletek rangjára való tekintettel az 1., 2., 4., 5.,
példák feltétel ei és kérdései páronként véveZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAk o ord i n á It j a i egy-

_másnak, míg .a 3. példában a kérdés alá ren del t viszonyban van
a feltétellel.

Az ítéletek ezen most említett viszonyából következik, hogy a
3. példabeli kérdés alanya (a "kört" gondolom logikai alanynak 1)
egész terjedelmévei bel e esi k a feltétel alanyának terjedelmébe, míg
a többi példákban e fogalmak körei teljesen k ülö n v á 1tak. A 3.
példa megoldása közben tehát következtetéseinket csupán csak a fogal-
mak kör ére kell alapítanunk s nem szííkséges azok tar tal mát
vizsgálnunk. A mi minden körre áll, az áll a 2'5 m küllőjű körre is.
Az ilyen logikai műveletek azonban nagyon kevés haszonnal járnak
s a mi ezéljainkra csupán annyiban használhatók, a mennyiben a mű-
veletek gépies gyakorlására alkalmasak. Sokkal nagyobb fontosságot
érdemelnek azonban az olyan feladatok, melyeknek megoldása kőzben
a fogalmak tartaimát s azoknak egymás közötti összefüggését kell
vizsgálnunk. Ily esetekben az egyes eszme-egyének cserélgetése által
új, meg ú j kérdések merűlnek fel, melyek megoldása kőzben, saját
kutatásaink útján gazdagíthatjuk egyes fogalmaink tartalmát. Es ez a
tartalom minden fogalomra nézve végtelen gazdag, mert az egyszerű
szemléletnél, vagy elgondolásnál felfogható jegyeken kívűl nagyon sok
olyan jegy tartozik még ide, a mely amazok összevetéséből csupán
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csak a különböző gondolkodási formák útján származtatható le. Ezen
jegyek származtatása képezi az igazi analízis feladatát, nem pedig a
fogalmak körére alapított következtetések gyártása, melyek semmi új
igazságot nem mondanak.

Ha növendékeink az ilyen analizisek iránt ked vet, tehet-
ségeikhez mérten több-kevesebb kés zs é g é t és hozzá való alapfogal-
makat nyertek tőlünk: akkor nyugodtan mondhatjuk el magunkról,
hogy az alaki képzés tekintetében is megtettük kötelességünket. Ha
azonban csupán csak a tanterv által kiszabott anyag megtanítására
törekszünk s növendékeinket csak ennek egyszerű,ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAh ű reprodukálására
kényszerítjük: akkor békóba vertűk tanítványai nk szellemét, korlá-
toztuk látókörüket s csak arra képesítettük őket, hogy taposhattak
azt a bizonyos széles országutat, a mely mellett két felől az emberi
tudás határának Potemkin falai gyanánt merednek magasra azon szűk
korlátok, melyek között csekély ismereteik alusznak szépen, csendesen.
Az általunk nyujtott elvont eredmények, száraz tények és érzéki szem-
léletek, habár lelkiismeretes indukczió útján jutottak is azokhoz növen-
dékeink, ezen analizis nélkül megmaradnak az emlékezet terheiűl s úgy
az egyéni, mint az általános emberi haladásnak akadályaiúl szolgálnak.
" Ezek feledtetik velünk saját lábunkori a járást, és megki-
mélnek a gondolkodástól." (Madách.) Az igazi műveltséget nem az is-
meretek sokasága, hanem korlátolt számú, jól rendezett, ép eszmék és
a megszerzésök közben kifejlett szaporító tehetség jellemzik. Es a szapo-
rító tehetség egyik irányú működésének fejlesztésére különösen jó alkalom
kínálkozik a negyedik évfolyam számtani ismétlései közben a kettős-
tételi feladatok megoldásánál, midőn ez irányú munkálkodásuuk at egy-
felől nagy mértékben segíti az, hogya tanúlók ekkorra már majd minden
tudományágban eljutottak a fogalmaknak, az általános elveknek és tör-
vényeknek ismeretére, melyek köréből sok alkalmas feladatot válogat-
hatunk ki, másfelől fáradozásaink eredményét biztosítja a növendékek
érettebb, fejlettebb itélő''képessege és az a reflexiókra való hajlandóság,
mely ezen a fokon már számbavehető tényezővé erősödött. Tanításaink
és ismétléseink ezen a fokon már ne ugy legyenek berendezve, hogy
növendékeink közűl senkinek se jusson eszébe a megszokottaktól el-
térőre gondolni, vagy ilyenről elmélkedni. (Bacon a "Novum Orga-
num"-ban.)

A különböző tudományágban az egyes fogalmak tartalmából i n-
duk c z i ó utján elég alkalmunk volt értelmezéseket szerkeszteni, tör-
vényeket megállapítani: a számtan tanárainak feladatához legjobban
talál az a nal iti kai, vagy dedukáló és a spe k u l a tiv gondol-
kodási formák begyakorlása.

Még mielőtt a feladatok megoldásához foghatnánk, meg kell álla-
pítanunk az egyes itéletekben szereplő fogalmak közötti számbeli össze-
függéseket.

Az 1. példában az egyes fogalmak ar á n y o s összefüggésben
vannak egymással és pedig részint egye n es, részint vis s z á s, vagy
for d í tot t arányú összefüggésben; a 2. példában az idő az úttal
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egyenes arányú összefüggésben van, míg a hőmérsékletnek az úttal
való kapcsolatát a sebességnek

CtO , Coo tí 1+ 2;3-ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt
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képlete fejezi ki; a 3. példában a küllő és terület összefüggése ezenNMLKJIHGFEDCBA

T = r 2 7t

egyenlet által van kifejezve; a 4. példában a keringési idők és a Nap-
tól való távolságok kapcsolatát Keppler 3· ik törvénye mondja meg és
végre az 5. példa megoldásához szükséges összefüggést a következő
egyenletben találjuk meg:

2 t
v= -d-'

A megoldáshoz szükséges számműveletek szempontjából érdemes
különbséget tenni az ar á n y os és a nem ar á n y o s összefüggése-
ket tartalmazó feladatok között. '

Az arányos összefüggésű mennyiségekből szerkesztett feladatok.
melyeket hármas szabály sarany s z a bá l y néven szoktak a
többi kettős tételi feladatoktói megkiilönböztetni, leggyakrabban a
következő módokon oldatnak meg: . , ,

. 1. egy ség rev i tel, "
2.a r á n y o k segélyével, (ide számítandó az olasz praktika is),
3. .a r á n y l a t o k ka I,
4. láncz szabálylyal.
A nem arányos kapcsolatban álló f0l?>'almakattartalmazó felada-

tok megoldása közben körülbelűl annyiféle eljárást kell alkalmaznunk,
_a hány feladatot oldunk meg, e téren nem volna czélszerű ily szem-
pontból eredő osztályozást hajtani végre.

A fentebb elmondottak alapján a kettős tételi feladatoknál a kö-
vétkező dis pos iti ó t vélem. követhetőnek :

. 1. a feltételnek és kérdésnek felállítása s az adatok összegyi:ijtése ;
2. .a mellőzött körülmények birálata ; .
3. az egyes fogalmak közötti számbeli összefüggések megállapitása ;
4. a feladat megoldása, '
A feladatok kiválogatásánál pedig uralkodó szempontul ajánlom

azt a követelményt, hogy a megoldása közhen előforduló következteté-
sek ne a fogalmak k ő r éne k, 'hanem azok tar tal mán ak vizsgála-
tán alapulhassanak. '

Jóllehet nem kiosinylem az elméleti fejtegetéseket: nem esem az
ellenkező hibába selismerem a gyakorlati kivitelnek, az alkalmazásá-
nak fontosságát s azért ha a: becses lapok egyéb fontos feladatai meg
fogják engedni, megkisértendem egy két példa megoldását, a megoldási
mód kritikájával együtt leírni,*) mert azt tartom, hogy az olyan elmé-
let, mely a gyakorlatot és tapasztalást megveti, hiú és vakmerő: az
olyan gyakorlat azonban, mely az elméletet mellőzi, sánta és vak.

o
Szerk.*) Örömmel vesszük, mint általában minden ily irányú fejtegetést.
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.J a vas 1att a riter v ü n konmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAhöz.
(Paedagogiai elmélet és gyakorlat.) .

a)ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAP a eda gogia i elmélet.

Mélyen tisztelt választmány'! A- titkárunk által szerkesztett becses
Emlékirat, dr. MáI nai Mihály és Ko z o c s a Tivadar úrnak kiváló
munkálatai után bátran rövidre foghatom javaslatomat, annyival inkább,
mert az általános szempontokra s nagyjából a részletekre nézve is
megegyezünk.

A paedagogiai elmélet tárgyai képző-intézeteinkben: test- és egész-
ségtan, lélektan és gondolkodástan, általános neveléstan, módszertan,
iskolai szervezet és administratió ismerete s a nevelés- és tanítás tör-
ténete. Ezek számát én még szaporítanám a bölcsészetnek történelmi
alapon való rövid megismertetésével, különös gondot fordítván a korunk-
ban uralkodó bölcseleti irányokra s Her bar t gyakorlati bölcseletére.
Igaz ugyan, hogy tanítóképzésünkben a gyakorlatias iránynak kell
uralkodni a tudományos fölött, de én ezt nem veszélyeztetve, hanem
biztositva, mert teljesen öntudatossá téve látnám a gondolkodás- és
bölcsészettan főbb pontjainak megismertetése által; világosság, rend-
szer, alapos megokolás, határozott irány, helyes uton haladó önképzés
ezek nélkül legalább öntudatosan lehetetlen. Bővebb látókör, magasabb
szempontra emelkedés tanítóinknak s a népoktatásügynek csak javára
lehet.

A felosztást tekintve elfogadom dr. M ál n ai Mihály, tagtárs
úrnak lapunkban közölt s választmányunk elé terjesztett javaslatát.
A változtatás mindössze ennyi volna:

1. Mivel az egyes tanítástárgyak részletes' módszerét az illető
szaktanárok tanítanák, előlegesen kimondandó, hogyatanítástárgyak
módszerének megállapítása az illető szaktanár, a paedagogia tanára s
a gyak. isk. tanító javaslata alapján a tanári kar által történik. Igy
a merő ellentétek kikerülhetők.

2. Az 1.. osztály test- és egészségtana mellé az életmentésés
gyors segélynyújtás módja fölveendő, de előadása orvosra bízandó s
ez előadásban minden osztály, de kivált az I-sőn kívű] a IV. osztály
növendékei részt vegyenek. A lelki élet főbb vonalainak ismertetését,
a lelki jelenségek leírását s a test és lélek kölcsönös hatásának meg-
ismerését szintén ez osztály számára osztarrám be. Igy az I. osztály
embertant tanulna, melyben főszerepet a test játszik. Ez osztály óra-
számát a jelenlegi 3 órában tartanám meg, az életmentés tanítására
szükséges heti 1 órán kívűl.

3. A II. osztályban MáI nai ú r beosztásához híven a testtant
mindig szem előtt tartó lélektan volna a főtárgy s. ezt kővetné, a tan-
évnek úgy II. felétől e mellett haladna a gondolkodástan, Dit t e s-
Gye rt y á n ffy tankönyvével jórészt megegyező módon. A heti óra-
szám 3.

4. A l l l . osztálynak MáI nai ú r szerint rendezett tananyagát
elfogadom, csak azt fejezném ki, hogy e tananyag a két első osztály-



130zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

ban tanúitakra alapítandő s igy az ismétlésnek is helyet adjon; helye-
sen különben máskép ez az anyag nem is tanítható.

5. A IV. osztály számára MáI naiZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAú r javaslatához még hozzá
venném a bölcsészetnek történelmi alapon való ismertetését, kiváló
figyelemmel a jelenleg uralkodó bölcsészeti irányokra, nevezetesen: Ka nt,
Sch ope n h au e r, Her b a rt és C o m t e bölcsészetére. legalább heti
1 órában.

6. A czélhoz, a mint ezt Máln a i ú r szépen elmondja, ezt tolda-
nám : A gondolkodástan és bölcsészet fegyelmezze, irányítsa s maga-
sabb szempontra emelje az észt, öntse rendszerbe a tudást és szolgál-
jo~ al~plll a tudományos paedagogiához, sarkaljon helyes irányú őn-
muvelesre.

A gyakorlati tanítások czélját jelenlegi tantervünk abban látja,
hogy a növendék gyakorlatilag tanulja meg az elméleti ismeretek alkal-
mazását és sajátítson el bizonyos mcthodikai jártasságot. (L. 4. lap.)
Ugyancsak jelenlegi tantervünk a gyakorlati kiképzésre vonatkozólag
az 5. és 6. lapon ezeket mondja: A II. oszt. növendékei "kisebb cso-
portokban egymást fölváltva a gyakorlóiskolai tanítást egyhúzamban
mindaddig szemléljék és hallgassák, míg a tanterv minden egyes tan-
tárgyának tanítása legalább egyszer elő nem fordúl. A növendékek
tapasztalataikat leírják s e dolgozatot a gyak. isk. tanító s a módszer-
tan tanára felülvizsgálja". A gyakorlati tanítást a módszertan tanára
által megállapított sorrendben a Ill. oszt. növendékei kezdik; tantáll-
gyakból a gyak.-isk. tanítójátóI, módszerre nézve a módszertan tanárától
nyernek utasítást. A növendék írásbeli tervezetet készít s csak akkor
taníthat egy félóráig, ha az említett tanárok e tervezetet a tanítás sike-
rét biztosítónak találják. 'I'anítás után birálat tartatik, melyben a tanító
növendék, osztálytársai, a nevezett tanárok s esetleg a szaktanár vesz-
nek részt. A megbírált tanításról minden növendék uj tervezetet készít
s ezt gyakorló-iskolai füzetébe beírja. A IV. osztály gyak. tanítása
ugyanilyen, de a növendékek hetenként kétszer a gyak.-isk. tanító
jelenlétében más-más osztályban is foglalkoznak. A gyakorlati kikép-
zéshez sorolható még az az intézkedés is, hogy alV. oszt. növendékei
részt vesznek a gyak.-iskolai órarend megállapításában s az órarendet

, leírják; egész éven át pedig a heti tananyagot a gyak.-isk. tanítójátél
kezükhöz veszik, leírják s tanulmányuk tárgyává teszik.

Ezekkel szemben egyszerűell utalok közgyűlési:ink idevonatkozó
határozataira, melyek a tapasztalatszerzést czélszerűbbé, a tanításban
való gyakorlást fokozatossá, huzamosabbá, mindenoldalúvá, tanulságo-
sabbá, tehát jobbá teszik, s melyeket Emlékiratunk alaposan megokol.

Igénytelen javaslatomban kőzgyűlési határozatainkhoz tartom
magam s nem teszek egyebet, mint keresem a helyes formát, melyben
határozataink a tantervben foglaltassanak.

A könnyebb áttekinthetés steljesebb irrtézkedhetés czéljából jónak
látnám, ha tantervünkben a paedagogia elmélete és gyakorlata egy-
mástól elkülönítve, bár egy főczím alatt, foglaln ának helyet. Tehát volna:
Nevel é sta n.ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa ) Paedagogiai elmélet. b) Paedagogiai gyakorlat. Az
utóbbi következőleg vétetnék be tantervíinkbe.
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Minden elemi tanító (tanítónő) kéJlző-intézet mellett s vele szoros
kapcsolatban 6 osztályú osztatlan elemi iskola van két tanteremmel.
E gyakorló-iskola révén a képző-intézeti növendék embertani s általá-
ban paedagogiai tanulmányai épűljenek széleskörü megfigyeléseken,
tapasztalatokon, szerezzen a növendék minél teljesebb gyermek-ismere-
tet, tapasztalatokat az elemi iskolai nevelés és tanítás minden ágában
s részletében és gyakorolja magát a tanító összes teendőiben.

1. A n öve n d ékek isk o ra 1áto gat ása. Az 1. és II. osztályu
növendékeket a paedagogiai elmélet tanára a szűkség- és saját belátása
szerintkoronkén t kűlö n-külön elvezeti a gyakorl óiskola játszó tan ulói közé
s az osztottá alakított iskola egyik-másik osztályába. A növendékek
ál.tal itt szerzett sleírt megfigyeléseket, tapasztalatokat agyakorló
iskolai tanító felvilágosításai után a testtani. lélektani, neveléstani
órákon értékesíti.

Ilynemű és a nevelői s tanítói eljárásokat illető tapasztalatok
szerzése végett a Ill. osztály növendékei a gyakorló-iskolai tanító veze-
tése mellett megjelennek a gyak.-isk. tanulók huzamosabban tartó
játékain s heti 1 órában az osztottá alakított iskola osztályainak taní-
tásán. Ilyenkor a gyakorló-iskolai tanító tanít s végzi a nevelői teen-
dőket és ügyel arra, hogy a növendékek minden osztály tanítását
szemlélhessék. Tapasztalataikat a növendékek följegyzik s a tanítási
birálati órákon (heti 1 óra) a gyak.-isk. tanító vezetése alatt s a paeda-
gogia tanárának jelenlétében értékesítik.

Ugyan e tapasztalatok szerzése végett a IV. oszt. növendékei az
isk. év. elején 2 hónapig egyenként fölváltva 1-2 napot töltenek az
osztatlan gyakorló-iskolában s részt vesznek a gyermekek játékaiban.
Később e tapasztalatok nagy részét gyakorlati tanításaik alkalmával
szerzik meg, de legalább heti 1 órában az iskolaev végeig, együttesen
jelennek meg az osztatlan iskolában foglalkozó gyakorló-iskolai tanító
tanításán. Tapasztalataik följegyzése s értékesítése úgy történik, mint
a Ill. osztályban.

2. Gyak o r l a tit a n í tás. A gyakorlati tanítást a Ill. osztály
növendékei ujévtől kezdik; heti 3 órában tanítanak; tekintettel kell
lenni arra, mennyire haladtak az általános és részletes módszertanban;
csak az osztottá alakított gyakorló-iskola egy-egy, de fölváltva más-
más osztályában taníthatnak ; egy-egy növendék egyhuzamban fél-,
majd 1 óráig tanít. A tantárgyat sZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAá tanítás anyagát agyakorló
iskolai tanító adja, ő vezeti a gyakorlati tanítást s ennek bírálatát;

. a paedagogia tanárának ellenőrző szerep jut, úgy ő, mint az illető
szaktanár a gyakorlati tanításra megjelenhet s a birálatban részt vehet.

A tanításra kijelölt növendék tanítás tervezetét előlegesen el-'
készíti; e tervezetet a paedagogia tanára s a gyakorló iskolai tanitó
megbírálja. A tanítás csak akkor tartható meg, ha e tervezet annak
sikerét biztosítja. A tanításon az egész osztály jelen van s figyel, birál,

A heti 1 bírálati órán az illető tanító tanítását maga a tanító-
növendék, az osztály társak, a gyakorló iskola tanítója, a paedagogia
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tanára, esetleg a szaktanár birálják meg mindnyájan jegyzeteik alap-
ján. Az eredményt a gyakorlóiskolai tanító összegezi s e szerint bírá-
latát minden növendék nyomban kiegészíti.
. A IV. osztály növendékei az előbb leirt módozatok mellett föl-

váltva tanítanak az osztatlan gyakorló-iskolában heti 5 órán; 1-1
növendék egész órán át tanít agyakorló iskolának félórákra osztott
órarendje szerint. Hetenként 2 birálati óra tartandó. Különös figyelmet
kell fordítani arra, hogy az éven át 'minden egyes növendék minden
tantárgyból s minden osztályban tanítson. .

Minden hét első felében, november hótól kezdve, az összes tanítói
teendőket 1 vagy másfél naponként fölváltva. két IV. osztályu növen-
dék végzi a gyakorló iskolai tanító felügyelete alatt. A Ill. oszt.
gyakorlati tanítása ez időreosztandó be. A tanítónövendék vezeti az
összes naplókat s a minden egyes gyermekről vezetett naplót. E taní-
tásokra, a fegyelmezésre, a tanítói összes teendők végzésére vonatkozó
általánosérdekű és értékű megjegyzéseit a gyakorlő iskolai tanító a
bírálati órákon is tegye meg. .

A gyakorló-iskola órarendje s részletes tanterveZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA< nyomtatásban
kiadandó s már a lll. osztály növenékei által megszerzendő és az el-
méleti paedagogiai, s a IV. osztályban a birálati órákon tárgyalandó;
tanulmányozása figyelemmel kisérendő. A gyakorló iskola vizsgálatán
a IV. osztály növendékei jelenjenek meg.

*

,

Tervezetem intézkedéseit hosszasan nem okolom meg. Legnagyobb.
újításnak látszik benne az, hogy a gyakorlati tanításokat agyakorló
iskolai tanító vezeti. Ez közgyűlésünk határozata; s a paedagogiaiel-
mélet tanárának: az igazgatónak túlságos megterhelése nélkűl másként
nem is lehet. Arról, hogy az igazgató ellenőrzöi tisztét s a felügyele-
tet gyakorolhassa, gondöskodtam. Kiváló figyelmet fordítottam arra,
hogya növendék addig ne tanítson, míg arra a tanítás-nevelés szem-
lélete s a tapasztaltak megbeszélése révén elő nem készűlhetett. A
gyakorló-iskolát egészen a növendékekre nem bízhatjuk, mert annak,
mint elemi iskolának, czélját biztosan el kell érnünk; ezért javaslom,
hogya hét 3 utolsó napján legfölebb pár óra kivételével a gyakorlati
iskolai tanító tanítson.ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAP er es Sá ndor .

A tanítóképzőonmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAzenetanár egyéniségéről.
Midőn a tanítóképző zeneügyéhez több oldalról hozzászólunk, ne

feledkezzünk meg önbírálatunkról sem, mivelhogy szerény véleményem .
szerint egyéniségünk is nem kis mértékben befolyásolja a tanítóképző
zenetanításának eredményét. Azt hiszem nem fog visszatetszést elő-
idézni, ha e talán előttünk kényes kérdésben véleményemet őszintéri
elmondom, már csak azért sem, mert ha az eszmecserét megindítottuk,
úgy terjeszszük azt ki az egész ügyre. Minthogy, a mit őszinte sajná-
lattal kell nyilvánítanom, a tanítóképző-intézeti zenetanítás fontossága
ma még általánosságban sem ismertetett el a tanítóképző keretén belűl
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ebből kifolyólag szűkségképpen nyilatkozni akarok a zenetanárnak :NMLKJIHGFEDCBAaj a
testiiletben elfoglalt állásáról;ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAbj a növendékekkel való érintkezéséről ; ej a
társadalomban elfoglalt viszonyáról és dj a zenetanár képzettségéről.

a) A tanár-testület tagjaival szemben legyen a zenetanár nyilat-
kozataival óvatos, a maga tárgyát soha se tólja előtérbe, hogy vala-
hogy öndicséret gyanújába ne essék; várja meg, míg azt mások teszik
s ez esetben azonban határozott véleményét és meggyőződését a zene-
ügy fontosságáról visszatartani férfiatlan volna. Mint a tanár-testület
tagja, vegyen az intézet kebelében felmerülő teendőkben tevékeny részt;
legyen, ha kell a testiiletnek jegyzője, könyvtárnoka, osztályfőndk
stb., miáltal nemcsak a maga, de az ügy tekintélyét, melyet képvisel,
emelendi. A tanári űlésekben pedig minden szenvedélyes vitatkozástól
vagy véleményének erőszakos keresztülvitelétől őrizkedjék. Magasztos
ügyünknek már e helyen kell jóakaró barátokat szereznünk, mert ha
a tanár-testület érdeklődéssel viseltetik irányunkban, llgy az bizonyára
tárgyunkra is ki fogja terjeszteni, a mi csak az iigy hasznára válik.
Már csak ezen oknál fogva is legyünk a tanár-testi il et minden tagja
iránt barátságosak és előzékenyek, de soha sem . . . alázatosak. Taná-
rok vagyunk valamennyien, ki-ki a maga szakmájában. Nekünk zenei
kiképzésűnk és oklevelűnk megszerzése bizonyára annyi időbe és fárad-
ságba került, mint nekik saját tárgyukban való kiképzésíik ; az anyagi
költség tekintetében pedig a mi kiképzésíínk az övékét határozottan
felülmúlja.

b) A növendékek előtt igyekezzék mindenek előtt állandó tekin-
télyt szerezni. Habár az nagy részt egyéniségében rejlik, mégis több
mellékkörűlmények által támogattatik, melyekkel, minthogy mindnyá-
junk előtt ismeretesek, e helyen bővebben foglalkozni nem akarok.
Mindenek előtt legyen a zenetanár szakmájában teljesen jártas; a
hazai zene-intézetcink akármelyikéhen megszerezheti a szükséges
ismereteket és kiképzést. A növendékekkel érintkezzék tárgya be-
hatása alatt szeliden, mint művelt ember tenni szokott, már csak
azért is, mivel az ifjúban leendő pályatársunkat kell tekintenünk;
de a hol a körűlmények netán megkivánják, ott legyünk határozottak
és erélyesek ; egyik tantárgy sem ad annyi alkalmat a rendetlenkedés-
hez, mint a zene, azért kivánatos, hogy körtíltekintők és jó fegyelem-
tartók legyünk. A törvény világosan kivánja tőlünk, hogy az iskolá-
nak énektanítót, az egyháznak kántort neveljünk oly növendékekből,
kik semminemű zeneismeretet nem hoztak magukkal, a kiket csekély
heti órákban rövid négy év alatt kell azokka kiképeznünk. Ez majd-
nem legyőzhetetlen munka, melylyel megterheltetünk.: Ez oknál fogva
legyen a zenetanár első, ki osztályába belép és utolsó, ki, abból kijő.
Minden egyes óra kivétel nélkül 4-5 növendék feleletével kezdődjék,
melyről ott a helyszinén az osztályzat is bejegyzendő. Utána követ-
kezik azZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAú j Ieczke megmagyarázása és a tanár által való eljátszása s
végre az órai csendesfoglalkozásuI adott összhangzattani tétel végig-
tekintése és kijavítása. Anövendékek tanulásánál főgondot arra fordítsunk,
hogy azok szorgalmát ébren tartsuk, nehogy csak bizonyos időközök-
ben készüljenek, mivel ez a haladást és eredményt alapjában megren-

MAGYAR TANÍTÓKÉPZŐ. 10
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díthetné. Ha a növendék esetlegesen a tudományokban csak akkor
készül, mikor gondolja, hogy felelésre szólíttatik, ez feleletét befolyá-
solni alig fogja, míg a zenében, mint gyakorlati tárgyban, az esetlege-
sen elhanyagolt vagy meg nem tanúit leczkék következtében képtelen
lesz helyesen és kielégítően felelni mindaddig, míg azokat utána nem
pótolta. Gyakorlatomból tudom. hogya gyakorló-órák hiteles ellen-
őrzése a tanár részéről alig lehetséges; ennélfogva az iskolaév be-
álltával jó-indulatúlag figyelmeztetni szoktam a növendékeket a zené-
nek az életre s egyénük jólétére kiterjedő fontosságára; én ugyanis
ismételten emlékükbe hívom, hogya tanítói pályával járó szerény
anyagi díjazás nem mindenkor gondoskodik jólétiik biztosításáról, ezt
azonban inkább elérhetik, ha a kantori teendőkben is jártasságot sze-
reznek. A zenével való foglalkozás angyali türelmet kíván nemcsak a
tanár részéről, de magától a tanítványtól is; nem elég a növendék
játékát, ha az rosszul megyen, ridegen azzal szakítani félbe, nem jó,
rossz, menjen helyére, de szeretettel kell őket bátorítani, és türelemre
szoktatni. Többet, mint a mennyit a növendék egy óra alatt megtanul-
hat, soha se adjunk Ieczkére. Gyakori eset az is, hogy rosszúl felelő
tanítványok azzal mentegetőznek: hisz' tanultam vagy a leczkét tudom.
Ez, ha előfordul, rendesen a gyenge halló érzékű növendékeknél szokott
előjőni. Ily alkalomkor a tanár ne veszítse el türelmét, de igyekezzék
a növendéket· állítása tarthatatlanságáról meggyőzni, mit leginkább
egy tehetségesebb növendék által tehet, ha az a felelő játékának ered-
ményéről véleményt mond. Ezen körülményből kifolyólag tereljük az
ifjúságot oda, hogy igazságszeretetünkben és részrehajlatlanságunkban
teljesen megbizzanak. Erre nézve igen alkalmas eszköz az időközi érdem-
sorozatnak az osztály előtti megállapítása, sőt talán szi:ikséges is, ha
meggondoljuk, hogy több zenetantárgy szerepel egy érdemsorozat alatt.
Eszernélyes érintkezés folytán megtudja a növendék, hogy e zene-
ágak melyikében kell pótolnia.NMLKJIHGFEDCBA

ej A társadalomnak legyen a zenetanár keresett, sőt nélkülöz-
hetetlen tagja; itt iparkodjék a művészetet érvényre emelni, nemesebb
és helyesebb ízlést fejleszteni. Erre számtalan alkalom nyílik dalár-
dákban. családoknál mint zongora-tanító, esetleges hangversenyek-
ben stb., Állhatatosan törekedjék a zenetanár oda, hogy a külföldi
zenészeket a társadalomból kiszorítsa, mert ezek hazafias szem- /
pontból több kárt okoznak, mint hasznot. Magánélete pedig kifogás-
talan legyen. .

dJ Tárgyában a zenetanár teljesen tájékozott és otthonos legyen.
Kiképeztetését jelenleg a fővárosi paedagogiumban nyeri; czélszerű
azonban, ha tökéletesebb kiképzés czéljából a Zene-Akadémiát is fel
keresi. Szi:ikséges még, hogy a zenetanár ne csak a maga tárgyában
legyen mester, hanem a tudományokban is általános tájékozottsággal és
ismerettel kell bírnia.

