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é. április 11., 12. és 13-ik napjain k ö z g y i i I é s t tart.
A közgyülés s o r r e n d j e a következő:
Április ll-én d. e. 9 órakor és d u.4 órakortv á l a s z t-

mán y igy ü lés és elő ért eke z 1e t a VI. ker. állami
elemi és polgári tanítóuő-képző intézet helyiségében (Andrássy-
út 65. sz.)

Április l2-én és 13-án d. e. 8 órakor és d. u. 4 órakor
köz gyül é s a Magy. Kir. Tudományos Akadémia heti ülés-
termében.
A közgyülés t á r g y r e n d j e következö : 5. Emlékbeszéd Gönczy Pál tiszt.

1. Elnöki megnyitó. tag felett. Tartja P e r e s Sándor.
2. Titkári jelentés. 6. A tanterv módositása.
3. Pénztárnoki jelentés. 7. Az alapszabályok módositása. I

4. Emlékbeszéd dr. Ballagi Mór 8. A választmány egy harmada-
tiszteletbeli tag felett. Tartja K o m á - nak és ~ tisztikar választása.
r o m y Lajos. 9. Inditványok:

Midőn az egyesület tisztelt tagjait meghívjuk; egyúttal,
tekintve a kitüzött tárgyak nagy fontosságát, tisztelettel kér-
jük minél -nagyobb számmal való megjelenésüket.

A tanítóképzés iránt érdeklődök, különösen a tanítók és
tanárok szives megjelenését, ha nem egyesületi tagok is,
örömmel s köszönettel vesszük.

Budapest, 1892. márczius 20-án

A választmány megbizásából:

P é t e r fy S á n d o r ,

elnök

N a g y L á s z l ó ,

titkár. -

Magyar T:mitóképzö. 10
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C o m e n iu s A m o s Janos.")

.E g ész élt emf oly ása a k ö z jón a k vol tsz en tel v e, az
Úrnak és az ö tanítványainak s z o l g a l ajihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt á b a n s azok
irá nt isz ere tet b ö 1; nem tud o m, hog y más kén t vol t
vol n a. A vag y átk o z ott leg y e n min den óra, min den p i 1-
Ta n a t, a melyet bármely dolgaim ban másra használt-am'
vol n a, v éle m ény ems z e r int még a z ok ban i s, me I y eke t
mások elbizottságnak, vakmerőségnek á l l í t a n a k.» E
szavakkal ad számot élte folvásáról Comenius, a 77 éves aggastyán,
hattyúdalában, az 1668-ban megjelent Unu m Nec ess ari um-ban (X. 3.)

S ha igaz az, hogya halál kapujánál világossá lesz az élet tar-
talma; ha igaz az, hogy ily hattyúdalaikban Isten és saját lelkiismeretök
itélöszéke előtt híven szoktak beszámolni az emberek a történelemnek:
akkor épp e hattyúdalt kell megismernünk, hogy a humanismus e nagy
apostola életének tanulságait a magunk okulására és gyönyörködtetésére lelki
szemeink elé állithassuk.

S ha boldognak mondjuk azt, a ki életét az emberiség legszentebb
érdekeinek szolgálatában töltötte; ha a boldogságot (a köznapi felfogáson
fölül emelkedve) nem a törekvések momentán sikerében, hanem azoknak
az emberiség életében megvalósuló isteni világrenddel való megegyezésében
keressük: akkor Comeniust, a 30 éves háború viharai által hányatott
külsö élettörténete daczára, boldognak fogjuk mondani. .

Egy félszázados közpálya törekvéseiről és sikereiről, szenvedéseiről
és örömeiről, küzdelmeiröl és balsikereiről számol be Comenius az Unu m
Nec ess ari um-ban. Megmutatja az Ariadne-fonalat, mely élte utolsó
foglalatosságához vezette: hogy tan u lj o n meg hal n i a z éle t
sz á már a s a j ö v ö éle t r.e sz üle t n i.

Ez Ariadne fonál,ez «egy s z ü k s é g e s-: aKrisztus k ö v e t é s e,

Még mint ifjú lelkész, élethányattatásainak elején ismerte fel Comenius ez
Ariadne-fonalat az 1623-ban irott ViI á g La by ri nt h usa ez. müvé-
ben, s ez vezérelte hosszú, küzdelemteljes közpályáján.

Sőt ezzel vezérlé öt Isten kegyelme már első gyermekségétől fogva.
Comenius ugyanis a cseh-niorva-testvérek felekezetéhez tartozó szülöktől
származott (Nivnitzben, Morvaországban 1592. márcz, 28-án.) E felekezet
jámbor, munkás tagjai az apostoli kerszak őskeresztyénségét igyekeztek
maguk között megvalósítani s e körülmény elhatározó volt C. egész éle-
tére. Már mint gyermek, szivesen forgolódott az egyházi szolgálatot telje-
sítő lelkészek körül; s midön 12 éves korában árván maradt, legfőbb
vágya lőn egyházi pályára lépni. A felsőbb tudományokhoz szükséges elő-
ismeretek megszerzése után, 1611-ben a hernborni s 1613-ban a heidel-
bergi egyetemre ment, itt nyerte theologiai kiképeztetését. Midön 1614-ben
preraui rektor s 1618-ban fulneckilelkész lőn, ismét a jámbor keresztyén-
ség vezérlé komoly munkára az Ur szőlejében : iskolában és a gyülekezet-
ben. Eddig csak külsö körülmény volt reá nézve az a jámbor keresztyénség,
mely az ö életkőrülményeit a maga képére alakítá. Midön azonban 1621-ben

* Felolvasta szerző az Akadémia disztermében márczius 25-én tartott Cornenius-
ünnepen. Szerk.
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a vallásos üldözések miatt oda kelle hagynia csendes munkássága szinhe-
lyét: midön, mint száműzött, egyik förangú hitsorsosanak szárnyai alatt
könyhullatással ette kenyerét, nagy atalas uláson ment it az ifju lelkész
kedélyvilága. Az élet örömeit csendes nyugodtságban élvező ifjúból komoly
'gondolkozású férfiú lőn: élte vezérfonalát. mely addig öntudatlan irányza
lépteit. öntudatosan ragadta meg. Ez átalakulás képét tárja előnkbe az
1631·ben megjelent Világ Labyrin t h u s a, mely 1805·ben Rímany
.l. fordításában magyar nyelven is kinyomatolt - Költői szépségekkel
gazdag allegoricus mü ez, melyben a szerző átkalandosza a világot s miu-
tán azon salamoni meggyőződésre jut, hogy minden csak hiuság a nap
alatt, hogy az emberek világi élete csupa labyrinthus, a jámbor, munkás
keresztyénséget (praxis christianismi) választja élte Ariadne-fonalául. Nem
is bocsátá el kezeiböl többé. Ez azon «egy s z ű k s e g e s», melyet mintegy
hagyaték gyanánt ad at az emberiségnek az Unu m Nec ess ari um ban.

Négyféle labyrinthust említ e hattyúdalaban C., melyeken keresztül
a munkás keresztyén ség Ariadne-fonala vezérelte: ezeket kell vizsgálnunk
hogy C. élete minden erényeivel és tévedései vel, minden tanulságos és
:lélekemelő részleteivel előttünk álljon.

1.

Első labyrinthus volt az ifjuság nevelése s az iskolák javítása körüli
fáradozása a did a c tic u m s 1 u d ium.

1622-1628-ig Zerotin Károlynak, egyik főrangú hitsorsosanak bir-
tokán vonult félre C. a vallásos üldözések vihara elől; itt terveze. több
Jelkésztársával együtt, bevárni a vihar elvonulásat. S hogy a jobb idök
beálltával azonnal hozzá lehessen fogni az elmaradottak potlásához; hogy
.az egyházi és iskolai életnek az üldözések vihara által letarolt s ugaron
heverő mezejét haladék nélkül munkaba lehessen venni: egy oktatástan
írásához fogott 1627-ben. De a vihar nem enyhült, sőt 1628-ban a nem-es-'
.égnek a reformatiohoz ragaszkodo részét is kitiltá Csehországból egy
császári rendelet. Mintegy 10,000 protestáns vándorolt ki, köztük Come-
nius is, a szomszéd protestans országokba. Egy részük Lissában, Lengyel-
országban telepedett le. Itt végzé be C. az ő anyanyelvén irott oktatástanát.
Mivel azonban a hazatérhetés reménye mindinkább tünni kezdett, jobb
időkre halasztá annak kinyomatását, 1638-ban latinra fordítva, Svédor-
szágba küldé Oxenstiernához, a hatalmas svéd kanczellárhoz ; de csak
1657-ben összes pedagógiai műveinek kiadásakor adta C. sajto alá e
müvet, mely Did a c tic a Mag n a czim alatt a négy kötetes kiadás első
darabját teszi. Maga C. az amsterdámi kiadásban az 1627 tói 1657· ig
terjedő harmincz évet jelöli meg didacticai munkássága idejéül ; a Did a c-
t i c a irásának kezdetétől számítja pedagogiai munkássága kezdetét sa' /
Did a ct i c a kinyomatását annak befejezéseül tekinti. Valóban ez volt
ama - legalább a közönség előtt - láthatatlan vezérfonal, mely körül
Cornenius összes didacticai törekvése kristallizálódott.

Első érdeme Comenius Did a c tic a M a-g n ajának azon egyetemes
ség, melylyel az ember egész életidejét, melyhen nevelhető, felöleli a cse-
-csemő kortól a 24 éves korig. Az ezen kor határain belől eső korszakokat
aztán lélektani alapon jelöli ki és mindegyik számára határozott czéIlal

10*
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és tartalommal biró iskolát állapít meg. Az első hatév számára a kisded
iskolát (schola materna), a második hatév (6-12 éves életkor) számára
a nemzeti iskolát (sch. vernacula), a harmadik hatév (12-18 éves kor)
szamára a latin iskolát (sch. latina), s a negyedik ha tev számára (18- 24
éves életkor) az akadémiát. Az életkorokra vonatkozó ez egyetemesség a
kisdednevelésnek vált javára, melyröl addig tudományos alapon gondos-
kodva nem volt. C. a családi nevelés ez iskolája számára 1n for m a-
t ori u msc hol ae ma t.ern a e ez. alatt vezérkönyvet is irt.

Második érdeme Comenius Didacticájának a tanítványokra vonatkozó
egyetemesség, mely szerint Comenius az összes gyermeksereget iskolában
kivánja neveltetni, tekintet nélkül a nemre, polgári és vagyoni állásra.
Ez elv a nemzeti iskolának vált javára. Comenius előtt még a jelesebb
didacticusok is (Andreae, C. mestere) polgári állás, vagyis inkább a jö-
vendő élethivatás szerint oszták meg a gyermekeket az iskolák között. A
népiskolába csak a leányokat s azon figyermekeket küldék, kik nem szan-
dékoztak a gymnasiumba menni ; akik pedig tudományos pályára voltak
szánva, azokat egyenesen a latiniskolába adták. Comenius ellenben azt ki-
vanja, hogy azok is, kik később a gymnasiumba mennnek, először a nem-
zeti iskolát végezzék. C. sch. vernaculája tehát ele m i isk ojihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI a, ameny-
nyiben a magasabb iskolákra készülők is itt nyerik ismereteik elemeit; de
népiskola is, mert a köznép gyermekei itt nyerik összes relative befejezett
egészet képező müveltségüket, C. schola vernaculája igazi ele min é p-
isk ola. .Ilily messze állunk ez eszmény: öl még ma is, mutatja azon
körülmény, hogy még ma is vannak a gymnasiumok mellett fennálló,
azokra előkészítő elemi iskolák (progymnasiumok). -

Harmadik érdeme volt a Didactica Magnának a tanítás anyagában'
való egyetemesség. Ez elvnek különösen a gymnasiumra való alkalmazása
volt gyümölcsöző. C. előtt a latin nyelv elsajátítása, a Cicerói latinság
volt a gymnasiumok czélja. A humanitas nevezeten értett magasabb
általános müveltség tartaImát a latin és görög írók müveiből szerzett is-
meretek képezték. A classicus irók eszmeköre azonban szüknek bizonyult
a feltalálás ok és felfedezések által törült ujabb világnézet felvételére. és
beolvasztására, s ez uj müveltség tartalma, miután sokideig hasztalan ko-
pogtatott a gymnasium ajtaján, előbb az u. n. városi iskolákban nyert bebo-
csattatast, idővel mint uj humanitás, a reáliskolákban, nyert organizálást.

Comenius, mintha előre látta volna e szakadás káros következmé-
nyeit, a gymnasium olyaten rendezése által vélt az ujkor szellemének
eleget tehetni, hogy a classicus nyelveket előbbi egyeduralmi helyzetükből
kiemelvén, a reálismereteket állita azok helyére az uj általános miveltség
tar tal m a gyanánt; a classicus nyelveknek, mint ismeretszerzés és is-
meretközlés esz k ö z ein e k másodrangu szerepet jutatott.

Legfőbb érdeme pedig Comenius Didactica Magnajának (amit leg-
előI kell vala említenem) a módszer egyetemes, jobban mondva tudo-
mányos volta. Nem tapasztalati adatok jól-rosszul egybeállitott aggrega-
tuma az, nem tud o m á ny a pos te ri o ri: hanem egységes elv-
böl (eszméböl) levezetett gyakorlati szabályok rendszere apr i ó r i
tud o mán y. Az eszme pedig, melyből a nevelés szabályai levezet-
vék : az em ber ren del tet é sén e k eszméje. Nem azt mondjuk, hogy
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C. 'D ida c tic a ja vadonat-új, hogy korábbi pedagogusok munkálatait
ignorálja, hanem, hogy ö volt első, ki a pedagógiát tudományos rendszer-
be öntötte. Euklides sem maga fedezte fel a Stoicheion anyagát, de ő
hozta azt először tudományos rendszerbe. E tudományos módszernek volt
kifolyása a Didactica Magna mmden érdeme: az egyet eme s ség (a
rendszer főelve), a ter m ész et sze rjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAÜ ség (a nevelő oktatás főelve). E tudo-
mányos módszer előnye kétszeresen világos ma, midön Európaszerte 01 '-

ganicus egybe függés nélkül szervezik a közoktatásügy egyes ágait, azon, a
tudományos gondolkodás előtt előre látható eredménynyel, hogy az ily
alkotások egységes voltának hiánya szükségkép azok állandóságának hi-
ányára vezet. .

Jóllehet C. a Didactica Magnaban körvonalozott módszerét oly tökéle-
tesnek tartá, hogy azt óragépezethez hasonlitja, mindazáltal nem vélte
azt változhatatlannak, sőt intézményről gondoskodott, mely a tudományok
fejlödését figyelemmel kisérvén, az ujabb vívmányokat az iskolák számára
értékesitse. Ez a schola scholarum, vagy Did a c tic u m c o II egi u m.
A mai közoktatási tanács prototipjának mondhainók ezt.

A Did a c tic a Mag n a ban lerakott oktatástani elvek alapján elő-
ször is a nyelvek tanílásmódját dolgozta ki C. tüzetesebben. 1631-ben
jelent meg a Jan u ali n g var um r ese r a ta ez. munkája, mely for-
dulatot hozott létre a nyelvtanítasban. Három tekintetben külömbözik a
Jan u a a korábbi nyelvkönyvektöl : a) aczél, b) az anyag, c) a módszer
tekintetében.

a) Mig a korábbi nyelvoktatás czélja a Cicerői latinság volt, addig a
.Janua a latin nyelvet mint a tudósok nemzetközi nyelvét tekinté. Ehez
képest:

b) mig előbb a classicusokból összeböngészett, körmönfont mondatok
szolgáltak nyelvgyakorlat gyanánt, addig:

c) a realismeretek rövid encyklopadiáját választá anyagul. Innen lőn
hogy a régi fogalmakon nőtt latin nyelv szük lett az uj tartalomra; uj
szavakat kelle teremteni, melyek Cicero korában még ismeretlenek voltak,
Hogy az uj testen a régi köntös itt-ott ránczot vetett, itt is szakadt, ot.
is repedt, azon csodálkozni nem lehet. Épp az ellenkező volna bárnulatost

e) De modszerére nézve is külömbözött a Janua a korábbi nyelv-
könyvektöl. Mig a régiek sy n the tik u s módszerben adták a nyelv
törvényeit; addig a Janua a nal y tic u s mód-zert követett: a példából,
a gyakorlatból állitá fel a szabályt. A Janua nemcsak a realismereteket
vitte be a magasabb müveltség képző elemei közé, hanem a nyelvtanulás
grammatikai nyűge alól is felszabadítá az ifjuságot. Amaz a reali~ták,' ez
a humanisták táborában szerzett neki népszerűséget.

Comenius csakhamar belátta, hogy kezdő tanuloknak a Jan u a
kissé terjedelmes és nehéz; azért is 1633-ban Ves tib u Ium Jan ua e
lat ini tat í s (a latin nyelv ajtajának küszöbe) ez. alatt egy kisebb nyelv-
könyvet irt az I. gimn. osztály számára, mig a Janua aQPONMLKJIHGFEDCBAI L oszt. nyeiv-

könyve lőn. Az Atr ill m (tornácz), mely a I lL oszt. számára volt szánva,
csak későbbi munka eredménye; 1646-ban kezdte írni C., Patakon végzé
he s csak 1652-ben adta sajtó alá. Ez azonban már más alapon nyugszik.

Comenius a köznevelésnek a Did a ct i c a 1\1 ag n a ban lerakott
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Második és pedig sok bajjal járó labyrinthusa volt Comenius életé-
nek a keresztyén hitfelekezetek kibékéltetésére irányzott törekvése és fára-
dozása (irenicum studium). .

Midőn 1628-ban egy csaszári parancs nemcsak a prot. lelkészeket,
de az összes protestánsokat kiutasította Csehországból, Comenius Lissá-
ban, Lengyelországban telepedett le; az ottani gymnásiumnal nyert alkal-
zást, Kenyeret keresett s dicsőséget talált. 1633-ban a gymnasium igaz
gateja lőn; mely hivatalát 1641-ig, Angliába történt hivatásáig viselte. Ez
idő alatt azonban egyházi szelgálatdt is teljesített. 1632-ben a Lengyel-
országban szétszórva élő tes t v ére k synodusának jegvzőjévé választották;
e minőségben nemcsak a zsinat jegyzőségét kelle viselnie, hanem az azon
korban gyakori hitviták között megjelenő polamicus iratokat figyelemmel
kisérnie samennyiben hitfelekezetére vonatkoztak, azokra válaszolnia.
Ekkép sokszoros alkalma volt egy házának kormányzati ügyeibe s más
felekezetekhez váló viszonyába magát mintegy beleélni. 1636-ban
seniorrá választaték, amikor a lissai gyülekezet lelkipásztori tiszte is rá
bizatott. E körülmény közelebbi viszonyba hozta a Januaja által már is
jónevű tudóst a külországi protestánsokkal, kiktől száműzött hitfelei szá-
mára a ha-aba való visszatérhetés kieszközlését remélte. Ideális czélok
mellett (melyeket késobb ernlitendünk) ezen gyakorlati érdek is vezette öt
Angliába iskolaügyi eszméinek megvalósítására. Ezen czél szolgálatában
állott; midőn 1642-48-ban Elbingben, Geer Lörincz pártfogása mellett,

, Svédország számára tankönyveket irt. Mindezen körülmények élénken érez-
tették Comeniussal a: hitfelekezeti viszályokból származó politikai helyzet
nyomasztó voltát. Nem csoda, ha ily körülmények között forró vágya ta-
madt a felekezeti viszályok megszüntetésére.

Már 1643 brm irt egy ily irányu emlékiratot -Christianismus recon-
ciiiabilis- (A kereszténység kibékíthetése) . ez. alatt, mely 1643-ban Oxeu-
stierna kanczellárnak, 1644-ben IV, Wladiszlaw lengyel királynak lőn
benyujtva. 1644- ben -De rerum humanarum emendatione consultatic-
(Az emberi dolgok javítása fölötti tanácskozás) cz. alatt. ujból összeirta C.
a felekezetek kibékítése felőli gondolatait és javaslatait; e munka 1656-ban
Lissa feldulatása alkalmával megsemmisült S csak egy része jelent meg
1666-ban Amsterdamban Panegersia (a világ felébresztése) ez. alatt.
A lengyel király 1645-ben c ol J o qui u ID' c har ita tiv um ot (békéltető
tanácskozmányt) hivott egybe a Lengyelországban létező keresztyén hit-
felekez<étek főbb embereiböl ; e tanácskozmány czélja leendett az egyetér-
tésnek, a felekezetek közötti békének helyreállítása. Comenius, mint a. ref.
hitfelekezet egyik collocutora vett részt a gyülésen, melyre Elbingből jött
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elő. A tanácskozásban azonban kevés részt vett; hamar belátta, hogy a
kibékülés eszméje nem érett; nemcsak a katholikusokkal való megegyezés,
de mégjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa többi prot. felekezetekkel való egyetértés sem látszott, megvaló
sithatónak. Comenius kiváló egyházi szónok volt, de nem volt hitvitázó;
már szelid kedélye sem engedte, hogy az ügyet elmérgesítő vitába ele-
gyedjék. Három nap mulva visszatért Elbingbe, előre látva a colloquium
charitativum eredménytelenségét..

A keresztyén hitfelekezetek egyesítése iránti reményeit azonban nem
adta fel. 1660· ban Par a e n esi s a dec ele s i a s, nom ina tim
A n gli c a nam (Az egyházakhoz, különösen az angol egyházhoz intézett
intelme) ez. müvében irja: «130 éve, hogya protestánsok tiltakoztak a
lelkiismereti szabadság elnyomása ellen, s ime még mindig elég ok van
a lelkiismereti szabadság elnyomása ellen való tiltakozásra. Nemcsak azok
ellenében, kik egyedül akarván uralkodni, akkor is, most is. senkit sem
tűrnek, hogy az ellen felszólaljon ; hanem magok a protestánsok ellenében,
is, kik kölcsönös sérelmekkel keserítik egymást. Mindannyian a lelkiisme-
reti szabadságra hivatkoznak s épp azt ostromolják egymásban; egyik se
türí, hogy valaki az ö véleményétől csak hajszálra is eltérjen. Mi fog tör-
ténni, ha Isten kezd el valamennyi ellen protestáini ! Jaj, ha meg nem ja-
vulunk! Ime Isten, hogy e javulásra alkalmasokká tegyen, nemcsak pro-
testál ellenünk az ö igéjével: H a II d meg é g é s föl d! t á P 1á 1tam
a z é n fia m ats a z o k fel t á m adn a kell e nem; hanem kegyetlen
háborukkal ostoroz bennünket. El kell igy vesznie az egyház hajójának;
a hitetlen nemzetek áradata borítja el. Azért hát ismerje be kiki tévedé-
sét: a keresztyénség fejei egyesülve tanácskozzanak a közjó felett: intéz-
kedjenek az iránt, ami Istent kiengesztelheti s ,az emberek között a
rendet helyreállíthatja. Egyesüljenek a pásztorok az ő nyájaikkal, a
nyájak az ő pásztoraikkal az egész egyház maga magával, a birodalmak
valamennyi egyházai egymással. hogy legyenek egy test. egy lélek. >

A pOan ege r si a-ban pedig igy buzog: <Ha mindenki lsten igaz
tiszteletét keresné, akkor eltünnek a felekezetek közötii szomoru egyenet-
lenség . Ámde mindenki görcsösen' ragaszkodik azon vallásos felfogáshoz,
melyhez öt születés vagy véletlen köté. Igy aztán a vallás, mely hivatva
volna bennünket Istenhez hasonlatosakká tenni, a gyülölködés, üldözés és
kegyetlenkedés ürügyéül szolgál. Ezért sokan jutottak már azon meggyő-
ződésre, hogy legjobb a felekezeties és polemicus hitczikkeket inkább nem
is ismerni, hanem a léleknek Istennel való csendes, elrejtett életközösségét
ápolni. > c Az emberi nemzet szerencsétlen állapota sürgetően parancsolja.
hogy közös tanácskozás alá vétesék a dolog. Mindenki előtt utálatos lesz
a tévely, ha az igazságot tisztán eleibe tudjuk állitani. »

Hattyudalában is megemlékezik e labyrinthusról és az egy szüksé-
gesről, a labyrinthusból kivezetö ama Ariadnefonálról.

«Alig van a világon ugy mond, más oly bonyolult labyrinthus, mint
a keresztyén vallás. Annyi felekezetre van feldarabolva, e felekezetek kö-
.rében annyi a hitczikkely, s e hitczikkelyek körül annyi az eltérő vélekedes
s e vélekedés körül, annyi a harcz, hogy sehol sem mutat fel a világ ha-
sonló bonyodalmat. Sehol a világon nincs a vallásos vélekedés különbözö
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volta miatt annyi gyűlölség, oly makacs viszály, oly véres üldözés, oly
kegyetlen báboruság.» (Unum Nec. 1. 17.) _

E mély szakadás orvossága, amaz egy sz ük ség es, hogy térjünk
vissza a Krisztushoz. -Krisztusnak, egyedüli vezérünknek nyomdokait kell
követnünk, minden idegen nyomot mellőzvén, miglen ahi t egy ség ére
jut un k. Miként ugyanis égi mesterünk minden tanítását az irásra ala-
pítá: ugy mi is mindannyian mi n den rés z 1 ege s vall á s t éte 1t
(partialis confessio) mell ő zve, a közös isteni kijelentésre támaszkodjunk '
s a hibliát megragadva kiáltsuk: hiszem mindazt, amit Isten e könyvben
kijelentett ; cselekszem, amit abban rendel és remélem, amit abban igér. >

(U. N. VIlI. 23.)
Mily mélyen megrendülve kellett lenni C. gyöngéd lelkületének a val-

lásos viszályokból az emberiségre áradt nyomoruság fölött, hogy Ő, hitfe-
lekezetének utólsó püspöke, a keresztyén hitfelekezetek közötti béke esz-
méjének feláldozza partialis confessióját s mily végtelen szivjóság kellett
annak. reméléséhez. hogy kortársai követni fogják példáját!

Am az eszmék nem halnak meg.

lIT.

Harmadik labyrinthusa volt Comenius sokat hányatott életének a tár-
sadalmi béke magvalósítása iránti törekvése (pansophicum studium).

A keresztyén felekezeteknek egymástól való idegenkedése, a kibéki-
tésökre irányzott törekvések meghiusulása azon gondolatra vezettek Come-
niust, hogy vajjon nem volna-e könnyebb az egészet gyógyítani, mint a része-
ket. Jgy támadt vágya az egész emberi társadalom kibékítésére. Cornenius
a brahminok bölcsességével tartott: «Ha ver a sors, tégy ugy, mint a
lapda: minél jobban Ülik, annál magasabbra ernelkedik.» (Rückert).

Comenius tanítványai, kik magasabb tudományos kiképzés végett az
angol föiskolákra mentek, hirül vittek, hogya Janua hirneves szerzöje, ma-
gasabb osztálybeli tanitványai előtt felol vasásokat .tart a természetphilo-
sophiából. Hartlieb Sámuel oxfordi tanár, levélben felszólitá Comeniust,
hogy közölje vele munkálatát. Cornenius 1634-ben egy vázlatot kül-
dött Hartliebhoz, ki azt 1637-ben Oxfordban Comenius tudta nélkül C o-
n a tuu m C o men i a n o rum Pra eiu dia czim alatt kinyo-
matta. Ugyanez a munkálat Pa n s o p hi a e Pro d rom u s czim alatt
1639-ben Londonban ujra kinyomatott. 1638-ban a' bírálók felvilágosítása
s hitfeleinek megnyugtatása végett C o nat u u m Pa n s o p hic o rum
D ilu c ida ti o ez. alatt egy magyarazó iratot adott ki C. a pansophiához.
E két dolgozat nyomán ismeretes előttünk a pansophia. A többi panso:
phisticus irat (P a n so p hi ae Dia typ os is és a Jan ua Re rum) ná-
lunk tudtommal ismeretlen.

Hogy mi a pansophia, mi annak eredete, czélja; erre nézve követ-
kező felvilágosítást találjuk Comeniusnál.

«Az egész tudós világ, ugy mond C. a Pan. Prodr. 11.jihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA§- ban, tele
van víszálkodással, ellenrnondással, küzdelemmel. Oly ritkák a mindenhez
értők, hogyasokhoz értök is csodálatot keltenek. Ennek oka, hogy a
tudományt pásztanként tanúlják : egyik ezt, másik amazt a tudományt
vagy müvészetet választja, a többinek még küszöbét se hágja át, A theo-
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logusok relé se néznek a philosophusnak s viszont, a jogászok nem tö-
rődnek a természettudománynyal, az orvosok sem a jogászok dolgaival.
Mindegyik körül sánczolja magát a nélkül, hogy tudomást szerezne a
változatlan közös alapról.jihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA> (Prodr. Panso 9. §.) «Innen ered az a sok kel-
letlen czivódás és ellenkezés, melytől szinte megundorodik az ember, mikor
látja az ingadozást és hallja a szóvitát, sokszor magukban eléggé világos dolgok
íölött.» «Ha mindegyik a. saját phantasiájára hallgat; ha a dissonantia fel nem
oldódik, mint egy zenekarban: ha mindenki csak a magáét fújja s a töb-
bire nem ügyel: vajjon jöhet-e létre osszhangzat. Ha közös principiumból
meritenének : akkor nem mondanának egymásnak ellent, nem tévesztenek
szem elől az igazságot.» (Pr. Panso 26.) Comenius nézete szermt tehát a
tudósok exclusiv képzettsége, a közös általános képzettség hiánya az oka
a társadalmi egyenetlenkedésnek ; ez a pansophia alkalmi oka, .s ennek
megszüntetese a pansophia vagvis egyetemes bölcsószet czéJja. Mert a
szokásos philologiai képzettséget nem tekinthette C. a tudományos müvelt-
ség elegendő alapjának.

«A realismereteket. úgy mond, melyek az értelmet felvilágosítják s a
gakorlati életre ügyesekké tesznek, az akadérniakra tartják fönn, hogy a
tanuló érettebb elmével nagyobb előmenetelt tegyen azokban. Könnyen
megtörténik aztán, h gy midőn az ifjuság első heve kialudt, mindegyik az
ö szaktanulmányához siet, nem is gondol többé elökészületre. (Prodr. 32.)
c Pedig a tudományos képzettségnek a dolgok általános ismeretén kell
alapulnia.» (Prod. 7.) Comenius tehát az általános miveltség tartalmául
a reálismereteket kivánja tekinteni az addigi philologia helyett. Sőt még
tovább is mezyen. A társadalmi szétdaraboltság megszüntetése érdekében
a pansophiának még a tanulókra nézve is általánosnak kell lenni. Nem
latin, hanem anyanyelven kell hat azt megirni. (Prodr. 123).

Azt hiszem, nem tévedek ezek után, ha azt állítom, hogy C. a pan-
sophiaval e hármat akarta: a) a philosophiai tudományoknak a szak ta-
nulmányok köréböl az általános (magasabb) müveltség körébe való fölvételét,
hogyaszaktudományok közös alapjául szolgáljon; b) ez általános művelt-
ségnek a reálismeretekkel való kiegészítését; c) az igy formált uj, általános
müveltségnek a latin nyelv nyügétől való megszabadítását sanyanyelven
való megszólaltatása által legalább a középosztályokra nézve a nemzet

. közkincsévé való tételét.
Ez egyetemes bölcsészet egybeállithatása végett at kell vizsgalni a

természetet, a természeti dolgok inventariumait : a könyveket; kiválogatni
azokból azt, ami. kétségtelen igaz; mert csak ez a szükséges (unum neees-
sarium), a többi szükségtelen. Mindezeket pedig meg erős i ten i a
sze n t í r á s tek int é 1 Y é vel s aztán uj rendszerbe szed ve kell hasz-
nálatba bocsátani. '

Comenius pansophiá ja tehát uj világnézeten alapuló, a szakképzés
közös alapját képező, anyanyelven szóló, keresztyén philosophia, melynek
bevallott czélja : a társadalmi szétdaraboltság megszüntetése által az em-
beri nem békéjének. boldogságának helyreállitása.

Oktatástanának latin iskolájában a latin nyelvet, e formaivá vált
hurnanitást szállitá alá C azon méltóságról, hogy tovább is a magasabb,
általános műveltség tartalma gyanánt szerepeljen: egyszersmind a reális-
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mereteket állitá azok helyére; de még meghagyta a latin nyelvet amaz uj
müveltség formai eleme gyanánt. A pansophia megszabadítá a latin nyelv
nyügétöl s az anyanyelv formájába önté ez uj műveltséget.

Wenn die Glock' soll auferstehen,

Muss die Form in Stücken gehen. (Sch.)

A pansophia tehát a keresztyén humanitás ujjászületése (renaissance)
vagy inkább vajudása gyanánt tekinthető.

Mert a pansophia nem öltött testet magára. Comenius e végböl ment
1641 - 42-ben Angliába, ho1 a did a c tic u tnjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAC o II egi u m felállítása
is kilátásba helyeztetett; de a vallásos villongások miatt nem mutatkozott
Anglia alkalmas talajnak a pansophia megérlelésére. S midőn Elbingben
1642-48-ig Svédország számára nvelvkönyveket kelle irnia, csak a hit-
felei érdeke által parancsolt kötelességérzet tartá vissza Comeniust, hogy
e didacticum studiumotabba hagyva, a pansophia kidolgozását ne folytassa.
S midön 1648· ban a testvérek felekezete püspökül választá, bizonyára
azon remény is kecsegtette őt, hogy hivei körében ismét folytathatja a
pansophia munkájat. Ezen reménykedéssel fogadta el 1650-be a Rákóczy-
család meghivását is, hogya sárospataki gymnasium reformálása végett
Patakra költözzék. .

Első, beköszöntő beszéde (D ein gen i o rum cuI tur a), melyet
a pataki iskola nagy auditoriumában tartott, a Sch o 1 a (' Pa n s o p hic ae
Del in e at i o (A pansophica iskola vázlata) és Deliberatio, melyeket az
iskolai előljárói által az özvegy fejedelemnőnek (Lorántfy Zsuzsánnának)
benyujtott, a pansophia megvalósítására irányzott kisérletekül tekinthetők.
De a hétosztályn schola pansophicából csak a három alsó, latin osztály

. jött létre. Miért? -Husz év óta gyűjtöm - ugy mond - az anyagot; ha
Isten segit s tudós férfiak segédkeznek, kész lesz a mü, amennyire kez-
detben lehetséges; utódaimnak, főkép tanítványaimnak hagyom a tovább-
fejlesztést. a tökéletesítést.» A patakiak sürgették a munkát ; Comonius
türelemre inté a sürgetőket ; ne okolják. ugymond, őtet, ha elhamarkodás
miatt a dolog balul üt ki.

Nem kell azonban gondolni, hogy C. könnyelmüen nagy dologba
vágta fejszéjét; hogy többet igért, mint amire képes volt. C elég korán
kijelenté, hogy a m ü nem egy ember erejéhez való. -Jól ismerem, ugy-
mond, (Prodr. 37. §.) az én erőtlenségemet; de a legmélyebb alázattal
bizom magamat Isten kegyelmére s hiszem, hogy nem vonja meg segedel-
mét e törekvésemtől, mely az ő dicsőségét és sokaknak üdvét czélozza.
Isten ismeri szivem rejtekét, hogy csak használni akarok, amint tőlem te-
lik, hogy tettre buzdítsam azokat, a kik többet tehetnek, mint én.»

A scholapansophica a gymnasium ujjászületési vajudása. Kedve-
zőbb viszonyok között ez lehetett volna alapja azon átalakulásnak, melyet
a korszellem a tudományok s müvészetek terén - renaissace név alatt
- végrehajtván, annak végrehajtását az iskolákra nézve is követelé. Az
emberiség nagy kárára az iskolai renaissance nem mehetett végbe s a
pansophia egy része - a gymnasiumból kiszorult realtudomány a reális-
kolában vájt uj medret magának; ezzel a schisma - mely ellen Come-
nius egész életén át müködött, az iskola terén is befejezett ténynyé lőn.
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De ha szintén nem sikerül! is Comeniusnak Patakon az ujjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAhum a

nitást, a pansophiát megvalósítani, igen sokat tett a jobb, módszeres ta-
nítás érdekében. Az alkalmi beszédek, melyekkel a latiniskola három alsó
osztályát megnyitotta (P r im iti ae L a bor um sch o 1ast i c or u m.
Patak] 651-52), bucsubeszéde, melyet 1654-ben, Patakról való távozása-
kor mondott (L a bor um sch o 1 ast i c o rum c o ron is. Patak 1654),
az iskolai törvények (F ort i u s Red i v iv u s, Patak 1652. Pra e ee p ta
mor um. Patak 1652. Leg ess e hol ae ben e 01' d ina t a e. Patak
1653) nemcsak történeti beesüek. hanem ma is tanulságosak. Az első la-
tin osztály számára készült s már a pansophia alapján álló: Ves tib u-
ium Re rum et Li n g var um (Patak 1652), a II. osztály számára
írott: Jan u a R er u m e t L ing var u m (Patak 1652) és a Ill. osz-
tálynak szánt: Atr ium Re rum et Li n g var um (Patak 1652) éke-
sen szóló tanubizonyságok arról, hogy miként igyekezett C. a kétféle képző
elemet, a nyelv- és reálismereteket organicus egységbe olvasztani.

Az O r bis P i et u s pedig, ez első iskolai képeskőnyv és a Seh o la
Lu du s (szintén pataki gyümölcsei C. munkásságának), mely a latin
nyelv gyakorlása közben a szabadabb, ügyesebb testtartásban és társal-
gási fellépésben igyekezett gyakorolni az ifjusaget. egyaránt bizonyítják;
miként akarta C. az oktatást egyrészről szilárd alapra fektetni, másrészről
a gyakorlati élet számára értékesíteni. .

Comenius közlése szerint a schola materna számára irott 1 n for m a-
t ori u m is elkészült volna Patakon.

Mindezekböl a pansophicus munkákból csak az O r b LS P i e tus és
Jan u a maradtak használatban. Az anyanyelvü pansophia ha nem is ke-
rült a tiltott könyvek jegyzékébe (mint C. nehány asketicus müve), nem is
lehetett kedves az ellenreformatió előtt. Nem puszta véletlen. hogy az
Orbis Pictus, a képromboló presbyterianus egyház eme szülötte, kegyel-
met nyert a képek által tanító kath. egyház előtt. Azt is természetesnek
tálaljuk, hogy a bibliának anyanyelven való olvasására épült protestáns
egyház szülöttét, a latin nyelvnek jobb módszerrel való tanítását ered-
ményező Jan u a t, nem megvetendő eszköznek találta a latin nyelvü
római katholikus egyház. Ez az oka részben e két könyv tartós életének.

IV.

«Isten rendeléséből egy szokatlan labyrinthusba is bonyolódtam,
ugy mond C. hattyudalában, azáltal, hogy Lux int en eb r i s és Lux e
ten eb r i s ez. alatt közzé tettem a századunkban történt isteni kij elen-
téseket. • (Unum Nec. X. 7.) Kotter Kristoph, már 1625 -ben látomásokat közölt
az atyafiakkal, ajóslatok a politikai viszonyok fordulatát kivánták jelezni. C.
a hitetlenek táborával tartott. Majd tudós férfiakat kérdezett meg e visiók fe-
lől; s midön azon választ nyerte, hogy rendkivüli körülmények között
ma is lehetséges az isteni kijelentés: Comenius hivő lőn s élte végeig e
visiók befolyásolták tetteit. A prophetismusba vetett ezen hit irányzá lépteit
az emigratióban ; ennek intése nyomán irta asketicus iratait a protestáns
fejedelmekhez, hogy azoktól az emigratió számára anyagi segélyt nyerjen.
Akivándorláskor Poniatowszka Krisztina, egy lengyel nemesnek hiszterikus
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leánya befolyásolta az emigratiot, visióival. Később Drabik, C. egykori is-
kolatársa, akivándorláskor Puehóra (Magyarországba) letelepedett posztó-
kereskedő. jöslatai voltak reá befolyással Ennek tanácsára fogadta el a
Rákóczy-család meghivását. Ennek jóslatai folytán veté az emigratio az
osnabrücki béke után reményeinek utolsó horgonyát az erdélyi fejedelmi
családba, elóbb Rákóczy Zsigmondba, ennek halála után II. Rákóczy
Györgybe. Eme prophétlak alapján nyujtá át C. 1654-ben a fejedelemnek
a (T en t i s Fel ici t a s cz. emlékiratát, melyben egyenesen felhivja II.

Rákóczy Györgyöt, hogy fogjon fegyvert az osztrákház ellen. E röpirat
eredménytelensége indíta Drabikot, hogy· Comeniusnak Patakról Lissába
való visszatérését sürgesse. Hiába lőn, hogy 1656-ban érte a
végromlás az emigránsokatLissa földulatása által, tehát épp azon év-
ben, melyre Drabik jóslatai a politikai fordulatnak idejét helyezé. Come-
nius nem tud t a elhinni, hogy ütött a testvérek felekezetének végórája ;
mint nem tudja elhinni az édesanya, hogy egyetlen gyermekét a sirba teszik.

Pedig a kar t a el hin n i. Midőn 1656- ban, Amsterdamban letelepe-
dett s ott Geer Lajosnak előbbi pártfogója fiának, segélyével didacticai
müveit Ope rad ida ct i c a Omn i a ez. alatt 1657-ben kinyom atta ;
midőn e munkája közben enyhülést, vérző sebeire írt talált: kezdett bele-
nyugodni a rideg valóságba. 1660-ban kiadta a testvér felekezet történetét
és kormányzati szabályait (P a r ae n es is e t c). E müben .már eltünik a
prophetismus, el az emigransoknak hazatérhetése a testvérgyülekezet
helyreállíthatása iránti remény. Comenius az angol egyházat teszi a jó
rend, tiszta egyházi fegyelem s egyszerű tanok örökösévé. melyek a meg-
semmisült testvérfelekezet fő javait képezték. .

Az Unu m Nec ess ari u m b an pedig igy számol be a prophetis-
mus labyrinthusaról: < Mit tegyek? Istenre bizom az ügyet. Nekem elég
volt. hogy Jeremiás példájára Babilon romlását összeirtam s Babilonba
küldöttem s követ kötvén rá, az Eufratesbe vetettem. (Jer. LI : 63.) Ba
nem teljesedtek be mind e jóslatok, ez nem csüggeszt el; ez Jonással is
megtőrtént. Ám legyen, hogyellentmondjanak az Ur szolgáinak s az ö sza-
vainak és tetteinek azok, akik tarthatatlannak vélik ama hitet, hogy Isten,
régi szekasahoz híven, ma sem cselekszik a nélkül, hogy az ő titkait az
ő szolgáinak, a prófétáknak kijelentse; de legyen szabad nekem is elné-
mulnom Dáviddal s nem nyitnom fel az én számat. rnidön látom, hogy
Isten olyat cselekszik, vagy hallom, hogy olyat beszél, mit én nem értek.jihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA>

Megtagadása ez a prophetismusnak avagy megerősítése? Egyik sem.
Hiszen megérte Comenius 1660 ban II. Rákóczi György bukását, ki vissza-
utasítá aGe n ti s Fel ici tás-ban neki szánt szerepet, melyet Drabik
jóslatai szerint lsten büntetésének terhe alatt el kelle fogadnia. Nem elvta-
gadásról lehet hát itt szó, hanem lemondásról. Comenius a legjobbnak
tartja a maga hitfelekezetét, méltónak arra, hogy annak javait a barátsá-
gos felekezetekre hagyja; mégis lemond a partialis confessióról az egye-
sülés érdekében. Igy mond le a prophetismusról is; mert az is a non
necessariákhoz tartozik; egy a szükséges: a béke a kiegyezés, még a parti-
alis hitigazságokról való lemondás árán is.

Mert Comenius előtt a prophetismus hitigazságvoltépp ugy, mint a chi-
liasticus várakozás; mindkettő elhatározó befolyással volt müködésére. Étte
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vegen lemondott mindezekről. Csak a ViI á g L ab y r int hu s a ban talált
Ariadne-fonalat, a Krisztus követését, a jámbor keresztyénséget tartotta
meg; ajihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAszükséges dolgokra való szorítkozás, a szükségtelenek mellőzése:
ez az unu m nec ess ari u m, melyet a 77 éves aggastyán örökség gya-
nánt hagyományoz az emberiségnek.

Oly mély volt Comenius kedélyéhen az emberi nyomor fölötti kö-
nyörület; oly mély volt a meggyőződés, hogy e nyomort csak az egyes-
ség szüntetheti meg; oly világos a belátás, hogy ez egyességet csak a
szükségesekre való szorítkozás, a nem szükségesek mellőzése valósíthatja
meg: mikép nem habozott hattyudalában példát mutatni arra, hogyan kell
a szív kedvencz eszméinek a kebel legbensőbb rejtekébe való zárása ál-
tal az emberek közötti békességet, az unitást lehetővé tenni. Aki ma el-
mondhatja magáról, hogy nem ez utat követi. midön a látható egyházzal
a közösséget fentartva, a láthatatlan egyházzal; a szentek egyességévellép
életközösségbe: ám vessen ra követ.

Bizonyára Comenius e szentek egyességeben élt s boldogul halt
meg. Mert avagy nem boldog-e, aki elte végén igy fohászkodhatik: «Uram,
aki egykor Péternek azt mondád : Te meg tér tél, erő s ít sd a te
tes t v ére ide t, mondjad most nekem is, a te szolgádnak: T e

. megtértél a nem szükségesekt 61 az egy szükséges-
hez; tan í t s d III eg arr a tes t v ére ide t i s. Testvéreimnek neve-
zem pedig mindazokat, kik Krisztus nevéről neveztetnek ; testvéreimnek
nevezem velem egy vértől származott embertársaimat, Ádám egész nem-
zettséget, valakik a földön laknak».

Krisztus követése, az emberi nem legszentebb érdekeinek szolgálata
volt Comenius éltének Ariadne-fonala a legmpzgalmasabb időkben is.
Ebből áradnak szét éltének külörnbözö foglalatosságai, az iskola, egy-
ház, társadalom és állam érdekében kifejtett fáradozásai; mikép a fehér
napsugárból lesznek a szivárvány színei. Életbajlakodásainak szétszórt szí-
nes sugarait egyesíti viszont a Krisztus követésének egyetlen fehér fé-
nyébe az Unu m Nec es sa r iu m.

* **
Ember volt: küzdött tévedett; de küzdelme lélekemelő, tévedései ta-

nulságosak. Szerény volt a maga felőli vélekedésben, magasröptü törekvé-
seiben. Életküzdelmei közepett életszükségletévé vált az irodalmi munkás-
ség ; enyhületet talált a dolgozóasztal mellett.

Keresztyén volt a szó legnemesebb értelmében, mert keblére ölelte
az egész emberiséget, anélkül, hogy hitfeleinek gondos pásztora lenni meg-
szünt volna. Szenvedett, a nélkül, hogy kétségbeesett volna. Ha Isten ren-
delése leszontá egyik térről, másikhoz vezeté őt a munkás keresztyén-
ség Ariadne-fonala.

Olyan ő, mint a kis madár,
Mely egy törékeny ágra száll,
Bár a szél himbálja.
Erzi, hogy már törik az ág ;
De ő dalol, dalol tovább;
Tudja, hogy van szárnya.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA( R u g ó V i k t o r )
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Világpolgár volt a nélkül, hogy szive megszünt volna valaha nem-
zete javáért dobogni. Pedagógus volt a nélkül, hogy megszünt volna theo-
logus lenni. ,

<Lelkét a három egy istennek, emlékezetét a jóknak, testét a sírnak
ajánlja C. A.jihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAJ.» E szavakkal kezdődik C. sirirata a naardeni templom-
ban, melynek sírbolijábah 1670. nov. 15-én halála után porrészei nyughe-
lyet találtak. Hamvai most is ott nyugosznak. Emlékezetét márcz 28-án
ünnepli a kegyelet. Szellemét pedig elküldi hozzánk az, kire ö azt bizta
volt. Mert a márcz. 28-i ünneplés több, mint emlékünnep: Comenius
eszméi feltámadásának ünnepnapja az.

Sárospatak.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA D e z s ő L a j o s .QPONMLKJIHGFEDCBA

F o ly a m o d v á n y a f i z e t é s ü g y é b e n .*

Nagyméltóságu Miniszter Ur! Kegyelmes Urunk! Az állami tisztvise-
lők illetményeinek szabályozásáról szóló törvényjavaslat 20. §-ának e) pontja
értelmében az állami tanítóképző-intézetek tanárai szintén fel fognak vetetni
ezen törvény keretébe s fizetésük talán hosszu időre szabályoztatni fog.
Az a körűlmény, hogy kartársaink jelentékeny részének anyagi viszonyai
vannak érdekelve, inditja a Tanítóképző Tanárok Országos Egyesületét jelen
alázatos esedezésének Nagyméltóságodhoz való felterjesztésére. Ezen alá-
zatos folyamodásunkban, mint minden alkalommal, a kartársi érzület, a
tanítóképzés ügyének szeretete s azon forró óhaj vezérel bennünket, hogy
tanítóképzőink hazánk többi tanító intézetei között kivívott helyzetüket ne
csak megtartsák. hanem oly szinvonalra emelkedjenek, a mely fontos és
nehéz feladatuknak, valamint az)868 .. XXXVIII. t. ez. irányelvének meg-
felel. Biztat továbbá az a tudat, hogy Nagyméltóságod fényes tanújelét adta
már a tanítóképző tanárok iránti nagybeesü rokonszenvének és azon nemes
törekvésének, hogya tanítóképző tanárok állását emelje s őket. a kellő
javadalmazás nyujtása által is feladatuknak a magasabb kivánalmak sze-
rinti betöltésére képesítse.

