
MAGYAR

TANÍTÓKÉPZÓ.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

X I Y . É V F O L Y A M .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1899. m á r c z iu s .ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI l l . FÜZET.

TANÍTÓKÉPZÉS.

A m a g y a r t a n í t ó k é p z é s a p á r i s i v i l á g k iá l l i t á s O i l .

Először történik, hogy Magyarország Ausztriától teljesen függet-
lenül, önállóan mutatja be a világnak iparát, kereskedelmet; földmíve-
lését, kulturáját, egyszóval nemzeti iparkodásának productumait Páris-
ban, a nagy jövőjű huszadik század megszületésének tiszteletére rende-
zendő villágkiálIításon. Nem Ausztriának czégére alatt, nem annak
provincziájaként fogunk megjelenni, hanem mint politikailag független
ország, a mely lehet Ausztriának szövetségese, de nem alárendeltje,
nem tartománya. Elég szégyen, hogy ez csak most történik először,
de elég fontos alkalom is ahhoz, hogyapárisi kiállításon való képvi-
seltetésünketvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAnemzetünk becsületbeli ügyének tekintsük:-Tegyük kiállírá-
sunkat fényessé és tartalmassá, a mely után úgy itéljen meg bennün- •
ket a világ, mint komolyan iparkodá, alkoto erőtől duzzadó nemzetet,
amely jogosan követel maga számára helyet a művelt népek, világ-
versenyében. Tanulja meg tisztelni, immár a világ necsak kardunk su-
hintását, hanem kalapácsunk ütését is. De legyen a mi kiállításunk
minden ízében nemzeti jellegű is, hogy meggyőződjék a művelt világ
ez úton is államunk egységes voltáról s arról, hogy csakis a magyar
az, a mely ebbeli az egységes földrajzi területet alkotó országban egy-
séges kormanyzatot és kulturát fenntartani hivatott. Nemzeti erőnk s
politikai hivatásunk kifejezője s bizonyítéka legyen a párisi kiállí-
tásunk!

Éppen azért, mert, mint a művelt '.nemzetek .méltó versenytársa
kivánunk szerepe lni, s mert a magyar kulturának hódító erejét kivánjuk \
feltűntetni, - a kiállításon méltó helyet és képviseltetést kell biztosí-
tanunk a magyar iskolaügy számára. Ma, a művelt államokat iskolájuk
szerint is szokták megítélni. A milyen a nemzet, olyan az iskolája s
viszont, Sajnos, a mi iskolánk - a mi gyengénk. Csak most kezd ki-
bontakozni a kisérletezés, a hagyományos pedagógiai sablon s a nem-
zetietlen törekvések karjaiból. D~ évről-évre rohamos lépésekben köze-
ledünk a modern formák, a magasabb igényű pedagógiai eljárások s a
nemzeti czélok felé. Ha ennek a forrongó reformkorszaknak itt-ott meg-
nyilatkozó formátlanságát s ellentéteit' nem is titkolhatjuk el, éppen
azért különös erővel kell kifejezésre juttatnunk annak látszatát, hogy
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czéltudatosan törekszünk s haladunk az általános pedagógiai s a nem-
zeti ideálok felé. Legyen ami iskolaügyi kiállításunkvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAkomoly pedagógia i
jellegű s nemzeti szinezetű!ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI

Ezt aczélt tartja'Tófitudatosan szem előtt az a rnunkalat, a melyet
egyesületünk választmánya a magyarországi tanttóképzők összesített kiá l-
lítá sa ügyében fáradhatatlan buzgalmú s érdemes főtitkárunk, Sztankó
Béla előterjesztéséreelfogadott s megállapított s a melyet közlönyünk
jelen számában nyilvánosságra hozunk. Ezen munkálat szerint, a melyet
már Halász Ferencz osztály tanácsos, a kiállítási bizottság elnöke is
jóváhagyott, ki fogunk állítani térképeket a képzőintézetek elhelyezé-
séről, jellegéről, grafikus kimutatásokat a növendékek felvételéről, a képesí-
tésről, a J;anárok létszámáról, képességéről, a melyek érdekes és
könnyen áttekinthető képet fognak adni a magyarországi tanító-
képzés viszonyairól; azon áldozatokról. a melyeket a magyar állam,
a felekezetek s a társadalom a tanítóképzésért hoz; arról a tanügyi
politikáról, a melyet a magyar kormány az állami egység érdekében
a tanító képzés által folytat, Ki. fognak állíttatni azok a tárgyak, a
melyekből a képzök beléletének fejlettségére lehet következtetni:
az épületrajzok. az intézeti telkek és gazdasági kertek rajzaival együtt.
Tudjuk nagyon jól mindnyájan, a kik a tanítóképzés terén műkö-
dünk, hogy e tekintetben sok még nálunk a nyomorúság, a melyet
jobb sűrűen betakarni, mint mutogatni; de hál' istennek, az ujabbkori
építkezések között vannak olyanok is, a melyek egyszerű csinjuk, peda-
gógiai és egészségügyi berendezésük által kiállják a versenyt a külföld
képzőível. Ezek kerűljenek a kiállítás asztalára. De ne mulaszszuk el
különösen a gazdasági kertek berendezésének, felszerelésének rajzait s
esetleg mintáit kiállítani, mert ezek a magyar tanítóképzők .érdekes
sajátságai, a melyeket a külföld képzőinél nem látunk, a melyek a mi
sajátságos viszonyainkból fejlődtek ki. Ezen speczialitásunkat elhall-
gatni hiba volna. .

Ki fogjuk állítani a tanmeneteket, a melyekre azért, mert tanító-
képzésünk pedagógiai tevékenységét tüntetik fel, kiilönös gondot kell
fordítani. E tanmeneteken, természetesen nem csupán az egész tanítást
felölelő individuális részletes tantervek, hanem főleg azok értendők, a
melyek az egyes tantárgyak, földrajz, rajz, zene, gazdaságtan, kézimunka,
természetrajz, irálytan tanítá si menetét szemlélhető rnódon, képekkel,
preparatumokkal tűntetik fel. Helyszűke miatt (a tanítóképzésre szánt
terület mindössze I2 m2) természetesen nem állítható ki minden. A kőzép-
ponti bizottságnak lesz a feladata a beérkezendő anyagból-az alkalmast
kiválasztani; mindazáltal nagyon kivánatos, hogy az egyes képzők azon
tantárgyak részletes tanmenetét, a melyeket náluk kiválóan kultiválnak,
különös gonddal és csirinal állítsák egybe s küldjék fel. Igy fogunk
nagybecsű anyagpoz juthatni.

Egyáltalán nagy gondot kell fordítanunk a kiállításnak nemcsak
belértékére, hanem külső csinjára is. Figyelembe kell vennünk, hogy
oly nemzet itélő forum a előtt fogunk megjelenni, a melynek évszázadok
óta fejlődött, hagyományos érzéke van a csin iránt s valamint önmagá.

'. ban magas fokra fejlesztette, úgy másokban is első sorban ezt keresi.
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A tanítóképzők kiállítási munkálatát a magyar kormány megbfzá-
sából a Tanítóképző-Intézeti Tanárok Országos Egyesülete fogja vezetni.
Egyáltalán dicséretet érdemel' a kormánynak az a politikája, hogy m~
tartván a főintézkedés és ellenőrzés jogát, a. kiállítási munkálatok körébe
bevonta az egyesületeket. EzáltalZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi l kiállítást a magyar társadalom
nemzeti ügyévé tette. Annak széleskörű íelkarolását biztosította a nél-
kül, hogy a kiállítási munkálatok erélyes és egységes keresztülvitelét
koczkáztatná. Tekintve azt, hogya magyar kormány annak idején
komolyan fontolóra vette, hogy mely egyesületeket bízzon meg, a siker
koczkázata nélkül, a kiállítás előkészítésével, olybá kell vennünk e meg-
bízatást, mint kitüntető bizalmat egyesületünk s általában' az ország
tanítóképző tanári testületének erkölcsi komolysága iránt. Nemzeti be-
csületünk, azon ügy érdeke, a melyet szfvvel-lélekkel szolgálunk, de ha
egyéb nem, saját jó hírnevünk követeli, hogy buzgósággal karoljuk fel
a kiállítás ügyét; vegyük jól fontolóra az egyesület tervezetét és fel-
hívását; avutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAjöló"sleges munká t kerülve, állítsuk elö gondosan, csirinal és
alapos válogatással mindazt, a mit a tervezet megkíván, az ügy érdeke
parancsol. . .

N. L.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

K ö r l e v é l

a hazai összes tanitó-" és tanítónőképző-intézetek m. t. Igazgatóságaihoz s Tekintetes

Tanártestületeihez.

Mélyen tisztelt Igazgatóság!

Tekintetes Tanártestület 1
A vallás- és közoktatásügyi m. kir. miníszter úr Őnagyméltósága

1898. évi 1817. ein. sz. a, kelt magas rendeletével a Tanítóképző-Inté
zeti Tanárok Orsz. Egyesületét azzal bízta meg,' hogy gyűjtse össze 5

állítsa egybe azon tárgyakat, melyek az /900. évben ta r tandá pá rz'sz'
vzlágkz'á llítá son a magyarországi tanítóképzés bemuta tá$á ra szolgálandanak.

Egyesületunk elnöksége s választmánya örömmel vette. e megtisz-
telő megbízatást, lelkesedéssel karolta fel az ügyet s abban ',a biztos
tudatban, hogy hazánk összes tanítóképzőinél hasonló lelkesedéssel, fog
találkozni : nemcsak készséggel fogadta azt el, hanem buzgalommal
fogott azonnal az előzetes tervelkészítéséhez s megindította a terv ki-
viteléhez szükséges előmunkálatokat.

A folyó évi márcziusi ülésen állapította' meg a tanítóképzők ki-
állításának részletes tervezetét s a kivitel módozatait.

Ezekből kifolyólag mély tisztelettel vagyunk bátrak jelen tisztelet-
teljes körlevelünket a hazai összes tanító- és tanítónóképző-intézetek Tek.
Igazgatóságainak s tanártestületeinek becses figyelmükbe ajánlani, már"
eleve is hazafias tisztelettel kérvén, hogy e kiállítás ügyét magukévá
tenni, azt felkarolni s ennek sikere érdekében hazafias buzgalommal
közreműködrii kegyeskedjének.

Ezen körlevéllel kapcsolatosan van szerencsénk a magyarországi

1 1 *



--~---~---ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA~ - -

148

tanítóképzőknek az 1900. évi pans! kiállításon leendő bemutatására
készítettvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAtervezetet a' m. t. igazgatóság részére megküldeni Ezt illetőleg
tiszteletteljesen kérjük a mélyen tisztelt Igazga tóságot, kegyeskedjék I. az
alant irott elnökséget, a jelen körlevél s a hozzá csatolt Tervezet át-
vételéről posta fordultáva l értesíteni;

2. kegyeskedjék e tervezet néhány példányát a bölcs vezetése
alatti tanítő-fnőjképző-intézet tanárai között kiosztani s ez ügyet -
a tanári karnak is szives figyelmébe ajánlva - a legközelebbi alkalom-
mal tanári tanácskozmány tárgyává tenni;

3. e tanácskozmány hatátozatához képest, kegyeskedjék f, é. áPnlz's
hó I 5 - ik é i g értesíteni az elnökséget, (legczélszerübben a tervezet egy
példányára vezetett szél-jegyzetek alakjában), arról, hogy mely tárgyak
beküldése várható azon intézet részéről;

4. teljes tisztelettel kérjük, méltóztassék a csatolt Tervezet szerint
egybegyűjtött tárgyakat - jegyzék kiséretében - ez évi j u n iu s h ó

ro-Ig az elnökségnek alant irott czímére beküldeni.
A m. t. 19azga tóságot s a Tekintetes Taná r testületet együttesen mély

tisztelettel arra kérjük: 1. kegyeskedjenek közreműködní abban, hogy
mindazon tárgyak, melyeket az ide 'csatolt Tervezet szerint az összes
hazai tanítóképzőkre vonatkozólag óhajt egyesületünk a kiállításon való
bemutatás czéljából egybe állíta ni : az ottani tanító-(nő-)képző részéről
is összegyűjtessenek s beküldessenek. Ilyenek pedig: a II. 2. pont alatti
fenykéPek ; Ill. 2. alatti e.zímjegyzékek; (a IV. pont alatti adatok csak
azon esetben állitandók össze, ha azokat az Orsz. Statisztikai hivatal
bekéri) ; a VI. 3. pont alatti programmok; 4. pont alatti fénykéPek,
(rajzok); VII. 1-2. pont alatti tételek; VIlI. 1. pont alatti fényképek;
IX. pont alatti köttségvetések s 2. pont alatti ér tesítők.

2. Azon tárgyakra nézve is, melyek tervezetünk szerint nem az
összes, de tö'bb Itanítóképző részéről muta tványképen lesznek kiállítandók,
szintén az a tiszteletteljes kérésünk, kegyeskedjenek azokat is - ha
csak lehetséges - mentül teljesebben egybeállítani s beküldeni. Ilyenek:
a II. 3.· pont alatti a lapra jzok, a 4. pont alatti telekra jzok s terv-
ra jzok; az V. I. pont alatti tanmenetek " a 3. pont alatti ora rendeé, a
4. a J -pJ pontokba foglalt növendék-munká la tok" 5· b) pont aiatti seer-
tá r -képek; VI. I. p. alatti szabá lyza tok, 2. p. a. a lapszabá lyok, 5. p. a.
étlapok. VIlI. 3.' pont alatti gyakor lóúkola i részletes tanmenet,' 4. pont
alatti órandek; a X.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI . pont alatt emIített nem állami képzök . szervezeti
nyomta tványa i; z , pont alatti nyomta tvány· minták.

3. Végre azon tárgyakat illetőleg, melyek - mint Iegjellegzete-
sebb ek -- csak egy képző részéről lesznek beküldendők, tiszteletteljes
kérelmünk oda irányul, hogy kegyeskedjének röviden nyilatkozni, ha
vajjon remélheti-e egyesületunk elnöksége az ezen csoportba tartozó
valamely tárgynak az ottani tanítóképző részéről leendő beküldését ..
Ilyenek: a II. 4. pont alatti mintasa t ; Ill. 1. pont alatti törzskö'nyv--
minta; az V. 2. pont alatti ha ladási-napló; 4. p) pont alatti kézi-

munka-készitményekból összeállitott tanmenet; V. 5. ej pont alatti leltá r ,
u g y a n e z e n s z a k a s z d) p o n t j a a l a t t f e l s o r o l t t a n e s z k ö z ö k ; a
VIlI. 2. pont alatti gyakor ló-úkolaz' leltá r .



E munkálatok végrehajtásánál egyesületünk elnöksége bizalomteljes
kéremmel fordul az egész tanartestülethez, s különösen azok hoz, kiknek
tárgykörébe eső munkálatok beküldését reméli: mégis külön legyen
szabad felkérnünk az igen tisztelt rajztanár urakat, kik némely tárgy-
nak alkalmatos előállítását a legsikeresebben, a kiállitás külső diszéhez
is a legméltóbban eszközölhetik. _

És már itt legyen szabad különösen hangsulyoznunk - bár bizo-
nyára önkényt érthető, - hogy az összes beküldendő tárgyak úgy
válogatandók meg, hogy azok úgy tartalmi (tárgyi), mint a külső. alak
szempontjából valóban arra szolgáljanak, mit az egyesületünk elnök-
ségéhez intézett miniszteri megbizó irat is hangsulyoz, hogy t. i.vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA«hazánk
kultúrá ja (ebben tehát a magyar tanítóképzés is) méltókéPen legyen bemu·
ta tva a vüág előtt. >

Ezen magas szempont felment bennünket attól, hogy e nagy-
jelentőségű ügyet a m. t. Igazgatóság s a Tekintetes Tanártestületet
kegyes figyelmébe hosszas okad atolással ajánlani bátorságot vegyünk
magunknak, mindazonáltal egyet mégis legyen szabad megjegyeznünk.

A kiállítás ra szánt anyag egybegyűjtése s annak egy világkiállí-
táson való bemutatása nem csak arra fog szolgálni, hogy a tanító-
képzőinket tanulmányozni akaró művelt idegen azt,ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAm in t Intézrnérryt,
megismerhes'se s kultúránk ez ágait is becsülni megtanulja : hanem hasz-
nos és gyümölcsöző lesz az önmagunkra nézve is, mert önismeretre
vezet, s forrásává lesz hazai tanítóképzőink tanulmányozásának. megis-
merésének s így tényezője hazai tanítóképzésünk továbbfejlesztésének is.
S már ebből a szempontból ezen - egy új századot megnyító s a
modern czivilizáczió haladásának új kiindulási pontjait megjelölő -
kiállításon való részvétel nemcsak egy nagy nemzet s a mívelt külföld
kultúrintézményeivel való közösség fentartásának, hanem egyuttal üdvös
hazafias cselekedetnek js tényévé váland.

Kiváló tisztelettel maradtunk a Tanítóképző-Intézeti Tanárok
Orsz. Egyesületének választmánya nevében

Budapest, 1899. márczius hó. _
, A mélyen tisztelt Igazgatóságnak s a Tekintetes Tanártestületnek

alázatos szolgái:ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Dr. Kovács János,
elnök

Czím : Budapest, 1 . ker. Győri-út 9. sz. Állami

Sztankó Béla ,
főtitkár.

tanítóképző.

T e r v e z e t

a magyarországi tanítóképzőknek az 1900. évi párisi világkiállításon leendö
bemutatására.

1 . A m a g y a r o r s z á g i t a n í t ó k é p z ő k e lh e l y e z é s e , s z á m a és j e l l e g e .

A magyarországi tanítóképzők elhelyezésének, számának, jelle-
gének és a fenntartó hatóságoknak feltüntetésére egy - Magyarország
térképét ábrázoló - nagyobb k a r t o g r a m m fog szolgálni.



I I . I s k o l a i é p ü l e t e k .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Az iskolai épületek a következő módon mutattatnak be:
1. Egy állandÓ épülettel bíró tanítóképző s egy tanítónőképző-

intézetvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAaeoa rei! kéPe.
E képek elkészíttetését - a kiállítási alap terhére - az egyesület

eszközli.
2. Kiállíttatnak a hazai tanító- s tanítónőképző-intézet ek iskolai

épületének fényképei ; e fényképeket az illető intézetek készíttetik el s
küldik be; a beérkezett fényképeknek album-formára történendő beköt-
tetését az egyesület eszközli. Kívánatos, hogy minden tanítóképző, mely
állandó iskolai épülettel rendelkezik, saját épületének (esetleg épületei-
nek) fényképét küldje be. A fényképek nagysága (vagyis a belső kép
méretei) körülbelül 30ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA+ 25 cm. (a karton nagysága ennek megfelelő,)

Az egyes fénykép lapok feliratairól az egyésület gondoskodik, azok
tehát felirattal nem látandók el. Azon esetben, ha az épületről fototipiai
lenyomat vagy metszett rajz is van, a fényképen kívül. - vagy ha
fénykép egyáltalában nem készíthető el: ez is beküldhető. Ez utóbbiak
mérete a kiállító ra bizatik.