Jelen igénytelen sorokban egyéni nézetem kivántam elmondani
a zenetanár egyéniségéről, nem tagadván. hogy véleményemet nagy
részt személyes eljárásomból merítém, mely egyszersmind eljárásom
hibáit is magában foglalja. Ha tényleg eljárásom hibásnak találtatnék,
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lekötelező készséggel várom annak esetleges helyreigazítását, vagy a
mi reám még örvendetesebb volna, tökéletesebb alakban való bemuta-
tását. Addig is Isten velünk és nemes feladatunkkal !

Félegyháza, 1891. márczius 15.ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAEgner Adolf.onmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Zenei reflexió.
Igen tisztelt szerkesztő úr! Mondhatom. nem kevéssé zavarta fel

léleknyugalmamat Mócsy úrnak a Magyar Tanítóképző február havi
számában megjelent czikke; nem azért, mintha talán ezuttal is el nem
vállalhatnám a saját czikkemben írt minden egyes kifejezésért a felelős-
séget, hanem mert MócsyZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAú r személyét illető olyan sértő modort tulaj-
donít nekem, mely minden időkre reám nyomná a lesújtó itélet bélye-
gét, ha bárkivel szemben is megokolatlanul tiszteletlenséget tanusíta-
nék s ha meggondolom, hogy Mócsy úr, kit immár 30 éves múlt fényes
tapasztalatokkal dicsér, saját jóhiszeműségét, tehát állításainak való-
ságát részemről hamis színben feltűntetett valótlanságoknak declarálja:
gyenge tollam, melyet egészen ismeretlen nevem s még fiatal korom
vezet, Mócsy úrral szemben a háttér sötétében egészen elhalványodva
alig képes ezen rám nézve dehonestáló kérdésben szót találni.

Azonban a rám gyakorolt fenti hatás után nyugodtabb kedélylyel
nem leend nehéz ezen odiosus iigyet magamról egészen elhárítani.

Nézzük csak azon kifejezést, melyet Mócsy úr magára nézve sér-
tőnek talál, melyre nézve bátor vagyok idézni a Mócsy úrnak a deczemberi
számban megjelent czikkéből a következőket: "Lehet, hogy lesznek,
kik a gyakorlatra felvett anyagot soknak találják s hajlandók hum-
bugot látni a fentebb kijelölt anyagban .... " ~Hogy a tam á s-
k o d ó kat meggyőzzem" stb. Ime, már akkor sejtette Mócsy úr,
hogy lesznek "tamáskodók." Hogy pedig sejtelme beteljesült, igény-
telenségemben, M. ú r saját kifejezését használván, nem hihettem, hogy
ezáltal jóhiszemüségében való kételkedésemnek adok kifejezést. Sőt
ellenkezőleg; egészen 1eh e t ség es nek tar tom, hogy a kalocsai
képzőben "a zeneismeretek nélkül bejövőkre nézve csak a 3-ik fekvés-
ben való hegedülés kötelezett, a haladottabbak azonban játszanak a
2-, 4-, 7-ik fekvésben is, a zongorán pedig megkóstolják, illetőleg dere-
kasan fogyasztják nemcsak Mozart, Haydn, Beethoven sőt még Chopin
és Raff muzsikáját is."

Midőn tehát eli s m e r e m azt, hogy ezen nagy halmaz anyag a
kalocsai képzőben mint rendes tananyag taníttatik, egyuttal kijelentem,
hogy nagyon sokra becsülöm zenei értékét annak, aki Haydn, Mozart,
Beethoven műveit kellő alappal, helyes felfogással és iz-
1é s s eI reprodukálja; azonban ilyen képző növendéket nem tudok képzelni.
Nem lehet szerencsém Mócsy ú r szíves meghívását igénybe véve, az ellen-
kezőről meggyőződni. De ha megengedi, én is teszek egy talán felfogásom
szerint sikeresebb propositiót : szíveskedjék a legjobb zenész növendé-
két a zenében való továbbképzés czéljából a Paedagogiumba, vagy
esetleg a Zeneakadémiába kűldeni, ahol bizonyára tudtára adják, az

10*
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illetőnek, hogy Beethovent, Chopint, mig néhány évig a kezdet nehéz-
ségein át nem esik, jő lesz egészen félretenni s addig is, mig Beet-
hovenékre majdan sor kerülne, kevésbbé ismert szerzők sokkal köny-
nyebb gyakorlatain ak fáradságos tanulásán szerezzen alapot amazok
sokkal több zenei értelmet igénylő darabjaihoz.

Hic, haeret aqua. ,
Egy legjobb esetben 4 gimn. osztályt végzett képzőbe lépő ifjú,

aki zongorát vagy hegedűt azelőtt csak távolról látott, (mert ilyen
van legtöbb) a rendes órán kivűl a zongorán legfölebb heti 2 órai, a
hegedűn pedig naponta (sokat mondok) 1/2 órai magángyakorlás mellett
hogyan képes 3 év alatt pl. Jansa op. 81. s ennek megfelelő gyakorla-
tokat, s a zongorán pedig a fenti szerzőket játszani? Hisz ahhoz már
kifejlett technikai készség és nem kevés zenei értelem s ízlés kell.
.Ilyen magas zenei műveltséget, különösen a kevés gyakorlati idő miatt
a képző nem adhat, de nem is hívatása. A M. T. K. júniusi számában
közölt tantervemre 'való hivatkozással elégnek tartom a hegedűn az
első fekvésben minden oldalról való alapos jártasság megsxerzését ; vagyis
pl. Rubel' K. hegedű-iskolájának 1. füzetét s ezzel párhuzamban Plegel
op. 8., Danela op. 23, 32, 60., Mazas op. 60. kettősöket; a zongorán
pedig Bartalus "Bevezetés a zongora és orgona játszásába"ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAc z ím ű

művét semellett Czerny és Bertini legkönnyebb gyakorlatait. Termé-
szetesen egy-egy tehetségesebb s esetleg egyik-másik hangszeren több
évi gyakorlattal biró tanulót is e tanterv határai közé szorítani nem
lehet. Ezen mindenik nővendékre egyformán kötelezhető tananyag szak-
szerű precziz betanítása is nagy nehézségekbe ütközik, mégis ezen tan-
anyaggal 'szerény véleményem szerint sokkal önállöbb zeneismeretet
adhatunk, ha nem engedjük a növ. erejét és képességót meghaladó,
magasabb zenei ízlést igénylő művek tanítása által őket az illúziók
homályos kődébe vezetni.

Tehát röviden összegezve az eddigieket, nem azt tartom lényeges-
nek, hogy kitől játszunk, hanem azt, hogy miként.

Ezekben Mócsy úr jóhiszeműségének legnagyobb tiszteletben tar-
tása mellett csakis igénytelen véleményemnek adtam kifejezést.

A mi pedig az önképző körök működését illeti, az ének-zeneelő-
adások productióit mint egy-két jobb tehetségű növendéknek a tanár
magántanítása által elért eredményét, ha a kivételnek is szabályt nem
állítunk, nem számíthatjuk a tananyag sorába. Mert elvégre is bár-
milyen sikerült nyilvános ének-zeneelőadás mellett akár a legrosszabb
lehet a zenetanítás. Különben szóljo n erre vonatkozólag egy e szak-
ban tekintélyes férfiú; bátor vagyok hivatkozni Margitai J. úrnak a
Magyar Tanítóképző m ú lt évfolyamának juliusi számában megjelent
czikkéből a díszvizsgálatokra vonatkozó igen szép fejtegetésére.

Mócsy ú r előtt különösnek tetszik, hogy én a "felényi valóban
igen szerény feladat teljesítésére" a népiskolai tanítót képtelennek tar-
tom; mert ezek: 1-ször paedagogusok. Igen ám, de nem a képzői zene-
tanításban, melynek methodikájáról fogalmuk sincs. 2-szor "birnak ne-
velő tanítói szakképzettséggel", de csakis annak tanításában, melyre
szakszerűleg kiképeztettek, és ez nem aképzői zenetanítás. 3-szor "a
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kis gyermekekkel való foglalkozásban megtanúltak türelmesek lenni",
de az előttük ismeretlen mezőn, ha nem találják meg a czéhiak meg-
felelő utat, kedvükkel egyiitt türelmük is elvesz. 4-szer "vérükbe ment
a gyakorlat útján, hogya tárgyat könnyíteni s a növendékekkel meg-
kedveltetni kell" de a zenét sem könnyíteni, sem megkedveltetni nem
képes az, aki épen szakképzettsége hiányában kénytelen szabad útat
nyitni a kontárkodásnak. Avagy ha a képzőből kikerült ifjú alkalmas
a képzőintézeti zenetanításra, olyan joggal miért ne vehetne magának
annyi bátorságot, hogy pl. a történelmet vagy a számtant is tanítsa.?

'Ezzel a legkisebb kicsiny lés sincs a népiskolai tanítókkal szem-
ben kifejezve, sőt magam is ismerek képzett zenész tanítókat; azon-
ban eze n k e v é s k iv éte Ir elle m 1e hetZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi in k fel jog o s í t v a
á 1tal á I I o s sza bál Ytal kal m a z n i.

V égűl igen tisztelt szerkesztö úr szives engedelmével, Egner
úrnak, mivel az én megnyugtatásomra kifejti zenetanári sikereinek
maximumát és minimumát, nem hagyhatom felelet nélkül, hogy ép-
pen olyan tantervrőlkell gondoskodnunk, mely mindenűtt és min-
denik növendéknek egyformán betanítható anyagot nyújt. Kíilönben
a mi a szepes-iglói maximumot illeti, részemről nem tartanám olyan
nagy sikernek, hogy esetleg 8-10 növendék a templomban a figurális
miséknél közreműködik, mert az elvégre is nem tartozik, a tananyag-
hoz és a mi fő, nem vonatkozik mindenik növendékre, Eppen ezért a
sikernek Félegyházán sem a templomban való közreműkődés a hőmé-
rője, hanem ha a tantervben előírt tananyag lehetőleg mindenik nőven-
déknek betanítható s a mi legfontosabb (ezt azért hangsulyozom, mert
Mócsy ú r tananyagában nem említette) az énektanítás módszeréről s
annak különösen agyakorló-iskolában való gyakorlati keresztűlvitelé-
ről gondoskodva van: a félegyházi sikerrel is meg lehet Egner úr
elégedve. .

Ezzel jelen soraimat bevégezvén, óhajtom, hogy mentsen az iigy
iránti tiszta Ielkesedésből és meggyőződésből folyó jóakarat.ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Beér F er ence.onmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Őszinte szavak egyről-másról.
'I'anitóképző-intézeteink élete hasonlítani kezd a vígan folydogáló

csermelyhez, mely megszabadult jégkérgétől. A jégkéreg a 20 évig tar-
tó közöny volt, melyet felváltott a minden vonalon meginduló tevé-
kenység. A közelmúltban a képzőintézeti tanárkarok összes tevékeny-
sége kizárólag a hivatalos teendők, a tanítás elvégzésére szórítkozott
s a, tanítóképzéssel, mint közügygyel vajmi keveset törődtek. Elet jelet
nem adtak magukról; ne~. csoda, hogyanagyvilág nem ismerte őket
s nem is törődött velük. Ugyeiket mások, Rem egészen idegenek, az '
általuk képzett tanítók beszélték meg lapj aikban , gyűléseiken. S ők
hallgatagon tűrték határozataikat, véleményeiket. Nekik nem volt he-
lyük, nem volt teríík, ahol szavukat felemelhették volna.

Az 1890-ik évet tanítóképzésünk terén paedagogiai történetíróink
méltán számíthatják korszakot alkotó évnek. Ki ne érezné annak a
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napnak jótékony melegét, mely felolvasztotta a zsibbasztólag ható kö-
zöny jégkérgét s ki ne tudná, hogy e nap sugarai oda hatoltak, ahol
tanítóképzésünk rózsái fognak nyílni?! A tanító-képző tanárok egye-
sületét és lapját értem. A felvétel, a képesítés, a gyakorlati kiképzés,
a gyakorlati tantárgyak tanítása stb. fölött élénk eszmecsere fejlődött
a lapban, a tanárkarokban, választmányi és közgyűléseken ; a tanterv-
ről most folyik a vita. Nem kell elfogultaknak lennünk, hogy túlbe-
csüljük az egyesiilet eddigi működését s ezzel a minden oldalon meg-
induló tevékenységet, mégis a legörvendetesebbnek kell mondanunk
az egy év alatt elért eredményt.

De épen az egyesület áldásthozó működésétöl most már más egyéb
kérdések megoldását is méltán várhatják a tanítóképzés barátai. E
kérdések, a képzőintézetek és a képzőtanárok t á rsa dal mi hel y-
zet éne k emelése körül forognak. A képzőintézetek s tanáraik társa-
dalmi színvonalának emelése égető kérdés, saját érdekükben ép ugy,
mint az ország tanítóinak érdekében.

Ferde és viszás a helyzet itt is, ott is ! Lássunk azok közül nehá-
nyat! S ha lehet, az erre hivatottak igazítsák helyre!

A tanítóképző tanárok társadalmi befolyásának első feltétele, hogy
legyen meg közöttük és a tanítók között a kellő egyetértés és bizalom.
Mondhatjuk-e, hogy ez megvan? Vagy kinek nem jutnának eszébe
Schvicker képviselőnek szavai*). Habár el kell ismernem, hogya IV.
egyetemes tanítógyűlés alkalmával impozánsúl nyilvánúlt a tanítók és
tanítóképző tanárok testülete között az ősszetartozás érzelme, mégis
nem mondhatom, hogy az egyes tanárkarok és tanárok mindent meg-
tennének, amit lehetne és kellene. Feltétlenül kívánatos, hogya tanító-
képző tanárok, tisztelet akivételeknek, melegebben és őszintébben
támogassák a tanítók törekvéseit és mozgalmait, mint eddig. Lépten-
nyomon bizonyítsák magaviseletükkel és tetteikkel, hogy nem akarnak
a tanítóktói elválni; tudják jól, hogy a népoktatási intézetek kőzé
tartoznak s azok között akarnak maradni (ezt a törvény, de a dolog
természete is kivánja); velük együtt akarnak küzdeni a népnevelés
előbbre vitele érdekében; érzik, hogy e képző intézet a népnevelési
intézetek elseje, a néptanítók legfőbb kiképző iskolája. Bizonyítsák be
önérzetes fellépésük által, hogy mindenek előtt és főleg a néptanítók
javát czélozzák. Ez á 1 tal tek int é 1Yü ket, er k ö 1c s i be fol Y á-

sukat csak növeini fogják.
Milyen legyen a tanítóképző tanárok helyzete, különösen a vidé-

ken, a tanítói körökkel szemben?
A miniszteri szabályrendeletek világosan megkivánják, hogy a

tanítóképző-intézeti tanárok a járási körők tagjai legyenek. Néhol aztán
a képző-tanárok annyira mennek, hogy nemcsak tagokká lesznek, hanem
az elnöki, alelnöki, pénztárnok, jegyzői sat. tisztségeket is magukhoz
ragadják. Ezt aztán a tanítói körök, természetesen, nem veszik szívesen.

A tanítóság ügyeit csakis a tanítókból alakúlt tisztviselői kar
vezetheti legjobban.

*) L. Magyar Tanítóképző V. évfolyam X. füzet 619, lap.



Hagyjuk a vezetést az ő kezükben, van azoknak elegendő képes-
ségük arra! Ne gyámkodjanak felettük az életben is, de ne is hagyják
el őket.

Másutt meg a képző-tanárnak derogál a tanítói gyűlésekben részt-
venni. Kevesli a tanítóto Ez is természetellenes. Hol van az az apa,
aki keveselné saját szüIöttét?! Hol az a művész, a ki kicsinyelné saját
művét? !

Menjenek a képzőintézeti tanárok 'volt tanítványaik gyűléseibe,
gyönyörködjenek munkáik eredményében, szemléljék, mivé képezték
őket, szóljanak a tárgyakhoz, k ülö n ö sen a p ae d a g o g i á hoz!
Csakis ez lehet a miniszteri szabályrendelet valódi intentiója, mellyel
a képző-tanárokat is kötelezi a tanítói gyűléseken való megjelenésre.
A jó ügy, a dolog nemesebb oldala vezérelje őket a tanítókörökben és
egyletekbell való résztvevéssei s ne egyesek hiúságának és szereplési
vágyának kielégítése.

Már nagyon is sokat olvastam, hogy a kisebb helyi tanítóiZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAg y ű -

lések nyiltan tárgyalták a tanítóképző-intézetek reformjait, gyakran
oly alakban s oly módon, amivel a tanítóképző-intézeteknek közvetet-
len s maguk tekintélyének közvetve eleget ártottak. Talán mégis ter-
mészetesebb volna, ha a tanítóképzés ügyével azok bajmolodnának,
akik a tanítóképzéssel hivatásszerűleg foglalkoznak s a tanítókörök 1

saját ügyeikkel vesződnének gyüléseiken. Hiszen oly nagy és tekin-
télyes testület is, mint a milyen a IV. egyetemes tanítógyűlés volt,
a tanítóképző tanárok egyesületének hagyta a tanítóképzés specialis
ügyeinek tárgyalását s a határozatokat csak tudomásul vette.

Divat az is, hogyatanítóság (tisztelet azoknak, kik nem teszik)
saját kiképeztetési intézetéről kicsinylőleg szokott megemlékezni. A
tanítóknak saját érdekükben nagyon kellene ügyelni, hogy ezt ne tegyék.
Ha maguk 2. tanítók rontják a tanítóképzők tekintélyét, vajjon lehet-e
csudálkozni azon, hogya tanítóságnak sincs annyi tekintélye, a mennyi
képzettségénél fogva méltán megilletné a nagyobb részt? ! Mert hiába
a nagy közönség a mai iskolán és diplomán lovagló világban az egyes
testületeket általánosságban azon intézetekről it éli 'meg, a hol kiképez-
tetésőket nyerték! Hiszen lehetnek és vannak egyes képző-intézetek-
nek és tanároknak gyengéi, de mégsem észszerű az embernek maga
alatt vágni a fát.

Meg kellene értetni már növendék korukban a tanítókkal, hogyha
a képzőintézeteket, legfőbb kiképeztetési iskolájukat ócsárolják, önön
magukat kisebbítik. Szép intézmény és előkelő intézet a tanítóképző-
intézet ! Sokat kell ott fáradni, míg valaki oklevélre tehet szert! Ne
nagyítson a képzőből kikerűlt tanító, csak az igazat mondja el a ta-
nítóképzőintézetről, az ott teljesített munkáról, a fáradságról, mibe a dip-
loma kerűl: önön magának és a népnevelés ügyének tesz hasznot leginkább.

Azt is káros dolognak tartom, hogyaképzőintézeti tanárok maguk
között sem tökéletes a harmónia. Az egyes testületekben előforduló
differentiákról nem beszélek. A szimpathia és antipathia, az érdekek
összeütközése, a kűzdelem a létért volt és lesz, míg a világ, világ lesz.
De azt nem értem, hogy nem lehet minden képzőtanár buzgó támoga-
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tója annak a közös egyesületnek, amelynek vezérfiai a tanítóképzés
elő vitele érdekében önzés nélkül, csupán lelkesedésből íiléseznek, 'írnak,
petitionálnak és kézzel fogható sikereket aratnak?

Méltán csodálkoznia kell a figyelmes szemlélőnek, ha olvassa, hogy
még ez is, az is hiányzik a tagek sorából, sőt egyes intézetek majd-
nem vagy teljesen hiányoznak. De olyanok is akadnak, a kik ellenzé-
kieskednek s nagy hangon, kisebb-nagyobb csípéseket osztogatva, bosz-
szántják a vállvetve müködőket, Ez bizony nem válik .hasznára a ta-
nítóképzés ügyének és tekintélyének és könnyebb feladat, mint a sorba
állani és megfeszített erővel, váll vetve munkálkodni.

Nem irigylendő az állami képzőintézetek helyzete az iga z gat ó-
tan ács intézményével szemben sem. A fővárosi képzőintézetek talán ezt
nem érzik úgy, mint a kisvárosiak. Ha az igazgatótanács minden egyes
tagja cornme il faut ember volna s tisztségét a képzőintézetek társa-
dalmi niveaujának emelésére használná! De mikor kiilönösen kisebb
városban a tanár ugyanazon társaságnak a tagja, melynek az igazgató-ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

I tanácsos, nem tudják megállni, hogy ne éreztéssék vele a miniszteri
I szabályrendeletek által előnyíikre túlzottan magyarázott felsőséget.
Elég, ha a nagyközönség csak egy-két kiejtett szót hall, már is a ta-
nítóképzőintézet tekintélyének rovására írja.

Sok lelkes és szorgalmas képzőintézeti tanártestületnek okozott
már fájdalmas órákat némely igazgatótanácsos túlkapása. Egy ismerő-
sömmel történt meg a következő eset:

"Ha én akarnám, most megnézném, hogy ön ott van-e az isko-
~lában!" mondja egy délután a kaszinóban sokak hallatára a képző-

intézeti tanárnak egy igazgatótanácsos.
"Pénteki nap délután nekem nincs órám" válaszol a szégyéntől

fülig elpirult tanár.
,.Az már más! akkor csak sakkozzék !" volt a nyugalomba vonult

korcsmárosból lett igazgatótanácsos kegyes válasza. Ugyan mit gon-
dolhattak magukban a jelenlevők!

Ha tudnék, bizonyára azt is a képzőintézeti tanárok tekintélyének
rovására irhatnók ide.

A gazdasági oktatás, méhészet, korcsolyázás, a szegény tanulók
kdlcsönkőnyvtára, a tornászat stb. ügyében kiadott ujabb miniszteri
rendeletek mind az igazgatótanácshoz szólnak s azok végrehajtása mind
reájok bizafik. Hány üdvös eszme késik a kivitellel, mert a tanári
szék elé nem tartozott a dolog! A tanári szék minden egyes tagja hiva-
tásszeriHeg foglalkozik intézete felvirágoztatásával. Az igazgatótaná-
csosok legnagyobb része a helyi érdekek védelmezője. Ugyanakkor nem
képviselheti az állam érdekeit a város érdekeivel szemben, amikor
mint városatyának és házi urnak a saját érdekei is azonosak a városéivaL

Nincs, aki figyelmeztesse a magas kormányt arra a lealázó különb-
ségre, ami a gyakran sokkal magasabb színvonalon álló képzőintézeti
tanár és a szerényebb Iátkőrű, kisebb színvonaion álló igazgatótaná-
csos között van? Nem veszi ezt észre senki?

Miért nincs az állami középiskoláknak és a felsőbb leányiskolák-
nak igazgatótanácsuk ? Miért nem kormányozzák a kisdedovó-képzőket
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igazgatótanácscsal ? S miért kell épen az állami tanítóképző-intézetek-
nek igazgatótanács ? Avagy az állami tanítóképző-intézetek nem álla-
nak az intelligenczia ama fokán, hogy főigazgatók, tanfehigyelők, igaz-
gatók és tanári székek által kormányoztassanak?!

A legnagyobb anomalia e kérdésnél az igazgatótanács által tel-
jesített szakfelügyelet, A tanár előadását felülbírálni, a tanítás ered-
ményét megitélni, a tanképesítő vizsgálaton a képességet elbírálni csakis
az képes, aki a tárgyi ismereten felűl ismeri a miniszteri tanterveket,
aki a módszertanban jártas, aki maga is szakember.

A legmúlatságosabb esetek fordúlnak elő a tanítóképesítő vizs-
gálatokon, ahol i:igyvéd, orvos, mérnők, .kereskedő, gazdatiszt stb. stb.
különbözö foglalkozású egyén a tanfelügyelővel és tanárokkal együtt
itél a leendő tanító képzettsége és tanítói képessége fölött. Olyan for-
ma, mintha a varga, pék, bádogos, asztalos, szabó bírálnák el a kovács
szakiigyességét és ők ítélnék meg szakképzettségét.

Ezen, valóban visszás állapot is megbeszélés tárgyát képezhetné
a képzőintézeti tau áregyesliletb en. A képzőintézetek tekintélye, a taní-
tóság képzésének és képesítésének egyöntetűsége a magyar t!1nítóság
. int ell ige nt i áj a méltán megkivánhatná, hogyatanítóképzéshez és
képesítéshez csak az ahhoz értő egyének s ne laikusok is folyjanak be.

Ezek volnának röviden őszinte szavaim. Rámutattam a hibákra,
a viszás állapotokra. Ez volt csupán a ezelom. Nem utolsó dolog a
tanítás, a hivatali kötelesség jó elvégzése mellett, a képzőintézetek tár-
sadalmi szinvonala emelésének kérdése sem. Ismétlem: hazai tanító kép-
zésünk és tanítóink érdekei is kivánják, hogy a tanítóképző-intézetek
a méltó helyet mielőbb elfoglalják a nagy társadalomban és a tanító-
világban. Lépjenek ez ügyben sorompóba és szóljauak a részletekhez
azok, akik hivatást éreznek magukban, de első sorban is az országos
egyesületNMLKJIHGFEDCBA!.f.)ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIga zmondó.

") Szerző névtelensége következtében súlyosbodván a szerk eszt ő felelőssége,
legyen szabad nekünk e czikket pár megjegyzéssel kisérni. Tapasztalatokon nyugvó
igazság, hogy tanítóság és tanítóképző tanári testület, ha köztük nincs meg a tel-
jes bizalom és egyetértés, egymásnak s az ügynek is sok kárt okozhatnak, mig
ellenben szorosan összetartva, nagy dolgokat vihetnek keresztül. Ha talán az érint-
kezés eddig némi kivánni valót hagyott fenn, szerény nézetünk szerint első sorban
nekünk tanítóképző tanároknak a feladatunk az összetartás útját egyengetní 8 azt
miuél szorosabbra fűzni. A czélhoz vezető egyik útnak tartjuk, hogy a tanítóképző
tanárok melegen érdeklődjenek volt tanítványaik ügyei, anyagi és szellemi előmene-
tele irántZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.8 óket támogassák; a másik útnak véljük pedig, hogy vegyenek részt a
tanítók egyesületi mozgalmaiban. A módban teljesen igaza van nézetünk szerint
tisztelt csikkírónak. de az is igaz, hogy a tanítóképző tanár, ha iránta különösen
nyilvánul a tanítói kar bizalma, a megtisztelő állást vissza nem iltasíthatja. Csak
valahogy ne keresse azt!

Hogy tanítóink a tanítóképzés ügyét összejöveteleiken ne tárgyalják, meg
nem tilthatjuk; arra azonban rábír hat juk, hogy egyesületünk körében mondják el
az arr a h í vat ott a k nézeteiket; közvetetleneb b lesz azok hatása az ügy fej-
lődésére, ha intra muros történnek. Mi is szívesen meghallgatjuk azokat, ha alapos
tanulmánynyal és tárgyilagosan lettek elmondva.

Nekünk nem az ellenzékieskedéssel van sok bajunk, hanem a k ö z ö nyn y e 1.
Ez azon szörnyeteg, a mely a tanítóképzés ügyének oly sokat ártott, s amely
most is útjában áll, hogy a kellő arányú tevékenységet kifejthessük. Vagy nem
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Észrevételek a tantervjavaslatra.*)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A tanítóképző tanárok országos egyesülete a mult év nyarán tar-
tott első országos Nagygyűlésen kiadta a jelszót, a mely serény mun-
kára hívott fel, és valóban azóta megindúlt a munka. A legkülönbözőbb
reformeszmék nyüzsgésétől fölpezsdült egyesületi életünk, a mint ezt
a Mag y arT a n í t ó kép z ő hasábjain megjelenő kűlönböző czikkek
is bizonyítják. A központi választmány is buzgón és lelkesen dolgozik,
és sorra veszi a programmszerű tételeket feldolgozás alá, a mint ezt
a nagygyűlés elhatározta. -,

Jelenleg a paedagogia elméleti tantárgyai vannak napirenden és
ezzel megkezdődött a tanítóképzők tantervének feldolgozási munkája,
ama valóságos gordiusi csomó megoldása, melyet hiszem, nem karddal,
hanem bölcs kőrűltekiutéssel és kitartó türelemmel óhajtunk megoldani.
Egyes társintézetek már is nyilatkoztak e kérdésben, sőt nagyobb és
kiváló figyelemre méltó jeles önálló javaslatok is feküsznek immár előt-
tünk (dr. Málnay Mihályé és Kozocsa Tivadaré és másoké.) Ezeknek
legelsője a dr. Málnay úré**) a fővárosi tantervkészítő bizottság által a
tárgyalás alapjául vétetvén, mindenekelőtt az elm éle tip ae da -
go gZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAj a tanterve körül indult meg függetlenül a többi tantárgyaktól.