Az 1868: XXXVIII. t. ez. 85. §-a az állami tanítóképző-intézeti
tanárok fizetését 1000 forintban és szállásbérét 100 forintban állapítja
meg. Ez a fizetés az akkori viszonyokhoz' képest sem biztosított fényes
jövőt az e pályára lépőknek, de helyzetük mégis előnyösebb volt a többi
tanári és tanítói állásoknal. a mennyiben például az állami középiskolai
tanárok ugyanakkor 800 frt törzsfizetésben és 100 írt szálláspénzben ré-
szesültek, tehát d i i az á suk 200 fr t tal vol t kis ebb a tan í t ó-

képző t a n á r o k é n á l.
Hogy 1868-ban a törvényhozás a tanítóképző tanárok fizetését a

középiskolaiakénál magasabbra szabta, nyilván az a szándék vezette, hogy
a legkiválóbb tanerőket nyerje meg a képzőintézetek számára. A törvény
alkotói szem előtt tartották ugyanis, hogy e pálya egyenlő képzettség mel-

* A vallás és közoktatásügyi minisztériumhoz külköttségileg benyujtatott február
25-én (L , a II. füzet 138. lapját), másodlata pedig a pénzügyminisztériumhoz márczius
elsején (1. az egyesületi rovatot), Szerk.
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lett nagyobb terheket ró a tanárokra, mint a középiskola. Sőt a kormány
nem elégedett meg a hazai felsőbb iskolák és a képzőintézetek által nyuj-
tott képességgel, hanem a kiszemelt középiskolai tanárok és elemi iskolai
tanítók közül többeket kiküldött államköltségen a külföldi egyetemek és
tanítóképző-intézetek látogatására, illetve tanulmányozására s csak ezután
alkalmazta őket a hazai képzőintézetekben tanárokul, illetve gyakorloiskolai
tanítókul.

Tapasztalat szerint a törvényhozásnak és a kormánynak ezen intéz-
kedései igen üdvöseknek bizonyultak, mert az ilyen uton nyert jeles tan-
erőknek lehet első sorban köszönni, hogy állami tanítóképző-intézeteink,
daczára a mostoha elbánásoknak, felvirágzottak, a lefolyt 23 év alatt ki-
váló sikereket mutathatnak fel a tanítók képzése körül s a hazai népok-
tatás s általában hazai közmüvelödésünk előhaladásában első rendü érde-
meket szereztek. Az először alkalmazott tanerők nagy lelkesedéssel, kitar-
tással és szakismerettel munkálkodtak a töretlen uton s a tanítóképzőinkben
hagyományos szellemet honoistottak meg, a mely az azóta alkalmazottak
nagyobb részét fáradhatatlan s önzetlen tevékenységre ösztönzi.

Tanügyi politikánk a nagy Eötvös halála után megváltozott. A nép-
oktatás iránti érdeklődés heve hülni kezdett, a kormány, az ország, a tör-
vényhozás figyelme más nagyfontosságu kulturális intézetek, a telső és
középiskolák felé fordult s ezek fejlesztése képezvén a kormány, a feleke-
zetekjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAfö gondját, a népiskolák s ezekkel együtt a tanítóképző-intézetek
előhaladása nem lett legalább is oly gyors, mint kezdetben volt. Igy tör-
tént, hogy midön a középiskolai tanárok törzsfizetése 1200 frtra, szállás-
pénze 200-ra emeltetett. az állami tanítóképző tanárok aránylagos fizetés-
javitása elmaradt. Ekkor kerültünk a középiskolai tanárokkal szemben
hátranyos helyzetbe, pedig a haladás ellenállhatatlan hatalmánal fogva
mindinkább szaporodtak a vállainkra sulyosodó terhek. A fővárosban mű-
ködő intézetek l873-ban megbizattak a polgári iskolai tanítók, illetve
tanítónők képzésevel ; 1881-ben s 1882-ten az összes állami elemi taní-
tónö-, illetve tanítóképző-intézetek négyévlolyamuakká tétettek. A helyzet
viszássága a viszonyok türhetetlensége mind élesebbé vált s ezért még
régebben egyenlősittetett a fővárosi tanítóképző tanárok fizetése a fővárosi kö-
zép-iskolai tanárokéval. A vidéki kartársak azonban hiába küzdöttek, folya
mod tak kormányhoz, képviselőházhoz 1890-ig, a mikor Nagyméltósagod
tanügyi kormányzata alatt, jogos kérelmük végre meghallgattatott s fizetésük
a középiskolai tanárokéval egyenlősittetett, de csak részben,' a mennyiben
szálláspénzük még mindig 100 frt a középiskolai tanárok évi 200 Irtjaval
szemben. Ugyanekkor csatoltatott a fővárosi állami tanítóképző tanárok
200 frt helyi pótléka a törzsfizetéshez. Nagyméltóságod ez intézkedései
által azon kivül, hogy őrök hálára köt.elezte az állami tanítóképző taná-
rokat, magán az ügyön is sokat lendített !

Az 1890. évi állami költségvetés közoktatásügyi részének indokolása
ezt mondja:

.A k é p e z d é k a k ö z é p i s k o l á k k a l egyenlő rangu
int é zet ek; a bennük müködö tanárok legalább is akkora munkát vé-
geznek, mint a középiskolaiak ; tehát méltányos, hogya fizetés között eddig
fennallott nagy külömbség megszünjék. Szükséges ez azon oknál fogva is,
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hogy egyes eszakra hivatást érző középiskolai tanárok anyagi károsodás
nélkül a képezdékhez átmehessenek.»

Bálorkodunk továbbá mély tisztelettel felemlítení, hogy Nagyrnélto-
sagod az 1890. évi állami költségvetés tárgyalásakor mind a pénzügyi
bizottságban, mind a képviselőházban hangsulyozni méltóztatott : a taníto-
képző tanárokat a középiskolaiakkal egyenlő rang és fizetés illeti meg. Az
ország törvényhozó testülete ezen indokolás alapján adta meg a javasolt
fizetésemelést.

A mazas kormány tehát elismerte a fentebb említett fontos elv érvényes-
ségét s a képviselőház is hozzájárult Nagyméltóságod ezen felfogasához.
Alázatosan esedezünk tehát, méltóztassék ezen deklarált elvet az állami
tisztviselők fizetésrendezése alkalmával javunkra érvényesiteni, illetőleg
fizetésünket a középiskolaiakkal egyenlő módon rendezni.

Hogy alázatos esedezésünket ehben a formában bátorkodunk előter-
jeszteni, erre indít minket a fentebb előadott kijelentésekeu kivül az a tény,
hogy munkánk semmivel sem áll kisebb szinvonalon a középiskolai taná-
rokénál. Sőt ha párhuzamot vonunk a kétféle intézetben müködö tanárok
munkája között s ha vizsgáljuk e két nemü intézet feladatat, azon meg-
gy'őződésre jutunk, hogy a tanítóképző tanárok éppen azért, mert a taní-
tÓI pályára készítenek elő, nagyobb erkölcsi felelősséggel, fáradsággal s pe-
dagógiai értékkel járó munkat teljesítenek, mint a középiskolai tanárok.

Tanitóképző-intézeteinkben az oktatásnak kettős feladata van: álta-
lános és szakműveltségnek nyujtása Az általános müveltség kifejlesztése
czéljáhol a képzőintézetek a latin és görög nyelZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAv kivételével mind ama
tantárgyakat felölelik, a melyek a középiskolában előfordulnak. Az egyes
tantárgy ak oktatásánál kevésbé követeljük ugyan a tudományos rendszert
s kevesebb részletet ölelünk fel mint az a középiskolákban divatozik, de
a felvett anyagot részletesebben: a tudományos es gyakorlati szempontok
tekmtetbe vételével tárgyaljuk. A tanítás e neme ép olyalapos tudományos
készültséget kiván a tanár részéről, valamint a gyakorlati ismeretekből
beható tájékozottságot, a mennyiben a képző tanárnal az egyes szakok
szerint majd a fejlett szavaló és előadó ügyesség, majd a gazdasági, ál-
lattenyésztési, ipari, technologiai s egyéb szakekban való jártasság az el-
méleti ismeretekkel egyenlő rangú kellék Hogy különben tanítóképző ta-
náraink a szaktudományok müvelésében nem maradnak hátra, erről ta-
núskodnak a Tud. Akadémia, Kisfaludy-társaság. Term. Tud. Társulat,
Földtani, fizikai társulat kiadványai, füzetei, valamint egyéb szakközlönyök.

Fölemlitjük itt, hogy a tanítóképzö-intézetekben a tantárgy ak és
évfolyamok számához képest kevesebb tanerő van alkalmazva, mint a
középiskolákban. Ugyanis állami intézeteinkben az igazgatón kívül rend-
szerint csak két rendes tanár müködvén, egy kézben sok tárgy, például:
a magyar nyelv és irodalom, történelem, földrajz, vagy: a mennyi-
ségtan, természettudományok, a gazdaságtan vannak együvé csopor-
tosítva, a mi a középiskolákban nem szokott előfordulni. Ez a körülmény
egy részt sok és elágazó tanulmányozást kiván a tanártól, másrészt nagy
óraszámmal is terheli. Állami tanítóképzőinkben a 'tanárok óra száma ren-
desen 20-22, míg a középiskolákban 18. A képzőintézeti igazgató egy-
úttal rendszerint tanára a pedegógiának is s e kettős minöségében hetiQPONMLKJIHGFEDCBA1 6 .
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órát tart s azon kivül köteles az irodai, igazgatói teendöket s a hol inter-
natus és korviktus van, ennek vezetését, az Ifjuság nevelését teljesíteni.

A tanítóképző oktatás másik feladata a tanító jelöltek pedagógiai,
elméleti és gyakorlati kiképzése. A tanitóképző-intézetekben müködö taná-
rok az iskola szakjellegének megfelelőleg csak akkor oldják meg helyesen
feladatukat, ha a pedagógiai képzést nemcsak a neveléstan tanára és a
gyakorlóiskola tanitója, hanem a tanári testület minden tagja eszközli. Ez
a körülmény a tanítóképző tanárral szemben mind az elméleti képzettsé-
get. mind a gyakorlati müködést illetőleg bizonyos követelményeket támaszt.

Elméleti követelmény gyanánt említjük a pedagógia és segedtantar-
gyainak alapos ismeretét a mely sokkal nagyobb mértékben kívántatik
meg egy tanítóképző, mint egy középiskolai tanartó1. A tanítóképző okta-
tásrendszerének egységét ugyanis a pedagógia képezi, ~ min értjük az
az egyes szaktárgyakés a neveléslan viszonyát. A lélektan, logika tételei-
nek bizonyítására minden tantárgy nyujt alkalmas példákat. Ha tehát a
nyelv és irodalom, történelem, mennyiségtan, természettudományok s egyéb
tárgyak. tanításakor alkalom kinálkozik, nem mulaszthatok el a szükséges
kitérések, vagy legalább a figyelmeztetések az illető törvényre.

Megkívántatik továbbá, hogy a tanítókepző tanár szaktárgyának
népiskolai módszerét nemcsak részletesen ismerje, hanem a lélektani és
logikai törvények vagyis a tudomány alapján elő is tudja adni.

Mind e kívánalmaknak csak akkor felelhet meg a tanítóképző tanár,
ha alélektanban, Jogikában. a didaktikaban. nép iskolai szervezettanban,
szaktárgyainak módszerére vonatkozó elméletekben teljesen jártas. A kiben
e pedagógiai és philosophiai müveltség nincsen meg, az hivatását jól
be nem töltheti; másrészt szükséges, hogyjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAil mennyiben vele szemben
ily kívánalmak állíttatnak fel, ez az ő meltányos díjazasuk által is kifeje-
zést nyerj en.

A mi a tanítóképző tanár gyakorlati müködését illeti, ennek jellem-
zésére legyen szabad a 1882-ben kiadott hivatalos tanterv szavait idéz-
nünk: «A tanítoképezdei tanításnak a népiskolai tanítás előképének
kell lenni.. .

Ezen nemcsak az értendő, hogy a tanítóképző oktatás a népiskolai
analytikai módszerhez alkalmazkodjék, hanem, hogya tanítóképző tanár-
nak minden eljárása, egész magaviselete, nevelői egyénisége lelkesítő min-
takép legyen a leendő tanító előtt A tanítóképző tanár minden óráját
alapos készültség, mély didaktikai átgondoltság, öntudatosság, a módszer-
nek könnyü kezelése jellemezze. Tanításában meg kell lennie mindazon
elemeknek, az élénkségnek, közvetlenségnek, öntevékenységre való ösztön-
zésnek, a melyeket tanítványainál, mint leendő' tanítóknál is majdan meg
kell kívánnia. Bánásmódjának, fegyelemtartasának szintén mintaszerünek
kell lennie. A középiskolai tanártói is megkívánják, hogy tanítása jó le-
gyen, de a tanítói eljárások szabályainakbetartásaba mégis több szabadsá-'
got engedhet magának. Kétségtelen, hogy a tanítóképző oktatás a közép-
iskolainál fárasztóbb, testet-lelket kimeritöbb, a mely körülmény méginkább
növeli annak méltányosságát, hogy a tanítóképző tanárok a középiskolaiak-
kal legalább egyenlő dijazásban részesüljenek. .

A tanítóképző tanárnál megkivánható szak- és pedagógiai készültség,

Magyar taniióképző. II
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tanítói rátermettség s egyéb tulajdonok teljesen jogosulttá teszik tehát azon
eljárást, a melyet az elsö tanítóképző tanárok kinevezésénél tényleg köve-
tett a közoktatásügyi kormany, hogy erre a pályára hazánk kiválóbb tan-
erői és képzettebb pedagógusai alkalmazandók. Ezt szem előtt tartva na-
gyon is okadatoltnak Játszik azon alázatos kérelmünk, hogy az állami elemi
tanítóképző tanárok a dijazás tekintetében mivel sem legyenek hátrányban
a középiskolai tanárokkal szemben.

Az állami tanítóképző-intézetekben alkalmazott zen e tan áro k a
vidéken az 189l. év január l-től kezdve 700. a rajztanárok 600 s a
tornatanárak 400-500 frtnyi, tehát körülbelől félannyi fizetésben része-
sülnek, mint a rendes tanárok. Már több izben (1890. decz. 19-én és
189 . febr. 12-én) éltünk alázatos felterjesztéssei az ügyben, hogy ezen
tanártársaink a rendes tanárokkal egyenlő fizetést nyerjenek ha másként
nem, ugy a müvészeti tárgyaknak egyéb tantárgyakkal való csoportosítása
által. Alázatos kérvényeinkben felhozott indító okok ismétlését mellőzve,
most csak egy szempontot bátorkodunk Nagyméltóságodnak magas figyel-
mébe ajánlani. Ha a bekövetkezendő fizetés rendezésnél bizonyos szakon
lévő tanárok a többieknél kisebb fizetést tognak élvezni, ez azt fogja je-
lenteni, hogy az illető tanárok a többieknél alacsonyabb rangfokozatba
tartoznak. Ilyen eljárásnak két káros következése lenne, egyik, hogy a
zenét, rajzot s a tornát a többi tantárgyakkal szemben alárendelt helyzetbe
hozná s kiíejlödnék nemcsak az elméleti, hanem müvészeti tárgyak taná-
raiban is e szakoknak kevésre becsülése, a mi kiszámíthatatlan Kárt okozna
e tárgyak oktatási eredményében. A másik következménye az említett be-
osztásnak az volna, hogy nem nyerhetnenk meg e szakokra a jelesebb
tanerőket: csak a képzetlen és dilettans elemek vallalkoznának így cse-
kély dijazásu, rangfokozatu, de fáradságos pályakra. Azon. általános elvet
kérjük tehát alkalmazni, hogya képző tanároknak dijosztályokba való
besorozasanal a szakok egyáltalán ne, hanem csupán a szolgálati évek
vétessenek tekintetbe.

Az 1868: XXXVIII. t. ez. 84. és 85. §-ai az állami tanítóképző-
intézetekhez az áll and ó se g é d tan á ri, illetve se g é d tanjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAí t ó női
állást teremtették az igazgató mellé az irodai és nagyfontosságu nevelési
felügyelői teendők végzése czéljából. A segédtanári s tanítónöí állásnak,
mint ilyennek eltörlése és a helyettes tanári állással való pótlása érdekében
szintén két izben (1890. május 9-én es 1891. február 12-én) bátorkedtunk
alázatos folyamodással járulni Nagyméltóságod elé. Az ezen kérvényben
felhozottakon kivül bátorkodunk alázattal megjegyezni, hogy ez állások a
rendes tanárokkal egyenlő kvalifikáczióju egyénekkel töltetnek be, továbbá
a segédtanár (tanitónő) feladata a gyakorlat folyamán egyéb is lett, mint
a mit az 1868-iki törvény ezek számára kijelöl, t. i. a rendes tanári teen-
dők végzése, a mennyiben 18-20 heti órán at foglalkozik rendes tantár-
gyak tanításával. Méltányos tehát, hogy a segédtanár (tanitónö) mind a
czimet, mind a jogokat illetőleg ne külörnbözzék a rendes tanártói egyéb-
ben, mint legföljebb a fizetésben. Ez ügy a fizetésrendezés alkalmával
oly módon volna czélszerüen megoldható, hogy a segédtanárság besoroz-
tatnek a tanítóképző tanári dijfokozatokba, illetőleg ez állás, mint ilyen
megszünnék s az alsó, esetleg felső dijfokozaton lévő tanárok (tanitónők)
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bízatriának meg esetről-esetre a segedtanárok által eddig végzett teen-
dőkkel.

Azon szoros kapcsolatnal fogva, a mely az elemi és polgári (felsőbb
Ieanyi-kolai) tanitóképzés között van, bátorkodunk az á II ami pol g á ri
tanító- s tanítónőképző intézetekbenmüködőkartársaink ér-
dekében is alázatos kérelmünket ez 'alkalommal nyilvánítani. Ez intézetekben
magasabb színvonaion áll az oktatás, mmt az elemi tanítóképzőkben egy-
részt azért, mert a polgári é, felsőbb leányiskola magasabb intézet az
elemi népiskolánál, másrészt mert ez intézetekbe lépésre az elemi tanítói
oklevél birása ad jogot. Ez intézetek a középiskolák felett is állanak, a meny-
nyiben a középiskolai tanuloknál az ez intézetekbe való felvételhez az érett-
ségi bizonyitvány kivántatik meg. Ezek a tények a polgáriskolai tanítóképző
intézetek felső iskolai - akadémiai - jellegét szükségessé és kétségtelenné
teszik, a mint ezt a vallas- és közoktatásügyi kormánynak 1890. évi
36.905 sz. a. kelt felsőbb rendelete is kifejezi: .A polgári iskolai tanítóké-
pezde magasabban áll a középiskoláknál.> Alázatos esedezésünk tehát
oda irányul, méltóztassék ama külömbséget, a mely a középiskolák és a pol-
gári iskolai tanítómöj-képzök színvonala és jellege között fennáll, ez
utóbbi intézetek tanárainak dij- és rangfokozatában, ennek emelése által
feltüntetni. Kívánatos ez az elemi képzök tanárainak szempontjaból is,
a mennyiben it polgári tanítóképző-intézetekbe való kinevezés az elemi taní-
tóképzők tanárai számára elöléptetéssé válnék, a mely körülmény az inté-
zeteknek kiváló tanerőket szolgáltatna s az elemi képzők tanárait is ambi-
czionálná.jihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

* *
Alázatos esedezésünket bátorkodunk a következő 'pontokba foglalni össze:
1. Méltóztassék oda hatni, hogy az állami 'Íisztviselök fizetésének

szabályozásaról szóló törvényjavaslat keretében az állami elemi tanító-
képző- intézetek tanárai a középiskolai tanárokkal egyenlő elbánásban
részesüljenek.

2. Az állami elemi tanítóképző-intézeti tanárok fizetésenél ne a sza-
kok, hanem a szolgálati évek vétessenek irányadóul, illetve a gyakarlöisko-
lai tanítók a zene, rajz és tornatanárok esetleg tantargy-csoportositas által
eljuthassanak a legmagasabb rendes tanári dijfokozatba.

3. Az állandó segédtanári (tanítónöi) állás törlendő s a segédtanári
(tanítónöi) teendőkkel esetről-esetre egy bármely (esetleg felsőbb) dijfoko-
zatban levő tanár bizandó meg.

4. Azon külömbség, a mely a polgári képzök és a középiskola szin-
vonala között fennállv-a dijfokozatban is érvényesítendő.

Alázatos esedezésünket Nagyméltóságodnak az ügy és kartársaink
iránti jóindulatába ajánlva, maradtunk

Budapesten, 1892 február 24-én

a Tanítóképző-Intézeti Tanárok Országos Egyesületének nevében

alázatos szolgái :

P é tM " fy S á n d o r

elnök.



156QPONMLKJIHGFEDCBA
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r e v é t e l e i

a tentervkészítő albizottság, illetőleg a választmány által készített tantervjavaslatra s az
erre vonatkozó külön véleménye ps határozati javaslata.

AJZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAAU a l á n o s h a t á r o z a t o k .

A fent nevezett tanári kar a kérdéses javaslat tárgyalása után
minden egyes tantárgy tantervére nézve a kövekezökben állapodott meg ~

1. A fővárosi bizottság általános határozatait magáévá teszi,
azonban:r

2. szükségesnek mondja, hogy a tanterv végleges sz.erkesztésénél ne
a fővárosi. vagy a leányintézetek .specziaJis viszonyai legyene a döntök,
hanem a vidéki intézetek, a melyeknek körülményei országszerte normális
állapotot képezvén, az általános tantervre irányadó befolyással kell, hogy
legyenek.

. B ) E g y e s t a n t á ? " g y a k .

Nevel é sta n.

Az albizottságnak (lásd M. Tanítóképző 1892. évi 1. füzet, 6. lap)
erre vonatkozó javaslatát a tanári kar egész terjedelmében elfogadja.
Kifogása van azonban a neveléstani óráknak a II. osztályban megállapított
száma ellen. A javaslat szerint kijelölt 3 óra a II. osztályban nem ele-
gendő, még pedig a következő okoknál fogva:

a) a II. osztálybeli lélektan a neveléstan anyagával bövült, vagyis
a neveléstannak alélektannal kapcsolatos tanítása olyan tananyagot jelöl
ki ezen osztályba, mely eddig a Ill. osztályban heti 2 'órán át taníttatott.
Nagyobb munka elvégzéséhez több idő szükséges.

b ) A vidéki tanítóképzők tanulói eddigi hosszas tapasztalatok szerint
nem olyan kitünö elöképzettségüek, mint ez a tanítónőképzőknél van, a
hová csak a legkitünöbb tanulók vétetnek fel. A mi és egyéb vidékbeli
tanulóink lélektani ismereteinek fejlesztéséhez 6-7 hónap szükséges. Ha
ezen ismeretekhez még a neveléstaniak is hozzávétetnek, nagyon természetes,
hogy a kivánt heti 3 óra nem elegendő. Talán a tanítónőképzőkben ennyi
elég lehet, a vidéki viszonyokat azonban figyelmen kivül hagyni nem
szabad. S mert a tanterv a két nembeli intézetekre egyaránt egyformának
terveltetik, azért a férfiképzök s a vidéki körülmények a heti óraszám
megállapításánál e helyütt figyelembe veendők

. e j A szakszerü kiképeztetés eszméje megköveteli, hogy a tanulók,
kivált a pedagógiai szellemben alapos előképzettséggel léphessenek a ta-
nítóképzők felsőbb osztályaiba. Ez azonban csak a megelőző lélektani s
-az ezzel párhuzamosan haladó neveléstani alapos tanulmányok után le-
hetséges Hol kell jobb alapot vetni. mint éppen a JI-odik tanfolyamban ?jihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt

Ezek után a tanári kar javaslata az, hogy a Il-dik osztály nevelés-
tani heti óra száma 4· ben állapíttassék meg.

Mag t arn y elv.

1.. A tanítási óráknak lO-től 14-re való emelését helyeseljük azon
okokból, a melyeket Kr aus z Sándor, szaktanár a Magy. Tanítóképzőnek
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1891. évi deczemberi füzetében kifejtett; sőt' kivánatosnak tartjuk, hogy
heti 15-re emeltessenek, mert a IV. évfolyamban kevés az oda szánt 2
óra a magyar irodalomtőrténet és a módszer tanítására.

2. A tananyagnak az egyes évfolyam ok szerinti szétosztását kevésbbé
tartjuk czélszerünek, mint az eddigi felosztást, vagy mint az eddigi felosz-
táson alapuló Bal ó J ó z se f - fél e mag y arn y elv ita nt e r v -jihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
j a v ff si a tot. (Lásd a Magyar Tanítóképző 1892. évf. febr. füzetét!)

3. Pár tol juk enn é l fog v a Bal ó J ó z s e f mag y arn y elv i
tantervjavasia tát.

Magunkévá teszszük Baló József okadatolásat is arra nézve, miért
nem czélszerü az albizottsági tananyag beosztása. A beosztás rendszerte-
lensége a legjobb tanítónak is nehezíteni fogja az eredmény biztosítását.

Ha a bizottság az elméletet csu pán olvasókönyv beli csonka olvas-
mányokhoz akarná lánczolni, (mint azt Baló József állit ja ) ezt a leg-
nagyobb tévedésnek tartanok. Bár a bizottság jan. havi tervéből az nem,
világlik ki, hiszen semmi részlet nincs közöl ve.

Pedig nagyon szükségesnek tartjuk a tananyagot részletezni, még
'jobban, mint az a Baló javaslatában részletezve van. Különösen kivánatos
azon művek pontos megjelölése, a melyek egész terjedelmökben az is-
kolában tárgyalandók, és a melyek házi olvasmányul adandók fel.

Baló ott, a· hol a nyelvtani tananyagot részletezi. megjegyzi: «Az
egész tanításban általában kivánatos a nyelvtörténeti alap.» Helyes. Itt a
végeken azonban, a hol az 1. évfolyamban any elv megtanításával baj-
lódunk inkább mint any elv tan nal, a nyelvi ismereteknek nyelvtör-
téneti mélyítésében a legkevesebbre kell szorítkoznunk, vagy azt egészen
elhagynunk. A kézi könyvben benne lehetnpk fl .legfontosabb nyel vtör-
téneti ismeretek is, csakhogy a könyv ugy szerkesztendö, hogy a kevésbbé
fontos anyag könnyen kihagyható legyen az értelmi összefüggés cson-
kítása nélkül.

Mihelyt az uj tanterv elkészül, okvetetlenül szüksegünk lesz annak
:szellemében készült u j kéz i k ö n y ve k r eis. Reformtörekvéseink csak
akkor fognak dúsan gyümölcsözni. ha sajátlagosan a tanítóképzőknek
készült uj kézikönyveink lesznek. Csak ha jó kézikönyveink lesznek, fog
teljesedni az a remény. a melynek az albizottság jelentésében az á I t a-
1 á nos hat áro z a tok g) pon t j á ban kifejezést ad, t. i., hogy tu I-
ter hel é s nem lesz az uj tanterv életbeleptetése után. Mindaddig azzal
hiába áltatja magát. Tapasztaljuk azt mostani rossz kézikönyveinknél. a )< '
melyek az eltárgyalt, megértett. sőt elsajátított leczkének o t t hon I i s-
m éti é s é t nem könnyítik, hanem nehezítik. Mert a tanár nem taníthat
a felületes, itt, ott hibás, a logikával harczban álló, vagy an egyenesen
arczul ütö tankönyvek szerint, mint a milyenek mostani kézikötÍyveink
jó része.

Anyelvtanítás m ó ds z e r éne k tanítását, a melyről a Balö javas-
Iatában nincsen szó, szükségesnek tartjuk; itt a végeken különös tekin-
teltel arra, mikép kel a magyar nyelvet nem mag y a r aj kun é pi s-
kolában tanítani.

Egyebekben csatlakozunk a Haló féle javaslathoz.
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Ném e t nye l v.

E nyelv tanításának czélja növendékeinkre ranyornni azt a bé-
lyeget, amely a' müveltségegyik jele t.. i. valamely világnyelv vagy a
classicus nyelvek bírása. Ha növendékcink már a classicus nyelvek és a
franczia nyelv tekintetében a középiskolát végzők mögött hátra maradnak,
legalább egy nyugoti nyelv híján nem maradhatnak. Hamis állítás az,
hogy valamely egyén magyarságának biztosítéka volna az, ha csak ma-
gyarul tud. Hogy küzdjön és őrizkedjék valaki a germánizmus ellen, ha
nem tudja, mi az a germánizmus? Ha a germánizmus egy nemzetiségün-
ket fenyegető ellenség, akkor csak ismerjük meg azt az ellenséget, ha
sikerrel akarunk ellene küzdeni! Saját nyelvünket ugy ismerjük meg
jobban, ha mással össze tudjuk azt hasonlítani. Kétségtelen tény továbbá,
hogy az uj nyelvformák, melyekre egy idegen nyelv tanításánal bukkanunk,
uj gondolat formák alkotására vezetnek, miből az alaki képző hatás
nyilvánvaló.

A tanterv helyesen azt tüzi legfőbb czélul a német nyelv elé, hogy
a német pedagógiai műveket megtudja a tanító érteni. Ez ellen némelyek
azt az érvet emlegetik, hogy azok a pedagógiai művek, miket magyar
tanítónak ismernie kell, már át vannak fordítva magyarra, vagy kisebb
fáradsággal átfordíthatók, mint a milyennel jár a növendékeknek anémet
nyelv elsajátítása. Ezt az érvet csak ugy fogadhatnók el, ha magunk is
lemondanánk arról, hogy ami növendéksink valaha magasabb pedagógiai
szinvonaira birjanak és akarjanak emelkedni, mint a milyenre mi a 4ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAé v

alatt emeljük, vagy ha annak egyenesen utját akarnók állani.
Továbbá azt a gyakorlati alapot, melyen a tantervjavaslat áll, nem

hagyhatjuk el éppen a német nyelvnél, mely a mi viszonyaink közt meg-
becsülhetetlen hasznot nyujt.

Végűl hazánkban sok a német tannyel vü iskola. Már is érzik ez;
iskolák az oly tanítók hiányát, a kik a nyelvet tökéletesen bírják A régi
iskolákban fölnevelkedett polgárság gunynyal fogadja a mi ujoncz tanító-
inkat, ha azok német anyanyelvűek is, mert sze ri nt ü k nem tudnak
még müvelt módon beszélni sem. vlar most várhatjuk-e ezektől az ily
apostoloktól a magyarosítást? Ilyenektől azt a nép nem fogadja be!
Hanem küldjünk nekik olyan egyéneket, a kik jól tudnak németül s a kik
iránt ezért bizalommal viseltetik a nép. Lássa az a nép, hogy az ő ta-
nitója ném azért szeret magyarul beszélni, mert németül nem tud és lássa
azt is, hogy tanitója a mellett, hogy németül jól tud, mégis jó magyar
is tud lenni.

Mit e hát az óra sz á m o tili e t ő 1eg 1e gal á bb a mos t a n-t
heti 10 órát k i v á nj u k fenntartani. Egyebekben a vá-
la s z t m á ny á 1tal el fog a do t tel v eke t mag u n k é v á tes z-
szük s egyszersmind az anyag részletes megállapí-
tását óhajt juk.

Men nyi ség tan.

A mennyiségtan eddigi anyaga továbbra is fenntartandó, csak az
egyszerű könyvviteltan és a gyakorlati földmérés, mivel ezekből az idő
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rövidsége miatt positiv eredményt elérni ugy sem lehet, hagyandó el. To-
vábbá a kúpidomok szerkesztése a rajzhoz volna csatolandó.

A tananyag beosztása is ugy maradjon meg, a mint a fönnálló tan-
tervben van, csak a Il. osztályban az algebrát előzze meg az arithmetikai
anyag teljes befejezése. Az albizottság azon javaslata. hogya mértan
tanítása már az 1. osztályban kezdödjék, el nem fogadható, mivel a ta-
nulók előképzettsége akkor még a képzőintézeti mértani oktatást meg
nem engedi. Ilyenformán a IV. osztályba is volna teendő 1 mértani óra.

A Il. osztály mennyiségtani óraszáma l-el szaporítandó volna, mivel
a számtani anyag 2 órán fel nem dolgozható. Átalában helyeseljük
Sch ere r Sándor -Mennyiségtan tanításáról. irt dolgozatát.

Föl d raj z.

Csatlakozunk Kármán Mórnak a választmány által is elfogadott
indítvanyához.

Törté net.

Miután nem tartjuk a legczélszerübbnek a bizottság történeti tanterv-
javaslatát, e helyett a következőt ajánljuk.

J. évf. Ókor. Csak a görögök, rómaiak. Középkor legfontosabb
eseményei. Hetenkénti 2. ór a.

ll. évf.jihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAU jkor. Legujabb kor. A legfontosabb események. Het e n-
k ént i 2 óra.

Ill. évf. Magyarok története. Het e n kén t i 2 óra.
IV. évf. Alkotmány tan. Módszer Het i 2 óra.
A keleti népek történetének tanítása nem okvetlenül szükséges. Anná i

több idő fordítható a görög és római történetre.
A világtörténelmet a hazaitól elkülönítjük. Mert ha a tanuló a vi-

lágtörténelmet ismeri, akkor a magyar történeti eseményeket könnyebben
és mégis mélyebben fogja fel, mint a nélkül. Hogy mikép lehessen a nem
mellőzhető világtörténelmi eseményeket min d a magyar történettel ter-
mészetes, szoros kapcsolatba hozni, nem képzelhetjük el. Az csakis a
magyar történelmi tanítás rovására történhetnék meg és a kapcsolat csak
mesterkélt lehetne. Amerika fölfedezése még sincs valami erős kapcsolat-
ban Magyarországgal ; a renaissancze országa mégis csak leginkább Olasz-
ország. A történeti tananyagot is rés z 1 e te z ni kell.

Ter m ész e t tud o mán y o k.

Javaslatkészítők a gazdaságtan és az anthropologia alá helyezték a
természettudományi tárgyakat és pedig mindezt nemzetgazdasági szem
pontokból. Bármily sok hasznot látunk eberendezésben is, az anthropo-
logiat első sorban mégis azért óhajt juk tanítani, mert az önismeret a m ü-
véltséghez tartozik, s hogy a növendékek pedagógiai müveltsége alapos és
teljes legyen, hogy tökéletes e m ber t tudjon nevelni, nem pedig azért,
hogy íöldmivest, iparost. katonát tudjon képezni, vagy pláne orvossá
legyen. Ez utóbbi hasznok mintegy meUékterményekül ugyis meglesznek,
ha az általunk jelzett elvek alapján állunk is, de éppen azért nem szük-
séges feladnunk a tiszta pedagógia álláspontját. .Hasonlóképen van a dolog
a természettudományokkal is. Ezeket azért tanulja a leendő tanító, hogy
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az őt körülvevő természetet megértse, hogy azt szeresse, hogy tehát művelt
emberré legyen. E tekintetben különösen a vegytan áll elsörendü helyen.
E tárgyakat tehát a gazdaságtan szolgálatába állítani csak annyiban volna
szabad, a mennyiben. az emlitett czélok hátránya nélkül lehet.jihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A test- és egészségtan tanítására nézve az albizottság azon javas-
lata, hogyatesttan az állattannal kapcsolatosan tanittassék, helyes s ezt
a választmány is elfogadja; de éppen azért nem érthető a választmány-
azon változtatása, hogy nem a z á II att an elő t t kivánja befejezni
a test- és élettant. hanem egész éven at külön órákat jelöl ki neki.

A midőn azonban kivánatosnak tartjuk, hogya test- és élettan az alat-
tan előtt és azzal kapcsolatosan taníttassék, másrészt nem tartjuk helyesnek,
hogy az ev elején minden órát e tárgynak szánjunk, mert akkor a n ö v ény-
tan í tás egy ó r á t ves z it. Helyesebb volna, ha a választmány ré-
széről kontemplált heti 4 órából (az albizottság javaslatában kijelölt heti
3 óra föltétlenül kevés!) ősszel 2 óra növénytanra es 2 óra emberi
test- és élettanra fordíttatnék. a tél beáltával pedig mind a 4 órában test-
és élettan taníttatnék ezen tananyag befejeztéséig. A téli időszak többi
részében ugyancsak mind a 4 óra állattanra, a tavaszi idöszak alatt pedig
ismét 2 óra növénvianra és 1 ora álIattanra volna fordítandó

Aszel'ves vegytannak, melynek a szervetlen vegytannal. mint külön
tantárgynak kell szerepelnie, a javaslatok órát nem jelöltek ki. Ennélfogva
a IV. osztályban egy szerves vegytani óra felveendő.

A természettudományok s a gazdaságtan és kézi ügyesség tantervét
egyebekben az albizottság javaslatával a választmány által tett változta-
tásokat is beleérve, helyesen megoldottnak tartjuk.

Éne kés zen e.
Az egyházi zene nagyobb mérvü tanítását a jelen viszonyok között

szintén okadatoltnak látjuk s ezért mérsékelt órafölemelést szintén óhaj-
tunk. Tekintve azonban azt. hogya felsőbb osztályokban már jobban lehet
a zenetanítást minél több külön gyakorloóra kijelölése által előmozdítani.
mint az egé:;z osztályoknak zeneórák on való oktatása által, azért a felső
osztályok részére a bizottság által megállapított óraszámot 1 esz á II í t-
h a t ó nak tar t juk. A következö órabeosztást óhajt juk.

1. osztál y heti 5 óra
TI. » 5 »

lll.» »4»
IV . » 3 >

Nem csatlakozunk ft választmány azon javaslatához, hogy az I. oszt.
az első félévben csak éneket tanuljon és pedig egyrészt azért, mert a
változó hangu tanulok legnagyobb °lo-a csakugyan ezen osztályba esik,
másrészt pedig a zongoraoktatás így az J-ső évben nagyon jelentéktelen
haladást tenne.

Raj z é s s z é P irá s.
Javasiatunk a következö :

a) Rajz.

I. oszt. A látszattan elemei. Mértani ábrázolás. Síkdiszítmények
heti 3 óra.
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Il. oszt. Szines síkdiszítmények Rajz a táblára. Szintan heti 2 óra.
Ill. oszt. Dombormű készítmény ek r. árnyékolassal. Színtan heti 2 óra
IV. oszt. Módszertan heti 2 óra.

b) Szépirás.

L oszt. Magyar folyóirás és diszirás heti 2 óra.
II. oszt. Ugyanaz és rondirás heti 1 óra összesen heti 12 óra.

Tes t g Y a kor 1 a t é sjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAj á t é k.

Az albizottság javaslatához hozzájárulunk, azonban szükségesnek
véljük azt, hogy alV. osztályban annyi torna-eln.élet is taníttassék, a
mennyit a növendékek heti egy órában el birn ak sajá-
t í tan i. Ennélfogva ezen osztályban az órák száma l-gyel szaporí-
tandó volna.

Mindezek világosabba tételére szolgáljon az óráknak s a tantárgyaknak
alábbi, az albizottság javaslata mellé állított kimutatása:

Tantárgy

H · II 21
ittan II

Neveléstan I -
Gyakorlati tanítás II -

Magyar nyelv 4
, Német nyelv 2
Mennyiségtan 3
Földrajz 2
Tört. és alkot. tan 2
Term. tudomány 3
Gazdaságtan és
kézi ügyesség

Ének és zene
Rajz és szépirás
Torna

Összesen

4
5
6
2

I 31

2

4,/ 4r ~
2 2

2 3

4* 2

4 4

6 5*
4 3*
2 2

33 I 33

2
3

4
5
5*

l'QPONMLKJIHGFEDCBA2 _

! 32'x-

I

2 2 2 8 8
3 2 2 8 9*
1 '10 9 II 10*

/4 2 3* 14 15*
3':' 2 2 8 10*
3 2 2 11 13*
2 - - 6 6
2 2 2 9 8"
5 2 3** 12 14"

2
4*

2
3
1
4
2
3
2
2 I

51
4 4 4 4 16 16
5 4* 5 3* 21 17*
2 2 2 2 14 12*

2 2 2 I 3* 8 1 9*- ...•...--1-- ..•..--
33 I 33 33 I 33 130 :13P

4
2
5*
2
2
2

Jegyzet: a *-gal jelzett számok az albizottság javaslataban kijelölt óraszámhoz
képest változást jelentenek.

H 1 óra szerves vegy tan.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A r á n y i A n t a l ,

tanári széki elnök.

K a r o l i n y j l 1 i h á l y ,

tanári széki jegyző.
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T a n t e r v - j a v a s l a t a n e v e l é s t a n i t á r g y a k t a n í t á s á r a .jihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
I

I. osz tál y.

Tes t- és éle t tan. Hsti 2 óra. A test szerkezetének és életrnükö-
déseink ismertetése. Az észszerű életmód; a gyermekek testi nevelése [L
<Jelentés a ped. albizottság müködéséröl- 1891. jun. 33'1 1.]

L éle k tan. Heti 1 órán. Az érzékszervek müködése. Az érzet.
Figyelem. Testi érzelmek. Önkéntelen mozgás. Ösztön. '

G y a kor l ó isk o l a i h o spi tál á s. Egész osztál y heti egy órán.

II. osztály.

L éle li: t a: n. Heti 3 órán. A képzet. Fogalom. Emlékezet. Gondolko-
dás Az érzelmek osztályozása. A külörnbözö érzelmek. Hajlam. Szenve-
dély. Akarat. Lelkiismeret. Jellem. Nemi külömbségek. Vérmérséklet. A
lélektan, mint tudomány, elemi modorban. Minden lelki müködés és jelenség
tárgyalását minél nagyobb számu s lehetőleg a növendékek tapasztalati
köréböl vett példák vezetik be, mire a tárgy kifejtése, a lélektani törvény
megállapítása és végül annak neveléstani alkalmazása következik.

Gyak o ri ó isk o 1 a i lát o gat á s. Egész osztály heti 1 órán. A ta-
nításról a növendékek rövid naplót vezetnek.

Ill. osz tál y.

Nép isk o 1 a i pe d ag ó g i a é s sz er v eze t tan. Heti 2 órán a)
oktatás. Az egyes tantárgyak módszertana. Általános módszertan. Tanterv.
Orarend. Magángyakorlatul részletes tanmenetek.

G y a kor 1 ó isk o l a j 1 áto gat á s é s abb a n val óta n í tás.
Heti 2 órán. A két óra közül az egyikén két növendék fél-fél 6ránként
tanít, a másikon a tanítás biráitatik meg. A tanító növendék tárgyát elő·
zetesen kidolgozza. A birálatról napló vezette tik és 'pedig felváltva. Minden
növendék minden egyes tanítás tervezetét a minta tanítási füzetbe bevezeti.
Az igazgató és gyakorlóiskolai tanító felügyelete alatt tartott 'tanításon
kivül mindennap egy-egy külön hospitál a gyakorlóiskolában Az illető
tapasztalatairól naplót vezet. Ez alkalommal a hospitaló növendék kisebb
önálló tanítással is megbizható.

IV. osztály.

Nép isk o 1 ain ev elé s- é s sze r ve zet tan. Heti 1 órán b)
Népiskolai nevelés. Az iskola, család, társadalom. A népiskolai fegyelem.
A népiskolai czéljaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAc ) Népiskolai szervezettan. A népiskola helyzete a
közoktatásügyi szervezetben. A tanító, igazgató, felügyelet.

A nevel é seI m éle t éne 1, tör t éne te. Heti 2 órán. A nevelés
története mívelődés-történeti alapon, kiváló tekintettel a népiskola legujabb
kori állapotára és a magyar népoktatásügy fejlődésére.

G y a kor l ó isk o 1 a i lát o gat á s é s a zab ban val óta n í tás.
Heti 2 órán. A gyakorlati tanítás a Ill. osztálynal jelzett mödon ejtetik
meg. Ezenkivül minden növendék - az osztály növendékeinek számához
képest - a gyakorlo iskolában fél vagy egész héten at hospitál s ta-
pasztalatairól naplót vezet.
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J e g y z e t .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA czélt nem láttam szükségesnek felvenni mivel az a régi
tantervben, szarintem is. teljesen kifogástalanul van körül irva.

Meg o kol á s.

Mindenekelőtt jónak látom kijelenteni, hogy kiinduló pon túl MáI nay M.
kartárs és pedagógiai albizottság tervezetet vettem fel. [1. Magy. t. képző
1891. jun. sz.] Éppen azért a továbbmenő részletezést nem láttam szük-
ségesnek s erre nézve bátorkodom Malnay kartárs dolgozataira utalni.

Én is azon kezdem, hogy a régi keretben kivánok maradni. Mig
azonban ez sokaknál csak szólásmód, mert bizony egyik-másik kartárs
nagyon is elhagyja azt a régi keretet, addig én, mint a tananyag meny-
nyiségét, mint a tantervnek arra szánt idejét elégségesnek találom. Azt
mondják, a kijelölt tananyag a felvett óraszám alatt el nem végezhető ;
kérünk tehát több órát. Őszintéri megvallva, mitől sem félek inkább, mint
az ilynemű követelésektöl ; mert ebben látom a tulterhelésnek magvát.
Hiába hivatkoznak előttem német példákra, az, legalább ezen tekintetben,
előttem nem bizonyit. Mert, hogy egyebet ne említsek, inkább tudjanak a
mi tanítóink kevesebbet, csakhogy ép érzéküek maradjanak, ne ugy, mint
a német tanítók, kiknek 60 70% rövidlátó. De meg nem is ismerhetem
el, hogy a mostani rendszer egészen oly rossz, hogy annak alapján jó
tanítókat nevelnünk egyáltalában nem lehetne. Hisz annyi közöttük a ki-
váló egyén, hogy ma-holnap örvendetesen félnünk kell. hogy nyakunkra
nőnek.

Mindebböl azonban nem azt következtetern, hogy tehát ne bolygas-
suk a dolgok rendszeres folyását és összetett kezekkel pihenjünk a sem-
mittevés párnájan. Minden jónak ellensége a jobb; épp azért en is bá-
torkodom legjobb meggyőződésem szerint e -jobbv-ra vonatkozó véle-
ményemet röviden elmondani. É':i itt látom helyen valónak a neveléstani
és egyéb tantárgyak egymáshoz való viszonyát illető véleményemnek kife-
jezést adni.

A neveléstaní tantárgyak adják meg a növendéknek a tanítóképző-
ben a szakképzettséget, a többi tantárgyak az általános műveltséget: a
kérdés tehát oly módon is volna íormulázható : minő viszonyban álljon a
tanítóképzőben a szakképzettség az általános képzett ség hez ? Azon fel-
fogást, mely a szakképzettség nyujtását a két utolsó tanévre veli csopor-
tosítandónak, egyáltalában nem tudnám aláirni. Nem pedig azért, mivel
ezen felfogásból az' következik, hogy az általános műveltséget nyujto tan-
tárgyak, minden neveléstani és methodikai vonatkozás nélkül, tárgyalt as-
sanak. Ha ezen eljárásból egyéb baj nem származnek is, mint az, hogy
a növendék, majdan az életbe kilépve, nem a módszertani órákon nyert
utasításokat. hanem azon példát követné, melyet az egyes szaktanárok a
tanítás által nyujtottak : már ez elég volna arra hogy azt kepzöinkben el
ne fogadjuk.

A mondottakból önként következik, hogy én, a tanítóképzés terén
az általános és szakképzettséget egymástól elválaszthatónak egyáltalában
nem találom ; az igazi tanítóban e kettőnek egymást annyira át kell hat-
nia. mint a vászon fonalainak. A valódi tanító minden ízében, ugyanazon
időben, szakember és művelt ember. Az általános műveltséget és szakkép-
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zettséget nvujtó tantárgyak kapcsolatát azonban nem abban látom. hogy
minden egyes szaktanar, tantárgyának mintegy függeléke képen, annak
módszertanát is nyujtsa ; hanem sokkal inkább abban. hogy tantárgyát
annak első elemeitől kezdve. az elemi módszertan szabályainak megfelelő-
leg dolgozza fel. Ha a szaktanár tantárgyának módszeréről beszél, de
tényleg nem a szerint jár el: ez felfogásom szerint, csak olyan szó-be-
széd lesz, mintha azt a neveléstan tanára tanítja minden gyakorlati alkal-
mazás nélkül.jihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

V éleményem tehát abban pontos ul össze, hogy leghelyesebb
volna minden. egyes tantárgyat, melv a népiskolai oktatásnak is tárgyát
képezi, két concentricus körre osztani: az első körben a tantárgy elemi
része módszertanilag a megfelelő módszertani utasitásokkal együtt tanít-
tatnék : a második körben pedig, a methodika törvényeit itt sem téveszt
ven szem elől, ugyanaz, a tudománynak megfelelőleg, bővíttetnek ki. Ez
azonban nem zárja ki, hogyaszaktanár tantárgyának elvégzése után a
közben nyujtott módszerteni utasitásokat és követett eljárást rendszerbe is ne
foglalja. Az ily természetű dolgokra nézve áll az a közmondás : centum repe-
títa manent. Hogy ezen elvet gyakorlatilag miként velném foganatesttan-
dónak, arra nézve a német nyelv tanítására kidolgozott javaslatban ki-
vántam példát nyujtani. Ezen elv foganatosítása a magyar nyelv, szám-
tan, földrajz stb tanításában könnyebb, mint a német nyelvnél.

A mi a •neveléstani tantárgyak szerepét és azoknak egymáshoz való
viszonyát a tanítóképzöi oktatásban illeti, arra nézve a következőket ba-
torkodom elmondani:

lVlinden sikeres müködésnek alapföltétele a czéltudatosság. A társa-
dalmi. politikai életben, a művészet, az irodalom terén stb. csak az fog
maradandó alkotásokat létesíteni, a kinek határozott czélja van sennek
teljes tudatával is bir.