3. Kiállíttatnak hazai tanító-(nő-)képzők épületeinek a lapra jsa i
is. Ez alaprajzokat hasonlókép minden intézet maga készítteti el.
Az alaprajzokon az épület beosztása, illetőleg a különféle helyiségek
csak számmal jeizendők, s egy melléklett íven jegyzendő fel az illető
helyiségek rendeltetése, a mennyiben az egyes helyiségek megnevezé-
sének egyöntetű be írásáról az egyesület gondoskodik. ,Hasonlókép az
egyesület eszközli az egyes alaprajzok feliratait is. Az alaprajzok rajz-
papi ron állítandók elé, nagyságuk fél vagy egész ívrét rajzpapír. .

Egy ily nagyságú lapra esetleg több alaprajz is rávezethető; min-
denesetre kívánatos azonban, hogy az alaprajzok között az épület jelle-
gének megfelelőleg minden tagozat (földszint, emeletek) föl legyen
tüntetve.

Az alaprajzok albumának elkészíttetéséről a kiállítási bizottság
gondoskodik.

Metszetekben (nyomdai úton) előállított alaprajzok szintén be-
küldhetők.

. 4. Kiállítandó volna egy tanítóképző-intézet telkének és ker ti gazda -

A főtérképen feltüntetendő lesz a jelenleg fennálló tanítóképzők
geogra fia i elhelyezése, a vármegyék megjelölésével; különböző jelekkel
ábrázolandó, hogy íérfi-, nő- vagy vegy\!s jeilegű-e a képző; végre
külön jelek szolgálnak a ) az állami, b) a hitfeletkezeti (róm. katholikus,
görög katholikus; görög keleti, ágostai evangelikus, ev. reformatus,
izraelita), c) a társulati tanító-(nő- )képzők feltüntetésére.

Meliéktérképen, vagy térképeken föltüntetendők volnának a régi
tanítóképző- intézetekre vonatkozó tanügytörténeti adatok.

E kartogrammot a m. kir. Országos Statisztikai Hivatal készíti el,
még pedig a főtérképet hivatalos adatok alapján, a melléktérképeket
pedig az egyesület által hozzá beszolgáltatott adatok szerint.
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ságának miruása ta .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAEzen mintázatot maga az illető intézet készíttetné
el. Ha ily mintázat nem lesz bemutatható. ki fog állíttatni nehány tanító-
képző telkének s ker ti (mezei) gazdaságának tervra jza . E nagyobb méretű
tervrajznak nagysága az illető tanítóképző igazgatóságával egyetértőleg
fog megállapíttatni.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

I l l . A t a n í t ó k é p z ő - in t é z e t e k t a n á r a i r a v o n a t k o z ó a d a t o k .

1. A hazai tanítóképző-intézetek tanáraira vonatkozó személyt' ada -
tok különösen két szempontból lesznek feltüntetendők, ú. m. létszám és
az alkalmaztatási jelleg szempontjából. Az erre vonatkozó - magyar
és franczia nyelvű - statisztikai táblázatok a hivatalos (miniszteri)
jelentések alapján lesznek az egyesület által elkészítendök.

Kívánatos azonban, hogy legalább egy tanító s egytanítónőképző
részéről egy tanári törzskönyv-mutatvány is kiállíttassék mindazon ada-
tokkal, melyek a minősítvényi táblázat statisztikai adatait képezik.

2. Bemutattatík a hazai tanítóképzők ben működő tanárok (tanító-
nők) iroda lmt" működése is. Ezt illetőleg minden tanító- és tanítónőképző
részéről minden tanár beadja összes irodalmi műveinek jegyzékét ; még
pedig az egyedül, vagy mással együtt írt avagy szerkesztett önálló
művek teljes ezt"mlapjának külön-külön (40) lapokra írt másolatát, továbbá
ívrét alakban írva teljes kimerítő czímjegyzékét a hirlapokban, folyó-
iratokban, könyvvállalatokban, értesítőkben stb. megjelent értekezések-
nek, mely utóbbiakat illetőleg feljegyzendő az' értekezés czíme, megjele-
nési helye ( Ia p - , könyvczím, évfolyam, szám, oldal). Az így begyült
czímadatokat a központi bizottság rendezi, repertorium formában ki-
nyomat ja s nyomtatott alakban egy füzetbe foglaltan, mint a tanítóképző-
tanárok irodalmi működésének tükrét bemutatja.

IV. A t a n í t ó k é p z ő - in t é z e t i n ö v e n d é k e k r e v o n a t k o z ó a d a t o k .

A növendékekre vonatkozó adatok 6 drb statisztikai diagrammban
s egy kartogrammban mutattatnak be a következő módon.

I . A magyarországi taniso- t r tanítónöképző-intézett" növendékek szülői·
nek /,ogla lkozdsdt feltüntető diagramm,

Grafikus rajzban (sík diagrammban) ábrázolandők volnának nemek
szerint elkülönített (esetleg összesített) létszám (illetőleg 0J0) alapján a
a következő rovatok:

1. Őstermelő.
2. Iparos.
3. Kereskedő.
4. Tanító, tanár.
5. Más értelmi pályán levő.
6. Magánzó.
7. Egyéb foglalkozású.



3. A magyarországi tanító és tanítónőképző-z'ntézdek nó'vendékeinek

anyanyelvét feltüntető diagramm.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Nemek szerint elkülönítve (esetleg összesítve is) létszám, illetőleg
%-szám alapján ábrázolandók volnának a következő rovatok:

1. Magyar anyanyelvű.
2. Német "
3. Tót "
4' Oláh "
5. RuthénZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA»

6. Horvát "
7. Szerb "
8. Vend »

9. Egyéb "
Számbeli alapul az 1898/99. isk. évben szabályszerűen beiratkozott

növendékek létszáma szolgálna.
[Mellékrajzon ábrázolható volna: a) a magyar anyanyelvüek szá-

mának gyarapodása az utolsó tíz év alatt (L. M. Stat. Évkönyv. Uj

[Mellékrajzon - vonalas diagrammal - ábrázolható volna a 4.
(.Tanító, tanát> czímű) rovat az egyes tanítóképzők szerint].

A diagramm számbeli alapjául az 1898/99. isk.' évben szabálysze-
rűen beiratkozott tanulők létszáma szolgálhatna.

2. A magyarországi tanító- és tanítónöképző-z'ntézetek nóvendékeinek korá t

feltüntető diagramm.

A 2. ponthoz hasonlóan, nemek szerint elkülönítve (esetleg külön
összesítve is) létszám, illetőleg %-szám alapján a következő rövatok
volnának szemléltetendők:

1. Betöltött 14. év.

2. " 15."
3. " 16."
4· " 17·"
5· » 18.»

6. " 19."
7 · » 20."
8'. » 21."

9. » 22."

10. " 23."
1 1. Nagykorú.

A diagramm számbeli alapjául itt is az 1898/99. isk. évben szabály-
szerüen beiratkozott · tanulók létszáma szolgálna. Az időpont, melyre a

fentebbi rovatok szerint felsorolt statisztikai tények vonatkoznak: 1898.
szept. 1.

[Mellékrajzon ábrázolható volna vonalas diagrammal a IV. (utolsó)
évfolyamat bevégző növendékek átlagos életkora.]
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folyama .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1893. 303. lap); b) vonalas diagrammal az I. (c Magyar anya-
nyelvű- czímű) rovat az egyes tanítóképzők szerint.

A netán előfordúló franczia anyanyelvüek végösszegükben szám-
belileg mutatandók .k i . ]

4. A magyarországi tanító-(nő-)kéjJző-z'ntézetek nó'vendékez'nek va llá sá t
feltüntető diagramm.

Az elébbi pontokhoz hasonlóan nemek szerint elkülönített (esetleg
összesített) létszám, (%-szám) alapján sík diagrammokban szemlélteten-
dák az alábbi rovatok:

1. Róm. kath. vallású.
2. Görög» »
3 . Örmény kath. »

4. G;örög-keleti »

5. Agostai evang. »

6 . Evang. reform .•
7. Unitarius
8. Izraelita :o

9. Egyéb ..•

A kimutatás alapjául az r 898/9. isk. évben szabályszerüen beirat-
kozott növendékek létszáma veendő fel.

5. A magyarországi tanító-(nő·)kéjJző-intézetek nó'vendékez'nek előkép-
'zettségét feltüntető diagramm,

Sík diagrammokban szemlélhetővé teendők nemek szerint elkülö-
nített létszám, (O/o·szám) alapján az alábbi statisztikai tények:

r , Középiskola I-III. osztályaiból felvételi vizsgálattal való belépés.
2." IV.... • .
3. ..• felsőbb ..• ..• ~

{
POlgáriskOJa 1-III.(nők-

4· nél felsőbb leányiskola) ..• » » . . • . . •

5. » IV. ,. » »

6. » felsőbb » » , .

7. Felső népiskolából » . . •

8. Elemi népiskolából . . . . . . , .»

9. Más (szak-) iskolából ..• ,. » »

A kimutatás alapjául az r 898/99. iskolai évben az 1. osztályba sza-
bályszerüen beiratkozott növendékek létszáma veendő fel.

Nőknél külön (számbelileg) feltüntetendő a felsőbb leányiskola VI.
osztályát végzett s a tauítónőképz ő Ill. osztályába fölvett növendékek
ezidei létszáma.

[Mellékrajzon feltüntethető volna a polg. (fiú v. leány) iskola IV.
osztályának bevégzése a:lapján történt felvételek száma intézetenként.]
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6. A magyarországi tanító-(nő-)képző-intézetek növendékeúz,ek létszámá t
feltüntető diagramm.

Sík diagrammokban szemlélhetővé volnának teendők az 1898/99,
isk. évbeli létszámnak következő esoportosulásai:

a) I. Férfijelöltek száma.
2. Nő jelöltekZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA:>

b) Nemek szerint elkülönítve és összesítve:
I. 1. évf. tanuló.
2. II. ,.
3. Ill.:> :>
4. IV.:> ,.

c) Létszámhullámzás az utolsó IQ év alatt:
l. A tanulók létszáma 1888-r898.
2. A képesítést nyert egyének létszáma r888- 1898.

(L. Magyar Stat. Évkönyv. Új folyam. 1. és köv. köteteit. 1. köt,
302. lap.)

7· A magyarország': tanító- es tanítónő-képző intézett' nó'vendékek illetőségét
feltüntető ka r togramm.

Összesített létszám alapján kartogrammban szemléltetendők vol-
nának a következő rovatok:

1. Arad vármegyei ilJetőségü.
2 , Báesbodrog vármegyei illetöségü.

3-63. Magyarország többi vármegyéi.
64. Horvátszlavonországi illetőségü.
65. Külföldi származásu.

A kimutatás alapjául az 1898/99. isk. évben szabályszerüen beirat-
kozott növendékek létszáma veendő fel.

Mellékrajzon vonalas diagrammal feltüntethető volna minden tanító-
képzőre nézve a ehelyz' z'lletőségüek» ez. külön rovat.

Az ezen IV. ezím alá vett 'összes munkálatokat, esetleg szükség e-
seknek látszó módosításokkal, pl. a retrospeetiv irány nagyobb érvé-
nyesűlésével. kevésbbé lényeges pontok kihagyásával, vagy lényege-
sebbek felvételével, az Orsz. Statisztikai hivatal végzi; a mennyiben a
már egybegyűjtött adatokon kivűl a külön adatgyűjtés szükségesnek
fog mutatkozni: ezen hivatal kéri be a képzők igazgatóságaitól az összes
adatokat, ő gyűjti azokat össze s a grafikus rajzokat is ő készíti el.

A tanítóképző-intézetek tanítási rendje a következőképen tüntet-
tetik fel.

I. Bemutattatnak a tanító és tanítónőképző-intézetek rész/des tan-
menetei, Minthogy úgy a tanító, mint a tanítónőképzők részéről legalább.
js 3-3 részletes tanmenet lesz bemutatandó: kivánatos, hogy mentül
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több tanító és tanítónóképző-intézet részéről küldessék be ilynemü mun-
kálat, hogy közülök a legjellegzetesebb ki legyen választható. A rész-
letes tanrnenetek egész ívrét-alakú papirra irandók s minthogy ezek
beköttetéséről a bizottság gondoskodik, kötetlen alakban küldendők be.
Nyomtatásban megjelent részletes tanmenetek szintén beküldhetők.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2 '. Bemutattatik egy tanító s egy tanítónő-képző részéről I - lvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
ka ladási napló. A fent említett szempontból ennél is kivánatos, hogy
mindazon tanítóképző-intézetek, hol ilyen haladási naplő vezettetik.
küldjék be haladási naplójukat. Ennek formája az illető tanítóképzőre
bízatik ; megjegyzendő azonban, hogya kiállítási tárgyak külsejének

egytormásírása végett ezek is az egyesület által köttetnek be s így
azok kötetlen formában küldendők be. (Ha kötött példány küldetnék,

az újra be fog köttetni.)

3. Kiallíttatik néhány tanító- és tanítónőképző-intézet óra rend je.
rajzpapiron előállítva, melynek mérete a fél vagy egész ív rajzpapir,
Az óraterv lévén a r anulmányi rend tükre, kivánatos, hogy ez órarendek
már külső kiálJításuknál fogva is kit ünő tárgyai legyenek a kiállításnak
s így ajánlatos, hogy nem csak a tárgyak megnevezése (tehát az írás),
de maga a táblázat sannak keretrajzai is méltók legyenek, a kiállítás
külső díszéhez.

Az órarendek czímfeliratait az egyesület eszközli, hasonlóképen a
kiállítás költségei re fog elkészíttetni az órarendek albumszerü bekötre-
tése IS.

4. Bemutattatnak a kiállításon a nó'vendékek dolgoza ta t' is.
Kzvána to'S, hogy az a lább felsorolt z'rá sbelz' dolgoza tok, ra jzok es

készítmények mentül /ó'bb tanítóképzőbó'i küldessenek be, részint azér t, hogy
a legjeltegzetesebb kivá la sztha tó legyen, részint azér t, hogy lega lább egy·egy
lega lka lmasabbnak muta tkozó füzet-muta tványnya l a nó'vendékmunká la tok
közó'tt mentül tó'bb magyarországi tanítóképző képviseltessék. A kz'á llitá sra

szánt munká la tok megvá loga tá sáná l azok külső csínja küló'nósen figye-
lembe veendő. Az összes dolgozatok lehetőleg a most folyó r898/99.
isk. év folyamán készített munkálatok ból volnának kiválogatandók.

Bemutattatnak pedig a következő 'növendékmunkálatok :
a ) Magyarnyelvz' dolgoza tok (tanító- és tanítónő-képzőkbőL)

Beküldhető osztályonkint egyegy növendéknek összes ide vonat-
kozó dolgozata.

A dolgozatok külső formája 4° ívrét, vagy 20+25 cm. méretü
füzetalak. A füzetek kötetlenül küldendők be, minthogy azok egyforma
bekötéséről az "egyesület gondoskodik. '

b) Németnyelvt' dolgoza tok (tanító- és tanítónő-képzőből) A dolgo-
zatok kiállítási módját illetőleg 1. az a) pontot.

c) F ranceza (esetleg más idegen) nyelvi dolgoza tok (tanítőnő-képzők,
ből). L . az a) pontot. Tekintettel arra, hogy a kiállítás Francziaország-
ban tartatik, kivánatos, hogy ezen nyelvű dolgozatokkal mindazon
tanító-jnő-jképző képviselve legyen, hol e nyelv taníttatik

d) Más (hazai) nyelvű dolgo~a tok (tanító- esetleg tanítőnő-képzők-

ből). L. az a) pontot. Kivánatos, hogy az ezen pont alatt bemutatott



dolgozatok között a Magyarországon beszélt összes ugynevezett nemzeti-
ségi nyelvek képviselve legyenek.vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

e) Földra jzi dolgoza tok (tanító- és tanítónő-képzőkből). Ide soro-
'landók a térképrajzolatok, térképvázlatok, statisztikai táblák (grafikus
rajzok), útleirások (kivonatok) s esetleg domborművű készitmények. Be,
mutatható egy-egy képző-intézet részéről az egész tanmenet, vagy be-
küldhetők egyes mutatványlapok is. A rajzok mérete a' fél. vagy egész
ív rajzpapiré. A füzetekbe vezetett térképrajzok, nemkülönben a
dombormű-készÍtmények alakja akiállítóra bízatik. Az írott dolgozatok
alakja lehet 40, vagy mint az a) pontnál említett forma. Kivánatos,
hogy a külön álló rajzlapok megfelelő nagyságú kartonlapokra legyenek
felhuzva.

lj Tör ténelmz' dolgoza tok (tanító- és tanítónő-képzőkből). Térképek.
Alakjuk, mint az e) pont alattiaké.
. g) Termesseztudomanyi dolgoza tok [tanító- és tanítónő-képzőkből).
Irásbeli dolgozatok a természetrajz, természettan és vegy tan kőréből,
gazdasági napló stb. Formájuk, mint a j alatt.

h) Mértant' dolgoza tok (tanító- és ta:nítónő-képzőkből). Irásbeli és
rajzbeli dolgozatok. Az írott füzetek formája, mint a) alatt, a rajzoké,
mint e) alatt (ez utóbbi méretnek kétszerese is vehető). '

'z) Számtam' dolgoza tok (tanító- és tanÍtónő-képzőkből). Formájukat
1. a) alatt. '

k) Szabadkézi ra jzok [tanító- és tanítónőképzőkből.) Ezek formája
az illető kiállítóra bízatik. (Legjobb mint z) alatt.)

lj Mér tant' ra jzok (tanító- és tanítónó képzókből) (1. z) alatt).
m) Szépírá sz' dolgoza tok (tarstó- és tanítónő-képzőkből.) Kivánatos,

hogy a be küldendő tanmenetekben, vagy mutatvány lapokon az összes
gyakorlott Írásformák bemutattassanak. E dolgozatok formája a ki állí-
tóra bízatik.

n) Gyakor ló-úkola i lá toga tá st' naplók (tanító- és tanítónő-képzókből).
Ezen czím alatt beküldendők úgy alI. évesek által készített feljegyzések,
mint a Ill-IV. évesek naplószerű-jegyzetei, nemkülönben a birálati
jegyzőkönyvek. Formájuk lehet 40 füzet, vagy egész ívrét.

o) Tanitiisi tervezetek (tanító- és tanítónő-képzökből). Ezekből leg-
czélszerűbb jellegzetes (eredetiben készült) mutatványokat beküldeni,
hogy lehetőleg mentül több' tanítóképző részéről állíttassék össze egy
tervezet-gyűjtemény. Formája ívrét.

p) Kézi munkák. a ) A tanító-képzőkból háziipa r i vagy kéz-

ügyességi készitmények, gazdasági kézi munkák egy tan menete. ~) A
tanítónő-képzőkből nőt kézimunkák egy tanmenete.