Ezen természet a jelenleg érvényben lévő régi tantervvel szemben
határozott haladást mutat különösen az elméleti paedogogiai tárgyak
természetes egymásutánban való csoportosítása által. Eddig ugyanis a
lélektan tanítása után a módszertan s erre a neveléstan következett,
végül a nev. és okt. története. Valóságos filius ante patrem! A javaslat
szerint azonban a lélektannal mintegy összekapcsolva kell a nevelés-
tant elvégezni és csak ennek alapján következik az értelmi nevelés,
illetve a módszertan tárgyalása. A tervezet mindenesetre egészséges
alappal bir, s nem kétlem, hogy ehhez a f. évi márczius 16-iki választ-
mányi l}léssel együtt a vidéki társintézetek is általában hozzájárulnak.

A részletekre nézve azonban a fentjelzett választmányi ülésben
résztvettek közűl többen más-más nézeten voltak. Egyesek, nem elégedtek
meg azzal. hogy a második tanfolyamba csupán a lélektan s nevelés-
tan, hanem még a módszertandól is egy rész, még pedig a beszéd- és
értelemgyakorlatok és az irvaolvasás tanmódja és elvégeztessék -

erre vall-e az is, hogy a tanítóképző tanároknak kevesebb, mínt egy harmadrésze,
tagja csak egyesületünknek?

A mi nézetünk is az, hogy az igazgató tanácsi intézmény inkább útjában
van szabad fejlődésünknek, mint hogy azt előmozdítaná ; már rég megérett ezen
avult, korhadt alkotmány arra, hogy vagy eltörültessék, vagy alaposan reformál-
tassék. Nezetünk szerint ez ügy a szakfelügyelet kérdésével szorosan összefügg.
A kettő csak együtt oldható meg. Külömben ezek mind nyilt kérdések, a melyek
még bizonyára gazdag és tanulságos nézetcserére fognak alkalmat szolgáitatni.

Szerk.
be előbbre a tan-

Szerk.
*) E czikk elkésve érkezvén kezünkhöz, nem oszthattak

tervjavaslatok közzé.
**) L. M. Tképző f. évi II. füzet 76-SI 1.
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ezen felfogást azzal is indokolták, hogy a Ill-ik tanfolyam vagy tan-
anyaga ekként megoszlik, s másrészt, hogy a II-od évesek, ha idővel
gyakorlatilag már oktattatnak, az alsóbb fokú népiskolai osztályokban
ezen tananyag tanításmódjában már jártasak legyenek. Tagadhatatlan,
hogy ezen megokolás ok figyelmet érdemelnek. Ezenkivűl azonban a
Málnay-féle javaslatnak még egy másik része okozott eltérő nézeteket,
a melyben a heti óraszám (I. oszt. 2 óra, II. 3 óra, ITI. 4 óra, IV.
2 óra) terveztetik. Ezen tervezettel ellentétben, kivált a IT-ik tan-
folyamra tervelt 3 heti óra ellen merűltek fel kifogások. S mivel az
ellentétes nézeteknek kiegyenlítésa, és a részleteknek feldolgozása egy
szűkebb bizottság feladafává tétetett, felhasználom ez alkalmat, hogy
a kérdés alatt álló ezen fontos tantárgy tariítására kijelölendő időhöz
hozzászóljak s szerény véleményemnek kifejezést adjak.

Minden tanár fontosnak tekinti a saját tantárgyát. s annak le-
hetőleg óratöbbletet óhajtana kiszorítani. Azt azonban minden képző-
intézeti tanártársam megengedi, hogy mint szakintézetnél a paedago-
giai szakképzésre kiválóbb időt kell szentelni. Es így, ha valamely
tantárgy heti órái szaporítandök, az valóban a paedagogia, s ezzel
kapcsolatban a magyar nyelvi oktatás, vallástan és zeneoktatás : a
magyar nyelvi oktatás kiválóan azért; mert az országban szerteszét .
fekvő képzőink tanulói kőzűl nagyon sokra nézve azért sem elegendő' az
eddigi hetióraszám, mert a tót, német, román, szerb és horvátnyelvi
nehézségek az államnyelvének rövid idő alatti alap os megtanulását
akadályozták. Eppen azért, nehogy a ki:ilönböző igények az óra-
többletek iránt a tanterv megkészítése elé akadályokat gördítsenek,
nagyon szerenesés gondolatnak tartom az első nagygyűlés által hozott
ama határozatot, melyly'el a tantervre vonatkozó általános szemponto-
kat - mintegy vázlatot - megállapította.

Ezek közűl fontosabbak ezek: "a hittani, az elm éle ti é s
gyakorlati p a e d a g o gZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi a i órák száma szaporítandó. A
magyar nyelvre az eddiginél több óra veendő fel. Azon hetiórák száma,
melyeknél a tanár is jelen van, 33-nál magasabbra nem emelhető. A
zene- és énekórák száma a kántorképzésre való tekintettel szaporí-
tandó. 5. pont: A tanító- és tanítónőképző intézetek tanterve lehetőleg
egyforma legyen."

Ime ezek a fontosabb általános elvek, a melyek az ú j tanterv
készítőknek keretül szelgalnak.

Ezen keretbe a mint láttuk, aMálnay-féle s alapúl szol-
gáló javaslat az eddigi 10 elméleti óra helyett ll-et helyez, amelyek
küzűl az I-ső osztályra (test- és egészségtan) 2 óra, a II. osztályra
(lélektanra és annak alkalmazására, a nevelésre) 4 óra, a ITI. osztályra
(népiskolai módszertan) 4 óra s a IV. osztályra (nev. okt. történet)
2 óra esnék. Bár a képzőintézeti tanúlők gyakorlati kiképzésére ha-
sonlóképen az eddiginél több, s az elméletihez képest még annál is
több idő fog - a mint tudom - terveltetni, m i n da z o n á It al ag-
godalmamat kell kifejeznem a II-od osztályra ter-
vel t 3 óra fel e t t, s azt 4-re óha j tom eme Ini. Ugyanis:

1-ször. A javaslat szerint ezen osztály tananyaga a lélektan on
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kívűl a módszertani rész helyett az egész neveléstan Ieend. Az ezen
osztályra eső tananyag tehát nagyobbodik, minek foly tán az annak
elvégzésére szűkséges idő is egy órával szaporítandó. , ' .

2-szor. Több évi tapasztalás folyama alatt évrőÍ:évre meggyö~
ződtem arról, hogy bár lehetőleg a lelki jelenségekből )üindú~va, tehát
tapasztalati úton igyekszem magát a lelket s ennek ,tí1rit)~j1f)gisIher-
tetni, mégis évről-évre hosszabb és hosszabb időn á'f kell <:i, tárgynál
időznöm, hogy a tanúltak a tanulők öntudatos világos ismereteivé le-
gyenek, úgyannyira, hogy mintegy o-6 hónap eddig pusztán a, lé-
lektan tanítására fordíttatott. S én azt hiszem, hogy e tekintetben a
vidéki j;ársintézetekuél sem lesz kedvezőbb a helyzet. Ha tehát inkább
kevesebbet, de alaposan akarunk tanítani, vajjon elégséges-e a tanév
hátralevő ideje arra, hogyalélektannal kapcsolatban a neveléstan is
alaposan elvégezhető legyen? Aligha!

3. Mivel a fentérintett egyik általános elv szerint a két nembeli
tanítóképzők tantervének egyöntetűnek kell lennie, bármennyire is tisz-
telem a nők elsőségét, s a férfinemnek azok iránt tartozó ndvariassá-
gát, e helyütt szükségesnek ,tartom, hogy a tanítónőképzők tanterve
alkalmazkodjék a férfi képzőkéhez, mint ezen esetben a gyöngébb félhez.
Ugyanis a női képzőkbe az oda tóduló leányok nagyszámából csakis
a legkitiinőbbek vétetnek fel,ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAR kell is hogy úgy legyen, ellenben a
vidéki férfitanítóképzőkbe jelentkezők száma néha ugyan is csekély, és
sajnos! ezekből is nincs mit válogatni. Amott kitűnő tanulókkal, a kik
általában nem az állami stipendiumtól kecsegetve lépnek az intézetbe,
gyorsabban lehet haladni, itt ellenben szerényebb képességű tanulókkal
sokszor csak sisiphuszi munkát kell végezni .. E két ellentét is méltá-
nyossá teszi, ha az elvégzendő tananyagokhoz képest az óraszám meg-
állapításánál nem a női s a fővárosi, de a 'vidéki képzök viszonyai
vétessenek figyelembe.

4. Mivel a llI-ik osztály kibővíilt tananyagára való tekintettel
jogosult azon felrnerűlt nézet, hogy a módszertan .bevezető része már
a If-ik osztályban taníttassék, az okból is a tervbe vett tananyaghoz
képest az előirányzott heti 3 órát elégtelennek kell tartanom.

o . A szaksaerü kiképeztetés eszméje megköveteli, hogya tanulők
kivált a p a e d a g o g i a isz elle mb e nal a pos el ő kép zet t s é g-
gel léphessenek a tanítóképző felsőbb osztályaiba.Ez azonban csak a
megelőző test, s lélektani, s ezekkel párhuzamosan haladó neveléstani
alapos tanulmányok után lehetséges. Hol kell jobb alapot vetni, mint
éppen az alsóbb fokon, illetve a Il-ik tanfolyamon?

A mi a többi, kivált a két legfelsőbb osztályra előirányzott heti
óraszámot illeti, tekintettel az I-ső osztálybeli tanulókat, mint kezdő-
ket, s a felsőbb osztályokban a nagyobb mérvü gyakorlati irányt a
paedagogiai oktatásban, az óraszám megfelelőnek tekinthető.

Van azon ban egy kényes pont, mely már itt ezen tantárgy taní-
tási idejének megállapításánál érezhető lesz. Ugyanis, ha a tanterv-
készítő bizottságban azon felfogás érvényesül, hogyaképzőintézet
szakiskolai jellegénél fogva az igazgatónak kezeiben pontosuljon össze
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az adminisstrativ teendőkön kívűl- az összes (vagy legalább a 3 felsőbb
osztályb eli) elméleti és gyakorlati paedagogiai tanítások vezetése. az
esetben a paedagogia tanára (az igazgató) a tervezett óra többlet által
annyi tanítási órával lenne megterhelve, melyek egyéb tanórákkal szem-
ben valószinűleg nemcsak arányte:1ttnságot tüntetnek majd fel, de a
melyek az esetben. az egyébként is elfoglalt igazgatók által el sem
láthatók.

Kivánatos lenne, hogy ezen kérdés minél több oldalról megvilá-
gíttassék, hogy azon szűkebb bizottság, mely a tárgyalási alapúl szol-
gáló javaslat részleteit feldolgozza, kivált a vidéki társintézetek ré-
széről minél több adattal rendelkezzék.

Kivánom, hogy szerény hangom a fontos kérdés sikerét ha csak
egy porszemm el is, előmozdítsa.

Igló, 1891. mározius,ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAArá nyiNMLKJIHGFEDCBAAnta],onmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A tanítóképző tanárok egyesületének folyamodványa.*)
Nagyméltósá gú Miniszter úr ! Kegyelmes U runk!

A Tanítóképző-Intézeti Tanárok Országos Egyesülete ismervén
Nagyméltóságodnak a képzőtanárok iránt való s már eddig is oly jelen-
tős tényekben nyilatkozott atyai jóindulatát és kegyességét, ez évben
tartott közgyűlésén biztató előjelekből meritvén bátorságát s kérelme
teljesűlésének reményét, azon kartársak anyagi helyzetének javítását
is tanácskozása tárgyává tette, kik eddigelé részint a pénzügyi álla-
potok rriostohasága folytán, részint tanítóképző intézetsink sajátos szer-
vezete következtében sajnálatos mellőzést valának kénytelenek szenvedni ;
ilyenek a zene-, rajz-és tornatanárok, a gyakorló iskolai tanítók, a
tanítónőképzőknél alkalmazott segédtanítőnők s a felekezeti képzöknél
alkalmazott tanárok.

lVIidőn egyesűletiink közgyűlése a tanító képzés iigyének legélet-
bevágóbb s legfontosabb kérdései kőzű] néhányat megvitatott s azok
tárgyalása alkalmával elhatározta, hogyemlített kartársaink helyzeté-
nekjavítását czélzó legalázatosabb kérelmét ujra Nagyméltóságod magas
figyelmébe fogja ajánlani, a legtisztább örömérzettel gondolt Nagyméltó-
ságodnak több ízben tett azon kijelentésére, hogy a rendes és segéd-
tanárok javadalmazásának felemelése csak kezdet, melyet a többi képző-
tanárok fizetésének rendezése fog követni, arról is meg volt győződve -
meggyőzték Nmsgodnak eddigi kegyes intézkedései, hogy e kijelentések
nem azt czélozzák, hogy a hosszas várakozás tűrelmét pillanatnyi lel-
kesedések fel-fellobbanásai tegyék elviselhetővé; hanem, hogy azok ke-
resztülvitelét bizton remélhetjük.

S hogy egyesületünk közgyűlése még ezen tudatban is azt a hatá-
rozatot hozta, hogy Nagyméltóságodhoz említett kartársaink anyagi
helyzetének javítását czélozván, az egyesület választmányának legalá-
zatosabb kérvénye benyujtassék: ennek indító oka abban van, hogy

*) Szerkesztették Szta nkó Béla és Hetyey Gábor (utóbbi a pragmatikai részt).
Szerk.
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egyesületünknek Nagyméltóságod atyai kegyességébe vetett hitét, bi-
zalmát, Nagyméltóságod intézkedéseivel való rokonszenvezését s az
abban való megnyugvást, egyben háláját és hódolatát másképen, mint _
a feltétlen bizalmát jelentő kérésben, kifejezésre juttatnia, nem adatott.

Kegyelmes Urunk! Szomorú idők voltak, midőn kérelmeinket a
teljesedés reménye nélkül, csak azért nyujtottuk be, nehogy saját hely-
zetünk iránt való közönyösségről elfásultságunkról, önmagunk által vádol-
tassunk: s igy nehogy a zsibbadt helyzet nyomasztó voltát az önvád
még súlyosbítsa. Ez áldatlan helyzet pénzügyeink javulása folytán meg-
változott s hogy már-már elviselhetetlen súlyának nyomása alól rész-
ben felszabadultunk, részben felszabadulásunkat reménylenünk szabad
- Nagyméltóságodnak köszönhetjük. Tekintse azért Nagyméltóságod
kegyesen e kérelmet is annak tanúsításául, hogy egyesületünk egyetem-
legesen is magáévá teszi az említett kartársak ügyét; legyen az jele
annak, hogy az egyesületet a leghatalmasabb elem, az érzelem közös-
sége tartja fenn.

V álasztmányunk is, miként az egyesületnek minden tagja leír-
hatatlan örömmel vette tudomásul Nagyméltóságodnak azon kegyes intéz-
kedéseit, hogy a 1891. évi költésvetésben a rajztanárok törzs fizetése
600, a zenetanároké 700 frtban lett felvéve. Hasonlóan örömmel üdvö-
zöljük Nagyméltóságodnak azon magas elhatározását, melylyel a művé-
szeti szakok tanárai részint a szakjukból adandó órák szaporításával,
részint képzettségüknek megfelelő más tárgy beli órák ellátása által
ren des tan á ri javadalmazással egy rangba helyeztetnek a többi
tanárokkal.

Egyforma képzettség, egyforma munka - egyenlő dijazás (mely
természetesen nem zárja ki a fokozatos, mert kisebb javadalmazásról
nagyobbra haladó elő lépést) ! Ebből az elvből iridúlva ki, kezdte Nagy-
méltóságod messzekiható reformjait, ennek tovább fejlesztését bátorkodik
kérni egyesületünk!

Legyen szabad azért alázatos kérelmünket az alábbiakban Nagy-
méltóságod elé terjesztenünk s azt már is oly sok izben tapasztalt jó-
ságos kegyeibe ajánlanunk.

1. A legmélyebb tisztelettel bátorkodunk kérni Nagyméltóságodat,
hogy a művészeti (zene-, rajz-, szépírás-, torna-, és ipar) tanárokat a
Nagyméltóságod által tervbe vett módon kötelezettségük szélesbítése
és javadalmazás aik emelése által mentül elébb ren des tan á ri' j el-
leggel felruházni kegyeskedjék. Ezen alázatos kérelmünk indíto okai-
nak felsorolását egyfelől, mivel azok már egyesűletűnknek a múlt év-
ben beterjesztett alázatos kérvényében*) felhozattak, másfelől mivel e
kérelmíink teljesen megegyezik Nagyméltóságodnak hálával fogadott
intentióval, legyen szabad mellőznünk.

2. Második alázatos kérelmünk a gyakorló iskolákban működő .
kartársaink anyagi helyzetének javítására vonatkozik. Igaz ugyan, hogy
az említett kartársainktól megkivánt előképzettség kevesebb idő alatt
szerezhető meg, mint a képző rendes tanáraié, ámde úgy hisszük, hogy

"') L. Magyar Tanítóképző V. évf. 1. füzet. Szerk.
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e körülmény nem fogja alterálni a kiinduló pont gyanánt feltüntetett
tételt, ha meggondoljuk, hogy gyakorló iskoláink tanítói a néptanítói
karnak' feltétlenül legkiválóbbjait kell hogy képezzék, s a mennyivel
megkönnyebbített aczéljuk elérés éhez szükséges eszközök megnevezése.
épen annyival terhesebb a nekik juttatott munkakör s elannyira, hogy
a javadalmazásnak fentebb is teljes tisz\;llettel emlitett két feltétele,
az egyforma képzettség s egyforma munka itt is teljesen nivellálva van .

.Ezek alapján azon alázatos kérelmünket vagyunk bátrak Nagy-
méltóságod elé terjeszteni, hogya gyakorló iskolák tanítóit rendes tanári
fizetéssel javadalmazni méltóztassék.

3. A múlt évi május 8-án egy alázatos kérelmet bátorkodtunk
Nagyméltóságod elé terjeszteni az állami tanítóképző segédtanárok ügyé-
ben.*) Közgyűlésünkhatározata értelmében az emlitett kérvényben ki-
fejtett okok alapján alázattal esedezünk, méltoztassék a rendszeres
segédtanári állás megszüntetése által részint tanítóképzésünk egy lénye-
ges baján, részint a segédtanárok szomorú helyzetén és előléptetési
viszonyain segíteni. A segédtanárság a három évig tartó helyettes tanári
állás sal volna helyettesíthető. Habár emlékira.tunkban kifejtettük, bátor-
kodtunk e helyen is alázattal kérni, hogya létesítendő reformok kapcsán
a rendes tanári létszám emeltessék.

4. A tanítóképző testületek minden tagjának érdekeit szivén vis elő
egyesület közgyűlése nem hagyhatta figyelmen kivűl a tanítónőképzők- 1

ben működő segédtanítónő kartársainkat sem. A férfitanítóképzőkben
alkalmazott segédtanárok munkaköréveI szemben a segédtanítónőké
VM óban nem válik kisebbszerűvé, jelentéktelenebbé, sőt tekintve a leány-
nevelésnek nagy körültekintést, sokszor a nevelő egész odaadását igénylő
mozzanatait, sok tekintetben valóban túlhaladja amazt. Legyen szabad
hivatkoznunk arra is, hogyatörzsfizetés csekély volta fizetésük év-
ötödös pótlékjaiban s nyugdijukban válik különósen érezhetővé, továbbá,
hogy keresetüknek magánórák adása által való emelése lehetetlenné'
van téve. Mindezek arra indítják vala egyesületünk közgyűlését, hogy
a tanítónőképzőkbeu alkalmazott segédtanítónő kartársaink anyagi hely-
zetének oly módon való javítását kérelmezze Nagyméltóságodtól, mintZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
a mily módon a férfitanítóképzőkben működő segédtanár kartársaink
javadalmait emelni Nagyméltóságod a múlt évben legkegyelmeseb ben
méltoztatott.

5. Bátorkodunk mély alázattal esedezni, méltóztassék az állami
tanítóképző igazgatók évi 200 frt tiszteletdíját a törzs fizetéshez csa-
tolni. Eme alázatos kérésiínk megokolásáúl bátorkodunk felhozni, hogy
habár a tanítóképző intézeti igazgatók csak négy évfolyamú intézetet
vezetnek, de sok oldalú. nagy anyagi és erkölcsi felelősséggel járó
munkát teljesítenek. Mint a paedagogiai tárgyak előadói, heti 15, ille-
tőleg 16 órán át vannak ellátva rendes tanári. teendökkel; tekintve a
tanítóképző intézetek viszonyait és czélját, az ifjúság nevelése is sok
gondot ád ; az iskolai admínisztráezió s a pénzkezelés különben is ter-
hes munkával jár, mihez járul több helyen az internátus és konviktus

*) L. Magyar Tanítóképző V. évf. 5. füzet.
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aprólékos és sok időt igénylő vezetése. A tanítóképző intézetek igaz-
gatása valóban oly munka, a mely a 200 frt tiszteletdíjjal nincs ará-
nyosan javadalmazva; méltányosnak vélünk tehát legalább annyit, hogy
ezen összeg a törzsfizetéshez számíttassék. Ez által az állampénztár -
újabb kiadással nem terheltetnék, c1e eléretnék az, hogy az igazgatók,
biztositva lévén a jövő, a jelenleginél ha nem is nagyobb kötelesség-
érzettel, de bizonyára nagyobb kedvvel és nyugodtsággal végeznek a "
rájuk rótt terhes munkát. -

6. Végre engedje meg .Nagyrnéltóságod, hogy egyesületünk kőz-
gyülése határozatából kifolyólag felekezeti tanártársaink érdekében is
felemeljtik kérő szavunkat.

Egyesületünk meg van győződve róla, hogy emlitett tanártársaink
helyzetének javitása első sorbau illetékes felekezeti hatóságaiktói függ; de
meg van arról is gyözödve, hogy Nagyméltóságod hathatós szava buzdí-
tás leend az egyházi főhatóságok számára abban, hogy saját felekezettik
érdekeit (mely ez esetben fontos nemzetiérdek is) képzőtanáraik anyagi
helyzetének javításával előmozc1ítani törekedjenek.

Azért a legmélyebb tisztelettel kérjük fel Nagyméltóságodat, kegyes-
kedjék odahatni :ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

a j hogy a felekezeti főhatóságok tanítóképző tanáraik fizetését
ott, a hol ez csekélyebb az államinál, az állami tanítóképző tanárok
fizetés ével egyenlővé tegyék;

bj hogya felekezeti tanárok is részesüljenek ugyanazokban a
kedvezményekben, ininőket az állam az állami tanároknak és hivatalok-
nak biztosít; .

ej hogya felekezeti tanárok nyugdíjügye ép úgy rendeztessék
mint az államiaké;
. d j hogy a felekezeti hatóságok tanáraik existencziáját biztosítottá
tegyék;

végre alázatosan kérjük Nagyméltóságodat, hogy azon felekezeti
intézeteket, melyeknek anyagi körlilményei kivánatossá teszik, állami
segélyben részeltetnikegyelmesen méltoztassék,

. Bátorkodunk még ez alkalommal a tan í t ó kép z ő int é zet i
tan áro k kZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi n evez é s ére vonatkozólag a kővetkező fontos javaslatot
Nagyméltóságoc1 elé terjeszteni. .

Jövőben, miként a középiskoláknál is történik, a megűresedett képző-
intézeti tanári állomások pál Y á za tut j á n töltessenek be oly módon,
hogya folyamodók okmányai az illető tanári testületeknek megküldetvén,
ez a maga jól fölfogott, igényeihez mérten hármat kijelölhessen, s mi-
niszter úr őNagyméltóságának kinevezésre fölajánlhasson.

E javaslatunkat a következőkkel bátorkodunk megokolni:
1. Országos népnevelésíink színvonalát a működő néptanítók tanult-

sága és erkölcsi képzettsége szabja meg; ezek minősége viszont a tanító-
képzők minőségétől függ, melyekben t. i. kiképeztetésöket nyerik. Ennek
alapján tehát a tanítóképzőkben a lehető legjobb, s arra hivatott tan-
erők alkalmazandók. - Ily nemű intézkedés a képzőtanárok korábbi
gyenge fizetése mellett nem sokat változtatott volna e dolgon; most
azonban midőn miniszterűnk kegye a képzőtanárok törzsfizetését a közép-
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iskolai tanárok fizetés éveI egyenlővé tette, s lakbérök felemelése is
csak idő kérdése, remélhető, hogy a rang és javadalom egyenlősítése
után kiváló tanerők igyekeznek sorainhba állani.

2. A mostani kinevezési rendszer mellett sokszor oly egyének
nyernek egy-egy tanítóképző nél alkalmazást, akiknek szakmájok ott
betöltve lévén, a nevelés oktatás nagy \átrányára más szakmára kell
alkalmazni, a kik aztán csak több évi e~erimentálás után sajátithat-
ják el úgy-ahogya reájok bízott tantárgyak ismeretét, tanításmódját.
Az indítványozott kinevezési rendszer mellett ez az anomália teljesen
megszűnik, mert minden tanintézet tanárikara ismervén a maga igényeit,
ahoz képest teszi meg javaslatát.

3. Ma már még a néptanítói állás okra is pályázat van hirdetve:
mennyivel inkább okadatoltabb ez az oly nagyfontosságu képzőintézeti
tanári állomásokra nézve!

4. A pályázat utján való kinevezést kivánatossá teszi, sőt köve-
teli a képző tanárok személye is. A családos képzőtanárokra nézve
pl. éppen gyermekeik neveltethetése czéljából nem mindegy az, ha egy
félreeső kis városkában, hol felsőbb iskola nincs, kénytelenek eltölteni
egész életöket, amint ez jelenben történik, vagy ha mód nyittatik nekik
a pályázat által egy nagyobb városba való juthatásra. Egy újabban
kinevezett családtalan ifjú ember inkább kezdheti pályáját kevesebb
igények mellett. A kiérdemesült családos tanárra nézve mintegy jutalom
a gyermekei neveltetés ére alkalmasabb városba juthatás. Ez ma, midőn
a tanári állások megüresedéséről csak akkor veszünk tudomást, midőn
azok már legtöbbször be is töltettek. lehetetlenné van téve. A
mai kinevezési rendszer, illetőleg rendszertelenség oka részben annak
is, hogy segédtanáraink 7-8 esztendeig segédtanároskodnak egy
helyen.

o.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA nyilvános pályázati hirdetéssei alkalom nyujtatik úgy a pályá-
zóknak, mint az illető tanári karoknak a körültekintésre.

:;: :;:

*Kegyelmes Urunk!

Ezek azon kéréseink, melyeket Nagyméltóságod figyelmébe aJan-
lani bátrak vagyunk, melyeknek kegyes teljesítését Nagyméltóságodnak
több ízben teljes tisztelettel emlitett kegyétől alázattal óhajt juk azon
biztos tudatban, hogy valamint a széltében ismert bajok egyik forrása
anyagi helyzetünk vigasztalan voltában keresendő, úgy anyagi helyzetünk
javítása jelentős ok leend arra, hogy az említett bajok megszünjenek.

Hódoló tisztelettel maradtunk Nagyméltóságodnak, Kegyelmes
Urn~n~ .

Budapesten, 1891. február 3-án
legalázatosabb szolgáiponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

P éter fy Sá ndo1'

elnök.

Nagy Lá szló

titkár.

MAGYAR TANÍTÓKÉPZŐ. 11



150ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

N É P O K T A TÁS.onmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Az új közigazgatási törvényjavaslat s azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAnépoktatás.
Magyarország kormánya megtette a nagy lépést, a napokban ter·

jeszté be a képviselőházhoz a miniszterelnök, mint belügyminiszter, az
első reformjavaslatot, melynek czlme : "T ö r v ény j a vas 1a tak ö z-
i gaz gat á s é s a z ö n kor mán y z atr end e z é s érő 1 a vár m e·
gyékb en."

Az új törvényjavaslat bennünket, néptanítókat, igen közelről érdekel,
amennyiben, ha törvényerőre emeltetik, amiben kétség sincs, a népokta-
tásra nézve is tartalmaz üdvös újításokat. Különösen s általában több-
ször érinti a népoktatást.

A törvényjavaslat létjogát és czélját kimondja annak 1. §-a, mely
szerint a közigazgatás a vármegyékben állami feladatot képez, a melyet
ezen törvény korlátai közt kinevezett állami közegek intéznek. Már
ezen első szakasz tartaimából is kiérezhető, mennyiben van érintkezés-
ben egyik másik rendelkezése a hazai népoktatással ; már ezen szakasz
is fölvilágosíthat minket, mennyire függ az majdan össze a mi ügyünk-
kel; már ezen szakaszból láthatjuk a haladást, melyet az egész törvény-
javaslat magában foglal s hivatva lesz velünk éreztetni.

Mert valljuk meg egész őszintén, hogy népoktatásügyi szempont-
ból a mi társadalmi és nemzetiségi viszonyaink között egy ily törvény-
javaslatra már nagy szükségünk volt rég ideje. A mostani állapotoknak
további. fentartása a kűlönféle szász, oláh és tót megyékben a nem-
zetre és a népoktatásügynek nemzeti irányban való előhaladására élet-
veszélyes lett volna. Meg vagyunk győződve, hogy ezen törvényjavas-
lat elfogadása lényegesen fogja gyorsítani azon életbevágóan fontos
állami feladatok megoldását, a melyeknek keresztül vitele népoktatá-
surikra vár.