Nem lehet ez másként a nevelő-oktatás terén sem.
. Hogv ezen czél a nevelő-oktatás terén megállapíttathassék. azon kér-

dést kelJ fölvetnünk : mitől függ minden nevelés és oktatás sikere? Erre
más felelet nem lebet, mint ez: a helyes módszertől; egy olyan módszer-
töl, mely ugy az egyes tantárgyak természetét. mint a lélek általános fej-
lődését és egyéni sajátságait tekintetbe veszi. A neveléstani, sőt talán nem
tulozok, ha nt állítom, hogy minden tantárgy tanításának a képző- inté-
zetben legföbb czélja az. hogy a leendő tanítókkal helyes módszert sajá-
títtassunk el és pedig nem ugy, hogy ők azt csak elméletileg tudják, ha-
nem úgy. hogy azt a gyakorlotban minden alkalommal kövessék.

Ez az oka annak, a miért én a neveléstani tárgyak középpontjává
a módszertant kivánom tenni, mely körül a többi neveléstani tárgyak csopor-
tosulnak és a mely felé mint ezél felé állandóan törekednek Ennek szol-
galataban kell, hogy álljon a test- és élettan, hogya módszertani utasítá-
sok a physiologia törvényeivel ellentétbe ne jőjjenek: a lélektant, a gon-
dolkodás törvényeit azért tanítjuk, bogy módszertani eljárásunknak ala-
pot teremtsünk, a nevelés történetét, hogy módszertani oktatásunk meg-
gvözödéssé érlelődjék; azért kivánom én, hogy minden egyes szaktanár sa-
ját. tárgyában ugy járjon el, hogy a leendő tanítóban a módszeres eljárás
mintegy vérré váljék.
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A mondottakból önként következik, hogy én nagy hibának tartanám,
ha a módszertan tanítása az intézet vezetőjének kezéből kivétetnék, mert
az ezáltal éppen azon eszköztöl fosztatnék meg, miáltal az egységes veze-
tés éppen lehetövé válik. Az intézet vezetöje a módszertan tanításának
kiadása által kezéből mintegy a gyeplőt -is kiadja. A módszertan által
van csak az intézet vezetőjének alkalma az egyes szaktanárok netalánjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAkü-
lönbözö módszertani eljárasa között összhangot létesíteni, a differentiakat
kiegyenlíteni. .

Ezeket előre bocsajrva, lássuk az egyes tantárgyakat.
1. Tes t é s éle t. tan. E tantárgy a régibb tantervben önállóan

nem szerepelt, csakis mint a természetrajz része fordult elő. Hogy mi in-
dította az intéző köröket arra, hogy annak egyszeribe oly nagy teret en-
gedjenek, arra inkább csak következtetni lehet. Valószinűleg észre vették,
hogy. az országos közegészségügyi viszonyokat illetőleg sok a kivánni való,
hogy gyermekhalandóság nagy stb; e bajon szerintük tehát csakis az
egészségtani ismeretek terjesztése által lehet segíteni. De vajjon egészen
igy áll-é a dolog? Igen helyesen jegyzi meg Dittes: «Mig eddig a peda-
gógianagyon is kevés figyelembe vételben és bizalomban részesüit, legyen
most képes oly dolognak kivitelére, mely egyáltalában nem tartozik híva-
táskörébe ; legyen fizetésre képes ott, hol más, ünnepeltebb és gazdagon
jutalmazott tudományok csődöt mondtak Ha a tanítók képesek volnának
arra, a mit tőlük kivánnak, akkor nagyobb tiszteletet és magasabb díja-
zást érdemelnének, mint a legjobban dijazott egyetemi tanárok. mint a
miniszterek, mint a tábornokok. De a segélykiáltás, melyet az idők szűk-
ségében hozzájuk intéznek, mivel mások kátyúba jutottak, hiába való'
lesz ... » (1. Paedagógium 1891. jan. sz. 219 lap). Nekem ugy tetszik,
hogy az egészségtan oly előre tolt szerepének a legutóbbi tantervben szin-
tén ily háttere van.

Mindezekből azonban én nem azt kivánom következtetni, hogy az
egészségtan a tantervből törültessék ; csakis azt, hogy oly keretre szorít-
tassék, hogy azáltal a nálánál neveléstanilag fontosabb tantárgy ak el ne
nyomassanak. Mert vegyük fel, hogy az egészségtani ismereteknek a tan-
tervben még egyszer annyi tért engedünk, mint a mennyit az a jelen
tantervben elfoglal: vajjon segítünk-e azáltal közegészségügyi viszonyain-
kon, vajjon tapasztalhatjuk-é általa a gyermekhalandóságot? Egyáltalában
nem. A tanítóképzőben nyujtható minden egészségtani tanácsunk nem oda
lyukad-é ki: gyanus esetekben fordulj e szakértő orvos véleményéhez ?
Avagy vizsgáljuk a közegészségügy föltételeit, mint a táplálkozást, lakást.
ruházatot, helyes életmódot: melyiket van módjában az iskolának e négy
közül nyujtani? Legfeljebb az utóbbira nézve adhat tanácsokat; aharom
első pedig teljesen a nép vagyonosságától függ. S a mennyiben az iskola
a népet értelmesebbé teszi, az értelmesebb nép pedig vagyonilág is in-
kább emelkedik: annyiban az iskola közvetve az egészségügynek is szel-
gál; de közvetlenül vajmi keveset tehet.

Vagy vizsgáljuk az egészségtant, mint a testi nevelésnek egyik ré-
szét: akkor is azt látjuk, hogy a testi nevelés a szülök, orvos és iskola
közt olyformán oszlik meg, hogya pozitiv szerep a két elsőnek jut, az
iskolára pedig csak inkább a negativ szerep marad. Az elmondottak eléggé
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indokolják, ha én a test- és élett- n tanítását azjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAr. osztályban heti 2 órára
vélem korlátozandónak.

A mi a tanítás elintézését illeti, nem helyeselhetern azon eljárást,
mely minden egyes életszervnél annak müködésél is tárgyalja. A test szer-
vezete olyan élő gépezet. a melyek közül a legkisebbnek is müködése csak
akkor érthető meg, ha az egészet ismerjük. Felfogásom tehát az, hogy
elébb a leiró rész külön, aztán az élettani rész taníitassék.

2. L éle k tan. Az előadottakból önként következik, hogy igényte-
len felfogásom szerint a lélektan a módszertan mellett a tanítóképző-inté-
zet legfontosabb tantárgya.

Tagadhatatlan, hogy annak tanítása elé többrendbeli akadály gördül.
Először is a lélektan részint a neveléstan, részint a módszertan alapvető
tudománya s mint ilyen okvetlenül azokat megelőzőleg tanítandó. Ugy, de
a tanít oképzöbe lépő növendékek vajmi kevéssé érettek a lélektani igaz-
ságok megértésére. Valószinűleg ezen ok inditotta az eddig kiadolt hiva-
talos tantervek készítölt arra, hogya lélektan mint rendszerbe foglalt egész,
vagyis tudomány, a tanítandó tantárgyak közé föl se vétessék. Ez, felfo-
gásom szerint, felette nagy hiba volt, mert minden neveléstani tudomány
rendszeres lélektani ismeretek nélkül homokra épült vár.

Azon szükségességet , mely elkerülhetetlenné teszi, hogya lélektan,
mint alapvető tudomány, a képzőintézeti tanfolyam elején taníttassék,
másrészről növendékeink zsenge elökészültségeit és felfogasi képességet
ekként vélem kiegyenlíthetőnek, hogy a lélektani ismereteket két con cent-
ricus körre osztom. Az első körbe azon lélektani jelenségeket veszem fel,
melyek az érzéki élettel szoros viszonyban vannak s annak mintegy ki-
folyásai; a második körben az első cursus tárgyait bövítern, fokozatosan
fölfelé haladva mindaddig, mig végre a tudomány fogalmához jutunk.
Ezen berendezés mellett annyival inkább reménylek czélt érni, mivel
egyéni tapasztalataim azon meggyőződésre vezettek. hogy a lélektan meg-
-értését nem annyira a tárgy természete, mint inkább annak tárgyalási
módja tette eddig is nehézzé. Mert hisz mi a képzőintézetben nem a lé·
lektan függő kérdéseit kivánjuk tárgyalni, hanem annak oly részeit, me-
lyek a tudománcban -- nem számítva a materialistakat - már vita tar-
gyát nem képezik. A megértés könnyítését kivánom elérni, midőn minden
lélektani törvényt lehető nagyszámu példából s az azokhoz csatolt meg-
beszélésból kivánok levezetni. Hogy pedig a lélektani törvények ne mint-
egy a levegőben lebegjenek, azért jónak látom annak neveléstani alkal-
mazását minden egyes törvényhez csatolni. Ily módon a neveléstan egy
részének külön tárgyalása elesnek, mi azonban nem zárná ki azt, hogy
a lélektani ismeretek alkalmilag a két utolsó tanfolyamban is, fel ne ujít-
tassanak.

A lélektanra vonatkozó felfogásom eléggé indokolja, hogy annak
minél nagyobb tért kivánok annyival inkább, mivel a gondolkodás törvé-
nyeit is e keretbe óhajtom szorítani

3. Nép isk o 1a i p e d a góg i a é s sze r ve zet tan és pedig:ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
a . Okt at á s. Tekintett el arra. hogy én az összes neveléstani tár-

gyak középpontjává a módszertant kivánorn tenni, az annak számára ki-
jelölt tér inkább kicsinynek, mint nagynak mondható. Elégségessé csak az
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által válik, ka annak czélját a szaktanárok iq a fentjelzett módon előse-
gítik; ha a neveléstan tanára csak az általános törvényekkel fog lalkozik,
a részletező utasításokat pedig a szaktanárok nyujtják aik alm i 1 a g. Az in-
ductiv eljárás követelményének kivántam megfelelni, midön a részletes mód-
szertant az első helyre, az általánost a második helyre tettem.QPONMLKJIHGFEDCBAI t t még
csak azt látom jónak fölemlíteni, hogy nem helyeselhetem azon eljárást,
mely az egyes tantárgyak módszertanát történeti fejlődésben nyujtja. A
történeti fejlődést a növendék csak akkor képes méltatni, midőn az egész-
ről már tiszta és világos fogalma van; ez tehát csak a végismétlés fona-
lán nyujtható.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

b . Népiskolai nevelés és
c. népiskolai szervezettan; E pontokhoz külön okadatolás csatolását

feleslegesnek vélem.

4. A nevel é s e l m éle t éne k tör t éne t e. Az általános ember-
szeretet a világtörténelem tanításának fonalán, a hazaszeretet a nemzeti
törtenelem fonalán fejlődik ki az emberi lélekben; az igazi hivatásszere-
tet a tanítóban a neveléstörténelem fonalán alakul ki. Nemcsak a növen-
déknél, de még a felnőtt embernél is az egyéni sokkal közelebb van hoz-
zánk sokkal inkább lelkünkhöz szól, mint az általános; ebből önként kö-
vetkezik. hogy én a neveléstan-történet azon módjat tal álom leg megfele-
löbnek, mely azt neveléstani életképekben nyujtja.

De itt is a tanítás sarkpontját nem a száraz életrajzi adatokra, m in t

inkább a neveléstani eszmékre vélem helyezendőnek. A népnevelés ügy
minden herosának eszmei azoknak müveiböl ismerhetők fel. Szűkségesnek
látom tehát, hogy minden neveléstani iró müködése azoknak egy-egy
munkája kapcsán tárgyaltássek. Evégbőloda kell hatnunk, hogy a kor-
szakalkoto nevelők munkáiból minél teljesebb gvüjtemény álljon rendelke-'
zésünkre. Ez irányban már is meglehetőset haladtunk; ez remélnünk en-
gedi, hogy a kultur nemzetek haladását e téren is hovatovább meg fog-
j uk közelíteni.

5. Gyak ori ó isk o 1a i 1áto gat á s é s a zab ban val óta-jihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
II í tás.

Gyakorlat az élet mestere. Ezen igazság talán sehol sem érvényesül
annyira, mint a nevelés és oktatás terén. Éppen ezért a képzőintézeti nö-
vendékeknek gyakorlóiskolai látogatásait nem lehet elég korán elkezdeni. Ez
ok indított engem arra, hogy azt már az első osztálylyal megkezdessem.
Nagyon jól tudom én azt, hogy azokkal e fokon még kézzelfogható ered-
mény el nem érhető; de nem is az itt még a czél, hanem csakis az.
hogy a leendő tanító minél előbb szokjék a népiskolához és a gyer-
mekekhez.

Engem hosszas nevelői tapasztalatom arról győzött meg, hogy a ta-
nítóknak' talán különben gyengébb gyermekei a gyakortat terén hamarább
kivál nak, mint más náluk tehetségesebbek. Honnan ezen jelenség? Onnan,
mert a tanítók gyermekeinek mintegy légkörük az iskola és a kis gyer-
mekekkel való bánni tudás vérükké válik Ezen felfogásból kiindulva, Hem
is kivánom én, hogy növendékeim e fokon tapasztalataik ról jegyzetet ve-
zessenek; megelégszem, ha tárgyi ismereteiket némileg kiigazitják, mert
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hogy erre is van szükségük, azt mindnvajan ' nagyon jól tudjuk, és az-
iskolában megszoknak.

Tekintettel arra, hogy a növendékek a második osztályban lélektant
is tanulnak már és pedig neveléstani alkalmazással, e fokon a passziv
szemlélettel nem elégedhetünk meg: meg kell növendékeinktöl kivánnunk,
hogy a tanító nevelési eljárását megfigyeljek s észleleteikről naplót vezes-
senek. Nem fölösleges, sőt kivánatos, ha a gyakorloiskolai tanító ez osz-
tály minden ilyen látogatása alkalmával figyelmezteti a növendékeket arra,
a mit észre kell venniök.

A növendékek aktiv szereplése a gyakorlóiskolában a Ill. évfolyam
mal kezdődik és pedig fokozatosan azon tantárgyakra terjeszkedve ki, a
melyeknek módszere a modszertani órákon már el lett végezve. A minta-
leczkéknek kidolgozása eleinte legyen minél inkább kötött, azaz a gya-
korlóiskolai tanító utasításai szerint elkészített és az igazgató által kija-
vitott. A haladás fokahoz képest hovatovább e téren is szabadabb moz-
gást engedünk növendékeinknek. Hogy minden egyes tanítás, ne csak az
illető növendékre, de az egész osztályra is produktiv legyen, elkerülhet-
lennek vélem, hogy minden ilyen tanításnak legalább tervezetét minden
növendék bevezesse az erre rendelt füzetbe. A gyakorlati tanításokra szánt
időnek legalább egy harmadrésze a megejtett tanítások birálatára fordí-
tandó; ezeri bírálatokról megállapitott sorrendben a növendékek által napló
vezetendő. Ily módon minden egyes tanítás minden külön növendéknek
közkincsévé válik.

Hasonló módon járunk el a gyakorlóiskolai tanítást illetőleg a IV.
évfolyambeliekkel is; azon hozzáadással, hogy még a HJ. osztályban meg-
elégszünk egyes leczkék helyes feldolgozásával, a IV, osztályban figyel-
münket arra is kiterjesztjük, hogy vajjon miként tudnak eljárni növeride-
keink a kombinált évfolyam okkal.

A gyakorlati kiképzés 'szempontjából ezen próbatanításokat még nem
tartom elégségesnek, mert a növendék az ily fellépéseknél több oldalu
birái at alatt lévén, feszelyezve érzi magát, egyénisége nem nyilvánulhat
szabadon. Szükségesnek vélem, hogy ezekhez mintegy az 1. és II. osztály-
beli hospitálás folytatásaként, az egyénekkénti látogatás is járuljon és pedig
olv módon, hogy aHI. osztálybeliek 1-1 egész napon át, a IV.-beliek közül
1~ 1, - az osztály népességéhez képest - fél vagy egész héten át a
gyakorlőiskolaban legyen. Ezen hospitálás idejét a növendék csendes figye-
léssei tölti el és észleleteiről naplót vezet, mi azonban nem zárja ki, hogy
a gyakorloiskolai tanító egyik vagy másik tantárgy tanítását időközönként
a hospitáló növendékre bizza. Tudom én azt nagyon jól, hogy ezen be-
rendezés mellett az elméleti tantárgyak szenvednek; de ez a kár dusan
kárpótoltatik azon haszon által, a mi a növendékekre a gyakorlőiskolaban
való huzamosabb létel által háramlik.

Ime ezekben kivántam röviden elmondani véleményemet a nevelés-
tani tantárgyak tanítását és az azokhoz tartozó gyakorloiskolában való
szereplést illetőleg. Megvagyok győződve, hogy, ha a szerint járunk el,
nemcsak hivatásuk magaslatán álló, szakavatott, - de müvelt tanítókat
is nyerünk.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

S o m o g y i G é z a . .
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A vajudó tanterv-javaslat körül most indult meg a legtanulságosabb
vitatkozás, mikor már csaknem kifogy tunk az időből és térböl. A vidéki
kartársak csakugyan várták a bizottsági tervezeteket, hogy nyilátkozhas-
sanak, - amint a multkor volt szerenesém ezt konstatálni; - most pe-
dig alig remélhetünk magvasabb vitákat, hogy az óra féltizenkettöt mutat.

Tehát most, in statu nascenti, hogy a szóözön be ne iszapolja a
termést, bátor vagyok még egy-két rövid észrevételt megkoczkáztatni.

Az albizottság aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa m a g y a r n y e l v tanítási anyagát nagyon szétdara-
bolta. Megvallom, aggodalmaim vannak. Mert azon anyagot, mely mint-
egy önmagát kerekíti ki osztályonkint, kár lenne elszabdalni. Vagy kon-
czentrikus tanítási menetre akar e javaslat utalni? Erre a kísérletezésre
kár volna időt vesztegetni. A stilisztikát három kurzusra szabni! Egyet-
lenegy tárgy sem kínálkozik oly könnyü feladatnak készülőben levő tan-
tervünk megalkotásánál, mint a magyar nyelv és irodalom.

Dolgozzuk fel az 1. osztályban any elv é s mon dat tan t ala-
posan, de nem csupán tárgyi szernponthól, ezt ugyjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAj , jobbadán magukkal
hozzák a növendékek, hanem kellő, módszerrel, mintegy szoktatóul is. Itt
aztán betelik az a követelés is, amely a magyar nyelvtanítás módszerét a
szaktanártói várja. S ez osztályonkínt megtörténhetik, a nélkül, hogy a
módszerre külön studium válnék szükségessé. A II. osztályban találjon he-
lyet ast il isz tik a és hogy a IlL osztály k ölt ész e t s szó n oki a t-
tan a annál szabadabb an mozoghasson, il ver sta n is elvégzendő a
stilisztika mellett. A IV. osztály órái pedig jussanak az ir o dalom t ö r-
t éne t nek. De csak is ennek. A szemelvények mindazonáltal fontosab-
bak legyenek, mint a száraz életrajzok.

És mivel ez a tervezet szerves egészében hagyja meg a magyar nyelvi
összes anyagrészleteket s igy áttekinthetőbb, a kevésbbé világos fej szá-
mára is könnyebb emésztésü : azért az alkalmas kéz i k ö n y v is több
kilátással kecsegtető, ami szintén nem lehet közönyös kérdés.

Ily értelmü az eddig megjelent javaslatok közt a Bal ó J ó z s e f-
féle. Szivernböl csatlakózon hozzá s ajánlom is lelkem mély meggyőző-
désével. Az ö tervezete részletesebb, óhajtanáni azonban beleiktatni - a
rendszeres nyelvtan folyamán - a magyar idiotizmusok külön tárgyalását
is, mert ma már nem szabad többé udvarias szemhunyással átsiklani a
a tömérdek idegenszerü kifejezés fölött. Tépjük ki gyökerestől s ültessünk
helyökbe üde, életreváló magyar idiornát, szálásrnódot, Mert ne csak
nyelvtant, nyelvet is tanítson a magyarnyelv tanára.

A legkomolyabb veszély fenyegeti nyelvünk tisztaságát. Hát a leendő
tanítókat figyelmeztessük, melyik a magyaros, melyik az idegen kifejezés.
Többet ér ez, mintha a nyelvtan szabálykészletéből czitálgatunk törvényt.
A nyelvtan készült a nyelvből, a nyelv törvényei alapján s nem megfor-
dítva. Hiszen már legalább appropált könyvekben ne akadnánk idegen-
szerüségekre !

Valóban az idegenszerü kifejezések elszaporodása miatt tudományos
irodalmunkat féltenünk kell az élvezhetetlenség veszedelmétől Még a ter-
mészettudományok nyelve az egyetlen (? Szerk.) a hová a nyelvrontás

Magyar tanitóképzö. 12
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még be nem juthatott. Hirlapjaink nyelvezete mindenki előtt ismeretes.
Tisztelet akivételeknekjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA!

Az uj kéz ik ö n y v ek megírására vállalkozókat kérve kérjük:
hegyezzék jól meg tollukat és írjanak m agyar á n. A magyar olvasó-
könyvek és szemelvények pedig ne feledkezzenek meg a tan í t ó n ő-
kép z ő k sajátlagos igéuyeiről sem, ha már külön könyv nem juthat
ezeknek.

** *
AZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAfö l d r a j z tanterve. legalább ugy, a mint azt egyrészt azt első

javaslat, másrészt a Kármán- féle módosítás megállapítani kivánja, azt
hiszem, nem lehet végleges mű. Az első szétforgácsolja az összetartozó
elemeket, a másik pedig nehezíti oly feladattal, melyet az első osztályba
fölvett növendékkel aligha lehet megoldani. Aki csak egy évig tanított
földrajzot tanítóképzöben, igazolhatja, hogy nem igen van mire építeni. És
hogy lehessen a fi zik a i föl d r aj z anyagát kellő hel y r aj z i tájé-
kozódás, sőt az egész földön való biztos tájékozódás híjával tanítani? Ami
Angolországban üdvös, az nálunk kárhozatos lehet. Az angoloknak összes
tanrendszerük elüt- a mienktől.

Nagyon helyes az öt világrészt előbb tárgyalni, mint a magyar bi-
rodalom földrajzát ; hanem a fizikai és mathematikai részt vagy a kettő
közé, vagy ami legczélszerübh volna, legutoljára tegyük. Ha a m at h e-
m at i kai rész az öt világrészszel esik egy osztályra, akkor ettöl az árva
studiumtól megint nem várhatunk sokat. Árvának nevezem, mert azt, hogy
«e 1eme i» (már hogya csillagászati földrajznak), rendszerint olyan értel-
mezésre méltatták, hogy beértek a föld forgásának és keringésének nehány
száraz számadatával s tán a bolygok elsorolásával, a nap és hold távol-
ságának felemítésével (régibb vagy ujabb parallaxisok alapján, az mind-
egy volt), sőt tán még a zodiakust is megnevezték stb., de a szabadban
nem tettek megfigyeléseket pl. a bolygókat, nevezetesebb csillagzatokat, a
téli és nyári ég különféle pompáját, eltéréseit, a térítök praktikus felfogá-
sát, az Állatkör egyes jegyeit illetőleg.

A földrajz-tanítás m ó d sze rét hagyjuk meg a módszertan kere-
tében. Hiszen a jól kezelt földrajzi óra egyuttal módszerét is megtanít ja e
tárgynak. Minek nyujtsunk alkalmat a szürke theoria hiveinek arra, hogy
fél évig csak módszertani elveket fejtegessenek a drága anyag rovására.

A föl d r aj zik é zik ö n y v e k be mennél több tér kép e t ké-
rünk; 01 '0- és hydrográphiai vázlatokat is, mert ezek igen tanulságosak
(pl. az éghajlati viszonyokra), azonkivül könnyen szemlélhetök.

A t ö r t é n e l e m tantervéből látom, hogya világtörténet szerves egy-
ségévei szakít. Részemről ezen alul nem alkuszom. Bár kisebb terjede-
lemben, de ö s sze füg g ő egészet szeretnék látni belőle, még pedig a z
els ő fok o n. Hazánk történelmét ugy is kapcsolatba hozzák a nagyfon-
tosságu események a világtörténettel s ép ezért két kurzust szánnék a
magyar történelemnek s egyet (az elsőt) az egyetemesnek.

Pozsony. B e l á n y i T i v a d a r .
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A z e l e m i képzői t a n t e r v j a v a s l a t n a k mathematikai részéhez,

A tantervjavaslattal foglalkozó bizottságot valószinűleg a tanító-jelölt
leendő életpályáján oly igen fontos -m a ga s abb sz in von a l» biztos
megalapitásának szempontja vezérelte, midőn a tantervnek mathematikai
tananyagát az «általános számtannakjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA» nevezett részszel megtoldvan. a
közönséges számtannak tüzetesebb tanítását amannak rovására lejebb
szállitotta. Eltekintve attól, hogyaközönzés számtan tanításának ilyér-
telemben való sülyesztése sem a javasolt hetí óraszám csekélysége, sem a
képzőbe lépő tanulök ismereteinek fogyatékossága miatt nem mutatkozik
czélszerünek, az algebrá val, melynek tananyaga a kitüzött czélra való
tekintettel bizonyos minimalis határon tul le nem szállithato, az emlitett
mostoha körülmények miatt a legügyesebb tanár sem érheti el czélját. azt
aczélt, mely szerint az algebrai tanítással a növendék számtani ismeretei-
nek világában tág horizon nyilvan meg, az a közönséges számtan tételeit
magasabb szempontból legyen képes vizsgál ni és gyümölcsözöbbé tenni.
A javaslatban rejlő <magasabb szinvonal- az algebrának beh-to, a tanít-
ványok érett megfontolásat igénylő tárgyalásával volna csupán elérhető, a
mi a közönséges számtannak talpra esett. jó eredménynyel járó tanítását
követeln é el nem engedhető föltétel gyanánt, nem az algebrai oktatással
párhuzamosan haladó, sem azt ugyanabban az évfolyamban megelőző,
hanem már elöléges tanfolyamokban végződő alapos tanítását, amely
követelménynek betöltéséhez a meglevő körülmények között egyátalában
nincs kilátás.

Az algebra bevezetésévei a fölületességnek és vele együtt mind az
algebrában, mind a közönséges számtanban való járatlauságnak tárt kapu
nyilnék, a mi abban az esetben is éreztetné romboló hatását, ha az
em líte tt fogyatékosság a tanítói pályára lépőknek egy részében mutatkoz-
nék csupán, a kik a magasabb szinvonal helyett az esetek többségében
ellenszenvet, hogy ne mondjam keserüséget vinnének magukkal leendő
életpályajuk müködési terére a kellőkép meg nem értett és sulyos adó-
ként kirótt tananyag keserü emlékeinek maradványaiban!

Arra az ellenvetésre, hogy az algebra mellözése a közönséges szám-
tannak, mint- a tanítványok előtt nagyobb részben ismeretes tananyagnak,
az érdekeltséget veszélyeztető, lézengésszerű tanításá hoz vezethetne, arra,
a közönséges számtan becsét es egyes részeinek gazdagságát nem kellőkép
méltató ellenvetésre azt válaszolhatjuk. hogy a közönséges számtan elmé-
leti és gyakorlati részeinek kibővitésével és behatóbb ápolásával a kisza-
bott idő czélszerüen betölthető, kivált ha e mellett a mértanra .is, neve-
zetesen a gyakorlati mérésekre, nagyobb gondot forditunk, amely intéz-
kedéssei nem csupán a <magasabb szinvonal- követelményeinek teszünk
€leget, de egyuttal az életpálya müködési terének szilárdabb alapot nyuj-
tunk, a mennyiben ingadozó becsű, fölületes tárg halmaz helyett a gya-
korlatban is használható, biztos ismeretekkel lát juli. el növendékeinket.

A ki a reális tudományágak virágzó korszakában a mathematika
ellen irányzott merényletet lát az algebra mellözésében, fontolja meg. hogy
valamely tantárgy beesének és a 'felmutatott eredmény sikerének leszálli-
tásában nincs biztosabb mód a tárgynak alaptalan, fölületes fejtegetésénél ;

12*
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hogy ily módon sem a gyakorlati tér követelményeinek, sem a magasabb
fokú tanintézet igényeinek nem szolgáltunk; hogy az előretörekvő és magát
továbbképezni kivánó tanító helyes számtani alappal és a közkézen forgó
müvek segélyével biztosabban eligazodhatik, mint a rövid időre szoritott
és kellőkép meg nem emésztett tananyag fölületes tanulásából elsajátitott
halmaznak alapján ugy, hogy bátran elmondhatjuk, hogy az algebra mel-
lőzésével az elemi képző tantervból mind a tanítói müködés emelésének,
mind a tudománynak hasznos szolgálatot teszünk.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

M e n d l i k F e r e n c z .

~iennyiség· taniQPONMLKJIHGFEDCBAt a n t e r v - j a v a s l a t . jihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1 .

<- Már megint egy másik? -» ... fogja kérdezni ijedt boszu-
sággal a mi kedves szerkesztönk ! Igenis, kérem alásan . .. egy más i k t

vagyis szám szerint mondva, egy D egyed i k.
Minden elfogulatlan olvasó be fogja látni, hogy - ha az alábbi

sorokat meg akarom menteni a papiros-kesár veszedelmeitől - minden
békességes szándékom ellenére a már megjelent három mennyiségtani
terv birálatával kell először is foglalkoznom. Mivel azonban ez idő sze-
rint az a fö kérdés, hogy tudok-e azoknál jobbat javasolni: azért birala-
tomban csak az általános szempontok megjelölésére szorítkozom, a rész-
letek felőli nézeteim tolmácsolását pedig igénytelen javaslatomra bizom.

Szükségesnek tartom előre bocsátani, hogy ez alkalommal kizárölag
csak a tan í tás anyag á nak meg á II a p í tás ára és osztályok sze-
rinti beo szt á sár a fogok szorítkozni és nem kivánok kiterjeszkedni
azokra az arnugy sem rendszeres és nem kimeritö módszertani és tan-
meneti kérdésekre, a melyek az eddigi javaslatok némelyikében érintve-
vannak, mert hiszen ezek a tanterv-készüesnek máskülönben sem könnyü
munkáját minden szükség nélkül jelentékenyen nehezítik. (? Szerk.)

Az előttünk fekvő javaslatoknak sok számba veendő jó tulajdonsá-
gát elismerve s a magam javaslata számára is elfogadva, ellenük a kö-
vetkező igénytelen kifogásairnat vagyok bátor előadni.

1. Hibáztatom bennük azt, hogy asz á mta n i anyag a mér tan í-
tói teljesen külön és a mi fö, f ü g get len ü 1', van megállapítva. Ezt a
kérdést már akkor tisztába hozták a szakértők, a midőn a középiskolak
tantervében s az ezekhez készült utasításokban nemcsak a két tárgy anya-
gában állapították meg a legszorosabb kapcsolatot, hanem ennek külsöleg
is kifejezést adtak az által. hogy a két tárgy óraszámát nem külön-külön,
hanem «m enn y i ség tan i ó rák» czime alatt együttesen szabtak ki.
Ugyanezen felfogás nyilvánult érdemes választmányunknak azon határo-
zatáhan is, melylyel a mennyiségtani órákat szintén nem tagozva, hanem
együttesen állapította meg.

2. Nem vagyok egy véleményen a t. javaslattevő urakkal az anyag
meg á II api t ás a tekintetében sem.

3. Lényeges fogyatkozásnak tartom a szabatosságnak hiányát, mely
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sehol sem lehet oly veszedelmes, mint épen egy-egy tantervben, a hol
valamely elasztikus értelmü kifejezés tág tért nyit a félremagyarázásoknak.
De már csak a hazai tanítóképzés számára oly igen kivánatos egy ség szem-
pontjaból is szükségesnek vélem a tantervben a legnagyobb szabatosságot.

4. Nem mindenben értek egyet a szóban forgó javaslatokkal az
anyag nak osz tál yo n kén t i .b eos z tás ára nézve sem. Ebbeli
véleményem ols.adatolásáuI szolgáljon az alábbi igénytelen javaslat.

Mindezeknél nagyobb hibának tartom azt, hogy a 1. czikkirók becses
javaslataikat a -rnjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi n. tanterv szemmel t a r t á s a v a I» készítették.
Ez a <Sz em m el tar tás. volt az az ere dell d ő bün, amelyből fo-
gantattak a többi tévedések és igy tulajdonképen minderr fejszézésem e
-szemmel tartas- gyökereit hasogatja.

II.

Mielőtt javaslatom részletezéséhez fognék, a következö megjegyzések
számára kérem az olvasók szives figyelmét.

Bizonyára köztudomásu dolog, hogy az a tanítási anyag, melynek
kezelése a mennyiségtan tanárának feladatául tekintendő, kétféle elemből
tevődik ÖSS7.e: egyik része ugyanis tisztán a mennyiségtani ismereteknek
bizonyos quantuma, másik .része azonban különbőzö közéleti és tudomá-
nyos dolgoknak, viszonyoknak és körülményeknek tárgyalását kivánja meg.
Épen azért az anyag beosztásánál nemcsak a mathematikai ismeretek foko-
zatosságára, hanem ezen nem mathematikai elemek egymásutánjára is
ügyet kell vetnünk

Szintén nem uj dolgot állitok, midőn a mennyiségtan tanárainak
tapasztalataira hivatkozva azon véleményemet fejezem ki hogy a jelenlegi
min. tanterv alI. osztály .számtani anyagat kivéve, egy osztályra sem
szab túlságos terh-ket, sőt ellenkezőleg bizonyos fitymáló figyelemmel ki-
méli meg a képző növendékeit minden gimnásztikálástól. Épen ezért csu-
pán a II. osztály anyagát vélem apasztandónak a többi osztályokra nézve
azonban még a. tananyag mérsékelt szaporítását is lehetségesnek tartom
eddigi tapaszt ~taimonkivül különösen azért is, mert a mértannak és
számtannak a o. választmány által igen helyesen czélba vett szoros kap-
csolata mindkét tárgy tanításában nagyobb intenzivitásra nyujt alkalmat.

Végre szükségesnek tartom itt különösen is megemliteni azt a sze-
rény véleményemet, hogy az «e gye n 1ő ség. fogalma egyszerűbb, mint
az -a r á n y o ss á g. fogalma akár a maga absolut objektivitásában te

kintsük, akár pedig a tanítóképző növendékeiré vonatkozólag szubjektive
vizsgáljuk és épen ezért a köz felfogás szerint ar á nyi a tok segélyével.
megoldandó számtani és mértani tételeket a más uto n elő áll ó egyen-
letekre alapitott feladatok után vélem tárgyalandóknak. Nehogy valaki azt
vesse ellenem, hogy hiszen az aránylat is egyenlet: kijelentem, hogy én
az aránylat felállításahoz szükséges gondolkodási műveletet magát perho-
reskálom. külömben az időnek, alkalom nak meg a helynek szük volta
miatt a hosszabb bonczolgatást mellőzve kénytelen vagyok igénytelen vé-
leményem támogatása czéljából ezuttal csupán arra hivatkozni, hogy egyes
ujabb franczia és némel iskolai könyvekben az aránylatok egyáltalában
elő sem fordulnak.
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Ezen általános megjegyzések előre bocsátása után a következökben
vagyok bátor igénytelen javaslataim at előadni.

1. Osz tál y.

A)ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAS z á m t a n .

Ketlős tétel.

E czim értelmezése tárgyában teljesen egyetértek azon czikkel, a
mely a Magyar Tanítóképző 1891. márcziusi füzetében «Kettős tétel. czim
alatt jelent meg. Ezért bátorkodom a tisztelt olvasót oda utasítani.

Különösen .pozitiv, egész számokból fejben külön bözö sorok al-
kotandók.

(Pl. a természetes számsor, a páros és páratlan számok sora a 3-ik,
7-ik stb. számok sora O-tóI, vagy más számtól kezdve, felfelé vagy" meg-
forditva és igy tovább, hogy a tanulok számfogalmai mennél világosab-
bak legyenek.)

A számjegyek, a tizes számrendszer.
Különösen pozitiv, egész számoknak a négy alapmüvelete teljes pon-

tosságal, korlátolt pontosságal és számolási rövidítésekkel.
Összetett szám, törzsszám. Töbszörös, tényező. Közös többszörös,

közös tényező, viszonylagos törzsszám. Az oszthatóság ismertető jeleit
legnagyobb közös tényező és legkisebb közös többszörös kikeresése.jihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A tört egységek soraival különbözö fajbeli feladatok s ezek után a
tört fogalma és fajtái. Az alak- és értékváltozás összefüggése, az egysze-
rüsités és ennek ellentett müvelete. Szorzás, osztás. összeadás, kivonás.

(A sorrend a növendékek szubjektivitására való figyelemmel tudato-
san van ily szokatlanul összeállitva.)

A tizedes törtek rendszere. Köz.. tőrtek átalakitása tizedesekké s
megforditva.

Tdőmértékünknek, a métermértékünknek, a régi magyar, az angol és
az orosz mértékeknek rendszerei; a magyar, német, franczia angol és
orosz pénzrendszer.

A különnevü számokkal való négy alapmüvelet.
Kettős tételü feladatok a müveletek gyakorlására való tekintettel egy-

ségre vitel utján oldandók meg.
Különös negativ, egész és tört számok szemleltetése és fogalma;

a velük való alapmüveletek.
A betümennyiség, mint az általános szám jelzése, az algebrai négy

alapmü velet.
Olyan konkrét feladatok, melyek elsőfoku egy ismeretlenes egyen-

letekkeloldhatók 'meg s ezek kellő begyakorlása után, összefoglalásképen
az algebrai egyenletek feloldása.

B) M é r t a n .

Alapfogalmak : test, lap, vonal, pont; görbe lap, sík lap; görbe vo-
nal szemléltetése és meghatározása.

Síkmértan fogalma.
Egyenesek mérése (nem osztása), összeadása, kivonása és szorzása.
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Folytonos körző használat közben a körnek mint mértani .helynek defi-
nicziója.' "

Egyenesek irányai és viszonylagos helyzetei. ,
Szögek keletkezése, azok mérése és osztályozása. ,

. A paralellak hipothézise. a háromszög keletkezése.Lbelszögeinek és
külszögeinek összege ;' őnmaguk és egymás közötti összefüggéseik. Az 01-
daloknak egymás közötti és a szögekkel való összefüggései. A három szö .
geknek oldalaik és szögeik alapján való osztályozása. .

. Az egybev:ágóság fogalma, a háromszögek egybevágóságának ismer-
tetö jelei s az ezek alapján bizonyítható egyszerűbb szerkesztési feladatok.

. Négyszög meghatározása, belszögeinek , külszögeinek összege, fajtái
közül részletesebben a paralellogrammok és ezek oldalainak, szögeinek.
átlóinak az egybevágóság alapján bizonyitható tulajdonságai. A négyszögek
egybevágósága és szerkesztése.

. Szabálytalan és szabályos sokszögek, ezek helszögei és egybevágó-
sági esetei. Idomok másolása. •.

II. Osz tál y.

A)ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAS z á m t a n . ( .

Két és több ismeretIenes elsőfokuegyenlet-rendszerek megoldása a
kiküszöbölesi módszer következő három formája: helyettesítés, összehason-
lítás és összeadás alapján.

(A szemléleti fokon konkrét feladatókat oldjunk meg, az algebrai
egyenletek csak összefoglalásképen és pedig a fogalmi fokon szerepelhetnek.)

Pozitiv egész számu kitevőre vonatkozólag a hatványozás, a gyökvo-
nás és a logarithmus fogalma. A 7 alapmüveletnek minden formáju gya-
korlása és különösen a logarithmus számolási előnyei.

Tisztá és vegyes másodfoku egy ismeretIenes egyenletek megoldása
a kiegészítő módszer segélyével.

Arányok, egyszerű és összetett aránylatok. Kettős tételü feladatok
megoldása aránylatok segélyével. Százalék. ezrelék fogalma; brutto, tara,
netto, rabbatt, közvetitési díj, bizománydij, biztositási díj számítása. - Öt-
vény számitás.

B) M é r t a n .

Egyenes vona lu idomok területének mérése és számitása csupa gya-
korlati példákon. Pithágoras tétele a területszarnitás alapján. Átalakitási
feladatok. A geodesiai munkálatokból csupán egyenes vonalak kítüzése,
merőlegesek. szerkesztése és szerpentin ut kijelölése még pedig házilag
elkészíthető eszközök segélyével gyakorolandó.

Sugarak egyközü metszéseinél a metszett és a metsző egyenesek da-
rabjai közötti arányosság. Ide tartozó gyakorlati feladatoknak szerkesztés
és számitás utján való megoldása.

A hasonlóság fogalma.
A háromszögek hasonlósága, ennek ismertető jelei. Szerkesztési és

számítási feladatok különösen a térképrajzolás köréböl.
A szögfüggvények értelmezése és a derékszögü háromszög trigene-

metriai feloldása.



A térmértan fogalma.
Síklap, görbe lap meghatározasa. Két sík kölcsönös helyzete, az ék-

mérö szög. A síkoknak hasabszerü és gulaszerü metszése, élszögek mérése.
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(E kis részlet tárgyalása a mellett, hogy kevés időbe kerül. 'feltárja
a növendékek előtt az idomok oldalai és szögei közötti összefüggésnek
bübájosnak tartott boszorkány titkát s ezzel nemcsak látásuk körét böví-
tettük egy ujabb tág mezővel, hanem a maihematikai csilagászat és fizika
iránti bizodalmunkat az erre egyedül alkalmas módon szilárdít ottuk meg.»

A kör fogalma a hozzá tartozó egyenesek meghatároz ásai és ezek-.
nek tulajdonságai közül cs up ánc s a k azok, melvekre a későbbieknél
szükség lesz.

A részletek megállapitása itt tisztán módszertani és tanmeneti kérdés
s alig általánosítható.

AzZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa s és a
4

hossza a küllö által kifejezve; azjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAan és az r alapján
az a 2 n és az an kifejezése,

A szabályos hursokszögnek és a szabályos érintő sokszögnek terü-
lete és ez alapon közelítö fontossággal a kör területe. Ebből a 1t-nek meg-
állapitása s végre a kör' kerülete.

(A vázolt sorrendnek módszertani előnyei vannak s általa felesleges
és elemi mennyiségtanilag csak és felületesen eszközölhető bizonyításoktóI
menekülhetünk meg.)

Az ellip-zisnek, hiperbolának és parabol ának meghatározásai,
Ez a fizikai oktatás érdekében szükséges amugy is csekély fáradság.

Ill. Osz tál y.

A) S z á m t a n .

A II. osztály mértani anyagaból vett példán a két változás függvény
szemléltetése és ez alapon az átlag számitás után az elegyítés szabály.

A munkának, tőkének és hiteInek gazdasági szerepe kizárólag konk-
rét példákon szemléltetve. Kamatláb s kamat fogalma. Kettős tételi fel-
adatok a kamatszámolás köréből felváltva egységre vitel és aránylatokutján.

A váltón ak nem mint adósság csinálási, hanem mint fizetési eszköz-
nek a fogalma és kereskedésbeli szerepe. A valtó árfolyama, diskontálása.
Középhatáridő és közép kamatláb számítása. A váltó kémlés egy-két egy-
szerü példája.

Hészvénytársaságok es bankok, részvények, kamatozó és nem kama-
tozó értékpapírok, bankjegyek, utalványok, checkek ismertetése. az oszta-
lék és kamat közötti különbség. A szövetkezetek és népbankok alapita-
lának szervezetének és ügymenetének beható ismertetése; a postatakarék-
pénztárak

Első rendü számtani és mértani sorok fogalma. összegképletük.
Kamatos kamatok számítása. Évi betétek és évi járadékok egysze-

rübb esetei különösen az általános számokkal. A sorsjatékok, élet járadékok
és biztositási ügyletek számításának alapelvei vázlatosan. Nagyobb kölcsö-
nök kibocsátása és törlesztése ; kamatozó kölcsönök, nyeremény kölcsönök
és kamatozó nyeremény kölcsönök.

B) 111 é r t e n ,



177zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

(Az ékmérő és az élszögek az ásvány tan szelgálatára állanak, a hol
az ásványok meghatározásához legalább az alapfogalmak ismerete szük-
séges.)

Hasábok, hengerek, gulák és küpok meghatározása, felületük és köb-
tartalmuk számítása.

Forgástestek felületének számítása alapján a gömb nek és részeinek
felülete és köbtartalma.

IV. Osztály.

Ez osztály számára teljesen helyesnek vélem Szente tanár urnak a
M. T. K. legutóbbi számában közölt becses javaslatát, csupán a -n e m-
zet gaz das á g é s P é n z ügy tan ele m e i» czimnek elaszticzitását ki-
vannam az alábbi részletezés által megszükiteni.

Az államgazdaság és magángazdaság közötti különbségek. Az állam-
adósságok okai és azok jogosultsága: államkölcsönök kibocsátása, törlesz-
tése, konvertálása, Orök járadék.

Adók és illetékek fogalma; fajtái. a jó adórendszer alapelvei.
A belforgalom és a külkereskedelem. Valuta.
A fogyasztás és termelés, az ország kereskedelmi mérlege, a nem-

zeti vagyonosodás és szegényedés fontosabb okai és következméuyer, a gaz-
dasági (nem csupán mezőgazdasági!) válságok okai.

Az állam közgazdasagi szerepe.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Z i g á n y Z o l t ú n .QPONMLKJIHGFEDCBA

B o z z á s z ó lá s a t a n í t ó k é p z ő - in t é z e t i t e r m é s z e t t u d o m á n y i

t a n t e r v reformjához.

Tény, hogy a tanítók eddigi természettudományi képzettsége nem
kielégítö. Erről tanúskodik - kevés kivétellel - népiskolai tankönyvirc-
dalmunk. A legujabb időig, sőt ma is tekintélyes számot tevő népiskolá-
ban olyan kézikönyveket használtak, illetve használnak, melyek semmi
különös czélt nem követnek. A természeti tárgyaknak egymáshoz való
viszonya, biologiájuk, a természet és az ember háztartásában való
szerepük s egyáltalában mindazon mornenturnok, melyek a természeti tár
gyakban ugy a tudomány, mint a gyakorlati élet követelményei szerint
mai nap irányadók kell hogy legyenek, ezen irodalmi termékekben vagy
egyáltalában nem lelhetők meg, vagy igen alárendelt szerepük van, ugy
hogy ez e k szerint a természettudományi oktatás nem egyéb: mint
módszeres szellemi gymnastika s eredménye nem
más, min t nevek, a lak o kés fog alm a k ren d sze r e.

Ezen bajok forrására oktatás ügyünk története utal. Lüben és Dis-
terweg korszakotalkotó reformtörekvései, mint azt a tananyagnak kiválasz-
tása és egész beosztása mutatja, oda kulminálnak, hogya lélektani tor:
vény ek tekintetbe vételévei a tan u 1ó kat e r min o log i á val, ren d-
sze r tan i fog alm a k kal meg ism ert ess e nek, más szó val
O datjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAö r e k sze nek, hog y a n öve n d é kek a ter m ész e tit á r-
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gyak na k tud o mán y o s fel fog á sár a é s ren d s.z ere s á tt e-
kin t é s ére kép esi t tes s ,enek.

Sokat tanultunk a külföldtöl, de gyakran tévedéseit is hiven követ-
jük s valamint a fentnevezett uj irány, ugy mi is a természettudományok
igazán éltető eleméről megteledkeztünk : ame n nyi ben a z a lakjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi

c z é II al egye nr an gut, ami n den n ~ p isz ü k ség e s é s has z-
nos tud n i val ó kat é r v ény ren eme m e 1 t ü k. Ezen hiányokat
megszüntetendő törekvés nyilvánul az előkészitendő tanítóképző tanterv-
javaslatban. '

A tanítóképző tanárok országos egyesületének választmánya 1891.
ev. októberi értekezletén, az óraterv megállapítására kiküldött albizottság
által tisztázott és ott bejelentett elvi határozatokat magamévá téve, a
tananyag megválasztására és beosztására leszek bátor a következő váz-
latot előterjeszteni. Mindenek előtt azonban a gazdasági gyakorlati órák
mikénti felhasználására legyen szabad egyéni nézetemet előrebocsátani.
\ Az igen tisztelt albizottság «általános határozatv-ában, nem csak
azt mondja, hogy a 4 téli hónapban, valamint az alkalmatlan idöjarásba
eső órákon nemcsak az elm é let i okt at á s n y uj tan d ó, It a nem
ezen déluiánokon a ház i ipa r i, ill etv e k é zü gye ss égi okt a-
tás nak is időt szoritsunk. Aláirom; csak az ugynevezett ház i. ipa r-
tói tartok. A házi ipar eszméje nálunk a hetvenes évek eleje óta igye-
kezett tért hoditaní. Azért mondom hogy igyekezett, mert sehol sem tud ott
meggyökerezni és magának existentiát biztositani egyetlenegy tanítóképző-
ben sem. Természetes. Nem azért, mert Schweiczból került ide, hanem
azért, mert a Pestalozzi- Wehrli-féle rendszer ezen nélkülözhetlen eszközére:
«munka által munkára nevelni», mely a 'szegények nevelésének (Armen-
Erziehung), más szóval az árvaházi nevelésnek ugyszólván alapját képezi.
a magyar népoktatásügynek szüksége nem volt A sok időnek és anyagi
áldozatoknak daczára ezen plánta .aklimatizálódni nem volt képes, mind
inkább csenevészett ugy, hogy kadaverjét ma csak a tantervekben lelhet-
jük meg,

Az imént mondottak teljesebb kikeritése czéljából még annyit iesr-:
zek meg, hogy a házi' iparnak a népiskola révén való meghonosítását és
ezzel általában az ipar fejlesztését czélzó iránynyal eredményt nem fogunk
felmutatni soha, mert a népiskolának elvégre is rendeltetése: az á 1 t a-
lános nevelés Az ipart f'e j l e s z s z e : az i p a r is k o l a Hogy
a tanítóképző ben mennyíben van létjoga a házi-ipar tanításának és a kéz-
ügyesség fejlesztésének, ezt az életnek a tanítóval szemben támasztott
igénye mutatja, A gazd a s ági m e l l é k f.o g la I ko z á sok k ö z ö t t
szerepel első sorban a gyümölcstenyésztés, szölömivelés és méhtenyésztés.
Azért a, háziipar és kézi ügyességek anyaga nem lehet más, mint: me g-
t a n í t a n ia tanítójelöltet a g v ü m ö l c s s z á l í t ö kosarak
fon á sár a, asz áll ita n d ó cse m e t é k c som a g o I á sár a, m é h-
kapt á r a-k kés z í t é s ére, méh c sal á dok nak mik ént isz á II i-
tás ára, s z ó val olyan kéz i ügyes ség e k r e, me I ye k gaz d a-
s a g i mellékfoglalkozásaival szervesen s pénzügyileg
Ö s sze füg g nek. A többi luxus, s ha luxus, akkorZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi t t káros, mert az
arnugy is szüken kimért idő a természetrajzi ismeretek megszilárdítására
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es a gyakorlattal való összekapcsolására való, amennyiben csak igy emel-
hetjük a tanító természettudományi készültségének niveaujat, a nélkül,
hogy őt a tanítóképzőben tulterhelnők.jihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A tananyag vázlatát a következőben foglalom össze.