5. A tanítóképző-intézeti tanítás egyik lényeges tényezője,ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt , i. a
jelszerelés a következőképen mutattik be.

a) Kiállittatik az Orsz.. Tanszermúzeumi Bizottság által 'összeállí-
tott mz'nta szerű felszerelés Jegyzéke.
- b) Bemutattatnak a magyarországi tanítóképzők jellegzetesebb
sser tá ra ina e fényképez', illetőleg ra jza i. Ezt illetőleg mindazon intézetek
részéről, melyek ily szertár-fényképekkel. rajzokkal rendelkeznek: be-
küldetnek az említett fényképek s rajzok, melyeknek albumszerű be-
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köttetéséről a bizottság. gondoskodik. A fényképek és rajzok méreteit
1.vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAll. 1. b. alatt.

c) Kiállíttatik egy tanító- s egy tanítónőkepző-intézeZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt teljes iskola i

felszerelésének jegyzéke (leltár.) Ezek formájának megállapítása az illető
kiállítóra bízatik E leltár nyomtatásban is beterjeszthető.

d) Kiállíthatók lesznek. oly taneszközö'k.is; melyek vagy specziálisan
a tanítóképzőt érdeklik, vagy pedig, melyek más iskolafajok érde-
keinek a szolgálatában is állván, úgy szándékoltatnak kiállíttatni, mint
tanítóképző-intézeti tanár (tanító) készítményei, vagy találmányai. Ezen
taneszközök az Országos. Tanszer-rnuzeum kiállításának keretében fogla-
landanak helyet, világos -feltüntetésével az imént említett szempontok-
nak. Az ezen pont alatt kiállítandó tárgyakra vonatkozó jelentés egye-
sületünk elnökségéhez intézendő, mely a továbbiakra nézve az Országos
Tanszer-muzeum igazgatóságánál megteszi a kellő lépéseket.

6. Bemutattatik egy teljes tankönyv soroza t, a ~tanító és tanítönö-
képző-intézetek részére engedélyezett kézikönyvek jegyzékéből össze-
állítva. E sorozatot az illető tankönyv-kiadóktól az egyesület szerzi
be s állítj a össze.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

V I . N e v e l é s é s i s k o l a i élet.

1. Kiállíttatnak néhány tanító-mő-jképző-intézet rendta r tá si sza -

bá lya i egy összefoglaló kötetben. Ide tartoznak tehát úgy az összes
növendékeket illető iskolai törvények, mint az internatusi (externatusi) és
köztartási szabályzatok. Kivánatos, hogy mentűltöbb tanitóképző beküldje
(lehetőleg nyomtatásban, vagy ívrétalakú kéziratban) a növendékekre
vonatkozó rendtartási szabályzatait.

2. Bemutattatnak néhány tanítóképző részéről az ifJúsági kö'rö'k
(segélyző-egyesületek, önképző körök stb.) alapszabályai. Külső formájuk
VI. 1. alatt.

3. Kiállittatik egy gyüjtemény, az intézetek által tartott úkolaz
hazafias, kegyeleti ülznepéÍyek, hangversenyek, mulatságok stb. műsorai-
ból. Kivánatos, hogy ily nyomtatványok 1 - 1 intézet részéről is men-
tül több alkalomra vonatkozólag küldessenek be s főként kivánatos,
hogy e gyűjteményben minden hazai intézet képviselve legyen.

4. Ki fognak állíttatni mindazon intézetek interna tusának s közta r -
tá si helyiségének (lakó, dolgozó, étkező szobák stb.) .fényképez"" melyek ily
fényképekkel (rajzokkal) rendelkeznek. A képek méretei ~a lehetőség
szerint olyanok lehetnek, mint II. 1. b) alatt. E fényképek albumszerű
beköttetéséről az egyesület gondoskodik.

5. Ki fog állíttatni egy .gyüjternény a köztartással bíró intézeteknél
megállapított. étlapokból, melyeknek külső formájára nézve az V. 3. pont
alatti megjegyzések veendők figyelembe. Kivánatos, hogy ezen kiállí-
tási tárgy is lehetőleg mentűl több intézet részéről beküldessék.

V I l T a n k é p e s í t é s .

1.Ezen a czímen olyan adatok áIlítandók ki, melyek a hazai tanító-
képzőkben tartatni szokott tanítóképesítő vizsgálatok színvonalát s a
képesítettek viszonyait vannak hivatva. bemutatni.
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Ehhez képest: 1. Kifognak állíttatni az 1899. évi képesítésivutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAírá sbeli

tételek. Kivánatos, hogy e tételek minden tanítóképző 'intézet részéről
beküldessenek a kiállításra. Formájuk ívrét (miniszteri papirosón.)

2. Bemutatandók lesznek az 1899 .. évi képesítési szóbeli tételek az
előbbi pontban említett forma szerint.:

3. KiáIlíttatik a tanképesítés sta#sztiká ja magyar és franczianyelvű
táblázatokban. E táblázatokat a hivatalos (miniszteri) jelentések alapján
az egyesület készítteti el.

. V I l I . G y a k o r l ó · i s k o l á k .

1. 'Bemutatandók lesznek a gyakor lo-iskolák tantermeinek fénykipei
az egyesület által elkészítendő albumban. A fényképek méreteit 1. V. b. alatt.
Kivanatos, . hogy ily fényképek mindazon tanítóképzők részéről küldes-

senek be, melyek állandó s a tanítóképzővel szervesen kapcsolatos
gy akorlő-iskola val bírnak.

2. Kiállíttatik egy tanító- s egy tanítónőképző-intézeti gyakorlö-

iskola teljes felszerelésének jegyzéke (leltára.) E jegyzék formája az illető
kiállítóra bizatik.

3. Bemutatandók lesznek a gyakorló-iskolai tanmendek. Kivánatos,

hogy ily tanmenetek mentül több tanítóképző részéről küldessenek be,
hogyalegjellegzetesebbek kiválaszthatók legyenek.

4. Kiállítandó lesz néhány gyakor lO.iskola i ora re,,'zd. Ezek torma-
jára nézve a IV. 3. pontnál mondottak veendők figyelembe.

1. Kiállíttatnak a tanító (nő-)képző-intézetek évi kö1tségvetései egy össze-
foglalt kötetben. Kivánatos, hogyaköltségvetések az összes hazai
tanító- és tanítónőképző-intézetek részéről beküldessenek. A· beterjesz-
tendő költségvetés ek formája közönséges ívrét

2. Bemutattatik egy gyüjtemény az 1898/99. isk. évről ki adandó
é1-tesítőkból. Óhajtandó, hogy minden tanítóképző, mely nyomtatott értesí-
sőt ad ki, e gyüjteményben képviselve legyen. Azon intézetek, melyek
több évi cziklusokról adnak ki értesítőket, utolsó értesítőjük beküldé-

sével vehetnek részt e pontban a kiállításon.

X . S z e r v e z e t i ü~yek.

1. E pont alatt kíállítandók a hazai tanítóképzésre vonatkozó
állami tö'rvények, az általános érdekű kormányrendeletek, nemkülönben
az egyházi vagy más fentartó hatóságok által kiadott szabá lyza tok.
(zsinati végzések). Ide tartoznak tehát az 1868, évi XXXVIII tczikk; a
felvételre, a nevelés- és oktatásra, tankönyvekre, (engedélyezésre) tan-
tervre, a képesítésre, az igazgatásra, a felügyeletre, a tanárok alkal-
mazására és ellátására vonatkozó intézkedések.

Az ezen pont alá vett kiállítási tárgyak .közül az országosan 'érvé-
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nyes törvényeket, nemkülömben a m. kir. vall.- és közoktatásügyi minisz-
terium által kiadott szabályzatokat az egyesület közvetlenül szerzi be.
A felekezetek által fenntartott tanítóképzőkre vonatkozó szervezeti érdekű
kiadványok, tehát tantervek, szabályzatok stb. beküldését az egyesület
a külörnböző jellegű tanítóképzők igazgatóságaitól kéri.

2. Bemutatandó lesz összefoglalt kötetben egy gyűjtemény, mely
a hazai tanítóképzőkben használatos felvételi, mulasztási naplók, osztály-
könyvek '(osztályozókönyvek) anyakönyvek, értesítők, bizonyítványok,
oklevelek, képesítési törzskönyvek s más hasonlóvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAügyvÜeH nyomta tványok
mintáit tartalmazza. '

Az ezen pont alá foglalt kiállítási tárgyak közül azokat, melyek
á vall. és közoktatásügyi miniszteriumnak a m. tud. egyetemi nyomda
által kiad ott hivatalos jellegű kiadványait képezik, az egyesület közvet-
lenül szerzi be. Mindazon nyomtatványokat illetőleg azonban, melyek
az egyes intézetek által külön készíttetnek el (így a hivatalos formátói
eltérő, vagy a felekezeti képzőkben használatos nyomtatványokat) az
illető tanítóképzőkZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAk ü ld ik be.

3. Kiállítand6k lesznek oly művek, melyek a hazai tanítóképzés
tör ténetére, jelen á llapot41'a , vagy seeruesetere vonatkoznak.

Igy Sebestyén Gyula: «Elemi iskolai tanító- és tanítónőképzésünk
fejlődese •. A vall. és közoktatásügyi miniszternek az ezredéves alkalom-
mal kiadott XXV., vagy ez évi jelentése; Suppan V. - Morlin I ; : .
cA Maf{yarországi Népokta tá sugy Seeruesete» II. kötete.

XI. Egyesületi élet.

1. Ki fognak állíttatni a Tanítóképző-Intézetz" Taná rok Orse. Egye-
sületének alapszabályai, folyóirata (Magyar Tanítóképző), emlékiratai s
nyomtatványai.

Az ide vonatkozó tárgyakat egyesületünk szolgáltatja be.
2. Itt foglal helyet - ha vé-gleg megalakul - aka tk. tanítóképző-

taná rok egyesülete is alapszabályaival, esetleg másnemű nyorntatványaival.

XII. A kiállítási tárgyak ismertetése.

Az egyesület gondoskodik, hogya kiállított tárgyakról kellő számú,
részletesen ismertető francúa nyelvű katalogus álljon a megtekintőknek
s kiállításunk at tanulmányozni akarónak szabad rendelkezésére.

Tanítóképző intézeti tanárok képzéséről és képesítéséről.

- Az Országos Közoktatási Tanács állandó bizottságának javaslata. -

Abban a helyzetben vagyunk, hogy bő kivonatban közölhetjük
az Országos Közoktatási Tanács állandó bizottságának a tanítóképző
intézeti tanárképzésról és képesírésről szóló javaslatát sannak meg-
okolását. Habár a .Tanács javaslatával nem értünk egészen egyet,
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megls mélyen átjárja lelkünket az affeletti öröm, hogy a Tanács javas-
lata elkészült, mi által a nép oktatás eme kimagaslő ügye, a tanítóképző
intézeti tanárok képesítése, nevezetes lépést tett megoldása felé. Ez a
megoldás, ha nem is felel meg egészen az ala púl felállított elvi kőve-
telménynek, mégis határozott javulást jelent a mai viszonyokhoz képest
és nagy haladást azon ezél felé, a mely a tanítóképző tanárok egyesü-
lete és a tanügyi kongresszus javaslataiban ki van fejezve, s a melynek
kivívását feladatunknak tartjuk.

A Tanács és az egyesület, valamint a tanügyí kongresszus javas-
latai között az eltérés lényege abban áll, hogy míg az egyesület és a
kongresszus az egyetemre viszik a kiképzés súlypontját, addig a Tanács
a polgári képző ben hagyja azt; s míg az előbbiek a tanítók egyetemre
bocsátását követelik, addig a Tanács teljesen figyelmen kivűl hagyja
e kérdést annyira, hogy még az indokolásban sem emlékezik meg arról.
Ilyen módon ez a kérdés a Tanácsban teljes vereséget szenvedett. Re-
méljük azonban, hogy valamikor jobbra fordúl ez az ügy. Talán éppen
a Tanács javaslatai fogják annak győzedelmét siettetni, a mennyiben
életbe léptetésök esetén az egész országban emelkedni fog a tanító-
képzés színvonala s a Tanács javasolta rendszer önkénytelenül kikövezi
annak a másik rendszernek az útját, a mely az elemi iskolai tanítot az
egyetem falai közé juttatja.

A Tanács javaslatának indokolása azt mondja ugyan, hogy figye-
lembe vette az eddig felmerült összes véleményeket s a leülföldnek az
ügyre vonatkozó intézményeit; mindazáltal a javaslatokba való első be-
pillantás elárulja, hogy azok készítői munkálatuk zsinórmértékéül egé-
szen a tanítóképző tanárok egyesület ének, illetve a tanügyi kongresz-
szus határozatait vették, annyira, hogya szakok csoportosítását is (egy
betoldással) egész terjedelmében átvették. Ez a különös figyelem méltő.
elismerése a tanítóképző tanárok szakvéleményének. Midőn ezért jóleső
érzés tölti be lelkünket, nem hallgathat juk el sajnálkozásunkat a felett,
hogy' a TanácsvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAá llandó bz·zottsága egyoldalú felfogást is tanúsított. Míg
a tanítóképző tanári .kurzus oly rendszeréért, hogy a polgári képző há-
rom évfolyamát két évi egyetemi kurzus tetőzze be, meleg érdeklő-
dést tanúsít; addig ridegen bánik el a képzés azon rendjével, a mely a
Pedagógi um elkerülésével négy évi egyetemi tanulással készít elő a
pályára. A képzés ezen utóbbi módjának melegebb felkarolásat ajánl-
juk az illetékes körök és hatóságok figyelmébe. Ajánljuk, hogy azok,
a kik a négy évi egyetemi kurzust végzik, ne zárassanak ki egészen a
felállítandó kollégium jótéteményeiból s ne különösen a kollégium által
nyujtandó gyakorlati kiképzés köréből. Annyit mindenesetre meg kellene
engedni, hogy az egyetem négy évi kurzusát végző jelöltek az utolsó
két évfolyamban felvétessenek a tanítóképző tanári kollégíumba. Szük-
séges ez azért, hogy a kollégium népoktatási szellemébe és gyakorlati
munkájába magukat beéljék.

Végűl meg kell emlékeznünk azokról, a kik a közoktatási tanács-
ban, mint a tanítdkéjJzész' a losztá ly tagjai, a szabályzat megalkotásán
szakértelemmel és odaadó buzgalommal munkálkodtak. E bizottság
tagjai voltak: dr. Kovács János (előadó), dr. Pauer Imre (elnök), Sebes-
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tyin Gyula, Komáromy Lajos, j> éter fy Sándor, Lázá rné Kasztner Janka,
dr. Verédy Károly, dr. Kz"ssAron, Gyer tyánffy István. Valamennyien
kitünőségei a tanítóképző tanári testületnek, a kik ott fáradoztak a mű
megalkotásán az egyesületben, s a kik diadalra juttatták az egyesület
javaslataiból a Tanácsban is annyit, a mennyit a jelenlegi viszonyok
között gyakorlatilag megvalósíthatónak véltek.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

*
* *

A javaslat bevezetésül megemlíti, hogya szervezet keretének
megállapítása után a keretet kitöltő további részletek három részletes
szabá lyza tban lesznek kidolgozandók, úgymint készítendő lesz:

1. szabályzat a képesítő-vizsgalat követelményeiről és a vizsgálati
eljárásról;

2. a szabályzat a képzés tanulmányi rendjéről;
3. szabályzat a kollégiumok szervezetéről.
A javaslatba nincsen belefoglalva az ének és zene, rajz, szépírás

és kézimunka (kézi ügyesség), továbbá a gazdaságtan-tanárok képesí-
tése és képzése. Ezeket nem tartotta a bizottság ez idő szerint bele-
vonhatoknak a szervezet keretébe, hanem arra szorítkozik, hogy a
eFüggelék s-ben ismertesse az ezekre vonatkozó, jelenleg érvényben levő
eljárásokat és jelezze azokkal szemben álláspontjait.

Képesítés. I . A tanítóképző-intézeti tanárok képesítésére állami
vi~sgáló-bizo~tság alakíttatik.

2. A tanítóképző-intézeti tanárjeIöltek a tantárgyak következő
csoportosítása szerint bocsáttatnak képesítő vizsgálatra ;

I. Philosophia és pedagógia (lélektan, logika, ethika, philosophia
története; elméleti pedagógia, pedagógia története);

II. Magyar, történelem, földrajz;
Ill, Magyar, német;
IV. Történelem, földrajz,. német;
V. Mennyiségtan, természettan (a természettani és csillagászati

földrajzzal) ;
VI. Biologiá. (állat- és növénytan), vegy tan ásványtannal, termé-

szettan ..
3· Valamennyi szak csoporton kötelező tárgyak a philosophiaiak

közül: a lélektan, logika, philosophia története; a pedagógiaiak közül
az elméleti pedagógia; továbbá a képzőintézet és a népiskola . didak-
tikai müködésének gyakorlati ismerete. .

4· A szakcsoportok egyik tárgya - szabad választás sz erint -
fötá rgy, a többiek melléktá rgyak; kivétel az 1. szakcsoport, melyben a
philosophia és pedagógia együttesen teszik a szakcsoport fő - és egye-
düli tárgyát.

5. A főtárgyból megköveteltetik a tudományág alapos ismerete
és átértése. tájékozottság a tudományos módszerekben és segédeszkö-
zökben s némi jártasság önálló alkalmazásukban.

6. A melléktárgyakból annyi tárgyisineret kivántatik, a mennyi a
tárgy képzőintézeti anyagának átértéséhez és tanításához szükséges.

7. Tanítóképző-intézeti tanári képesítő vizsgálat ra bocsáttatnak :

Magyar Tanltóképzö.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 1 2
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a ) a kik a polgáriskolai tanítói oklevelet jeles vagy jó osztály-
zattal (lásd 12.) megszerezvén, azután két éven át az egyetemet vagy mű-
egyetemet látogatták s ottani tanulmányaikat, valamint a képzőintézeti
és népiskolai gyakorlatot a részletes szabályzatban megállapítandó mér-
tékben és rnódon igazolják;

b) a kik négy éven át, mint az egyetemen philosophiai facultá-
sának vagy a műegyetemnek rendes hallgatói valamelyik képzőintézeti
szakcsoport tárgyait és a 3.-ban fölsorolt philosophiai és pedagógiai
tárgyakon felül még a pedagógia tőrténetér tanulmányozták s ezt, va-
lamint a képzőintézeti és népiskolai gyakorlatot a részletes szabályzat-
ban megállapítandó mértékben és módon igazolják.

8. A sikerrel kiállott vizsgálat alapján a jelölteknek országos érvé-
nyességű tanítóképző. intézeti tanári oklevél állittatik ki.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

K o l l é g iu m o k . 9. Tanítóképző-intézeti tanárjelöltek számára az
állam a budapesti 1. és VI. kerületi állami polgáriskolai tanítóképző-
intézetekkel kapcsolatban egy-egy kollég iumot állít.