Igaz, kogy a népoktatás haszna az lí.j törvényjavaslatból még csak
közvetett módon fog nyilvánúlui, de erősen hisszük s a mostani kor-
mány igérete ezen reményre föl is jogosít s azon tény, hogy eddig
beváltotta szavát, megerősíti azon reményünket, hogy az ezután
beterjesztendő törvényjavaslatok közül, minők a városok és községek
szervezése, a közigazgatási bíráskodás, az árva és gyámügyek ú j sza-
bályozása, a szolgálati rendtartás stb., a nép oktatás á I I a mos í tás a
sem fog hiányozni, sem utolsó helyen állani s majd közvetetlenűl érez-
teti azon áldását a uépoktatásiígyre nézve, mely a jelenlegi törvény-
javaslatból közvetett módou lesz érezhetővé.

A jég meg van törve, szekták mondani, az alap le van rakva, s
a kezdet nehézségein túlesve, haladni fogunk a szabad, az egyöntetű
fejlődés utján.

De lássuk az előttünk fekvő törvény javaslatot ! Az ú j vármegyé-
nek feje a főispán lesz. De nem at mostani, hanem hatalommal, ügy-
körrel, felelősséggel ellátott főispán, akinek a 28. §. értelmében, köz-
vetetlentil alá vannak rendelve: 1. az alispán, 2. a pénzügyigazgató,
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3. az árvaszéki elnök, 4. a jogtanácsos és 5. a tanfeliigyel.ő. S milyen
lesz ezen tan felügyelő ? .Külső tekintélye nagy mértékben fog emelkedni
az által, hogya 29. §. 1. bekezdésénekNMLKJIHGFEDCBAdJ pontja értelmében a vallás-
és lrözolrtatásügyi miniszter előterjesztésére ő fel ség e a k irá 1y

á 1 tal neve zt et i k ki. Azt hiszem nem szükséges kűlönösen hang-
súlyozni a kineveztetés ezen formájából háramlandó előnyöket. Igy
volt már ez hajdan, tudj' Isten, miért változott meg. Annyi tagadhatat- I
lan, hogy nem kis része volt e körülménynek a tanfelügyelői tekin-ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI

tély alászállásában. A segéd-tanfelügyelő és tollnek továbbra is al
vallás- és közoktatásügyi miniszter által neveztetik ki.

A főispán, ki az összes kormány képviselője, a 37-ik § értelmében
{többek közöttponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAej pont) a vallás- és lrözoktatásügyi miniszternek a tár-
czája keretébe tartozó közigazgatási ágat illetőleg s aj á t ész 1ele t e i
é sta pa szt a 1a t a i, valamint az illető hatósági főnök (tanfelügyelő)
jelentése alapján évi jelentést ad, mely minden év január 31-ig a múlt
évre nézve felterjesztendő. Köteles évenként legalább egyszer személye-
sen megvizsgálni a közvetetlenűl alárendelt hatósági közegek műkődé-
sét ; népiskolákat és más intézeteket megvizsgálni jogosúlt és a 42. §.
i) pontja értelmében: Kinevezi a tanfelügyelő előleges meghallgatása
mellett, az állami népiskolai gondnokság elnökét és tagjait s a k) pont
szeriut : végleg dönt az állami népiskolák növendékei tandíjainak elen-
gedése tárgyában. .

Mi e §-ból a kormánynak azon intentióját olvassuk Iri, hogy az
állami iskolák helyi igazgatása és felügyelete javíttassék, hatéko-
nyabbá tétessék és a kormány munkája is megkönnyíttessék. Eddig
ugyanis az állami iskoláknak minden aprólékos ügye a kőzéppontban
intéztetett el, a mi már eddig is fölösleges terhet rótt a miniszteri-
umra, az állami iskolák elszaporodása pedig, a mi a törvény szükség-
szerű következménye lesz, elviselhetetlenné tenné a terhet. Kivánatos
volna általában, hogy a k ö z épp.o nt i k o r mán y a rés z 1e tes t á r-
gyalások a Lk a l m á.v a Lm i n d a z o n lappáliaktól, a melyek
azt föl ö sle g ese n ter hel i k, meg sza bad í t ta s s é k. *)

A II. rész második fejezetében az alispánról és az annak alá-
rendelt közegekről és hatáskörükről van részletes megemlékezés. Itt
fordúl elő a vármegyei jegyző, főorvos, gazdasági felügyelő, erdőfel-
ügyelő, államépítészeti hivatal, állatorvos, Ievéltárnok, szolgabíró ha-
táskörének megállapítása. A Ill-V. fejezetek a pénzügyigazgató, adó-
hivatal, középponti számvevőség, árvaszéki elnök és jogtanácsos ügy-
körének van szentelve, míg a VI. fejezet a tanfelügyelőről és az
annak alárendelt közegekről szól a következőkben:

,,130. §. A tanfelügyelő vezeti az 1876. XXVIII. és 1879. XVIII.
törvényczikkeknek megfelelően a népiskolaügyi közigazgatást. Hatás-
körét az idézett törvények, valamint a jelen törvény szabják meg.
Allásánál fogva szavazattal bíró tagja a vármegyei bizottságnak, a
közigazgatási bizottságnak és a népnevelési bizottságnak

*) Helyesebbnek tartanák a megoldás ezen módját, mint azt, a melyet gyak-
ran hangoztatnak, hogy a Il. ügyosztály megosztassék. Szerk.

11*
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131. §. A tanfelügyelő a segédtanfelügyelővel, illetőleg a toll-
nokkal szemben a hivatalfőnök jogait gyakorolja. Javaslatára ellenök
a fegyelmi vizsgálat a főispán, illetőleg a közigazgatási bizottság ál-
tal elrendelendő.

132. §. A segédtanfelügyelő a tanfelügyelő akadályostatása ese-
tén annak törvényes helyettese. A segédtanfelügyelő részletes hatás-
körét a vallás és kézoktatásügyi miniszter és az általános iigyviteli
szabályzat állapítják meg."

Erdekes, de kissé homályos a VII. fejezet 133. §-a, mely a vár-
megyei köaéppcnti iroda ügykörét szabályozza. E szakasz értelmében az
alispán, a jogtanácsos, a tan fel ügyel ő, a főorvos, a gazdasági fel-
ügyelő és az államépitészeti hivatal irodai teendőinek ellátására min-
den vármegye székhelyén "vármegyei központí iroda" állíttatik fel,
mely egy iroda vezetőből és a belügyminiszter által meghatározott
számban, a főispán által kinevezett irodatisztek, irnokok és dijnokck-
ból áll. ,

A Ill. rész a vármegyei önkormányzatnak van szeritelve s főkép
az által jellemezhető, hogy az önkormányzatot az állami élettel nagyobb
összehangzásba, szorosabb kapcsolatba fogja hozni. Ugyanazon jogok és
kötelességek vannak itt még nagyjában föntartva a vármegyei törvény
hatósági bizottság számára a népoktatásügyet illetőleg, mint a minők
az eddigiek. . .

Uj szervezet itt a "járási tanács", a melya többek között figye-
lemmel kiséri a járás közművelődési érdekeit is s ezen czélból szak-
iskolák, népnevelési tanintézetek, óvodák, gyermekmenhelyek, árva-
házak sth. felállítását és szervezését, illetőleg ezek segélyezését javas-
latba hozza, azok létesítéséhez a községek csoportosítását közvetíti s
a községekkel tárgyal. '

A IV. rész a vármegyei közigazgatósági bizottságról intézkedik,
melynek tagja a tanfelügyelő is s mely bizottság a közigazgatás terén
gyakorolván a hatósági felügyeletet és ellenőrzést, természetesen.a
vármegye tanügyi adminisztratiójának ellenőrzésével is meg van bízva.

Ezek azon főbb intézkedések, melyek az új közigazgatási törvény-
javaslatban a népoktatásügyet, illetve a tanügyi közigazgatást köze-
lebbről érdeklik.

Van köztük ismeretes, van köztük új; adja Isten, hogy nemso-
kára radikális átalakításon menjen át a hazai oktatásügy, mely job-
ban fog virágozni, ha az állam azt az eddiginél melegebb támogatás-
ban és közvetetlenebb vezetésben részesíti.ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBASchwetz Vilmo~.onmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A törtekkel való számvetésZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA· a z elemi iskola IV.
osztályában.

Még egyszer vegig tanítottam a tört számokkal való számvetést
az elemi iskola IV. osztályában; biztosan meg akartam győződni, vajjon

.a IV. egyetemes tanítógyűlésen tett ama indítványom, hogya törtek-
kel való számolás csak az elemi iskola V. osztályában kezdődjék, nem
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volt-e csak amolyan meggondolatlan reformtörekvés, melylyel annyi-
szor szeretünk a nyilvánosság elé lépni. De ujoZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAn n a u megvizsgálva és
jól meggondolva, ismét azon eredményre jutottam, hogy a gyermekek
előmenetelére sokkal helyesebb volna, ha az elemi iskola 4. osztálya
nem foglalkoznék a törtekkel.

]'vEkor a gyermek a IV. osztályba jut, csak ezerig ismeri a szám-
mennyiségekkel való bánást ; most ezt tovább kell fejleszteni. A tízes
rendszer újból való megismertetése és kibővítése által a gyermekeket
arra kell képesíteni, hogy legalább a miUióig terjedő számmennyisége-
ket értelmesen, hogy ne mondjam tudatosan, tudják felírni, vagy el-
olvasni, Ez lehetséges, nem áll útjában semmi akadály; de idő t fo-
gyaszt. Az így betanított magasabb számkörben a négy alapmíveletet
nevezetlen, vagyis tiszta számokkal, azután megnevezett számokkal
be kell gyakorolni s ha e gyakorlás nem is ütközik nehézségekbe, mi-
vel a gyermekek új fogalmakkal, ismeretlen képzetekkel nem terhe-
lődnek : mégis csak emészti az iskolai idő t. Ha most áttérünk a kűlö n-
nemű számokra és ezen gyakoroljuk a négy alapmíveletet, mely alka-
lommal ugyancsak sok új fogalommal, (kilométer, ár, hektár stb.) tágit-
juk Oa gyermekek ismeretkörét: akkor bizonyára azon vesszük észre
magunkat, hogy az iskolaév egy harmada eltelt és mi a számvetésnek
mindíg csak kLi1SŐ alakiságával foglalkoztunk.

Lehet ugyan azt mondani, hogy amikor az összeadást gyakorol-
juk, egyszersmind az azokból folyó életrevaló példákat is szeniléltet-
tetjük; éppen így a szorzásnál és a többi míveleteknél is. Könnyű
mondás, a mit azonban népes osztályokban vajmi nehéz végrehajtani.
De tegyük fel, hogy lehető; nem tekinthető-e akkor a tört ekkel való
számvetés megkezdése megszakításnak ? Gondoljuk meg, hogy a gyer-
mek, a mint a törteket megismerni kezdi, csupa új fogalmat hall; pél-
dáúlponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAtÖ1°t. számlá ló, nevező, iga z tih-t, hamis tör t, vegyes tör t, tör tna gyob

bitds, tör tkisebbítés stb. és mindezek az új fogalmak alaki tekintetben
is ügyességet kivánnak a felírásnál, a helyes kiejtésnél és ez a sok
fáradság ésbajlódás mind csak azért, hogy végre összeadhassa, mennyi:
l:b- + T~) vagy -} + t · lVIert külön nevezetű törteket nem kell tudni,
ezt a tanterv az V. osztálynak szánja. Hol alkalmazza tehát a gyer-
mek a törtek nagyobbításának ismeretét, ha nem kell különbőző neve-
zőjű törteket összeadni ? Az egyenlő nevezetű törtek összeadása és
kivonása még simán foly le, de következik a szorzás meg az osztás,
a melyeknek oly sok az águk és az ágokon annyi a gally! lVIit hasz-
nál itt, ha egyenlő nevezetű törtet egyenlő' nevezetűvel szorzunk, nem
ugyanazon magyarázatra szorul-e, mint ha különnevezetűeket szoroz-
nánk ? Mennyi fáradság, mennyi idő telik bele, míg egy népes osztály-
ban csak annyira jut a tanító, hogy az osztálynak fel e kőzépszerűen
értse meg e dolgokat. Evvel elmúlik az iskolaévnek legalább :2./3 része
s a tulajdonképi számvetésre, a kombinálásra, a mi a tantárgy fő-
czélja, a mi annak értéket és becset ad, csak kapuzáráskor kerűl a sor,
ha kerül. Gyakorlati szempontból sem látok benne semmi hasznot, ha
a tanúlők a népiskola negyedik osztályában tanulják a törteket. mert
Yagy befejezvén az osztályt, tovább járnak iskolába, akkor úgyis ú j-
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ból tanulják a tört számítást; vagy nem járnak többé iskolába, akkor-
nem azért kár, a mi pozitiv veszteség t. i. hogy már néhány hónap
multán egészen elfelejtik a törtekkel való számolást, hanem nagyobb-
kár azért, a mit nem tan u 1tak azon idő alatt, míg a törtekkel baj-
lódtak. Ha nem csalódom, a magyar nép jellernhibái közé sorolják,
hogy rossz szárnítók s ezen hiba ellen keveset tesz a népiskola, pedig
helyesebb rendszer mellett tehetne és kellene tennie.

En tudnék magamnak oly számítási rendszert alkotni, a mely-
nek alapján az elemi iskolai gyermekek minden fennakadás nélkül tud-
nának !-et meg {--et ősszeadni, vagy 1-ből %-ötkivonni, a nélkűl, hogy
a tört számok természetével a gyermekek itélő tehetségét jóval meg-
haladó s általában megfontoló képességeket túlságosan igénylő meg-
határozásokkal kellene elméjüket terhelni és az iskolaidőt kétes ered-
ményért koczkára tenni.

A ki figyelemmel kíséri a gyermek fejlödését, és tudja, hogy esz-
meköre mivel telik : az bizonyára megerősíti azon állításom at, hogy
a 8-9 éves gyermek és ilyenekről .van szó, csak a felet meg a negye-
det érti igazán, a harmad már eszmekörén kívűl esik, hátha még nyol-
czadokról, huszadokról stb. beszélünk neki. Tudom jól, hogy van a
nyelvtannak, a földrajznak is elég fogalma, a mit a gyermeki elme meg
nem bír, de azért tanítjuk, a gyermekek megtanulják és csak kés ő b b
értik meg a lelkükbe fogadott homályos fogalmakat. Ezen nem segít-
hetlink ; a nyelv törvényein, a föld természeti viszonyain nem változ-
tathatunk, de az hatalmunk körébe 'esik, hogy a jobbat, a határozottan
czélszerűbbet adjuk a kétes értékű helyett. Az én indítváuyom nem.
involvál hátralépést. hanem határozott haladást; az a czélja, hogya
népiskolai tanulókat a számvetésre, a gondolkodásra és itélésre vezesse
a helyett, hogy az időt csupa alaki figurázással töltse.

Budape.st.ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBASchön J ózsef.

1 S MERT ETES EK.onmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Tanítónöképző intézeteink a kisdedóvás ügyének
szolgálatában.

A miért a nemes szívű B run s wic kTe réz i a egész életén
keresztűl s vele együtt ezernyi ezer fenkölt lelkű hazafi hosszú fél-
századon át oly szent lelkesedéssel és megrendíthetetlen kitartással
kűzdöttek, a nem zet v é d ő k i s d e d óvá s ügye, végre valahára,
Jtála közoktatásügyünk bölcs korrnányzójának, Csáky Albin gróf úr
O Nagyméltóságának, felkent királyunk által szentesítettt törvény-
czikk védelme alá jut s bizonyosan olyan gondozásban fog részesülni,
mint a minőt számára nemzetünk legszentebb érdekei már régtől fogva
megköveteltek volna.

Kisdedóvási törvényűnk igéinek teremtő hatalma csakhamar szá-
zával meg ezrével életbe fogja hívni a ren d sze res k i s d e d ó v ó
int é zet eke t s idővel nem lesz egyetlen egy olyan kisebb község
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sem széles e hazában, a hol a szegény munkás nép kisdedei őrizet-
Ienűl magukra hagyatva bolyongnának, míg szülőik véres verejtékük-
kel kénytelenek a mindennapi kenyérkereset után látni, és nem lesz
vidék, a hol e hazának édes gyermekei már a kisded kerban meg ne
tanulhatnák nemzetünk nyelvét, a melynek megértése előmozdítja ha-
zánk népei között azt az egyetértést és azt a testvéries érzületet, a
mely állami életünk erőteljes fejlődésének legtermészetesebb biztosíté-
káúl szolgálhat.

Nagy és szerit feladatok megoldására hivatvák kisdedóvó irrtéze-
teink, jobban mondva a bennük munkálkodásra hivatott kisdednevelők 1
Mert hiszen a tniként népiskoláinkban. úgy bizonyára kisdedóvó inté-
zeteinkben is a sikert illetőleg sok, sőt bátran elmondhatjuk, majdnem
minden attól függ, hogy kellő szakképzettséggel és benső hivatottság-
gal bíró egyének működnek-e azokban. Ugyanazért a megalkotott kis-
dedóvó törvény kűlön szakaszban intézkedik is arról, hogy a törvény
végrehajtására nézve oly rendkívűl fontos tényezők, a hivatottsággal
és a kellő szakképzettséggel bíró kisdedóvók dolgában, nemzetünk sziik-
séget ne lásson. Es hála az égnek, kisdedóvótörvénycaikkünk nem is
találja e tekintetben teljesen készületlenül a nemzetvédő kisdedóvó
ügy mezejét. .

A magyar társadalom a kormány által támogatva a fővárosban
évtizedek óta két kis d e d - nevel őke t kép z ő - int é zet e t tart
fenn, a melyek a közoktatásűgyi kormány felügyelete alatt műkődve,
a legutóbbi években már esztendőnként mintegy száz olyan kisdedóvó-
nőt, illetőleg gyermekkertésznőt, bocsátottak ki, a kikre méltán rábíz-
hatja a nemzet a legközelebb felállítandó kisdedóvó intézetek vezetését.
A legnagyobb szolgálatot a kisdedóvónők képzése kőrűl, kétséget sem
szenved, az ,,0 r s z. kZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi s d e d ó v ó e ~ yes üle t" képző-intézete fej-
tette ki, a mely a negyvenes évek elején Tol n á n alapíttatott és ké-
sőbb Budapestre áthelyeztetett. Ez az intézet, a melyet a közoktatás-
iigyi kormány kiváló figyelemre méltat és évek óta bőkezűleg. a czél-
nak megfelelő anyagi támogatásban is részesít, évenként 60-80 ok-
leveles kisdedóvót bocsáthatott ki kebeléből. Nem kevésbé dicséretes
tevékenységet fejt ki azonban a kisdednevelőnö-képzés terén a "lYI a-
gy a ro r s z ági k ő z pon t i Fr öbe l-n ő egy 1e t" képző-intézete, a
mely a legközelebb lefolyt két évtized alatt mintegy 250 okleveles
gyermekkertésznőt adott a magyar társadalomnak, daczára annak, hogy
eddigelé alig-alig részesűlt egy két ezer forintnyi államsegélyben.

A mit a fent nevezett két egyesület a kisdednevelőnő-képzés terén
így megkezdett és híven teljesít, egy két más felekezeti jelleggel bíró
kisdedóvó képző-intézettel együtt, azt ezentúl a közoktatásügyi kormány
a rendelkezésére álló hatalmas eszközökkel a törvény által előszabott
igényeknek megfelelőleg fogja folytatni s a haza területén felálHtandó
kisdedóvó-intézetek mindegyikében jut majd kellő szakképzettséggel
és benső hivatossággal bíró kisdednevelőnö.

Megkönnyíti a magyar közoktatásiigyi kormányra nézve a kisded-
óvó-képzés terén reá várakozó feladat megoldását egyrészt az a körűl-
mény, hogy sz á z meg sz á zol y a n o k I e vel est a n í t ó n ő áll
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ren del kez é s ére, aki k ren des tan í t ó I I Ő i á II á s hoz
nem j u t h a t v á n, bizonyára s z í v e s e n tért foglalnak a
kis d e d ó v ó int é zet e k ben is, mert az állam itt is biztosítja jö-
vőji:iket és mert a kormány bizonyára gondoskodni is fog oly fél é vig
a vag y 1e g fe 1j ebb 10 h ó nap i g tar t óta n fol y a mo kr ó 1, a
melyeken az okleveles tanító nők a kisdednevelés elméletét a gyakor-
lati ügyességgel együtt elsajátíthatják, de támogatja közoktatási kor-
mányunkat a kisdednevelő- képzés terén reá háramló feladat megoldásában
másrészt az a tény is, hogy hazánkban sokkal több az ál-
l ami <ta n í t ó nők é p z ő-i n t é zet, m in tam enn y ita m u t a t-
k o z ó sz ü ks é g l et hez kép est f ö nk elle n e tar tan u nk; val a-
min t a zak ö r ü I m ény, hog Y sem m i fél e neh é zs é gg els. em
jár a t a I I í t ó nők é p z ő-i n t é zet e k jel e n l egi sze r v eze t é-
nek olyat é n m ó d o TI val ó á tal a k í tás a, hog y a z okat a n í-
t ó n ő k é p z é s mellett egyuttal a k i s d e d ó v ó n ő képzés
feladatának is megfeleljenek Meg van állami tanítónőképző
intézeteinkben a kisdedóvónő jelöltek számára megkivántató bennlakás,
az állami költségen való ellátás. és nem hiányoznak azokban a szük-
séges tanerők és a taneszközök sem. Mindössze is csak egy minta-
szerűen felszerelt kisdedóvó intézetről és egy kiváló szakképzett kisded-
óvónőről kell az állami tanítónőképzőintézetekben gondoskodni és azon-
nal meg lesz állami tanitónöképző-intézeteinkben mindaz, a mi meg-
kivántatik ahhoz, hogy ezek az intézetek a tanítönöképzés mellett a
kisdedóvónőképzés feladatát is tökéletesen megoldhassák,ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAkivá ltképen

a z esetben, ha ezentúl a z á lla r ni ta nítónöképzö-intézetekbe a z egyik eszten-

döb 'en csa k kisdedóvónö jelölteket,NMLKJIHGFEDCBAfl má sikb a n. pedig csa k ta nítónö jelöl-

teket vesznek fel a z elsö évfolya r nba . Es ezt a magyar közoktatásügyi
kormány annyival is inkább bízvást elrendelhetné, mert haz áll k ban
még k o r á n t sin cse n ann y ita I I í t ó n ő r esz ü ks é g, m i n t a
mennyit a tanítónőképző-intézeteinka jelenlegirend-
szer mell e t t kik é P e z nek.

Hogy pedig a kisdedóvóképzést a tanítönöképzö-intézetekben is
eszközölhetni, erre nézve elegendő példát szolgáltat a külföld is.
Ausztriában, Svéd és Norvégországban, Belgiumban, Francziaországban
nagyobbára a tanítónöképző-intézetek teljesítik a kisdedóvónő-képzést is.
Egyébként pedig elég lesz az egyik hazai kisdeduevelőnő-képzőintézet-
nek jelenleg még érvényben álló tantervét, a mely lényegében "éve
nem igen különbözik a másik kisdedóvóképző-intézet tantervétől, tüze-
tesebben megvizsgálnunk, hogy teljes meggyőződést szerezhessűnk ar-
ról, hogy az esetben, ha állami tanítónőképző-intézeteink egy-egy
mintaszerűleg berendezett kisdedóvó-intézettel kibővittetnek és ha az
azokban működő tanító személyzet egy kiváló szakképzettséggel bíró,
és a gyakorlatban kitűnő kisdedővónővel megszaporíttatik és ha végűl
a kormány még a kisdedóvó-intézetek tantervének megfelelő kézikönyvek-
ről is gondoskodik, úgy a mi állami tanítónőképző-intézetéink minden
nagyobb nehézség nélkűl megoldhatják a kisdedó vónő-képzés felada-
tát is.

Ugyanezért e becses folyóirat mélyen tisztelt szerkesztőségének
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Fr ö bel N ő egyes üle t " által fentartott gyermekkertésznő képző-
intézet tantervét, a melyben a rrémetnyelven és vallástanon kívűl min-
den egyes a törvényben is előírt tantárgyra nézve eléggé részletesen
elő van adva mind az, a mit a kisdedóvóképző-intézetekben a növen-
dékeknek a két éves tanfolyamban meg kell és meg lehet tanulniok,
hogy ha a megfelelő előképzettséggel lépnek a kisdednevelőket képző
intézetekbe. *) A nevezett intézet tanterve szórul-szóra imígy hangzik:onmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A Magyarországi Középponti Fröbel Nőegyesület képző-

intézetének tanterve.ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1. A nevelés- és módszer ta nt illetőleg az első évfolyam-
bel i n öve n d é kek, mivel a testi nevelés főbb szabályaival az "Egész-
ségtan és bonoztan' tanulása közben az illető orvos és tanár előadásai
alkalmával ismertettetnek meg, a szorosabb értelemben vett neveléstani
órákon a l éle khá rom a lap t e het ség éne k nyi 1v á n u 1ása i-
val fog l al k oz nak. Megismerkednek : elő szö r az ember értelmi
világához tartozó tehetségekkel, nevezetesen az ész reve v ő vagy
szemlélődő, a kép zet a l k o t ó és kép zet t á r S í t Ó, az e ml é kez ő,
a kép z e l ő d ő (phantasia) és a szorosabb értelemben vett gon d o l-
k o z ó tehetséggel, t. i. a fogalomalkotó, itélő és következtető lelki
erőkkel; ezután más o d s zor a kedélyvilág köréhez tartozó lelki
jelenségeket, nevezetesen a különböző érzelmeket, hangulatokat és in-
dulatokat ismerik meg, végre har ma d s zor fogalmakat szeréznek a
lélek erkölcsi világához tartozó jelenségekről, t. i. az ösztönökről, vá-
gyakról. hajlamokről, a szenvedélyről, a szabad akaratnak és a jel.lem-
nek lényegét alkoto elemekről és azoknak irányozhatóságáról oly mó-
don és oly mértékben, a melyek a 15-16 éves növendékek felfogásá-
nak megfelelnek .

A m ó d sze r ta n ból a zeI s ő é v fol y am bel i n öve n d é-
kek csak azokkal a módszertani szabályokkal foglalkoznak, a melyek
a kisdedek testgyakorlataira, az énekgyakorlatokra, továbbá a társal-
gás kőzben érvényesűlhető szemléltetési gyakorlatok vezetésére és a
beszédbeli ügyesség fejlesztésére vonatkoznak.

A második évfolyambeli növendékek a neveléstani
é s m ó ds z ert ani ó rák o nismételvén mindazt, a mit az első év-
folyamban a lélek három alaptehetségének jelenségeiről megtanultak,
bepillantást szeréznek a lelki erők fejlődésének természetes menetébe
és bevezettetnek ezen az alapon a kisdedek lelki világának öntudatos
megfigyelésébe és megismerkednek mindazon fontosabb neveléstani
szabályokkal, a melyeket a kisdedek nevelése körűl a szellemfejlesz-
tést illetőleg a gyermekkertésznőknek figyelembe kell venniők. Rész-
letesebb ismereteket szeréznek a kisdedek szemlélődő, képzetalkotó,

") Ugya csikkíró úr által koutemplált, mint azon szempontbúl is szlvesen
közöljiik e tantervet, hogy több oly szempontot fedezhetünk fel benne, a melyeket
tantervünkben mi is megvalósítani törekszünk. Jobban sikerülhet művüuk, ha ha-
sonczélú intézetek munkakörébe is betekintünk. Szerk.
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emlékező és képzelődő tehetségeinek fejlesztésére vonatkozó eljárási
módokról és szabályokróL Tüzetesebben foglalkoznak a különböző érzel-
mek iránt való fogékonyságnak fejlesztésére vonatkozó neveléstani téte-
Iekkel, kiváltképen pedig a szépérzéknek, a lelkiismeretnek és a vallásos
érzületnek felébresztését czélzó nevelési eljárásokkal. valamint a hasznos
és értékes tárgyaknak és a személyeknek megbecsülésére nevelő utak-
nak és módoknak megismeréséveL Majd az erkölcsi nevelés főtényezőinek,
nevezetesen a példaadás nak és a szoktatás nak lényegét is megismervén,
megtanulják, hogy mi módon lehet és kell a kisdedeket az engedelmes-
ségre szoktatni és őket ebben a czélszerű és helyesen alkalmazandó
jutalmazási és büntetési eljárások által megerősíteni és hogy mi módon
lehet az egyes hajlamokat a kisdedekben gondozni és megerősíteni.