1 . Osz t á ly.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A n t h r o p o l o q u i . A tervezetben felvett heti 3 óra, mi az ismétlésekre
szánt időt is magában foglalja, összesen 45 órát tehet, elegendő. Minthogy
az iskolai egészségtan a pedagogia tananyagába soroztatik, a közegész-
ségtan pedig külön 15-20 órás collegiumot képez, az anthropologiában
csak az általános physologiai folyamatok, azokat előmozdító és gátló
okok emelendők ki.

A z á l l a t t a n . Heti 3 órát véve alapul, többet 36 óránál nem juttat-
hatunk az állattannak.

Megjelent és kezemhez jutott tanitóképzöi • értesitökböl az állattani
anyag beosztására nézve háromféle eljárást ismerte III meg. Vannak olyan
intézetek, hol az 1. osztályban csak állattannal foglalkoznak és az egész
állatországon végig mennek; más helyeken egy vagy két állat közt tár-
gyalnak Haeckel rendszere szelleméken a téli hónapokban, a felmaradt
körök a Il-ik évfolyamban tárgyaltatnak ; a harmadik kategóriába tarto-
zók a concentrikus tanmenetet követni akarván, az 1. osztályban .a téli
hónapokban az állátkörök tvpikus képviselőit tárgyalják, .mig a következő
évben a mult évben fejlesztett vázat teljes rendszerre építik ki. Bár ezen
eljárás az előbbeniekkel szemben előnynyel bir, de a tanítóképzők igényei-
nek csak ugy nem felel meg, mint a más kettő, mert a nép isk o 1a
igényeinek megfelelő systemát nem tekinti és nagyon alapos
azon aggodalom, hogy az igy vezetett növendékek; bár a tanításban mes-
terek lehetnek, a z á II att ant ren ds z e re mia t t fog j á k a kar n i
tan í ta ni.

Véleményem szerint az 1. osztályban az állattanból agerinczesek.
köre dolgozandó föl ugy, hogy elkezdjük az emlő s ház i á II a tok o n,'
ezt k ö v e t n é k a ház k ö z elé ben élő, ame z ön, erd ő n, a h a-
vas o k o n, viz ek men t ébe n tar t ó z k o d ó em 1ő s ö k. Az igy
megismert és közös tulajdonságokkal bírok foglaltatnának össze csaladokba.
majd rendekbe, melyekhez külföldi rokonaikat . is mos t csatolnők. Csak
ezek után térnénk at a kizárólag külföldi emlősökre (ormányosok, uszó
lábnak, czetek, foghijasok, majmok, erszényesek, csörösek), mit az em-
lősök osztályának rendszeres összefoglalása és áttekintése fejezne be. Nem
mondom tehát azt, hogyatanítójelölt a tudományos rendszert el ne sa-
játítsa. sőt ellenkezőleg, hanem ezek mellett ismerje meg az á II a t b i o-
log i á j any uj tot t a c s o por tok a t, mely az emberiségnek első állat
tani rendszere lehetett, mely Aristoteles rendszerének a talajt előkészítette
és melyet lassankint a tökéletesebb és tökéletesebb Linné-Cuvier-Lamark-
Huxley stb. rendszerek követtek. Amint ezen nehány szóból is láthatjuk,
üdvösnek tartom, hogy az állattani ismeretek áttekintését czélzó, a mai
rendszer megismerésére vezető eljárás az emberiség
ism ere tsz e r z é sén e k a c s apá sat k ö v e s s e.

A mondottak mellett érvül a nyilvános muzeumokra, melyek a terme-
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szettudományi ismeretek terjesztésére is hivatvák, utalok. Lépjen be az u.
n. művelt de nem szakember a muzeumba, meg fogja csodálni a gyűjte-
ményt, elismeréssel lesz a tudomány ápolói iránt, de hidegen fog távozni,
mert az összehordott anyag azon, á 1tal a éjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIv e z het e tie n sze m p o n-
t o k sze r int van csoportositva, mit tud o mán y o s ren d sze r nek
mondunk. Bezzeg a ki a II-ik nemzetközi ornithologiai congressus alkalmá-
val Budapesten rendezett magyarországi madarak kiállítását megnézte, annak
a .tó- és mocsar-részlet-, a -sasok -, -vándormadaraink- stb. czimen
szerepeit csoportok emlékezetében maradnak mindenkorra, ott a laikus nem-
csak bámult, hanem tanult és lelkesedett! Erősen hiszem, hogy muzeumaink
is nemsokára ugy rendezendtk gyűjteményeiket, hogy ezeket a látogatója
nemcsak élvezhesse, hanem hasznára is tordithassa.

Ha ezen szempontot követve a madarakra térűnk at, ott könnyebben
mozoghatunk, mert az 1. évbe jött éppen a rendszertől megcsömörlött
jelölteket már ter m ész e t bar áto k ká tettük, kik. ha tanításaink köz
ben a most vázolt momentumokra kellően figyelmeztetve is lettek, nem
mint passiv objectumok, hanem mint munkatársak vállvetve fognak velűnk
együtt dolgozni. Természetes, hogya madarakról szóló anyagot szűkebre
szorítjuk és a következő egymásutánban tanítjuk: tyukok, galambok, üszök,
gázlók, éneklők, kúszók, ragadozók, futók: A gerinczesek többi osztályanal
ugyanazon szempontok követendők.

Ebből következik, hogy én a c o n c en tr ic u sta n men e tet m a s-
k ént a nép isk o 1 a igé nye i nek és nem kizárólag a tudományos
rendszernek megfelelően akarnám alkalmazni.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

N ö v é n y t a n . Az J. évben elméleti oktatásra esik legjobb esetben
20 óra.

Ugyancsak az intézeti értesítők tanusága szerint kétféle anyagbeosz -
tást követünk. Ott, hol I. évben az állattant végig tanultak. a növény tant
a 2-ik osztalvban tanulják. A növényterminologia megalapítása czéljából
írják le az ősz szel virító növényeket, majd a terméseket ; azután tárgyal-
ják a szövettanI. melyek után a gombák, moszatok, zuzrnók, mohok és
edényes virágtalanokra kerülnek. Ezt követik a gymnospermak, egy- és
kétsziküek és a mesterséges, valamint természetes rendszerek. Másutt a
tavaszi flórán kezdik a növények leírását és a concentrikus tanmenetnek
betartásával néhány virágtalant is tárgyalnak. A Il-ik évfolvamban az
első közt mindinkább kibövitik, miközben a szövet- és élettant is meg-
ismertetik.

A növény tant az 1. évben tavaszszal kezdjük, mint a növények
ébredésének. a tavaszi gyümölcsös-, zöldség-, szőlőkertekbeli és szántó vető
munkaknak megfigyelése előz meg. A korán nviló növények leírása alkal-
mával alapját vetjük meg a terminologiának, majd átmegyünk a rügy
hagyma, gumó, töke, mint szaporításra szolgáló szervek leirására és a nö·
vényi tartalékeleség megismertetésére. - Bemutatunk kicsirázott és nyugvó
egy - és kétszikü magvakat, melyek nemcsak mint a növényszaporítás-
nal, hanem mint eleségek is nevezetesek, hol egyszersmind alkalmunk van
a növény és állat táplálékának közösségét, a növény- és állatország egy-
másra utalt voltát is kifejteni. Megismertetjük a csirázás föltételeit. A
növénycsaládok megismerésére választ juk : 'a gy ü m ö 1c s ö sk ert, a
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lom b o s erd ő t, a ni est e r ség e s rét e t é s a k o n y h a ker tet.
Ezek mindmegannyi körök, melyek területén vagy kulturnövények ter-
mesztetnek, vagy fák, bokrok, füves szaru növények tenyésztetnek. me-
lyeket a növendék számtalanszor bejárt, a nélkül, hogy azokat tudatosan
szemlélte volna. Igy megismertethetünk 25 családot a virágos növényekből
és a harasztok, zsurlók, mohok és gombák található képviselőit is. Végül
a szerzett ismereteket rendszerezzük ..

ÁZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAg a z d a s á g t a n i elméleti tanításra esvén 4 hónap, elvégezzük az ál-
laUanból a tehén. sertés és háziszárnyasok tenyésztését. Ezek kapcsán
kiemelem és hangsulyozorn. hogy a szüken kimért állattani óra szám mel-
lett valóban «sokat markoIni akarás» volt eddig az állatannak mint tudo-
mánynak megfelelni, valamint a gyakorlati élet igényeit is kielégíteni. Igy
alaposabban fejthetjük ki «az öröklés es alkalmazkodas- -t, a modern
természetrajz egyik alaptörvényét; a gazdaságtani órán pediz bemutat juk
a gyakorlati állattenyésztést. Jgy a növendékek tudományos és gyakorlati
képzettsége egyaránt lényegesen emelhető. A növénytani ismereteknek a
gyakorlattal való összefűzése czéljából bemutat juk a termények télire való
eltevéset. kiszedjük a szaporító iskolából a magról nevelt, alanyokul szol-
galando csemetéket, gyűjtünk gyümölcsfamagot és oltovesszőket és begya-
korolunk kél nemesitési módot u. m. pár o sit á s t é s lap o z á st. Mig
az időjárás engedi, alkalmat adunk arra is, hogya rigolozás is bemutat-
tassék. Részt vesznek a növendékek amelegágyak készítésénél és a meleg-
ágyak kezelésében is. A tavaszi idő beálltával végeznek mindenféle
munkát a faiskolában, a szőlőtelepen és a mennyire lehet, a konyha-
kertben 1::;.

I L osztály.

A l l a t t a n n a l csak a téli hónapokban foglalkozunk, mely idő alJatt a
még hátralevő 6 állatkört tárgyaljuk. Természetes, hogy különös tekintettel
leszünk a kártékony és hasznos roVarokra, mig a harora utolsó kört kép-
viselő anyagot kellő mértékben összevonjuk, el nem mulasztván itt sem,
csak ugy, mint a mult évben, az összehasonlító boneztannak megfelelő
tért nyitni.

N ö v é n y t a n . Őszszel eltárgyaljuk az ipari növényeket, megismertetjük
még a tavaszszal nem tárgyalt konyhakertieket. Összefoglaljuk a termés
különbözö alakjait. Áttérünk a gymnospermákra, majd a virágos növények
szövettanára, csiraféjlödésre és a növény elletanara és a virágtalanok szö-
vettanaval. valatpint a kereskedés és ipar anyagául szolgaló forró égövi
növényekkel az őszi növénytani cziklust befejezzük. Tavaszi tanításunk tár-
gyai a kertben, mezőn, réten található ismeretesebb növények különös
tekintettel a mézelő növényekre, gyomokra és rosz takarmányfüvekre. Be-
fejezzük a mesterséges, termés-etes és váltogatott növényrendszerrel s ha
az időből kifutja, növényföldrajzzal.

G a zd a s á g t a n . Iránya ugyanaz, mint az első évben. Az alattanból
veszszük a méh, selyemhernyó tenyésztést és a phylloxera ellen való vé-
dekezést. Szemlet tartunk a gyümölcsös, konyhakert szölö és szántóföld
munkálatai felett, k ül önö s gon do t for d í tu nk kul tur n ö v ény e-
in k bet e g s é i nek fel ism er é s ére, abe te g ség o kai ra é s az
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ezekkel szemben sikereseknek bizonyult védekezési
m ójihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAd o k r a,

III Osztály.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A z á s v á n y t a n é s c h e n n a egymást támogatva, a fölvett óraszám mel-
lett elvégezhetjük a tanítóképzők igényeinek megfelelő anyagót. Ha az
ásványtanban a Dana, Dufrenois és Werner rendszere közt kell választani,
ugy mindenesetre Werner rendszere felel meg a tanítóképzők igényeinek
legjobban. Kiváló tekintettel legyünk az ásványok és kőzetek chemiai el-
mállására, mely nélkül a talaj képzödését megérteni képesek nem vagyunk.
Az atmospheriliák szerepe szintén körülményesen kifejtendő, mert ezt
meg a geologiában hasznosít juk.

G a zd a s á q t a n i anyagul fölveszszük a tavaly esetleg még elmaradt
növénvi betegségeket, a termőföld külörnbözö nemeit, a föld javítását, a
trágyakezelést a váltógazdaság elemeivel. Ezek után térjünk át a gyümölcs-
fák nyesésének részletesebb tárgyalására, mert bizony ez a gyümölcsfa-
tenyésztésének egyik legiontosabb és nem tu zom, hogy talán eddig legel-
hanyagoltabb része. A nyesest gyakorolják a növendékek a III-ik es IV-ik
évfolyamban. mire, különösen a törpe fák nevelésénel alkalom vau. Meg-
jegyzem, hogya nemesitési módok közül még a h é j alá olt á s é s sze m-
z é sis elsaiátitandó, de csak a III-ik évfolyamtóI kezdve. - Ha ezeket
elvégeztük, akkor nyujtsunk alkalmat, hogya növendékek a kaptárak,
gyümölcsszállitó kosarak készítését kellőképen elsajátíthassák, mi két éven
át azt hiszem, lehetséges. Kaptárt nem csak fából, hanem szalmából -és
gyékényből is épitsenek. '

P h y s i k a _ A tervezetbe felvett óraszám elegendő. Részemről is felette
fontosnak tartom, hogya növendékek kisérlettevési gyakorlatokat üzzenek.

1V. Osz tál y.
Az utolsó évfolyamban uj anyag gyanánt a physika még fel nem

dolgozott részei. és s tananyag módszeres feldolgozása szerepeL Különösen
ez utóbbinal. a természettudományok módszertanánál ne mulaszszuk el a
növendékek által, a nép isk o 1a igé nye i t v. a I ó ban s zol g á 1ó
t a.n men e tek e t ö s sze á II í tat n i.

Bár milyen jó legyen is a, tanterv, tan eszközök nélkül czéljainkat el
nem érhetjük. Azért égetö szükség van kizárólag a tanítóképzőknek irt
természettudományi tankönyvekreés megfelelő gyüjteményekre.

H e r c h l J á n o s .

AQPONMLKJIHGFEDCBAr e á l i á k t a n í t á s á r ó l .

Ki betenkintést szerez magának a tanterv megállapítására kiküldött
bizottság jelentésébe, örömmel győződik meg arról, hogya bizottság si
keres munkásságot fejtett ki és számos oly változtatást javasol, amel)'
után bizton várhatjuk a tanítóképzés szinvonalának emelkedését.

Hogy az elmélet a három alsó, a gyakorlat az utolsó évfolyamra
maradjon, a gyakorlati tárgyak az őket megillető figyelemben részesülnek,
az alkalmazott természettudományok (gazdasági gyakorlatok) előtérbe ho-
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zattak, ezek kiváló előnyei a ja vasolt változtatásoknak. Ezek daczára
mégis több észrevételt velek tehetni egyes, nevezetesen a reál tárgyakra
vonatkozólag, mindenkor és csupán csak a végczélt, az uj javaslatnak
minél több oldalu taglalását tartva szem előtt.

Általánosan elfogadtuk azon tételt. hogya tanterv változtatása csak
a r égi te r v alapján történhetik meg, hogy meg kell tartanunk mind azt,
a mi annak kiváló sajátságait képezi és csak ki kell egészítenünk a szük-
ségesékkel.

Igy meg tar tan d ó nak vélem a mennyiségtan jelen óraszámán
kivül mindenekelőtt a IV. osztály gazdasági óráit a természetrajz számára.

Oly időben, midőn a természeti testek előállítása és feldolgozása, a
természeti erők felkutatása és azoknak értékesítése képezi legfőbb kenyér-
adó foglalkozását hazánk összes lakosságának, midőn épen folyamatban
vannak a tanácskozások a fölött, hogy miként lehetne a mai gimnázium-
nak reá 1isk o 1a i jelleget adni, midőn folytonosan hangoztat juk, hogy
a tanító, mint bölcsen számitó gaz d a is mintaképül szolgáljon községé-
nek, - mi csökkentjük tantervünkben a reáliák elméletének óraszámát
és csupán függelékül ragaszt juk oda a gyakorlati órákat is.

E sajátságos elrendezésnek persze könnyen megtaláljuk a nyitját, ha
meggondoljuk, hogy a természetrajzot sorrendben megelőző targyaknal
addig terjeszkedtünk, mig a heti óraszám maximumát elérvén, ide csak
a maradék (? Szerk.) óraszám jutott. Ezen különös «helyi» körülménynek
kell tulajdonítanom a szükitett óraszámot ; mert hiszen a természettudo-
mányok egyes ágazatainak szerepét és fontosságát a tanítóképzésben az
évek óta folyamatban levő értekezések során senki ékesebben és világo-
sabban nem irta körül, mint a természetrajzi .oktatásnak szószólója,
az albizottságnak természetrajzi érdemes elöadója.

Hogy a tervezett felosztás nem jelenti a reáliáknak hathatósabb fel-
karolását, hanem szükebb óraszámra való szorítását, kitünik a következő
összehasonlításból. Jelenlegi tan tervünk szerint a természettudományok
beosztása:

Em ber i tes t és éle tt a n az 1. osztályban egész éven 3 heti
órán át ;

Á II att ant az 1. osztályban heti 2 órán át tanítunk szeptember-
től márczius közepéig. Anyag: rajzok az állatországból a gerinczes álla-
tok körén belül, Összefoglalások.

N ö v ény tan. Márczius második felétől junius hó közepéig a ta-
vaszszal megjelenő virágos és virágtalan növények kerülnek tárgyalás alá.

A Il. osztályban hetijihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 órán és egész. éven át a főbb gerincztelen
állatok leirása és a rendszeres állattan, - növény tan ból pedig ugyancsak 1
órán a rendszeres növénytan nyeri folytatását illetőleg befejezését.

Az á s v á n y tan il. minszteri tanterv szerint nem lévén tanítható
két évfolyamnak megfelelő közökben, elökészítésül veszem asz e r v e t-
len ch e m i á t három havi (szeptember, október, november) kurzusban
heti három órában. *)

*) Az ásványtannál itt szereplő heti 3 óra áll- a min. tanterv ben kitüntetett ás-
ványtani 2 órából és a fizika-chemiai órák egyikéből.
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A vegytani oktatás befejezésre talál a IV. osztályban heti 1 órán
mint szerves chemia. Ki gészül a tanfolyam a természetrajzi tanítás mód-
szertani elveinek isrnétlésével és az általános ismétlésseI.

A ter m ész e t tan t a lIT. osztály-ban heti 1, a IV.-ben heti 2
órán at tanítjuk; végre a gazdaságtant a IV-ben 2 órán áto

Gaz das á g tan igya kor 1 a tok a t minden osztályban heti
2-2 órán át folvtatunk.

Összegezve -ezen óraszámokat, kitünik, hogy a jelenlegi tanterv ki-
vitelében a természettudományok óraszáma 15. mig a legujabb valasztmanyi
megállapodások szerint ugyanezen tárgyakra c s ak 13 óra fordittatnék,
az előadó úrnak eredeti javaslatában e czélra felvett 19 órájával szemben.

Nyilván való az első helyen említett két beosztás közötti eltérés. mi
leginkább asz er ves ve g y tan rovására történt. Mert ezen t á r g y-
körröl, hogy ne szeljak külön tantárgyról, a választmány ujabb javaela-
tában nincs emlités téve

Mióta sikerült a szerves vegyületeket könnyen elfogadható alapelvek
szerint jól jellemzett csoportokba foglalni, nem képezi már elijesztő rémét
a tanulónak. a szerves vagy tan. Tételeinek értelmezése sem nehezebb bár-
mely más tárgynál. A körébe eső anyag és anyagváltozás jelenségeinek
ismerete pedig sokkal fontosabb az emberi és állati életben végbe menő
életfolyamatok magyarázatához, mint a szervetlen chemia tanai. Egész sora
az ipari foglalkozásoknak, (keményitő, czukor, sörgyártás stb. stb.) egyedül
a szerves vegy tan alapján értelmezhetők czélra vezető módon; az okszerü
földmivelés, növény termelés, állattenyésztés, a taplatoanyagok elkészítése
és eltartási módja, az emberi egészségtan. mind mind elválaszthatatlan
kapcsolatban állnak a szerves chemiával.

Ha tehát nem zárkozhatunk el a szerves vegytan gyakorlati fontos-
ságának elismerésétől és a tanító növendék nevelését azzal kezdtük az:jihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
1 . osztályban, hogy mindenek előtt az emberi test belső szerkezetét tártuk
fel előtte, maradjunk következetesek kiindulásunk pont jához egész termé-
szetrajzi oktatásunk folyamán át és az emberi test- és élettan folytonos
szemmeltartásával végezzük be a természetiek körét a IV. osztályban nyuj-
tandó, gyakorlati fontosságuknak megfelelően jól kiv a 1asz tot t sza-
kaszaival a szerves vegytannak, melynek főleg az emberi táplálkozásra és
egészségtanra vonatkozó részei egyébiránt is kiválóan alkalmasak az ösz-
SZ8S természetrajzi oktatás betetőzésére.

A mily helyesnek találom azon ujabb javaslatokat, hogy külön el-
méleti gazdaságtan helyett tanítsunk g y a kor 1 a tit e r m ész e tra j z o t
a tanítóképzőben, hogy adjunk a természettannak a Ill. osztály két óráján
kivül a IV. osztályban is két, összesen tehát 4 órát, ép oly szükségesnek
találom tehát a fennebb kifejtett okoknál fogva,· hogy a IV. osztályban
megszüntetett 2 gazdasági óra továbbra is a természetrajz szolgálatában ma-
radjon, még pedig 1. a szerves vegytannak a háztartás, emberi táplálko-
zás, egyészségügyi és ipari legfőbb tételei nek tárgyalására; 2. a természet-
rajzi módszer közlésére ; 3. oly utasítások megadására, melyek a termé-
szetrajzi gyüjtemények készítésére vonatkoznak.

Eléggé okadatoltnak látszik tehát a természetrajznak folytatása ille-
tőleg befejezése a IV osztályban k ülö II heti 2 órában, mi korántsem
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egyenlő jelentőségü azzal, hogy a természetrajz módszere a fizika befeje-
zése után esetleg fenmaradt néhány órában letárgyaltassék.

Ezen esetben megelégedhetünk osztályonkint és hetenkint 2-2
összesen 8 órával a gazdasági gyakorlatok számára, (télen a kézügyességi
oktatásra). mert ha tanrendünkben az elméleti órákat mind a déle-
lőtti félnapokra teszszük is, a hétnek 6 délutánjaból egyet (a szerdai
délutánt) minden helyen és minden körülmények között isk o la i kir áQPONMLKJIHGFEDCBAn -

d u 1á sok és asz a bad ban val ó j ájihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt é k o k számára kell fentar-
tanunk, mint azt jelenlegi időbeosztásunkban is teszszük és igy csak 4
délután marad íönn a többi gyakorlati órák elhelyezésére.

Fáradhatatlan tantervi bizottságunk a gazdasági gyakorlatok óra-
számát nem vonta be az általános óratáblázatba, hanem csak jegyzet-

. képen csatolja azokat a már tulterhelt hajóhoz, valószinűleg kikerülni óhajt-
ván a 37-nek még szinét is, mely jelentékeny óraszám sokkal inkább
szembeszökő mint a 33. Pedig ez volt igen lényeges hibája a régi tantervnek
s ez a jelenleginek is; c gaz d. g y a kor 1a tok a k ö r ü 1m ény e k -
hez képest a szabad órákban» (vagy a hétnek 1-2 szabad
délutánján); ez oly bizonytalan meghatározása volt egy igen fontos
munkakör idejének, hogy az e téren észlelhető hiányok jó részét épen a
határozatlanságának kell tulajdonítanunk. Ne rekeszszük ki tehát ezen
órákat sem az ált. tervezetből, hanem állitsuk be a gazdasági gyakorlatok
óraszámát is a többiek közé, ha mindjárt fölözi a közgyülési 33 órát,
mit senki sem találand veszedelmesnek, ki a tullépés eredését és termé-
szetét ismeri.

Tekintettel az elmondottakra és fen tar t v a a reáliák eddigi óra-
számát az uj tanterv számára is az anyag felosztását következő száma-
datokban fejezem ki.

I. II. Ill. IV.

M '. (számtan 3 2 2 2
ennyiségtan ( mértan 2 2

( Embertan 2
,. . ( Term. rajz 2 2 3 2

1ermeszettudom nyok: ( Gazd. gyakori. 2 2 2 2
( Természettan 2 2

Minthogy bármily tantervi részletekre vonatkozó javaslatnak épen az
a próbaköve, hogy miként érvényesül e részlet a teljes munkatervben,
következőben feltüntetem ezt is:

Magyar 'I'auítóképs ö. 13
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Sor I Tantárgy I I. I II. I Ill. ! IY\ ÖSZ~:S
~ám

1 I Vallástan 2 2 2 I 2 8
2 Neveléstan 2 3 3 2 10
3 Tanítási gyakorlatok - - 2 8 10
4 Magyar nyelv és irodalom 4 4 4

I
2 14

5 Németnyelv 3 2 2 2 9
6 Mennyiségtan 3 4 4

,
2 13I

7 Földrajz. 2 2 1 1 ,6

8 Történelem, alkotmány tan 2 2
~

2 8
9 Természetrajz, vegy tan 2 2 2 10

10 Gazdasági s kézügyességi gyakorI. 2 2 2 2 8
11 Természettan - - 2 2 4
12 Ének és zene 6 5 4 4 19
13 Rajz és szépirás 4 4 2 2 12
14 Torna 2 2 2 2 8- - - -

Összesen 34 34 35 35 138,

186

Kitünik, hogy a reáliák eddigi óraszámának meJnagyása mellett is
állítható össze oly óraterv, mely az eddigi tervezetekkel és a v á las zt-
mán y hat áro z a t á val lén y egi 1 e g mindenben egyezik és melyben
az óraszám maximuma 35.

Az összes 138 óra ellátása történhetik az erök következö igénybe-
véteJéveI :

1. Tanár (igazgató) neveléstan 8 óra, (tanítási gyak. 10 óra)
2. » magyar nyelv 14 óra, földrajz 6 óra 20 óra.
3. német nyelv 9» történelem 8 = 17
4. mennyiségtan 13 ~ fizika 4» = 17 •
5. természetrajz II gazd. gyak. 8 » = 19 »

6. ének és zene = 19 »

7. rajz (12) és torna (8) 20 »ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

S c h e r e r S á n d o r .QPONMLKJIHGFEDCBA

" A t a n í t ó k é p z ő k tanterv ének u j r a a la k í t á s a k é r d é s é b e n ."

A tanítóképző intézeti tanárok országos egyesülete válaszmányának
albizottsága az óraterv megállapítására vonatkozó jelentését a «Magyar
Tanítóképző» folyó évi januárhavi első füzetében közreadván, miután H. J.
csurgói tanár ugyanazon füzetben az idézett czim alatt egy szakra vonat-
kozólag nézeteit elmondta, legyen szabad nekem is elmondani nézeteimet
egy szakra vonatkozólag.

E szak a gaz das á g tan é s kéz ügyes ség.
Minthogy hasztalanul keresné valaki nevemet 1874 óta a tanítóképző

intézeti tanárok névjegyzékében, mondhatná talán, hogy ugyan miért szói
bele czéhen kivül álló? H. J. szavait idézem: -Olvassa el s ha miben
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érdemesnek tartja. mikor összejönek, ernlitsen föl belőle; hidje el: a szan-
<lék, a jó akarat bennem is megvan, hogy használjak,» mert két évtized
óta a tanügy e'2yik szerény munkása lévén, hol mint iskolaigazgató, hol mint
megyei gazdasági egyleti titkár, volt alkalmam érintkezni a néppel és nép-
tanítókkal s mint faiskola lelügyelőnek maig is van elég alkalmam vizsgá-
lati körutamban tanulmányozni a tanítók müködéseit, a népéleti viszonyokat
nem leirások. elbeszélések után, hanem közvetlenül megfigyelések alapjari
s így legalább én azt hiszem, nem kevesebb jogosultsággal és gyakorlati
ismeretekkel szólhatok a kérdéshez, mint azok, kik a tanító képzéssel fog-
lalkoznak a tanterem falai között.

Unos-untig halljuk emlegetni azt, hogy agrikultur nép vagyunk. A
tanító mint népnevelő igyekezzék a társadalom számára minél hasznosabb
polgárokat növeini : jö példával menjen mindenekben előre. Azt is látjuk,
hogy tanítóink nagyobb része mezögazdasaggal is kell hogy foglalkozzék.
különben nem élhet meg még a fizetésrendezés keresztülvitele után is,
noha javadalmazása javulni fog (Csak a kisebb tömegnek! Szerk.) Önkényt
következik ebből az, hogyanéptanítónak, értve ezen a tulnyomó számot,jihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
"ll falusi tanítókat, úgy a saját egyéni érdeke. mint azon állásé, melyet el-
foglal, mulhatlanul megköveteli a gazdasági ismereteknek némi elsajátítását,
ugyszintén a kéziügyességet is.

f\ zt is tudjuk, hogy képzőintézeteinket főleg a svájczi és würtembergi
mintákra igyekeztek szervezni, mely államok pedig inkább ipatüzöknek. mint
agrikulturnak mondhatók. És mégis mig amaz államok tanítóképzőiben
-oly fontos szerepet foglal el a gazdaságnak elméleti és gyakorlati tanítása.
nálunk a törvények és miniszteri rendeletek intentióinak ellenére valósággal
oly feltünő alárendelt szerepe van, hogy emlitésre sem méltó. S mindez
csupán az intéző körök non curamus eljárása miatt.

A felekezeti képzökról említést sem téve, melyek na- yobb részében
a többi tárgyak is hasonló elbánásban részesülnek, maguk az állami költ-
ségen föntartottak is itt ott elszomorító képet tárnak föl e tekintetben. Igy
pl. egyik kizárólag mezőgazdaságra utalt vidék állami tanítóképzőjéhez,
midőn egy nyelvtani és történelmi szakra képesített polgáriskolai tanerőt
kineveztek rendes tanárnak, ki mellesleg mondva a természettudományokhoz
és gazdasághoz mitsem értett, ennek kiosztották a természetrajz és gazda-
ságtan tanítását, a min még ő maga is elbámult, de hát igy rendelték az
i-tézö körök s neki tanítani kellett.

Már hogy minő torturának volt kitéve az illető s mégis minö ered-
ménye lehetett és lehet müködésének, elgondolhatjuk. A hol a növendékek
a gazdasági órát csak e pipázó » óranak nézik s legfölebb arra törekednek.
hogy a gondozásuk alá adott kis táblácskában a gyom el ne ölje a vizs-
gálatokig a bele ültetett pár gyümölcsfa-csemetét, ott hivatásának élő'
falusi néptanítót nem képezhetünk, legfölebb olyan elméleti tudományokkal'
saturáltakat, kik az ábrándok magas regióibanjárnak, a kik kerülik a «parasztok
bűzös subajar- s mint csalódottak átkozzák a sorsot, mely c pályára
kényszeritette őket, <a parasztok közé üzte.» Az ilyenek az -elégedeuenek -,
a -zugolódók-, kik csupán a tanítói fizetésre támaszkodnak, de bár 4 havi
nyári szabadidejük van, semmiféle foglalkozást nem találnak, mely által

13*
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valamit kereshetnének s igy sem önmaguknak, sem a népnek. mely között
élnek, használni nem tudnak az iskolán kivül s talán ebben sem sokat.

Ugy látszik, ilynemü gondolatokkal foglalkozott Trefort boldogult köz-
oktatási miniszterünk is, midön '1882 január l-én kiadta a nép okt a t á s
gyak ori at i irá n y a t á r gyá ban a tanítóképzők igazgatótanácsához
intézett, fájdalom! sohasem vagy csak hiányosan s itt ott helytelenül fo-
ganatosított körrendeletét, mit végre-valahára figyelembe venni, a képző
intézeti igazgatóknak s tanügyi magas kormányunknak bizony eredményei-
ben üdvös foglalkozása lesz.

Talán az albizottság is elővette ezen körrendeletet munkálkodása
-közben s ezért vette föl a gazdaság-kertészettan és kézügyességi oktatásra
osztályonkint a heti 4-4 órát.

Engedje meg azonban a t. albizottság, hogy a mit e tárgyak taní-
tására vonatkozólag, a közlöny ll-ik lapjának II. pontja alatt mond, ki-
fogásoljam, mert ugy látom csak azt tekintették, mit tan í t ma egy
néptanító az iskolában, de nem gondoltak arra, mit kell hogy tanítson,
ha a népiskola meg akar felelni föladatának hazai viszonyaink szerint s
igy természetesen javaslatuk is - nézetem szerint - elfogadhatatlan.

A népiskolák követelményét véve tehát alapul. szükségesnek tartom
mindenek előtt kijelenteni, hogy én az ismétlőiskolák mulhatlanul oly
nemű berendezését kivánom, hogy abban a tanulók a mezőgazdaságból és
kertészetböl elméleti és gyakorlati oktatásban részesüljenek, nem feledvén
el a mindennapi iskolát sem, melynek szintén vannak oly tanulói, habár
6 osztályt vagy 4 osztályt nem végeztek is, kiket nemcsak gyakorlatilag,
de elméletileg is lehet tanítani némi gazdasági és kertészeti ismeretekre
s ki tanítsa, ha nem a tanító?

Ugy de, hogyan taníthasson valamit az, a ki őnmaga sem tud?
Pedig abban mindenki egyetért, hogy a falusi néptanítónak tanítania kell.
És ebből következik már az, hogy' hol szerezze meg e czélból ismereteit,
a tanító, ha nem a képző intézetben? Ugy de, ha nincsen a képzőkben
szakember s ha még, mint a javaslat mondja, a IV-i kos z tál Y 2 e 1-
m é 1et i ó r ájihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAj á tói ism eg sza bad u 1 s ez a ház ii P a ri, ill etv e
k é z ügyes ség i okt a tás ral enn e for d í tan d ó : kitöl ? mit? és
mikor tanulhat a növendék a gazdaságból és kertészetből? Azokon a
gyakorlati órákon?

Közel negyed százada már, hogy a mai tanítókepzés hazánkban
kezdetét vette. Eleget toldozták, foldozták már. Annak is elmult 10 éve,
hogy maga a miniszter emlitett körrendeletében rámutatott az irányra.
Miért nem indulnak hát ez alapon s a népiskola követelményén !?

Mindenek előtt szakértő tanár kell hogy legyen, épen ugy, mint a
többi tantárgyak tanítására, s igya természe t r a j z és gazdaság-
tan egy kéz ben 1egy en, mert arra támaszkodik emez Erre pedig
a paedagogiumot végzett s egy két évi magánképzésre az intézetben visz-
sza tartottak a jel eni egi sze r v eze t mell et t még nem kapnak
elég képzettséget. Ezt ugy hiszem, mindenki s maga az igen tisztelt tanár
testület is elismeri.

Minthogy hazánk climaticus viszonyai szerint a gazdaságnak és ker-
tészetnek egyik másik ága kultiváltatik inkább, ezekre való tekintettel kell
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nagyobb figyelmet forditani egyik másik ágra; de a heti 4 óra minden
képzőben fölveendő. Ugyszintén a talajisme, trágyatan, általános növény-
termelés, zöldség és gyümölcstermelés - jobban mondva gyümölcsfa-
tenyésztés állattenyésztés, méhészet. Részletes növény termelés.
szölörnüvelés, selyemhernyótenyésztés csak a helyi viszonyok szerint, a
hol ez okadatolt.

Hogy ezen tudományágak nem valami széles terjedelemben, csupán
compendice taníthatók, önmagától értetik s hogy melyiket előbb, mennyire
kiterjesztve, azt egy felől a többi tantárgyak, másfelől a rendelkezésre
álló, helyesen beosztott idő szabja meg. Az állattenyésztést pl. egyik
tanár sem kezdené előbb, mielőtt az á lattant s ennek legfontosab ré-
szét az antropologiát el nem tanította mert az ember boncz- és élettan en-
nek a legfőbb része; ugyszintén a talajismét is csak az ásvány tan után
vagy legalább is ezzel parallel tanítaná s igy 'valamennyi képzőre szo-
rosan megállapított részletes tantervet megállapitani sem nem lehet, sem
nem volna tanácsos; ezt mindenütt az illető szaktanár allapitja meg s az
év elején elkészített javaslatát előterjeszti a tanártestületi ülésen.

Ezen tantárgyakat felölelő kézi könyvet készíttetni . azonban annál is
inkább szül\séges,' mert az intézetből kikerülvén a növendékek, mint egy
kis gazdasági lexiconnak mindig nagy hasznát veszik s terjeszthetik a nép
között, melv böl ez több okulást nyer, mint 'ponyvairodalom termékeiböl.

A kéz ügyesség Iejlesztése nem kevésbé fontos.
Ez szintén a gazdasági tanár feladata a fölvett 4 órán és pedig a

gazdasággal rokon iparágak gyakorlati tanítása által pl. egyszerübb faragás,
mely a viszonyok szerint gyermekjátékok előállitása vagy műmetszészet
felé is hajló lehet, kosarkötés, szalmafonás stb. által és a gazdasági s ker-
tészeti munkák által.

Az osztályonként 4-4 óra tehát e tárgyak tanítására úgy osztandó
be, hogy télen át több legyen az elméleti, nyáron a gyakorlati tanítás illetve
foglalkoztatás. .

Gyakran a kettő együttesen is lehet pl. a méhészet tanításánál, munka
közben adva elő az elméleti részét is, maradandöbb ismeretet szerez a

-növendék.
A mi hasznos es szükséges az állami képzökben. ugyanaz áll a

felekezeteikre is. Nagyobb erély kifejtését óhajtorn e téren a telekezetekkel
szemben, mert vajmi gyarló módon állanak még mindig a haladástól nem
irtózó tanítóképzöink is, hátha még a többiekbe is betekintünk, minő el-
szomoritó kép tárul fel előttünk! Két három gimnáziumi vagy polgári
osztályból, ha tovább nem haladhatnak, fölveszik a tanulókat s 2-3 évi
tanulás után, de az is minöjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI kibocsátják tanítónak s a törvény előtt ezek
is olyan képesített tanítók, mint az állami képzökból kikerültek.

Nem egy ujabban kibocsátott diplomás tanító! ismerek, a ki tudat-
lanságánál fogva nem méltó a tanítói diszes névre és pályára

Előnyére említhetem föl a nagyszebeni görög keleti tanítóképzőnek,
hogya mióta a mostani igazgatót a gazdaságtan és kézimunka tanítására al-
kalmazták, ki a tanítóképzés ügyét a nyugoti államokban tanulmányozta s
mindent elkövet, hogy lehetőleg a kor szinvonalára emelkedjék intézetük,
figyelemmel van a törvényre s megköveteli a jelentkezőtől, hogy 4 osztályból
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bizonyitványt mutasson föl, hanem azért itt is megtörtént, hogy aki az
állami képző ben az első osztályt végezte el csupán, tanképesitő vizsgálatra
bocsátották s jö eredménnyel vizsgázottnak állítván, tanítói oklevelet adtak
neki, mig az illetőnek volt tanulótársai. ma is még csak harmadéves tanulok.
De vajha bár ilyeneket látnék körutambanjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA!

A tanitóképzők tantervének ujraalakitásával egyidejűleg, tekintettel
a tanítói fizetések rendezésére, az ügynek ez ágára is szükséges figyelmet
fordítani, mert vajmi elszomorító adatokat gyüjthetünk egyik másik vidékén.

Fogaras, 1892. februar 18.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAG a g y i S a m u , polgáriskolai tanár.QPONMLKJIHGFEDCBA

A t a n í t ó k é p z ő - in t é z e t i é n e k - z e n e t a n í t á s r e f o r m -

kérdéséhez.

A vita, mely e kérdés felelt meglehetős régóta foly, már ugylátszik
a befe jezéshez közeledik. A vitatkozásokat s eszmecseréket, melyek e
közlöny hasábjai, kivált kezdetben, gyakran voltak olvashatók, mindig
figyelemmel kisértem, - nem csak, sőt magam is többször vettem tollat
a kezembe, hogy irjak; de mindannyiszor letettem, gondolva: eligazítjak
ezt nálam nélkül is. S most midön elhatároztam magamba, hogy mégis
hozzászólók a kérdéshez, most sem gondolom azt, hogy nálam nélkül ne
tudnák eligazttui. ., Hanem hozzászólók azért, mert mig egyfelől a kér-
déses ügynek magam is szerény munkása lévén, mintegy erkölcsi kötele-
zettséget érzek arra. hogy az ügy érdekében szót emeljek s csekély vé-
leményemet elmondjam; ugy másfelől, hogy kikerüljem a közönynek látszo
hallgatás miatti önvád sulyát. ha a döntő ütközetben, mely már közel
van, a csatát az a tábor találna elveszítni, melynek zászlója alá magam
is sorakozni kivánok.

Az állami tanítóképző-intézetekben az ének- és zenetanítás eleitől
fogva mostoha sorsban részesűlt. A többi tantárgyakhoz viszonyítva ke-
vés óraszám s a tanároknak aránylag a legcsekélyebb dijazás jutott
mindezideig osztalyrészéűl, mintha az ének- és zenére éppen semmi szük-
seg nem is lett volna.

Nem ezelom s nincs is arra itt most semmi szükség bizonyítgatni,
hogy az ének és zene a népnevelés nagy munkájában s átalában a n-m -

zetek kulturajában mily fontos szerepet játszik. Nem szorul ez már ma
bizonyítgatásra. A praktikus Svájcz és Németország s minden más m ű-
velt államok elég példát nyujtanak arra, hogyanépnevelés és m üveö-
dés terén az ének és zenének minö szerepe és értéke van s micsoda
méltánylásban kell azt rószesítni.

S különös az, hogy ezen respéktalt államok példája a tudományok
. és a müvelődés minden más ágában inkább tudott reánk hatni még ed-
dig, mint a müvészet, különösen pedig az ének és zeneművészet tekin-
tetében.

Hogy pedig az ének és zenemüvészet iránti hajlam és elöszeretet
ne lenne meg bennünk oly mértékbeu, mint más népekben, azt kétségbe
vonni nem lehet Hiszen éppen a magyar ember az, ki - mondhatni-
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zene nélkül valódilag nem is tud mulatni. A magyar ernber lelkében a
zene visszhangra talál; abban tud gyönyörködni s azért áldozni is kész.

Hogy népnevelésünk terén, illetőleg képzőintézeteinkben az ének és
zene müvelése eddig annyira el volt hanyagolva. azt nem egyébnek, mint
azon hiányos és fölületes intézkedésnek lehet tulajdonítani, melylyel az
ügy meg lett indítva, s a melyen elodázhatatlanul változtatni és javítni,
az idő s a kor kivánalma.

Most, midőn a magas kormány sokfelé igény be vett figyelmét a
tanítóképzők ének- és zenetanításának reformálására, is kiterjeszteni ke-
gyeskedett; s midőn azon kedvező helyzetben vagyunk, hogy ennek ke-
resztülvitelénél, a mi véleményünk is meghallgatást nyer, fontoljuk meg
jól véleményeinket s javaslatainkat, annyival inkább, mert a most kilá-
tásban lévő ujjászervezés, ha nem is századokra, de bizonyára megint év-
tizedekre fog szólani. S hogy ez a kérdés lehető legjobban legyen meg-
oldva, ugy t. i. hogy az ügynek előbbre vitelére s üdvére váljék, erre
nézve nemcsak a legközelebbről érdekelt zenetanár kollégáink jól meg-
gondolt s tapasztalatokon alapuló véleményére s javaslataira. - de áta-
laban képzőintézeti mindenik tanártársunk jóindulatára s az ügy érdeké-
ben való szives támogatására van szükségünk.

Mielőtt a tantervre vonatkozó véleményem s javaslatom részletezé-
sébe bocsátkoznám, legyen szabad intermezzoképpen megemlítenem azon
kutforrást, melyből az ének- és zene tanterv ére vonatkozó tapasztalatai-
mat s ezekből folyó nézeteimet merítettem, - ismertetvén egyszersmind
a szászországi, illetőleg drezdai kir. seminarium ének- és zene-tanításá-
nak viszonyait s tantervét legalább nagygyában.

Zenészeti ismereteim tovább folytatása, az ének- és zenetanítás mód-
szerének, valamint a pedagógiai' ismeretek tanulmányozása végett 1870-ik
év öszén Drezdába mentem, hol, mint a királyi seminariumban hospitans
s azon kivül egyik zenetanártói magánórákon oktatást is vévén, 1872- ik
év öszéig, tehát két évig voltam. Azóta pedig a kolozsvári áll. tanítókép-
zőben, mint rendes ének- és zenetanár müködöm.

Az ének- és zenetanítás terén meglehetős tájékozottságot s tapasz-o
talatokat szerezve léptem intézetünkbe. Szerettem volna mindent ugy és
a szerint csinálni, a mint a drezdai kir. tanítóképzőben láttam. De saj-
nálattal kellett meggyőződnöm arról, hogy bizony csak addig nyujtózkod-
hatunk a meddig a takaró ér.

A drezdai kir. tanítóképzőben a rendes négy éves kursuson kivül,
két éves, ugynevezett proseminár v. előkészítő tanfolyam van, melyben,
az orgonát kivéve, az ének- és zenetantárgyak mindenike, még az össz-
hangzattan is taníttatik. E szerint a képzőintézeti tanfolyam egészbenvéve
hat évre terjed. Két rendes zenetanár van alkalmazva rendes tanári fize-
téssel. Ezeken kivül van még két kisegítő vagy pótzenetanár, kik nagyobb
részint a proseminár osztályokban tanítanak.

A két proseminár osztály azért van, hogy itt a növendékek ne csak
előkészíttessenek, hanem ugy szólván ki legyenek próbalva, hogy a tulaj-
donképeni négy évi tanfolyamra s átalában a tanítói pályára alkalmasok-e.
Megjegyzendő, hogy még a proseminár tanfolyamra sem vesznek fel oly
növendéket, ki ének-zenei hallással s képességgel nem bir. SjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAII ki e két
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prosemmar osztály végeztéáel a zenében gyenge előmenetelt mutat fel, a
négy évi tanfolyamba nem mehet át, annak más pályát kell válasz-
tania.

A proseminár osztályok ének- és zenetantárgyai : ének, hegedü, zon-
gora, összhangzattan. A négy felsőbb osztály tantárgyai ugyanezek, ide-
csatlakozván az orgona. A tárgyakra nézve annyi változás áll be csak,
hogy a két utolsó évben, vagyis a két legfelsöbb osztályban, midőn az
orgona kezd előtérbe lépni, a hegedü - és zongora - órák száma
apad, s a növendékek e két tárgyból mindinkább önszorgalmukra vannak
utalva. .

A legnagyobb suly, ugyszólván, az éne k r e van fektetve, a meny-
nyiben erre hat éven át mindenik osztályban hetenként 3-3 óra van
adva. Az összhangzattan szintén mind a hat éven at egyenlő időmérték-
ben hetenkint 1-1 órával szerepel.

A hegedüt, zongorát és orgonát illetőleg az osztályok külön-külön
3-4 szakaszra (sectio) vannak felosztva. Az osztály népességéhez képest
egy-egy szakaszba esik 5 6 növendék. Mindenik szakasznak van heten-
ként külön-külön 1-1 órája a hegedüböl, ugyanennyi a zongoraból. va-
lamint az orgonaból is.

Ezen -zakaszokra való beosztásból az keletkezik, hogy a hangszerek
mindenikéböl az osztályoknak külön-külön 1-1 órája, a tanárnak pl.
ugyanazon tárgyból ugyanazon osztályban 3-4 órája van hetenként. S
miután a szakaszok külön órákon rendre mennek be a leczkeórákra, az
alatt a többi szakaszok foglalkoznak egyébbel.

Hogy az ének- és zenetantárgyak közül az énekre és hegedüre fek-
tetik a fősulyt, kitünik abból, hogy mig a zongora- és orgonatanulás kö-
telezettsége alól felsőbbségi engedélylyel kérelem utján felmentik a nö-
vendéket, addig a hegedütanulás kötelezettsége alól semmi szin alatt fel
nem mentik.