10. E kollégiumok vezetésével a nevezett intézetek gondnokának
felügyelete alatt ugyanezen intézetek igazgatói, esetleg egy-egy tanára
bizatnak meg.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

I I . A kollegium ok tanfolyama két évre terjed.
12. A kollégiumokba az igazgatók előterjesztése alapján és a

gondnok ajánlatára a vallás- és közoktatásügyi miniszter oly jelölteket
vesz fel, a kik jeles (1), vagy jó (2) általános osztályzatú polgáriskolai
tanítói oklevél birtokában vannak. Ez utóbbiak azonban csak azzal a
megszorítással, ha a választott tanítóképző-intézeti szakcsoport tárgyai-
ból megvan a «jeles» osztályzatuk.

13. A fölveendő jelöltek számát esetről-esetre a szükséglet és a
jelentkezők miuósítésének együtttes szempontjai határozzák meg.

14-. A kollégiumok tagjai a két képző-hitézetben teljes ellátásban
részesülnek. Ez az ellátás rendszerint ingyenes. A jelöltek ezenfelül
tanulmányaik idejére, ösztöndíjban is részesülnek.

15. A kollégium feladata, hogy:
aj az általános tanulmányi rend keretében részletesen megállapítsa

az egyes kollégiumi jelöltek tanulmányi rendjét az egyetemi (műegye-
temi) leczkerend alapján;

b) támogassa és ellenőrizze a tagok egyetemi tanulmányait s szük-
ség esetén kiegészítse azokat;

e) gondoskodjék a tagok megkövetelt iskolai gyakorlatáról;
d) adjon alkalmat a tagoknak legalább egy élő (angol, franczia,

német) nyelv gyakorlására;
e] gondoskodjék arról, hogya tagok testgyakorlatokat rendszeresen

folytassanak.
16. A kollégiumoknak a szaktudományi képzés körébe tartozó fel-

adatát szakvezető tanárok teljesítik, a kiket esetről-esetre a polgári
tanítóképzők, vagy más, megfelelő iskolák tanárai közül a vallás- és
közoktatásügyi miniszter bíz meg.

17. A tagok iskolai gyakorlatáI)ai< vezetése a kollégium vezetőjé-
nek feladata.



18, A kétéves tanfolyam szabályszerű befejezése után a kollégium
tagjai elbocsátó bizonyítványt kapnak, melynek alapján képesíró vizs-
gálatra bocsáttatnak.

19. A kollégiumok tagjai felvételük alkalmával kötelezik magukat
a tanítóképző-intézeti tanári képesítés megszerzésére sennek megtörténte
után a számukra kijelölt tanári alkalmazás elfogadására.

A 20. pánt arról intézkedik; hogy a jelesen képesített jelöltek a
kűlföldi ösztöndíjak ki osztásánál figyelemben részesüljenek.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

F ü g g e l é k . I. AvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAtestgyakor laz tanítása a képzőintézetben 'úgy a
nevelés, mint az administratió érdekéből nem külön tornamesterekre,
hanem az intézeti rendes tanárokra bizandó. A kollégiumokban nevelt
jelöltekkel ez el is érhető. A polgáriskolai tanítóképző-intézetek ösztön-
díjas növendékeire kötelező a testgyakorlás s egyúttal a tornából, mint
mellékszakból polgáriskolákra és tanítóképző-intézetekre ugyanott képe-
sítést is szerezhetnek. A fentebbi javaslat szerint a képző-intézeti tanár-
jelöltek kollégiumukban ebben is folytatni fogják gyakorlataikats ha
nem is mindnyájan, de a testileg alkalmasak bírni fognak a kellő kész-
séggel a képzőintézeti testgyakorlatok vezetésére. Azoktól, akik már
a polgáriskolai képzőkben megszerezték a képesítést, nem kivántatik új
képestrő vizsgálat. A tanári karok összeállításában tekintetbe lesz veendő,
hogy legalább egy tanár legyen tornára is képesítve, Ez jelentékenyen
megkönnyíti a tárgyaknak a tanárok közt való beosztását.

II. A ra jz es szépírá s tanárainak képzése a rajztanár-képzőben
eléggé megfelelő. Előnyös a tanítóképzők szempontjából, hogy tanítói
oklevéllel bírók is vétetnek föl. Szükséges volna -azonban az alkalmaz-
hatóság szempontjából, hogy azok a jelöltek, a kik képzőintézeti rajztanár-
ságra aspirálnak, a kézimunkából is megszerezzenek annyi készséget,
hogy azt a képzőkben taníthassák.

n l . Az ének- és zene-tanárok képzése es képesítése a tanítóképző.
intézetek számára jelenleg két módozat szerint történik.

aj A Pedagógiumban fennálló zenei szakcsoporton a polg. isk.
tanítóképzőnek egyik mellékcsoportján a polgáriskolai. zenetanítói oklevél
szerezhető meg. Ugyanazon vizsgáló-bizottság előtt szerezhető meg a
tanítóképző-intézeti zenetaná r i oklevél is, melyre nézve a Vizsgálati Sza-
bályzat 25. §-a rendelkezik.

b) A zeneakadémz'án I890·ben szervezett zongora taná rképző tan-
folyam felvételi föltételei: 16 éves életkor, 4 polgári' vagy középiskolai
osztály bevégzése s 'az akadémiai zongoratanszak harmadik évfolyamá-
nak bevégzése. A tanfolyam kétéves, melynek második .évében heti 2

órán adatik elő a pedagógia. A képesíréshez megkivántatik ezen tan-
folyam bevégzése, különben pedig 18 éves kor és ha a jeletkezőnek
esetleg érettségi bizonyítványa vagy tanítói oklevele van, akkor föl-
menthető a magyar irodalomtörténetben való vizsgáltatástól.

A b) módozat szerinti képzés és képesítés nem nyújt biztosítékot
a jelölteknek a. képzőintézeti tanársághoz szükséges érettség éről, általános
és pedagógiai műveltségéről; az a ) módozat ebben a tekintetben) meg-
felelő) de kérdés lehet, hogya magasabb fokú szakképzés és zenei

O 1~



műveltség toltételeit megtalálhatja-e kellő mértékben a jelölt az ott
megjelöli képzőintézetben?

Czélszerűen lehetne azonban a két módozatot egyesíteni olyképen,
hogyapolgáriskolai zenetanítói oklevelet megszerzett jelöltek zenei
műveltségük tökéletesítésére a zeneakadémiát fölhasználván, úgy bocsát-
tatnának tanítóképző-intézeti zenetanári vizsgálatra.

IV. AvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAg-azdaságtanz' szaktanárokat újabb gyakorlat szerint a föld-
mívelési miniszter rendeli ki a tanítóképzőkhöz. Ezeknek képzése és
képesítése a következő módon megy végbe: az érettségi bizonyítvány-
nyal a gazdasági tanintézetekbe fölvett és ott magukat kitüntetett hall-
gatók közül egyesek a tanfolyam be végzése után áz intézetben vissza-
tartatnak s ott egy vagy több évig tanársegédí és gazdasági segédi
teendőket végeznek. Akkor egy. házi dolgoz at és egy próbatanítás alapján
gazdasági szaktanárokúl minősíttetnek. Rendes tanári alkalmaztatásukat
megelőzőleg egy vagy több évig segédtanárokul alkalmaztatnak gazda-
sági tanintézetben vagy földmíves-iskolában.

Az a nehézség, 'a melylyel az így készült szaktanároknak meg-
küzdeniök kell, a míg működésüket a tanítőkepzö tanulmányi rendjébe
helyesen beleilleszteni megtanulják, nagy mértékben enyhíthető volna
az által, ha a már minősített szaktanárok segédtanári éveiknek legalább
egyikét a gyakorló-iskolául kijelölt tanítóképző szaktanára mellett tölte-
nék el, mielőtt önállóan átveszik egy tanítóképzőben a gazdaságtan
tanítását. .

A képzőintézeti tanári kar harmonikus - együttműködésének meg-
óvása azonban úgy volna leginkább biztosítható, ha a gazdaságtan
tanarainak képzését is sikerülne beleilleszteni a tanárképző-tanfolyam
keretébe. .ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

M e g o k o lá s . Az okok, melyek a szakbizottságot arra .indították,
hogya polgáriskolaiképesítést fogadja el a képzőintézeti tanárképzés alap-
jául, a következők:

A polgáriskolai tanítójelöltek a népoktatás légkörében nőttek fel.
Megelőzőleg végigjárták az elemi tanítóképzőt, magukba vették annak
szellemét és megismerték tanulmányi rendjét úgy, a hogy semmiféle
külső szemlélet meg nem ismertethetné. A tapasztalatok legintensivebbje
és Iégértékesebbje. az, a mit az /ember önmagán tapasztalt, fog majd
rendelkezésükre állani képzőintézeti tanár korukban .

. A polgár iskolai tanítóképzőlebe az ország elemi tanítóképzőinek
tehetségesebb és törekvő bb növendékei gyülnek össze. A kik ezen inté-
zetek szakképzésirendszerén átmenve, sikerrel állották ki vizsgálataikat,
ezzel biztosítékot nyujtanak arról, hogy az intensivebb tudományos
szakképzésre alkalmasak.

A kiválogatás elve fokozott mértékben érvényesül az által, hogy
csak a polgáriskolai képző-intézetet legjobb sikerrel végzett jelöltek
vétetnek föl a képzőintézeti tanárképző tanfolyamra. Ez az arravalóság
adja -- a formalis qualificatiők fölött 'is kiemelkedőleg - a siker leg-
lényegesebb biztosítékát. Ennek köszönhető, hogy a tanfolyamok 12 éves
fennálJásuk alatt, daczára hiányos szervezetüknek, helyüket teljesen be-
töltő tanári nemzedéket szolgáltattak a tanítóképző-intézeteknek .ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Ezen megfontolások összefoglalva azon .elvi álláspontba, hogyavutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
klpzőz'ntézetz"taná rok képzésének a népokta tá s körében kell maradnia , hogy
igy az üdvös kölcsönha tá s a különbö"ző népokta tá sz' t'ntéBmények között léte-
sülhessen, indította a szakbizottságot a jelenlegi szerveze~ alapjának el-
fogadására és ajánlására. .

Nagyon kedvezővé teszi a mi viszonyaink között ezen elv köve-
tését az a körülmény, hogy nálunk szervezve van a polgáriskolai tanító- '
képzés, a mely már aránylag magas képzettségű jelölteket adhat a
képzőintézeti tanári tanfolyamnak. Nyugat-Európában csak Franceiaor-
szagnak van hasonló intézménye; Fontenay-aux-Rosesban nők számára
a Saint-Claudban férfiak számára. Ezek is mint a mi polgáriskolai taní-
tőképző-intézeteink, a tanítói oklevéllel vagy érettségi vel bírók közül
válogatják növendékeiket, két szakcsoportban (lettres, scienses) adják
meg a képzést két év alatt (nálunk 3 év), de a franczia intézetek máris
képzőintézeti tanárokká képesítének. míg a velük legalább is egyenlő
szinvonalú magyar polgáriskolai tanítóképző-intézetek úgy az érvényben.
levő szervezet, mint a szakbizottság javaslata értelmében csak előkészítői
a képzőintézeti tanári tantolyamnak, a melynek számára még a válogatás
joga is tentartatik. Francziaországon kívül még csupán Szászország ban
található az összehasonlításnál tekintetbe veendő intézkedés. Ez a képző-'
intézeti tanárságra is jogosító «PaedagogischeZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAP r ü fu n g s , a melyre oly
néptanítók is bocsáttatnak, a kik a lipcsei egyetemet legalább két évig
látogatták. Ezen vizsgálat követelményei jelentékenyen mérsékeltebbek,
mint a teljes középiskolai képesítőé és körülbelül a mi polgáriskolai ;
képesítő vizsgálataink szinvonalának felelnek meg, tehát annak. a szin-'
vonalnak, a mely a jelenlegi tanfolyam szervezete és a szakbizottsági
javaslat szerint is, nálunk csak a tanfolyam ra való fölvételre jogosír. .

Az indokolás ezután a jelenlegi tanítóképző tanári tanfolyam
hiányaival és az új szervezet készítésének szempontjaival foglalkozik,
majd így folytatja fejtegetéseit:

A képzőintézeti tanárnak alapos philosophiai és pedagógiai mívelt-
séggel kell bírnia. Alkalmazhatósága megköveteli, hogy szakcsoportja
tágabb körű legyen, mint a középiskolai tanáré, viszont azonban szük-
séges, hogy nem kevésbbé magas fokú. szaktudomanyi képzettséggel is
birjon, mert ezt követeli iskolájának .színvonala, a művelt társadalom-
ban elfoglalt helyzete és főleg az a szempont, hogy philosophiai mű-
veltségének is lényeges föltétele az, hogy valamely tudományágban a
tudomány egész rendszerét áttekintő, a tudományos módszerekkel is
ismerős s azokat értékelni tudó műveltsége legyen.

Az első kivánalomról gondoskodva van azzal, hogy az elemi és
polgári tanító-képző intézetekben már. folytonos pedagógiai Iskolázásorr
átment jelöltek a tanfolyamon is folytatják és elméleti irány han kiegészí-
tik pedagógiai képzésüket, a philosophiának a pedagógiával .legköze-
lebbi kapcsolatban levő ágait tanulmányozzák és philosophiai ismeretek
körének tágítás a végett a philosophia történetét hallgatják.

A szélesebb tárgykörű képesírés és a mélyreható szaktudományi
képzés nehezen összeegyeztethető követelményeinek kielégítését lehet-
ségessé teszi épen a képzés alapja. A polgári képzök a maguk széle-s
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sebb tárgykörü-seakcsoportjaikban keHőenellátják jelöltjeiket azzal a
tárgyismerettel, a mely szükséges ahhoz, hogy a tárgy' iskolai anyaga
fölött a tanítótói megkivánt mértékben uralkedhassanak. Ezen alsóbb
fokú, de a tanár föltétlen szügségletét magában foglaló 'szakképzett-
séggel bír a jelölt már a fölvételker s ezt azon tárgyakban, a melyek
a szűkebb körű képzőintézeti szakcsoportban is megmaradnak, mint mel-
léktárgyak,vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAfennta r tja a tanfolyamon is 'az által, hegy bizonyos meg-'
szabandó mértékben (pl. 5-6 órányi collegium ok) ezen tárgyakat is
kultiválja.

De a képzés fŐ5ulyának a vá la sztott /őtá rgyra kell esnie, Erre for-
dítandó a tanfolyam minden ideje, a mit a szűkre szabott gyakorlat s
a pedagógiai és philosophiai tárgyak hallgatása fenhagy. Ebben lesz
egy 'teljes, rendszeres tanmenet a jelölt számára megállapítandó, az
egyetem és műegyetem leczkerendje alapján, és a mennyiben egyes
esetekben' ez nem volna lehetséges, akkor vagy az egyetemi tanárok
volnának fölkérendők a tanmenetet kiegészítő előadások tartására, vagy
pedig a tanfolyamokat vezető kollégiumok kőrében lesz mód találandó
részint előadások, részint szakirodalmi tanulmányok által a hézagok,
kitöltésére. A jelöltek tudományos gyakorlatai is túlnyomólag ezen
tárgy szolgálatában fognak állani. A képzés ezen eoncentrálása bizto-
sítékot nyujt arról, hogy a javaslat 5. pontjában fölállított magas kő-
vetelmény kielégíthető legyen. Viszont a főtárgyban megszerzett mé-
lyebbreható tudományos képzettség közvetve kihat a melléktárgyakra
is, a mennyiben az ezekben megszeriett tárgyismerethez megadja a
tudományos szempontokat. ,

Ezekben van megállapítva a képzés rendszere, a minek megálla-
pítása volt a szakbizottság tárgyalásainak föczélja. Hogy a javaslatban
mégis a képesítes van előtérbe állítva, az a szerkezet logika rendjének
kedvéért történt, a mely azt kivánta, hogy elébb irassék körűl a czél
s azután a czélra vezető aetió rendje.

A képes,ítési szakcsopor tok úgy vannak összeállítva, hogy az azok
szerint képesített öt tanárral el lesz látható azZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.ö s s z e s többi tárgy és I

az igazgatóság s egyuttal ez az öt tanár, az új képzőintézeti tanterv-
ben megállapított mérték szerint, teljes elfoglaltatást is talál. A tanári
kar összeállításában' szükséges lesz:

két tanár a II--IVo szakcsoportok bármely kettejéből :
egy-egy tanár az V. és a VI. szakesoportból.
és egy tanár a hat szakcsoport bármelyikéből, de legczélszerűb-

ben az I-ből.
Itt föl van tételezve, hogy legalább egy az 'öt közül képes a test-

gyakorlatot és játékot is vezetni; a mely tárgynak nagy mértékben
kizsákmányolható nevelő hatása kivánatossá teszi, hogy ne külön torna- .
mesterre, hanem valamelyik rendes tanárra bizassék.

A képesítési javaslat 7. b) pontj ával a szakbizottság jelezni ki-
vánta, hogyaképzőintézeti tanárok képzésének előadott módját nem
tekinti kizarólagosnak, s számít arra a lehetőségre, hogy a középiskolai
tanárképzéshez hasonló úton képzett jelöltek is jelentkeznek képesítő
vizsgálatra. Mivel azonban tulajdonképeni · föladata a jelenlegi szervezet



helyébe állítandó új szervezet megállapítása volt, azért a másik irány-
ban ezen álláspont jelzésén túl nem kivánt terjeszkedni.

Részben a jelenlegi szervezetből van átvéve a kollégiumok intéz-
ménye, melyek a képzés feladatainak összefoglalására, vezetésére és sike-
rének biztosítására szolgálnak. Szervezetük a javaslat 9- I9 pontjaiball
eléggé határozottan van körvonalozva. Hasonló az az Eötvös-kellé-
gium szervezetéhez, de a mennyiben a didaktikai gyakorlatok is rá
vannak bízva, amannál nagyobb mértékben concentrálódnak ide a tanár-
képzés feladatai. .A közös felügyelet alatt álló kollégiumok létesítik és
tartják fenn a képzési eljárás egységét.