Asz o ros abb ért ele m ben vet t m ó d sze r t aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI I ból ism é-
tel v é nam á s o d é ves ell: m í n da z t, a mit az első esztendőben a
kisdedekkel való társalgás alkalmával érvényesíthető beszéd- és értelem-
gyakorlatokra nézve a szemlélődő tehetség s a beszédbeli ügyesség
kifejtésének vezetését illetőleg megtanultak és az énekoktatásra meg a
testgyakorlásra nézve elsajátítottak, megismerkednek mindazon többi
módszertani tételekkel is, a melyek a kisdedek körében alkalmazható
játékok és egyéb foglalkoztatási módok, nevezetesen pedig a Fröbel-
féle munkák megitélésére, kiválasztására és alkalmazására vonatkoznak.
Megtanulják továbbá, hogy miként kell a családi körben az egyes
gyermekeket és a gyermekkertekben az egyes gyermekcsoportokat rend-
szeresen és tervszerűleg oly módon foglalkoztatni, hogy azok se testileg,
se lelkileg ki ne marüljenek és e mellett még se unatkozzanak. A
szerosabb értelemben vett módszertanból tanulják meg a növendékek
azt is, hogy minő utak és módok alkalmazandók az oly gyermekker-
tekben, illetőleg kisdedóvódákban, a melyékben a nem magyar ajkú
kisdedeket a magyar nyelven való beszéd megértésébe és elsajátításába
kell bevezetni. Végül megismerkednek növendékeink a kisdednevel és-
ügy történetével is.onmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

II.ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA bonczta nból és a z egészségta nb6l az első évfolyambeli növen-
dékek megismerkednek : 1. Az emberi test, csont- és az izomrendsze-
rének nevezetesebb részeivel boneztani és élettani szempontból, kűlönős
tekintettel a gyermekek testi nevelésére vonatkozó szabályokra, ne-
vezetesen azokra, a melyek a gyermekkerti bútorok nagyságára, alakjára,
a test mozgására és a kisdedek testgyakorlására vonatkoznak; 2. a test
fejlődésének legfeltünőbb jelenségeiveL 3. Az anyagcserére, a táplál-
kozásra, a tápszerekre és az ételek elkészítésére vonatkozó tételekkel
kapcsolatban az emésztő szervek boneztani és életteni leírásával. Fog-
lalkoznak még továbbá az első éves növendékek, 4. a vérnek és a
véredényrendszernek és 5. a lélegzési szerveknek élettani és boneztani
leírásával és az ezen testrészekre vonatkozó egészségtani és nevelés-
tani szabályokkal.

A második évfolyamban a növendékek elismételvén a bon c z- és
eg ész ség tan ból mindazt, a mit az első esztendőben megtanúltak,
megismerkednek 1. az idegrendszerre vonatkozó legnevezetesebb boncz-
és élettani tételekkel ; 2. az érzékszervekkel bonez- és élettani szem-
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pontból, s megtanulják a testi neveléstanból mindazokat a szabályokat,
a melyek az érzékszervek megóvására, edzésére és tökéletesbítésére
vonatkoznak. Megismerik a pihenésre, az alvásra, a ruházatra, aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAfű -

tésre, a világításra, a rnosdásra, a fürdés re és a többi az érzékszervek
megóvására és megedzésére vonatkozó tényezők fontosságát és az ezek
érvényesítésére körűl figyelembe veendő szabályokat.

Ezek után megismerkednek a másodéves növendékek 3. azon ra-
gályos és járványos betegségek ismertető előjeleivel, a melyek a gyer-
mekek között oly gyakran előfordúlnak, és megtanulják, hogy mi a
nevelőnő teendője az ily 'betegségek jelentkezésének eseteiben; továbbá
4. útmutatást nyernek arra nézve, hogy miként kell a gyermekker-
tésznőnek eljárnia az egyes mérgezési, vérzési és más egyéb élet-
veszélyes esetekben, a melyek megkövetelik, hogy a növendékeket
addig is rögtöni segélyben részesítsük, a míg az orvos megjelenhetik.
Vég{U 5. összefoglalják a másodéves növendékek az iskolaegészség-
tannak mindazon tételeit, a melyeknek ismerete a gyermekkertésznőkre
nézve a közegészségügy szempontjából véve is igen kivánatos és elen-
gedhetetlen.

lll.ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA gya kor la ti kiképzés czéljából növendékcink az egyesület
négy gyermekkertjét látogatják; úgy az első, valamint a második év-
folyambeli növendékek mindegyikének hetenkint legalább is két déle-
lőttöt kell a gyermekkertek egyikében vagy másikában töltenie, hol
is kezdetben csak azzal foglalkoznak, hogy megfigyelik a gyermek-
kertek vezetöi által követett eljárásokat, a gyermekkerti foglalkozások
megállapított, tervszerű menetét, a kisdedekkel való bánásmódot és a
gyermekkerti nevelés és oktatás módját. Későbben aztán maguk is
készítenek egyes napokra, sőt egész hetekre szóló foglalkoztatási ter-
vezeteket. és megkisérlik az egyes gyermekkerti foglalkozásoknak az
illető gyermekkertvezető útmutatása szerint való írásbeli kidolgozását
és gyakorlati keresztülvitelét. Fokozatosan gyakorolják továbbá magu-
kat abban, hogy iniként kell a gyermekekkel társalogni? miként kell

• az egyes tárgyak avagy azok képeinek megszemléltetése alkalmával a
gyermekek figyehnét a helyesen alkalmazott kérdésekkel a megszem-
léltetendő tárgyakra vagy képekre irányozni, a gyermekeket felelésre,
beszélgetésre ösztönözni, a beszédbeli ügyességet fokozatosan fejlesz-
teni. Megpróbálkoznak egyes oly kisebb Ieírásoknak, elbeszéléseknek,
meséknek jelesebb minták után való előállításával és előadásával, a
melyek a kisdedek érdeklődésének felébresztésére, figyelmüknek Ie-
kötésére alkalmasak; azután pedig gyakorolják magukat abban, hogy
miként kell a gyermekektől a hallottakról helyes kérdések alkalmazá-
sával számot kérni. lVlegtanulják a gyermekkerti játékokat és begya-
korolják magukat azoknak vezetésébe és egyes újabb avagy módosított
játékoknak a gyermekekkel való elsajátíttatásában kisérleteket tesznek.
Kiszemelnek egyes, a kisdedek értelmi és kedélyvilágának megfelelő
versecskéket és költeményeket és azokat a kisdedekkel be is emlékel-
tetik, Megismerkednek a kisdedek körében hasznavehető kis dalokkal
és elsajátítják azoknak begyakorlásmódját. Megismerkednek a gyer-
mekkerti testgyakorlással és megtanulják, hogy miként kell azokat
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vezetni. Elsajátítják a Fröbel-féle gyermekmunkákat és megtanulják.
hogy melyeket lehet ezek kőzűl a kisdedek kérében felhasználni, és
hogy minő fokozatok ezerint kell azokat begyakorolni.

A gyermekkerti gyakorlatok alkalmával tanulják meg a növen-
dékek, hogy miként kell a rendet és a fegyelmet a kisdedek között
fentartani és hogy miként kell az egyes gyermekek egyéniségét azok-
nak magaviseletéből megitélni és hogy miként kell az egyes gyerme-
kek természetének megfelelő bánásmódot megállapítani.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA , gyermek-
kerti gyakorlatok alkalmával szerzett ismeretekről és tapasztalatokról
a növendékek a neveléstani órákon is számot adnak.

IV.ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA 'ma gya ? ' nyelvta nból és ir oda lomismer etböi az első évfolyam-
ban a növendékek szorgalmasan gyakoroiván magukat a szép és értel-
mes olvasásban, alkalmas olvasmányok alapján a mondat- és a beszéd-
részek tüzetesebb megismerésével is foglalkoznak; tárgyalják a név-
és igeragozás összes fcrmáit, ktilönös tekintett el a hangbeli módosulá-
sokra és a helyesírás szempontjából megfigyelni valókra; megismer-
kednek a szóképzőkkel és a szóképzés szabályaival, a fő- és a mellék-
mondatok alkotására, valamint a központozásra vonatkozó szabályok-
kal. Az olvasmányok a magyar irodalomból, a magyar népéletből, a
görög és a római történelem köréből veendők. A mennyiben pedig a
növendékek olvasókönyvéből a kisdednevelés körében is felhasználható
gyermekek számára készűlt jelesebb költemények, leírások, elbeszélések
és mesék hiányoznának, a tanár ezeket a közkézen forgó kitíinőbb
könyvecskékből és lapokból összeállítván, azokat a növendékek által
lemásoltatja, olvastat ja és a legjelesebbeket emlékezetbe vésetvén. el
is szavaltatja és készíttet a növendékekkel a száraz nyelvtani gyakor-
latok helyett a kijelölt mintaszerű s a kisd edek számára is élvezhető
leírások, elbeszélések szem 'előtt tartása mellett egyes kis leírásokat
és elbeszéléseket. Gyakorolják továbbá magukat a növendékek az első
évfolyamban az egyszerűbb közéleti fogalmazványok készítésében is.

A második évfolyambeli növendékek is foglalkoznak az értelmes
és szép olvasás gyakorlásával s helylyel-közzel az egyes nehezebb szer-
kezetű mondatok nyelvtani elemzésével. Alkalmas költői és prózaí ol-
vasmányok alapján megismerik azután a másodéves növendékek az egy-
szerű és szép stylus sajátságait, kiváló tekintettel a magyar beszéd-
mód sajátságaira és eredetiségeire. Megismerkednek továbbá a prózai
és a költői műfajok és a közéleti fogalmazvány ok egyes nevezetesebb
nemeivel. A költői műfajok és az azokban előforduló versformák lehe-
tőleg olvasmányok alapján tárgyaltatnak a legkiválóbb magyar Irók
ismertetésével kapcsolatban. A második évfolyamban is foglalkoznak
a növendékek fejlődő gyermekirodalmunk legjelesebb termékeinek tár-
gyalásával és kibővítik az első évfolyamban megkezdett gyermekiro-
dalmi gyűjteményüket az irodalomismertető tanár által kiszemelendő
jelesebb művekkel, a melyek kőzűl a legkiválóbbakat emlékezetűkbe
vésik és elszavalják. Fogalmazási gyakorlatokúl leveleket, nyugtatvá-
nyokat, bizonyítványokat, folyamodványokat, kisebb-nagyobb leíráso-
kat, elbeszéléseket és egyes kisebb értekezéseket is készítenek, a melyek-
nek tárgya nagyobbára a gyermekkertésznői életpálya köréből vétetik.
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V.ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA számta nból az első évfolyamban a növendékek a négy alap-
ralveletet gyakorolják egész számokkal, közönséges és tizedes törtszá-
mokkal. Gyakorolják továbbá az egyszerLl és az összetett hármassza-
bályt. Megismerkednek azután a' hazában használatban lévő mértékek-
kel, az időszámítással, a hazai és a legnevezetesebb külföldi pénzekkel.
A gyakorlati életből veendő példák megfejtését fejben és írásbelileg
egyiránt gyakorolják.

A második évfolyamban ismételvén a növendékek alkalmas gya-
korlati példáhon a törtszámokkal való számolást s általában az első
évfolyamban a számtanból tanúltakat, megismerkednek a százalék, a
kamat, az agio, a nyereség és a veszteségnek százalékban való kiszá-
mításával ; az aránynyal és az aránylattal és a lánczszabály alkalma-
zásával. Ezenkivűl gyakorolják a négyszög, a háromszög és a kör te-
rületének, valamint a legegyszerűbb mértani testek térfogatának kiszámí-
tását ktilöriős sekintettel a kűlönbdző kiterjedéssel bíró szobákban és
tantermekben létező levegőmennyiségnek kiszámítására,

VI. A fölclr ojzból intézetiinkben csakis az első évfolyambeli nö-
vendékek nyernek oktatást, hogy ismételjék és egyes részleteikben ki-
bővítsék azokat az ismereteket, a melyeket a nép- illetőleg a polgári
leányiskolában a földrajzból elsajátítottak. A tanítás czélja itt is, mi-
ként a polgári és a népiskola felső osztályaiban, az, hogy a növendék
lehetőleg tiszta fogalmat nyerjen úgy a föld vízszintes és tetőirányos tago-
lásáról, valamint a földön észlelhető fontosabb természeti viszonyokról,
hogy megismerje a jelentékenyebb népeket, ezek államait, lakóhelyeit
és életmódját, nemkülönben, hogy felvilágosítást nyerjeri azon viszony-
ról, a melyben a föld a nappal, a holddal és a többi csillagokkal áll. A
tanév második felében a növendékek hazánknak és a vele szomszédos
országoknak tüzetesebb leírásával foglalkoznak.

VII. Tör ténelmi okta tá si ól'á k intézetünkben eddigelé csak a má-
sodik évfolyamban .tartattak oly czélból, hogy növendékeink érettebb
észszel elismételjék, a mit a nép- és polgári iskolákban a történelem-
ből tanúltak. Az oktatás czélja, hogy a növendékek a magyar és a
világtörténelem kifejlődését főbb vonalaiban megismerjék, hogy a nö-
vendékek helyes fogalmat szerezzenek róla és benne a lehetőségig tá-
jékozva legyenek. Növendékeink a tanév első felében a világtörténelem
legkiválóbb eseményeinek és alakjainak megismerésével foglalkoznak,
minők: 1. A g örö gZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAö k tör t éne t é b ö 1: A görögök nagy törvény-
hozói Lykurgus és Solon. A perzsa háborúk. Perikles és kora. A pe-
loponnesusi háború. Görögország aláhanyatlása és a makedon birodalom.
2. A róm a i akt ö r t éne t é b ő 1: Róma alapítása és a királyck. A
patríciusok és plebejusok küzdelme a kbztársaság első két századában.
Hogyan lett Róma a világ úrává. A polgárháborúk A triumviratusok
korszaka. A köztársaság bukása. Augusztus kora és a császárság jel-
lemzése. A kereszténység és Nagy Konstantinus. A nyugoti római bi-
rodalom bukása. 3. A k ő z é P kor tör t éne t é b ő 1: A népvándorlás
nevezetesebb tényezői. Nagy Károly birodalma és ennek feloszlása. Az
arab khalifatus és az arab műveltség. A pápaság és a császárság kíiz-
delmei. A keresztes hadjárat. A Habsburgok a középkor végén. 4. Az
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új kor tör t én eZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt éb ő 1: Konstantinápoly bukása. A találmányok: az
iránytű és a tengeren túli felfedezések; a könyvnyomtatás és a refor-
matio; apuskapor és az állami viszonyok átalakulása. A Habsburgok
világbirodalma. A harminczéves háború. XlV. Lajos kora s Franczia-
ország suprematiája. Poroszország és II. Frigyes. Oroszország és Nagy
Péter. Az északamerikai szabadságharcz. A franczia forradalom. Napo-
leon. A német birodalom és az olasz királyság megalakulása.

A tanév második felében a növendékek Magyarország történeté-
nek összefüggő előadását tanulják; de csak a főbb eseményekre és a
magyar alkotmánynak legfontosabb intézményeire való tekintettel. A
történelemből ismerik meg növendékcink a magyar nemzet erkölcsi és
szellemi kifejlődését és azon kiemelkedő történelmi férfi- és nőalakokat,
a melyelmek szemlélése által a növendékek nemzeti érzületének és a
jellemnek fejlesztésére hatni lehet. Növendékeinknek vázlatos rövid-
séggel adatnak elő nemzeti történelmünknek a szatmári békét megelőző
kerszakaira vonatkozó kővetkező fejezetei: A magyar föld lakói őseink
beköltözése előtt. A pogány magyarság kora. A magyar keresztény
egyház és királyság megalapítása s anémet császárok támadásai hazánk
ellen. A görög császárok, támadásai az ország ellen sa főurak hata-
lomra kapása az utolsó Árpádok alatt. A Hunyadiak kora, A királyság
hanyatlása a Jagellók alatt. Az ország háromféle szakadást és a pro-
testáns felekezetek elhatalmasodása. Nemzeti felkelések az alkotmány
és vallásszabadság védelmeért. Részletesebben tanulják azonban nö ..
vendékeink asz atm á ri b é kek ö t é s után bekövetkezett korszak
történetet, kűlőnősen annak azt a fejezetét, a melyek a nemzeti refor-
.mok korszakát és a mai Magyarország megteremtését tárgyalják.

VIrI.ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA terméezetismer etből első éves növendékeink a- vegytannal,
ásványtannal, a földtannal és a tavaszi meg a nyári hónapokban, a
növénytannal foglalkoznak A vegytani órákon növendéksink az alap-
ismereteket sajátítják el. A köznapi életben előforduló anyagokból
(levegő, víz, szén, só stb.) kiindulva, az elemek s ezek legfontosabb
vegyületeinek és azok alkalmazásának megismerésével foglalkoznak.
Különös gond fordittatik a vegytani ismeretek azon részleteire, a me-
lyek a testi nevelés és háztartás köréhen jelentőséggel bírnak. Tüze-
tesebben foglalkoznak tehát az égés, fűtés, világítás, rothadás és er-
jedésré meg az élelmi szerekre vonatkozó vegytani tételekkel. nemkülönben
azokkal, a melyek a festékanyagot, illatszereket és a ruhaneműek, edé-
nyek stb. tisztán tartását tárgyalják. A vegytannal kapcsolatban is-
merkednek még növendékcink a nevezetesebb ásványokkal és kőzetekkel
is. A növénytanból is azokra a részletekre fektetik a fősúlyt, amelyek
az egészségtan- és a háztartástannal szorosabban összefiiggnek.

Másodéves növendékeinh a természet ismeretköréből a természet-
tannal és az álattannal foglalkoznak. A természettani órákon megis-
mervén növendékcink a testek: általános tulajdonságaik és halmaz álla-
potuk különféleségeit, megtanulják a nehézségre, az esésre, a folyós
testek nyomására, a közlekedő csövekre, a légnyomásra, a meleg ha-
tására vonatkozó legnevezetesebb természettani tételeket. Megtanulják
továbbá a légköri levegő hőmérsékére, a Iégáramlásra, a légköri csa-
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padékokra vonatkozó tüneményeket és az ezekben uralkodó törvénye-
ket. Megismerik továbbá a legsziikségesebb tudnivalókat a világosság
visszaverődéséről és a fény töréséről. a megvilágitásról és az árnyék-
ról, a láttani eszközökről, a photographiáról, a hang keletkezéséről és
terjedéséről s végűl a mágneses és elektromos tüneméuyekről.

Az állattanból az egyes osztályokat képviselő gerj.nczes és gerincz-
telen állatok testalakjának és életmódjának megismerésével foglal-
kozván a növendékek, a Ieírandó egyedek megválasztásánál a főtekintet
azokra esik, a melyek az emberre nézve hasznosak vagy ártalmasak,

IX.ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAAz éneklés és a hegedü kezeléeének iigyességére intézetlinkben
kiváló gondot fordítunk. Az énekoktatás, tniként a polgári leányiskolá-
ban, itt is a konkretből, azaz könnyű, egyszerű, de mégis tökéletes és
alakilag szép daraboknak hallás után való megtanúlásából indúl ki;
deo ezzel kapcsolatban megtanulják növevendékeink a zeneelmélet ele-
meit is médszeres tanmenetben. Kiváló gondot fordít a tanítás a hang-
találásra, a helyes lélegzetvételre, a hangképzésre és a zenei ízlés fej-
lesztésére. Megtanúlják a növendékek az énekoktatás alkalmával egyrészt
azt, hogy minő hangterjedelemmel bírhatnak a 3-6 éves kisdedek és
másrészt azt, hogy minő kellékekkel kell azon daloknak bírniok, a
melyeket a gyermekkertésznők a kisdedekkel énekeltethetnek.

A hegedűlésbeli ügyességből annyit kell a növendékeknek elsajá-
títani, hogy az egyszerű gyermekdalokat hangjegyekről le tudják ját-
szani és hogy azok kőzűl 10-20-at kóta nélkűl emlékezetből is el
tudjanak játszani.

X. A testgya kor lá s ta nítá sá na k is kettős czélja van intézetünkben.
Az egyik az, hogy a növendékek testének élettevékenységét kellő élénk-
ségre izgassuk, az általános testi erőt fejleszszük és az aránylag gyen-
gébb testtagok erősítését eszközdljük, a test hajlékonyságát és ligye-
.sítését fejlesztő gyakorlatok által; a másik az, hogy megismertesstik
a növendékekkel azon testgyakorlatok sorát és rendjét, a melyeket a
gyermekkertésznők is haszonnal alkalmazhatnak a kisdedek .körében.
Növendékeink testgyakorlására nézve is a polgári leányiskolák számára
kibocsátott miniszteri tanterv az irányadó.

XI. Ra jzokta tá sunk czélja egyrészt a geometriai fogalmak és alap-
igazságok megértetése a módszeresen vezetett szemléltetés és rajzolta-
tás útján; másrészt az ékítmény ek stylbeli megismertetése és az azoknak
rajzolásában való ügyességnek kifejtése azon szempontból, hogy ez által
növendékeink szépérzéke, tisztaság- és rendszeretete s színérzéke is
tökéletesblí.ljön. Növendékcink az első évfolyamban a rajzoló mártanból
a pontról, a vonalokról, a szögekről és ez utóbbiak fekvéséről és mérésé-
1:'ől,a legegyszerűbb síkidomokról,ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAÚ . m. három-, a négy- és a sokszögekről,
meg a körről s ezek alakításának rnódjáról és főtulajdonságairól tanúlják
meg a legszükségesebbeket. 'I'anúlnak továbbá a háromszögek és a sok-
szögek összeillőségéről is. A szabad kézi rajzot illetőleg a növendékek
egyszerű síkékítmények rajzolásával foglalkoznak.

A második évfolyamban a raj zol ó m é r tan ból megtanulják
a növendékek a legszükségesebb tételeket az egyenesek, a síkokfek-
véséről, alapszögről és a szögletről és azután a legegyszerűbb testek-
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nek,ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAÚ . m. a hasábnak, a gúlának, a hengernek, a kúpnak és a gömb
főtulajdonságainak megismerésével foglalkoznak. Asz a bad kéz i r aj-
z o t illetőleg a növendékek a 'ktilönböző stylben tartott egyszerű síkékít-
mények rajzelását folytatják a tanárnak magyarázattal kísért előrajza
nyomán és megismerkednek a színharmonia leglényegesebb törvényeivel,
A szabadkézi rajzolásnál is figyelem fordíttatik azon idomokra, a melyek-
nek a gyermekkertésznők is kiváló an hasznát vehetik.

XII.ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA kéeimunká k: kőzűl növendékeink egyrészt a Fr ö b e l-f él e
k é z i m u n k á k k a l, másrészt a r u h a s z a b á s i raj zzal foglalkoz-
nak. Növeudékeink mindegyike készít egy-egy minta könyvet a papir-
fűzés és fonás, a kivarrás, a papirhajtogatás, a papírgyűrés s a papir-
kimetszés és a leragasztás néven ismeretes Fröbel-féle kézimunkákból.

Ime bemutattam a kisdedóvöuőket képző egyik hazai intézetünk
tantervét. Ezen tanterv szerint a szorosabb értelemben vett nevel é s
é sok tat á sta n ból az 1. oszt. növendékei hetenként 2 órát, a Ll-dik
osztálybeliek pedig hetenként 3 órát hallgatnak, a bon cz- é s eg é s z-
s é g tan ból pedig az egy közös boneztani órán kívűl egy-egy óra
esik hetenként mindegyik osztályban az egészségtannal kapcsolatos
testi neveléstanra. A magyar nyelvtani ismereteket az I-ső osztályban
hetenként 2, a másodikban pedig hetenként 4 órát fordítanak. A föld-
rajzi és történelmi tantárgyakra az egyes osztályokban elegendő heten-
ként két-két óra, a természetismeretre az I. osztályban két, a Tl-dik-
ban pedig h áro m óra fordítandó; a rajzra és a tornára külön-külőn
mindegyik évfolyamban hetenként két, a zenére azonban mind a két osz-
tályban hetenként külön-ki:i.lönlegalább is négy órát kell szentelni, ugyan-
annyi fordítandó a kézimunka-oktatásra és legalább kétszer ennyi a gya-
korlati kiképzésre, ezekhez járúl még a vallástani oktatás, a melyre heten-
ként ~_és a németnyelvtan, a melyre hetenként 3 órát kellene fordítani.

Osszevetvén most már a tanítónőképző-intézetek tantervét a be-
mutatott kisdedóvóképző-intézet tantervével, úgy hiszem, eléggé kivi-
láglik, hogy az esetben, hogy ha tanítónőképző-intézeteink négy év-
folyamai közűl az egyiknek soha sem lesznek növendékei és hogy ha,
azok egy-egy kiváló kisdedóvó-intézettel kibővíttetnek, ugy állami
tanítónőképző-intézeteinkben minden nagyobb nehézség nélkűl és az
illető tanárok és tanító nők minden nagyobb megterheltetése nélkűl
eleget tehetnek a kisdednevelő képzésnek is és nagy szolgálatokat
tehetnek a nemzetvédő kisdedóvás ügynek. P éter fy Sá ndo? '.onmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A franezía tanítóképző-intézetek tanterve.
(Kiadatott 1889. évi január lO-én kelt rendelettel.)

I. Lélekta n, er kölcsta n, nevelésta n.
1. II Ill. év hetenként 2-2 óra.

1. év: Bevezetés a Iéleldallba, alkahnazással a nevelésre.

1. A lélekta n elemei. A lélektan tárgya; vonatkozásai a nevelés-
tarira és erkölcstanra. Az emberi tehetségek általános leírása. A tes ti
tev é ken y ség. A mozgások, ösztönök. testi szokások. A z érz e 1 - .
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m ek. A gyönyör és fájdalom. A testi érzelmek: sziikségletek és vá-
gyak. Erkölcsi érzelmek: családi, társadalmi és hazafias érzelmek; az
igaznak, a szépnek és a -jónak érzelmei; vallásos érzelmek. A szenve-
délyek. ,- A z ért ele m. Az öntudat; az érzékek; természetes és szer-
zett képzeletek. Az emlékezet és a képzelet. A figyelem; az elvonás
és az általánosítás; az itélet és a következtetés. Az ész szabályozó
alapelvei. Az a kar a t. A szabadság; a szokás. - A 1éle k tan
v é g .ső ere d m éZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI I Ye i. Az emberi természet dualismusa. Lélek és test.
Az állati élet és az értelmi és erkölcsi élet.

2.,ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA lélekta n elemeinek a lka lma zá sa ' a nevelésr e. Tes ti nevel é s.
Közegészségtan; a gyermek játékai és gyakorlatai; tornázás. - É r-
tel m i I I e vel é s. Az értelmi tehetségek fejlödése a különböző életko-
rokban ; alkalmazásuk az ismeretek különböző fajaira. Az érzékek ne-
velése; ,kisebb szemléltető (megfigyelő) gyakorlatok. Az emlékezet;
képzelet ; itélet és következtetés' szerepe és ápolása. A módszer; kű-
lönböző eljárásai; inductio és deductio. - Az okt a tá s m ó ds z eir e i.
A tanterv ,egyes részeinél alkalmazható eljárások részletes tanulmányo-
zása. - Er k ö 1c sin e v el é s.: Osztönök és jellemek természetes kíi-
lömbsége; jellemek változása és szokások képződése. Az érzékenység
ápolása a gyermeknél. Az akarat nevelése. A fegyelem; a jutalmakés
büntetések; a verseny.onmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

II. éVe Erkölcstan.

Elméleti er kölcsta n. Ala pelvek. Bev eze t é s. Az erkölcstan tár-
gya. - Az e r kő l c s i tudat. A jónak és a rosznak ösztönszerű
megkülönböztetése; hogyan fejlesztetik ez a nevelés által. - Asz a-
b ads á g é 8 . a fel elő s ség. A felelősség feltételei, fokai és határai.
~ A kötelezettség é s a kötelesség. Az erkölcsi törvény jel-
legei. A személyes érdekeknek alkalmatlan volta az erkölcstan alap-
jáúl. Az érzelemnek mint az erkölcstan egyedüli alapjának alkalmatlan
volta. - A j ó é sat isz tak öte 1ess é g. Az emberi egyén méltó-,
sága. Az e r k ö 1c sta n sze nt e s í t é sei. Az erénynek és a boldog-
ságnak egymáshoz való viszonyai. Egyéni szentesítés (erkölcsi elége-
dettség és lelki furdalások). Társadalmi szentesítések. Felső szentesítés:
a jövő élet és Isten.

Gya kor la ti er kö,lcsta n. Alka lma zá sok. Egy é I l 1 köt ele s ség ek.
Alapjuk. Az önbecsülés főbb alakjai. Az egyéni erények (mértékletes-
ség, józanság, bátorság, az igazságnak, az adott szó tisztelete stb). -
C sal á d i köt ej ess é g e k. A család; erkölcsi és társadalmi jelen-
tősége. Házias kötelességek. - A társadalmi élet á l t a l á no s
k ö t e L e s s é g e i. A jog. Az egyérieknek egymáshoz való viszonya. A
társadalmi kötelességek osztályozása. Az igazság és a szeretet köte-
lességei. - Az iga zs á g köt ele ss é ge i. Az egyén életének, sza-
badságának, becsületének, jó hírének, véleményének és hitének, javainak
tiszteletben tartása; igéretek és szerződések szentsége. - = - - - - Pol g á ri
k ö t ele s ség ek. Az állam, az állami hatalom alapja. A nemzeti sou-
vairenitás. Jogosúltsága. Határai: a lelkiismeret szabadsága; az egyéni
szabadság; a tulajdon. Gyakorlása: általános választási jog. EszközeÍ:

MAGYAR TANÍTÓKÉPZŐ. 12
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a törvényhozó, végrehajtó és igazságszolgáltatö hatalom. A polgárok
kötelességei: a hazaszeretet ; a törvények iránti engedelmesség; az
adó; a katonai szolgálat; a szavazás; a tankötelezettség.