Ez okát abban leli, hogyanéptanító a népiskolában éneket tarto-
zik tanítani, vagyis kötelezve van: kántorságra vállalkozni pedig .nincs
kötelezve. S minthogy az énektanítás legalkalmasabb segédeszközéül a
'hegedüt tartják. a mint hogy az is, ennek tanulása alól éppen az ének
érdekében nem is mentenek fel senkit

A zongorát az orgona előiskolájának tekintik, ugy hogy a zongora
alóli felmentéssel együtt jár az orgona alóli felmentés is. Lehet ugyan az
éneket jól hangolt zongora vagy harmonium segítségével is tanítani, -
de a népiskolai énektanításnál legalkalmasabb segédhangszerül még eddig
a hegedü bizonyult be, - és pedig a következő okokból: a hegedü leg-
inkább megközelíti az ember, főleg pedig a gyermek hangját; legolcsób-
ban megszerezhető hangszer, s önmaga a játszó által hangot ható azonnal
és pedig a szükség szerint fennebb vagy alább, mig a zongorához külön
hangoló kell, mert ritka zongorázó, a ki zongorajár maga hangolja, vagy
legalább tudja hangolni; rosszul hangolt zongorával pedig az énekes hang-
ján és hallasán többet rontunk, mint javítunk.

De tegyük fel, hogyaképzőben a zongorahangolást megtanítanák
a növendéknek, ezen tudományát, mint néptanító nehezen tudná értéke-
sítni, mert nem tudom, hányadik néptanítónak telik csak egy pár száz fo.-
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ri nt is zongorára. S bizony egy ócska harmonium is drága szokott lenni.
S mig a zongorán vagy harmoniumon játszó helyhez van kötve, addig a
hegedülő közelebh vagy távolabb mehet növendékeihez a tanítás közben
is. s helyét tetszés szerint változtathatja.

Azt magam is őszintén mondhatom, hogy valameddig tanítóképzőink-
ben a zene tanítás oly fordulatot nem veszen, hogy az ének mellett a fö-
suly a hegedüre legyen fektetve, vagy legalább is, hogy ez a zongora mel-
lett háttérbe ne szoruljon, addig népiskolai énektanításunkon igen keveset
fogunk lendithetni.

Ezt élőpéldák bizonyítják. Azon tanítványaim közül, kik 19 év alatt
a zenét tőlem tanulva kerültek ki a néptanítói pályára, nagyon soktol és
gyakran kapok tudósítást arról, hogy az énektanításnál, az iskolai, vala-
mint a községben alakított dalárdák vezetésénél a hezedünek mily nagy
hasznát veszik; természetesen csak azok, kik a hegedűt annyira vitték,
hogy akármelyik népdalt vagy másféle dalt tisztán és taclusban köny-
nyen le tudnak játszani. Zongora vagy orgona tudományuknak al': értéke-
sithetesére csak azoknak van alkalmuk, kik kántorsággal egybekötött ta-
nítói állomásokon vannak.

Visszatérve a drezdai kir. seminárium ének- és zenetantervének ís-
mertetésére, látjuk, hogy:

1. az énekre minden osztálynak hetenként 3 - 3 óra van adva,
melyből egy óra a karénlekésre fordíttatik.

2. A hegedűt, mint főhangszert, már az első évben elkezdik s
négy éven át szakadatlan egyforma időmennyiség szerint tanítják.

3. A zongorát a hegedüvel együtt szintén az első évben kezdik meg
snégy évig a hegedüvel egyenlő mértékben tanítják. Az ötödik és hato-
dik évben ezen két hangszernél az órák száma apad, a mennyiben a
sectiók nem hetenként, 'hanem kéthetenként kapnak egy-egy órát.

4. Az orgona a harmadik évfolyamban lép fel, s négy éven át
taníttatik.

5. Az osszhangzattan mind a hat éven át taníttatik hetenkénti
1 órán.

Ha a drezdai kir. seminanum óratervét s az egyes osztályok órái-
nak a számát a mi képzöink jelenlegi óratervévei s óraszámával egybe-
hasonlítjuk az osztályokat és növendékeket illetőleg, csak az éneknél ta-
lálunk egy óra különbséget, - továbbá az összhangzattannnál és orgona-
nál, mely két utóbbi tárgyra nálunk külön óra nincs is adva.

Mindez magában véve még nem tesz olyan nagy különbséget, mint
a milyen különbséget tapasztalunk, ha az ottani sikert a mi képzőinknek
a zenében elért sikérével egybehasonlítjuk. A siker e nagy különbsége
nem abb a n az egygyel több ének- s összhangzattani órában s még az
egy orgona órában sem keresendő egészen, hanem csakis részben Ez az
ottani zenetanításra vonatkozó s nálunk még nem létező más körülmé-
nyeknek, illetőleg eljárásnak, s órabeosztási rendszernek tulajdónítható.
Ugyanis ott:

1. A tanitóképzöbe nem csak zenei hallással, de zenei előismerettel
biró növendéket vesznek fel csak, még a prosemmar első osztályába is.
A zenei előismeretet nálunk még ez idő szerint hiában követelnők ; de a
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zenei hallást és tehetséget meg lehetne, s meg is kellene követelnünk.
Már ez az egy változtatás is nagyot lendítene ének- és zenetanításunk
ügyén. Nem kellene haszontalan vesződnünk ének- és zenére képtelen nö
vendékekkel, s a drága időt siker nélkül rájok vesztegetni; hanem az
ilyenek utalva lennének más pályára, hol ének- és zenetudásra nincsen
szükség.

2. A hangszereket illetőleg az osztályok ott, a mint már fennebb is
említve volt, szakaszokra (sectió) vannak felosztva, mi által a növendék
és tanár órái száma között nagy különbség származik De éppen ez a
különbség okozza - mondhatni - a legnagyobb mértékben az ottani
siker és a mi sikérünk közötti különbséget.

A hegedüböl és zongoraból ott is csak egy órája van hetenként egy
osztálynak, éppen mint nálunk s a növendék ott is hetenként egy hegedü
és egy zongora órában vesz részt.

Igen ám, de mig nálunk arra az egy órára átlag 16-20 növendék
esik, rézebben pedig, midön tanítóképzöink a nagyobb államsegély követ-
keztében népesebbek voltak, egy órára 30 növendéket is be kellett csödí-
tenünk, addig ott arra a hetenkénti egy órára egy növendék 5-6-od
magával megy be. S minthogy tehát a tanárnak 5 - 6 tanítványnyal kel-
letvén megosztani az órát. egy-egy tanítványnyal többet foglalkozhatik,
mint midön 16-20-al kelletik megosztani: ennél fogva siker tekintetében
is csak nem ily különbséget tapasztalhatunk.

Ha itt nálunk a 16-20 növendéket egy óróra nem akarjuk bevinni,
oszthatjuk két szakaszra, melyek közül egyik szakasz az egyik héten, má-
sik szakasz a másik héten megy be órára, minél fogva egy-egy szakasz
kéthetenként kap egy órát. Ez utóbbi eljárás noha sokkal jobb és na-
gyobb sikerhez vezet, mint a rninden heti egy óra 16-20 növendékkel,
mindazonáltal igen nagyok az időközök az órák közt, minél fogva a te-
hetségesebb s szorgalmasabb növendékek előtt a haladás és nagyobb si-
kerhezjutás utja el lesz zárva.

A nézés, figyelés, hallgatás által a növendékek egymáson a tanítási
órán okul hatnak ugyan valamit, de körülbelöl csak annyit, mint az az
uszni tanuló. ki a vizben uszót a partról nézi. Annyi a zenetanuló nö-
vendék igazi haszna, a mennyit vele külön foglalkozunk. A tömeges ta-
nítást nem is említem. A tömeges játszásnak csak az egyforma haladást
tett növendékeknél lehet helye, de ezeknél is csak az együttjátszás gya-
korlása czéljából. A tömeges tanítást legfeljebb a zongora kezdő gyakor-
latainál lehet alkalmazni időnyerés czéljából, mire igen jó és alkalmas
gyakorlatok vannak a Bartalus István -Bevezetés a zongora- és orgona
játszasara- czimü iskolájában. A zongorában tovább haladottaknál, vala-
mint a hegedütanításnál egyáltalában a tömeges tanítást haszontalan s
czélhoz nem vezető időfecsérlésnek tartom.

3. Előnyös körülménynek vehetjük a drezdai s általában a külföldi
'zenetanítasnal a mi zene tanításunk hoz viszonyítva azt, hogy a képzőinté-
zeti tanfolyam mig nálok hat éves, addig az nálunk csak négy éves. De
minthogy mi ily hat éves tanfolyamra nehezen aspirálhatunk. (lehet, hogy
valamikor be tog következni), ettől tekintsünk el egészen. s gondolkoz-
zunk azon, hogy a négy évet : hogyanaknázhatjuk ki legjobban, hogy
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képzömkben a zenetanítás. sennek tulajdoníthatólag népiskoláinkban az
énektanitás lendületet vegyen.

Ezeknek előrebocsátása után bátor vagyok a mi tanítóképző inté-
zeteink ének- és zenetanításának uj óratervezetére vonatkozó nézeteimet
s javaslatomat meglenni, s egyszersmind az általam készített óratervet
bemutatni s ajánlatba . hozni.

A c Magyar Tanítóképzőben • már eddig megjelent különbözö néze-
tek s javaslatok között voltak olyanok, melyekkel én teljességgel nem
értek egyet; de voltak s vannak olyanok is, melyekkel én nagy részben
egyetértek. .

A közelebbi számban Hódossy Béla kartársunk javaslatát olvastam,
melylyel, ha talán nem is mindenben. de a főbb dolgot illető pontokban
egyetértenek Bátori Lajos, Egner Adolf s kalocsai kartársaink. Ehhez a
táborhoz csatlakozom én is legalább a dolog lényegét illetőleg. Az eltérés
nem annyira a dologra, mint inkább a formára vonatkozik.

Az általam javasiatha hozandó óra terv szerint nem annyira a nö-
vendékek, mint inkább a tanár óráinak a száma növekedik, a mi any-
nyival kedvezőbb, mert a képzőintézeti növendékeknek a sokféle tantárgy
által való tulterhelése miatt általános a panasz.

A tanítóképző-intézeti összes tantárgyakra vonatkozó különféle tan-
terv-javaslatokból az tünik ki hogy majdnem minden szaknak a tanára
a maga targyából óraszám szaporítást javasol, nem tartván elegendőnek
az eddigi órák számát. Nem is volna ez rossz, ha a tantárgy oly sok-
féle nem volna. S a növendéknek mindenikböl nem csak tanulnia, de
tudnia is kell valamit.

A sokféle tantárgy gyal s az órák számának tulsagos feiszaporításá-
val oly óriási terhet nyomunk a képzőintézeti növendék nyakába, hogy
annak sulva alatt össze kell roskadnia.

Éppén ezért oly tantervet akarok javaslatba hozni, mely szerint a
növendék az eddiginél kevéssel lesz jobban megterheive, s mégis a zene-
tanítás lendületet vesz, s a siker bizonyára kétszereződni fog.

Ezt a következőkép tartom elérhetőnek :
J. Az énekból minden osztálynak külön legyen hetenkint 2 órája,

melyek közül az egyik közös karéneklésre fordítandó. Az l-sö osztály a
karéneklésben ne vegyen részt, hanem a helyett a második óra is for-
dtttassék az énekiskolázásra. A IV ik osztályban az énekiskolázás helyett
az egyházi ének taníttassék hetenkénti egy órán.

2. A hegedüt és zongorát illetőleg az I. és lJ. osztálynak az eddigi he-
tenkénti egy órát meghagyván, az osztályok osztassanak 2-2 szakaszra
s egyik órán az egyik, másik orán a másik szakasz nyerjen 1-1 órai
oktatást. E szerint, mig a növendéknek egy, addig fl tanárnak két órája
lesz hetenként ugyanazon osztályban ugyanazon tárgyból.

3. Az összhangzattanból a III-ik és IV-ik osztálynak adjunk· külön-
kölön 1-1 órát. Ez már az osztálynak illetőleg növendéknek óraszapo-
rítás mit semmikép sem nélkülözhetünk. •

• 4. Az orgonából legyen a III ik és IV -ik osztálynak hetenként 1-1
órája. Ez a második óraszaporitás, mit szintén nem nélkülözhetünk, ha a
kántorképzést életbe akarjuk lépt~tni. Hogy az orgonázásból melyik osz-
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tálynak mit tanítsunk, az az orgona óratervének részletezésénél jön elő.
- E szerint az 1. és II. osztályban a növendék óráinak a száma ma-
rad az eddigi, ellenben a tanáré szaporodik. A lJl. és IV. osztályban mind
a növendék, mind a tanár óráinak a száma szaporodik.

Az ének- és zenetanításra vonatkozó eddig megjelent javaslatokra
reflektálva, nézeteimet a következökben bátorkodom elmondani:

1. A hegedünek már az 1jihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAsö osztályban való megkezdését elenged-
hetetlen szükségesnek tartom. E nélkül a képzőintézeti zenetanításban oly
mulasztást követünk el, s oly kárt tennénk, melyet semmi ki nem pó-
tolhat.

Nem akarok hosszas érvelések be sokadatolásokba bocsátkozni. De
legyen szabad mégis, a hegedünek már az i. osztályban való megkez-
dése érdekében 1ett felszólalásom okadatolásául egyet s mást elmon-
danom.

Ugyanis általános az a vélemény s elismert dolog, hogy a zeneta-
nulas, különösen pedig a hegedütanulás megkezdése annál elönyösebb,
minél fiatalabb életkorban történik; nem csak azért, mert az ember éle-
téből több idő áll a tanulás rendelkezésére. hanem főkép azért, mert a
fiatalabb korban több szellemi és fizikai rugékonysággal bir az ember,
mint idősebb korában.

A tanítóképzőbe lépő növendékek közül a legfiatalabb is már 15
éves kell hogy legyen. Igen, de a nagyobb rész 16-18 év közt váltako-
zik. Ezen korban, midön a hegedütanulás leülönben is már jóformán meg
van késve. hibás mulasztásnak tartom, annak megkezdését még egy év-
vel későbbre halasztani, holott a megkezdésnek semmi sem áll ut-
jában.

A hegedütanulás megkezdése előtt semmiféle előleges érzék-dresz-
szurát nem tartok szükségesnek, csupán egy kemény hanglétrának az el-
énekelni tudását a végett, hogya hangok egymásután következését is-
merje a tanuló Ezt pedig két-három óra alatt könnyen elérhetni oly nö-
vendékkel. a kinek zenei hallása van; a kinek pedig nincs zenei hallása,
az a hegedühöz ugyis hasztalan kezd. Máskép van ez a zongorával, mely-
nél a jó zenei hallás nem elengedhetetlen feltétel. A hegedünél a jó ze-
nei hallás a fődolog. Valamely más hangszernek elöléges tanulása s tu-
dása nem árt ugyan, de fölösleges. Vajjon, a kik a tanítóképzön kivül
tanulják ahegedüt, megelőzi-e ezt egy évi ének és zongoratanulás?

Tudjuk, hogy a hegedü mily nehéz, kényes hangszer, melynél a
technikától eltekintve, a biztos tiszta intonálás a förnesterség. A tanító-
képzőben én sem akarok, mert hiában is akarnék, hegedümüvészeket ké
pezni. De igen is akarom, s akarnunk kell a növendéket annyira vinni.
hogy biztosan, tisztán tudjon intonálni, ha csak mindjárt első fekvésben
is, s hogy egyházi és világi dalokat átalában pedig akarmely énekhangra
irt dallamot tactusban tisztán tudjon lejátszani, ugy a mint azt az éne-
kestől megkivánjuk, hogy énekelje. Ha a képzőintézeti növendék ennyire
nem viszi a hegedüt, akkor a hegedütanulás czélja nincs elérve.

Oly növendékkel, kinek zenei hallása van, az 1. osztályban kezdve,"
jó módszerrels alaposan tanítva el lehet jutni a hegedüben azon fokig,
melyen azt az énektanításnál segédeszközül, mint néptanító sikerrel fogja
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használhatni ; sőt a tehetségesebbekkel s szorgalmasabbakkal ennél többre
is lehet menni, a mely többlet éppen nem árt a tanítónak. A hol több
van, könnyü ott kevesebbet értékesítni, de vajmi nehéz dolog ezt megfor-
dítva tennünk.

Más hangszerhez is bizony, de a hegedühöz épenséggel sok idő kell,
hogy a tanuló abba jól beletalálja magát. Ha a Il. és nem az 1. osztály-
ban kezdjük meg a hegedütanítást. czélt nem fogunk érni vele; mert a
növendéknek nem lesz elég ideje, abba magát beleélni, s a kellő gyakor-
lottságot szerezni; ki fogy az idöböl, annyival inkább, mert a Iil. és IV.
osztályban az orgona tanulása s gyakorlása, s ezenkivül a IV. osztályban,
főleg a második félévben a tanképesítő vizsgára való készülödes is igénybe
veszi a növendék idejét.

2. A karéneklésben való részvételnek, nézetem szerint, már a II.
osztályban meg kell kezdődni, és pedig csak azokkal, kiknek hangjok
arra való. Annyival inkább megkezdhetőnek vélem, mert hiszen, ha az
énekiskolázás, a hegedü és zongora az 1. osztályban aránylagos mérték-
ben taníttatik, a növendék annyi kótaismeretet szerzett, hogy a második
évben már az énekk arn ak hasznos tagja lehet. Annak a 3-4 még meg
nem csattant, vagy éppen hangváltozásban lévő növendéknek a kedvéért
ne zárjuk el az egész osztályt az énekkarban való részvételtől. Különben
is a hangváltozás nincs osztályhoz kötve. Önként értetődik, hogy azok,
kik nem arra valók, egyatalaban a többi felsőbb osztályokból se vétes-
senek be az énekkarba.

Akármelyik osztályon kezdjük a karéneklést, a szólarnpróbákat se-
hogy sem nélkülözhetjük a képzőintézeti énekkarnál, melynek tagjai min-
den évben nehány uj taggal cserélődnek fel, s az egész énekkari genera-
tio minden három évelteltévei megváltozik.

3. Az ének- és zongoratanításra vonatkozó észrevételem az 1. osz-
tályt illetőleg a következő. Azt, hogy a növendék egy fél évig csak éne-
keljen s azután egy fél évig csak zongorázzon egy énekóra kivételével,
nem helyeslem, sőt a képzöintézeti ének- zene tanításra nézve oly
hátrányosnak tartom, a milyen hátrányos lenne az egészségre nézve az,
ha valaki egy fél évig csak hust s azután csak kenyeret ennék. Vajjon
nem jobbe, hogy a táplálék fele hus, fele kenyér egész éven át. Sem a
zongora megkezdését egy félévi előleges énekléstől, sem az éneklés meg-
kezdését egy fél évi előleges zongorázástól nem tartom függőnek. Sőt a
mint fennebb említettem. még a hegedü megkezdését sem tartom függő-
nek semmiféle elöléges zenetanulástól.

A képzőintézeti ének-zenetanítás egészséges és czélhoz vezető si-
keres módjának a tárgyak arány os beosztása szerint egyszerre való meg-
kezdését tartom. Kezdjük meg egyszerre a tanítandó zenetárgyakat, kivé-
vén azon esetet, midön egyik tárgyelőismerete a másiknak elöiskolájául
vehető, mint például a zongorán való jártasság az orgonának.

4. Az orgonának a ll. osztályban való megkezdését korainak tar-
tom. Mig a növendék a zongorázásban némi számbavehető gyakorlottsa-
got nem szerzett, addig hasztalan, vagy:tlegalább kevés sikerrel nyomor-
gatja magát az orgonával. Gyakorlott zongorista hamar beletalálja magát
az orgonába. Két évi zongoratanulást szükségesnek tartok arra, hogy az
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orgonát megkezdhessük és sikerrel taníthassuk. Ugyanazért az orgona
u.egkezdését csak a III. osztályban tartom czélszerünek, Feltéve, hogya
növendék a zongorázásban már meglehetős jártassággal bir. ajihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAur és IV.
osztályban tehát két év alatt. az orgonát megtanulhatja annyira, hogy
kántorságra bátran vállalkozhatik s azután. magát önerején tovább ké-
pezheti.

Félszegnek és hiányosnak tartom a képzőintézeti ének-zenetanítást
addig, mig ez a kántorképzéssel egybekötve nem lesz. De nem tartom a
tanítóképző-intézeti ének-zenetanitás főczéljának s mulhatlan feladatának.
a mi viszonyaink között pedig még kevésbé tartom elérhetőnek azt, hogy
kész kántorokat szolgáltattunk a felekezeteknek. E tekintetben is sokat
fenn kell hagynunk a további önképzés számára. A néptanító, a ki kan-
torságra vállalkozik, első sorban tanító s csak másodsorban kántor. Azért
én a képzőintézeti zene tanításnál azt tartom elsőnek és főbbnek. a mi a
tanítói hivatal körén belül esik s azzal legszorosabban összefügg. A kan-
torságot a néptanrtó legkompetensebb mellékfoglalkozásának s mellékkere-
seti médjának tekintem.

5. Az énektanítás módszerére külön órát adni fölöslegesnek tartom.
Az I. osztályon elkezd ve mind végig ugy kell tanítani az éneket, hogy
egyszersmind a módszer is ismertetve legyen. A gyakorlattal együtt és
egyszerre kell az elméleti utasítás nak is haladni.

6. A zenetörténet tanítását a zeneakadémia tárgyai közé tartozónak
tartom. A képző intézeti zenetanítasnal, hol az erre szánt különben és ke-
vés időt a zenei tárgyak praktikusabb részei eléggé igénybe veszik, a ze-
netörténet tanítását idövesztegetésnek tartom. Addig mig a zenére több
idővel nem rendelkezünk, szerezzük meg a zenetörténeti köny veket, s uta-
sítsuk a növendéket azoknak olvasására.

7. Az egyházi ének- és zenére vonatkozó nézetem és javaslatom
a következő:

a) Ha ez egyházi éneket az énekiskolázás kihagyásával már a Ill.
osztályban megkezdjük, ez által a tulajdonképeni énektanítás szenved hát-
rányt. Ez az I. és ll. osztályban még nem nyerhet befejezést. Ha a nö-
vendék az énekiskolában jártassaget s bizonyos technikai készséget szerzett
magának. az egyházi éneket önerején be tudja tanulni, sőt csaknem első
látásra leénekli.

Az egyházi ének tanítását csak a IV-ik osztályban kezdeném meg,
midőn az énekiskolázás már befejezést nyert. A IV-ik osztályt két cso-
portra t. i róm. kath. és prot. csoportra osztva, az egész osztálynak szánt
hetenkénti egy órára egyik héten a róm. katholikus, másik héten a pro-
testáns csoport menne be. Igyanövendéknek kéthetenként, a tanárnak
hetenként lenne az egyházi énekből 1 órája. A növendék a két heti idő-
közben önerején készülhet el a kitüzött vagy felhagyott énekre. mert hi-
szen a IV. osztályos növendék már némi önallóságra jutott, valamint a
zenében, úgy az énekben is.

b) Az egyházi zenén a Ill. osztályban a tulajdonképeni orgonázást
értem. Ennek tananyag a lenne az orgonaiskola, elő- és utójátékok begya-
korlása, egyelőre csak azon hangnemekben, malyekben az egyházi énekek
szoktak irva lenni. Az osztály két csoportját itt is meghagyván, a' cso-



199

portok különkülön kapnának hetenként 1-1 órát, minél fogva a növen-
déknek egy, a tanárnak két órája lesz hetenként. Ezen kivül a növendé-
kek magángyakorlati órákon készülnek a felhagyott leczkére.

A tulajdonképeni egyházi zene a IV. osztályban kezdödnék. Ennek
feladata a kántorság practicumának tanulmányozása. Az erre szánt heti
€gy órán egyik héten a róm. kath., másik héten a protestans csoport
lenne jelen. - S igyanövendéknek e tárgyból is kéthetenként, a tanár-
nak pedig hetenként lenne egy órája.

Az illető csoportok tananyaga volna: felekezeteik szokásosabb egyházi
énekei orgonával való kisérése módjának tanulmányozása, s a már betanult
egyházi énekek orgonakiséretének begyakorlása, az elő, uto- és közbejá-
tékok alkalmazásával. A növendékek kéthetenkénti időközben az arra
kijelölt magánórákon önerejükön készülnek elő. Igy lehetövé válnék ke-
vés óraszám mellett is sokra mehetni, vagy legalább is a növendéknek a
kántorságban oly alapot adni, melynek nyomán könnyon képezheti magát
tovább önszorgalmán.

Minthogy pedig a IV. osztályos növendéknek az év végén a zene
minden addig tanult ágaból tanképesitő vizsgát kell letennie, ez okból a
hegedűt meg a zongorát nem hagyhatjuk ej egészen, merí különben köny-
nyen megeshetik. hogy ezeket a növendékek egészen elhanyagolják s kijő-
nek a gyakorlatból. Szükségesnek tartom tehát, hogya IV-dik osztálynak
adjunk hetenként egy órát zeneóra czimen. Ez az óra ugy használandó
fel, hogy a hegedü és zongora 2-2 szakaszaból alakult 4 szakasz közül
elsö héten a hegedüsök első, második héten a második szakasza, - har-

o madik héten a zongorázók első, negyedik héten a második szakasza venne
részt a zenére szánt heti egy órán. Igyanövendéknek minden negyedik,
a tanárnak pedig minden héten lenne egy órája.

Fentebb részletezett tantervezet szerint "élem én képzőintézeti ének-
zenetanításunkon javithatni a nélkül, hogya növendékek tulságos órasza-
porítással legyenek terhelve. Lehetne több órát is javaslatba hozni, de a
növendék és tanár megterhelése nélkül nehezen. Ennyi órára azonban
szükség van, ha zenetanításunknak lendületet akarunk adni.

Javaslatomban a legszükségesebb tárgyakra fektettem a sulyt s mel-
lőztem a nélkülözhetőket. Meglehet, hogy kartársaim közül talán néme-
lyek megfognak ütközni tantervjavasJatomon, hogy az eddigi javaslatokban
annyira hangsulyozott némely tárgyakat egészen mellöztern, némelyekre
pedig kevesebb sulyt fektettem, mint egyik másik.

De midőn a vélemény és szólásszabadság jogával éltem én is, nem
veheti rosz néven senki. Meg vagyok győződve, hogy mindenik kartársam
javaslatával az ügynek kivánt és kiván hasznára lenni. Egy czél o felé tö-
rekszünk: a képzőintézeti ének-zenetanításnak lendületet adni. Csak aczél
eléréséhez vezető utaink térnek el némileg egymástól. Éppen az a fő-
dolog már most, hogyaczélhoz vezető legegyenesebb s legrövidebb utat,
vagy a középutat megtaláljuk.

A vélemények sok tekintetben különbözök, egészen elterök. Nehéz
dolog ezeket egyeztetni. Nem vindikálorn magamnak azt, hogy talán sze-
rény javaslatom lenne a legüdvösebb a zenetanítás ügyére nézve. De teljes
hítem és meggyőződésem, hogy jelen körülményeink között zenetanításun-
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kon máskép javítni nehezen lehet a nélkül, hogy egy és más akadályokba
ne ütközzünk.

Ezek után bátorkodom az általam összeállított ének- zeneóratervet
bemutatni.

Az ének és zenetárgyak órafelosztásának táblázata.

Heti óra szám

Megjegyzéseknöven-/ tanár-
déknek nak

1

,jihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA~:::dÜ - ~'-+--~21. oszt. ---- ---
Zongora 1 2

-1 Összesen - 4-- 6--

Ének 1 1
A hetenkénti 1 karének óra a

Hegedü 1 - --2- tanárnak csak egy osztálynal jő

II. oszt. Zongora - 1 - - 2 - szá~~tásba! miután ~özös óra;

11

- - - - -\1 a uövendéknek : pedig minden
Karének 1 1 osztályban számitásba jő.

Összesen - 4- --6---1
Ének 1 I 1 II A hegedűt és zongorát illetőleg
Hegedü 2 het. 1 1 az osztály 2 - 2 szakaszra osz-
Zongora 2 het 1--1- tatván, egyik héte~ az egyik,. I_~ ' másik héten a másik szakasz-

IlL oszt. -Összhangzattan 1 1 ,1 nak van órája, a mi egyenlő
Orgona 1 - 2 I hetenkénti '/2 órával. A növén-

_1 I déknek tehát 2 hetenként van
Karének -51. I ~ 1 órája.

Összesen

Egyházi ének 12 het. 1 1
~ ) Hegedü 4het.l ---1-

~ ) Zongora 4 het. 1 1
---

Ősszhangzattan 1 1
IV.oszt. O 2h t 1 1rgona e.

Karének -1- -=--
Összesen 4 4

Együtt 17 -22

Itt is a 2 hetenkénti óra az
osztálynak 2 szakaszra való osz-
tásáhól ered. A növendék 4 he-
tenkénti órája _ hetenkénti

1/. óra.

A bemutatottóraterv csak azt jelöli meg, hogy a növendékek melyik
tárgyból hány órán nyerjenek a tanártol oktatást s utasítást. Az óhajtott
siker eléréséhez ez még mindig nem elegendő, még akor sem, ha ezen
órák számát megkétszereznők. Szükséges azért "a növendékek részéről,
hogy magukat külön magángyakorlati órákon gyakorolják, mely czélból
osszu nk be nekik magángyakorlati órákat a hegedüböl, zongorából és or-
gonából. A tanár részéről pedig szükséges a fokozatos tanmenet szerint
való vezetés s a növendékekkel a zenét megkedveltetni tudni.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

B o é r G e r g e l y .
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A v á la s z t m á n y javaslata.
11: tanítóképző-intézetikjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAta n ter v reviziója tárgyában.

Bevezetés.

A tanítóképzők tanfervének ujjáalakítása tárgyában az 1890. évben
tartott közgyülés az alábbi határozatokat hozta:

a) A tanterv módosításánál az 1882. évben 3998. sz. a. a 4 osz-
tályu tanítóképző intézetek számára kiadott miniszteri tanterv szolgáljon
alapul.

b) Az általános miveltségre tartozó tantárgyak tanítása a 3. évfo-
lyamban lehetőleg befejeztessék ; a 4. évfolyamban a szorosabb értelem-
bon vett szakképzettség s a gyakorlati kiképzés legyen a fö ; itt az álta-
lános miveltséget czélzó tantárgyakkal ismétlések s az elemi módszer
szempontjaból foglalkozzanak a növendékek; az általános képzés mellett
a szakképzés fokozatosan nagyobb tért nyerj en s a IV. évfolyam tulnyo-
móan, az eddiginél nagyobb mértékben fordíttassék a gyakorlati kiképzésre
s végül, hogy az általános miveJtséget czélzo tárgyak tanítása mind a 4
osztályban a pedagogiai szakképzés szolgálataba szegődtessék.

c) A tanítási anyag megállapításánál tekintetbe veendők: a tanító-xwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAX
képzés általános emberi és speczia IS, azafias és pedagogiai czéljai; az
ismeretek képző· volta és gyakorlati alkalmazhatósága; az elemi és is-
métlő iskolák tantervei, a tanítók társadalmi feladata, a növendékek elő-
képzettsége, a gyakorlati képzés, a képesítő vizsgálatok követelményei.
Ugyancsak ezen pont alatt határoztatott, hogyamagyarnyelvi és peda-
gógiai órák száma emelendő s hogya heti órák számának maximuma
33 legyen.

A közgyütés elé terjesztett javaslatnak egyéb pontjai a választmány-
nak figyelmébe ajánltatnak. Ilyenek:

a) Minden képzőben az illető környék nemzetiségi viszonyai szerint
a magyar nyelven kivül egy más hazai nyelv. a magyar yidékeken levő
tanítóképzökben, továbbá általában a tanítónöképzö intézetekben a német-
nyelv rendes tantárgyként tanítandó.

b) A - történelem főként" mint müvelödés történet tanítandó.
c) A földrajz a UI. osztályban is tanítandó.
d) A gyakorlati tantárgyakra (rajz, ének, szépirás) különös gond

fordítandó.
e) A specialis házi ipar, mint ilyen törlendő és helyette a kézügyes-

ségi oktatás veendő fel.
f) A zene- és ének-órák száma a kántorképzésre való tekintettel

szaporítandó.
Ezek mult közgyülésünknek a tanterv revizióra vonatkozó határoza-

tai. illetőleg ajánlásai.

A választmány a közgyüléstöl nyert megbízatásából kifolyólag azon-
nal megkezdte a tantervi munkálatokat, s ennek az ügynek a tárgyalása
szakadatlan lánczszemeket képez a választmány két évi munkálko-
dasában.

Magyar Tanítóképzö. 14



Miféle kérdéseket vitatott meg a választmány, miféle ügyeket tisz
tázott, miféle tárgyak kerültek szőnyegre ezzel kapcsolatban, ezen kérdé-
sekre a feleletet a titkári jelentés adja meg.

S ha itt egynémely megjegyzést mégis szükségesnek látunk előre
bocsajtani, ez onnan van, mert lehető szabatosan kell körvonaloznunk a
választmány által előterjesztett tantervvázlat jellegét, s rá kell mutatnunk,
hogy mit és mennyit végzett a választmány a reá bizottakból, mily stá-
diumban van jelenleg a tanterv revizió ügye sZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAm i ezek után még a
teendő. .

Elsőben szükségesnek látszott némely oly kérdések felvetése, me-
lyek részletekhez tartozóknak látszanak ugyan, de a kérdésnek ilyen vagy
amolyan megoldása a tantervet nagyon sok oldalról alteralhatja. Ilyen a
nemetnyelv tanításának, a gyakorlati tanítások berendezésének az ügye
Majd az óra terv dolga jutott felszinre. A sokoldalu megvitatás nem volt
ugyan meddő, sok egészséges eszme .domborodott ugyan ki a megvitatás
közben, de kilünt, hogy a tanítási anyagnak általános körvonalozása vagy
legalább a tanítási tárgyak legjobbnak látszo elrendezése s legszabatosabb-
nak lászó megnevezése nélkül az órák száma fölött dönteni nem lehet.
Ily czélzattal küldetett ki az az albizottság, mely 1891. november 28-án
számolt be munkálkodásáról s melynek munkálata a f. é. januárius hóban
megjelent közlönyböl bizonyára ismeretes lesz.

A választmány e munkálatot végig tárgyalta s annak általános té-
teleit magáéva tette (melyek különben is legnagyobbrészt a közgyülési
határozatok folyományaiul tekintendők); a tantárgyak elrendezésére vala-
mint az órák számára vonatkozó javaslatain pedig több-kevesebb változ-
tatást téve, azt az alábbi tantervi vázlatban terjeszti a közgyülés elé.

Tan ter v-v á z l a tot nyujt tehát ezúttal a választmány am. t.
közgyülés foruma elé. Igen természetes, hogy ezzel csak az els ő 1é-
P é st tette meg. Az ebben megadott keretnek betöltése szintén sok mun-
kat fog ugyan kivánni, de élesen ellentétes nézetek ott már kevésbbé
merülhetnek föl. S éppen ez volt az oka annak, hogy a választmány az
egyes .•tantárgyak tanítási czélját, anyagát kifejező tulajdonképeni tanterv-
szövegnek. s a tanterv részletezésének, valamint az ezeket kiegészítő uta-
sításoknak elkészítésére illetékes albizottságokat bár megalakította, de
nem szólította munkába. A m. 1. közgyülés fogja megvitatni, megvizs-
gálni, valjon jó helyre vannak-e leverve azon jelzötáblák, jól vannak-e
kiszabva az utak, jól vannak-e meghuzva a mesgyék, melyek az egyes
tárgyak területének határt szabni vannak hivatva. De a második lépésig
meg kell kérdeznünk még a magas kormányt is, helyesnek tartja-e azt a
keretet, melyet a közgyülés megalkotott. A választmány csak akkor fog-
hat a belső tér kultiválásához, az igazi tanterv megalkotásahoz, az anyag-
részletezéshez, az utasítás-javaslat elkészítéséhez, ha az alábbi körvonalak
szabatosan meghuzattak. ha a tervezet alaprajza a közgyü és által elfo-
gadtatott, vagy kiigazíttatott. Így nem kell attól tartani, hogy midön már
az egyes jól elkülönített mezők intenziv miveléséveI fog az egyesület fog-
lalkozni, akkor ujra a bizonytalan' útak mentén minduntalan jelent-
kező meddő harczok küzdelmeibe kell bonyolodnia.
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A mult közgyülésnek a tanterv részletezésre az utasítások elkészí-
tésére vonatkozó fontos határozatai tehát mint jövöhen teljesítendő fel-
adatok állanak a választmány előtt. melynek megoldására az az ut mu-
tatkozik legtanácsosabbnak, a melyet a már régebben megalakult peda-
gógiai albizottság a pedagógiai tárgyak részletes kidolgozásánál követett.
s melyet a választmány elfogadott ugyan, de azt- a fentebbiekben érin-
tett okokna] fogva - ezuttal még nem terjeszti a m. t. közgyü-
lés elé.

A többi elmondandót az általános résznek, valamint az egyes tan-
tárgyak hozzá szölóinak tartván fenn, nincs egyéb hátra, mint a) ki-
eme 1nxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAü n k a z o n fon tos abb elv ime g áll a pod á sok a t, m e-
lyek a mult k ö z g y ü l é s i határozatban nem foglaltat
nak benn, b) eléterjeszt.enünk a többször említett tan-

. ter v váz 1a tot és c) b emu tat u n kat ant e r v v á ZI a tal apj án
az óraterv t á h l á z a t á t.

Általános hlú,ározatok

A választmánynak a tantervre vonatkozó fontosabb általános meg-
állapodásai a következők:

a) Az általános miveltség szelgalataban álló tantárgyak elméleti ré-
szének befejeztével azonnal az illető tantárgy módszertanának ismertetése
vétetett föl a tanterv be ugy, hogy azon tantárgy ak legnagyobb része,
(beszéd és ért. gyak., irás olv., nyelvtan, földr.) melyek a népiskola alsó
három osztályában előfordulnak, a lll. évf. végével már modszertanilag
is letárgyaltassék.

b) az elméleti tantárgy ak között, a mennyire a választmány hatás-
körébe tartozott, kap c sol a tok a t keresett, s együtt tárgyalhatókat
összevont, s együtt megoldandóknak tartott (testtan és testi neveléstan,
hazai és világtörténelem, hazai történelem és alkotmány tan, ásvány és
vegytan, természetrajz, gazdaságtan stb.); hasonlóképen kivánatosnak tar-
totta, hogy az olvan tantárgyaknál, melyeknél az elméleti ismeretek mel-
lett bizonyos gyakorlati képességet is el kell sajátítaniok a növendékek-
nek, e két irány között a kellő összhang biztosítása már az óratervben
is kifejezést nyerjen. (Gazdaságtan. term. tud. kisérletek, elm. és gyak.
zene stb.)

c) Elvileg kimondatott a torna mellett a j á t é k o k tanítása, a nö
vendékeknek az egy ház ize n ébe n való kiképeztetése s a házi ipar
helyett a kéz ügyes ség i oktatás felvétele. Másfelől mellőzendőnek ta-
láltatott a tanítónöképzökben a franczia nyelv kötelező taníttatása. Mind
azonáltal azon növendékekre nézve, kik a német nyelvet birjak s a
francziából némi előismeretekkel rendelkeznek a továbbképzést a választ-
má.ny megengedhetönek tartja.

g) Tekintettel azon igen jogosult s igen sokszor hallatott felszólalá-
sokra, melyek iskoláink egész vonalán konstatáliák a tulterhelést. a vá-
lasztmány a hol csak lehetett, a revízió mellett a redukczióról sem feled-
kezett meg, s midön ezzel szemben mégis az óraszámok általános na-
gyobbítását vette czélba, számolt. azzal, hogy a tantargyak jobb kapcso

14'"
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lata, s a rájuk fordított több iskolai idő segélyével a diseiplinák legnagyobb
része már az órák alatt el lesz sajátítható.

d) A közgyülési határozatokból kifolyólag megállapodott abban hogy
a két nemü jelöltek számára készítendő tanterv alapját képező órabe-
osztás tekintve a tanítók és tanítónők azonos munkakörét, egymással ál-
tálában megegyező legyen, de megengedhetőnek tartja az eltérést ott, hol
a külörnbség megtétele egyes tárgyak természetéből vagy a kétnemü je-
löltek leendő hivatásának különbözö voltából kifolyólag feltétlenül szük-
ségesnek látszott.

e) Helyenkint a nemzetiségi nyelvek tanítását már a mult közgyülés
is szükségesnek tartotta; az erre fordítandó (osztályonkint és hetenkint
számított) két - két ó r á t a választmány a technikai, kézügyességi s a
müvészeti tárgyakból tartja elvonandónak.

f) Anémetnyelv tanításánál a választmány elfogadta a növendékek elő ha-
ladása, illetőleg előképzettsége alapján alakított csoport-rendszert.

g) Az elméleti gazdaságtani külön órák törőltettek, de több idő vé-
tetett fel a gazdasági gyakorJatokra.

Ez általános szempontok előrebocsátása után a választmány az alább
következő tanterv-javaslatot bocsátja a mélyen tisztelt közgyülés elé.kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

H itta n .

_ Ezen tárgy anyagának kijelölése a felekezeti hatóságok jogkörébe
esik. Osztályonként heti 2-2 óra.

Nevelésta n .

1. osztály. Tes t é s éle t tan egészségtani és neveléstani vonalko .
zásokkal. Hetenkint 2 óra.

ll. osztály. L éle k tan s annak alkalmazása a nevelésben. Heten-
kint 3 óra. .

Ill. osztály. Népiskolai pedagógia és szervéz ettan,
iskolai egészségtannal kapcsolatban, a népiskola I. II. Ill. osztálya tár-
gyainak módszertana. Hetenkint 3 óra.

IV. osztály. A nevelés elméletének története. Hetenkint 2 óra.

Jeg y zet. A közegészségtan a IV. évfolyamban külön kurzusban
adandó elő.

G ya kor la ti ta n ítá s.

Az 1. es II. osztályu növendékek felváltva óraközökben és szabad-
idejükben felügyelnek a gyakorló iskola növendékeire ; résztvesznek játé-
kaikban és kirándulásaikban.

Ill. osztály. A gyakorlo iskolai tanítás szemlélete, tanítási gyakorlat.
(Minta-, próba-leczkék.) Hetenkint 1 óra.

IV. oszt. Tanítási gyakorlatok s ezek megvitatása, gyakorlo iskolai
látogatások. Hetenkint 10 óra.
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Ma gya ? ' nyelv.

1. oszt. A mag y arn v elv é s s til u sis mer tet é s e.
O l vas mán y oku l szolgálnak a népköltészeti és egyéb irodalmi

müvek,
Fog alm az á s: leírások, elbeszélések. Hetenkint 4 óra.
II. osztály. A magyar irodalom ismertetése müfajok

sze r int. Elbeszélő költészet (a regény és novella kivételével), leiró és
iirai költemények.

Fog alm az á sigxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAy a kor lat ul: leirás. elbeszélés, költemények
fejtegetáse, közéleli fogalmazvány ok. Hetenkint 4 óra.

Ill. osztál y. A mag y ari rod a lom ism ert e t é sem ü faj o k
sze ri nt (folytatás). A dráma. Szónoklattan. A regény és novella.

Fog alm a z á sig y a kor lat ul: különösen értekezések, beszédek.
A mag y a rn y elv tan í tás i m ó d sze r e. Hetenkint 4. óra.
IV. osztály A magyar ir o dalom tör t éne t összefoglalása, tekin-

tettel a tudományos irodalomra. A zif jus ági i rod a lom ismertető
áttekintése.

Fog alm a z á sig y a kor 1 a tok: értekezesi és tanítási váz-
latok. Het enkint 2 óra.

Német nyelv.

Német nyelvismeret olvasmányok alapján. Osztályonkint (csoporton-
kint és hetenkint 2 - 2 óra.

Jeg y zet. Ott, a hol a viszonyok lehetövé teszik, a növendékek nem
osztályonként, hanem előhaladásuk illetve német nyelvi előképzettségük
szerint csoportosítandók.

J I!ennyiség ta n .

j osztály. Sz a mt a n heti 2 órán; mér tan heti 1 órán.
II. oszt. Köz ö n ség e s é sál tal á nos s z á mta n heti 2 órán ;

ill ért a n heti 1 órán.
Ill. oszt. Köz ö n ség e s é sál tal á nos s z á mta n heti 2 órán;

mértan het I 1 órán.
IV. oszt. A s zá m- é s mér tan tan í tás ának ru Ó d sze res

az egész tanan yag encziklopédikus ismétlese. Heti 2 órán.
Jeg y zet. A tananyagba felvételre ajánltatnak a nemzetgazdaságtan

és pénzügy tan elemei.

F ö ld r a jz.

1 o. Földrajzi alapfogalmak tekintettel asz ülő föl d é S a haz a
i. s mer tet é s ére. (Physiografia). Hetenkint 2 óra.

II. osztály. Az öt világrész áttekintése. Mathematikai földrajz. Heti 2 óra.
HI. osztály. Mag y a r or sz á g politikai és gazdasági földrajza. A

föl d raj zi tan í tás m ó d sze r e. Heti 2. óra.

Tör ténet.

1. osztály. A z ó ko r i m ü vel ő d é s története a nyugatrómai biro-
dalom Ielujításaig. (Nagy Károlyig.) Heti 2 óra.

I!. osztály. A mag y arn e m zet története a mohácsi vészig, kap-
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csolatban az egyetemes történet főbb mozzanataival s különös tekintet-
tel a mű velödéstörténetre. Heti 2 óra.

Ill. osztály. A mag y arn e III zet története (folytatás) a mohácsi
vésztől napjainkig. az egyetemes történet főbb mozzanataival kapcsolatban,
különös tekintettel a müvelödéstörténetre. Hetenkint 2. óra.

IV. osztály. Al k o tm á n y tan s a történet tanításának módszere.
Hetenkint 2 óra.kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Természettttdomá ny.

a) Természetrajz

1. és Il. osztály. Állattan és Növénytan tekintettel az állat-
tenyésztésre és növény termelésre. Hetenkint 2-2 óra.

lll. osztály. A s v á n y- és ve g y tan tekintettela techno\ogiai ismere-
tekre. A tanítás a kémiai előismeretekket veszi kezdetét. Hetenkint 3 óra.

b) Ter m ész et tan.

lll. osztály. Természettan. Heti 2 óra
IV. Ter m ész et tan é sat er m ész e t tud o mán yo k tan Í t á-

s á nak m ó ds z ere. Laboratoriumi gyakorlatok. Heti 2 óra.
Jeg y zet. Gaz das á g tan igya kor lat o k s kéz ügyes s é g-

okt at á s az I. és IV. osztályban heti 2-2 órában, II. és lll. osztályban:
heti 4;-4 órában. A tavaszi. nyári és őszi hónapokban a gazdaság, a
téli hónapokban a kézügyesség gyakorlandó.

Zene és ének.

1. osztály. Éne k és zo n g o r a, heti 5 órában.
JI. oszt Éne k, z o n go r a, o r gon a 1-1 óra, heg e d ü 2 óra.

összesen 5 órában.
Ill. osztály. Orgona h e g e d ü, összhangzattan, egy-

házi ének, karének 1--1, összesen 5 órában.
IV. oszt. O r gon a, Ö s s z han g za t tan, egy ház ize n e, k a 1'-

ének, az ének tanítás módszere 1-1, összesen 5 órában.
'I'anítónöképzöben : 1. osztály. Éne k és z o n go r a 4 órában.
IL Ének 1, karének 1, z o n g o r a2, összesen 4 órában.
HI. osztály. Ö s sz han g z att a n, kar éne k 1-1, z on g o ra 2.

öszszesen 4 órában.
IV. osztály. Összhangzattan s az ének tanitás m ó d s z e-

r e 1, karének 1, zongora 1. iskolai harmonium 1, összesen
4 órában.

Ra jz.

1. osztály. Hetenként 4 Ór.1. Szabadkézi rajz. Mértani rajz. Mintázás
(a kézügyesség számárá kiszabott időben.)

JI. osztály. Hetenként 4 óra. Szabadkézi rajz. Mertani rajz.
Ill. osztály. Szabadkézi rajz.
IV. osztály. Előkészités a népiskolai rajz és szépirás tanításra.

Szép ir á s

1. osztály. Hetenkint 1 óra. A magyar és német irás.
ll. osztály. Hetenkint 1 óra. Ugyanaz és rondirás.
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Ill. osztály. (a rajzórákban). Irás az isk. táblán. Havi házi feladatok.
IV. osztály (a rajzórákon). Irás az isk. táblán. Havi házi feladatok.

Jrástanítás módszere (1. a rajzi tananyagot).kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Tesigya kor la t.

I. oszt. Testgyakorlatok, (szabad, rend és szergvakorlatok), játékok.
Hetenkint 2 óra. .

II. oszt. Testgyakorlatok, (szabad. rend és szergyakorlatok), játékok.
Hetenkint 2 óra.

Ill. oszt. Testgyakorlatok, (szabad, rend és szergyakorlatok), játékok,
.a tor nat a n í tás m ó d sze re. Heti 2 óra.

IV. oszt. Testgyakorlatok (a tanítóképzőben különösen katonai gya-
korlatok) és játékok. A tor n á z á s e I m élexwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt e é s tör t éne t e.

Jeg y zet. Igen kivánatos. kogy a növendékek szabadidejüknek is
egy bizonyos részét tornázásra, rendszeres játékra, korcsolyázásra s egyéb
testedző időtöltésre (a táncz stb.) fordithassák.

Óraterv-táblázat.