A kollégiumok meghagyatnak azon anyaintézetek kapcsolatában,
a melyekben az eddigi tanfolyamok szervezve voltak, de ezen kapcso-
laton belül önállósítva vannak. A két anyaintézetben máris megvannak
nagy részben azok a föltételek, a melyek a kollégiumra az elméleti és .
gyakorlati képzés terén háramló feladatok teljesítéséhez szükségesek;
a még mutatkozó hiányok könnyen pótolhatók, Külőnálló kollégiumok
állítása nem volt ajánlatba hozható, tekintettel a jelöltek csekély szá-
mára (4-5 egyszerre) és arra a körülményre, hogy egyes szakcsopor-
tok időnként szünetelni is fognak s így egy különálló koHégium sze-
mélyzete állandó foglalkoztatást nem találhat,

Végül a szakbizottság kifejezni óhajtja azon nézetét, hogy egy
képzőintézeti tanárnak nem nézhető el a c1assicus nyelvek ismeretének
teljes hiánya. A javasolt képzési folyamaton átment jelölteknél ez a,
műveltségi hiány nincsen kizárva. Ezen segítendő, a szakbizottság szük-
ségesnek tartaná, hogy a polgári képzőintézetekben a latin nyelv fa-
cultative tanítassék. s ezen tárgy tanulása a' képzőintézeti tanári tanfo-
lyamra való fölvétel föltételei közé fölvétessék.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A t a n í t ó k é p z é s k ü l f ö ld ö n és Itthon.')

Mélyen tisztelt hallgatóim! Ha a külföldi tanítóképzésról sz er-
zett közvetetlen tapasztalataim at e körben adom elő, rpelynek e téren
minden tagja bővebb tapasztalattal rendelkezik nálamnál, teszem ezt
azon tudatban, hogy az oly tapasztalati tudományban, minő a gyakor-
lati paedagogia, még a legkisebb megfigyelésnek is megvan a ma ga
értéke, ha az hű és pontos. Természetesen, csak amaz országokról szöl-
hatok, melyekben megfordulván, alkalmam nyílt, nem csupán maguknak
a képzőknek munkásságát, de az azokból kikerűlt tanítók működésé-
ben 'e munkásság gyümölcsét is m.egfigyelnem.

Mielőtt azonban a részletekre áttérnék, engedjék meg álláspon-
tornat kifejtenem, .Az általános tankötelezettség korában talán nem túl-

1) Felolvasta szerző a Tanítóképző Intézeti Tanárok Orsz, Egyesülete valasztmá-
nyának február 20-iki ülésén.
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zás azt állítani, hogy az iskola nem csupán a nemzeti művelődésnek
főtényezője és irányozója, de tényezőjévé és irányozójává emelkedett
magának a nemzet s a társadalom erkölcsi fejlődésének is. A modern
társadalom rohamos változásai közben, mikor a kavargó, ellentétes ele-
mek nem bírnak megállapodni, mikor egyik réteg tolja ki a másikat,
hogy rövid időn maga is másnak adjon helyet, - mondom, e szünet-
len forrongásban, miután a vallás a tömegekre való irányító erejét,
sajnos, elvesztette, a társadalom erkölcsi fejlődésének legalább némileg
egységes irányt nem adhat más, mint az iskola nyujtotta közös művelt-
ség s az abban érvényesülő erkölcsi felfogás. Áll ez főként hazánkra,
hol a legutóbbi évtizedek társadalmi és politikai fejleményei nagyon
is sokféle és erős bontó tényezőt vetettek felszinre, mert látjuk, hogy
bontó tényezővé vált a vallás, a nemzetiség, sőt, a mi a jogegyenlő-
ség 50-ik esztendejében hihetetlennek látszik: maga az osztálygyűlöl-
ség is felütötte fejét, más alakban ugyan, de lényegében változatlanul
s száz évvel a nagy forradalom után elkeseredetten látjuk farkasszemet
nézni egymással a szegényt s a' gazdagot. Hogy miért? Annak fejte-
getése nem tartozik ide. Nekünk elég a lehangoló tényt konstatálnunk.
Ezek a tények új feladatokat rónak a nemzeti nevelésügy munkásaira ;
azoknak e követelményeket ignoráIniok, hacsak e nemzet erkölcsi irá-
nyításáról - a mi reájuk nézve nem csak jog, de kötelesség is - le-
mondani nem akarnak, nem lehet. A megváltozott körülményekkel
számolniok kell a tanítóképzőknek is, mert az azok követelte új fela-
datok megoldására a hazai tanítóságot ők készítik elő, ők nevelik. Mikor
a magyar tanítóképzés megteremtője 30 év .előtt a hazai közmívelő-
désnek ezt az ágát beoltotta a nemzet fájába, akkor még ezekről a
feladatokról nem .álmodott senki; akkor még a feladat sokkal egysze-
rűbb volt: csupán arról volt sző, hogy az illető tudományágakban kellő-
kép jártas, derék, kötelességérző tanítókat neveljenek s főkép a tanító-
nőkről szólva, megtörjék a társadalom ósdi előitéleteit. Azt az előitéletet
azóta alaposan megtörte maga az élet, az egykori középosztály elsze-
gényedése; a tanítónői intézmény meggyökerezett, annak már semmiféle
rázkódás nem árthat; a tanítóképzők is neveltek olyan derék, képzett
tanítónemzedéket, mely megállná helyét fejlettebb kulturájú nemzetek
kebelében is. Mindkét intézmény eléggé megizmosodott arra, hogy a
társadalom mai viszonyaiból kifolyó új feladatokat elvállalja és megbírja.
Egyesek már dolgoznak is ily irányban okosan, czéltudatosan és ön-
feláldozón. De a nagy tömegnek ez az egész eszmekör ma még ide-
gen; a helyzetet nem látja tisztán; még kevésbbé a kötelességet, melyet
az reá ró. Ezt a tisztánlátást megadni, ezt a kötelességet az életbe ki-
lépő' tanítójelöltekben öntudatossá tenni, a tanítóképzők vannak hi-
vatva. .

. Engedjek meg, mélyen tisztelt hallgatóim, hogy a külföldi tanító-
képzés .terén szerzett tapasztalataimat is főkép e szempont szerint adjam
elő; mert bármely nemzet tanító képzésének megítélésében irányadó
csakis az lehet, rnennyiben képesíti az a tanítóságot arra, hogya koruk
és nemzetük erkölcsi s szellemi fejlődése követelte feladatokat meg-
oldják?
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I. Sua jcs,

Ez a boldog kis ország, hol a demokraczia s az önkormányzat
elve Európa összes országai közt a legteljesebben érvényesül, egész
közoktatási rendszerét úgy szervezte, hogy iskolai az államnak derék,
szabadságukkal élni tudó, tehát kötelesség érző és erkölcsileg fegyel-
mezett polgárokat neveljenek Mert a svájczi népiskola valójában nevelő-
intézet: a gyermek 6 évig jár az el. iskolába s ez alatt csupán 2 tanító
keze alá, kiktől mindent, még vallást is tanul; onnan lép át 12 éves korá-
ban a polgári iskolába, hol 3 évig marad, szintén kevés tanító keze alatt';
az intenzívebb nevelő hatás szempontjából a szaktanítást minimumra szorí-
tották. Ennek tudható be főként az, hogy polgári iskolából kikerűlt 15 éves
tanulóban, ha a családi körbe vagy az életbe lép, megvan a követke-
zetes bánásmód által kifejlesztett kötelesség- és felelősségérzet s az
önfegyelmezés; az önállősságot megszokta. A kötelességteljesítés, az
erkölcsi felelőségérzet vérébe ment; s azután a társadalomban s a hi-
vatalban vagy a családban többnyire híven teljesíti kötelességét. Arány-
lag még a munkásosztály is magasabban áll kötelességérzet és erkölcs
tekintetében, mint Európa bármely' egyéb országában. .

Igy nevel a svájczi iskola. Ilyen nevelő a svájczi néptanító, a kinél
én kötelességérzöbbet, nevelői 'hívatásának inkább tudatában levőt, nem
találtam sehol.

Milyen képzőintézet neveli az ilyen tanítót? A képzelhető leg-
egyszerűbben szervezett. Tisztelt hallgatóim jól ismerik az u. n. kan-
tonális rendszert, hogy t. i. a tanítóképzői szakoktatás, kevés kivétellel,
nem önálló képzőintézetekben, hanem magukban a középiskolákban
történik, melyeknek a tanítóképző csak egy ága, s így ott a leendő
tanító nem szakadt el az élettől, hanem azzal és a társadalommal foly-
tonos érintkezésben marad. Ilyen szervezetű a zürichi felsőbb leányiskola"
is, melynek semúzarz"umi kurzusát megfigyelni alkalmam volt. Ez a se-
minarium 1876·ban nyílt meg s 1894-ben szervezték újra. A tanulók
száma a 4. osztályban együttvéve nem üti meg a 90-et1), rrrert csupán
Zürich város és kanton szükségletét· akarják kielégiteni. Sokan innen
mennek, előbb érettségit tévén, az egyetemre, nyelveket és filozofiát
tanulni, hogy felsőbb iskolában oktathassanak.

A szervezet nagyon egyszerű.
Az iskola 3 alsó osztályában, melybe 12 éves koruk betöltése

után, az el. iskola 6 osztályának elvégzésével jutnak, még az összes
növendékek együtt tanulnak. A 4. osztálylyal kezdődik a kurzusokra
való szétágazás: van kereskedelmi, továbbképző és tanító női folyam,
melyeknek némely tárgyuk, a történelem, földrajz, anyanyelv, közös;
a többi tárgyakat szakon kint elkülönítve tanulják. A tanítónői folyamra
felvételi vizsgálat alapján veszik fel a 15" évüket betöltött s a polg.
iskolát elvégzett növendékeket. A tanítás ingyenes; jó, szegény tanu-
lók ösztöndíjat is huznak, Bennlakás azonban nincs. Év végén vizsga.
helyett 1-2 napig tartó nyilvános ismétlés járja. A tanév ittis, mint

1) 1895.ben az osztályok létszáma 24, 15, 16, 14, 1896-ban 22, 22, 12, 19 volt.
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Zürich összes iskolaiban. április végén kezdődik s a juI. derekától aug.
végéig terjedő nagy szünidőt, valamint a nov.-i s karácsonyi 3-3 hetes
szünetet leszámítva. tart körülbelül husvétig; tehát a növendékeknek
bőven van idejök a családi körnek élni s ott házi dolgokkal foglalkozni.
Képesítő vizsgálatot a küsnachti áll. vizsgáló-bizottság előtt tesznek,
melyben intézetüle tanítói kara is képviselve van. 1894. óta a semina-
riumhoz 6 osztályú vegyes gyakorló iskola van csatolva, melybe a fel-
vétel bármely tarsadalmi rétegből önkénytes jelentkezés útján -történik.
de összesen óo-nál többet nem vesznek föl. A gyakorló iskola élén a
módszertan tanítója s egy tanítönö áll. A IV. képzői osztály tanulói a
gyakorló iskolában időközönkint 3-4 hétig részint hospitálnak, részint
maguk is tanúinak. Kézimunkát a képzőben nem tanúinak; csupán a
gyakorló iskolában gyakorolhatják tanítva. A heti óra szám osztályon-
kint : I 33, II. 32, Ill. 34 és IV. 331/2' Ebből az anyanyelvre esik 5, 5, 5,4,
a francziara 4. 4. 3. 3, mennyiségtanra 5, 4, 4. 4, természettudomá-
nyokra 4, 3, 5, 6, (ebből kettő szertári gyakorlat), neveléstanra o, 11/2'
4, 4 (a lélektan -csak a IV. oszt.-ban kerül sorra, ezt megelőzi a neve-
léstörténet és módszertan), történelem s földrajzra 5. 4, 4. 4. írásra és

. 1/ ' k é 2/ 2/ 'rajzra .4. 3, 4, 3 2' ene re 2, 3. 2, 3, zen re 2, 2, 2. 2 S tornára-
2. 2, 2. 2. A szorgaimas és tehetséges tanulók azonban a továbbképző
tanfolyam tárgyait, esztétikát, angol irodalmat is, hallg-athatják. A ta-
nítást minden tágyból egyetemet végzett férfitanítók végzik' Az évi
tiszteletdíjheti 1 óráért 150-200 frtot; vannak azonban rendes taná-
rok is, kik heti 20 s több órát is kötelesek tanítani.

Az óvónői tanfolyam csak egy év ; a heti óraszám 28, ebből
ro gyakorlati; anémet nyelvre-) jut 5, a neveléstanra 4, az egész-
ségtanra-) 2, a rajzra") 2, az énekre 2, a tornára t , a kézimunkára-) 2.

Az intézet működését úgy;;'oktatási, mint nevelési szempontból a
felügyelő bizottság ellenőrzi, melynek IS tagja közt 2 nő is van. 1 év
'alatt 152 iskolalatogatást végeztek, - némelyik 41-et. 25-öt, 20 at,
r s-öt, s. i. t. De az előadásokon hallgató látogatóku! a tanulók hozzá-
tartozóit is. szivesen látják. A tanulókat nagyon sok kirándulásra viszik,
nyáron mind járnak az uszodába; _2 évenként pedig 4- 5 napot geolo-
giai s növénytani kirándulásra viszik őket a Szt.-Gotthardra. Tanszerre '
a város évente 2000 frcot ad; a szertárak tehát g szdagok ; gazdag a
könyvtár is; egy-egy tanuló évi taneszköze a városnak r r 5 frcjába
kerül, az iskolaépület, egy hajdani kolostor, szép és jól berendezett.

A tanulók előképzettsége kitünő. Kivétel nélkül nagyon intelli-
gensek, gondolkozásuk logikus. beszédjük szabados, fogalmazványaik
szinte hibátlanok. Nagy figyelemmel hallgatták és meg is értették igaz-
gatójuk előadását a szerves gyökökről; a ta n í tá s valóban magas' szín-
vonalon állott; de szinte túlságos elvont és tudományos volt. A többi
tárgyakban inkabb törekednek a szemléletességre és a gyakorlatias-
ságra. Egy azonban feltűnt nekem e fiatal lányokban; a nőies gyön-
gédség s tapintat hiánya; modoruk nyers, kiméletlen, nem ment bizo-

1) Ezeket nő tanította, még pedig az egészségtant Heer Anna jeles orvosnő, az
intézet volt növendéke.
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nyos henczegéstöl ; valami fiús nyerseséget tapasztaltam bennük, a mi
kellemetlenül érintett. Tudnak mindent,. a mit férfitanártói megtanúini,
de hiányzik belőlük az, a mit nőtanítóról eltanúlni lehet. S ezt a 0 1 0 -

dortalanságot, ezt a szögletesseget, majdnem nyerseséget az összes
tanítónőknél tapasztaltam, kikkel érintkeznem a különféle iskolákban'
alkalmam volt; mind jól tanítnak, mind lelkiismeretesek, de mind mo-
dortalanek Lehetetlen arra a gondolatra nem jönni. hogy e jelenség s
a seminarium kizárólagos férfi-tanÍtórendszere közt valami összefüg-
gés van,

Svájcz egyes részei, mint minden egyébben, úgy iskolák és
tanító képzés dolgában is, nagy eltérést mutatnak; Luzern egészben igen
sokkal hátrább áll Zürichnél ; de népoktatásügye és tanítóképzése Genf-
nek se éri utól.

Mindent egybevetve, a svájczi rendszer előnye az, hegy a tanító-
képzésben a létező viszonyokat s a helyi érdekeket számba veszi. a
kilépő kezdő tanító ismert viszonyok közé lép, így azokba magát
könnyen beletalálja s a sikertelen kisérletezéstől és tapogatódzástói ö is,
az iskola is ment marad.vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

J I F ranceiaorssdg.

Ez ország, mint az egész közoktatásügyet, úgy a tanítóképzést is
állarnügygyé avatta s a köztársasági eszme szolgálatába hajtotta. A
szervezet igen nagy gonddal van megalkotva s az állam költséget nem
kimél. Itt is csaknem minden megy ének megvan a maga külön kép-
zője s Így azok nem túltömöttek. A többn.yire internatussal egybe-
kötött intézetek kitünően helyezvék el; felszerelésük tökéletes. Ehhez
jól fizetett, kiválóan képzett tanári kar s kit ünő előképzettségű tanulők
járulnak. A tanárok vagy az egyetemről vagy a fontenayi .saint-cloud-i
felsőbb fokú képzökból kerülnek ki. A fejlődésnek tehát minden feltétele
megvan.

A 16-18 éves folyamodó felvételi vizsgát tesz a polg. iskola
(école supérieure) tárgyaiból, A tanfolyam 3 évből áll. Az internatus,
ma is felette szigoru; önállosságra nem szoktatják az ifjakat. Ez leg-
nagyobb hibájuk. A felügyeletet az igazgató s a gazdal) gyakor:olja;
- tanftónőképzőkben mindkét állást kizarólag nővel töltik be.

A' tanulnivaló azonban rengeteg; a köz ös tárgyakon kívül a fiúk
mezőgazdaságot, háziipart is tanulnak s katonai gyakorlatokat, földmérést
is végeznek, de beavatják őket a községi előljárók irásbeli teendőibe
is; a leányok pedig háztartást ant, kézimunkát, (de csupa. varrást) gazd-
asszonykodást és kertészkedest is tanulnak A heti óraszám 40; 8-IQ
óra is jut egyegy napra, holott a szervezet heti 25, legfeljebb 35 órát
enged meg. Az írásbeli dolgozatnak se szeri, se száma; a természet-
tudományokat roppant kimerítően tanulják. A tanárok minden egyes
leczkét kidolgoznak s erről (mint minden egyéb fajta iskolában is) naplót
vezetnek. A tanterv nagy gonddal készült, főkép az erkölcstané, de

1) Az intézet ellátása egész az ő gondja, míg az igazgató csak a szellemi ügye-
ket s az administratiót intézi.
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a történelemé is. Az anyanyelvre heti 5, illetőleg 4-4 óra jut; még
pedig sok időt szánnak aszócsaládok s származékszók fejtegetésére ;_
ennek tudható be, hogy a tanulők a helyesírásban, a franczia helyes-'
írás minden nehézsége mellett is, sokkal biztosabbak, mint a mieink. A
természettudományokra heti 3, 3, illetve 4 óra jut; idegen nyelvre
ellenben csakZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA2 '; holott a rajzra mindharorn évben 4 - ezt az ország
fejlett ipara és műízlése hozza magával; ott a népiskolai tanítónak
ügyes rajzolónakkell lennie, hogy tanulóival a viszonyok követelte rajz-
beli ügyességet el birja sajátíttatni. A tanítóképzőkben heti 3 órát szán-
nak a különféle vas- és faipari munkákra s a mintázásra. Minden képző
mellett van gyakorló iskola is, hol a Ill. éves tanulók gyakorlati taní-
tásokat tartanak,' melyeket társai s tanárai bírálnak meg, mint nálunk.