Ill. év. A)ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAAz első és má sodik év a nya gá na k ismétlése. Ez ismét-
lésre az első évharmad fordítandó ..

B) Gya kor la ti pa eda gogia és iskoia i köziga zga tá s. 1. Pa ed agZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA0 -

g i ai sze r v eze t. A növendékek osztályokba sorozása ; tantervek ;
.időbeosztás ; előkészület az oktatásra. Iskolai füzetek. Feladatok.

2. F egyelem. Az osztály magatartása. Jutalmak és büntetések.
3. A nyilvános iskolák felügyeletére és vezetésére rendelt kü-

lönféle hatóságokról ; a tanítónak azokhoz való viszonya. A nyilvános
iskolákra vonatkozó megyei szabályzatok. Törvények, rendeletek, uta-
sítások és szabályzatok, különösen az 1886. évi október 30-iki szerves
törvények, az 1887. évi január 18-iki rendelet és szabályzat olvasása.

4. Kiváló paedagogusok és azoknak tanai. A főbb művek elemzése.
C) A közga zda sá gta n a la pvona la i. Vagyontermelés.. A termelés

eszközei: anyag, munka, takarékosság, tőke, tulajdon. A vagyon for
galma és elosztása. Csere, pénz, hitel; fizetés és kamat. A vagyon
felhasználása. Productiv és inproductiv használat; fényüzés ; állam
kiadásai; adó; költségvetés.

II. F :zoa nczia nyelv.
1. év heti 5 ora, II. Ill. év heti 4-4 óra.

. A frariczia nyelv tanítása magában foglalja: 1. kifejezésteljes ol-
vasás és szavalás gyakorlását; 2. nyelvtani tanfolyamot, gyakorlatok-
kal, . -a 'milyenek diktálás, elemzés, ethymologiai és szószármaztatási
'gyakorlatok; 3. fogalmazási gyakorlatokat, melyekhez kapcsoltatnak
stilisztikai és szerkezettani magyarázatok; 4. az irodalomtörténet ál-
talános ismertetését.

1. O lva sá s és sza va lá s. 1. év 2 óra, II. lll. év 1-1 óra.
. Remek daraboknak fennhangon olvasása. A legjelentősebb helye-
.ket könyv nélkül tanúlják. Magános olvasmány, melyet vagy a tanár
jelől ki vagy vezetése mellett a növendék választ; ez olvasmányok
írásbeli vagy szóbeli elemzése.

2. Nyelvta n és nyelvta ni gya kor la tok. 1. év 2 óra, II. év 1 óra.
1. év. A franczia nyelvtan rendszeres tanulmányozása. .
II. év. Az első évi tanfolyam legfőbb részeinek beható ismétlése,

megvilágítván azokat a történelmi nyelvtan bizonyos lényeges alapvc-
nalaival.

Min dk é t é v he n. Diktandók és szóbeli helyesírási, nyelvtani
-és logikai elemzési gyakorlatok.

3. F oga lma zá si gya kor la tok. 1. év 1 óra, II. Ill. év 2-2 óra.

4. Az ir oda lomtör ténet a la pvona la i. lll. év 1 óra.
1. é v har m a d. A kezdetek. A renaissance; a XVII. század első

fele. 2. é v har m a d. A XVII. század második fele, a XVIII. század
.a forradalomig. 3. é v har m a d. A XIX.század. Ismétlés.
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IIL Töpténelem.
I. és II. év hetenként 3 óra.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

/

I. év. 1. é V har m a d. Az ó-kor történetének áttekintése. 'Az
.ó-korban is~eretes világ. Egyptom, Assyria, Babylon, az Izraeliták,
Phönikia, Karthago, Perzsák .. E népekről fennmaradt emlékek. Görö-
gök. A ,hősök kora, Sparta és Athén. Perzsa háborúk. Perikles kora,
Sokrates, Epaminondas, MakedoniaiFülöp. Nagy Sándor hódításai.
Görögország átalakúlása római tartománynyá. 2. é v har ma d. Róma
története. Róma. A királyok. Római köztársaság. A magistratusok. A
plebejusok és patriciusok kűzdelmei, Róma hódításai. A Grachusok.
Polgárháborúk. Caesar. Augustus éa utódai. Az Antoninusok, Dioele-
tian. Constantin és- a keresztény egyház. Julian. Theodosius.

3.. é v har m a d. Középkor, Gallia a római hódítás előtt és a római
uralom alatt. A ,kereszténység Galliában. A germánok főbb vándor-
lásai az V. és VI. században. A frankok. Mohamed. Az arabok hódí-
tásai. Nagy Károly; háborui és uralkodása. Averduni szerződés. A'
normannok. betörései. A hűbériség ...'Francziaországban és Europában.
·A császárság ésa pápaság. Investitura harcz. A keresztes háborúk.
Angolország meghódítása a normannok által. A Plantagenet cealád.
A Magna Charta, A városi r é s földmívelő lakosság fejlödése ; a vMosok
és a királyi hatalom Francziaországban. VI. Lajos, Fülöp Ago'st. 'Szent
Lajos. Szép Fülöp. . , ; ,ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Megjegyzés. A keleti .népek, a görögök .és rómaiakra vonatkozó
történelmi oktatásban neinannyiraaz események, aháborúk.ia fejedel-
mek, az uralmak alapítása és felbomlása, mint inkább az 'erkölcsök,
a vallások, az emlékek, az ó-kori népek remek műveí és a csivilizáozió
fejlődésére gyakorolt befolyásuk álljanak az első helyen. A mondák,
adomák, nevezetes férfiak életrajza, leírások, irodalom-történet. itt bő
helyet kell, hogy foglaljanak. Minden egyes Ieczkében bizonyosidöt
kell fordítani az ó-kori triagy Irók; aimodern ctörténészek ésut!J,z'Ók
műveiből válogatott olvasmányokra. .. . • " .! ,';

II. .év, L é v har m a d. Az .angol-franezia nagy háború. V, Károly
.ésDuguesclin. Jeanne d' Arc. Francziaország területi egységének hely-
.reállítása, A királyi' hatalom emelkedése Francziaországban VIT. Károly
é13Xi. Lajossal, Spanyolhonban Ferdinánrldal es Tzabelláva.J,Angolország-
ban a Tudorokkal. Német- és .Olaszorsz:tg a középkor végén. A törökök
Európában. Az újkor: A nagy találmányok a XIV, századtól a XViI.
századig. Tengerentúli fölfedezések. A portugálok. .és spanyolok gyar-
.mati uralma. Franczia tengeri hajósok. A renaissance Olasz- és Fran-
cziaországban. Háborúk Olaszországban, V. Kár.oly lés iL Ferencz ver-
senyzése. 2. é vh a r.m a d. A reformáczió. Vallásháborúk' Franczia-
országban. A béke 'helyreállitása IV. Henrik alatt. Angolország emel-
kedése Erzsébet alatt, Spanyolország hatalmának emelkedése és sűlyedéae
II. Fülöp alatt. A harminczéves háború. Gustav Adolph. A, westfáli
béke. Richelieu, Mazarin; a fronde. XIV. Lajos'; kormányzása és há-
borúi. Francziaország értelmi túlsúlya a XVll. szá2Jadban.3.évhar-
ma d. Az 1688-ikiforradalom. XII. Károlyés Nagy Péter. Ausztria

12*
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és Poroszország a XVIII. században. A parlamenti kormány Angol-
országban. Angolország hatalmának növekedése Indiában és Ameriká-
ban. Az amerikai függetlenségi háború; Az 'éjszak-amerikai egyesűlt
államok. Lengyelország felosztása. Francziaország XV. és XVI. Lajos
alatt.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA bölcsészek és nemzetgazdászok : Tnrgot. A rendi képviselet.
Tudományos és földrajzi felfedezések a XVIII. században.

. (Folytatása következik.)ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBASuppa n Vilmos .

.IRODALOM.onmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Könyvismertetés
·Népiskoláink gyorsabb fejlesztése. Irta Dr. Veker le László. ,Megjelent Mhámaros-

Szigeten. Berger Miksa bizományában 1890. Ara?

Czikkem e műrűl eleinte csak rövid könyvismertetés akart lenni,
·mely 'nem lép ki 'az egyszerű referádák keretéből. E m ű megjelenése
-azonban határozottan rendkivüli, tartalma annyira érdekes, hogy ismer-
tetésemet elhatároztam' egy kicsit kibőviteni. .

. Lessing. szerint bármíly irányú és tartalmú irodalmi műelősza-
.vában, a szerző foglalkozzék művének tdrténetével, fejtse ki annak lét-
.jögosúltságat.és szükségésségét, Dr. Vekerle.műve tárgyának kifejtésében
-kijelenti, 'hogy a fal us i népiskolák oktatásának eredményét, közmű-
, veltségre való hatását á t I'a g. vagy Ausztriához viszonyítva csekélynek
kell elismernünk. A tanfelügyelő (e helyett inkább ajánlariók "iskola-
'felíígyelő" szót), kinek legtöbb :alkalma van láthatni falusi iskoláinkat,
-alaposan. .meggyőzödhetik az azokban uralkodó visszás állapotokról,
,;'Vcagyisaz ezekből kivehető eredményeket elfogulatlanul van alkalma
.'összegezni.; . hű 'képet alkothat magának az elemi nevelő oktatás-
.:;tóL;:S~.er.zőt,.is tapasztalatai .arra it . szomorú meggyőződésre vezették,
i\liogy amit aznai népiskola az oktatás és nevelés terén "átlag" fel-
,mútat:nÍ. képes{az szigorúan véve kétes .értékű eredménynek bizonyúl.
,:hogy·a;:rnai'népisko,lai tanuláskönnyen pótolható, sőt felül is múlható az
érettebb korban szerzett tapasztalatok, vagy olyan változó helyeken való
tapasztálás> hatásai' által; minők pl. a katonaszolgálattal egyiitt járnak.

, Azt a keveset, a mit gyermekkorban a tankötelesek .manap átlag
tanulnak, 'az ismétlő, tanfolyam szervezetlenségénél fogva is, serdültebb
,korban legtöbbnyire mind elfeledik. Az u. n. ismeretekből nem marad.
meg semmi, a számolásból sem fog később több megmaradni, mint annyi,
·a. inennyit: az érettebb kerban 'az életviszonyokból kifolyólag minden
'ember ú'gyis megtanúl ; marad az olvasás és írás, mely.' előbbinek,
.mivel csak igen fogyatékns,édeskevés a gyakorlatihaszna,az utóbbi
.pedig, mivel iép oly fogyatékos, legfőképpen arra jó, hogy 'valaki a
nevét aláirhaasa és erre büézke lehessen azokkal szemben, akik még
e7-t sem tudják. Az olvasásből . és írásból eddig merített tényleges
haszon, átlag véve, elijesztőleg csekély azon törekvésekhez és azon

· reményekhez képest, melyek. it tanügyekhez ma már. fűződnek.
. . Ez 'alapon' bizonyítja szerző uépiskoláink gyorsabb fejlődésének,

-illetve fejlesztésének szűkségességét. Művének intentiója, rámutatni" ama
bajokra, .a melyek az iskolafejlődését .gátolják, bemutatni ama okokat,
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melyek miatt a népiskola nem felelhetett meg feladatának és siker
tekintetében nem elégíti ki várakozásunkat. Szerző egyúttal megismertet
bennünket ama módozatokkal, melyek alapján a népiskola gyorsabb
fejlődése előmozdítható.

De lássuk magát a munkát! Szerző művét négy részre osztotta.
Az első rész az egységes tanfélügyelet szervezéséről szól;. a má-
sodik részben a népiskola belső szervezésével: az iskolai helyes ügy-
vitellel foglalkozik; a harmadik részben a behatóbb oktatás és névelés
munkájának természetes alapját és rendszerét fejtegeti; a negyedik
részben a' vallásos nevelés szükségességét okadatolja. .

A tanfelügyeletről szóló részben beható birálat alá veszi a tan-
felügyelet terén eddig mutatkozott hiányokat, a teendőket bizonyos
vezérelvek alapján kívánja körülírni, az eljárásban az egyöntetűséget
sürgeti, vagyis a tanfelügyelői szolgálati pragmatika megalkotását
kéri. Szerző a közvetetlen tanfelügyelői látogatásoknak az adott vi-
szonyoknál fogva nem nagy barátja, hanem a miniszteri iskolalátoga-
tók számának szaporítását s az azok számára kiadott fogyatékos in-
structiók kibővítését kéri. Rendkívüli fontosságot látszik tulajdonítani
az iskolastatisztikai adatoknak. a melyek szerintünk csak szaporítják
a tanfelügyelő adminisztrativ teendőit a nélkül, hogy azoknak a tan-
ügy haladására avagy gyorsabb fejlődésére nézve gyakorlati haszna
volna. A tanfelügyelő adminisztrativ teendőit nem hogy szaporítani,
de a minimumra kell redukálni. A tanítói és iskolaszékí havi jelenté-
seknek különösen ama részére kell a tanfelügyelői figyelemnek irányúl-
nia, melyben a tanúlók mulasztásai vannak feltüntetve. E tekintetben
rendkívül sok visszaélés történik, még pedig a kulturális haladás ro-
vására. Részünkről a fentiek ellenében a szakfelügyelet behozatalát
sürgetjük, a miniszteri iskolalátogatók szaporításától a tanügyre nézve
semmi jót nem várunk. Szerző az u. n. sza k kör ö k felfogásával
szemben ellenzi annak kimondását, hogyatanfelügyelő legyen szak-
ember. Szerinte a tanfelügyelőtől megköveteltetik, hogy akor színvo-
nalán álló kulturpolitikailag képzett, benső értékkel bíró, művelt, rep-
raesentálni képes egyéniség legyen, kinek szava hat és nyom; e mel-
lett legyen határozott, komoly fellépésű, .jós ágo sle l k ű, szorgalmas,
pontos és lel ki ism ere tes jellem. Arra, a kiben ezen képességekZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
é s . tulajdonságok egyiitt vannak, a tankerület. népnevelés ügyét rá lehet
bízni. Kűlönben, úgymond, nem nagy erőlködésbe kerűltie bebizo-
nyítani, hogy az olyan általános műveltségű férfiból, kiben a fentírt
szellemi és jellemi kellékek meg vannak, aránytalanúl könnyebben válik
tanítói szakember, mintválhatnék valaha tanítói szakemberekből az
ilyen munkára megtermett tanfelügyelő.

Szerző fenti fejtegetésébenaz u. n. sza k k ö r ö k és az u. n.
sza ke m ber e k gyakori emlegetésével a finom gúny húrját látszik
pengetni. A tanítóság képességének, képzettségének és általános m ű -

veltségének kicsinyítése ez, melyet egy hivat á s á nak mag a s-
1at á I I álló tanfelügyelőtől· hallani meglepő. Administratic, judi-
katura (?), repraesentálás stb.-efféle képességeket, miket szerző a
tanfelügyelő minősítéséhez kíván, szerintűnk nem az. egyetemen, vagy
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másfőiskolában lehet elsajátítani, hanem a zöld asztal mellett és a társa-
dalmi és.politíkai élet parkettjén, a hol a tanító ma már szerepet is játszik.

A mű második részében szerző szól a zúgiskolákról, az iskola-
mulasztásokról, az iskola pénzügyeiről. Az iskolaszékekről és gond-
nokságokról hosszabb fejezetben értekezik szerző. Helyesen jegyzi meg,
hogya jó tanító és a jó iskolaszéki elnök képezi a jó iskolának al-
pháját és omegáját. Hol, mind a kettő kifogástalan, ott az iskola s az
oktatás-nevelés virágzik. Behatóan foglalkozik a tanítók személyes ér-
dekeivel, az anyagi helyzettel.

'A harmadik részben szerző a népiskolai tanulók számára beha-
tóbb oktatást, több és behatóbb nevelést kíván. A nevelést a termé-
szetes nevelési rendszer alapjaira kívánja fektetni, részletezi a kedély-
nevelés tananyagát s végűl szól a leánynevelésről. Szerinte a népiskolai
oktatás czélja az, hogy gyermekeink szakadatlan szorgalmas elemi
tanítás által az, ism ere tek e t meg ked vel v é n, azok megszerzési
módjában készültséget nyerjenek; czélja nemcsak az ismeretszerzés,
hanem az őntanulásra képesítés, hogy ha a növendék magára marad,
a t o v á b b kép z é s t ö ner ej é b ő 1 fol y tat has s a. '

A negyedik részben szerző a vallásoktatás fontosságát emeli ki,
természethittudományi bölcselkedés alapján értekezik az Isten fogalmá-
ról, személyesítéséről, a világmindenség nagyszerűségéről, az anyag és
világ keletkezésének elejéről és folytonosságáról stb.

Szerző az általa előadottak alapján sikeresen bemutatta, melyek
a szükségeseknek mutatkozó javítások, mit kell tenni az aktuális ba-
jok orvoslására.. Eltekintve a tanfelügyelői állásról mondott nézeteitől,
eltekintve ama magas tenor hangtói, melyet szerző az u. n. szakköze-
gekkel szemben használ, magunk részéről szerző nézeteit helyeseknek
ismerjük el és azokat magunkévá tesszük s szerző művét az illetékes
körök figyelmébe ajánljuk. ,ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAEper jes.~y Istvá n.onmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

EGYESÜLETI ÉLET .ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
. "

.,Meghivó és felhívá s!
A Tanítóképző-Intézeti Ta ná r ok O r szá gos Egyesületének vá la sztmá nya

a f é., á pr itis 20-á n d, u. 5 ór a kor a z Andr á ssy-uti ta nítónőképző-intézet

helyiségében iüest ta r t, a melyet a fővá r osi ta nter vkészítő bizottsá g er tekez-
lete fog követni. Az ülés tá r gya lesz: '

.Az elm életi paedagogiai tárgyak tantervének részletes m egálla-

pítása dr. M álnai M ihály javaslata alapján. (L, Magya r Ta nítóképző VI.

évfolyam 2. fiizetet.)

Tisztelettel kér jük. a . tekinteles Ta ná r i' Testületeket es á lta lá ba n a ka r -

tá r sa ka t, szíveskedjenek e té; teft r észletesen tá r gya lni és a pa eda gogia i el,
méleti s esetleg má r a gya kor la ti kiképzésr e vona tkozóla g isja va sla ta ika t á pr ilis
t8-iga titká r i hiva ta lhoz (Budapest, Ü llő i-út 24.) beküldeni.

Kér jük a tisztelt ka r tá r sa ka t es a szíves ér deklődőket a z ülésen minel
na gyobb számma l megjelenni.

Buda pest, 1891. má rczius hd ' 26-á n. ,jpz elnSk8ég.



AzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAmárez, 16-án tartott választmányi ülés jegyzökönyve.
Jelen vannak: Péterfy Sándor, mint elnök, Hetyey Gábor alelnök,

Liber Etelka, Polereczky Jolán, Szarvas Gáborné, Bnzogány Mariska,
Sebestyénné Stetina Ilona, Bertha Ilona, Nagy László, Komáromy
Lajos, lVIálnai lVIihály, lVIolnár László, Herrmann Antal, Kármán Mör,
Sebestyén Gyula, Radó Vilmos, László Zsigmond, Arányi Antal, Szente
József, Hollós Károly, Hajnal Adolf, Kozocsa Tivadar, Léderer Abrahám
Sztankó Béla, mint jegyző.

34. Elnök az illést megnyitván, tudtára adja a választmánynak,
hogy az egyesületnek államsegélyben leendő részeltetése tárgyában
a magas minisztériumhoz benyujtott folyamodványa akként nyert elin-
tézést, hogy Gr. Csáky Albin miniszterZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAú r őNagyméltósága az egye-
siiletet 400 frtnyi segélyben kegyeskedett részeltetni, mely összeg fő-
kép az egyesület hivatalos közlönyének, a Magyar Tanítóképzőnek,
kibővítésére lesz fordítandó. A választmány lelkes éljenzéasel veszi
tudomásúl az elnöknek ezen jelentését s a nagyméltós.ágú vallás- és köz-
oktatásügyi m. kir. miniszter ú r ezen kiváló kegyességében, mint buz-
dítást s az egyesület munkálkodása iránt való rokonszenvezes jelét,
a leghálásabbköszönettel veszi.

35. Elnök jelenti, hogy Nagy László, az egyesület egyik titkára s a
közlöny felelős szerkesztője a czélból. hogy a közlöny 1890. évi ív-
többleteinek nyomásaért az egyesület által fizetendő tartozás csökken-
tessék, sajátjából fizette a közlöny 1890. évi VilI. IX. és X. füzetei-
nek ívtöbbleteiért eső nyomdai költséget, 72 frt 2 krt. Tette pedig
ezt azért, hogy a jelen évi költségvetésbe a közlöny füzeteinek nagyobb
ívtöbblete legyen felvehető, mint a mennyit a pénztár állapota az állam-
segély beszámítása után is megengedhetett volna s nehogy a közlöny
terjeclelmének korlátozása bénító hatással legyen az egyesület kebelé-
ben megindúlt s annyira örvendetes szellemi tevékenységre. A választ-
mány az egyesület buzgó és lelkes titkárának, Nagy Lászlónak, ki
nem csak szellemi, hanem jelentékeny anyagi áldozattal is járul az
egyesület felvirágoztatásához, őszinte köszönetét fejezi ki.

36. Nagy László titkár jelenti, hogy az egyesiiletbe való belépési
szándékukat kifejezték: Hód os s y Béla, Ver e s Ferencz, Ho d i n k a
Agoston, lVIa c sk á s y Sándor, Kap it á n y János, valamennyien tanító-
képző tanárok Sárospatakon, Nem e s Lajos tanfelügyelő Sátoralja-Uj-

. helyen, O l' os z István, ev. ref. tanítóképző tanár Debreczenben, dr.
B o kor József, egyetemi m. tanár Budapesten, Lak i t s Vendel, a
"Tanítók.Orsz. Bizottságá"-nak elnöke, Bal ó József, képző intézeti
tanár Budapesten, szotyori Nag y Károly ev. ref. theologiai zenetanár
Budapesten, Sza r vas Gábor, kir. tanácsos és középiskolai tanár Buda-
pesten, D ö m ötö r Géza, kisdedóvóképző-igasgatö Budapesten. Lu d á-

nyi Béla, községi tanító Szolriokon összesen 14-en. Orvendetes tudomásúl
szolgál és a választmány valamennyi jelentkezőt örömmel igtatja a tagok

sorába3'7 K' L . "lit ' tá kö tk "kb. omaromy aJos, az egyesu e penz arosa, a ove ezo en
terjeszti a választmány elé pénztárosi jelentését:NMLKJIHGFEDCBAaj Hetyey Gábornak
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még fenlevő követeléséből (a Magyar Tanítóképző 1889-dik előfizetői
után) 50 frt törlesztetett.ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAbj Az elnökség a múlt havi választmányi
gyűlés meghagyásából behatóan foglalkozott Hetyey Gábor követelé-
sének ügyével, s úgy találta, hogy Hetyey Gábor 214 frtnyi követelé-
séből leszámítandó 17 frt 50 kr. azon oknál fogva, mert ez az összeg
a Hetyey részletes kimutatásában oly előfizetők után vétetett számí-
tásba, a kik egyesületünknek 1889-ben tagjai nem voltak. Hetyey
Gábort a pénztárnok erről értesítette. E tévedés azért történhetett meg,
mert Hetyey akkor nem tudta, kik a tagok s kik nem. ej Hogy
Hetyey Gábor követelése az egyesiilet részéről törleszthető legyen, a
pénztárnok (munkakimélés tekintetéből) az illető képzőintézetek igaz-
gatóságaihoz fordúlt, s e magánlevélben felszólította fizetésre az 1889-iki
azon hátralékos tagokat, a kik után Hetyey Gábor részére előfizetési
díj esedékes. Ez alkalommal egyszersmind az illető intézetek 1890-ik
évi hátralékosait is felszólította fizetésre a pénztáros. S aj n á lat tal
kell a z o nb aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI l jel e n t e n ie, hog y a z így k i m uta tot t 103

. frtot tev ő hát r a lé kb ó 1, bár a fel szó lí tóI e vel e k már 10
nap pal eze l ő t tsz étk il 1 ct e t tek, még e ct ct i g sem mis e m
fol Yt b e a zeg yes íi I e t p é n z tál' á b a. .NMLKJIHGFEDCBA

dJ A pénztár jelenlegi állásáról a következőkben ad számot:
A múlt gyűlésen tett jelentés szerint a pénztári készlet

volt 195 frt 35 kr.
azóta _tagdíjakból befolyt 68""

" államsegély 1891-re 400 " - "
" Nagy László titkár adománya 72 " 02 "

összes bevétel 735 frt 37 kr.
.kiadás volt 208 " 92 "

tehát a pénztári készlet jelenleg 526 frt 45 kr.

A választmány pénztáros jelentését tudomásúl veszi.
38. Komáromy Lajos, egyesületi pénztáros, a választmány múlt

havi ülése jegyzőkönyvének 27. pontjában foglalt határozat értelmében
előterjeszti az 1891. év költségvetését (1. a 174. lapon). A választmány
a költségvetést elfogadja, s feltétlenül kivánatosnak tartja, hogy az
egyesület pénzügyei a keltségvetés értelmében intéztessenek el. __

39. Folytatólagosan tárgyaltatott lVIá Ina i Mihálynak a p a e-
d ag o giai t á r gyak beo sz tá sár a vonatkozó tanterv-javaslata.

Hozzászólottak : L éde rel' Ábrahám; szóló az egészségtan taní-
-tását az int. orvosra óhajtja bízni, s kivánatosnak tartana, ha e ta-
nácskozásokban intézeti orvos is részt venne; a neveléstani anyagot
ki akarja bővíteni az emberbaráti intézetekben levő s testi fogyatko-
zásban szenvedő tanúlők nevelési és tanítási médjának ismertetésével is.
A módszertani anyagot - a szerint óhajtja berendezni a képző kű-
lönböző osztályaiban, a mint azok több vagy kevesebb mértékben kö-
vetélnek t á r gyi ism ere tek et, abból az elvből indúlvan ki, hogy
a népiskola alsóbb osztályaiban is a tarritó munkáját illetőleg inkább
a m ó d sze r, felsőbb osztályaiban inkább a t á r gyi ismeretek a fon-



tosak. Het y e i Gábor a szerint tesz különbséget a különféle tantár-
gyak között, a mínt azoknak módszere könnyebben vagy nehezebben
sajátítható el a jelöltekkel, ebből kifolyólag úgy óhajtja azokat beosz-
tani, hogy a fokozatosság elve ebben is megtartható legyen. Sokalja
a lll. osztély számára javasolt tananyagot, ezért kivánja, hogy az
írva-olvasás és a beszéd- és értelemgyakorlatok módszere már .a II.
osztályban taníttassék. Aggodalmai vannak azon javaslattal szemben,
hogy minden népiskolai tantárgynak részletes módszerét az illető szak-
tanár tanítsa. Ezt tanítóképző tanárkaraink szervezeténél és képzettségé-
nél fogva most még nehezen tartja keresztűlvihetőnek. Ar á ny i Antal
a II. osztályban felvett heti 3 órai tanítási időt kevésnek tartja s azt
4 órára kivánja felemelni.

L á szl ó Zsigmond hivatkozva arra, hogy a tanítóképzők számára
kiadott első tanterv már a szaktanárok kezébe tette le a részletes
módszertan tanítását, a mit azonban a későbbi tantervek megváltoz-
tattak, rámutat azokra a nehézségekre, melyekkel azZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAú j javaslatban
kontemplált s az első tanterv rendelkezéseivel megegyező beosztás
járhat, Nag y László az egész általános módszertannak a lll. osztály-
ban való meghagyását javasolja; mert az, mint népiskolai neveléstan,
szervesen összefüggő egészet alkot, s annyival inkább elvégezhető lesz,
ha a II. osztály lélektani és neveléstani oktatása által kellőleg elő
lesz készítve; ezért a II. osztáJ.iyóráinak számát 4-re óhajtja emelni.
Eddigi neveléstani oktatásunk lényeges hibájának tartja, hogy a jel-
Iemalakulásra, az egyéni jellernvonások felismerési és képzési módjára
kevés gondot fordított. Kivánja, hogya II. osztály lélektanával kap-
csolatban erkölcstan is taníttassék a növendékeknek. Ra d ó Vilmos
Málnainakjavaslatát általában helyesnek tartja, ezért azt elfogadja. A II.
osztályban 4 órát tart felveendőnek ; az erkölcstan nak felvételét sürgeti ;
több részletbe vágó javaslata a kiküldendő bizottsághoz tétetik. Seb e s-
t y é n n é-S tet ina Ilona az előterjesztett javaslatban foglaltakat elfoga-
dásra ajánlja, mivel azoknak czélszerűségét a nevelönö-képzőben alkal-
mazott hasonló beosztás alapján már alkalma volt tapasztalni. JYIo 1n á r
László a valláserkölcsi irányt hangoztatja; összehangzó eljárást tart
kivánatosnak, ezért az .egészségtan tanítását inkább a paedagogusra
óhajtja bízni. Szt a n k ó Béla a beszéd- és értelemgyakorlatok tanítá-
sának médszerét a II. osztályban kívánja ismertetni; e tantárgy
nem találja meg a szaktanárát a képző tanárai között, tehát ennek rész-
letes módszertana a neveléstan tanárra vagy (a mi némi szempontból
okadatolt) a gyakorló tanítóra volna bízható. Kár mán JYIór részle-
tesen fejtegeti a javaslatban kifejezésre jutott elveket, annak változat-
lan elfogadását ajánlja. Külön erkölcstani oktatást nem kíván, mert
a philosophiai ethika törvényei még igen határozatlan ok' és szétágazó
természetűek. Het y e y Gábor és l\'Io 1n á r László oly értelemben
nyilatkoznak, hogy rendszeres erkölcstan csak a hittannal kapcsolat-
ban taníttassék. Többek hozzászólása s Málnai előadónak rövid - a
javaslat elfogadása érdekében emelt zárőszava után a választmány a
javaslatokat, pontonként történt elnöki előterjesztés alapján, részint
egyhangnlag, részint szótöbbséggel elfogadta, egyszersmind Dr. ,Ki ss
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Bevétel

frt kr.