1. Hittan.. 2 2 2 2
2. Neveléstan ~ 3 3 2
3. Gyakorlati tanítás 1 10
4. Magyar nyelv . 4 4 4 2
5. Német nyelv . 2 2 2 2
6. Mennyiségtan. 3 3 3 2
7. Földrajz... 2 2 2
8. Történelem.. 2 2 2 2
9. Természettudományok 2 2 5 2

10. Ének és zene. . . . 5;) 5 5
» »tanítónőképzőkben (4) (4) (4) (4)

ll. Rajz és szépirás . . . . . . . 5 5 2 2
12. Testgyakorlat . . . . . . . . 2 2 2 2
13. Gazdasági és kézügyességi gyakorJ. 2 4 4 2

Összesen II si 32 33 33

Ill. o. ll. o. 1111. o. I IV. o.
=*=============\11;=1 =='i===l====i===

Tanítónöképzökben li (30) I (31) (32) I (32)
1 Jegyzet. A gazdasági és kézügyességi gyakorlatok (tanitónőkép-

zőkben : kézimunka, háztartástan és kertészeti gyakorlatok) ez óraszámok
összegezésébe nem vétettek fel.

2. Jegyzet Az iskolai egészségtan a Ill, oszt. pedagógiai tantárgyába
van fölvéve.

3. Jegyzet A közegészségtan s az életmentéstan a IV. osztályban
külön kurzusban adandó elő.

Budapest, 1892. marczi us 19.

P éter fi Sá nclo r Szta nkó Béla
elnök. titkár.
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A horvát-szlavonZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt a n í t ó k é p z ő k tanterve.
(Folytatás és vége.)kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

H or uá i va gy seer b nyelv.

I. é v fol y am. 4 óra hetenként. a) Nye 1v tan. Alaktan és az
egyszerü mondatok tana (tő- és bővitett mondat) b) Olyas á s. Gyakor-
lás a szépolvasasban. Az olvasmányoknak nyelvtanilag és tartalmilag való
elemzése Az olvasmányok gondolatrendjének megállapítása. Szavalásban .
való gyakorlás. ej Fog alm a z á s. Elbeszélés, leírás és levélirás. Ezeknek
a múfajoknak a készítés módja. - Havonként 1 iskolai 1 házi dolgozat
készítendő.

II. é v fol y am. 3 óra hetenként. a) Nye 1v tan. Az alaktan teljes
megismerése. Mindenféle összetett mondat. b) O 1vas á s. Szépolvasás, az
olvasottak elemzése tartalmilag és nyelvtanilag. Szavalás. e) Fog alm a-
z.á s. Költészettan. Az első évfolyambeli anyag folytatása. Költeményeknek
prózába való átírása és az olvasott költöi müfajok elemzése. - Havonként
1 iskolai és 1 házi dolgozat.

Ill. é v fol y a m. 3 óra hetenként. a) Nye l v tan. A nyelvtan prak-
tikus használása az olvasás alkalmával. b) O 1vas á s. Az olvasottaknak
tartalmilag és nyelvtanilag való elemzése, és ezzel kapcsolatban a külön-
féle irodalmi termékek és irók életének és müködésének megismerése.
Gyakorlás a szabad előadásban. e) Fog alm a z á s. Az értekezésekxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA/kü-
lönösen a pedagógiaiaknak) készítes módja. - Havonként 1 iskolai és 1
házi dolgozat.

. IV. é v fol y a m. 3 óra hetenként. a) Nye 1v tan. A nyelvtan is-
métlése különös tekintettel a népiskola tananyagara. b) O 1vas á s. A ne-
vezetesebb horvát és szerb irodalmi termékek olvasása. Az irodalomtörté-
net áttekintése, különös figyelemmel a közép és uj korra. e) Fog alm a-
z á s. Hivat a l o s fog alm a z v a n y o k kés z í t é s e, k ülö n ö s t e-
kin tet tel a tan í t ó hivat alá r a é s m ü k ö d é s ére. A szónoki
beszéd készítés módja. A z isk o l a i éle t ben elő for d u 1ó al kal mi
b esz éde k kés z í t é s m ó d j á ban .é s ,e l mon d á s á b a II val ó
gyak o r l á s. - Havonként 1 iskolai, 1 házi dolgozat.

Német nyelv.

1. é v fol y a m. 2 óra hetenként. a) Nye 1v tan. Alaktan, helyes-
irás és egyszeru tőmondat. b) O 1vas á s. Olvasás, fordítás, prózai olvas-
mányok elemzése, tartalmának elmondása és a német beszélgetésben való
gyakorlás Német frazeologia. Szavalás. Havonként 1 iskolai és 1 házi dol-
gozat.

Il. é v fol y am. 2 óra hetenként. a) Nye l v tan. Az alak tan ismét-
lése és kibővítése, az egyszerü bővitett és összetett mondat. b) O 1vas á S.

Olvasás, elemzés. figyelemmel anémet nyelvtanra és fogalrnazásra. Elbe-
szélés nemet nyelven es német nyelven való beszélgetés. Német frazeologia.
Szavalás. Minden 3-ik héten 1 iskolai vagy házi dolgozat.
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lll. é v folxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAy a m. 2 óra hetenként. a) Nye I v tan. Az alaktani
ismeretek kibövitése, - a mondattan folytatása. b) O l v a sá s. A legneve-
zetesebb és legujabb német irodalmi termékek megismerése tartalmi, nyel v-
tani és szépészeti szempontból, különös tekintettel a pedagogiai irókra. Be-
szélgetés németül. Német frazeologia. Szavalás. Legszükségesebb adatok a
legnevezetesebb német pedagógiai irók életéről és ·működéséről. Minden
3-ik héten 1 iskolai vagy házi dolgozat.

IV. é v fol y IIm. 2 óra hetenként a) Nye 1 v tan. Anyelvtannak
praktikus használása az olvasásnál. b) O 1vas á s. Ugyanaz, a mi a nr-ik
évfolyamban.kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

111ennyiség ta n és mér ta n i r a jr .

I. év fol y am. 3 óra hetenként a) Sz á mta n. A tizedes rend-
szer. A négy fömüvelet egész számokkal, tizedes és közönséges törtekkel.
Hatványok és gyökök. Fejbeli számolásban való gyakorlás. b) M éré sta n.
Vonalak, szögek, háromszögek négyszögek és sokszögek. Egyenes vonalú
idomok. Ezeknek az idomoknak készítése vonalzóval s körzővel. Hetenkint
egy iskolai vagy házi dolgozat.PONMLKJIHGFEDCBA

Il. é v fol y am. 3 óra hetenkint. a) Sz á mta n. Az arány és
aránylat. Az egyszerű és összetett hármas szabály. Kamat és százalék
számítás. Lanczszabály. Kamatos kamat. Fejból való számolás. b) Mér é s-

F ö ld? "a jz

1. évfolyam. 1 óra hetenként. Mennyiségtani és fizikai
föl dr aj z. Ázsia, Afrika, Amerika és Ausztrália megismerése. Karto-
grafiai gyakorlatok.

lJ. é v fol y a Tn. 1 óra hetenként. Európa földrajza. különös tekin-
tettel a szláv tartományokra, kiváltképen a balkán félszigetre. Karto-
grafiai gyakorlatok.

nr. é v fol y am. 2 óra hetenként. Osztrák-Magyar-Monarchia rész-
letes megismerése, különös tekintettel Horvát-. Szlavon- és Dalmátországra.
Kartografiai gyakorlatok.

IV. é v fol y am. 1 óra hetenként A tanult anyag ismétlése, külö-
nös tekintettel a népiskola szükségletére és a földrajzi taneszközök hasz-
nálási mödja,

Tör ténelem, Alko tmá nyfa n .

J. é v fol y am. 2 óra hetenként. Ó-kor, különösen a göröuök és
rómaiak. Középkor a keresztes hadjáratig, k ülö n ö s tek int et tel a
s z I á v o k.r a.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

I L é v fol y am. 2 óra hetenként. Középkor a keresztes hadjá-
rattóI. Uj-ker maig, különös tekintettel az Osztrák - Magyar - Monár-
chiára.

lll. é v fol y am. 1 óra hetenként. A horvátok és szerbek története
képekben. Az osztrák- magyar (! Szerk.) alkotmány főbb pontjai és Hor-
vát-Szlavonország alkotmányának részletesebb megismerése.

IV. é v fol y am. 1 óra hetenként. A tanult anyag ismétlese külö-
nös tekintettel a népiskola szükségletére.
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tan. Egyenes vonalu idomok hasonlósága. A kör, a kerülék alap-
vonalai. Ezeknek az idomoknak készítése. Hetenként 1 iskolai vagy házi
dolgozat.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

J I I . é v fol y am. 3 óra hetenként. Sz á mta n. Határidő számítás,
társaság szabály, vegyítés szabály, p é n z ism e, váltószámolás, az állam-
papirok és részvények. Fejból való számolás. Mér é sta n. Stereometria;
különbözö idomok készítése. Földmérésben való gyakorlás. Egyszerü sík-
mértan. Havonként egy iskolai é, házi dolgozat.

IV. é v fol ya m. 2 óra hetenként.' al Sz á mta n. Egyszsrü könyv-
vitel. Az egész anyag ismétlése különös tekintettel a népiskola szükség-
leteire. b) Mér é sta n. A végzett anyag ismétlese. különös tekintettel a
népiskola szükségleteire. Havonként egy iskolai és házi dolgozat.kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Természetr a jz.

1. é v fol y a m. 3 óra hetenként. a) Em bel' tan. Az emberi test
szervezete, élete, fejlodése. tekintettel az egészségtanra, különösen az is-
kolaira. b) A II att a n. Különös tekintettel az egyes állatok hasznára és
kárára.

I I . é v fol y am. 2 óra hetenként. Az első félévben á s v á n y tan
különös tekintett el a gazdaságra és iparra b) A második félévben n ö-

v ény tan. különös tekintettel a hazai hasznos és mérzes növényekre
Ill. é v fol y a m. 1 óra hetenként. Az első félévben legfontosabbak

a föld kérgének képzödeséröl különös tekintettel a hazai viszonyokra.
b) A második félévben a növények osztályozásahan való gyakorlás.

IV. é v fol y a m. 1 óra .he-enként. A végzett anyag ismétlése külö-
nös tekintettel a népiskola szükségleteire. Módszertani utasítások és ter
mészeti gyüjlemények összeállításában való gyakorlás

Természetta n .

1. é v fol y am. 2 óra hetenként. A hö, a delejesség, villamosság.xwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
I!. é v fol y am. 2 óra hetenként. Legfontossabbak a szervetlen

és szerves vegytanból, különös tekintettel a gazdaságra és házi szük-
ségletre.

lll. é v fol y a m. 1 óra hetenként. Erő-, fény és hangtan különös
tekintettel a gyakorlati czélokra.

IV. é v fol y a m. 1 óra hetenkénl. Az egész anyag ismétlése, külö-
nős tekintettel a népiskola szükségleteire. és a természeti tünemények
megmagyarázására .

G a zda sá g ta n .

L. é v fol y a m. ~ óra hetenként. a) Állattenyésztés, nemesítés, táp-
lálás, lakás. Az állatkereskedést illető törvény. Tejgazdáság b) A szár-
nyas állat, annak szaporítása, a tojás eltartása. c) Méh ész et; méz,
viasz.

II. é v fol y a m. 2 óra hetenként. a) Mezőgazdaság. A gabona, a
föld javítása. A trágya. A vetés, aratás. cséplés. Mezögazdasági szerszá-
mok, gépek. A gazdasági ipar és keresk. növények. A rét, a legelő. b) A
konyhakertészet. A kert megmüvelése, a különféle kertivetemények.
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lll. é v fol y a m. 2 óra hetenként. a) Szölömüvelés. Talaj, töke
'szőlőmunkák, szerszámok. A szölö ellenségei és betegségei. Szüret b)
Borászat. A pincze, a hordó, a must, a bor. a mübor, hamisított bor, a
törköly. c) Gyümölcsészet. Talaj, éghajlat, szerszámok. Ültetés, nemesítés.
nyesés, trágyázás. A gyümölcsfa betegségei, ellenségei és barátai. A gyü-
mölcscsel való bánásmód.

IV. é v fol y am. 1 óra hetenként. A z isk oxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1a ker t. Gazda-
sági törvények. A teljes anyag ismétlése - különös tekintettel a nép-
iskolára.

Mindenik évfolyamban gazdasági gyakorlatok a gazdaság minden
ágából.
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KézimMn7ca .

lU. é v fol y am. 2 óra hetenként. Előgyakorlatok. A szükséges
eszközök és szerszámok megismerése. Anyagisme Munkák fából, papirból,
köböl, üvegból.

TV. é v fol y a m. 2 óra hetenként. Tanszerek és szemléltetési esz-
közök készítése.

Szép ír á s.

T. é v fol y am. lóra hetenkent. Irás: latin, ciril és német be-
tükkel, a tanárnak az iskolai táblán való előírasa által. Havonként 2 házi
dolgozat.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

f l . é v fol ya m. 1 óra hetenként. Rond-irás. Folytatólagos gyakor-
lás a szépirásban, papiron és táblán. Havonként 2 házi dolgoz at.

Sza ba d7cézi r a jzo lá s és min tá zá s.

L é v fol y a m. 4 óra hetenként Vonalak, szögek. körök, kerülék-
ből abrak.

IT. é v fol y a m. 2 óra hetenként. Diszítmények rajzolása. Gyakor
las az ütenyzés után való rajzolásban. Mértani testek rajzolasa. modellok
után. Gyakorlás a körraizolásban.

lIT. é v fol y am. 2 ora hetenként. Gyakorlás az ornamentális rajzo-
lásban Egy sze r ü t á r g y a k Ilakt e r m ész e tut á n val óra j z o-
1 ása. Min t á z ása gy agg al és g ips z sze 1.

IV. é v fol y a m. 2 óra hetenként. Kombinált rajzolás egyszerü mo
ti vumok után, a mi mellett szükséghez képest Ielujítandók az előző év-
folyam alatt tanultak. Gyakorlás az iskolai táblán való rajzolásban. Kű
lönös tekintettel a népiskola szükségletére.

Ének, zene .

(Világi és egyházi énekek, hegedülés, orgonálás.)

a) Alt alá nos zen e· és éne k tan.

1. é v fol y am. 2 óra hetenként. A zene elemei, keta-olvasas C-
és F-kulcscsal; az emelő .és szállítójegy, a hanglétra s a többi zenei
alapismeretek az összhangig. Solmisáeió, polyphonicus gyakorlatok szö-
veggel.
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II. é v fol y a m. 2 óra hetenként. Hármas összhang, különféle fek-
vések; a hármas összhang használata négyhangu énekléssel. Kadencziák
készítése adott melódiák összhangosítása. Templomi énekek egy-, két-,
három- és négyhangu éneklése.

Ill. é v fol ya m. 1 óra hetenként. A négyes összh« ng, az átmenő-
és segédhangok; moduláczió négyes összhangzattal, kadencziák és prelu
diumok készítése különös tekintettel az orgona játékra. Karének és az
iskolai dalok egyhangon való éneklése.

lV. é v folxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAy a m. 2 óra hetenként Összhangzattani ismeretek kiegé-
szítése és kibővítése. Egyházi zene. Zeneköltészet elemei. A hangszer s
idetartozó egészségi szabályok. A népiskolai énektanítás általános mód
szere, gyakorlati tanítás a gyakorló iskolában Karének, különös te-
kintettel az egyházi énekre; könnyebb zenes misék. Gregorianum meg-
ismerése.

b) Zongorázás.

I. é v tol y a m. 2 óra hetenként. A zongora szerkezete egyhangu
gyakorlatok egy és két kézzel, elöirt ujjrakással. - Kéthangu gyakor-
latok .

ll. é v fol y am. 2 óra hetenként Skálasás egy és több oktáv on at.
Hl. é v fol y a m 1 óra hetenként. Két és négykezü gyakorlatok.
V. é v fol y am 1 óra hetenként. Etüdök s más zongora gyakor-

latok. Iskolai énekek kisérése zongorán.

c) Or gon á 1á s .

ILi. é v fol y a Ul. 2 óra hetenként. Kéthangu polyphonicus gyakor
latok. Templomi énekek ját.szása, kadencziák és könnyü preludiumok a
manualén. Progressiák

IV é v fol y a m. 2 óra hetenként. Gyakorlatok pedál lal. Preludiu
mok könnyü pedál kisérettel ; fughetták, önálló kadencziázás, preludiomo-
zás és átmenetek. Az orgona szerkezete A registerek használata. Tem-
plomi szolgálat az egyházi év különbözö szakában.

d) Heg ed ü 1 é s.

A növendékek ügyesség és előhaladottság tekintelében 2 csapatba
osztatnak.

,1-s6 c s a pat. 2 óra hetenként. l-sö év. A hegedü szerkezete. Ele
mek, hangletrák és könnyü gyakorlatok. Il-ik év. Lépcsők és hangközök.
Templomi, nemzeti és iskolai könnyebb énekek.

Il-ik c s a pat. 2 óra hetenként. 1-86 év. Gyakorlatok és duetlek
első fekvésben II-ik év. Módszertani utasítások a hegedünek népiskolai
énektanílásra való használásánál. AZ ügyesebb növendékek a többi fek-
ve- ben is gyakoroltatnak.kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Test,qy a kor lá « .

1. é v fo 1 ya m 2 óra hetenként. A népiskola 1., II. és Ill-ik osz-
tálya számára előirt tananyag teljes és biztos feldolgozása. - A tor
nászat rövid története. A szabad - és rend gyakorlatok elmélete. -,1 l -

,le mta n.
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JI é v fol y am 2 óra hetenként A népiskola IV. és V -ik osztálya
számára előirt tananyag teljes és biztos feldolgozása. A tornaszerek
megismerése és az azokon való gyakorlás

Ill. é v fol y am. 1 óra hetenként. A felsőbb népiskolák tananya-
gának teljes és biztos feldolgozása. A segélynyujtás mikéntjenek megis-
merése - Gyakorlás a vezénylésben és önálló vezetésben. - Testtani
és egészségtaní ismeretek a testgyakorlás szempontjából. - A leány
tornázásról.

IV. é v fol Y fl m. 1 óra hetenként. lsmétlése és kiegészítése a vég-
zett anyagnak A tornászat részletes methodikája gyakorlatilag a gya-
korló iskolában. Tornaszerek készítési módja és tornaterek beren-
dezése.

Általános óraterv.

1

1

1

1 _ 1. IZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAJ I . I m_.1 !V-I,'össze
evf. I evf. I evf. evf. I sen

Hittan _ ---
Pedagógia ___ ___
Horvát-nyelv ___
Német-nyelv ___ ___
Földrajz .__

Történelem-alkotmány tan _
Mennyiségtan és mértani-rajz
Természetrajz . __ ___
Természettan __.
Gazdaságtan ___
Kézi-munka ___
Szépirás ___

Szabadkézirajz és mintázás
Általános zene-énektan _
Zongoralas ___
Orgonalas __ ___
Hegedülés ___
Testgyakorlás ___ ~=: ._- (2~ I (2~

1 32 I 32 11128

A u s z t r ia és N é m e t o r s z á g t a n í t ó k é p z é s e .kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Esslingen és ta n itóképző je .

Münchentöl meg válva, Esslingen felé vettem utamat.
A vasut áthidalja az Isar több mellékvizét és a Lech mezeje felé

tart, nemsokára előttem áll az ősi Augsburg, az Augusta Vindelicorum, a
Fuggerek városa, a mely történelmi emlékekben oly gazdag.

Összesen II 32 I 32

2 2 I 2

6 fl
3 3

iI ~
3 2

1 1
1 1
2 1

2 1

8
19
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8
5
6
11

7
6
7
4
2
9
7
6
4

(2) I (2) (8)
1 1 6

1
2
2
2
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1

2

1
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1
2

4
2
1
2
3
3
2
2

1
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2
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Sajnos! egy odavetett tekintettel meg kell elégednem.
Tovább sietünk a sváb-bajor 'fensíkon, majd a Duna partjaihoz

érünk, Szinte megörűltem, hogy egy régi ismerőssel találkoztam. Nemsokára
elértük Ulmot, melynek münsztere tisztán látszik a kocsiból. E templom
a kölni után a legnagyobb német gothikus templom; kettős tornya, a me-
lyet 1890-ben fejeztek be, még a kölninél is magasabb, a föld legmaga-·
sabb tornya: 161 méter.

A Dunától bucsut véve, észak-nyugotnak megyünk, még mindig sik-
sagon, fensikon, de már szemlátomást emelkedve a Rauhe-Alp, a Sváb-
Jura felé. Hegyes vidékre jutottunk, veszélyes lejtőket szel át a vonat;
majd lefelé szalad, immár egy bányákban s gyáriparban gazdag völgyben
vagyunk, melyben Geisslingen és még sok más gyári telep van, végre
Esslingenbe a Neckar völgyébe értünk.

Esslingen több, mint 20 ezer lakossal biró, hires württembergi gyár-
város: van továbbá jó bora (esslingi rizling), szép gothikus temploma és
€gy tanítóképzöje. Ez utóbbiért szálltam ki.

A város a Neckar, partján, hegyoldalban fekszik, a hegy lejtők min-
denütt szölökkel vannak beültetve.

A tanítóképzőben a pedellusori kivül senkit sem találok, sem igaz-
gatót, sem tanárt, sem növendéket A jó ember mindjárt fel is világosit annak
okáról. Pünkösdi vakáczió van május 13án. mely május hó végéig tart.

A hány országa van a Németbírodalomnak, annyi különféle iskola-
szervezete van és a szerint az iskolaszünet is különbözö. Poroszország-
ban : husvétkor 2, sőt 3 hét; pünkösdkor 5 nap, vagy egy hét; nyári
vakaczió 4 hét (julius-augusztus hónapokban); Szt.-Mihálykor 2 hét;
karácsonykor 2 hét. A többi államokban a szünetek összege nagyjában
megegyezik a Poroszországéival, de másképen szétosztva. Leghasonlóbb a
miénkhez a szünetek elosztasa Bajorországban, csakhogy anagy vakáczió
ott augusztus -szeptember hónapokr J esik. Württembergában a nagy
vakáczió többnyire aug. 1-ével kezdődik és szept. 15-ig tart, azonkivül
van karácsonykor és husvétkor 14 nap. Ime látjuk, a nagy kultur nép is
megbecsüli a vakácziót.

Az igazgató a közeli Stuttgartba ment, a tanárok is részint utaztak,
részint a házon kivül a szabadban szórakoztak. Amit azonban lehetett,
megnéztem.

Az épület ósdi, az egyes termek kielégitők. A nagy háló-, mosdó-terem,
meg a munkaszobák mutatják, hogy az intézetnek internátusa van. A
tanszerek között csakis a földrajzi és történeti bővebb felszerelés tünik
fel nekem. A vén szolga mondja, / hogy sokan voltak itt Magyarországból
kivált a hetvenes évek elején. Az intézeti kertben sem látok semmi szem -
beötlőt. Az intézet igazgatója még aznap este hazajött. Másnap reggel
meg is találtam. Gu n der t Ernő dr. igazgató (rector) és főiskola taná-
csos. Igazi sváb typus, jóságos szemekkel, nehézkes mozdulatokkal. csak-
hogy szemeiben ott van az a fény. az a kifejezés, mely az intelligenti a
sajátja. Valóban szeretetreméltó az én sváb igazgatóm. Egy jó óra hosz-
szat faggatom kérdéseimmel és ő nem fárad ki, mindeure megfelel, közben-
közben még pompásan fel is kaczag egyik-másik kérdésernen, vagy saját
megjegyzésein.
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A württembergi tanítóképzés, iskola-ügy volt beszélgetésünk tárgya.
Talán nem lesz érdektelen Würtemberga tanitóképzését itt ismertetni

részint dr. Gundert igazgató élőszóval történt közlései, részínt hiteles
adatok alapján. (Die ewangelischen Staatsschullehrerseminare Würtembergs
nach ihrer geschichtlichen Entwicklung u. ihrem derzeitigen Bestande. In
amtliehen Auftrage dargestellt von Seminarrektor G. F. Pfisterer 188l.
Stuttgart. )

Württemberg 9 tanitóképzője közül 4 tanitónőképző; 2 kath., 5
kir. ev., 2 vegyes; 4 kir. ev. fitanítóképzőnek práparandiája is van. Az
esslírigeni kir ev. képző a legrégibb köztük, belőle sarjadzott ki a többi
ev intézet. Még 18H-ben alapitották 3xwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAévfolyammal. A hires Denzei volt
első igazgatója. Tanítványait akkor még onnan szedte, a honnan kapta,
és akkor bocsátotta el, a mikor állomásra hivták őket. A század közepe
táján két elökészitö osztálylyal (praparandia) látták el, de ~ képzöi tan-
folyamot egy évvel megröviditették; csak 1868 óta van ismét 2 éves pra-
parandiaja és 3 képzöi évfolyama.

Egyenesen a tanítóképzőhöz kinevezett tan erő eleinte egyáltalában
nem volt, mert Denzei is lelkésze (diakonusa) volt egyuttal Esslingennek
és filialéinek. Ö kivüle az esslingeni tanítók es különféle segédek tanítottak
a képzöben. E tarthatatlan állapotot 1843-ban rendezték a következő
módon. Az igazgatónak és az első főtanitónak (professzor czimmel) aka-

. démiai készültséggel kell birnia, ezek kivétel nélkül theologusok, a kik
bármikor ismét pappá lehetnek; a többi tanitók lehetnek el. isk. tanítók,
még pedig egy második fötanító, (már csak «Oberlehrer- czimmel), egy
zenetanitó (többnyire zeneigazgató czimmel), egy mintatanitó (gyakorlo-
iskolai), két altanitó és egy segéd zenetanitó. A zenetanitó és a minta-
tanító szintén -Oberlehrerv-ek. Igy van ez ma is, csak a fötanítók száma
több. Az el. isk. képzői készültséggel birók sohasem léphetnek elő az
igazgatóságba. vagy a professzori állásba.

Az igazgató fizetése 3600 márka lakáson és a pótlékori kivül; a
a professzor fizetése 2800+300 (ezt a franczia nyelv tanításáért kapja)
márka: a főtanitóké 2200 m; ők a 40-ik évtől kezdve minden 5-ik évben
a 60-ik évig szolgálati pótlékokat kapnak összesen] 480 markanyi összegig
(2200+ 1480 = 3680 márka 60 éves korban.) Ehhez a lakáspénz nin-
csen számitva. 40 évi szolgálat után fizetésüknek 70 százalékára tarthat-
nak nyugdijképen igényt

A tanítványok között voltak régente a rendeseken kivül kisegitők,
idegenek, vendégek. A kisegitők mint már idősebbek rövidebb ideig tanul-
tak, és mindenféle kisegitő munkára használtattak ; a vendégek, fiatalabb
fiuk, eljártak ugyan az órákra, de csak mint hallgatók. A tanítványok
száma az első évtizedekben a 3. évfolyamban rendes en 150 körül volt.
E nagy szám miatt kettéoszlott az esslingeni intézett és Nürtingenben
egy társmtézetet kapott; ezekhez jöttek még ujabban a nagoldi és künzl-
saui ev. intézetek. Legszebb épülete van a nagoldi intézetnek, egy az ig-
lóihoz hasonló renaissance stilusú, 2 emeletes palota, csakhogy legalább még
egyszer oly nagy mint ez. 640,000 markába került, mely összeg azon
hadisarczból való, melyet Würtemberga 1871-ben kapott osztályrészül.

A rendes tanítványok valamenyien ösztöndijasok : a szegényebbek S
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jobbak 180 márkát kapnak. a többiek 120-at; a praeparandisták is kap-
nak 120 márkát. A tanítóképzönek jelenleg mintegy 100, a praeparandiá-
nak 60 tanítványa van. Eleinte teljesen externátus volt, de már Denzei
nagyon panaszkodott az externátusra. Sajnálatraméltónak találta, hogy a
fiuk, a kik müveletlenül lépnek az intézetbe a végböl, hogy abban mive-
lődjenek, miveletlen emberek házaiban elhelyezve, erkölcseikben romlanak.
Ép ezért reggel ő-tól, este 8-ig tartja őket intézetében, de az sem segit.
Végül sikerül neki először ideiglenes, majd (1843) végleges interná-
tust kapni. .

A növendékek benn laknak, benn étkeznek, benn tanulnak. A kosz-
tolás saját költségükön történik stipendiumaikból és ha nem telik. saját-
jukból. A tanító karból van egy -rnenage oekonornus- , a ki a bevásárlá-
sokat eszközli; a napontai reggeli, ebéd. vacsora 56 pfenningbe kerül, a
a mi bizony elég olcsó. Nyáron 51/4-kor, télen 6-kor kelnek, öltöznek. A
reggeli ájtatoskodás után azonnal kezdődik a munka, ha nem is tanítás,
legalább is gyakorlás; erre a reggeli, és már ő-tól 6112-től, 7 töl ren des
tanítási ó r ák vannak estig csekély megszakitásal. A
Ill. évfolyamnak (nálunk 1.) 3S(li2 órája van, a ll-nak 37. az l-nek 26
órája. A legidősebbeknek azonban sok a magán elfoglaltságuk, önálló
munkájuk. ,

A zenére kiváló figyelemmel. vannak. Minden intézetben két, sőt 3
orgona van, számos zongora és más hangszer; már axwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBApraeparar.diában
is sokat tanulnak a zenéből. Kézimunka. kertészet alig fordul elő. Minden
két munkaszoba között van egy felügyelő tanító. a ki többször szétnéz a
munkaszobákban.

Bizony, a württembergi nevelés nem oly szabad, mint a mienk; de
a ki ösmeri a württembergi tanítókat, tudja, hogy a württembergi tanító-
képzők hazájuknak oly tanítókat adnak, kik sokat dolgoznak és csak az.
iskolának é nek.

Sört, bort a növendékek az intézetben is kapnak, de hetenként
egyszer egy tanító elvezeti őket a korcsmába is; sőt kéthetenként egyszer
az idősebbek maguk is mehetnek ki Dohányzás az intézetben nincs meg-
engedve, kirándulások alkalmával igen. Carcer-büntetés ma is járja.

Hogy valaki az intézet rendes növendéke lehessen, el kell végeznie
az elemi iskolát (7-14 évig) ezután felvételi vizsgálat alapján a prae-
parandiaba lép (2 ev), ebből a praeparandiai vizsgálat letétele után a
tanítóképzöbe. A tanítóképző elvégzése után minden képzői tárgyból vizs-
gálatot áll ki, még- pedig a legtöbb tárgyból irásbeli vizsgálatot is; két
évi szolgálat után pedig Stuttgartban egy o r s z ágo s biz ott s á g
elő t t, melyhez az illető képzőnek II ár semmi köze, tanítóképesitői vizs
gálat tartatik. Osztályvizsgálatok nincsenek.

A praeparandiában semmiféle pedagógiai tárgyat nem tanítanak, az.
csak általános ismereteket nyujt.

A képzőben sem ölelnek fel annyit, mint mi, de annál alaposabban
dolgoznak. Az elméleti pedagógiát csak a második évben kezdik meg 3
órával, aPONMLKJIHGFEDCBAlll. évben 2 órával. Lélektan mint külön tárgy nem fordul elő.
A németet összesen 6, a földrajzot 4, a történetet 5 órában tanitják. Az
utolsó évfolyambeliek szakmüveket kapnak olvasás végett és olvasmánya-
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ikról tartalomjegyzéket vezetnek. A franczia nyelvet is tanítják, sőt némely
esetben az angolt, latint. .

Szólanom kell még a gyakorlati tanításról. Az esslingeni képző mel-
. lett most egy 3 osztályos teljes népiskoJa mintaiskolául szolgál, van két

tanítója, egy mintatanítója és egy altanítója. A minta tanító tartja a képzöi
növendékek jelenlétében a mintatanításokat ; ezeket megbeszélik. Az utolsó
évfolyambeliek beosztainak csoportok szerint agyakorló 3 osztályába, hol
valamely tantárgyat hetenkénti 4-5 órában nehány hónapon át taníta·
nak. Körülbelül egy évharmad elmultával változik a tantárgy. A minta-
tanító egyik osztályból a másikba megyen és felügyel, jegyez, biráI. A
tanító-növendék a mintatanítótói nyert utmutatás szerint előre készül
irásbelileg, mit a mintatanító előzetesen megnéz. Vannak azonkivül oly
pröbaleezkék is, rnint nálunk. A tanító növendékek a gyakorlo iskolában
való elfoglaltságuk alatt nem mulasztanak, mert nekik azalatt nincs más
órajuk. ,

A képző az országos iskolatanácsnak van alárendelve.
Ime a württembergi tanítóképzés oly fejlettnek sem látszik, mint a

mienk; mindamellett a munka intenzitására nézve jóval előbbre van mint
mi. Tanuskodik erről a württembergi nép, e hatalmas nemet törzs, magas
általános müveltsége. Ugyatanítóképzés. mint az egész népoktatás állami
ügy és igy a törekvő tanító kellő előléptetésben részesülhet.kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Stu ttga r t. H eidelber ga . Ma nnheim .

.De hagyjuk imár Esslingent és gyerünk a württembergi derék svábok
fővárosába, Stuttgartba. Közel van, negyed óra alatt ott vagyunk. A Neckar
szép völgyében fekszik, szölötökékkel és erdőkkel borított magaslatoktól
körülvéve.

Csinos. város, gyönyörű parkokkal.
Egy festőmüvész, kivel itt megösmerkedtem, vezetett a közeli maga-

sabb pontokra, a honnan a város és vidéke szépen látszik.
Másnap tovább utaztam, hogy a szép Neckar völgyében tovább is

gyönyörködhessem.
Heilbronnon át folytatom utamat Heidelberga felé.
Heilbronn, a hol nehány órát időzöm, érdekes látványt nyujt az ő

régi városhazaval, a Katchen (Kati) házával, góth templomával es a Götz-
tornyával.

Öröm fog el, mikor a hirneves Heidelbergaba érek. De ki ne örülne
neki? Szebb,' kedvesebb várost képzelni sem lehet. Még jobban örülnék,
ha nem mint átutazó, de mint igazi -fuchs- tarthatnám bevonulásornat e
klasszikus városba. Azonban nem ábrándozom a romantikus költői deák-
életről! Ránk magyarokra nézve letünt világ már az; és talán jobban is
van ez igy. A jelenkor az ö ezerféle társadalmi küzdelmeivel más neve-
lésü férfit kiván. De itt, Heidelbergaban a «deák-élet» még valóság. Most
is csoportonként járnak fel s alá az utczákon, büszkélkedve összevágott,
sebzett arczukkal: az ablak mögül most is kikandikál mosolyogva egy-egy
leányzó s vet égő pillantást a hetyke diákokra.

A város ott van, hol a Neckar az Odenwald és a Fekete-erdő végső
emelkedesei közül a síkságra ér, a folyó keskeny balpartjan, a Királyszék

Magyar T"mtóképző. \ 15
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{hegy) alján. Harminczezer lakosa van, a kik között mintegy ezer egyetemi
hallgató. A Neckáron élénk hajókázás van; a 'jobb parton uj város épül.
A magaslatok meredekek, erdősek. A város épületei ujak. elegánsak; a
Lipót-utcza fasoraival, villáival elragadó szép. A házak előtt mindenütt .
kis virágoskert van, a falat fel az emeletig kuszó növények borítják el;
az ablak mint egy képráma be van vonva élő virágkoszoruval.

Reggel először js a Királyszékre indulok, A hegy 568 m. magas,
viszonylagos magassága m. e. 460 m. Jó ut vezet felfelé. Fönn magas ki-
látó torony van, mert a hegytető is erdős. Az idő hűvös, A torony ból
épen jön le nehány deák énekelve. Én egyedül mászotri fel a széditö ma-
gasságba, a honnan anémet középhegy vidéket nagyrészben beláthatni :

_északra az Odenwald. Spessárt. keletre a frank' magaslatok, s délre a
Feketeerdő, és .nyugatra a Haardt Rettentő szél eúg idefenn, a torony
mintha inogna. Nem törődöm vele, csak a gyönyörü látvánnyal!

Kiralyszékröl egyenesen a várromoknak tartok. Először a gyönyörű
várkertbe érek, a hol délszaki növények pompáznak. Lefelé lépegetek a
terraszokon és előttem áll a büszke várrom, mely még ma is fejedelmi.
Alig tudok eltelni a gyönyörrel.

Megnézem elöszőr minden oldalról a felséges renaissance és barokk di-
szitményeket, a francziák pusztitásait (1689. 1691); majd a várkapun at ud-
varába jutok, körülvezetnek, és alig tudom, mit nézzek meg inkább, a szép
kilátást, mely innen is a városra, a Neckar-völgyébe nyílik; vagy az épü-
letet, érdekes szomoru történetével! Majd leszállok a Neckar-völgyébe,
ráülök egy csolnakra és onnan nézem a szép panorámát. Voltarn még
többször is fenn, utoljára a manheimi tanítói gyülés tagjaival, és felejt-
hetetlen szép órák ot töltöttem a .várban Ez utóbbi alkalommal ki volt
vilagitva ; a nagy termek, a nagy hordó helyisége tanítókkal, idegenekkel.
heidelbergi szépekkel megtöltve, mindenütt élénk zaj, ének,dictió, zene,
táncz; mind ez az ódon misticus épületben oly szép és sajátságos volt,
hogy mai napig sem tudom elfelejteni.

Hogy a heidelbergi egyetemet is megtekintettem,' kivált szép auláját
mondanom sem·kell. .

Mannheimban a 29. ném et a l t. tan í t ó g,yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAü 1é sle fo 1 y á s á t
kis ért em fi gye 1 em me 1, a mit megirtam 'már röviden a Néptanítók
Lapja mult évi 44. 45. és 46. számaiban. Azért tehát Mannheimról nem
szólva, átlépem a Rajnát és a bajor Pfalzba megyek, Speierbe ..

IFolytatjuk.)kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAKr a tlSz Sá ndm·.

1 ROD APONMLKJIHGFEDCBAL O M .

Könyvismertetés.
A .rrragyar ABC és olvasókönyvek t.örténeti fejlődése a legrégibb időtől

napjainkig. Irta : Bökényi D á n ie l, Ára 1 frt. . ,
, , ,

Ez a könyv eredetileg pályamunka volt s a Máramarosi általános
tanítóegyesülettöl 1888-ban díjat nyert. Most a szerző - a mint az elő-
szóban is elmondja - átdolgozta és kibővitette. Megragadjuk ezt az al-

I
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kalmat, hogy - elkésve bár - a fentnevezett egyesületnek apályakérdés
kitüzéseért elismerésünkkel adózzunk. Nyilván tudatában volt az egyesület
annak, mennvire szükölködik most tanítasügyünk az oktatás elméletévei
foglalkozó müvek nélkül, mennyire sinyli a népiskolai tanítás az elmélkedő
szellem e hiányát s hogy mennyire ki van téve annak a veszedelemnek.
hogy nélkülözvén az apriorisztikus, czéltudatos megfontolást, könnyen
szellemtelen kézművé sülved alá. Ennek - mondom - tudatában lehe-
tett a Máramarosi Tanítóegyesület s e pályakérdés kitüzésével hozzá akart
járulni a népiskolai oktatás átszellemitéséhez. Vajha más tanítóegyesületek
is követnék példáját!

A mi már most a czimben nevezett könyvet illeti.. az sok tekintet-
ben érdemes munka. Érdeme kiválólag az, hogy beh a t ó ani s m e r tet
e g y pár magyar ABC-t a XVII. századból, melyek valamely
magánkönyvtár porlepte thekáin csak egy-két példányban maradtak fenn.
s igy anagy közönség hozzájok vagy bajosan, vagy épen nem férhet.
Ez ABC-ket szerző egybevetvén, a jellemző vonások iránti finom érzékkel
megállapítja, mennyiben jelez haladást az egvik a másikhoz képest. Emlí-
tésre méltó Bökényinek azon állítása, hogy a debrocz-ni ABC, a melynek
szerzöje mindeddig ismeretlen volt, Szőnyi Nagy Istvánnak a müve. Ezt
szerzö a hires -neves debreczeni prédikátor és paedagogus Magyar Oskola
czimü ABC és olvasókönyvének amavval egyező szarnos pontjaból deri-
válja s egyébként is meggyőző okokkal erősíti.

De avval az elismeréssel, hogy a szerző a XVII. századból egy pár
ABC-ét elég értelmesen és behatóan ismertet s hogy egyiket-másikat még
a feledes éjjeléböl napfényre is hozott, kimeritettünk mindent, a mi dicsé-
retes mondani valónk e könyvről van, sőt ez a dicséret bizonyos tekin-
tetben már magában foglalja azt, a mi Bökényi könyve ellen legfőbb ki-
vetni valónk: hogy nem a z, ami nek mag á t nevez i, nexwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIII a ma
gyar ABC és olvasókönyvek történeti fejlődésének a feltüntetése, hanem
csak egynehány ABC-nek az ismertetése és kritikai méltatása. Igy például
szerző egész a jelenkor ABC-és könyveinek a megbeszéléseig kizárólag
csakis a protestans auctorok müveivel foglalkozik. lVIintha bizony a kat-
holikusok részéről ez irányban semmi sem történt volna. Igaz ugyan, hogy
az ilyen fajta munka nem tartozik minden egyes idevágó könyvvel be-
számolni, hanem csak az olyanokkal, a melyek egy bizonyos iránynak
tipikus képviselői. De ez amentség Bökényi könyvére nem illik, mert van
a jelen századbeli Simon AntaIon kivül elébb élt katholikus szerző akár-
hány, a kiknek ABC-i, ha nem inauguráltak is az olvasni-tanítás módsze-
rében meröben -uj irányt, de e!őzőikhez képe-t említésre igenis méltó
javításokat mutatnak. S hogy Bökényi könyve nemcsak felekezeti leg egy-
oldalu, hanem az olvasás tanításának a módszeréböl egész nagy irányokat
kifeled, kitűnik abból, hogy egy szó val s e m e m lék s zik meg a
no r m á ls z a vak m ó d sze ré r ő 1. Azt hiába hozná fel mentségűl Bö-
kénvi, hogy e módszer nálunk eddigelé nem tudott lábra kapni. Neki meg
kellett volna ragadni minden alkalmat, hogy ezt a módszert, mely Ausz-
triában, Németországban és még több nyugateurópai államban mod nélkül
el van terjedve, olvasóinak bemutassa. Az alkalom pedig kinálkozott, mert
Farkas Dezsőnek 1862-ben megjelent ABC-je a normál-

15*
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sza vak m ó d sze rét követ i. Hogy Farkas kisérlete szerenesés volt-e,
nem-e? hogy nem őrajta mült-e, hogyanormálszavak módszerét nálunk
meg nem kedvelték? ez nem tartozik ide. Elég az ahhoz, hogy Farkas
Dezső ABC-je magyar ABC, a melyről sehogysem lehet azt állit ani, hogy
nem önálló iránynak a képviselője és a normálszavak módszeréről sehogy-
sem lehet azt állitani, hogy nem érdemes vele foglalkozni.

Egy másik fogvaiko-asa e könyvnek. hogy nem n y o m o z z a a
ma gy a r ABC ir ó k nak kxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAü I föl die I ő z ö i t, ut tör ö it, hogy nem
vet ügyet arra. ha e tekintetben együtt haladtunk-e mi a többi müvelt
európai nemzetekkel, megelöztüke őket, vagy követtük-e az Ő nyomdo-
kaíkat? Pedig szerzö a Tájékozásul czimü bevezetésben maga monda : «Köz-
oktatásunk fája terebélyes lombozátának alig volt ága .. mely kezdetben
ne idegenből vette volna táplálo légkörét és azon istápoló szellemet, mely
a polgáriasodás lépcsőjére segítette nemzetünket.» (7. 1.) Csak egyetlenegy
helyen mondja szerzö, hogy Dévai Biró Mátyás -Krakkai ABCje» Luther
és Melanchton (helyesebben: Melanchthon) Fibel-jének ikertársa. De bögy
mennyiben voltak befolyással Szőnyi Nagy Istvánra, Farczádi .Iózsa Jánosra,
Zakany Józsefre, Sirnom Antalra. Warga Jánosra, Erdélyi Indali Péterre·
stb.- re, Ickelsamer, Ventzky, Rousseau és Basedow, Olivier, Krug, Stephani
és mások, ezt kimutatni szerző nem vett magának fáradtságot.

A könyv elején «igék» czimén Szilágyi Istvántól, Kölcseitöl, Fáy
Andrástói Gr. Dessewffy Aurélról és' Br. Wesselényi Miklóstól van egy-egy
hosszabb idézet. Ha ezek a szentencziák a könyv tartalmával feltünően

'összevágnak is, még akkor sem vallana izlésre, mindjárt nyaláb-szám
adni a jeligéket. De ezek az aphorismák éppenséggel nem quadráinak a
könyv tartalmával s az olvasó csodálkozva rázza a fejét s azt mondja
magában, hogy e bölcs mondasok, a melyeket a szerző albumlapok szá-
mára idők folyamán ki-kiirogatott magának, nyilván tévedésből kerültek ide.

Végre a könyv nyelvezetére' kell még azt a megjegyzést tennem,
hogy fölötte mesterkélt, modoros, hogy a lendületes kifejezésmódra töre
kedvén, szerző sokszor elveszti a mértéket s előadása puffadt, dagályos,
lesz és borzasztó képzavarok sürün majdnem érthetetlenné teszik azt.kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

. Ra dó Vilmos.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

L a p s z e m le .

l ' I a g y a r P a e d a g o g ia . A • Magyar Paedagogiai Társaság> folyó-
irata. Felelős szerkesztő: Cse n ger i János. Budapest, J. évfolyam, 1892
márczius, 1-2. szám. A társaság tagjai tagsági dijukért, a rendes tagok
ingyen kapják. Előfizetési ára egész évre 5 frt, mely Len gye I Sándor
pénztárnokhoz (Budapest,PONMLKJIHGFEDCBAIl. Fö-utcza 89. sz.) küldendő.

Az uj és csinos kiállításu folyóiratnak, mely a paedagogiai tudomá-
nyok müvelését s a különbözö foku iskolák közt szükséges kapocs meg-
alkotását czélozza. tartalma következő: 1. Olvasóinkhoz a szerkesztőtől.
2. Gy ö r g y A. A kisdedóvásügy reformja. 3. MáI nai Mihály: Iro-
dalmi oktatás a népiskolában. 4. Mar c z ali Henrik: Hivatalképesség és
vizsgálat. 5. Kar dos Albert: A latin nyelv nemzeti hivatása. 6. Rad ó
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Vilmos: Tanítóképzésünkről. 7. H ar r a c h József: A zenetanárképzés
ügye hazánkban. 8. Cse n gerxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi János: Anémet tanárképzés reformja.
'9. dr. Ver é d y Károly: Teendőink a fővárosi elemi oktatás fejlesztése
tárgyában. 10. D eme c z k y Mihály: A porosz felsőbb iskolák legujabb
tanítási terve. 11. Az orsz. közoktatási tanács munkálkodása, 12. Iroda-
lom. Dr. Jan csó Benedek: Középiskolaink reformját birálj a Ö reg Já-
nos. - A középiskolák értesítőiben megjelent pedagógiai értekezéseket
ismerteti G.- Végül jól összeválogatott vegyesek s a Magyar Paed.
Társaság gyüléseiröl szóló értesítések és a Társaság alapszabályai zárjak
be a tartalmas fűzetet.

A bennünket leginkább érdeklő czikkekről szabadjon . elmondanunk
a következőket: Gy ö r gy Aladár veszélyeseknek tartja az 1891. évi XV.
t. cz. amaz intézkedéseit, melyek az egységes állami kisdedóvó-képzést
és képesítést elejtették s megengedték. hogy 14 éves leányok tanuljanak
lélektant és módszertant s 16 éves leánykák teljesítsék a kisdedek öntu-
datos nevelését. Az alapos czikkből csak azért emeljük ki ez igen fontos
részleteket, mert írójokkal teljesen egyetértünk. - Rad ó Vilmos tanító-
képzésünkben két akút bajt lát,' azt, hogy oly tudnivalók és ügyességek
(kertészkedés, háziipar, kántorság stb.), melyekkel a leendő tanítókat az

.iskolán kivül való szereplésükre szereljük fel, kezdenek elhatalmasod ni
azok rovására, melyekre a tanítónak magában az iskolában van navy
szüksége ; és azt, hogy tanítóképzőink nem egy bizonyos szükebb terü-
letről szedik és területre képesítik a leendő tanítókat. Szerinlünk, mig
t. a n í t ó kép z ő in k ti s z t á n sza k i s k o 1 á k n e.m 1 eh et nek, föl
kell szerelnünk a tanítókat iskolán kivül való szereplésükre is. de nem
szabad s nem is lehet őket orvosokka. gazdákká, ipar-tanítókká, tüzol-
tókká nevelnünk, hanem egész tanítókká. A felfogás mellett is' igaza van
Radónak. mikor tanítóképzőink sok, mell ékes tant.árgya közül némelyeket
törülni óhajt; bizony törülhetünk vagy szűkebbre foghatunk sokat, mert
számítanunk és alkalrnat kell adnunk arra, hogya tanító majd községe
specialis körülményei szerint megtanulja a hivatása hű betöltéséhez még
szükséges tudnivalókat és ügyességeket. Kész tanítókat képző- intézeteink
ugy sem adhatnak. Ha a mellékes · tárgyakat ily okból és czélzattal ejte
nők el vagy szorítanók meg, akkor nincs szükségünk Radó ama tervének
megvalósítására, hogy minden egyes képző-intézet szükebb területről
.zedje és szükebb- terület számára képezze növendékeit. Ma már nem le-
het az embert, bár tanító, rőghöz kötni és nekünk magyaroknak éppen
nem szabad legkisebb akadályt sem gőrdítenünk az elé, hogy az alföld
szülöttje a felvidék nemzetisége s a felvidék szülöttje viszont az alföld
magyarsága körében végezze magyar tanítói kötelességeit. - Har r a c h
József azt kivánja, hogyazeneakadémiai tanárképzőben általános mívelt-
ségre is neveljenek s ha aztán a tantervet így átalakítják, akkor a pol-
gári iskolai és praeparandiai (? nálunk ilyen intézet nincs; csak nem
Némelországról beszél Harrach ur?) zenetanárképzést is bizzak a zene-
akadémiára. Nem tudom, mi kifogása Jetlet H. urnak a paedagogiumi
zenetanárképzés ellen; én az onnan kikerült polgári iskolai és tanítóképző-
intézeti zenetanárokról azt tudom, hogy jó zenetanárok ; ismerik jól az
intézeteket, hova tanítanf jutnak s mint zenészek is megállják a helyet.
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Talán az a baj. hogy mindnyájan nem elsőrendü müvészek? Ezzé nem
tesz mindenkit a zeneakadémia sem. Aztán az elsőrendü müvészek r->

igen természetes okokból - ritkán válnak több egyént egvüttesen oktató
jó zenetanárokká : többnyire hiányzik nálok az elméleti vagy legalább a
gyakorlati helyes paedagogia. - ..\ <Magyar Paedagogiat- szivesen üd-
vözöljük s ajánljuk kartársainknak.kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAU jfa lMssy S.PONMLKJIHGFEDCBA

E G Y E S Ü L E T I É L E T .