Páris városa saját tanítónőszükséglete ellátására maga tart fenn kép-
zőt. Itt képezik az óvónőket is; illetőleg a kezdő tanítónőket alkal-
mazzák óvónőkül. A növendékek mind teljesen ingyenes bennlakók.
még taneszközzel is a város látja el őket. 80- 100 növendéknél többet
azonban nem vesznek fel, Tanterve ugyanaz, mint az államiaké. Beren-:'
dezése, föl szerelése tökéletes. Főkép az internatusé. A növendékek közös'
hálóteremben alszanak; de mindenik növendék ágya deszkafaltal s füg-
gönynyel van a többitől elrekesztve, hogy mintegy saját kis szobájában
hál. Nagyon- tágasak. 'kényelmesek és czélszerűek az öltözők, ruhatárak,
szóval az összes mellékhelyiségek. Szombaton délután az összes növen-
dékek hazamennek s egész hétfőn reggelig otthon maradhatnak; ez
időre a felelősség teljesen a szülőké ; az iskolai fegyelem csupán az
intézetben töltött időre terjed ki. A növendékek s a tanári kar közötti
viszony családias, szives. A növendékek előzékenyek, modoruk finom,
gyöngéd. Az iskolát kitünő szellemben vezetik, mint a volt növendé-,
kek tanítónői .müködéséből meggyőződtem. Egyik-másik a módszerben
valósággal -mester ; fiatal tanítónó földrajzi és természetrajzi tanítását
hallgattam végig, ki akkor került ki a képzőból. tehát módszerét onnan
hozta; bámulatos volt az' az elevenség, játsziság, melylyel a gyerme-
kek észjárásahoz alkalmazkodni tudott, az az ügyesség, melylyel a
krétát kezelte, (még, pedig többszínűt) s a mellett az egymásutánban
á szigoru logika; valamint a gyermekekkel való kedves, gyöngéd, okos
bánásmód. S kisebb-nagyobb mértékben mindenikben ezt láttam; a
rajznak pedig valamennyien kit ünő hasznát tudták venni .a szemléltetés
s magyarázat közben; meglepő biztossággal illusztráltak mindeut, a
miről szó volt. De egyebet is láttam. Nem csupán a roppant népes;
mintegy 800 tanulós, el. leányiskola kitünő fegyelmi állapotát, a gyön-
géd, szeretetteljes viszonyt a növendékek s tanítónőik s a tanítótestü-
let tagjai közt ; nemcsak a buzgó kötelességteljesítést minden részről:
de az iskola nevelő, írányító hatását volt növendékeiré is, kik r a z isko-
lában gyakorta összegyűlnek, az iskolai ünnepélyek en rendezve, közre-
müködve, a kicsinyeknek tánczhoz zongorázva részt vesznek, az iskola
szegényein segítnek s volt tanítóik ösztönzésére a társadalomban is a
jótékonyság terén buzgó tevékenységet fejtenek ki. .

Az' óvódákban már az eredmény kevésbbé kielégítő; a minek oka
abban rejlik, hogy az el. iskolai tanításra képesített tanítónő az óvodai
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szolgálatban lefokozást lát, ottani munkakörét kicsinyli s a kicsinyeket
agyon tanítja és alig várja, hogy onnan szabadulván, el. iskolához
jusson.

Nem hallgathatom el azonban a franczia elemi isk. tanítóképzés-
nek azt a nagy hátrányát, hogy az általanos műveltséghez tartozó tár-
gyakra sok időt szánván, a gyakorlati tanításra s a népiskolai tan-
anyag módszeres feldolgozására nem jut kellő idő. Ezt tőkép a szám-
tannal tapasztaltam, hol is a tanulók ~mind az elemi, mind a polg.
iskolában) meglepő ügyességgel végzik az egyes műveleteket,. azoknak
jelentőségével azonban tisztában nincsenek, mennyiségi képzeteik nin-
csenek, szóval, gépiesen dolgoznak, minthogy a szernléltetést s a szám-
viszonyok felfogatását velük elhanyagolták. Ez főkép a leányiskolákban
van így.

A mi már a tanítók egyéniségét illeti, mint magától az ügyvezető
államtitkártói hallottam, a tanítónők úgy szakképzettség, mint általa-
nos műveltség tekintetében magasabb fokon állanak férfikollegáiknál.
Azonban a férfitanítók közt is van sok képzett, ambicziózus ember; az
utolsó világkiállításra küldött iskolai s egyes községeket s vidékeket
tágyazó monográfiák jobbadán tanítók munkái voltak, kik ezzel fényes
bizonyítékát adták önképzésre való törekvésüknek. A hiba inkább a
rendszerben rejlik, a túlterhelésben s az internátusok tulszigorában, mely
a leendő népoktatókat inkább idomítja, mintsem önálló itéletre s erős
akarásra nevelné. Nem számolva a helyi viszonyokkal s a tényleges
szükséglettel, minden törekvésük oda irányul, hogy minél többet tanít-
sanak, hogy minél pontosabb an be tartsák 'a Jules Ferry-féle túltömött
s nagyon is egy kaptára szabott tantervet ; ezért panaszkodnak a jő-
zanabb sociologusok, hogy csupa iskolamester kerül ki az iskolából, a
paraszt meg kivész. Ezen a . bajon nem segíthet más, mint a tanító-
képzés, ha józanabb csapásra tér s a 40 heti óra s az ezzel járó dresz-
szura helyett több időt és tért enged a tanítójelölt egyénisége kifejlő-
désének s ha a sok elméleti tudomány helyett jobban megismertetve
vele a tényleges viszonyokat, önálló itéletre s annak alapján önálló el-
határozásra és cselekvésre szoktatja. A franczia nép tanító csakis akkor
válhatik a népnek szellemi és erkölcsi vezetőjévé; most ezt a vezetést
gazdasági terén a szövetkezetek útján néhány év óta a papság gya-
korolja; a városi munkáselem azonban, vezető híján, védtelenül ki van
szolgáltatva a szoczializrnusnak s a többi államfelforgató tényezőknek.

Mielőtt Francziaországot elhagynók, még szólnunk kell a tanító-
képzők s felsőbb leányiskolák tanárait képző intézetekról. Ezek Saint-
Cloud és Fontenay. egyik a tanárok, másik a tanárnők képzője. Én az
utóbbiban jártam, tehát engedelmükkel csak arról fogok szólni, ,

Külső elhelyezése ideális. Vidéki városkában de Párishoz közel,
remek kerttel körülvéve, tágas, pompás berendezésű épület. Nem sok
a tanuló, mindössze 50-60; mindegyiknek szép kis külön szobája.
A tanulók 2 szakcsoportra oszlanak: a nyelv- és történetiré s a meny-
nyiség- s természettudományira ; ez utóbbinak egy-egy osztályában alig
van 6-7. Tanítás csak délelőttönkint van, 2-3 órán, többnyire a pá-
risi egyetemi tanárok járnak ki; idejük többi részét a tanulók önképzé-
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sükre, olvasásra, szertári gyakorlatokra stb-re: használják. S így élnek
ott két álló évig, úgyszólván teljesen külső kényszer nélkül, tisztán
elméleti tanulmányaiknak, mert abban a 11/9. milliónyi fre költséggel
épült, óriási költséggel fenntartott legfelsőbb képzőben. melynek tanít-
ványai a nyilvános iskolák tanitóit lesznek képzendők,vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAtanítá si gyakor-
la tot nem ta r tanak; azok a növendékek 2 év alatt gyermeket és iskolá t
nem is lá tnak I Egész' tanítási g-yakorlatuk abból áll, hogy 1 hónapra

. valamelyik vidéki képzőbe küldik őket praktizálni. Ezt az igazg-atónő
titkára így magyarázta nekem: «Csak az elmélettel legyenek tisztaban, a
gyakorlat felesleges; a nők úgyis született paedagogusok, csak kathed-
rájuk legyen, majd fognak tudni tanítani.s Nos, e velük született paeda-
gogia értékét volt alkalmam egyik legfényesebben berendezett lycée-
ben' megismerní. Rideg, fagyasztó modor a gyermekkel szemben, nagy-
képű, önmagát túlbecsülő viselkedés, másokkal' szemben, a gyermeki

. észjárással nem törődő, száraz, nagyhangu előadás.. egyetlen órán 12-14

éves kis leányok előtt 8-ro órára való irodalmi tananyag összehal-
mozása, mindez az igazgatónő jelenlétében és jóváhagyásával : ehben
nyilvánult -a született paedagogus tehetség. Ma már rájöttek maguk is
a gyakorlati képzés elégtelenségére, ezért bővitik ki a tanfolyamot a
harmadik évvel, 'mely túlnyomon gyakorlati tanításnak lesz szánva
Csak az volna még kivánatos, hogy az intézetben ma uralkodó rideg,
kedély tel ölő szellem természetesebb, szívesebb, családiasabb . hangnak
adna helyet, hogy az ott képzett növendék ne csak a saját tudománya
túlbecsülését, hanem a nemzeti művelődés többi munkásaival való össze-
tartozóság érzetét s a közmívelődés mindenfökú tényezője iránt való
egyetemes érdeklődést is hozzon onnan magával.

Szükségesnek látom a dédelgetett, sokaktól irigyelt. mindenkitől
bámult fontenayi intézet e sarkalatos hibájára rámutatni, mely az általa
czélzott jó eredményeket csaknem illuzóriusokká teszi. '

Ilf. Anglz"a .

Annál jobban esik a Csatornán átkelve, a Oambridge-i Teacher's
College ben meg állapoduom, a mely ideálja annak, a mit az ember ön-
tudatos tanítóképzés alatt képzel. Nem kaptára húzott, hanem a körül ..
ményeknek megfelelő, szabadon, szépen fejlett intézmény ez, melyből
megteremtőjének, vezetőjének emberszeretettel, a társadalom iránt való
nemes kötelességérzettel teli lelke sugárzik. Szép, ízléses, futórózsával .
befuttatott. kerttel körülvett, hivogató épület; az előcsarnokban pál-
mák között a miloi Vénusz, a falakon, folyosón, lépcsőn, a ház min-
den zf'ge-zugában képek, a müvészi remekek másai: Lionardók, Botti-
cellík, Rafaelek, Murillók. Az ebédlőasztal ízlésesen fölterítve, mezei
virággal naponta frissen díszítve; virág a kandallón, a tanári asztalon,
az ablakpárkányokon, a falakon. A folyosók mentén végig szép kis,
nyájas, derült, virággal, képekkel ékes leányszobák, bennük jókedvű,
vidám fiatal leányok, nem ifjú hölgyek, mert maguktartása, modo-
ruk, megjelenésük kifogástalan s ha a pázsitos tennistéren gyerekes
jókedvvel ütik is a labdát, benn a szalonban elmésen. úri hölgyekhez
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illőn tudnak mindenről társalogni egymással és a ház vendégeivd, a
kik vendégeik nekik is, mert nem idegenek ők a háznál, de annak
mintegy leányai, kik otthonukat szeretik és abban boldogok. Lehetnek
is. Mert azzá avatja az a szép, gyöngéd családias élet, melyet ott él-
nek s annak a nagy, melegen érző szfvnek .a szeretete, mely egy csa-
láddá tudja forrasztani a világ minden részéből összeverődötteket. Csak
egy évig vannak ott s az az egy év mégis mélyebb nyomot hagy' lel-
kükben, mint a más országbeli seminariumok 3-4vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAéve. A volt növen-
dékek évek multán is vissza-visszatérnek; India, Afrika, Amerika,
Ausztrália s Európa minden országa képviselve van olyankor össze-
jövetelükön. Beszámolnak volt igazgatój\lknak, a ki immár kedves ba-
rátnőjük, munkásságaikról, kifejtik terveik et ; eszmét cserélnek volt tár-
saikkal, közlik egymással tapasztalaikat s a jóra való törekvésben meg-
erősödve, a reájuk váró küzdelernre megaczélozva, szélednek ujra el.
Olyan alig akadt köztük, a ki hajótörést szenvedett volna az életben;
nagy részük megállotta helyét, vagy kiküzdötte szfvós kitartással s nem
fáradt bele a küzdelembe, hanem vidáman veszi fel a küzdelmet tovább.")
Némelyikük misszionárius Indiában; más Afrika négerei közt térít; más
az Antillák felszilbad~lt rabszolgáit oktatja; más az ausztráliai gyarma-
tok gyermekeit gondozza; más otthon, skót szülőfalujában tanít vagy
a London erkölcsi nyomoraban sülyedezőket iparkodik megmenteni;
más fiúkat készít elő gimnáziumra; más nevelősködik valahol a kon-
tinensen. Csak egyet nem leltem köztük : sorsa ellen zugolódot. Mind

.örömmel végzi elvallalt munkáját s mind jókedvűn alkuszik meg a sors-
sal s békétlenség nélkül viseli el helyzete kellemetlenségeit.

Nem lehet ez csupa véletlen. Kell ebben részének lennie az inté-
zet szellemének is. Mi erősítné úgy meg ezeket a fiatal lelkeket, mint
az az egészséges erkölcsi légkör, az erkölcsi szabadság légköre, mely
ezt a házat körülveszi. Példával maga az igazgató jár elől. Nincs ö
neki paragrafusra fejtett hatásköre; nem ellenőrzi őtet tan felügyelő. A
saját józan belátását, a saját lelkiismeretét, a saját munkás ösztönét, a
saját jó szive és lángoló lelkesedése sugallatát követi mindenben; azért
ér rá mindenre; azért van otthon mindenkinek; azért nincs szüksége
külön hivatalos órára; azért nem utasít el senkit; azért mindig vidám,
azért. van résztvevő szava mindenkihez: azért ér rá mindenki érdeké-
ben eljárni; s azért nem fárasztja a munka, pedig hajnaltól késő estig
szakadatlanul dolgozik annyit, hogy háromnak is elég volna.

Ez a példa ragadja magával az egész háznépet, még a cseléde-
ket is. Nem mindenki bír ennyit, de mindenki örömmel tesz annyit, a
mennyit bír. Nógatásra nincs szükség. Mintha mindenki a saját akarata
szerint tenne: pedig mindenki az ő példáját követi, csakhogy öntudat-
lanul, szeretetből.

') Némelyek olvasóim közül ezt talán csak a véletlennek tulajdonítják. Azonban
tévednek. Épp abban áll a kiváló nőnek nevelő hatása, hogy élni tanítja meg növendé-
keit; a magányos életre kárhoztatott nőnél végzetessé válható szentimentálizmust a leg-
nagyobb gonddal gyomlálj a ki lelkükből s a helyett az életkedvet s az energiát iparko-
dik bennük minden lehető módon felkelteni és kifejleszteni; nevelői müvészete épp ebben
nyilvánul legfényesebben.
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De lássuk ez intézet külső szervezetét. Egyesület hozta létre ezt
is, mint Angliában csaknem minden kulturális intézményt. Az intézet
szervezését, a szervezet megelevenítését rábízták annak igazgatójára s
szabad' kezet engedtek neki. Az intéze!be oly fiatal, 18-20 éves leányo-
kat vesznek föl, kik tanítói gyakorlatot, szakképzettséget és oklevelet
akarnak szerezni. Ingyen hely nincs; minden tanuló fizetni tartozik a
105 font (vagy is 1260 frt) tartásdíjat. A tanfolyam egy évig tart s ki-
zárólag a paedagogiai szakképzésre szorítkozik; még pedig képez óvó-
nőt épúgy, mint el. vagy polg. isk. tanítónőt. Az általános műveltsé-
get a növendékek részint az egyetemen, részint valamely más, felsőbb
iskolában szerezték. Az egyes tárgyaknak, mint a történelemnek, nyel-
veknek, mennyiségtannak csupán módszertanát adják elő. Tanítás na-
ponkint 2-3 órában van. Csupán a pedagogiai tárgyak (lélektan, logika,
methodika) hallgatása kötelező; ezeket maga az igazgató adja elő. Az
idő nagy részét a tanítási gyakorlatok foglalják el, még pedig egész
angolos rendszer szerint. Az intézetnek t. i. gyakorló iskolája nincs,
hanem e helyett a helybeli és környékbeli legkülönbözőbb fokú és

. rangú iskolaba látogatnak el (a vidékre persze bicziklin, mert Ang-
liában a biczikli nem fényűzési czikk, hanem a legolcsóbb s leggyor-
sabb közlekedési eszköz), óvódába, fiú s leány el. iskolába, polgáriba.
stb. és ott tanítják a legkülönfélébb tárgyakat; egy-egy délelőtt 8-10

növendékre is kerül a sor; igazgatójuk valamennyit szemmel .tartja s
észrevételét nyomban hazatérte után mondja el, de mindigvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAnégyszem
köZt. A hatás meglepő. Néhányszori tanítás után a legfélénkebb is
megügyesedik. De gondja van rá, hogy mindegyikre minél gyakrab-
ban kerüljön a sor. - Igen nagy pedagogiai értékük van a bizalmas
jellegű megbeszéléseknek, mikor a tanulók igazgatójuk kandallója köré
gyűlve, adják elő a különféle iskolákban tett megfigyeléseiket s igaz-
gatójuk beéri azzal, hogy igazgatja, helyes nyomra tereli kritikájukat.
Egész tanításának jellege nem pedáns, szigorú tanítás, hanem inkább a
jóakaratú felvilágosítás, tanácsadás; sohasem erőszakolja rá nézetér ta-
nítványaira, de azért, persze, ők előbb-utóbb önkényt elismerik annak
helyességét. .

A rendszeres oktatás kiegészítője ott is angol divat szerint a fel-
olvasások vagy szabad előadások a legváltozatosabb tárgyakról, kiváló
szakemberek, akár elméleti tudósok, akár gyakorlati politikusok stb.
részéről. E felolvasások után a növendékek kérdéseket intéznek a fel-
olvasóhoz a fölvetett kérdést illetőleg; úgy, hogy sokszor egész új
eszmekór nyílik meg előttük; de megszokják azt is, hogy komoly dol-
goklioz okosan, értelemmel s a saját belátásuk szerint szóljanak. Hogy
az egyoldalúságot kikerüljék, melyre a tanítóember mindig hajlandó,
maguk a tanulók is tartanak időnkint szabad előadásokat, csakhogy
oly tárgyról, mely rendes tanulmányaik körén kívül esik; az anyagot
hozzá maguk gyüjtik össze, önállóan dolgozzák fel; az intézet könyv-
tára, napilapjai és folyóiratai, természetesen, mindig rendelkezésükre
állanak.

De egyébbre is van gondja igazgatójuknak. A művelt osztályok
társadalmi kötelességeinek tudatától áthatva, alkalmat nyujt nekik, hogy
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a szegény néposztálylyal érintkezhessenek vagy az intézetben tartott
vasárnapi teákon, mikor is a derekabb munkásokat gyüjti maga körül
egy-egy kis zenei, szavalati előadás meghallgatására, vagy eszmecseréte
s azokat a növendékek szolgálják ki; vagy pedig magával viszi Őket,
mikor a szegényeket látogatja, vagy a város társadalmi mozgalmaiban
vesz részt. Nem zarja el őket semmitől: ha az alkalom úgy hozza ma-
gával, részt vehet nek a társadalmi élet minden örömében, minden fon-
tosabb mozzanatában. De bárki legyen vendége, azokkal együtt min-
dig maga is növendékeivel egy asztalnál eszik s azokat mindig meg-
hivja magához, bemutatja őket vendégeinek; így szoktatja őket finom,
gyöngéd modorra, így szélesíti szemhatárukat, így fejleszti egyéniségü-
ket, így adja meg az irányt gondolkodásuknak, így tisztázza zavaros
fogalmaikat, így szoktatja őket türelemre, méltányosságra mások iránt,
s a vele való folytonos érintkezésben s e szép, szabad élet hatása alatt
így alakul ki jellemük. Még hány apró vonást mondhatnék el e csodá-
latos nőnek nevelői eljárásáról. De talán fogalmat ad róla ennyi is.
Csak még azt tegyük hozzá, hogy intézete életét ép úgy áthatja a mély,
erős, őszínte és bátran vallott vallásos érzés, mint az igazi angol csa-

. ládi életet. Reggelenkint ő maga olvassa háza népének az evangéliu-
mot, együtt imádkozik, együtt énekli a zsoltárt velük .ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

*
. * *

De nem folytatom. Tisztelt hallgatóim az angol Pupil Teachers
rendszert úgyis ismerik. Nálamnál hivatottabbak foglalkoztak azzal e
körben. Engedelmükkel csak egy-két dolgot fogok még megemlíteni,
melyek a mi szempontunkból fontosak.