155 65
315

768
400

Áron elnöklete alatt egy - Rad ó Vilmos, L éde re r Ábrahám,
Nag y László, MáI nai Mihály, Szt an k ó Béla tagokból álló bizott-
ságot kűldött ki, mely a javaslat alapján s a hozzászólások figyelembe
vételével véglegesen megállapítsa a paedagogiai tárgyak tantervét és
órabeosztását.

40. Elnök a következő választmányi űlés tárgyáúl agya k o r-
I at i t an í tás ok iigyét tíízi ki, melynek előleges tanulására Per es
Sándort, M á In aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAy JYIihályt kéri fel, utóbbit előadói tiszttel bízván
meg.

A onmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA"Tanítóképzőintézeti Tanárok O r s z , Egyesülete" 1891.

évi költségvetésének előirányzata.

1. Pénztári maradvány 1890-ről (305'18-149'03)
2. Tagdíj-hátralékokból várható .. '-_
3. Az 1891. évi tagdíjak 80%-a 240 tag után

(240 X 4) .__ . ._
4. Allamsegély 1891-re __. o _

'5. Nagy László titkár adománya CA Közlöny
1890-ik VIlI-X. füzeteinek ívtöbbleteiért
. , , d í too 1 té " 1 ))aro lJ or esz eseu - . _

6. Méhner Vilmosnak a Közlöny 21/2 ívet tevő
füzeteinek nyomása-, fűzése- és expediálásáért
1890. évi 2-ih: és utolsó részlet 223 tag után
(669 : 2)___ . __ '.. _ _ _