Gyülekezzünk !

Pár nap mulva ujra összeserrglenek a magyar tanítóképző tanárok,
hogy élvezhessék a viszontlátás örömeit, hogy tanácskozzanak a tanítóképzés
legfontosabb ügyeiről.

I\ét éve annak, hogy az Akadémia csarnoka először fogadta magába
a < tanítók tanítóit», először állottak ki az egyet, rtő uiunkalkodás próbá-
ját, először tettek tanubizonyságot az ország szine elott ügyszeretetükröl,
értelmiségük szinvonaláról s arról, hogy őket törekvéseikben milyen czé-'
lok vezetik, a rájuk bizott országos Iontosságu ügynek mennyire hivatott
hordozói.

Most ujra megnyilnak előttünk első tudományos iníézetünk kapui.
Vezéreljen bennünket most is ugyanazon lelkesedés, hozzon és tartson össze
ugyanazon egyetértés, mint első alkalommal. Szükség van mind a kettőre, ha
ama fontos szerepet, a melyre a tanítóképzőtanárok egyesülete hivatva
van, hiven be akarja tölteni.

Tanácskozásaink a higgadtság, a szakértelen, a pedagógiai müveltség
képét nyujtsák: nemcsak. mivel ez méltó hozzánk, hanem', mert a gyü-

lésnek igy lesz meg a kivánt sikere. Ez az els ö ese t, hog y a ta-
n Lt ó kép z ő okt at ása n y ag a ism ó ds z ere beh a t óta n á c s-
k oz a s t á r gyá t kép e zik. Hozzon tehát ez alkalom nekünk erkölcsi
elismerést, az ügynek pedi'; hasznot, előmenetelt.

Birja közgyülésünk a részt vevök nagy szamánal fogva a külsö tekin-
tély fényét! A tanítóképző tanárok testülete még fiatal, a melynek küz-
denie kell ama erkölcsi sulyért, a melynek más testületek már régóta
birtokában vannak. Ne' 1 egye n egyet len tan á rit est üle t se m,
a rn e 1 y t ő leg y-k é t vag y t öbb tag ne jel e nj é k meg a k ö z-
gyül é sen. Bizonyítsuk be, hogy egyformán él minden testületben az
érdeklődés a szőnyegen lévő nagy Iontossagu ügyek iránt. s hogy
azok megoldásában valamennyien részt akarunk venni.

Fel tehát. kartársak ! Vessünk számot az utolsó órában tapasztala-
tairikkal, tanulmányainkkal, rendezzük eszméinket, hogy méltón felszerelve
jelenbessünk meg a n.i -orszaggyülésünkün-. Készüljünk és gyü'ekezzünk
a ránk váró fontos feladatok megoldásához! Istenben bízva - előre!
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Értesité-.

A. mint tisztelt tagtársaink a füzet első lapján közölt meghívóból
bizonyára értesültek, közgyülésünk április ll-én héttöri d. e. 8 órakor az
elő ért eke z let tel fog kezdödni, a mely az Andrássy-uti tanitónöképzö-
intézet nagy termében. fog megtartatui. Az előértekezleten fog a közzvülés
menete meghatároztatni, a közgyülési inditvanyok bejelentetni, a tanterv
főbb pontjai előlegesen megbeszéltetni, az előadók kijelöltetni. Tekintve tehát
az előértekezlet tárgyainak fontosságát, kivánatos, hogy a tagok már abban
nagyobb számmal vegyenek részt. Tisztelettel kérjük tehát mind. a va-
lasztmányi, mind a rendes tagok megjelenését.

Tisztelettel értesítjük továbbá tisztelt tagtársainkat, hogy a közgyü-
lésre felrándulök tal á 1k o z á s i hel yekjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAhétfőn április l l-én este 8 óra-
kor aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAR e u t e r - f é l e v e n d é g lö emeleti külön helyiségében (A n drá ss y-
ut, a z Ope r á val sze nl ben, mezzanin) lesz.

Addig is a viszontlátásra!

Választmányi ü lé s j e g y z ő k ö n y v e .

1892. m ár-czf us 14.

Je'en vannak: P éter fy Sándor mint elnök, dr. C "enqer y János mint vendég,
ZÚ 'zen Janka, Thur a n .yzky Irén, Ber tha Ilona, P o ller eczku Jolán, Ba clnn .y Bella, Bu-
zO ,f/á ny Mariska, Liber Etelka. D ezső ' Lajos (Sárospatakról), N1,"Y Lászlo, KomtÍ1 'omy
Lajos, dr. H erma nn Antal. Má lna i Mihály,- Léder e t' Ábrahám, Ra dó Vilmos, H ollós
Károly, Lá nyi Ernő, dr. Ká rmá n Mór, O her o ly János, Sz~a n lcó Béla, utóbbi mint jezyzö.

95. Elnök fájdalmasan emlékszik meg azon rendkivüli és súlyos
csapásról, mely a közoktatasügy vezérét, gr. Csáky. Albin vallas és köz-
oktatásügyi miniszter urat' és családját nagy reményekre jogosító s szere-
tett. fiuk gr. Csáky: László volt országgyülesi képviselő megdöbbentő halá-
lával érte. Jelenti, hogy az elnökség az egyesület nevében a gyászoló
családhoz részvétiratot intézett.

A választmány a legmélyebb megilletődéssel hallgatta elnök előter-
jesztését s helyeslő tudomásul vette az elnökség intézkedését s kimondotta,
hogy őszinte szivvel osztozva az általános részvétben, ebbeli érzelmeinek
jegyzőkönyvileg is kifejezést kiván adni.

96. Elnök megemlékszik az oktatásügy egyik leghivebb bajnokának
G á sp árjános alsó-fehérmegyei tanfelügyelőnek haláláról. Melegen és
kegyelettel szól azon érdemekröl, melyeket az elhunyt népoktatásunk ügyé-
nek hosszu és hiv szolgálata által szerzett.

A választmány jegyzőkönyvileg fejezi ki e kiváló tanügyi férfiu el-
hunyta fölötti fájdalmát.

97. Elnök jelenti, hogy az állami tanítóképző-intézeti tanárok fizeté-
seinek ja vitása tárgyában mult' hó végén Péterfy Sándor elnök, illetőleg
Hetyey Gábor alelnök vezetése alatt egy-egy bizottság beadta az egye-
sület kérvényét nm. gr. Csáky Albin vall. és közoktatásügyi és nm. We-
kerle Sándor pénzügyminiszter urakhoz. Mindkét helven kilátásba helyezte-
tett fizetésügyünknek méltányos elintézése. (Az erről szóló jelentést 1. la-
punk februári és jelen számában.)
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A választmány örömmel veszi tudomásul elnök jelentését, s úgy az
elnökségnek, mint a kérvényeket ~enyujfó bizottságok tagjainak buzgólko-
dásukért meleg közönetét fejezi ki

98. Elnök jelenti, hogy dr. Herrmann Antal val. tag s a Magyar
Tanítóképzö tarsszerkesztője 75 frtos alapitványat 100 frtra egészítette ki
Örvendetes tudomásul szolgál, a választmány alapítónak hálás köszönetét
jegyzökönyvileg fejezi ki.

99. Nagy Lászlo szerkesztő helyreigazítja a f. é. január hóban tar-
tott valasztmanyi ülés jegyzőkönyvének 85. pontjában közölt s a gazdasági
gyakorlatok óra számára vonatkozó adatot. (M. Tanítóképző' febr. sz .•
128. lap.)

Ugyanis a gazdasági gyakorlatok a választmány határozata értelmé-
ben igy osztandók fel: az 1. és IV. osztályokban gazd. gyakorlat tartandó
a hétnek egy délutánján (2-2 órában) a JI. és Ill. osztályokban a hétnek
két délutánján (4-4 órában).

Helyeslő tudomásul vétetik.
100. Dezső Lajos jelentést tesz az egyesület által kiadatrii szándéko-

zott Comenius-müvek tárgyában
Ezzel kapcsolatban Dr. Csengery János a «MagyarxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAPedegogia- szer-

kesztöje azon ajánlatot terjeszti a választmány elé, hogyakiadandó mü-
vek egyrésze az általa szerkesztett folyóiratban jelenhetnek meg, igy az
egyesületnek csak a különlenyomatás költségeit kellene viselnie

A választmány kész örömmel járul az ajánlathoz s midön ezért
Csengery János urnak köszönetét nyilvánítaná, beleegyezik, hogy a mar
mult ülésen bejelentett müvek egy része a Magyar Tanítóképzőben, másik
része a Magyar Pedagógiaban adassék ki s az ezen czikkek után készült
s önálló füzet alakjában kiadandó különlenyomatok az egyesület kiadvá-
nyai gyanánt - lehető mérsékelt áron bocsáttassanak' közre.

101. A választmány folytatta.az albizottság által beterjesztett tan-
tervvázlat tárgyalását.kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A r a j» és szép ir á s ta n ter vének tá r gya lá sa .

H o II ó s Károly előadó felolvasta és ismertette az albizottság által
elfogadott tantervjavaslatot, a mely megegyezik a közoktatási tanács egyik
albizottsága által a mult ist, évben készített tantervjavaslattal, mely albi-
zottság tárgyalásaiban szóló is tevékeny részt vett.

L a nyi Ernő a következőkben fejti ki nézeteit:
A legtöbb ember, - ugymond -- azon nézetben van, hogy a rajz-

beli tudás tulajdonképpen nem egyéb, mint a kéz kifejlett ügyessége finom
kaligrafikus vonalak és árnyalatok rajzolására, kapcsolatosan némi rajzo-
Iási és festészeti fogások megtanulásával. Innen ered sok embernek a té-
vedése a raj z tan í tás t illetőleg is. A tantervekben ugyanis legtöbb-
nyire azon czélok vannak kijelölve, mélvek a tisztaság, rend, izlés és kéz-
ügyesség eredményeire vezetnek.

Ez az oka aztán annak, hogyanépiskolákban stigmatikus rendszer
kapott lábra, sokan ugy tekintvén azt, mint a fennebb kijelölt czélok felé
vezető kezdö lépcsőt.

Ez az oka annak is, hogy néha még a szakemberek közül is sokan.
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megalkudván a viszonyokkal s öztönöztetve a kényelemszeretet állal is,
vagy kényszerhelyzetbe állitva, a befolyásosabb dilletánsok által nem
azon fáradságos. nehéz utat Választják, mely a szellem kiképzésére ve-
zet, hanem azon egyszerű, mechanikus módot, mely csak a látszatot szol-
gálja, apr odu kez i ó kat hozza létre, . •

A helyes rajztanítás tehát nem a kopirozgató, gépies munka türe-
lemre szoktatá mestersége s a tisztaság, rend és kézügyesség, bár nem ki-
csinylendö kelléke - nem tekinthetők fő czélokul.

A rajztanításnál sokkal fontosabb az a határ, melyet a következetes
legicus gondolkozásra gvakorlunk akkor midön a látottak egységes elkép-
zelésére az összetartozók fölismerése s feladatunk helyére és szabályszerü
megoldására tanítjuk növendékeinket. midön a kiterjedések aranyos meg-
határozása, az árnyék és világossági erők helves megítélése által az em-
beri érzékszervek egyik legnemesebbjének a szemnek s általában a gon-
dolkodó léleknek kiművelésére törekszünk.

Óhajtása, hogy az elmondottak ne csak elvileg és helybenhagyólag
ismertessenek el, hanem az ujabbarr készítendő tanterv ben is határozott
kifejezésre jussanak a következő ...czél kitüzése által:

«A rajzolás czélja a gondolkozó képesség lehető kirnü velése, a raj-
zolando formák törvényszerűségének megt anulása, a szem gondos meg-
figyelő és ítélőképességének s a kéz alkalmazkodásának oly fokra való
emelése, hogy ezen tehetségeknek munkálkodásunk nunden momentumánál
hasznát vehessük» .

Ein ö k s többen kifejtik, hogy a következetes gondolkodás fejlesztése
nemcsakxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAli rajzoktatásnak, hanem az összes tanításnak egyik főczélja lé-
vén, azt itt, a hol ezen tárgynak csak különleges czéljáról van szó, felern-
liteni nem szükséges. .

Kár mán Mor az 1. és II. osztály tananyagának ismételt f•..lolvasása
után kiemeli, hogy mennyire fontos a leendő tanítóra nézve különösen a
térbeli alakok megértése és ábrázolása s azt a kérdést veti fel, vajjon
nem lehetne-s a szemleleti látszattant már az 1. osztályban is megkezdeni.

L á nyi E. és H o II ó s K, szűkségesnek tartj ak, hogya növendékek
alakérzéke előbb sík idomok rajzolása által fejlesztessék. azért a szemléleti
látszattanra az J. év befejezése előtt átmenni nem tartják tanácsosnak.

Kár mán 1\11. további kérdéséhez. vajjon nem lehetne-e a térérzék
fejlesztése czéljából az L osztályba agyagmintázást behozni, a: jelenlevő
szakemberek örömmel járulnak hozzá oly feltétel alatt, hogy ezáltal a
Itiszabott rajzórák száma ne apasztassék.

L á nyi E. a kézügyességre kiszabott órákat tartja olyanoknak, a
melyek közül hetenkint kettőt mintázásra lehetne fordítam. I

Az értekezlet tehát abban állapodik meg, hogy: a z 1. osz tál y-
ban a kéz ü.g yes ség i okt a tás rak isz a bot t idő ben het i 2
ó r á IT ill int á z á sta n í tan d ó és a rajzoktatás czéljába a z a 1 a k-
érz é k fejlesz tése is vétessék fel. -

A II. osztály tananyagául Kár mán M. első sorban a szemléleti lát-
szattant kivánja fölvétetni, a me ly a térérzék fejlesztése szempontjaból a
leendő tanítóra nézve fontosabb, mint a szépérzéket müvelö stkdiszít-
mény- rajzolás.
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Az értekezlet Kármán M. javaslatát elfogadva, a sík dis z í tm ény
raj zol á sta sze mxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 éle til á tsz att a n utá n kiv á nj a ten ni.

, Kár mán M. és H 9 IIó s K. azon javaslatához, hogy alI. és lll.
osztály tananyagába is vétessék fel az iskolai táblán való rajzolás gyakor-
lása, az értekezlet hozzájárul.

• Kár mán M. nem helyesli az 1. és II. osztály 4-4 rajzóráinak
két-két egyenlő részben szabadkézi. és mértani rajzra való felosztását, ez
által a tanár keze fölösleges módon megköttetnék.

Az értekezlet elhatározza azt. hog yez e n 4-4 óra i í d ő tan t e r-
v ü n k ben asz a bad kéz i- é s mér tan í r aj zr a ne osz ta s s é k
k é t- két e g ven 1 ő rés z r e. .

. Her m a n n A. azt óhajtja. vétessék fel a szines stkdiszítmények,
rajzolása köréhe a nemzeti stil ismertetése és népies diszítési motivumok
rajzolása is.

Ezeket az értekezlet a tanterv részletezesenél tartja felemlítendöknek.
AkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAseép ir á s tantervén az értekezlet azt a módosítást óhajtja tenni,

hogy az írá sta n í tás m ó d sze r éne kés ve z é r k ö n y ve k, m i n-
t á k í s mer tet é s é t laz 1. osz tál Y hól a IV. osz tál Y raj z-
óráiba helyezzük.

Szükségesnek tartja továbbá. hogy ai í s k. t á b l á n val ó irá s a
Ill. é s IV. () s z t á ly ban í s gy a ~ o r olt ass é k.

H o IIó s K. ezután kivonatban ismerteti a rajz- és szépirás tanter-
véhez hozzászóló kartársak : Velössy L., Kruze K, Solymossy L. és Nagy
F. K. nézeteit, egyszersmind rnegteszi ezekre megjegyzéseit.

Az értekezlet a hozzászóló kartársak becses nézeteit és tapasztala-
tait a tanterv részletezésénél és utasítások készítésénél tartja felhasználan .
dónak, a javlislat mostani szövegét azonban meghagyandónak tartja.

A felszólalások során létrejött módosításokkaí a tanító képzőintézeti
raj z- é s sz é pi r á s-o kt at á sta n ter v e a következő volna :

.·1) Raj zol á s. Czél : az alakérzéknek, a kézügyességnek és az iz-
lésnek oly foku fejlesztése és tökéletesitése és oly mérvű módszeres kikép-
-zés, hogy a tanítóképző növendék rnint tanító képes legyen a népiskolá-
ban a rajzet sikerrel tanítani, azon kivül a népiskolai oktatás más tantár-
~1íÜ.na.k~ö\d\'a~z .természetra\z, természettan, ménan stb.) tanüasánál
szükséges magyarázó abl'aKai az lSKo\íú \t.n\t:r'a \\sLhn ~'" \)\7"\~"''O."\\ \~\-

rajzolni. . . ., :,.,
1. osztály. Hetenkint 4 óra. a) Szabadkezi rajzolasboi a síkékítmény

elemei és egyszerűbb sikékitmények táblarajz. majd faliminták után szi-
nezve. Gyakorlatok az iskolai táblán való rajzolásban. b) Mártani ra.Jzo~ás-
ból a legfontosabb sikidomok .szerkesztése. Mértani síkdiszítmények rajzo-
lása és szinezése. c) Mintázásból (heti 2 órán a kézügyesség számara ki-
szabott időben) a legczélszerűbb térbeli alakok előállítása agyagból. .

JI. osztály Hetenkint 4 óra .. a) Szabadkézi raj~olásból sf,emléletllát-
szattan azaz geometriai testek és ezek csoportozatainak pusztan szemlelet
alapján' szabadkézzel való rajzol~sa árnyékol,ássa,l, külön~s :ekinte~tel a

. helyes tavlatra. Síkékitnények rajzolása es szmezese. A táblán valo ral~
zolás gyakorlása. b) Mértani rajzo~ásból elemi áb:á~olá,slan, aza~ geom.P,t~~a1
testek és ~gyszerü tárgyaknak rajzolása alap-, álló- es oldalrajzban tomor-
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minták után mértékkel. . A vetítéstan alapfogalmainak szemléltető magya-
rázata. Épületrészek rajzainak és más műszakirajzoknak, területek térképeinek
másolása a szokásos ábrazolásmódok elsajátítása végett. Nötanítóképzök-
ben a mértani rajzolás ezen osztályban főleg geometriai testalakok elő,.
állítására szorítkozik, ellenben tekintettel a női kézimunkára nagyob
mértékben gyakorlando a szines síkdiszítmények rajzolasa. Az isk. táblán
való rajzolás gyakorlása.xwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Ur. osztály. Hetenkint 2 óra. Mintaszerű d,9mború ékítmények, edé-
nyek és más alkalmas tárgyak, valamint esoportozatok rajzolása érnyéko-
lássa! Szines síkékítmények. A szintan elemei (tö-, mellék- és tört. szinek,
szinharmonia stb.) Az isk. táblán való rajzolás és irás gyakorlása.

IV. osztály. Hetenkint 2 óra. Előkészítés s népiskolai rajz és szép-
irás tanításra: A rajz- és szépirásoktatásnak megfigyelése és gyakorlása
a gyakorló iskolában. A népiskolai rajzi és szépirási tananyag módsze-
res feldolgozása. A tanuló kéz- és testtartása; tantermek berendezése, min-
tak, vezérkönyvek és az iró- és rajzanyagok ismertetése. Az isk. táblán
való rajzolás és irás gyakorlása. Utmutatás a népiskolai rajzoktatáshoz
szükséges nagy íaliminták. készítésére s nehány ilyen fali minta készítése.

B) Sz é pi r á s. Czél : Tiszta és tetszetős kézirás alsajatítása ; gyakor-
lottság a krétával az iskolai táblán való irásban. Egy könnyebb diszirás
elsajátítása.

1. osztály. Hetenkint 1 óra. A magyar és német irás betű alakjai ge-
netikus sorrendjűkben .és összeköttetéseikben, különos figyelemmel az ábéezés
könyvekben használt irásalakokra. Irás az. isk. táblán.

II. osztály. Hetenkint 1. óra. Ugyanaz és rendirás.
lll. osztály. CA rajzórákon.) Irás az isk. táblán. Havi házi feladatok.
IV. osztály. CA rajzórákon.) Irás az isk. táblán. Havi házi feladatok.

Az irástanítás módszere (1. ct rajzi tananyagot.)
CA különféle irásnemek gyakorlása havi házi feladatok által az egész

tanfolyamon át folytatandó s ennek ellenőrzése tekntetében a ITI. IV.
osztályra nézve az igazgatónak kell intézkednie. A táblán. való irásra a
növendéknek az egész tanfolyam ideje alatt alkalmat kell adni. Azonkivül
a tanári testület minden tagjának kötelessége az irásnál a növendékeket ren-
dessegre, tisztaságra és tetszetösségre szorítani és szoktatni.)kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A testgya kor lá s ta n ter vének tá r gya lá sa .

102. Oh e r o II y János a következőkben fejtette ki nézeteit:
A testgyakorlás czélja nézete szarint a négy évi tanfolyam alatt·

olyan tanítókat és tanítónőket képezni, a kik az elemi iskolákban a
testgyakorlást teljesen önállóan és eredményesen taníthassák.

Ezen czel elérése végett minden tanító- vagy tanítónöképzöben al-
kalmat kiván adatni arra, hogy a jelöltek a meghatározott 'heti 2 órán
kivül is képezhessék magukat a testgyakorlásban. hogy annak üdvös, jó-
tékony és üdítő hatását önmagukon érezvén, át legyenek hatva annak
nél k ülö zh e tet len s z ü k ség érő], másrészt pedig a tárgygyal
minden irányban gyakorlatilag megismerked vén, teljes lelkesedéssel igye-
kezzenek ismereteiket a rájok bizott ifjusággal megkedveltetni és elsaját-
títtatni. Ez okból elkerülhetlenü] szükségesnek tartja, hogya taninteze-

."
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tekben egy teljesen felszerelt nyár] tornahelyiség is álljon a tanulók szol-
gálatára. hogy napközben' is, ha egy-egy tanulónak . ideje engedi, ebbeli
ismereteinek gyakorlati kibövítésében, a kötelezett 2 órán nyert utasítások
szellemében, semmi tekintetben se akadályoztasssk.

Föltétlenül szükségesnek tartja azt is, hogy ezeken a diligentiális
gyakorlatokon kivül, az idöszak és helyi körülmények szerint gyakoroI-
tassanak a különféle játékok, a korcsolyázás, a szabadban való gyakori
mozgás, mely utóbbitkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 /2 ,' sőt egész napi gyalog kirándulások rendezése
által kell megkedveltetni.

Az ily módon kiképzett tanító vagy tanítónő, azzal a buzgalommal
BS igaz lelkesedéssel fog tanítani, mely, az óhajtott eredmény bekövetke-
zését már előre biztosítja.

A tanítónőket illetőleg a fentiekhez naponta végzendő séta (a bent-
lakók 1 /2 --1 óráig) ajánlatos- Nem különbsn szabad rendelkezésére kell
állania a tomateremnek azon czélból, hogya kötelezett 2 órán at nyert
utasításokat és fölvilágosításokat a gyakorlatban is elsajátíthassák, de ez
mindenkor kellő felügyelet mellett és nap-nap után történjék, mert csak
a folytonos gyakorlás ruházza fel. az izornszervezetet azon képességgel.
hogy a minden irányu rendszeres mozdulatokat minden megerőltetés nél-
kül, mintegy ösztönszerűen végezhesse.

Tanítási tárgyakul s anyagul ajánl ia a következöket : Gyak o r-
1 a tit e s 1 g y a le ori á s. Ar. 1. évfolyamban (heti 2 órán) tanítandök
volnának: a) katonai és rendgyakorlatok, b) egyszeri'! és összetett sza-
badgyakorlatok kézi szarekkel 's társas gyakorlatok, c) szergyakorlatok-
ból az első fokban előirt ugró, függő, támasztó és egyensulyozó gyakor-
latok és játékok.

A ll. évfolyamban heti 2 órán: Az első évfolyam anyagán kivül
füzérek,katonai vagy rend gyakorlatok században, szökkenési és futási
gyakorlatokkal összekötve- A szergyakorlatokból ffZ előbbenin kivül a IL
tokban előirt gyakorlatok és ' a játékok különféle nemei. .

III évfolyamban heti 2 órán: Az összes szabad és rendgyakorla-
toknak nehezebb összetételei. Szergyakorlatokból a Ill. fokra előirt gya-
korlatok és játékok.

IV. évfolyamban heti 2 órán: Az összes rend- és szabadgyakorla-
toknak gyorsabb kivitele. Szergyakorlatokból a IV. fokra előirt szergya-
korlatok,

Elm éle t a) boncztan, b) élettan, c) egészségtan. d) a testgyakor-
latoknál előfordulható baleseteknél alkalmazandó első segély nyujtásokhoz
szükséges ismeretek, e) testgyakorlás elmélete és történele, f) a testgya-
korlás tanításának elmélete, g) tornahelyek építése és fölszerelése, h) gya-
korlatok vezetése vezénylése és megmutatása, valamint a gyakorlatok
közben való segédkezés,

A tan í t ó nők é p z ő k ben' mindazon mozgásokat, melyek a
nőiességet érintik, mellőzendőknek tartja. A katonai rend gyakorlatok he-
lyett a testgyakorlati rendgyakorlatok, mint például a füzérek, dallam
mellett és zongora kisérettel, nagyobb mértékben volnának gyakor-
landok.

Hozzá szólottak még Kár mán, Nag y Lászlo, kik szintén mele-

I

-,
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gen ajánlottak a játékok, kirándulások felvételét s hangsulyozták, hogy az
elméleti órák jobb beosztása mellett mentül több idő juttatandó a test-
gyakorlásra, ugy a tanító, mint a tanítónőképzőben.

A választmány előadó jelentését helyeslő tudomásul veszi; az an} ag-
részletezést a részletes tanterv és utasítások elkészítését eszközlendo albi-
zottsághoz utasítja. Az albizottság határozatát pedig oda módosítja,
hog y a t e~ t g Ya kor 1 á s r a a nők é p z ő k ben iso szt á l Yo n -
ki n t é s het e n kin t 2-2 óra for d í t ta s s é k

*
103 .. Revideáltatott 'a választmány által tett javaslatok alapján az

albizottsági jelentéshez csatolt órafelosztás, melynek alapján kimondatott,
hogy a gazdasági gyakorlatok s a kézügyességi órákat nem számítva a
heti órák száma:

A tanítóképzőkben 31-32-33-33,
a tanítónőképzőkben 30-31-32-32.
104. A k ö z gy ü lés elő kés z it é s ére, különösebben pedig a

tantervre vonatkozó határozatok egybeállítására és szövegezésére Thu-
ránszky Irén elnökléte alatt egy albizottság küldetett ki, melynek tagjai:
Nagy László, Málnav Mihály, Komáromy Lajos, Kozocsa Tivadar, HoJlós
Károly és Sztankó Béla.

105. Elnök köszönetét fejezi ki az albizottság elnökének (Thu-
ránszky Irénnek) és jegyzőjének (Sztankó Bélának), az egész választmány-
nak, különösen a tantervi munkálatokban tevékeny részt vett bizottsági
tagoknak, közöttük dr. Kármán Mór egyet. tanár urnak, a tanterv ujjá-
alakítása érdekében kifejtett' buzgalmukért. Köszönetét fejezi ki továbbá
dr. Csengery János urnak szives érdeklődéséért s a 100. sz. pontban em-
lített becses ajánlataért.

A küszöbön levő közgyülésünk sikerébe vetett reménynyel a va-
lasztmanyi ülést elnök berekeszti.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

U j a b b lé p é s e k a z á l la m i t a n í t ó k é p z ö t a n á r o k f i z e t é s -

r e n d e z é s e ü g y é b e n

A februári füzet 133-ik lapján közöltük az állami tanítóképző ta.
nárok fizetésrendezése ügyében tett' «elsö lépést», kötelességünknek tartjuk
az ez irányban történt további lépésekról is beszámolni.

Február 28-án Ber z e v i c z y Albert államtitkár urat egy küldött-
ség kereste fel, a melynek tagjai voltak P éte r f y Sándor elnökön és
Het y ey Gábor alelnökön kivül Z ir zen Janka, Led ere r Ábrahám,
Her m ann Antal és NagkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAy László.

P é- ter f y Sándor, a küldöttség szónoka, előadta az egyesület ké-
relmének tartalmat, hangsulyozván különösen azt, hogy a kultuszrninisz-
terium tovább is fentartatni kegyeskedjék azon álláspontját, a mely sze-
rint a tanítóképző tanárokat a középiskolai tanárokkal egyenlő fizetés
illeti meg. Végül kérte az államtitkár urat, hogy érvényesítse ügyünk sze-
renesés megoldásában hathatós befolyását.
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Ber z' ev i c zxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAy Albert. államtitkár ur ~válaszában kijelentette, hogy
a kultuszminiszter iumban 'meg van a határozott szándék a

- már kiv i vo t ter é d m ény t fen tar tan i. a melyszerint az állami
tanítóképző tanárok- egyenlően legyenek dotálva a középiskolai tanárokkal.
Ezen az alapon is v é g e z t e t n é k a kultuszminiszte-
ri umm ú n k á 1 a t a i ez ügy ben. Hogy azonban, mennyire lesz ke-
resztül vihető a terv, arra nézve határozott igéretet ne~ tehet, mert
megvalósulása több tényezőtől függ. A z o nb a n a z o II k o II k rét kij e-
le n t é st t e het i, hog y ki lát á s van a lak á s p é n z ek fel em e-
l é s ére.

A küldöttség lelkesült éljenzéssei fogadta az államtitkár ur reményt
nyujtó szavait, a ki a tisztelgés után a küldöttség tagjaival szivélyesen
beszélgetett. . , I

Czélszerünek látszott W eke r l eSándor pénzügyminiszter ur ő
nagyméltóságánál is tisztelegni s ügyünknek az ő jóindulatát is megnyerni.
E czélból márcziuselsején a pénzügyminiszter urnál . nagyobb küldöttség
jelent meg, a melvek tagjai voltak: Het y e v Gábor alelnök, Tb ú -
r á n szk y Irén, Lll b in szk y Emilia, Rad ó Vilmos, Kar k is István,
Dh er oly János, Sze n te József, Her r ma n n Antal, MáI nai Mi-
hály. K o v ács János, Ko z o c s a Tivadar, Bal ó József. Mik 1 ó s Ger-
gely és Nag y László, .

Het y e y Gábor, mint a küldöttség szónoka, vázolvan az állami
tanítóképző tanárok fizetésügyének történeti phasisait, kérte a hozandó
törvényben is azon elvnek fentartását, hogy a tanítóképző tanárok fizetése
egyenlő legyen a középiskolai tanárokéval Szembe tűntette az általuk
teljesített munkát, amely egvenlö képzettséget, de jóval nagyobb fárad-
ságot kiván, mint a középiskolai tanároknál ; végre hangsulyozván. a nép-
oktatásügy érdekeit, kérte a miniszter urat, hogy· folyamodványunkat, a
melynek mását a közoktatási miníszteriumban már benyujtottuk, nagy-
becsü figyelmére méltassa, s ügyünk sikeres megoldásahoz hozzájárulni
kegyeskedjék.

W eke r 1 e Sándor pénzügyminiszter ur rövid válaszában ut alt arra,
hogy ez ügyben most folynak a tárgyalások a kultuszminiszteriumban, a
hol bizonyára gondoskodnak arról, hogy a jogos kiván-agok kielégíttes-
senek. Őa maga részéről szivesen megigéri. .hogy, hab á r nem tar tj a
a tan áro k hel y zet é tol y n yo ill asz t ó nak, min tat öbb i
á II a ill iti szt vis elő két, az ügynek méltányos és igazságos elintézé-
séhez hozzá fog járulni, '

A küldöttség a pénzügyminiszter ur azon kijelentését, a mely sze-
rint a tanítóképző tanárokat bi~tosította jóindulatáról, hálás köszönettel
vette s azon reménnyel távozott, hogy ügyünknek egyed ü 1 jogos és
máltanyos megoldását támogatni fogja.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

T is z t e lg é s D á n ie l M á r t o n n á lo

A tanítóképző - intézeti tanárok országos egyesüjetének választ-
mánya február 13-án tisztelgett Dán i elM árt o n kir. tanácsos-
nal, volt országgyülési képviselőnél és a közoktatási bizottság tagjá-
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nál a végböl, hogy az egyesület tiszteletbeli tagjava tőrtént megválaszta-
tásaról szólo oklevelet neki átnyujtsa, s egyuttal köszönetét fejezze ki
azért a nemes buzgóságáért, melylyel a hazai" népoktatás. különösen
pedig a tanítóképzés ügyének multját és jelen állapotat oly behatóan és
szakszerüen tanulmányozta, s hatáskörében. ugy a képviselőházban, mint
a köz okt. bizottságban s a szabadelvüJcörben, annak fejlesztését úgy
szóval, mint irásban helyes irányban előmozdítani és ez irányú müködé-
sökben ugya magas kormányt, mint az egyesületet hathatósan tamo-
gatni igyekezett. A küldöttség szónoka P éte r f y Sándor, az egyesület
elnöke, volt, ki beszédében hivatkozott arra, hogy mily kevesen vannak
a parlamentben oly képviselők. kik taníígyi, különösen pedig népoktatás-
ügyi kérdésekkel behatóan és szakszerüen foglalkoznak, sajnálatát fejezte
ki a fölött, hogy a lezajlott képviselőválasztások kiszámíthatatlan esélyei
következtében éppen a volt közokt. bizottságnak 9 érdemes tagját, s ezek
között Dániel Mártont is, - mint népoktatási kérdésekben egyik legér
derriesebb és legszakavatottabb tagját - lesz kénytelen az új parlament
a magyar népoktatásügy kárára, a néptanítók és a képzőintézeti . tanárok
szomorúságára nélkülözni. Egyuttal ama reménvének adott kifejezést,

, hogy nevezett képviselő lelkes ügyszeretete és buzgósága a parlamenten
kivül is - hova őt a tanítók és a tanárok hálája és szeretete kisérni
fogja - megtalálja méltó müködés- és hatáskörét, addig is, míg alkalom
adtával ismét elfoglalhatja az őt megillető helyet a parlamentben.

Dán i elM árt o n v á 1asz á ban meleg köszönetet mond az ér-
demes egyesületnek a reá nézve megtisztelő és érdemén felüli kitüntetésért
melyet még csak ez után remél kiérdemelhetni. A lelkesedést és buzgósá-
got munkassagahoz épen abból a lelkesedésből és buzgóságból merítette,
melyet az egyesület müködésében kezdettől fogva maig nagy örömmel
észlelt. S ha az' egyesület rövid fennállása alatt annyira fölvirágzott, és
oly fényes sikert ért el, ebben a föérdem magáé az egyesületé, mely ki-
tünö szervezetével, tapintatos vezetéssei, s tagjainak lelkes és buzgó mun-
kálkodásával az á Ita 1á nos fi gye 1m et mag ára von t a, s a ma-
gas kormány elismerését és a jövőben is sok reményre jogosite nagyba-
csü jóindulatát kiérdemelte. Kiváló szerencséjének tartja, hogy tiszteleti
tagga történt megválasztatasa által oly kitünö szakképzettségü, nemes és
hazafias hivatásukat oly példás lelkesedéssel és buzgóságg 1 betöltő tan-
férfiakból álló egyesület kötelékébe jutott, mint a 'minö a "magyar tanító-
kat képző tanárok egyesülete, azoknak a tanároknak egyesülete, kiknek
kezébe Magyarország népoktatásának fényes jövöje van letéve, Kétszeres
örömmel tölti el keblét a kitüntetés azért, mert ebben az egyesület részé-
ről épp most részesül, midön az egyesület az ő érdekeinek általa eszköz-
lendö parlamenti támogatására már nem számíthat.' E körülményben ujabb
fényes bizonyítékát látja az egyesületi tagok fennkölt gondolkodásának es
tiszta erkölcsi érzületépek, melynél fogva az egyesület az általa képviselt
ügy szolgálatában álló, szerény munkást megtiszteli és megbecsüli akkor
is, midön szelgálatat már nem veheti igénybe Az erkölcsi érzületnek ezen
az egyesülethez méltó nyilvánulása benne viszont azt az erkölcsi köteles-
ségérzetet ébreszti föl, hogy a megkezdett irányban fokozott buzgalommal
tovább munkálkodjék s az egyesületi tagok támogatása mellett reményli,xwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

,



232zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

hogy a parlamenten kivül is sikerrel fog közremüködhetni .a magyar taní-
tóképzés ügyének s a képzőintézeti tanárok erkölcsi és anyagi érdekeinek
előmozdítására. _'

A lelkesedéssel fogadott beszéd után a küldöttség tagjai ünnepélyes
hangulatban és azon óhajtással távoztak, vajha Dániel Mártont anépok-
tatásügy e buzgó apostolát mielőbb ismét a tanügy parlamenti előharczosai
között tisztelhetnék.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

V E G YES E K.-
Comenius emléke a képzőintézetekben. A 17. század nagy pedagógusának

emlékét képzöintézeteink is megülték. Eddig a következő ünnepekről adhatunk számot.kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
- A buda i á lla mi e lemi és po lqá r i ta n ítóképző -in téze t márczius 25-én tartotta meg
diszes közönség jelenlétében az ünnepet; ugyanekkor nyilt meg a tanári testület által
létesített -C o men i us - ki á II it á s- , a mely feltünteti Comenius egész irodalmi mű-
ködését s amely különös en a szakembernek rendkivül becses tanulmányi anyagot
szolgáltat. Az ünnepet az ifj u s ági éne li kar kezdte meg. Majd Gye rt y á n ff Y
István igazgató olvasta fel megnyitó beszédét. Far kas Sándor, . a polgári isk. ta-
nítóképző hallgatója saját szerzeményü költeményt olvasott fel Comeniusról. Kis s Aron a
Comenius-kiállitást ismertette. Me tzi n g Lajos, polg. isk. tanítóképző hallgató "Co-
menius emlékezete. czimü dolgozatát olvasta fel. Já n Mátyás az Orbis pictus-ról ér-
tekezett. Var g a László pedig emlék verset olvasott fel Comeniusról. Az ünnepet az
ifjuság éneke zárta be. - A buda -i á lla mi ta n ítónőképzö szintén márczius 25-én ün-
nepelte meg Comenius emlékét. Bevezetésül a növendékek kara énekelte a «Hymnus»-t.
azután Th urá n szk y Irén igazgató méltatta a Comenius ünnep jelentőségét; Nag y
László tanár «Comenius pedagógiai működését» ismertette; az ünnepet az ifjusági
énnekkar zárta be. - Az or se . isr a e lita ta n ítóképzőben /rnárczius 2G-án tartották a
Comenius-ünnepet, a melyet az ifjuság kezdett meg egy énnekkel; utánna az intézet
igazgatója tartott beszédet; majd dr. Mái nai Mihály tanár olvasta fel -Comenius
emlékezete. czimü értekezését; végül az ifjuság dala következett. -- A lo sonczi á ll. ta -
n ítóképz0ben márcz. 28-án volt az ünnep Először a Gönczy-kör énekkara érmekelte a
-Hymnusv-t , azután «Comeníus emlékezetét. olvasta fel Kal a s Barna, IV. éves nö
vendék; a «szeretet hymnus-ját énekelte a Gönczy-kör énekkara; Szász Gerőnek
«Comenius emlékezete. czimü ódáját szavalta O s vár t h Rafael, IV. éves növendék;
az ünnepet az ifjuság éneke zárta be. - A sop r on i á tf. ev. ta n ítóképző -in téze t már-
czius 27-én ülte meg Comenius emlékünnepét a következő tárgysorozattal : «100-ik
zsoltár', motett Stein Károlytól. előadta az int é zet i éne k kar; «Comenius Ámos
János», emlékbeszéd K a lJ iGy ul a igazgatótól; «Lórántfi Zsuzsánna ernlékezete s ,

költemény Tompa Mihálytól, szavalta C z é h István IlL év, tkép. növ.; «Régiek gyá-
szát éneklem», népi es ének a Háköczi-korból, férfikarra alkalmazta Kapi Gyula,elő-
adta az int é zet i éne kk ar; -Andante és allegro maestoso» Mendelssohntól, orgo-
nán előadta Ma t the s z Sándor IV. év, tkép. növ.; . Egy anyán ab', költemény
Győry Vilmostól, szavalta Gin d I i J á nos II.' év. tkép. növ.; .Andante religioso-
Rudnick-tól. hegedün, górdonkan. zongorán és orgonán előadta az int é zet ize n e- '
kar. «Hymnus>, orgonakísérettel énekelte az int é zet i énekkar. .

Kérjük a tek. tanári testületeket, sziveskedjenek lapunkat az ünnepek megtar-
tásaról értesíteni. .

Márczius 15-ike a képző-intézetekben. Örvendetes, hogy több tanítóképző-
intézetben az évben is felhasználtak a szabadság ébredésének nagy nemzeti ünnepét
arra, hogy az ifjuság lelkében a nemzeti érzületet és a szabadság neveietet ápolják. A
következő szabadságünnepekről kaptunk értesitéseket. Az iytó i á lla mi ta n ítóképzőben ,.
következő tárgy sorozattal ülték meg márez. 15-ét. «Hymnus» Kö!cseytől, énekelte az
ifjuság; «Talpra magyar. Petőfitől, szavalta Haj ts Jenő IlL éves növ ; -Márcaius 15"
Vargyas Endrétől, olvasta Mik 1ó s Lajos IV. éves növ ; -Marseillaise- énekelte a
dalkör. <1848» Petőfitől, szavalta Ha ug Gyula IV. éves növendék; "Alkalmi heszéd s ,

tartotta B run o vsz k y Rezső IV. éves növ ; • A golvához» Tompától, szavalta Hubcs ik
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Antal m. éves növ; ePáris ifjais VerditőJ, énekelte a dalkör. Az ünnep a város értél-
mJségének tömeges részvétele mellett folyt le.kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

~ losonczí á lla mi ta n ifóképző -Gön-zy-kör- e az örökemlékezetü, történelmi,
nemzeti nagy nap megünneplése alkalmából, az intézet nagyzenetermében az árv a-
meg y ei in ség ese k j a vár a ünnepélyes, nyilvános diszgyülést tartott a köv.
tárgysorozattal. Békekövetek kara, Wagner R.-tól, énekelte a kör énekkara. Emlékezés
1848. márczius 15-ödikére, fölolvasta Kal a s Barna, IV. év. növ., ifjusági alelnök;
N&mzeti dal, Petőfi S.-tól, szavalta: O s vár th R., növ;· Talpra magyar, Huber K.-tól,
énekelte a kör écekkara ; Névtelen, Bibó L.-tól. epizód a magyar szabadságharczból,
elm<,mdta Kal a s B., növ ; Népdal-egyveleg, Kalmán F. tóI, előadta a kör zenekara;
Babilon imája, Sárossy Gy.-tól, szavalta O 1 ajk á r S., növ. A költő halála. Csák-
tornyay L.· tol, szavalta Lau da y J., növ; Népdal-egyveleg, Huber Kvtól, énekelte a
kör énekkara; Jókai Mór Dalma czimü szomoru játékának Il-ik fölvonásából a II., III,
IV. és vm. jelenet, előadták a növendékek; Kettős dal, Allaga H.-tól, énekelték, hege-
dün, gordonkán és zongorán kisérték az intézeti növendékek. Erdélyben, Petőfi S.-tól,
szavalta. K o v ács Gy., növ., Hymnusz, Erkel F.-től, orgonakisérettel; Kossuth-nóta,
Lányi E.-től, zenekarkisérettel, s ehhez kötve: Marseillaise, zenekar- és zongorakisé-
rettel, előadta a kör ének- és zenekara. .

A zila h i á ll ta n ítóképző .ifjuságának -Eötvös önképzókör--e is megemlékezett
a márczius 15-iki nagy napról. A kör által nagy közönség jelenlétében rendezett emlék-
ünnepély igen szép erkölcsi sikerrel folyt le. Az ünnep müsora a kövelkező volt:
<Nyelves Kata-, Palotássy J.-től; előadta az ifj. zen e kar .• Márczius tizenötödike»,
Petri Mórlól; szavalta Seb e s y Károly Ill. év. növ .• Szomoruan szól a magyar nota-,
Népdal, énekelte az ifj. 'é nek kar. «Emlékezés 1848. márt. Iő-ikére-, irta és felol-
vasta Jak a b József 1V, év. növ. «Kossuth-dalok- , zongora kiséret mellett gordonkán
játszta E cse d y' Zoltán IV. év. növ. «Petőfi Sándor életrajza», irta és felolvasta As z-
tal o s Gyula IV. év. növ. «Magyar népdalok», B i har i J,· től; előadta az if j. zen e-
k a r. -Nemzeti dal», Petőfi Sándortól ; szavalta Bir ó Sándor UI. év. növ. •Dalár
indulö», Hub er Károlytól; énekelte az ifj. éne kk a r. . ...

Az országos közoktat.ásügyi tanács népiskolai szakosztálya február 9-én
ülést tartott, a melyen kimondotta, hog y a tan í t ó kép z ő k tan ter v éne k
rev i z i ó j á tsz ü k ség e s nek tar t j a s megállapította a főelveket, a melyek
szerint azt végrehajtani óhajtaná. A gyakorló iskolákat illetőleg kimondotta, hog y
azok lehetőleg osztott iskolák legyenek.

Ma.gij7&rTallitóképzö. 1'6

SZE R K ESZ T Ö 1 Ü ZEN ETZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAE K .

Tiszte lt o lva só ink ezen szá mhoz melléke lve veszik a fővá r osi Comen ius-ünnepen
ta r to tt beszédeket és sza va la to t. La pun lc edd ig a e egyedü li, mely a z összes peda góg ia i
egyesü le tek á lta l r endezett o r szá gos je llegü emlékünnep te ljes képét nyu jtja .

Jelen 'fUzetünk márczius-áprilisi kettős szám: a legközelebbi f'üzet
május végén fog megjelenni.

C s. E . Győr. Hogy az állami tanítóképző tanárokat középiskolaiakkal egyenlően
osztották be; hogy az ötödéves pótlékot külön fogják számitani: erről nekem is va~
értesülésem, Hogy azonban a «más tényezők. nem rontották-e meg a kultuszmi-,
niszterium javaslatát,' kérdés. Különben lebet, hogy mire e ..sorok hozzád jutnak, már
tudni fogjuk az eredményt. Addig is itt - résen vagyunk .. Orvendetes, hogy te és ve-
led többen száodékoznak a közgyiilésre. Igy van jól, mett em~. közgyülésünk nem
kevésbé fontos, mint az első volt. Viszontlátásra! - S. S. Baja. Orvendek, hogy nem-
csak te, hanem B. is jön. A C o men i u s-k i á llí tás meg tek int é sek? z-
g y ü 1é s ü n k pro g ram m j á nak egy i k u t 6 I a gos a n fel vet t p on t J á t
fog jak é p ez n i. - S. G . Znióváraljá. R. I. Zilah. T. G . Szabadká. L. Zs.
Déva stb. Köszönöm a tudósítást. Örvendek a feljöveteli szándéknak. Reménylem,
a többi tanári testület ekből is lesznek résztvevők. - H . G . Déva. Várlak ugy, a mint
megbeszéltük. A mit kértem, ige n sür g ő s. -:- !1. G. Kolozsvár. A közlés által a;
ügyel lett intézve. Lehet-e számítani a kolozsvári tisztelt kartársakra ? --:- A. A. Iglö.
A munkalat valóban a tanári testület kiváló buzgalmáról tanusaedik. A viszontlátásra l
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1. '1'1]Z-, SZÁI.I.I'.i'lUÁNY. és JÉGBIZ'.I.'OSI'I'l\SI trZI.E'I'.

Harmincnegyedik évi zárszámla 1891.január l-föl 1891 december 31-ig_ BEVÉTELEK. VAGYON. Mérleg-számlil 1891. decembe! 31-én.

. -~'-'-ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA- PONMLKJIHGFEDCBA .