1. Először is: melyikvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBArendszer felel meg legjobban a mi viszo-
nyainknak ? Az angol aligha; mert sikere az egyes erők kiválóságán
fordul meg, a mitől szakadatlan munkásságra hivatott szervezet műkö-
dését nem lehet függővé tenni. Állami szempontból a franczia volna
legjobb, mert leginkább biztositná az egyöntetűséget; de azzal a mó-
dosítással, hogy a helyi szükséglet et az egyes vidékek nemzetiségi, tár-
sadalmi s egyéb viszonyait nagyobb figyelembe kellene venni.

Én úgy vélem, hogy a mi viszonyaink mellett a territoriális .rend-
szer határozottabb és intenzivebb kifejlesztése volna kivánatos.t) Lehe-
tetlen, hogy bármilyalapos tanítás mellett is, mindenik képző ki-
merítően kiterjeszkedjék mmden egyes országrész ethnografiai s egyéb
sajátos viszonyaira. De ez nem is szükséges;. elég, ha mindegyik a
maga vidéke viszonyaival foglalkozik kimerítően, megadva a szükséges
nyelvismeretet is - az erdélyrésziek az oláh, a délvidékiek a szerb, az
északiak a tót nyelvét; hogy a tanító, a nép nyelvét bírva. eszejárá-
sához, lelkéhez könnyebben hozzáférhessen s rokonszenvér. bizalmát
könnyebben megnyerje. Nagyon fontosnak tartom azt is, hogy a taní-
tókat ne sokat változtassák; mert ép ezen a pályán a siker javarésze
a viszonyok ismeretén s az egyénnek a társadalmi életben is érvényesülő
s az évekkel erősödő és mélyebbre ható erkölcsi befolyásán fordul meg.

Magyar '.raidtóképzö.

1) Ezt hangoztatta, Radó Vilmos is már a "Magy. Paed." legelső évfolyamában.
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2. Fontos, körülmény avutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAtúlnépesség. A most említett országokban a
növendékek létszáma sehol sem haladja meg a roo-at ; azon többnyire
jóval alul marad, a mi a nevelői czélt tekintve, nem is lehet másként.
Holott nálunk egyetlen intézetnek 225 növendéke is van, a mi az egyé-
niség megfigyelését s a nevelő hatást illuzoriussá teszi, főkép az inter-
nátusi tanerők csekély száma mellett. De a tanítást is megnehezíti s a
tanítókat is meg terheli. Az egyes (főkép a fővárosi) képzök túlnépes-
ségén talán a tanulőknak a többi képzőkben való elosztása útján le-
hetne segíteni, még pedig lehetőleg az előbbi pontban jelzett elv sze-
rint ; ez a deczentralizáczió, mint egyéb téren, úgy itt is az egészséges
fejlődést mozdítná elő.

3. Mi helyesebb: a tiszta szakképzés-e, mint Cambridgeben,
vagy a szaktanfolyam, mint Zurichben, vagy az á lta lános s szakképzés
egyesítése, mint Francziaországban? Én a cambridgei rendszert tartom
leghelyesebbnek, már csak azért is, mert ott nem éretlen, sokszor csak
szüleik óhajának engedő gyermekekkel van dolga a képzőnek. de a
tanítói pályát hivatásból választott, kész. művelt egyénekkeL Ez azon-
ban a mi viszonyaink közt kivihetetlen, hacsak a Nőképző-Egyesület
rá nem szánja magát a próbára. A leánygymnáziumból s egyetemről
kerülne növendék elég. Tehát marad a franczia rendszer, de feltétlenül
kevesebb óraszámmal s nem kizárólag a gyakorló iskolára szorítkozó
tanítási gyakorlatokkal ésa nép. illetve a polg, iskolai tananyag teljes
mádsseres feldolgozásáva l. Ennek hiányos voltát sínylik ugyanis főkép
a szaktanítók többé-kevésbbé mindenütt ; innen van az, hogy sokszor
képzett tanító vagy tanár sem ér el kellő eredményt. Francziaország
népiskoláiban ezen a kitünő módszertani vezérkönyvek megfratásával
segítettek; nálunk e vezérkönyvek nagy része még megírásra vár.

4 A tanerőket illetőleg sem a kizárólagos férfi-, sem a kizáróla-
gos női tanárrendszert nem tartom helyesnek, hanema vegyes tanári
kart; úgy azonban, hogy az igazgató' tanítőnöképzőben feltétlenül nő
legyen. A tanerők kiképzését illetőleg pedig a választmány nézetét val-
lom én is: hogy több évi tanítói gyakorlat kell a megfelelő fokú nép-
iskolában; tehát el. képzői tanárnak elemiben, polg. képzőinek polgá-
riban s i. t., nehogy mi is Fontenay hibájába essünk. A gyakorló iskola
s methodika tanárául feltétlenül valamely kiváló, tapasztalt tanító lenne
kívánatos; a kettő egy kézben is egyesíthető volna, mint Zurichben.

A mi tanítóképzői tanító képzésünk, úgy a mint az a paedagógiumnál
s az Erzsébet-intézettel kapcsolatban szervezendő tanfolyam ban kon-
templálva van, szerenesés haladást mutat akár a tranczia, akár a svájczi,
(a hol ilyen voltakép nincs is), akár az angol tanítóképzői tanárképzés-
sel szemben. Ohajtandó csak az volna, hogy e tanfolyamba nem csupán
tanulmányaikat most végzett kezdők, de egy-két évi gyakorlattal már
rendelkező tanítók is lépjenek; későbbi képzőintézeti tanárkodásukat ez
nagyban megkönnyítené, mert megadná tanításuknak a biztos tapasz-
talati alapot. Egyetlen bökkenő a nyugdíj kérdés volna; némi jóakarat-
tal azonban ezt, azt hiszem, meg lehetne oldalni ; ily fontos kérdésben
kicsiségeken felakadni kár volna.

5., Ujabb időben, a viszonyok nyomása alatt, minthogy a tanító-
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képzök tulságos ostromnak vannak kitéve, nálunk aktuális _kérdéssé
vált az: helyes-e a tanítónő s óvónőképzés egyesítése, sőt legujabban
ez irányban már kisérleteznek is.t) Francziaországban, a hol külön ővó-
női képzés nincs, a tapasztalat azt mutatja, hogy az el. isk. oklevelet
szerzett tanítónők óvónőül alkalmazása hiba, mert a kielégítetlen arnbi-
cziő az óvóda elhagyására ösztönzi vagy sokszor a kicsinyek agyon-
tanításáraragadja őket. Az óvónői munkakör betöltéséhez másfajta
hajlamok és -egyéní tulajdonok is kellenek, mint a tanítónőihez. Talán
kevesebb tehetség, kevésbbé éles ész is elég (? Szerk.); de igen sok-
kal több türelem, szelidség és szerényebb vágyak; én legalább sok
esetet tudok a hol kitünő óvónő vált oly fiatalleányból, ki a tanítónó-

képzői felvételi vizsgán megbukott; de tudok nem egy példát az ellen-
kezőre. Az eperjesi tervet sem tartom 'eg észen szerencsésnek, mert a
leendő tanítónak általános míveltség is szélesebbkörű, szakmíveltség is
más irányZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAú kell, főkép a ki még felsőbb fokú képesítést is óhajt sze-
rezni, - mint az óvónőnek. Bármely ép kedélyű, értelmes, szelíd, türel-
mes nőből válhatik derék óvónő; a tanítónőben ehhez magasabb tokú
intelligentia, magasabb fokú szakképzettség, sőt biztosabb társadalmi
modor is kell, minthogy állásánal fogva arra van hivatva. hogy a tár-
sadalomnak, amelyben él és rnüködik, ép intelligentiájánál fogva, bizo-
nyos fokig irányt adjon s arra erkölcsi befolyását öntudatosan érvé-
nyesírni tudja. Mind eszempontokból én a svájczi rendszert tartom leg-
helyesebbnek, hol az óvónői tanfolyam egy évből áll s a képzés túl-
nyomón gyakorlati. A svájczi [főkép a zürichi) óvódák csaknem töké-
letes működése ezt a rendszert fényesen igazolja.vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

5. Nevelő ha tá s szempontjaból Cambridge jár legelől. Erre foko-
zott mértékben kell törekednünk nekünk is; el kell átnunk a leendő
tanítot azzal a társadalmi műveltséggel, melyet állása megkíván s mely
működését nagyban meg fogja könnyíteni; ez még ma nincs meg min-
denütt (külföldön sem), s ezt sínyli is a tanítóság, főkép ez gátolván
az óhajtott társadalmi tekintély kivívását. E mellett lehetőleg ki kell
fejleszteni az egyéniséget, az it élő képességet, az önfegyelmezést; s ön-
tudatossá tenni a társadalmi viszonyokból eredő kötelességeket ; a ta-
nitó tudatosan menjen -neki feladatának, ne legyen a véletlenre bízva.
Kellő tapintattal a leendő tanítot mindenről [el lehet világosítani. Tu-
datossá kell tenni előtte fajunk hibáit és erényeit; a történelmi oktatás
erre számtalan alkalmat nyujt; a nemzetiségek jelleme, kedély- és lelki-
világa iránt érdeklődést kell kelteni; meg kell értetni a társadalmi vi-
szonyokat: az egyes csoportok (a parasztság. a munkásosztály, a pol-
gárság, a birtokos osztály) helyzetét és fej lődését ; a felekezetek viszo-
nyát; s teendőit mindezekkel szemben. Ez nem a' képzőbe való.--
mondják? Az első osztályba nem, az igaz - de a IV. éves növendék
18-20 éves ifju; vagy pedig felnőtt lány; ha nem tanulna. már asz,
szony lehetne; de így is hall mindezekről, a mint az intézetből kilép,
otthon, családias körében. Nem helyesebb-e, ha minderről tanítója vilá-
gosítja [el. ki ezeket bele tudja illeszteni gondolatkörébe s egyszersmind

1) Eperjesen.



megmutatja a helyes útat, melyet követnie kell, mintsem, ha a vélet-
lenre van bízva s esetleg az életbe kilépve, elfogult itélet alapján, ferde
világításban látja meg mindezeket, sokszor későn ? . Vajjon az így elő-
készített, tisztán látó tanító nem fogja tudni hivatását okosabban, biz-
tosabban betölteni, mint tudatlanságban hagyott társa, ki az oláh
faluban, melybe kinevezték, csak börtönt lát, melyből szabadulni igyek-
szik? S ha talán polgári iskolába kerül, nem fogja tudni. növendékeit s
általuk közvetve szüleiket is, s esetleg az egész kisváros társad almát
józanabb csapásra terelni, mint öntudatra nem jutott társa, ki talán
úszni fog az árral maga is? Teljesen az ősztönre bízni mindent nem
lehet; a fiatal léleknek öntudatos irányításra van szüksége, hogy útjá-
ról le ne térjen és czélját ei ne teveszsze. S a tisztán látó tanító az
ily nemesebb munka teljesítésében ki fogja elégíthejni nemesebb becs-
vágyát is s meg lesz óva a néptanítók eredendő betegségétől: az elé-
gedetlenségtől.

Én' szivből óhajtorn, vajha a mi képzőink is, megértve a megval-
tozott viszonyok parancsoló intelmét, mielőbb igyekeznének aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAta n í tó -

képzést a megváltozott viszonyok nak megfelelő irányba terelve, a nem-
zet felvirágzását s a társadalom békés fejlődését még hathatósabban
szolgálni, mint eddig.vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Geőcze Sarolta .
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A . t a n í t ó k é p z é s r ö l és a t a n í t ó k é p z ő - in t é z e t e k r ő l

- A 1897-98. évi tanítóképzó-intézeti ér tesítók ismer tetése.

- Harmadik közlemény.

VI.

A c s ik s o m ly ó i róm. k a t h . t a n í t ó k é p z ő - in t é z e t é r t e s í t ő j e az
1897-98. tanévről.

Szerkesztette: Karácsony Józse! igazgató.

Az értesítő Karácsony József igazgató cA tanító vallási és társa-
dalmi műveltsége s czímű értekezésével kezdődik. Ertekező a bevezetés-
ben azt mondja: «E két műveltségben: a vallási- és társadalmiban ki
van merítve a tanítónak úgy, mint minden erkölcsi lénynek belseje,
becse, jelen és jövendő sorsa, földi hivatásának sikere és mennyei ren-
deltetése.s Majd tovább azt olvassuk, hogy az igazi műveltség alap-
elemei: a j aczél és az ész ismerete; b] az erkölcsök vagyis erények
mindenkori gyakorlása; eJ észszerű módon való értékesítése hivatás
köréhez tartozó tudásának. A tudós, ha az ok ok lánczszemének utolsó-
ját kérik tőle számon, száraz, tikkasztó, görcsös logikával kinlódik,
Pedig egy' lépéssei kellene tovább mennie s meglátná, illetve találná a
valódi tudományok kánaánját: a revelátiót, mely megvilágítaná mind-
azt, mi a sejtek seirnek misztikus labirintjében homályos volt. Itt van
az elmék elágazás nak válaszút ja. Az előbbi leesal az anyagelvi világ-
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nézetbe, a másik felvezet Istenhez. A teremtés fogalmához. elégséges,
ha Isten az eredményt másodokok. felhasználásával állítja elő. Ilyen
másodokok a szülék, kik az anyagot közvetítik. A teremtés anyaga már
előbb, Isten közvetlen teremtése által létet nyert, most azonban a
másodokok .közrernűködésével emberi formát nyert. Az eredmény Istené,
ki közvetve idézi azt elő. Mikor az anyag elő van készítve a test szá-
mára, Isten megteremti számára a lelket. Ezután jő a nevelés művésze-
tének hatása. Ez a revelátió,ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAv a g y is a hittudomány és a korrektirányú .
ember józan bölcselete. Tiszta, mint a felhőtlen ég. mely mellett eltör- ,
pül megsemmisül ,a Lamarck, Comte, Hegel, Darwin, stb. stb. elmélete.
Es így tovább.' Ertekező erősen ostorozza a természettudósokat, kik'
áltudósok. Majd Luthernek is juttat egy-két erős jelzőt. Azt állítja,
hogyvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAszent »use nélkül igaz istenz' . tisztelet képtelenség esdles vz'lágon.
Isten elmondta mindazt, mit az ember czéljára, boldog ságára nem tudott.
Ez a dogma. A dogmával a tanítónak teljesen tisztában .kell lennie.
Elíteli Felméri Lajos nézetét mely szerint: «az ember foglalkozása:
küzdés az 'emberi eszmékért; czélja: élni és emberré lenni.s

A földi lény haladása csak egy lehet: az ég felé, Isten felé. A
tanító, nevelő eszményképe maga a Krisztus. Legyen a tanító béke-
szerető, türelmes, kegyes. jóságos, hosszútűrő, szelíd, erőshitű, szerény,
tiszta stb. stb. . .. A tanító ragyogtassa körül értelmét tiszta tudással,'
vonja szivvilágát erkölcsi fénybe. Ily alapon s úton édes lesz életpályája,
édes öntudatának szava: hogy önmagát is, növendékeit is egykor vissza
adhatja a nevelők mennyei eszményképének : az örök Jézusnak.

Az értekező a krisztusi erényeket prédikálja, de maga elvesztette
lába alól a vallási türelem, a békeszeretet talaját; elmondja: - Szeresd
felebarátodat mint önmagadat ;» de nem igen gyakorolja ez értekezés
tanúsága szerint. Ez, különben sok helyen, különösen a tanító nevelői
s társadalmi ténykedésére vonatkozó igen becses fejtegetéseket tartal-
mazó értekezésének. színvonalát csorbítja. Értekezésének első része, itt-ott
későbbi fejtegetései is, nem értesítő keretébe valók.

Az értesítőZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI I . részében az 1897;.....98. tanév főbb eseményeit talál-
juk. Földes József volt ig. tanár 1897. jul, 24-én meghalt, helyébe
Karácsony József lépett. .

A tanári kar 9 tagból áll, kik között úgy látszik, három rendes,
a többi 6 inkább óraadó.

Az intézet költségei: .tanári rendes járulékok 2500 frt, tiszteletdíj
520 frt, igazgatói s felügyelői díj 200, összesen 3220 frt. Fedezet: tanul-
mányi alapból 1190 frt, iskolák alapjaból 1 J 70 frt, Fogarassy alapból
700 frt, a püspök sajátjából 16o frt. Osztö'ndíjak: ro-szer i l . 40 frt. =
400 frt. 4-szer a 60 frt = 240 frt. A ,vármegye harmónium beszerzés re
350 frt segélyt utalt ki. .

Internátus áll 1 tanuló- és 3 hálóteremból. A növendékek fejenként
7 frtot fizetnek fűtés' és világítás czímén.

A végzett tananyag, lévén a tanítdképző há rom osztá lyú, nem kóze~
lítz' meg az á llami tanterv á lta l előír t mér téket.

Az önképzőkör 22 év óta áll fenn, A felolvasások, szavalatok
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mellett 8 gyakorlati tanítás is volt, A kör bevétele 46'76 frt, kiadás
21"50 frt, maradvány 25'26 frt. Tőkésítés, s önsegélyezés nincs?ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A gyakorló-iskola 4 osztálya 72, növendékkel, 2vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAteremben kül/in-
külön tanítóva l. A II. éves növendékek hallgatták a tanításokat, a Ill.
éves növendékek hetenként tanítási 'kisérletet tartottak. Az írásban
kidolgozott tanítást három növendék bírálta meg tananyag, tanmenet,
tanalak, nyelvezeti szempontok alapján, ezt követte a mődszertan taná-
rának felülbírálása. A fellépést az összes Ill, osztályú növendékek írásban
bírálták meg. Két tanítóval bíró gyakorló iskolában minden tekintetben
nagyobb eredményt lehet elérni, mint a minőt az értesítő feltüntet; a
gyakorlati kiképzésnek ez a módja sok, sok kívánni valót hagy maga után.