7. Nyomdai tartozás a "Közlöny" ívtöbbleteiért
(IIl~ VI., VIlI-X. füzet) 1890-re . ' _

8. H~tyeY".G. ,követelése 1889-ről a Közlöny
előfizetői utan _ .__

9. Méhner Vilmosnak 1891-re 240 tag után
3 frtjával a Közlöny 21/2 ívet tevő füzetei-
nek nyomásáért stb. 1891-re _

10. WyomdánakaKözlönyívtöbbleteiért1891-re*)
11. Ugyviteli kiadások _

~~~~~~~~~

Kiadás,

f r t k r .

72 02

334 50

213

96 50

720
222 50
120

1706 50
4 17

1710 67

Valószínű maradvány
Összesen ~1<::7:;""lAO:--6;;-;:7::;--~"-:=:-~=-

1710 67

Budapesten, 1891. márez. 14.

A választmány megbizásából:ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Komá romy La jos
egyes. pénztárnok.

*) A 3-7. (va~y bármely 5) füzet 31/2 ívvel, a 8-10. (vagy bármely 3) fü-
zet 3 ívvel van számítva. .
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A fővárosi tanítóképző tanárok februári összejövetele.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

,,8 akizajlott búfelhőkön szép szivárvány támad."

Kezembe fogván a tollat, eszembe jutott Aranynak ez a verssora,
a nélkül, hogy czélzatos akartam volna lenni. Nem vizsgálom, hogy sike-
rűlt-e a nagy költőnek eme szép versével a házas életet kecsegtetővé
tenni; nem keresem azt sem, hogy talál-é ez a hasonlat a mi összejöve-
telünkre. Isten mentsen, hogy azt tegyem, mert valamelyik pesszimista
még Jupiter Tonansra is gondolhatna, a kinek haragos szemöldökei alól
villámok czikáznak ki, és ajkairól dörgő szózat sújt le; vagy azt hinné,
hogy a zöld asztal okozta fejfájás szorúl egy kis orvoslásra a fehér asz-
tal mellett. Ha ilyen ijesztő gondolatokat táplálnál, nyájas olvasó, meg-
mondom előre, csalódol. Csak azért kezdtem verssel, mert nők is lévén
s'zóbau, illőnek tartottam, ha máskép nem, legalább ama szép verssel
próbáljak költői hangúlatot teremteni.
.. Ugy bizony! A mi zöld asztalunk Hem zivatarhoz, hanem per-
metező esőhöz hasonlít, amely termékenyit s ha mindíg ilyen idők járnak,
talán egyszer gazdag aratást hoz. Talán? Egyszer? Dehogy! Nyom-
ban megcsináljuk az aratást a fehér asztalnál, a hol egymás érdemeit
addig kaszáljuk, míg csak akad dicsérni való. De nem megy.ám ez köny-
nyen, mert dús a termés és nem mindegyik kasza fog jól; szerencse,
hogy van közti:ink olyan jó arató, miut Sebestyén Gyula, ki egy-egy
csapásra hatalmas rendet vág, különben reggelig is eltartana a munka.

Szó a mi szó! Ritkán gyűlik össze a fővárosban olyan szép és
válogatott tan(!)társaság, a milyen a fővárosi tanítóképző tanárok feb-
ruár 16-iki összejövetelén egyiitt volt. Köztünk voltak, hogy először
az idegen kitünőséget említsem, Sza r vas Gábor nejével, Kár mán
Mór, Gy ö r gy Aladár, D ö m ötö r Géza, Ko z m a Dénes, Haj nal
Adolf, E ö r dög h Dezső, a kik mindnyájan emelték jelenlétükkel ösz-
szejöveteli:ink díszét; nagy örömet okozott, hogy nehány vidéki kar-
társ is helyet foglalt a sorban, ott ült az asztal egyik sarkán H e-
ty e iGábor és L á szl ó Zsigmond, a másikon Ar á nyi Antal, ezzel
is kifejezve azt, hogy Déva és Igló antipolusck a (föld)-abroszon. A
fővárosi kartársakat nem sorolom elő névleg, még Suppánnal sem te-
szek kivételt; hisz' megmondta Hetyey, hogy ő a mienk egészen, nem
tudta tőlünk oly nagy hatalom sem elrabolni, mint a magyar kormány.
Végre jelen volt képző-intézeteink hölgykoszorúja is Seb est y é n
Gyulánéval és Th ur állsZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAZ k y Irénnel élén. Szinte látom Bartoniek
homlokát ránczba szedődni: "U4variatlansig a hölgyeket utoljára
említeni." Kihallgatást kérek! En epicureista vagyok, tehát nem
udvariatlanság, hanem philo sophia tőlem, hogya szépet és kellemest
mindig utolsónak hagyom. Ez persze csak a papirosori van így, ott-
honn a háznál, a hol a szépnem az első, mást beszél a praxis.

Mikor jól laktunk s az együttlét öröme feloldotta a nyelveket,
mint a napsugár a jeget, megindúlt asz ó ára da t. Eleinte lassan
vontatva, későbben azonban rohamosan növekedve éselöntéssei fenyegetve

. a hallgató közönség tűrelmét. Még a fővárosi vészbizottságnak egyik
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jelenlévő tagja is annyira megfeledkezett hivatalos minémííségéről, hogy
övé-intézkedések helyett három hatalmas szepatak vizét vezette a dnz-
zadó folyóba. Hetyey Gábor: bátyánk persze mitsem engedett: csak
úgy "gyöngy"-özött ajkáról a szó-j.virágv ; végre a leghálásabb thémát
vette elő. "No igen! éltette a hölgyeket!" mondja ajkbigyesztve vala-
melyik nőgyiilölő. Dehogy! György Aladárt, mint a női nem nemesZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
s z ív ű protectorát. Mi koczintottunk és dicsőítettük az ő kiváló szép
erényeit ..

Ejfélt ütött az óra s elnökünk űlést feloszlato szavára éppen
hazafelé készültünk, mikor megszólalt fiatalabb (nőtlen) titkárunknak
érczes bariton hangja s azzal a kijelentéssel kezdte beszédét, hogy:
,;Jubileumot ülünk." Erre helyet foglaltunk, hogy megtudjuk, ki a szeren-
csétlenjubiláns. Senki más, mint önmagunk, lévén egyéves fordúlója össze-
jövetelünknek. Szerény volt a kezdet, eltértünk a terem egy sarkában,
s ime most majd kiszorúltunk belőle; helyet foglalt körünkben az
egyetemtől kezdve a népiskoláig minden branche-ú tanférfiú. kedélyes-
ségben és vidámságban is nagyot haladtunk. S mindezt minek lehet
köszönni? Leginkább azon bűvös vonzó erőnek, a melyet a hölgyek
jelenlétük által fejtenek ki. n.lteti tehát a hölgyeket és kivánja, hogy
a tiz évi jubileum' is együtt találjon bennünket!

Szívből óhajtom én is, hogy úgy legyen!ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAP luoius.onmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Benedek Áron.*)

"Eoli hárfa az élet; .sok rajt a vidám húr, de keresztűl vala-
mennyin egy bús hang, mint szenvedő lelkek panasza rezdül."

Ez a bánatos hang zavarja, meg lelkem összhangját is most,
midőn elvonúlva a köznapi zajtól, emelkedett lélekkel lapozgatok em-
Iékeim kőzött s néhány perczet azon férfiú emlékezetének szen-
telek, kihez engem a tanítvány hálája s a kartárs tisztelő barátsága
csatolt;

Emléke beleszövődik tanuló éveim derűlt képei közé selkisér a
meglett kor komoly törekvéseihez. S míg a tanuló meghajlott a szel-
lemi fölény előtt: a kartárs tisztelettel tekint arra a kitartó nemes
küzdelemre, mely Benedek Aron egyéniségét jellemzi. .

Nem tartozott azok közé, kik kilépve a mindennapi élet szűk
köréből, korszakos munkát végeznek ; ilyenre kevesen vannak hivatva.
Az ő munkálkodása csendes egyszerűségben szakadatlanul, de becsület-
tel folyt le. Elete történetének legérdekesebb vonása, mint küzdi fel
magát a szegény gyermek viszontagságok között munkás ifjúvá,
tiszteletben álló férfiúvá, a társadalom hasznos tagjává.

*) E meleg hangú életrajzot még deczemberben kaptuk kézhez, de tér-
hiány miatt mindeddig nem közölhettük. Habár e rajz a nekrologok sablonszerü
keretét túlhágja, mégis szívesen közöljük, mert kegyeletünket nagy mértékben
kivívják azon egyének, kik egész életük ben kötelességük hü teljesitését tartották
legszenteb b felaclatuknak.· Szerk.



. Homorod Iljfalúban született H343. febr. 19-én szegény sorsú-szé-
kely szülőktől. Ezek nagyon keveset tehettek érte: mindössze is annyit,
hogy behozták a kolozsvári nnitárius kollégiumba s itt csekély anyagi
támogatások mellett őt is, mint sok hozzá hasonló társát, a jő Isten 's
az iskola gondjaira bízták. Az unitárius egyház kevés vagyonából na-
gyon sok szegény tanúlót segélyezett mindig s igy el lehet képzelni,
hogy ez a második édes anya minden jó akarat mellett is sokszor csak
a legnélktilözhetetlenebbet tudta megadni fiainak. '

. ,Es addig, míg mások gyermekéveikben gondtalanúl élvezik a je-
len örömeit: ő már mint gyermekifjú megismeri a szükséget és nél-
külözést. . '. '

Ez a szigorú mód azonban nem veszi el a kedvét a tanulástól,
mert érzi vallása vigasztalő szavait i ebből merít erőt a ' nélkülözések
nehéz napjaiban iez ébreszti fel benne azt akitartó munkakedvet, mely
"sajátja volt egész életében; ez biztatja a szegény fiút egy szebb, egy
'boldogabb jövővel.Es a gyermek mély hitét és vallásához való erős
ragaszkodását megtartotta a férfi i s míg kntatva taiiúlta a természet
törvényét, behatolt annak rejtett világába; hivő lelke leborúlt az égő
'csipkebokor előtt.

1863-ban leteszi az érettségi vizsgát.
Az, élet gondjaival, szíikségeivel korán megismerkedett ifjúnak

nem sok ideje maradhatott az ábrándozásra. A való élet ridegsége és
követelményei sokszor leszállították. őt abból a szép világból; melyet
a megilletődés perczeiben . a legsanyar:úbb élet mellett is megteremt
magának a fiatal szív, hogy biztato világossága mellett haladjon a
~kötelesség~és'tökéletesedés felé. ' ,

Nemes törekvései őt is ilyen útra terélték. l864-l869-ig mint
,tordai köztanító s később az ugyanoda való unit. algimnáziumnál, mint
tanár működik. Lelkiismeretes munkájával, igénytelen szerény modo-
rával fölebbvalóinak elismerését, tanártársainak pedig rokonszenvét
vívta ki. '

Az egyszerű tanító életében l87Q-ben nagy változás' állott be,
mely őt a rég óhajtott szebb jövővel bíztatta. Magyarország lánglelkű
.lrultuszminisztere, l:\- nagy Eötvös, őt is részesítette ösztöndíjban s így
módjában volt ki:ilföldre utazhatni, hogy egy nagyobb tanulmányút-
.ban ,gyűjthető tapasztalatokkal gyarapítsa eddig szerzett ismereteit,
hogy aztán; itthon mint. képzőintézeti tanár járuljon a hazai nevelés
fejlesztéséhez.

Meiniyi .nemes feltevéssel,. lelkesedéssel indúl útnak a fiatal ta-
nító, ki most első alkalommal lépi ~át hazája határait, hogy idegen, a
.magyarnál sokkal előbbre haladott nemzet tanügyi viszonyait, műve-
lődését tanulmányozza! Megnyílik előtte a szép,' a nagy világ, melyet
ugy szeretett, s melyet olyo-nehezen tudott itt hagyni. S míg lelke
meghatva a sok es új nagyszerű benyomásokkal némán merűl a ter-
mészet és művészet szép'ségeinek, remekalkotásainak élvezésébe: egy
perezre sem felejti küldetése czélját.

-Erős kötelességérzettel. használ fel, minden alkalmat ismereteionmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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gyarapítására. Hosszabb ideig tartózkodik a Thurgan kantoni tanító-
képzőben Kreutalingenben, hol a híres Rebsamen-t hallgatta. Az 187l.
év tavaszán Küssnachba megy sa nyár elejéig az itteni tanítóképző-
ben hallgatja az előadásokat. Innen Gőthába utazott, hogyanagyhírű
paedagogusnak, Kehr-nek, mintaintézetét tanulmányozza.

Ez az időszak volt ifjú korának legkedvesebb szaka.
Ha erről beszélhetett, a különben kevés szavu ember élénkebb

lett s lelkesen adta elő élményeit.
Kíílföldi útjából hazatérve, még azon 'év, 1871. októbe!" elején',

.kineveztetett a kolozsvári állami tanítóképzőhöz a természettudományok
és mennyiségtan rendes tanárává. Tanulását itt is folytatta s láto-
gatta a helybeli egyetern természettudományi előadásait. Nagyon szép
és értékes könyvtárt szerzett magának.

Az egyszerű székely ide felkíízdötte magát egy jelentékeny
állást elfoglaló komoly férfivá. Jelene és jövője most már nem aggasz-
totta s módjában volt a fiúi kegyelet adóját is leróni szegény' öreg
édes anyja iránt. . . . '

.Kevés igénye levén. takarékos életmód mellett kis vagyonra tett
szert úgy, hogy midőu évek múlva megnősűl, feleségét biztos kikö-
tőbe vezeti.

Nem ·hagyta övéit sem nyomorban, idegen segélyre jutva. Meg-
kímélte őket azoktól a gondoktol és nélkülözésektől, melyek őt sajnos!
oly sokáig lenyűgözték. '. . .
. Komoly, kevés-beszédű, zárkózott természetű volt. Féltékeny gond-
dal őrizte érzelmeit, mintha féltette volna azokat avatatlan szemektől
vagy kicsiny lő gúnytöl. E vísszavoúúltságában ridegnek, kedély telen-
nek tűnhetett fel azok előtt, kik őt csak felületesen ismerték. Pedig
e hideg k'ülső meleg kedélyt, az igazért és jóért buzdúlni tudó, becsü-
letes lelket takart. Szegénysorsú tanítvanyai érdekében soha sem "mu-
lasztotta el szót emelni ott, a 'hol haszniikra lehetett valamiben, mert
nehéz' és szomorú a szegény sorsa, ' .

Ha tanártársai vagy tanítványai valamelyikét valami csapás érte
vagy betegség sujtotta, mindíg volt részvevő szíves szava azok szá-
mára. Kissé, vontatott, mély-hangú beszédén áttört ilyenkor valami
melegség' s éreztük, hogy ez a hang lelkéből jött, hogy lelkünkhöz
's:,:óljon.· .

A mellőztetést vagy egyéb bánatot hosszú évek során lelkébe
tudta zárni, töprengett felette és volt eset rá, hogy csak a meglett
férfi árulta el azt, a mi egykor régen azZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi f jú szívének fájt.

Ha egyik másik gyengébb tanítványát komoly szigorú figyelmez-
tetése, mint lánytanulóknál néha megesik, könyekre fakasztotta, mélyen
bántotta : "Ne sírjon kérem, nem tudom nézni, ha sír." Erezte, hogy:

A kézívnek, midőn sebző nyilat vete;
Saját idegje is hosszan zúg, reng bele;
A megbántott keblét, s azért is, a ki bánt:
Keserű fájdalom szorítja egyaránt. "

A kora reggeli órák már az intézet Iaboratoriumában találták; itt
dolgozott, itt olvasgatott s gondolta át a napi tananyagot, hogy mentől
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világosabban, mentől könnyebben érthetően közölje ismereteit tanít-
ványaival; innen nézegette sokszor szemben levő csinos kis házát, is-
kolába siető kedves gyermekeit. Egyszer -sző volt arról, hogy jó volna
a tanszertárt más helyiségbe kőltőztetni ; , erős elhatározással és ko-
molyan tiltakozott ez ellen. Annyi aprólékos okot tudott felhozni, hogy
ugy látszott, mintha ez a költöztetés valóságos szentségtörés akarna
lenni az üvegcsövek és retorták, kitömött madarak és érzéketlen kö-
vek ellen; de a valódi okot, hogy szereti kis tanyáját innen nézegetni,
a világért seni árulta' volna el.

És valamint kötelesség-tudó munkás ember volt, hasonlót kívánt
tanítványaitól is. Ritkán dicsért meg valakit; . e a kit megdicsért, az
'nagyra is volt aztán azzal. Tanítványaival órán kívűl az ő hallgatag
természetéhez képest szíves, barátságos tudott lenni; mindig örven-
dett, ha az eltávozottak valamelyikéről hallotta, hogy családi gondok-
kal cserélte fel az iskolait. .

Baráti körben szelid jó kedvvel mulatott s nagyon szeretett tanár-
társai körében, itt az intézetben, az ő csendes szokott módján el-el-
gondolkozni. Csak mélyen fekvő, apró barna szemei árulták el jó ked-
vét, mintha attól félt volna, hogy hangos nevetésétől elröppen az
.öröm.

Az egyszerű férfi büszke is tudott lenni. Becsületét, tanári jó
hirnevét, barátai szeretetét 'féltékeny gonddal őrizte: ezek voltak az
ő biiszkeségei.

Nem tartozott a keresett barátok kőzé : kevesen voltak, kik szívé-
hez közel állottak s e kevesek közé tartozott kartársai közűl dr ..Lázár
tanár ésneje, intézetünk tisztelt igazgatónője. Az ő szerétettel teljes
vigasztaló szavai nyugtatták meg hánykodé lelkét, midőn gyötrő beteg-

-ségében a halálfélelem erőt vett rajta és kis-koru gyermekei sorsa
aggasztotta szegényt : "Ne búsúljon, gyermekeire nekünk is lesz gon-
dunk," s a megtört fényű szemekből meleg, hálás köszönet fogadta a
nemes igéretet.

1890. nov. 18-án itt hagyta "a szép világot", kedves családját,
szerető barátait.

. Halálának híre mindenkit mélyen megrázott, mert noha tudtuk,
hogy gyógyíthatatlan betegség pusztít az erős férfi életén: kínosan
fájt a veszteség. Ravatalát könyezve állották körűl övéin kivűl pálya-
társai, tanítványai és sok tisztelője. Kolozsvár tanintézetei képviselve
voltak temetésén. megadva a végső tisztességet a becsületes, munkás
férfinak.' '. ".

És én volt tanítványaid nak egyike, ki e szerény sorokkal ohaj-
tottam megünnepelni emléked, nem mulaszthatom el, hogy búcsuzván,
ne áldjam poraidatZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAl Szállj lelkem, szállj egyedűl a temető puszta
némaságán keresztűl, keresd fel a hantot, hol ő pihen és hullasd
könyeidet sírjára, szenteld meg emléket elhúnyt barátodnak !

Legyen meg Uram a Te bölcs akaratod!
Kolozsvár, 1890. decz. 10.ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Keul Sa rolta .
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Javaslat a segélyzö-könyvtár ügyében.")
Mielőtt az iglói tanítóképző tanárkara javaslatát atanulói se-

gélyzö-könyvtár szervezésére nézve bemutatná,mindenekelőtt a kővet-
kezőket jelzi :

, 1. 'Bármennyire is érzi a tanári kar a tanulók' S7.Űk anyagi
viszonyait, mindazonáltal kedvezőleg tapasztaltatott, hogy az iglói
tanulők a tankönyveket általában valamennyien pontosan 'beElzerezték;
s réseökről tankönyvhiány miatt eddig fennakadás nem történt.

2. Ezen kedvező tapasztalás abban találja magyarázatát, hogya
tanulők szűlői, még a legszegényebbek is az évenkinti következetes
és erélyes gyakorlat által megszoktatva az évi mintegy 10-14 frtnyi
tankönyv átalányt a tanév elején az igazgatóságnál lefizetik, melyből
maga az intézet szerzi be a szükséges tankönyveket, úgy hogy ezen
gond sem a szülőket, sem a tanulókat nem terheli. A netáni átalány
fölösleg a tanulöknak visszaadatik. ,

3'. Ezen több éven át gyakorolt és mindenkor sikeresnek bizo-
nyúlt tankönyv beszerzési mód jelentékenyen gazdagita eddig az ifjú-
ság kebelében fennálló Gönczy-kört, még pedig az által, hogya tan-
könyveket szállító könyvkereskedő részéről járó rabatt kedvezmény,
mintegy 50~60 frt évenkint, az ifjúsági kör könyvtárának gazdagítá-
sára fordíttatott, és ez által a tanulők hozzá lettek szoktatva,saját
önképzésök eszközeit maguk megszerezni, s ez által az intézet érdekeit
iselőmozditó ifjúsági könyvtárt gyarapítani. A segélyző könyvtár be-
hozatala által ezen előnyök részben vagy egészben elesnének,

4. Bármennyire is humanusnak látszik az a gondolat, hogy, a
szegény tanuló tankönyvekkel is segélyeztessék, tekintett el arra, hogy
a képzőint. növendékek általában amúgy is állami ellátásban részesül-
nek, a tanari kar nem kivánja ezen segélyezést egészen az elkényez-
tetésig kiterjeszteni, sőt nevelési szempontból üdvösnek véli a tanuló-
kat hozzászoktatni ahhoz, hogy a szellemi becsű műveket, habár bizo-
ilYOS "áldozattal is, maguk illetve szülőik szerézzék be. ,

5. A tankönyveknek maguk a tanulők által való megszerzése ál-
tal eddig azt is kivAntaa tanári, kar elérni, hogy azok a tankönyvek,
melyeken a négy tanfolyam, ideje alatt túladni tiltva volt, a tanuló
kezei között maradván, azoknak az intézetből való kilépéstik után is
a, gyakorlati életben hasznát vegyék. ,

Ezeknek -előrebocsátása után a tanári kar fenti véleménye által
megokolt javaslatát a se g é 1Yz ő-k ö n y v t á r létesítésére nézve, .a
következőkben adja elő:

.*)ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAAz iglói á ll. ta nítóképző,intézet, fa ná r ka r á na k' véleménye a nm. vall. és' köz-
oktatási miniszter Urnak az igazgatótariácshoz intézett sas é g é 1y z ő-k ö n y v-
t á r r a vonatkozó m. évi 4598il.számú magas rendelete tárgyában. MegJ egyzés. Még
a múlt évfolyam első számában bátorkodtunk felszólítani a tanári testületeket,
hogy elvi fontosságú határozataikat és általában az intézet életében előforduló
nevezetesebb eseményeket lapunkkal tudatni szíveskedjenek; azonban kevés lett
ennek foganatja -,Most ujra teljes tisztelettel kérjük a tekintetes tanárkarokat, hogy
e tudósításckról-goudos kodni kegyeskedjenek. Szerk.
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a )zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA külön s e g é 1y z ő-k ö n y v t áraz iglói áll. tanítóképzőnél
nem okvetlenűl szükséges.

b) A mennyiben a tankönyvekkel való segélyezés szűkségeidőn-
kint felmerül, ez csak kivételesen a legszegényebb tanulónál alkalmaz-
tassék, oly esetben, ha arra érdemes, s a tankönyvek költségeit fedezni
éppen nem képes.

e) Ez esetben a kőlcsöntankönyv az ifjusági könyvtárból adassék.
d) A segélyzendő tanúlők számára szolgáló tankönyvek az ifj.

könyvtár Tészére azon pénzösszegből szeréztessenek be, mely mint
rabatt kedvezmény az összes tankönyvek értéke után a Gönczy-kört
megilleti.

e) Ezen ifjúsági kőnyvtárnak segélyző-tankönyvekkel való 'gyara-
pítására valók azon tisztelet-tankönyvpéldányok is, melyeket az illető
szaktanárok szivességből átengednek ; továbbá e czélra szolgáló egyéb
tankönyv- és pénzadományok, gyűjtések stb.NMLKJIHGFEDCBA

f) Végűl az illető szaktanárok időszerűen meghatározzák azon
tankönyveket, melyeket mint nélkülözhetőket a tanúlők által meg-
szerezni nem kivánják.

Ezen tervezet a képzőintézet igazgatótanácsának 1891. évi febr.
18-iki ülésében tárgyaltatván, minden tekintetben helyesnek és gyakor-
latilag czélszerűnek találtatott.

Iglón, 1891. márcziusban. Ará nyi Anta l,
igazgató.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O K I R A T T AR.
Segélyző könyvtárak.

A vallás- és közokt, m. kir. minister 45,983. számu rendelete valamennyi álfami
tanító- és tanítónő-képezde igazgatő tanácsának.

A tanító- és tanítónőképezdei növendékek szegénysége miatt a szüksége s

tankönyvek megszerzése azokra nézve csaknem elviselhetetlen terhet képezvén,

czélszerűnek mutatkozik az rgyes intézeteknél segélyző-könyvtárakat létesíteni,

melyekből a legszegényebb tanulók a szükséges tankönyveket részben vagy egész-
ben, az illető tanévre kölcsön kapják.

A segélyző-könyvtár alapját különféle forrásokból (adományokból, mulatságok

jövedelméből stb.) megteremteni és növeIni a tanácsnak és a tanári testületnek

képezendi feladatát, mindazonáltal a könyveket kölcsönző tanúlók hozzájárulása is
igénybe volna veendő oly módon, hogy az illetők könyvek használátáért azok érté-

kének bizonyos, például i ' százalékát az alapba beflzetik.

Az ily módon begyült, pénz, könyvek vásárlására és azoknak erős, tartós

bekötésére fordítandó.
Ily mó don szervezett segélyző-könyvtár a budapesti orsz. izr. és más tanító-

képezdében jótékonyan működvén, felhívom a tanácsot, hogy ezt az intézményt a

felügyeletére bizott képezdében is honosíttassa meg és ez által a szegény tanulők-

nak a szükséges tankönyvekhez való hozzájárulást könnyítse meg, '

A népiskolai oktatásboz szükséges vezérkönyvek azonban, melyekre a növendé-

MAGYAR TANÍTÓKipzo. 13
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keknek tanítói pályájukon lépten-nyomon szükségük van, ezentúl is lehetőleg, minden

tanuló által saját költségükön szerzendők meg, hogy azokat az életbe magukkal

vihessék.
. . Budapest, 1890. decz. 10-én.NMLKJIHGFEDCBA G ráf Csáky.onmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A tanítói oklevél értéke.

A vallás- és közoktatásügyi miniszternek 1890, évi 36905. sz. a. a budapesti

kir. tanfelügyelőhez intézett rendelete.

A budapesti állami elemi és polgári iskolai tanítóképezde igazgató-tauácsá-
nak m, é. julius hó 3-án tartott üléséből hozaám.Intézett, Nagyságodnak augusztus

hó 15-én 1978. sz. a. kelt jelentésével ide felterjesztett azon kérelmére nézve, hogy

"a polgári iskolai tanítóképezde helyzete az adminisztráczióban akár torvénynyel.

akár rendeleti úton praecise kíjelöltessék'', Nagyságodat további eljárás végett a

következőkről értesítem.

Miként az indokolásból látom, ezen kérelemre a belügyminister úrnak m. é.

január hó 5-én 80816-1889. sz. a. kelt körrendelete szolgáltatott okot, melynek 3.
pontjában a polgári iskolai tanítóképezde a minősítési törvény szempontjából a

középiskolákkal egyenrangúnak van nyilvánítva és az iparművészeti és középipar-

iskolákkal egy sorba látszik helyezve.

Ezen intézkedés csakis felületes szemlélő előtt foglalhat magában sérelmet a

polgári iskolai tanítóképezdére nézveZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAj de a ki tudja, hogy ezen intézetbe a növen-
dékek vagy elemi iskolai tanítói oklevél, vagy középislsolaí érettségi bizonyítvány

alapján rés szigorú megválogatással vétetnek fel, s hogy az utóbbiaktói érettségi

bizonyItványukon fölűl még az elemi iskolai tanítóképezdében tanított paedagogiai
ismeretek pótlása is követeltetik és hogy a polgári iskolai tanítóképezdében a kö-

zépiskolát vagy elemi iskolai tanítóképezdét végzett növendékek még három, sőt

részben négy éven át folytatják tanulmányaikat, az tisztában lesz azzal, hogya
hivatkozott rendelet emlitett. intézkedésének egyáltalában nem tulajdonítható az az

értelmezés, míntha a polgári iskolai tanítóképezde magában véve mag a s abb a n

ÍJ. e ro á II a n a' a köz é p isk ol á k n á 1, vagy a minősítvényi törvény szempontjá-

ból ezekkel egy rangba helyezett -kereskedelmi és ipari szakiskoláknál.

A szó alatti intézkedésnek czélja semmi egyéb, mint az, miszerint tekintet-

tel arra, -hogy az elemi iskolai tanítóképezdék különböző okokból a középiskolákkal a

minősítvényi törvény szempontjából egyenranguakká nem nyilváníthatók, azon

elemi iskolai tanítóképezdét végzett növendékek, kik ezenfelűl a polgári iskolai
tanítóképeadét is elvégzik, az emlitett törvényben a középískolát végzettek ré-

szére biztosított jogokban részesíttessenek. Ez intézkedésben tehát a polgári isko-
Iai tanítói képezdére néz ve nem sérelem, hanem kedvezmény foglaltatik.

'A polgári iskolai tanítóképezde czélja és helyzete a közoktatás organismu-

'sában czíme és szervezete által egyelőre eléggé ki van fejezve, és habár az 1868.
évi XXXVIII. törvénycsikk 103. §.ában csak polgári iskolai tanítói képesítésről

van, említés téve, mindazonáltal az intézet törvényes létjogosúltsága nem jöhet kér-

désbe, miután a törvényhozás az intézet költségvetésének már első .izben való meg-

'szavazásával együtt annak létesítését is megengedte.

'Egyébiránt nem akarok elzárkózni annak kívánatos sőt szükséges volta elől,

'h'ogy a népoktatási törvény majdani r evisiója alkalmával a polgári iskolai tanító

és tanítónőképzés törvényileg is szabályozbassék ,

'o. "Budapest, 1891. február 10-én. G róf Csáky.
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A vall. és közokt, m, kir. miníster 441/1891. eln. számu körrendelete az ál-

lami tanítókepezdék, az állami és államilag segélyezett községi hatosztályú polgári
fiuiskolák igazgatóinak.

A folyó évi pünkösdi ünnepeken, május hó 17-ikén és l8-ikán Magyar 'I'anu-

Iók Országos Tornaversenye fog tartatui a főváros ban.

Bár tagadhatatlan, hogyatornaügy és a testedzés ügye közintézeteinkben
utóbbi időben lendületnek indúlt, mégis .nagyon érezhető volt mindekkoráig oly:

intézmény hiánya, mely egyetemes voltánal fogva egy nagy, országos keretben

egyesíthette volna legalább rövid időre 'az iskolai tornázás terén szétszórtan.és

elszigetelten működő törekyéseket. Egy ily intézmény egyik főczélja tehát az, hogy

az ország mentől több iskolájából jövő tanulők a rendes tornagyakorlatok együttes

bemutatásával mintegy élő alakban szeniléltessék a hazai iskolai tornázás jelenlegi
állapotát.

Ámde e czél egymagában még nem igazolhatná a tervbe vett intézkedést.

Ha nem sikerül az ifjúság e tömeges összejövetele alkalmával a testi nevelés ügyébe
egy új, fejlesztő elemet bevinni, mely kettőzött iparkodásra és' fokozott fel b.úzdu-

Iásra késztet, nem remélhetjük, hogy ez intézmény utóhatása meg. fog felelni a
hozzá fűződö reményeknek.

Ez új elem mint az intézmény elnevezésével is jelezni kivántam, a verseny;

a kölcsönös mérközés és szembeállított erőkifejtés, melyre vajmi kevés ügyet"ve~

tettek mindeddig iskoláinkban. Nemzetünk phísicumáuak fejlesztése érdekében élén-

ken óhajtom, hogy ez alkalommal hazánk minden vidékéről ránduljanak fel · tanino.

tézeteink növendékei, és itt szakavatott birák szeme előtt mutassák ki testi ügyességök

és fegyelmezettségök legjavát ", Kivánom, hogy intézetek intézetekkel, osztályok'

osztályokkal, egyesek -egyesekkel szemben végezzék otthon betanúlt gyakoríataikat,
oly czélból, hogy az e téren legjelesebbek kitünvén, maguknak, tanítóiknak és' iu-

tézetöknek elismerést szerezzenek, az illeté es közvéleménynek pedig a megíté-

lésre helyes mértéket szolgáltassanak, mert csakis az ily verseny, s főleg az .inté-

zétek és osztályok versenye igazolhatja szembeszökően az összes eredményt, csakis

ez mutat rá világosan azon jövő feladatokra. melyek a testi nevelés terén ,még

megoldásra várnak. Legyen ez intézmény kiinduló pontja egyrészt a testi nevelés iránt

való általánosabb és helyesebb érdeklődésnek, másrészt pedig azon nemes versenysési
szellem meghonosításának, melyre nemcsak itt, hanem az elméleti tanúlmányok te-

rén is tudvalevőleg nagy szükség van iskoláinkban.

Rá kell mutatnom továbbá azo.i közvetlen szellemi haszonra is, mely az or-

szágos tornaversenynyel, mint hiszem, elmaradhatatlanul együtt jár a vidéki ifju-

ság javára. Fővárosunk nevezetesebb köz épületei, közintézetei, gyűjteményei, s

szebral - bár a rendelkezésre álló idő csak futólagos megtekintésöket engedi is

meg - a vidékről jövő tanulok ismeretkörére és fogékony lelkületére mindenképen

fejlesztőleg fognak hatni, s ha más egyéb eredménye nem volna feljövetelöknek,

mint az, hogy a haza fővárosáról és pezsdülő életerő] egy általános áttekintő ké-

pet nyernek, már ez is nagy mértékben kivánatossá tenné e tornaverseny meg-

tartását.

Ezek előre bocsátása után az idő rövidségére való tekintettel .köz'vetlenül

Igazgató úrat hívom fel arra, hogy amennyiben' a vezetése alatt álló intézet .azo k

közé tartozik, melyekben a rendszeres tornázás az egész éven át folyik, az intézet

13*
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növendékeit és ezek utján a szülőket a verseny czéljával és a részvétel alább ki-

fejtendő feltételeivel és módozataival azonnal ismertesse meg, a tanulókat a rész-

vételre serkentse és buzdítsa, s általában ezen országos érdekü ügy előmozdítására

a maga részéről mindent kövessen ej.

Miheztartás és további megfelelő eljárás végett a szóban levő tornaver-

senyre vonatkozólag a következőket közlöm:
A Magyar Tanulók Országos Tornaversenyének kötelékébe fognak tartozni

általában á középiskolák, polgári iskolák, tanítóképző-intézetek, a középiskolák-

kar egyenrangú szakiskolák és a főiskolák.
A tanítóképezdékből és polgári iskolákból, miut fennebb jeleztem, csak

azokat kivánom e tornaversenybe bevonni, melyeknek növendékei az egész tanéven
keresztűl, tehát télen is, rendszeres tornaoktatásban ré~zeeűlnek. Ezeket az inté-

zeteket tartva szem előtt, részt vehetnek a tornaversenyben a fővárosi és vidéki

tanítóképezdék és a fővárosi polgári fiuiskolák összes osztályainak növendékei; a
vidéki polgári fiuiskolákban azonban a kisebb tanulők felutaztatásának nehézségei

miatt csupán a felső két osztály (V -VI.) azon tanulói vehetők fel, kiknek szülői ill.

gyámjai szóval vagy írásban beleegyezésöket jelentik be az igazgatóságnál. Kivá-
natos, hogy egy-egy intézetböl 20-30 tanuló jöjjön, de 12-nél kevesebb tanuló már
nem vehető fel.

A jelentkező tanulók első sorban a tornatanító, s ha 20-nál több tanuló venne

részf a versenyben, még egy tanár felügyelete és vezetése mellett kisérendők a
fővárosba.

Az állami tanítóképezdéknél, az állami és államilag segélyezett községi pol-
gári fluískoláknál a kisérő tornatanítók és tanárok utiköltségeik megtérítésére és

4 napidíjra számíthatnak, a többi intézeteknél a fenntartók kérendők fel e költsé-

gek viselésére, A tanulők számára igyekezni fogok.a kereskedelmi miniszber úrtól

leszállított árú nienetjegyeket kieszközölni. Gondoskodva lesz a fővárosban 2-3

napi ingyenes elszállásolásról é'8 mérsékelt árú élelmezésről, s nemkülönben meg-

nyngtatandók a szülők a tekintetben is, hogy gyermekeik a főváros ban folytonos

felügyel et alatt maradnak.

Hogy egy-egy iskola növendékeinek együvétartozása a verseny szinhelyén
kitünjék, szükséges, hogy a tanuló knak tetszés szerint választott egyenlő színű

flanell vagy tricot tornaingeik s egyszínű olcsó sapkáik legyenek. A szegényebb

tanulókra való tekintett el megengedem, hogy e czélból az intézetekben mársékelt

gyűjtés rendeztessék, s talán a segélyző-egyesület is hozzájárulhat a költségekhez,

sőt figyelemmel a fontos czélra, törekedjék az igazgatóság a netán helyben levő

tornaegyletet, a városi hatóságot vagy egyéb jótevőket megnyerni.

Az állami tanítóképezdéket illetőleg megengedem, hogy a versenyben részt

vevő tanulőknak a verseny idejére eső köztartási díj pénzben adassék ki, illetőleg

ez a díj, valamint az intézet költségvetése keretében netalán elért megtakarításnak

egy része a teendő jelentés alapján adandó engedélyhez képest, a tanulők utazása

és a főváros ban tartózkodása költségeinek részben való fedezésére fordíttassék.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
A . . verseny megtartására s a főváros főbb nevezettességeinek megtekintésére

együttvéve 2 nap, (pünkösd vasárnapja és hétfője), a felutazáara és visszautazásra

egy-egy nap lesz szükséges, s erre való tekintettel osztandó be a szorgalmi idő.

A verseny részletes programmját tO példányban ide csatolom, s felhívom

Igazgató urat, bogy mihelyt a jelentkezők száma meg van állapítva, a felsorolt

gyakorlatok betaníttatása iránt azonnal intézkedjék, illetőleg a tornatanítót, kinek
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lelkes közreműködésére számítók, a szükséges utasításokkallássa el.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA programmra
nézve még külön meg kell jegyeznem, hogya 2. és 5. pontok alatt felsorolt szabad-

gyakorlatok rövid idő múlva névszerint- megjelölve fognak az intézetekkel közöl

tetni, továbbá, hogya 7. pontban emlitett szertornázásnál előforduló szerek az

egyes iskolák és osztályok szerint az óhajtások figyelembevételével szintén leg-
közeleb b fognak meghatároztatni.

Versenydijak lesznek: 1. oklevelek, 2. országos tornaversenyek alkalmával

viselhető érmek, 3. értékes emléktárgyak. Személynek szóló oklevelekkel tüntet-

hetők ki a torna tanítok s általános oklevelekkel az intézetek; érmekkel tüntethetők

ki egyénileg az összes résztvevő tanulók sértékes emléktárgyakkal azon torna-
tanítók vagy tanulók, akik a verseny folyamán többszörös győzelmet arattak.

A tornaversenynyel kapcsolatos összes részletes teendők teljesítésére egy

központi végrehajtó-bizottság fog kineveztetni, melyhez az intézetek kételyek fel-
merültével közvetlenül is fordúlhatnak.

Végűl, minthogy a verseny tér megválasztása, úgyszintén az elszállásolás
tekintetéből mindenek előtt biztos tudomással kell birnom arról, hogy h á n y an

fognak az országos tornaversenyben résztvenni, felhivom Igazgató urat, hogy,

amennyiben a vezetése alatt álló intézetben az egész tanéven át rendszeres torna-

tanítás folyik, s így ez az intézet a föntiele szerint a részvételre általában fel van

[ogosítva, legelső gondja legyen a jelentkező tanulókat jegyzékbe venni és számu-
kat mielőbb, de legkésőbb márczius 15-ig közvet.lenűl ide a ministeriumba feljelen-

teni, mert e ha1 áridőn túl már senki sem fog a tornaversenyre felvétetui. Jelentés

teendő azon esetben is, ha az intézetből elegendő számu tanuló nem jelentkeznék.

Jelen rendelkezéseimről a királyi tanfelügyelőséget tudomás végett egyide-

jüleg értesitettem.

Budapest, 1891. febr. 23-án.ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAGrá ] Csá ky.onmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A tornaverseny programmja.

1. F elvonulá s (1- VIlI.): Az összes tanulők kettősrendekben, szakaszvezető.

vel, iskolák szerint és osztályonként, katonazene mellett vonúlnak körül jobbról.'

balra a verseny téren. - Oszlopba felállás balra kanyarodással (I-IV.); ugyan-
akkor az V-VIlI. osztály elvonúl. - Az erre betanitott növr ndékek eléneklik a

Goll-féle tornász-indulót ("Fel hazánk hű nemzedéke"). - 2. Sza ba dgya kor la tok :

Négy ütenyü egyszerü tagszabadgyakorlatok. - 3. I-IV. osztá ly ka tona i r end-

gya kor la ta i (intézetek, illetőleg osztályok versenye). - 4. V-V nl. osztá ly felvonulá sa

ellenvonulásal, nyolczas oszlopból tizenhatos sorokba. - 5. V-VIlI. osztá ly, nyolcz-

ütenyü ta gsza ba dgya ko1'la ta i. - 6. V-VIlI. osztá ly ka tona i 1·end.fJ ya kor la ta i (intézete k,

illetőleg osztályok versenye). Egyidejűleg, a verseny tér másik részén, fővárosi tanu-
lókkal szuronyvívás. - 7. Iskola i eser tor na sá » : I--IV. osztály tornázás, V-VIlI..

csapattornázás. - 8. Egyes intézetek által szabadon választott sza ba dgya kor la tok

(esetleg kéziszerekkel). 9. Egyes ta nulók ver senye (minden osztályban külön győz-

tessel) :NMLKJIHGFEDCBAa) 1-HI. osztály: 100 méteres futási verseny (előnyadással) : b) IV-VI

osztály: 150 méteres gátverseny 60 cm. magas, 6 gáttal (előnyadással). c) VII-VIlI.

osztály: &00 méteres futási verseny (előnyadással). d) V- VIII. osztály önként jelent-

kező tanulóinak gerelydobása czélba; e~yidejüleg a verseny tér másik részén magas
ugrási verseny (1- VIlI.) e) V - VnI. osztály: távolugrási és kődobási verseny.
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10.ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAJ á tékok: 1-11. osztály: kötélhuzás osztály osztály ellen ; egyidejüleg (a verseny-

tér másik részén) ITI-IV. osztály: körróta labdajáték ; V-VIlI. osztály: kótyajáték
és kifutó; egyéb bejelentett játékok. - 11. F elá llítá s. Győztesek kihirdetése. Dijak

kiosztása. - Az erre betanított növendékek el éneklik Kölcsey Hymnusát, Elvonulás.

Jeg y zet. E jelzés V-VIlI. egyuttal magában foglalja 'a polgári iskolák
V. és VI., a tanítóképző intézetek 1 --IV. osztályait, továbbá a középiskolák felső
osztályaival egyenlő rangú szakiskolai évfolyamokat.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

V E G Y E SEK.,
Képzöintézeti hírek. - A sea ha dka i á llamta nítónőképző-intézet eddig egy

czélszerűtlen staninl ézet számára alkalmatlan helyiségben volt elhelyezve, amely

a házak közé 1 évén szorítva, még a szükséges kerttel sem volt ellátva. A kormány most

a városnak más helyén rgészen új épületet szándékozik az intézet számára emelni.NMLKJIHGFEDCBA
A buda i ta nítónóképzó intézet növendékei márczius 8-án sikerült hangversenyt

rendezt.ek, a melyen a nagyszámú hallgatóság közöbt jelen volt br. Fe hér vár y

Géza honvédelmi miniszter családja. A műsor, a melynek minden darabja tetszett,
a követ.kező volt: 1. Lechner. Vasárnap, kardal. 2. Brahms. Magyar tánczok, nyolcz

kézre, előadják: Kernel' M ., Dusóczky ·M ., Horváth J. és Somogyi L. 3. Legouvé.

Les deux Miseres, szavalta Csapó M. és Kernel' D. 4. Magyar népdalok, énekelte

Vasek G: 5. Schumann. Abendlied, zongorán és harmoniumon előadták Szőke J. és

Jakobei M. 6. Arany. Rachel, szavalja Szekeres M. 7. Ábrányi. Magyar ábránd,

zongorán előadta Csapó M. 8. Beethoven. Első szinfoniából and ante, négy kézre,

előadták : Husz T. és Baborszky O. 9. Heine. Die Wallfahrt nach Kevlaar, szavalta
Messinger K. 10. Bartalus. Mátyás anyja, kardal.

Megjegyzés a tanítói oklevél értéke czímű min. rendeletre, Teljesen dis-

merjük a közoktatásügyi kormány jó szándékát, hogy a beli.i.gyminiszteriumnak a

mult évi január hóban a tanítói oklevél értékéről kiadott rendeletét a budai pae-
dagogium provokálására, a mennyire lehet, reparálja. Azonban amennyire nem

édesíthet meg egy darab czukor egy pohár ürmöt, épannyira nem képes ezen újabb

rendelet a másik rendelet okozta keserűséget szétoszlatni. Mert mit is mond

ezen újabb rendelet? "A hi~atkozott rendelet emlí tett intézkedésének egyáltalában

nem tulajdonítható az az értelmezés, mintha a polgári iskolai tanitóképezde magá-

ban véve magasabban nem állana a középiskoláknál vagy a minősítvényi törvény

szempontjából ezekkel egy rangba helyezett kereskedelmi és iparszakiskoláknál."
Elhisszük, hogya közohtatásügyi kormány keze kötve volt a másik rendelet által,

sőt azt is megengedjük, hogy jelen körülmények között talán többet nem tehetett,

de a tanítóképi ő tanárok álláspontjából kétségbe alig vonható igazság, hogy nem emel-
heti különös módon önérzeti.i.nket eme rendelet akkor, mídőn abból azon intézet

főiskola i [ elleqét, amelyben kikép ezt etünk, csak óvatos körültekintéssel, -sorok közt

látjuk kifejezve De hol van a baj gyökere? Ez kitünik a következő pontból:

"A szó alatti intézkedésnek ez élja semmi egyébb, mint az, miszerint tekintettel

arra, hogy a z e l e m i isk o1 ait a n í t ó kép ezd é k k ülö n b ö z ö o k o k ból
a k ö z é p i s k o l á k k a l a m í n ő s í t v é u y i törvény szempontjából

egyenrangúakká nem n y i l v án L t h a t ó k , azon elemi iskolai tanítő-

képezdét végzett növendékek, kik ezen felül a polgári iskolai tanítóképezdét
is elvégzik, az emlí tett törvényben a középískolát végzettek részére biztosított

jogokban részesittetnek " Hogy ítéletünkben igazságosak legyünk, először is



elismerjük azt, hogy a közoktatásügyi kormány álláspontja e tételt illetőleg

is kedvezőbb a belügyminisztériuménál, mert az elemi iskolai tanítóképzők

középiskolai rangját csakis a minősítvényi törvény szempontjából nem adja

meg. A tény magában véve mégis az, hogy megtagadja e rangot. Itt a bök-

kenő! Az elemi iskolai tanítóképzők által nyujtott képzettség tehát nem lehet

eg ész en egyenlő fokú az érettségi bizonyítványnyal, miből következik, hogy a

feléje helyezett tanfolyam sem lehet eg ész en főiskolai (akadémiai), még kevésbbé

egyetemi fokú. Igy tekintve a dolgot, a kormány logikusan járt el, midőn a pol-
gári iskolai tanítóképzőnek nem többet, csak a középiskolai minősítvényt adta

meg. Azonban egészen máskép áll a dolog, ha egyebeidői eltekintve, ezen intézetnek
magas feladatát és színvonalát tartjuk szem előttZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAj ekkor bizonyára a kormány sem

fogja kétségbe vonni (a mint azt nem is vonta), hogy joggal megilleti a fői s-

k o l a i (akadémiai) rang, mely esetben azonban annak pos iti v kijelentése is
megokolt. A bajnak gyökere külömben az elemi tanítóképzőkben van. A belügy-

minisztériumnak tavaly kiadott rendelete felbolygatta ez ügyet, a közölt rendelet

ujra időszerűvé tette azt. Habár nem tartanók egészséges iránynak, hogy csupán

a középiskolai, vagy bármiféle fokozat kedvéért fejlesztessék a képzőintézeti okta-

tatás, mégis ez alkalom ból kötelességünknek tartjuk sürgetni, hogy azon akadályok,

a melyek elemi és felsőbb képző-tanfolyamaink fejlődésének útjában állanak, el-
háríttassanak. Az utóbbival lesz alkalmunk legközelebb foglalkozni. Elemi képző-

intézeti oktatásunk erőteljes fejlődésnek akkor fog indúlni, ha első sorban a tan i-

t ó k f ize t é sim illi m u m a fok o z tat i k, másodszor, ha a tan í t ó kép z é s

sz í n vo nal a egye nl ősi t tet i k. Ezek képezik népoktatásunknak két leg-

égetőbb baját. Kivánatos, hogy az ország kormánya azon tanítóképző. intézetekkel

szemben, a melyeknek felszerelése nem felel meg a törvény követelményeinek,.a

passziv magatartással felhagyjon s egynémelyiknélNMLKJIHGFEDCBAállam segély nyujtása által oda

hasson, hogy kellőleg felszerelhesse és négy évfolyamra rendezhesse be magát.

A tanítóképző-intézetek a középiskoláknál nem kevésbé fontos ügyet hordoznak

vállaikon, s ha a protestáns középiskolák 6:) ezer forint évi segélyt kapnak, úgy
képzőintézeteinknek is juthatna valami.

A Magyar Tanulók Országos Tornaversenyére a következő tanítóképző-inté-

zetek vétettek fel: Jralocsai kath. 30, Modor~ áll. 30, Iglói áll. 25-28, Zilahi áll.

20-25, Lévai áll. 16, Losonczi áll. 28, Kolozsvári áll 20 -24, Aradi áll. 33. Sárospataki
áll. 32, Znióváraljai áll. 25, C áktornyai áll. 32, Félegyházai áll. 30, Budapesti áll.

elemi 50 tanulóval. A budapesti áll. polgári iskolai tanítóképzőből és a képzőintézeti

tanári tanfolyamból jelentkezett 20 tanuló a fői s k o l ait a n u 1 ó k ver sen y é-
hez b o cs á t tat ott.

Figyelmeztetés a tanítóképaö- intézetek igazgatóihoz. A Kir. Magy. Termé-
szettudományi Társulat választmánya f. évi februáeius l Bvikán tartott ülésen elhatá-
rozta, hogya "Népszerű természettudományi előadások gyűjte-
m én y éne k' meglévő füzeteit, mint a mely ek hasznos olvasmányul szolgálhatnak
az kettebb ifjúságnak: a középiskolák felsőbb osztályaiban és a tanitóképző-intéae-
tekben jeles előmenetelű tanulők között a tanév végén jutalomkönyvekként való
kiosstásra, vagy ifjúsági könyvtárak számára ajánlja fel ingl'en. A választmánynak,
midőn a természettudományokban jelesebb tanulókat e munkákkal megajándékozni
óhajtja, különösen a természettudományok iránt való kedv és érdeklődés ébresztése
lebeg a szeme előtt. A képző intézeti igazgat.ók, kik ez ajándék könyveket intézetük
jeles tanítványai számára kivánják, sziveskedjenek f. évi május 5-ikéig szállítólevél,
csomagolás, portó s egyéb kiadásra összesen 60krt küldeni be a titkársághoz akár posta-
béJyelSekben akár posta-utalványon, a melynek szelvényén való jelentkezés teljesen ele-
gendo A beérkezett 60 kr, ellenében a csomagot május közepén bérmentve küldjük el.
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Tanügyi mozgalmak. Lassanként általánossá válik a mozgalom a tanügyi
térfiak körében az anyagi helyzet javítá sa érdekében. Közelebb, márczius 23-án,

az á II ami kZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAö z é p i sk o 1a it an áro k tartottak ez ügyben Budapesten köz-

gyűlést, a melyen mintegy 120 tanár vett részt. Elhatározták, hogy a vallás- és

közoktatásügyi miniszterhez kérvényt terjesztenek fel, a melyben a következő pon-

tok fognak foglaltatni: 1. Az ötödéves pótlék 100 frtról 200 frtra emeltessék, mert
a tanári pályán csak ez pótolhatja a más hivataloknál szokásos előléptetési elő-

nyöket. 2. A mostani lakáspénzből lakást tartani lehetetlen, ezért szükséges annak
felemelése. 3. Az igazgatói törzs-fizetés javítása szintén kivánatos, mert ez az

egyetlen valódi előléptetés a tanári pályán. A miniszter figyelmébe fog még ajánl-

tatni . annak megfontolása, hogy a vidéki és fővárosi tanárok törzs-fizetése egy en-

lősíttessék. Teljesen méltányoljuk a középiskolai tanárok kivánságait ; mennyivel

méltányosabb volna azonban különösen a vidéki állami tan í t ó kép z ő int é zet i

tan áro k 1a k á s p é n z éne k eme 1 é se; mert bizony nincs az országban oly

város, amelyben 100 frtért intelligens .embertől is lakható szállást lehetne kapni.
Hanem az gyakran előfordul, hogya tanárok törzs-fízetésükből 100-200 frttal

vagy többel kénytelenek a lakáspénzt pótolni, s így a lakás fizetése különösen
a nagyobb családú tanárokra elviselhetetlen terhet ró. A fel s ő n é p- é spo 1g á r i

isk o 1ai tan í t ó k országos egyesülete részéről a minisztériumban egy küldött-

ség járt, a mely egyrészt a polgári iskolák ujjá szervezésére és a felső nép és

rolgári iskolai tanítók fizetésének felemelése ügyében nyujtott át emlékiratot a

miniszternek. A miniszter szívesen fogadta a küldöttséget és azon fontos nyilat-

kozatot tette, hogy a polgári iskolákat az egységes középiskolák mellett ís fenn
fogja tartani. A fizetés felemelésre vonatkozólag azonban tart.ózkodólag nyilatko-

zott, a meanyiben a kérelmet méltányosnak mondotta ugyan, de azt is kifejezte,
hogy egyszerre nem lehet minden kivánságot kielégíteni.

Sajtóhiba. Egner Adolf úrnak "Még egy sz ó a zenetanítás ügyében" c z ím ű

a múlt számban közölt ezikkében. az óratervből kimaradt a I I , osztály heti 1 orgona

(harmónium) órája, mit ezennel helyre igazítunk.onmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

V. Kimutatás
a f. évi febr. 17-től márcz. 16-ig befizetett tagdíjakról.

.1890-re: II. félévre: Dr. Halassy Kálmán, Dr. Kovács János, Sárdi
István (2-2 frtot).

1890-re: Mócsy Antal, Petrovácz József, Pókász Imre (4-4 frtot).
1891-re: I. félévre: Berauer József, Boromisza István, Horváth Géza,

Húber Lipót, Dr. Kovács János, Mócsy Antal, Petrovácz
József, Dr. Povischil Rikárd, Sárdi István, Szőllősi István,
Sztára József, Dr. Szucsics Sándor, Virág István (2-2 frtot).

1891-re: Csiszár Sándor, Ludányi Béla, Pákh Berta, Samu József,
Sziklay P. Gyula, Zöllner Erzsébet (4-4 frtot).ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A foly6 évi ta gdíja kb6l eddigelé befolyt 22 '9 %

Budapest, 1891. márczius 16. Kom á ro my L aj o s
(VI. Aradi utcza 68,) egyes. pénztárnek.

Felelős szerkesztő: NAG Y L A s Z L Ó.
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