KIADASOK. TEHER.

foriot I kr. 1. Tüzbiztositás. - ·rfórint Ikr/ fuM" 'k, ~' lk]""'" '.'" forint Ikrl
Kifizetett károk a viszontbiztositot 1520605181 1890. évi nyeremény-saamla : maradvány 86981 Elhelyezett tőkepénzek takarékpénztárak- és 20

9
41800.8

rész levonása után. . . . . . - 1 T·- b- t it· baukoknál _
Függőben maradt károk tartaJéka.· 12778698 . uz lZ O, as. 1.980.000.- Magyar k í r. Italmérési jog kár-
Szerzésf költ.ségek a viszontbizto- 1 1 Az 1890. évről áthozott készpénz.díjtartalék taJanitási 4'/,%-os köt-
sitott rész utáni bevétellevonásával 30243642 a viszontbiztositott rész levonasavaj és. vény ek á 97. = 1.920,600 irt -·kr.

~~~~~~i~~k a~ó ~s .bé:y~gi~le:é~ek. i~~~~9:~, 3Ss~~~~~glffl1te~r~~~:iél~giött biztositások 176312754 l0~~'~OZ~ÜS;nk;;~~g~kt'~:

Adakozások közhasznn czélokra . 700'-11 után, valamint a folyó évben lej{ert díjrész- vény á 98.75 = 1.086,250 frt _ kr.
A tüzbiztositási üzletet terhelő igaz- letekből befolyt díjak. 4.842,515·43 375,000Lira olasz alapitv.
gatasi költségek 33147460 levonva: törlesztett díjak 443,932·62 kötv. á89.50 335,625 frs.

Behajthatlan követelések leirása 7584 22 viszontbiztositási díjak 622,063.65 _ cs. a 9.35'[.
A követk. évek készpénz-díjtartaléka , 1 lejárt visszbiztositási dij- Pesti Lloyd társ. kötv.
a viszontbiztositott rész levon asa részletek _ _ . . .986,723·692.052,724:96 27897901471 s egyéb értékpapirok
utan és minden megterhelés nélkül 176321798 420695030 Az 1890. évben fenmaradt tartaTék füg-gőhen árfolyam szerint. . .

Ir. S?állitmány biztositás. ----1 volt károkért , 17536438 4728282,39 A tisztviselői nyugdijaJap
Kifizetett károk a viszontbiztositott I II, Szállitmány-biztositás. ---;-1, értékpapirjai árf. szerint 303,000 frt - kr-,

rész levonásával 5553492, Az 1890. évről áthozott dijtartalék 2306016,1 A fenti értékpapirok utan
Függőben maradt károk tartaléka 11420,90, 29207 -3 ft 28 1 ·1 · · r· tt b· t 0'1 Ol az év végéig esedékes
Szerzé sí költségek . _ . . . _. 243211281 .. ,10 r cr-nyi <o o IZ 0- kamatok, , • . . . . 40,623 frt 24 kr.
A saallítmány-bíztoaitásí üzletet ter- aitások utáni díjak . . . . . 133,310·70 Leszámitolt, visszleszámitoltés egyéb- váltók-
helő igazgatási költs egek 9042/38 levonva: törlesztett dijak 4,098·91 A társaság házai Budapesten .

A következő évnek díjtartaléka a 1 viszontbiztositási dijak 49,374·83 53,473·74 79836

1

96

1

Különféle adósok:
viszontbiztositott rész levonásaval _ 1837586 11869534' Az 1890. évben fenmaradt tartalékfüggőben I a) Pénzkészlet és maradványok a képvi-

. JU. JéglJiztositás. ---1- volt károkért , __ 71lE ~~llto738/- selőségeknél.... .. '.......
Viszontbiztositások és törlések 37987032 Ill. Jégbiztositá9. I b) Maradványok idegen biztositó intézeteknél
Kifizetett károk a viszontbiztositott 1 98.243,412 frt 49 krnyi kötött biztositások Jégbiztositási osztály folyó számlán
rész levonásával . 180580699 ntáni dijak _ 1978;W9,20 197820920 Központi pénzkészlet

Szerzési és igazgatási költségek a I IV. Egyéb bqvétalek. ---o l'
viszontbiztositások utáni bevételek Bováltott szelvények után, valamint egyéb
levonása után 234131,72 befolyt kamatok és árfolyamnyeroség eladott

Behajthatlan követelések leirása 1216171 242..QI02574 értékpapirok és idegen pénznemek utan _1' 32743697 .
1891. évi nyeremény 1-;-1 45943004. Társa.sági házak tiszta jövedelme . _ . . ~565;~ 3 00202

! '72061011421 1 1 11_7~O~~I~?

II. ÉI .•E'I'IUZ'I'OSI'J'Á.SI ÜZI.•ET.
Huszonkilencedik évi zárszámla 1891.január I föl december 31·ig... BEVÉTELEit VAGYON.KIADÁSOK.

156,988 frt 59 kr.

538,671 frt - kr.

A következő években lejáró
díjváltók és díjkötelezvé-
nyek összege • 13.239,673frt 26 kr.

RészvényaJaptőke : teljesen be-
fizetett 2000 egész részvény
á 1000 forint . . _.. . .. ,. 2.000,000·-

Részvényalaptőke : teljesen be-
fizetett 2000 fél részvény á 500 . ·10
forint • • . . . . . • • . 1.000,0 0·-

Társasági tartaléktőke •• ----
Tüzbiztositási dijtartaJék
készpénzben a viszont-
biztositott rész levoná-
sával és minden meg-
terhelés nélkül 1.763,217 frt 98 kr.
Szállitmány biztositási
dij tartarlék készpénzben
a viszontbiztositott rész
levonásával és minden
megterhelés nélkül . 18,375 frt 86 kr.

Tüzbiztositási függő károk tartaléka . . •
Szállitmány biztositási függő károk tartaléka
Árkülömbözeti tartalék
Dunaparti házadó tartaléka
Különfélo hitelezők. . • . . . . . . .
Előbbi évekről eddig fel nem vett osztalékok
Első magyar altalános biztositó társaság
Lévay-alap. _ _ . • . • . _ .

Tisztviselők nyugdijalapja . • , •
Életbiztositási osztály folyó számlán
1891. évi nyeremény
") A tár-s. tartaléktőke
az 1891. évi nyere-
ményből emelkedett 2.496,295 frt 59 krra

3000000 -

2416139 94"

1781593 84

127786 9S
11420 90
100000 -
60000 -
245208 08

1620 -

75062 08
511903 08
855583 62
459430 04

4049132,81
556g,161~
1210000

1

-
1

822860701

386048541
43086841

53592951
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Merleg-számla 1891.december 31-én.

Értékpapirok • 15.020,501 Crt 44 kr. ugyanis:

2.212,100 frtnyi m. földhlteIiilt. 5% záioglev. 100ftjával
777,000 frtnyi m. földhitelint. 41tHo záloglev. 100
f'rtjáva l . . _ . . . . . . . . • . . . . .

2,958,600 frtnyi m. földhitelint. 40o zálog!. 95 frtjával
2,400 frtnyí m, földhit. 5"/0 ércért. zálog!. 116 frtjával
884,500 frtnyi magyal' kir. államvasuti ezüst kölcsön
41,0 O-os kötvények 98'/. frtjával

1.625,700 frtnyi magyar északkeleti vasuti 5%-os-
ezüst elsőbbs. kötvények 100 frtjaval • . • . .

1997,900 f'rtnyí Budapest főv4rosi 4'120,0-os kölcsön-
kötvények 971!. Crtjaval. _ . . . . . _ _ . .

3.985,000 frtnyi m. 4% földteherrn. kötv. 91.1/,frtjával
Beszterczebánya-brezovai és piski-vajdahunyadi
vasntí elsőbbségi kötvény .. .. . _ .

13,450 Lira 32 c. olasz 5%-os járadék és kamatai
1891-ben es ed . kamat. és elszám. pénzküldemény
Jelzálog-kölcsönök _ . . .
Kötvény-kölcsönök . . _ .
Viszontbizt. kötvény-kölcsönök . .
A központ tartozása folyó számlan. ...•
Vezér- és főügynökségek s mások tartozásai .

TEHER.

1

""",,'" r E'mJ 1.
Budapest. 1891. december 31-án. _._- A Z IGA Z G A. T Ó S Á G:

ÁgostOJl József, élelbizlosilási osztályfőnök. Hnrkányl Frig'yes, Lévay Henrik, OrJlwtly VIlmos" blÍl'Ó Schosherger ~sigmond,
, A fenti zárszámlákat és mérlegeket megvizsgálván, azokat a törvényben s az alapszabályokban meghatarozott elvek szerint keszülteknek

és azok egyes tételeit a fő- és segédkönyvekkel teljesen megegyezöknek. találtuk. "
Budapest, 18!J2.március hó 17-én. - A FEL tr GYE L OBI Z OTT S Á G:

Gl'óf BatthyilllJ'i Géza, Giczey Samu, Jelrelfalussy Lajos, László Zsigmond,
I

I
~nt I,k~.'forint Ikr I forint Ilill

l
1forint [kr-

•• 140043 I A mult évből áthozott dijtartalék . - --1- 15524212'58
•. 227938'5 Beto ly t díjak : ez évben ldállitott köt- I

~~~~~~,i~I ;:I~;~;lJyt~~el~b~n ·ki: 1 477822,26
1

kö- , 1 állí tett kötvérivek után 1 241537934 i
108322'071 a biztositott töke eme- 1 I 1 '
211721127

'
lé~ére forditott nyere- '1 '

30322 90 mények . .. . . . _ 1668576 290988736
57521 98 Mult évi függ-öben volt karok tartal. ---- 17319680
47030',121 Illetékek . . . 5832110

I I' Kamatjövedelom 77815572
12293235 •
53283'53
7399'58
20821145 I
17630879
5213,21 240302252·

I 1669775472

34299632

Törlesztett kötvények dija
VisszaváJtott kötvényekért
Halálesetek után kifizetett kárösszeg
Lejart kihaza.sitásí tőkékért
Kibázasitási biztositásoknáJ haláleset
vetkeztében díjvisszatérttés _

Függöben Ievö károk tartaléka
Évjáradékokért . . . . . •
Viszontbiztositási dijak • . .
Bélyegekért . . . . . . . . . . . _
Irodai bér, postadijak, nyomtatványok, uti-
és egyéb költségek

Tiszti fizetések
Jövedelmi adóért
Orvosi dijakért .... .
Szerzési és dijbehajtási költségek
Behajthatlan tar-tozások leírása

Díjtartalék ez év vég-én

1891. évi .nyeremény • • •

~t Ikr, Dijtartalék . . _ . . 17.055,376'- forint Ikr

29121001- levonva a viszontbizto- . 1~ I sitasi dijtartalékot • .~621·28 1669775472

777000 - Biztossag'í alap . • • • • . .• 230404154
2810G70:- Klhazasitásí tőkék nyereménye •• 46324284

2784'1'- Függőben levő károk tartaléka _. 211721 27
Drjlcsaallitásokra vonatkozó nyere-

873443 75 mények tartaléka . . . . . •• 71469
1 Előre fizetett dijak 1892-1894. évekre 2800 86

1625700
1
-1Fel nem vett nyeremények 1890.évről 7485

Viszontbiztositó intézetek és mások
1942957175 követelései ...•••••• 472668
3646275_\1 1891. évi nyeremény • • • • <. 34299632

112394010
563084

17358039

lm:~~I~
1550363

355583,62
41944602

Ll1ffi54436172
'----

Gr. Ziclly Nándor. Jelley Lajos, aligazgató,
.mint a közp. könyvezés főnöke.

Kaczvillszky János, életbiztositási könyvvivő.
Szitállyi Izldor.
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a z 1 8 9 1 - 9 2 . ik i t a n é v r e .

T a n á r o k , t a n í t ó k é s t a n í t ó k é p z ö in t é z e t i 'n ö v e n d é k e k h a s z n á la t á r azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

szerkesztette

, ,
OEEO~ ~O:E_

Hatodik évi folyam ára k ö t v e 6 6 k r .

E naptár szerkesztője és kiadói semmi áldozatot és fáradságot nem
kiméltek, hogy azt minél használhatóbbá tegyék a tanárok és tanítók
számára. Gazdag tartalmából ide igtatjuk a főbb czimeket: Naptár ] 89I.
szept. 1-től - 1892. deczember 31-ig. A métermérték, bélyegilleték-tábla,
postai. és tavirdai szabályok, a zóna-díjszabás. Vonalozott rovatok minden
alkalomra, a tanerők combinativ óra-rendje. A cPaedagogia zsebnaptar- az
egyedüli az országban, melynek tanügyi czímtára van. Az irodalmi rész
9 kiváló tan férfiu miniatur-életrajzát közli, az illetők arczképével. -
Megtaláljuk továbbá e naptárban az engedélyezett tankönyvek IV. jegyzéket is.

A magyar tanítóképző előfizetőinekPONMLKJIHGFEDCBAa n ap tárt 66 kr. h e lye tt 45
krért ad ju k . 48 kr. e lö leg es b ekü ld ése ese tén , b árh o va b érm en tesen
kü ld jü k m eg azt.

S I N G E R és W O L F N E R

könyv kereskedése.

B u d a p e s t , A n d r á s s y - u t 1 0 .

T an ító - B S tan ító n ő kép ezd e i tan kö n yvek .
B e in K á r o ly : T e r m é s z e t t a n a tanító- és tanítónöképezdék számára

115 ábraval. E n g e d é ly e z v e 1 8 9 0 - 1 5 .3 6 1 s z á m a la t t .

Ára füzve ___ ___ 1 frt.

M o c n ik · O r b ó k . M é r t a n tanítónöképezdék használatára. Mocnik után

kidolgozta Orbók MÓr. Szerző által egyedül jogosított magyar át-
dolgozás. 178 ábraval. E n g e d é ly e z v e 1 8 9 1 - 1 8 .8 9 5 s z á m

a la t t . Ára 80 kr.

M u ta tván yszám o kat in g yen és b érm en tve kü ld a k iad ó h iva ta l.
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A f ő v á r o s b a n ' t a r t o t t zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAComeníus-ünnep.kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Az ünnep r endezése es lefo lyá sa .

Comenius Amos János, a hírneves pedagógus, a nagy emberbarát,
a nemzeti müveltség úttörője születésének három századosfordulója alkal-
mából a magyar tan ügy országos testületei és kiváló férfiai fogtak kezet,
hogy Comenius ernléket a főváros ban is felelevenítsék és méltóan megüljék.

A mozgalom a <Magyarországi Tanítók orsz. bizottságav-ból az
18tH. év augusztus havában indult ki s az ünnep rendezésében a követ-
kező közoktatásügyi egyesületek vettek részt: a «Magyar paedagogiai tár-
saság», «Budapesti (budai) tanító egyesület », -Középiskolai tanáregyesület- :
«Ag. ev. tanítóegyesület-, <Eötvös-alap országos tanítöegyesület», «A felső
nép- és polg. isk. tanítók orsz. egyesülete», «A polg. isk. tanárok egye-
sülete», «Budapesti tanító testül eb ,xwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-Ev. ref. tanítók orsz. bizottsága»,
«Izraelita orsz. tanítóegyesület- , «Tanítóképző-int. tanárok orsz. egyesülete»,
«Népnevelők budapesti egyesülete», «Magyarországi tanítók országos bizott-
saga», «Tanítói árvaház-egyesület», «Mária- Dorottya-egyesület», «Budapesti
tanítók segélyegyesülete..

Az emlékünnep 1892. év márczius 25-én tartatott: meg a Magyar
Tudományos Akadémia dísztermében.

Az akadémia impozáns nagy terme alig volt képes befogadni az
ünnepre érkező vendégsereget. Az összes tanintézetek tantestületei, fővárosi
iskolák tanítónöi, a tanítóképző intézetek' és felső leányiskolák növendékei
foglaltak helyet a földszinti széksorokon, a karzatokat pedig zsufolásig
megtöltötte a tanítóképzők ifjusága s az egyetem bölcsészeti karának hall-
gatósága. .

Az elnöki emelvényt Eötvös Loránd báró, az akadémia elnöke fog-
lalta el, mellette ült Péterfy Sándor, az ünnep rendező bizottság egyik
elnöke. Az elnöki emelvény körüli széksorokat díszes közönség töltötte
meg, melynek soraiban ott voltak: Szily Kálmán akad. főtitkár, Gyulay
Pál, Heinrich Gusztáv, Schwarz Gyula, Zichy Antal akadémikusok, Sárkány
Sámuel, Karsay Sándor, Baltik Frigyes püspökök, Verédy Károly, Tóth
József tanfelügyelők, Ribáry József főrendiházi tag, a szepesmegyei tanító-
egyesület küldöttsége, a fővárosi tanítóképzők és középiskolák igazgatói s
a tanügy terén szereplő férfiak igen nagy számban.

Az ünnepet a budai t a n í t ó k é p z ö-i n t é z e t ifjus ágának kar-
éneke nyitotta meg, a melynek elhangzása után E ö t v ő s Loránd báró mon-
dott emelkedett szellemű beszédet.

Ezután üdvözli a megjelenteket s az ülést megnyitja.
Kom ó c s y József lépett most az .emelvényre selszavalta Comonius-

ódáját,
A költeményt zajos tetszéssel fogadta a közönség,
«Comenius Amos János» czímmel Dezső Lajos sárospataki

tanítóképzö-imézeti igazgató tartott ezután nagyobbszahású emlékbeszé-
det, vázolva az ünnepeltnek pályáját, ismertetvén tanításait s ezek hatását
három századon át a mai napig. (E beszédet lapunk e füzetének első
lapjain közöljük).
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Sza b ó Aladár theologiai tanár" pedig a C o men i uxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAs-ü n n epe k
jel e n t ő ség érő 1 értekezett, a közönség élénk figyelme mellett.

A budai tanítóképző-intézet ifjuságának énekével és az elnök záró
szavaival ért véget a szép ünnepély.kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Bá r ó Eötvös Lor á nd megnyitó beszéde .
I .

Ünnepet ülünk ma; tanítók ünnepét. Nem bibor és bársony, nem az
öltözet pompája az, a mi e teremnek ma ünnepi díszt kölcsönöz, hanem
a kegyelet és ihlet kifejezése az egybegyültek arczain, mintha csak templom-
ban volnánk. Valóban az .iskola, úgy mint a templom, mikor lelkünket
magasabbra emeli, egyszersmind szerénységre, egyszerüségre tanít. Engedje
meg azért a tisztelt gyülekezet nekem is, a kit a kitüntető jóságával ebbe
az elnöki székbe ültetett, hogy ékes beszéd helyett egyszerü szavakkal
nyissam meg az ünnepies ülést.

'Comenius emléket ünnepeljük. Comenius ernléket ünnepli ma az egész
világ. Az ünnepi szó, melylyel ma a tanítók mesterüket, a pedagógia
nagy reformátorátdicsőítik, ki fog hatolni az iskola falaiból "s visszhangra
fog találni minden, a müveltséget becsülni tudó ember szivében.

De az' a férfiu, a ki az anyanyelv müvelését az iskola első felada-
tává tette, még ennél is többet érdemel, megérdemli azt, hogy ünnepe
nemzeti ünnep legyen. Nemzeti ünnep és mégis nem egy nemzetnek, de
a nemzeteknek ünnepe, mert az iskola, a Comenius iskolája, mely minden
egyes nemzetnek életet és fejlődést biztosít, nem az idegen faj gyülöleté-
nek, hanem az emberszeretetnek szülötte.

Van elég okunk, van elég jogunk nekünk is arra, hogy a nemzetek-
nek ez ünnepi öröméből kivegyük a magunk részét.

Összejöttünk mi is azért, hogy 'Comeniust a pedagógot, Comeniust
a filozófot, Comeniust, az embert ünnepeljük, de összejöttünk azért is,
hogy lelkesedést merítsünk ama férfiu emlékéböl, a ki a magyarnak magyar
iskoláját megalapítani segítette. Ez az utóbbi ok ad szerény ünnepünknek
messzebb ható jelentőséget, mert míg a pedagógia és filozófia vitás kér-
déseivel sokszor ellentéteket eredményez, addig az emberszeretettel egye-
sült nemzeti érzés nemes törekvéseinkben mindig egyetértéshez vezet.
Azért nemcsak egy iskola, nemcsak egy felekezet vagy egyesület vesz
részt ez ünnepünkön; - itt vagyunk mindannyían, legalább gondolatban
mindannyian, mi magyar hazánknak tanítói!

Tudjuk mi azt jól, hogy fennállásunkat müvelt szomszédaink mellett
csak saját müveltségünk biztosíthatja; nem lehetünk kétségben az iránt,
hogy nekünk magyaroknak ezt a müveltséget csak a magyar iskola adhatja
meg s azért szellemünk az ihlet magaslatára emelkedik, mikor Comonius-
ról megemlékezve, nemzeti feladatunk teljesítésére buzdulunkés mégis
kegyeletünk kifejezésében a többi nemzetekkel, embert.ársainkkal egy.ütt
érezünk!
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Születésének háromszázados évfordulóján.

Irta . KOMÓCSY JÓZSEF.

Könnyű fölkelte ni nyugovó sirjáböl,
A ki anélkül is örök, halhatatlan;
Kinek sirj a fölött delelő nap lángol:
Nem lehet éjszaka soha, soha abban;
Szive porából is sugárzik az élet,
MelyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI fényt és meleget szerte hintve -. árad,
S bár szüntelen ontja kincseit a lélek, .
Megsokszorozza azt minden ujabb század.

Bölcsöje hol ringott? Én még azt se' kérdem,
Azt se': bölcsődala hogy mi nyelven zengett?
De azt tudom, érzem, mily nagy amaz érdem,
Melynek ma hódolni siet annyi nemzet. .
. . . Századok multán is ünnepre gyül össze
A szeretet s hála dicső emlékére,
Hogy lelke virágit koszoruba kösse
S ugy tegye fel diszül az ő nagy nevére.

Hol vannak tettei? Miben áll nagysága?
Talán országokat szerzett, alapított?
A megláncolt népek hódolatát várja, --
Véres harcok után kiket meghódított? .
Vagy talán kincseket gyüjtött nagy halomra,
S megnyilt a kincses-ház sárkányfejű zára:
És a kapzsi tömeg gyül sokadalomra, -
Hogy mohón ráessék az ingyen prédára?

Nem! Ö széttörte akjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAlegh idegebb lánczot,
Mely a népek lelkét kínozva szorítja:
Lelkével égette a tudatlanságot, -
Ez volt nagyságának hóditó nagy titka.
Kincseket se' gyüjtött; - de a mit szivébe',
Oly pazarul adott a gazdag természet,
Szétszórta: birjátok az isten nevébe',
Ime nektek adom, mim van: az egészet!

Egy sötét századnak volt ő fény-bolygója,
Üldözve, kilökve saját tengelyéből ;
De szelleme fényét mindenütt megóvja,
Bár nem retten vissza semmi sötétségtől.

*



Nem vész már el a nép, hogy nines tudománya:
Bizton, bátran tekint fényes jövőjébe;
Áldozatra jár a tudás templomába,
Hol az ég felé tör szivének tömjéne!ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
I m e mai nap is - napja áldozatnak,
Hogy akjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAna gy emléket tisztelje, megóvja . .
Comen ius! ... . Ö az: minden .tanítönak
Fönséges eszménye, igaz tanítója! . .. .

240

«Tudá s a sza ba dsá g szen t vilá gosS'á ga !» 1)
Ezt hirdette szöval,' sr.emléltette. képben: 2)
És rávilágított a népek utjára,
A tudatlanságnak sötét éjjelében.

Tanított tanítni, hogy a tudománynak
Keskeny ösvényeit országuttá tegye,
Lelke előtt szerte foszlottak az árnyak,
A nemzeti vakság fekete éjjele. -
«Én magyar nemzetem! - hozzánk így kiáltott, -
Tanuld megbecsülni nemzeti nyelvedet:
Csak így győzheted 'meg az egész világot -
Arról, hogy va gy te is, - mely immár elíeledxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA!»

«Hadd el az idegent; műveld, mi sajátod-
Azt a termő földet . . . hints bele jö magot,
Mert csak igy lehet majd gazdag aratásod,
Alkothatsz magadból szépet, jót és nagyot !» 3)
Prófétai lelke a jövőbe nézett:
A nemzetébredés hajnalát meglátta
S im ma meg van törve a gonosz igézet,
Mi századokon át volt e nemzet átka!

Győzelmes hadsereg követi zászlaját
A tudományoknak dicső fegyverével,
A szellem hódító napfénye hatja át
S mindennek lelket ad, mit sugara érlel.
Az eszmék harca ez, hol a meggyőzete tt
Éppen mint a győzö , koszorut érdemel:
És egy nemzet tapsol a diadal felett,
Mig a muzsák kara gloriát énekel!

1) Opera Didactica Omnia. 2) Orbis Pictus. 3) ScholaLudus.
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A Comeníus-ünnepél yekjel e n t ő s é g é r ő I .

Ritka szép látványt nyujtanak azok az ünnepélyek, melyeken enapok-
ban Comeniusnak emlékezetét oly sok helyen s oly külörnbözö gondolkodásu
emberek egy szivvellélekkel felujítják. Vannak ugyan elegen, akik még ez
alkalommal sem akarnak az igazi müvelödés s a valódi szerétet oltárain
áldozni, de lelki szemeink mégis nagy gyönyörűséggel vehetik észre, hogy
egy jobb, okosabb és szeretetteljesebb kor eszményének uj Jeruzsálemébe
százezeren vándorol nak olyanok, akikben a Comenius nagy és nemes lelkét
betöltő világosság részekre osztva hatott s az egyes sugarak most az ünne-
pélyeken összetalálkozva, elvesztik pártszinöket, hogy a kibékülés s az ebből
eredő közös lelkesedés vakító fehér fényébe olvadjanak össze.

Ugy látszik, hogy a világ csak most jutott tudatára, mily nagy, mily
dicső és fenséges volt az, akiben a tanférfiu is, a realitás embere is, a
hivő keresztyén is, az is,' aki a nemzetek sajátos egyéniségét hangsulyozza
inkább, de az ls, aki a nemzeti eszmék mellett és fölött, az emberiség
egyetemes céljaiért hevül, mindenik talál valamit,' a mit becsesnek tart, ami
vonzza s ami oda adó cselekvésre buzdítj a és mindezt oly meglep6 harmoniá-
ban, a minőt ami széthúzó egyházi, társadalmi és tudományos életünkben
- fájdalom - még ma is oly igen ritkán vagy épen nem lehet találni.

Amint Comenius szelid, becsületes és jóságos arca, a megdicsőülés
fényében emelkedve ki a XVII. század borzasztó harcainak komor sötétéböl,
feltűnik előttünk, ott látjuk ez arc szemleletéhe elmerülve mindenekelőtt a
tanférfiakat. Comenius első sorban az övék. Az övék ugy is, mint küz-
delmeiknek osztályrészese, de az övék sok' tekintetben mint olyan is,' aki
teremtő lelkével öntudatosau és biztosan megjelölte azokat az utakat, a
melyeken a jövő reményét igazán szerető tanférfiunak járnia kell.

Comenius előtt is voltak nevezetes paedagogusok, sőt olyanok is, akik
a nevelés és közoktatás áldásaiban mindenkit akartak részesíteni. De ő
volt az első, aki részletes, okos és őntudatos tervezettel lépett fel az oktatás
egyetemessé tételére. Comenius, mint valami magasztos kötelességet, ugy
tekinti a 'nevelést. A gyermekek előtte a legnagyobb kincs a világon, amint
a családi iskolaról irt művében mondja: -a gyermekek a Jézus Krisztusnak
és az angyaloknak társai, királyi papság, szent nép, az ördögök megitélői,
a menny vigasza, a pokol rettenete, a véghetetlen örökkévalóság örökösei-.
Ily felfogás mellett érthető, hogy Comenius szerint nem a tudományos
képzés megadása végett, nem bizonyos életpályakra való tekintetből, hanem
azért kell nevelni, védeni, gondozni' az emberi lelket, mert az végtelenül
becses. Ezért védi Comenius a gyermekek, ügyét kímondhatatlan gyöngéd-
séggel, mielött a világra jöttek volna. Inti az anyákat, akik szivökalatt a
legédesebb terhet viselik, hogy amaz Istennek tetsző állapotban különösen
vigyázzanak, nehogy a gyermek testi vagy .lelki' jólétét veszélyeztessék.
Inti a szülőket általában, hogy gyermekeiket már a család körében ön-
tudatosan kezdjek vezérelni az Istenség, az erény és a tudományok meg-
szentelt csarnokaiban. Nála emelkedik ki határozottan az a gondolat is,
hogy a gyermekeket s természetesen nemcsak 'a fiukat, hanem a leányokat
is, a' családból nem a' tudományos, 'hanem az általános emberi nevelést
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megvalösító iskolákba kell vinni először. Ezeket ő nemzeti iskoláknak
nevezi, mert belőlök a latin nyelvet, melytől megterhelve a régebbi elemi
iskolák valódi népiskolává nem változhattak, kiküszöbölte.

De Comenius a tudományos képzés fontosságát sem tévesztette szem
elől. A családi és nemzeti iskola hatalmas alapján kell szerinte a tudo-
mányos előkészítő és a főiskolának emelkednie. A tudományos elökészítö
iskolát latin iskolának nevezte eleinte" de mindenki tudja,. hogy a latin
nyelv tanításában is, általában az iskola tanterve megállapítását . illetöleg
is oly egyetemesség re törekedett, melyben a latin, általában a klasszikus
nyelvek, kellett hogyatermészettudományoknak tért engedjenek. Amit ma
rosszul »egységes- középiskolának neveznek, az nála, mint pansophistikus,
egyetemes ismeretet nyujtó iskola tünik fel. Egyetemes' iskolája számára
egyetemes módszert is törekedett felállítani, melynek mintájául a természetet
vette s ha mi már oly részleges összehasonIítgatásokat, a iriilyeneket ő a
-DidacticaxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAMagnav-ban elibénk állít, nem csinálunk is a természetés a'
módszer között, nem nagy dicsősége-e ama fáradhatlan szellemnek, hogy
épen a módszerröl szóló egyes tételei ma már minden jóravaló módszertani
munkában szóról-szóra fellelhetők?

Comenius azonban nemcsak hirdette ujjáalkotó tanügyi eszméit, hanem
a legnagyobb kitartással igyekezett is azokat megvalósítani. Lissa és Sáros-
Patak s ezeken kivül még sok; más hely lakói látták magok közt forgolódni.
Hivatására nézve lelkipásztor volt, de mig a nagyoknak az evangéliomot
prédikálta, a kicsinyekről sem feledkezett meg soha. S gyakorlati munkás-
ságában ugyanannak a szeretetteljes léleknek mutatta meg magát, mint a
minőnek munkáiban látszik. Ha Comenius, aki a népiskolába irandó tan-.
könyveknek ily címeket szánt:.kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVio la r ium, Rosa r ium, P a r a d isus Anima e,
aki »Orbis pictusában < szemléleti oktatásunk legkitünőbb segédeszközeinek
is ősapjaban képeket nyujtott a grammatikai formalizmussal agyonkínzott
gyermekeknek, hogy ezek annál nagyobb bizalommal és kedvvel tanuljanak;
mint gyakorlati lelkész és tanító is igy müködött, hogy azt a sokat mondó
kifejezést alkalmazták reá: n incs neki epéje . Azután a gyermekek és az
ifjuság iránti odaadó szeretet mellett mennyi lelkesültség volt benne az
ügy iránt! Nemcsak anyagi bajokkal folytatott mindennapi küzdelmek, de
a legirtózatosabb csapások, a száműzetés, még csak kéziratban levő mü vei-
nek elégetése, hazájának csúfos megaláztatása, nem tudták nemes lelkét
annyira elkeseríteni, hogy nehéz, de fenséges lanügyi munkásságát félbe-
~~ ,

Különösen négy nagy eszméről kell röviden megemlékeznem, melyek
Comenius tanügyi munkásságában is kifejezést nyernek ugyan, de a tulajdon-
képeni tanügyi tevékenység keretein áttörve, különös jelentőséget is nyertek.

Említettem, hogy Comenius a classieus nyelvek uralmát a közép-
iskolákban megtörte s tért engedett azokban a természettudományoknak.
Hozzá tehetem, hogy ebben a tekintetben is voltak már előfutárai. De
annyi bizonyos, hogy senki Comenius előtt oly öntudatosan, oly biztosan meg
nem látta ama feladatot, mely nemcsak a középiskolák, de általában minden
iskola elé a modern művelődés s az újkori realis világnézlet megalakulása
által oda lett állítva. A sort körülbelől igy állapíthatjuk meg. A keresz-
tyénség hosszu küzdelmek után kiseperte az ernberek egy részének lelkéből
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a babonakat s lehetővé tette a természet elfogulatlan vizsgálatát. Baco a
tudósvilágüt felhivja, hogy tervszerűen hajtsák végre a nagy munkat.
Előtte s utána sok. kiváló természettudós lehetővé teszi, hogy a régi sok
physikai és chemiai képtelenség helyett egy csomó tisztességes természet-
tudümányitétel álljon az iskolák rendelkezésére. Cornenius felismeré a
helyes idöpontot s kimondja, hogy már a család körében öntudatos és
helyes magyarazatot adjanak az optikai és chemiai tüneményekről s attól
fogva felfelé mindenütt közöljenek annyi természetismeretet, amennyi a
nagy közönségnek a természettudományi művelődés áldásaiba való beveze-
tésére s arra elég, hogy az igy nevelt nagy közönség a természettudo-
mányok müvelésére mind több alkalmasabb erőket szolgaltasson, Arról
felesleges is beszélni, hogy Comonius természettudomanyi nézetei nem voltak
tökéletesek. Hiszen ezt még a mai kor felfogásairól sem lehet mondaní. Épen
most állunk azon a ponton, hogy egy 50 évvel ezelőtt még mindenki
által dédelgetett gondolatot, a generatic aequivocaról szóló tant, sok kesergés
és fájdalom után végre örökre eltemessünk. Nem is az a fődolog, hogy
egyes. természettudományi kérdéseket illetőleg Comeniusnak milyen nézetei
voltak, .hanem az, hogy ő nagy erővel és öntudatüssággal hangsulyozott
egy felette nevezetes modern gondolatot és teljesen kidolgozott tervvel állott
elő annak a nagy célnak megvalósítására, hogy természettudomanyi az
anyagi világ fontosságát feltüntető ismeretek nemcsak a természettudósok-
nak, nem is csak általában a müvelteknek, hanem ezeken kívül azoknak
is szellemi kincsévé váljanak, akik a népiskoláknal feljebb nem mennek.

De íÍlig igy Comenius az anyagi világ fontosságát feltüntető eszmének
tett nagy szolgalatokat, lelke sohasern lett az anyag zsarnokságának rab-
szolgájává, röghöz tapadttá. Megértette és másokkal is megértetni kivánta
a természet dicsőségét, de azért nagyobb dicsőséget sohasern szünt meg
bámulni, melynek a természet minden pompája is csak gyenge visszasugar-
zása. A keresztyén vvallásosság fájáról, melynek gyökerei ott vannak a
zsidóság örökszép irataiban, táplálkozott Comenius lelke s az örök szeretet
forrásaiból merített. És nemcsak a vallásos nevelés érdekében' kifejtett
munkássága, de egész becsületes, sokat rágalmazott, de mindig tiszta élete
szikla erős bizonyságtétel a mellett, hogy az Isten élő hatalom. Vallásos
nézeteiben is régiés uj jót' egyesít. A -Didactica Magnax-ban oly komolyan,
oly megrendítően rajzolja az emberiség hűnős nyomorát, mint a hogy azt
különben az Ezsaiások és Pál apostoloknak az Isten szentségeibe és mély-
ségébe leszálló lelke sem tehette, de nem áll meg kétségbeesetten a bűnösség
hangoztatasában, hanem a .nevelés és oktatás célját a tulvilág tökéletes-
ségébe helyezi s a felmagasztosultság hangján jövendöli meg, hogy abból
az elrothadt, sárral fedett magból, az emberi lélekhól isteni és- emberi
ápolás után még egy fenséges, mindenféle ékességekkel felruházott növény
lehet. Nem lehet azonban elhallgatnunk, hogy Comenius vallásosságának
egy. nagy hiánya is volt, t. i. az, hogy oly proféciáknak adott hitelt, a
melyekben 'itt-ott meg-megtetszik ugyan az igaz ügyért való lelkesedés
csilláma, de a melyek mégis inkább gyarló okoskodások eredményei valá-
nak. Erre nézve nem kora sajátságos nézetvilágát hozom én fel Comenius
mentségeül, mert hiszen az ő kertársai közt is voltak elegen, akik ama
jóslatokat elvetették, hanem inkább azt s ugy hiszem teljes joggal, hogy
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ama kalandos proféciak öt soha, de csak egy pillanatra sem vontak el a
keresztyén vallásosság józan, erkölcsös, családi és társadalmi életében való
érvényesítésétöl s az ember jóravaló feladatainak szakadatlan munkásság
általi megvalósításától.

A harmadik nagy eszme, amely Comenius életében megvalósulást
nyer, a nemzeti eszme. Életében és nemcsak tanügyi tevékenységében.
Valóban nem elég azt hangsulyoznunk, hogy az iskolákban tiszteletet
szerzett ' a nemzeti nyelvnek, hogy ö, a cseh-morva, hangoztatja svédek és
magyarok felé egyaránt :»Tanuljatok a magatok nyelvén 1« Meg kell mon-
danunk, hogy a nemzeti eszme Comenius gondolkodását teljesen át- meg
átható erő volt. Legfőbb művét a -DidacticaxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAMagna--t cseh nyelven irja
meg. Nem esetlegesen. Világos és határozott cél lebeg itt is előtte .• Hadd
legyen az nemzetemnek oktatója!- mondá. Azután elfelejthetjük-e, hogy
cselekvéseiben is irányadó volt a nemzeti eszme, hogy Magyarországba
is egyebeken kívül azért jö főleg, mert innen vár szabadulást nemzete
számára, s hogy talán egyetlenegyszer életében kim életlen szóra azért
nyilnak meg ajkai, merta westpháliai békekötésben nemzetét, különösen
a nemzetebeli protestánsok szabadságát cserben hagyja az egész világ .

. És bár cserben hagyta, mégis ott ragyogott előtte élete végéig az a
hatalmas eszme is, sőt ott élt szivében: az egész emberiséget átölelő nagy
szeretet eszméje. »Panegersiá--jában összehivja a nemzeteket, hogy tanács- .
kozzanak őszinte óhajjal, miképen valósulhat meg a minden ellentéteket
kibékítő békesség.» Akármi jöjjön is a jövőben, nekünk a jobbulaera kell
gondolnunk s ennek eszköze az igazság nyugodt szemlélése«. Még a törö-
köket, a keresztyén világ nagy ellenségeit is igyekezék Comenius a Krisztusi
szeretet áldásaiban részesíteni. Valóban Comenius hányatott, küzdelemmel
és csalódásokkal telt élete akkor látszik a legfelemelőbbnek, amikor kiüzve
örökre honából, megcsalva és megkárosítva embertársaitól, elhagyatva majd-
nem mindenkitől, ő folyton azt hangoztatja:kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBABéke! Béke! Béke a -z Istennel!
A c iva kodá sná l többet ér a csendes és a lé lekben elr e jte tt közösség Istennel!
Az ember eket ha rmon iá ba kell hozn i egymá ssa l!

Azt hiszem ezek után, dacára a kétségkívül gyarló ecsetkezelésnek,
melylyel Comeniust s azokat az eszméket, melyeket Comenius képvisel, lelki
szemeink elé igyekeztem állítani, nem is kell sokat beszélnünk arról, hogy
mily nagy jelentősége van a Comenius-ünnepélyeknek, Érezzük ez ünne-
pélyeken, hogy mily dicsőek azok az eszmék, melyekért oly kitartással
lehetett fáradozni s oly sokat lehetett szenvedni. De érezzük azt is, hogy
Comonius munkája nem hiábavaló volt, amint nem lehet hiábavaló azok-
nak tevékenysége, akik, mint Comenius, teremtő lelkükben sok áldásos eszmét
alkottak meg vagy a félhomályban szálló gondolatokat világosságra hozták
es azoknak szabatosabb kifejezést adtak. Ezért mig azt hangoztat juk, hogy
ma Comenius emlékezetét ujítják fel mindenfelé, azt is bátran el lehet
mondani, hogy ezek a napok Comenius dicső eszméinek, a valódi rnüvelödés
eszméinek diadalát hirdetik. És abban áll épen ez ünnepélyek nagyszerű
jelentősége, hogy a szent eszméknek hozott áldozatok tüzéböl bizonyára
százezeren viszik el a lelkesedés tüzét ama magasztos eszmék fokozottabb
erővel és mind helyesebb irányban való megvalósítására

Voltak idők, amikor az emberek nemcsak a kis gyermekeket nem



245zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

buzdítottak a természet megismerésére, mint ast Comenius tette, hanem
még a nagyokat is el akarták a természet vizsgálásától tiltani. Tisztelt
közönség '1 Ezek az idők elmultak. Mi nem félünk többé a természettől s
kutatni fogjuk annak titkait, nemcsak azért, mert hatalmunkat. de főleg
azért, mert igazságszeretetünket s békülékenységünket erősítik ezek a kuta-
tások. És én, aki koru nk élvezethajhászatában és az önző érdekek érvénye-
sítésében nyilvánuló anyagiságot jól látom, sőt betegségnek tartom: tiltakozom
az ellen, hogy ennek a természettudományok lennének okai. Hiszen ha a
természettudományok volnának a megrontói az eszményi világnézetnek,
akkor a Newtonok, Simpson ok és Agassizok sohasem élhettek volna. Azután
meg az anyagiság s az erkölcstelenség bőven virágzott minden korban és
gyakran oly körökben is, amelyekben a természettudományok A- B- C-jéig
sem jutottak.

De amint elmultak az idők, amelyekben a természettel való foglal-
kozás bün volt, azt hiszem, elmult az a kor is, a melyben az emberiség
számottevő része kétségbeesett magasabb rendeltetése felől és ha más nem,
ugy Comenius életének vizsgálása meg fog gyözni sokakat arról" .hogy az
igaz vallásosság eszméje örökkétartó, sö't felette hasznos is. Erős meg-
győződésem, hogy amint megtértünk oly felfogásokból, amelyek szerint csak
az iránt kellett érdeklödnie mindenkinek, ami az embernél magasabb:
ugy még bizonyosabban meg térünk oly nézetekböl, amelyek szerint csak az
anyagi világra kell fordítanunk figyelmünket. Jól tudjuk mindannyian, hogy
a jövő sok rozoga vallásos szervezetet és formulázást, a szájon s nem
a szívben lakozó vallást el fogja ítélni s el fogja vetni, de az erkölcsi
élet gyökeres megujítását célzó erőfeszítések eredménytelensége mind hango-
sabban prédikálja, hogy az Isten élő szeretete oly erőt képvisel, melyet
életünkből kidob ni akarni vétek a társadalom ellen. S ha azután a régi
és uj idökböl száz meg százféle tétel kinálkozik vallásos igazság gyanánt,
nem kell megijednünk. Tudva azt, hogy az isteni igazságnak nagyobbnak
és jobbnak kell lenni az emberinél, ki kell választanunk mindazt, ami
családi életünk megszentelésére, mindennapi munkánk közben erkölcsi
erőink megedzésére s társadalmi életünk békés, szeretetteljes szellemben
való fejlesztésére alkalmas és el kell vetnünk, ami bajainkat csak növelné,
akármily fényes tekintély ruháiba öltözött is. ,

Ami a nemzeti eszmét illeti, az még tisztázásra vár, különösen nálunk.
Nagy és fenséges eszme az is, csakhogy nem nagy szavakat és ékes
mondásokat kell azon érteni, még ha hazafias ak is ezek, hanem annak. a
nagy célnak megvalósítását, hogy a nemzeti élet egyéniségének megfelelő
módon teljék meg jóravaló tartalommal. A nemzeti eszmét így értelmezve,
nem tekinthetjük azt az emberiség eszméje ellentétének, hanem inkább azt
kell mondanunk, hogy amint az egyéneknek és családoknak meg kell adnunk
a jogot egyéniségük érvényesítésére; ugy meg kell adnunk a nemzeteknek is,
Az uniformitás, az egy kaptára való húzás sehol, de sehol sem valósul
meg az élők világában. Sem a leveleknél, sem a virágoknál. Mindenhol az
egyéniség elve uralkodik s az egyetemesség, mert erre is szükség van, mint
összhang s nem mint uniformitás nyilvánul. Amióta a jó öreg Comenius
itt járt, azóta nemzeti öntudatunk az ő ébresztő szavai után valami kétszáz
'esztendőre csakugyan felébredt, de míg sokan még most sem becsülik meg
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a, nemzeti eszmét, mások félre magyarázzák s a nemzeti büqök ' déd~lgetését
_.' a nemzeti, eszme, érvényesítésévél tartják egyenlő értékünek, addig igen

sokan, akik becsületesen törekszenek ez" eszme megvalósítására, mélyebb
lélektanialapjáít'ennek 'nem igen keresik, hanern esetleges politikai néze-
tekből magyarázzák. jogosultságát, A' tanférfiakra vár,' hogy a nemzeti eszme
helyes értelmezését' terjeszszék s' megválósítására s annak ,kimutatására
mindent megtegyeriek, hogy a nemzeti egyéniséget tekintetbe vevő; de a
nemzeti életet helyes tartalommal megtöltö nevelés és oktatás eredménye
lehet csak a nemzet igazi felvirágzása és az emberiség kebeléhen a külön-
bözö nemzetek összhangja IS. ,~" .': ,"'. .:

, Igya Comenius-ünnepélyek,' klviif-f1ahazánkban tarottak, meg különös
jelentőséggel is bírnak reánk, ~ag'y:irbka,' nezve. Kettős Igazságot' hirdetnek,
de olv megcáfolhatatlanul, hogy előlök nem lehet elzárkózni senkinek. Az
egyik· az,' hogya' helyesen fe'lfogoÜ' nevelés" lés 'oktatás munkásai óriási
szolgálatokat tettek a nemzeti élet megerősítésEn~e.'Ezt az igazságot különö-
sebben azoknak szerétném szivéhe vésni, 'akiknek tanügyünk külsö vezetése
van a kezében. ''A másik igazságót 'szeretném, ha 'mi tan férfiak vennénk
eszünkbe, 'ami abban áll, hogy nekünk szabad is,' kell is az első igazságot
hirdetnünk, de buzgalmunkat nem szabad függővé tennünk attól, hogy ott
'mennyire értik meg azok, akikre" földi életünk érdekei bízva vannak.
Amim Corrienius buzgólködottmindig, úgy nekünk is lelkesedéssel kell
viselnünk terheinket. ha kellő anyagi és szellemi elismerést nem .nyerünk
is.' Nekünk nem szabad arra gondolnunk, hogy itt vagy ott szivünkben
valami fáj.: Nekünk ken erkölcsi erővel birnunk arra, hogy lelkesedni tudjunk
minden körülmények közt. Velünk történhetik akármi, de a magyar nem-
zetnek mindig jobban és jobban kell vírágoznia. , ,

És most legyenek szivesek ' megengedni, hogy csak néhány szóval
még egy fokkal feljebb vezessem Önöket, mint ameddig eddig a Comenius
eszméi vizsgálatában és rnéltánylásában haladtunk. Nem szabad elfelednünk,
hogy az ő eszméi, melyek nevezetes, tényező kké váltak azóta, még nincse-
nek bennünk ügy harmoniába hozva; mint ahogy abban a Comeniusban
voltak, aki kitüzve a, mennyei boldogságot a nevelés és oktatás céljául,
tudta, 'hogy előbb a földi élet utjait becsülettel el kell végezni s akinek
szive telve volt nemzete .iránti odaadó szeretettel, de minden más nemzet
gyülölése nélkül. ' '

Én,' tehát most -'- s ez a Comenius-ünnepélyek legfenségesebb jelentő-
sége - midön világszerte az, emberiség, müvelödésének vezetöi egy ilyen
ember emlékezetét ujítjak föl, egy jobb, békesebb és minden egyoldalúságot
kerülő kor zenéjének alaphangjait hallom J;rtegzendülni. Látom azt a kort,
mely tudós lett ridegség nélkül, vallásos leÜ képzelődés nélkül, hazafias
lett szüklátkörüség n~lkül,s az egyetemes célokra törö' lesz ábrándozás
nélkül. Különben is az 'egyoldalu irányok ívei, a pattanásig feszültek sugy
látszik, nincs más hátra, mint az, hogy az emberiség nyugodtan vizsgálja

'müvelőd'ésének elemeit s a különbözö, de alkalmas részeket egy összhangzó
egészszé _alakítsa. Látom azt is, hogy nemzetunknek a jövő szellemi' mun-
kájában, melynek alapvonása kétségkívülxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAff most még széthúzó erők egye-
sítése lesz, sokkal több tennivaló jut, mint amennyit a lefolyt szellemi
küzdelmekben végzett. N~mcsak azért, mert, most jobban el lesz készülve,
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hanem különösen azért, mert a magyar nép, keletnek és nyugatnak már
most is sok tekintetben kibékítöje, történeti fejlödésénél fogva is kiválóan
alkalmasnak látszik arra, hogy a keletről jövő vallásos és egyetemes s a
nyugaton kifejlődött tudományos és nemzeti eszmék összehangzását célzó
munkában elhatározó szerepet játszék. Vajha még azok is, akik azt eddig
nem tették, látnák a nemzetünk által megvalósítandó célokat minél magasz-
tosabbaknak s e fenséges feladatok lelkesítenének mindannyiunkat nem-
zetünk értelmi és erkölcsi erejének az eddiginél nagyobb buzgósággal s
helyesebb irányban való kifejtésére és igy igazi comeniusi szellemben, az
emberiség összeéljainak megvalósítására is!kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

D r . Sza bó Ala dá r .* )xwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

, -,

*) A "Protestans Egyházi és Iskolai Lap" 16. és 17. számából.