Az egészségügy jó, fegyelem szintén jó,
Statisztika. Rendes tanuló az 1., II., Ill. osztályban 47, magán-

tanuló 2 5 ! Kik között I I óvóképzőt végzett, ezek nők ( A miniszteri
rendelet 1 ?)

Az órarend szerint tanításokat d. e. 8- I 2-ig d. u. 2-3-ig tarta-
nak. A napnak többi része szabad. .Majd a növendékek érdemsorozatát
találjuk tantárgyak szerint .. Röviden áttekinthető összeállítás nincs.

Tanképesítő vizsgálatra 14 férfi, 2 nő növendék jelentkezett Ezek
között I jeles, 4 jó, 8 elégséges, 2 elégtelen eredménynyel vizsgázott.

A képesítö vizsgálati írásbeli tételeit nem közli az értesítő. Hiány-
zik a gyakorló-iskola » órarendje, az intézet felszerelése, taneszközök.
gyűjtemények, a gazdasági oktatás czéljaira szolgáló berendezések;
szőval az intézetról nyújtott ismertetés egyoldalú ; az intézet maga z"s

csonka , így tanítási eredménye sem állhat a kor kívánalmának megfelelő
seínvonalon, bár a tanári karban s az igazgatóban meg van a nemes
búzgalom.

VII.

Az egri érseki róm. kath. tanítóképzö-int,ézet értesítöje
1897-98. tanévröl.

. Közli: Vineze La jos igazgató.

Az intézet- tanárkara 10 taghól áll.
Az intézeti események rovata közli Babik József «Zengő szobrok s

czímű beszédét, melyet a •Tíz szobor» ünnepségéri 1897. decz. ro-én
tartott. E beszédben bemutatja szónok a tíz szoboralak életrajzát. A
szépen átgondolt beszédet a mély hazaszeretet meleg lelkesedése teszi
valódi becsűvé.
,. Agyakorló-iskola. A gyakorlati kiképzés czéljaira az egri belvárosi,
de a tanítóképzés ezéljára teljesen átengedett r. k. belvárosi- iskola szol-
gált. A II. o. növendékek heti egy órát hospitáltak a lyceumi elemi
iskolában, jegyzeteket vezettek. A Ill. o. növendékek működése főleg az
1. és II. elemi o terére szorítkozott. A próbatanításokról a növendékek jegy-
zeteket vettek fel, .eszmecserét váltottak. A tanév elején órarendet:
tananyag részletezést készítettek. A tanításokat előzetesen írásban dol-
gozták ki, a szaktanár bírálta felül. A próbatanítás után a tanító ön-
magát bírálta meg, azután a képző taná r felhívásá ra az osztály társak



- Szerkesztette:vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAGuzsueniiz Vilmos h. igazgató. -

Az 1897-98. tanév nevezetesebb eseményeinek felsorolásával
kezdődik az ertesító,

1. Vallásos és hazafias nevelés. A. magyar katholikus néptanító
eszményképét így írja le az értesítő: «Hitében legyen szilárd, az egy-
házhoz való ragaszkodásban hű, hazájának szeretetében példányszerű,

bíráltakZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAj az eredmény jegyzőkönyvbe vétetett. A IV. o. növendékek a·
második félévben már ossta tlan iskola vezetésében gyakorolták magukat.

A II. évfolyam növendékei 32 iskolalátogatást teljesítettek. A Ill.
o. növendék látott 16 példány tanítást, résztvett 4 előkészítő munkálat-
ban, tanított 4-szer, társainak tanítását látta 54-szer, résztvett 60 bírálat-
ban, jegyző volt 4-szer. A IV. osztályú növendék látott a reáliákból 12,
az osztatlan-iskola vezetéséből 4 példány-tanítást, résztvett 4 előkészít6
munkálatban, készített reáliákhoz 3, osztatlan iskolához 1 dolgozatot,
ugyan annyiszor tanított, látott társaitól 76 tanítást, résztvett 80 bírálat-
ban, jegyző volt 4-szer. A négy csoportból álló osztatlan iskola veze-
tésére hetenkint egy-egy teljes délelőttöt fordítottak. A gyakorlati
kiképzés hibája, hogy a növendék a sok látás mellett keveset tanít.
Az egy-egy növendékre eső tanítás több, Is főleg az egyhuzamban,
megszakítás nélküli tanítást tekintve, hosszabb lehetne. Ez a mód a
tanításban való jártasságot, önállóságot nagyon elősegítené.

Az intézet fentartásának forrasai. Az intézetet 1828 ban Pyrker
F. László állította fel. E czélra gyűjtött 22397' 5 váltó frtnyi összeget,
mely 29113'56 frtra emelkedett. A Rajner-féle alapítvanyból évenként
856'03 frtot fordítanak az intézet czéljaira. Az egri Érsekség és Fókáp-
talan 910 frttal járul az intézet fentartásához.

A növendékek segélyezésére 2000 frtot fordítanak 30 - 100 írtnyi
részletekben. Egyes növendékek ezenkívül élelmezést is kapnak az
érseki s kanonoki háztartásnál. Ezenkívül szám os jutalmat S ösztöndíja t

. kapnak a szorgalmas növendékek.
A «Mindszentys-kör az önképzést mozdította elő. Elnöke Babik

József tanár. Tartottak 22 ülést. A kör anyagi helyzerét az értesítő nem
tünteti ki. Vari-e önsegélyzője a képzőnek ?

A növendékek -száma : 1. o. 22, II. o. 12, Ill. o. 15, IV. o. 20.
Statisztikai kimutatás nincs.

Tanítóképesítő-vizsgálatot 26 növ. tett. Kitünő 1, jeles 9, jó 14,
elégséges 2.

Kár, hogy az értesítő nem nyujt kimerítő ismertetést anagymúltú
intézetrő1. Hiányzanak: a tananyag, az órarendek, az irásbeli dolgozatok,
ú g y az egyes osztalyokéi, mint a képesítő vizsgálatokéi, a gazdasági
oktatás czéljaira szolgáló berendezések, könyvtárak, felszerelések ismer-
tetése. Szeretem az értesítő hangját, mely magáról énekelvén, jelzőket
nem használ.

VIlI.

Az esztergomi kir. érseki tanít6képző-intézet értesítője az
1897-98. tanévről.



jellemében szeplőtlen és a becsületességben megingathatatlan.». Ezt az
eszményképet megvalósítani tűzte ki czélúl a tanári testület. Az ifjuság,
a leendő tanító tudjon és tanítson tekintélyt tisztelni, munkát becsülni,
a felsőbbség iránt engedelmeskedni.

II. A cSegítő-e6yesületeh ez év folyamán alakítottak meg. Az
egyesület szabályzatát a miniszter megerősítette. Vagyonálladék már
ez évben 2400 frt

Ill. Tanulmányi és fegyelmi ügyek. Az intézetnek intemátusa
nincs, a növendékek magánházakban laknak; daczára ennek, a gondos
felügyelet eredménye az lett, hogy nag yobb fegyelmi kihágások nem
fordúltak elő. Behoztak az idöközí értesÍtőket. Az itjuság az «Eszter-
gomi Gazdasági Egyesület» telep ére járt ki a szak tanár vezetése alatt
a gyakorlati ismeretek elsajátítása végett. A jövő tanévtől kezdve saját
gyakorIókertje lesz az intézetnek. Az önképzőkör vagyon a 675 frttal
szaporodott. Az intézetnek jól szervezett zene- és énekkara van.

A II. fejezetben a szorgalmi idő főbb mozzanatait sorolja elő az
értesítő; ez évben a IV. évfolyam számára új itantermet alakítottak.

Segélyek és jutalmak czím alatt a sok kisebb-nagyobb ajándéko-
zásokról, az itjuságnak kiosztott ösztöndíjakról számol be az értesítő.
Az ösztöndíjak összege !OO-IO frt közt váltakozik. A tapintézet jótéte-
ményét is többen elvezték. A szegénysorsú növendékek tankönyveket,
hegedűk et is kaptak.

Az önképzőkörben szavalat ok előadásával birálatával, irásbeli dolgo-
zatokkai, pályatételek teldolgozásával, ünnepségek rendezésével foglal-
koztak a növendékek. A könyvtárban 606 drb munka van.

Gyűjtemények. A tanszergyűjteményben a tanári könyvtárban
örvendetes szaporodást jelez az értesítő.

A tanári kar 8 tagból áll.
V égzett tananyag az állami tanterv méreteinek keretében mozog ..

A magyar nyelvből a következő irásbeli t~teleket dolgozták fel:

tIvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAosztá lj.

A) Reproduktív dolgozatok:

I. A gondviselés útja (vázlat alapján).
2. Világos vára (olv. kivonat).
3. Szülőföldem (költeményátalakítás).ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
+ Füstbe ment terv (oly. bővítés).

B) Önálló dolgozatok.
,

5. A ló.
,6 . Éneklő madaraink.
7. Alföldeink jellemzése.
8. Az egészséges lakás kellékei.
9.' Vihar a májusi kirándúláson.

10, A nyár örömei.



185vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

II osztá ly.

I. Szüret.
2. Esztergom és környékének állatvilága.
3. Az iskola egészségügyi kellékei.
4. Magyarország és ChinaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA( ! szerk.) összehasonlítása.
5. A ragadozó és rágó emlősök összehasonlítása.
6. A nyelvoktatás eszközei; különösen az élő beszéd.
7. Hazánk gazd. növényei.
8. A tavasz örömei.
9. A könyvnyomtatás fontossága.

10. A májusi kirándulás tapasztalatai.

lJl. osztá ly.

1. Az ősz.
2. V ándormadaraink élete.
3. A hőforrások és azok felhasználása az életben.
4. A fogalmazás módja és fontossága a népiskolában.
5. A hazaszeretet.
6. Róma alapítása.
7. A népiskolai munkatanítás fontossága.
8. A nemes fémekről és azok felhasználásaról.
9. A májusi kirándulás módszertani felhasználása földrajzi és tör-'

ténelmi szempontból. .
10. A szünidő iskolaegészségügyi szempontból.

IV osztá ly.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1 . A magyar nyelv tanításának czélja, anyaga, anyagberendezése
és eszközei.

2. A magyarok megtérése.
3. A nyelvfejlesztők és a nyelvfejleszrés hatása az irodalomra.
4. Az erkölcsi érzelmek neveléséről.
5. A természettudományok társadalmi haszna.
6. Az alapvető földrajzi oktatás és annak fontossága.
7. Első gazdasági kirándulásunk.
8 . .Iskolázásunk az 'Árpádok alatt. .
A házi dolgozatok szorosan 'a tananyag földolgozásának rendjéhez

simultak. A feldolgozott tantételekre önállóan szerkesz tett, vagy olvasmá-
nyokból gyüjtött példákat készítettek. ,

A házi dolgozatokat a II. és a felsőbb osztályosok magúk javí-
tották. Egy-egy növendék 4-6 dolgozatot kapott javításra. E javítá-
sokat előbb az illető dolgozatok készítői és a szaktanár birálták fölül.

Az iskolai dolgozatokat maga a szaktanár javította s a javítást
külön e iczélra hagyott havi egy órában. kőzösen megbeszélték.

A gyakorlati kiképzés a képzőhöz tartozó négy osztályra s egy
tanítóval bíró gyakorlói<;kolában eszközöltetik ; előkészületból és gya-
korlati fellépésból áll, miben a Ill. és IV-ed éves növendékek vesznek



részt. A képzést teljesen a módszertan tanára vezeti. A gyakorlati fel-
lépést a következő ro pont alapján birálják meg: 1. a tanító külső
magatartása, 2. a tanító és tanítvány beszédje, 3. tanrnód, tanalak,
4. a tanítás fokozatossága, 5. a kérdések, 6. a gyermek feleletei, 7. a
tanítás eredménye, 8. a fegyelem; 9. az osztály hanulata, ro. aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA'g y e r m e -

kekkel való bánásmód. A tanítás tárgya: a nl. oszt. növ heti egy ( ! }

órában kisérleteztek az irva-olvasásból, (avutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAnormá l szavak mddssere see-
r int) és a beszéd és értelem gyakorlatok ból. A IV. o. növendékek a
többi tárgyakból tanítottak heti 2 (1) órában. Kár, nagy kár. hogy a
gyakorlati kiképzésre ily kevés időt fordítanak. A jó tanítóképzés suly-
pontjának a gyakorlati kiképzésen kell nyugodnia. Tért, jóval nagyobb
tért e fontos munkának 1 .

Az I. osztályban volt 18 rendes, 8 magánvz'zsgázó, ezek közt 2

nö(I), a II. o. 27 rendes, 7 magánvzisgázó, ezek közt 2 nö (1), a Ill. o.
22 r. tanuló, 4- magánvizsgázó, ezek között 2 nö(I), a IV. o. 19 r. 'to és·
2 magántanuló.

A képesítő vizsgálatok május 23-25, jun. 1-3 napjain tartattak
meg. Irásbeli tételek voltak:

1. Pedagógia , magyar . A történettanítás a nemzeti nevelés egyik
legfontosabb tárgya lévén, fejtessék meg: 1. mily jelentősége van a
tantárgynak gyakorlati, 2. nemzeti (politikai), 3. ped;gógiai szem-
pontból?

II. Német nyelv. Geschíchten von Hercules. Fordítás nérnetből.
magyarra.

Ill. Mmnyúégtan. I. Egy derékszögü háromszögben a befogók
közti különbség 3 Im., átfogója 4 1 m.; mily nagy a területe?
. 2. Egy körbe írt derékszögű négyszög területe 124 m, a körülírt
kör sugara 25m.; mily nagy a leírt téglány területe?

3. Egy egyenes kúp oldalmagassága 26 m., a terigely háromszög
területe pedig 240 m.2 Mily nagy a kúp felülete és köbtartalma?

4. Mily nagy egy csonkakúp felülete,' melynek köbtartalma
36758 cm" .. sugarainak viszonya 2: 5 és magassága 36 cm.?

IV. Természettudományok. a ) Természetrajz. Állattan: Az emlős
állatok jellemzése, tartózkodás, táplálkozás, végül rend ek szerinti osz-
tályozásuk.

Növénytan: A növények életrnűködése : táplálkozás, lélekzés, növe-
kedés, •szaporodás, érzékenység, mozgás. .

Asványtan: A vas és érczeinek ismertetése.
(Sokat markoló tételek. Szerk.)
b) Természettan, vegy tan. I. A különböző állású' testek súlypontja.
2. Miben áll a villamos megosztás?
3. A hydrogén előállításának különféle mődja .

. . e) Gazdaságtan. I. A vetésforgás mibenléte, megállapításának
szűkségessége és haszna általában.

2. Mikor, mily talajon és milyen czélból veszszük igénybe a k ü -

lőnféle hengerek és boronák munkáját?
.. 3. Egyszerű rajzban bemutatandó egy körülbelűl 1660 négyszög-

ölnyi czélszerűen beosztott és kezelt oly községi faiskolának a térképe,



.1zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
hol az almásak és csontárosok minden neme egyaránt keresett. A talaj,
középkötöttségű, jó erőben lévő. Az éghajlat o a. nagy szélsőségektől
ment. A térkép világos jelmagyarázattal js ellátandó.

V.vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBARajz. Mértani testcsoport távlattani rajzolása, világ ítás balról.
VI. Szépirá s. Leírása és ütenyezése a mondatnak: e Hazádnak

rendületlenül légy híve őh magyarIs o ,
Az irásbelin 2 jelölt vissza lépett, 3 pedig visszautasíttatott egy

évre. 12 jelölt tett vizsgálatot. Jeles eredménynyel 2, jó-va l 5. elég-o
ségessel 1, három hóra visszautasítottak' hármat, egy évre egyet.

A gyakorlóiskola négy osztályában volt összen (csak!) I~ növ.
A képzőintézetben volt összesen 102 tanuló, tanítási eredmény:

kitünő 1, jeles 18, elsőrendű 42, másodrendű 17, példás viseletű 23,
dicséretes 33, jó- 22.

V égűl a jövő tanévre szóló értesítést találjuk.

IX.

Értesítő a győri kir. kath. tanítóképző-intézetről az 1897-98.

tanév végén.

- Közli dr . Karácsony Imre igazgató. -

A bekezdő czikk a győri kath. tanítóképző-intézet ötven év előtti
megnyitásával foglalkozik. Az intézetet a főelemi iskolával kapcsolat-
ban I778-ban nyitották meg; mint önálló tanítóképző I847-ben állítta-
tott fel. Leirja az' 1847. okt. hó 1S-án lefolyt ünnepélyt, ünnepi beszé.
det. Ar. I848· iki mozgalmak következtében: «Ezen évi utolsó fő próba-
tétek 25. és 27-ik májusban a hadi mozgalmak miatt bevégeztettek.s
A vall. és közokt. ügyi miniszter 1898. decz. 31-én 76351. sz. a. az
intézetről így nyilatkozik: «Ezen intézet úgy elhelyezése, mint felsze-
relése, valamint a' tanári testület és tanítás dolgában egyike a legjobban
ellátott katholikus hasonnemű intézeteknek. :o

Az intézet állapota és működése. Az intézetet dr. Zalka. János
megyei püspök tartja fenn, ehhez hozzájárul a tanulmányi alap éven-
ként 1320 frttal, Győr városa 40 m3 fával, krétával, tintával, szivacscsal
és tornahelyiséggel.

A tanév rendesen folyt le.
Az oktatás az állami tanterv méreteinek keretében mozog.

, A gazdaságtan oktatásához az intézetnek nincs önálló kertje, a
gyakorlatok a kertész et oktatójának- kertjében eszközöltetnek. .

.-,o Gyakorlati kiképzés. A másodéves növendékek heti egy, órát hos~
pitálnak a neveléstan tanára jelenlétében, Jegyzeteket készítenek. A
I l l . o. növendékek heti két, illetve négy fél órában tanítottak. Egész
éven át 102 félórát tanítottak; egy-egy növendékre 4 tanítás, esett. A
IV. o. növendékek az év első harmadában 4 féiórán tanítottak. A
második harmadévben a 4 félórán kivűl hetenkint 3-szor félnapos tanítás
is volt. A I l l . évharmadban minden növendék egyszer egész napon, át
tanított. Egy.egy növendék 7·szer tanított, A tanítások megbírálására
heti egy órat fordítottak. A gyakorlati kiképzésnek ez a mődja némi
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haladást tüntet ugyan fel, dehasonló körülmények között nagyobb
tért lehetne nyitni ezen legfontosabb képzőintézeti tárgynak, még jóval
nagyobb önállóságra képesíteni a növendékeket: '

A taneszközök s könyvtárak állapota fejlődő, ez évben is' gyara;
podást mutat. .

Az intézetnek van cKisfaludy,;Phképzőkör.-e, ének- és zenekara.
A kör több pályadíjat tűzött ki. Mintatanítások előadásával Ts foglal.
koztak. A kőr anyagi állapotát nem tüntett fel az értesítő. Nem volna-e
tanácsos a körrel kapcsolatosan önsegélyző egyesületet alkotni? Példák
mutatják, hogy krajczárokból lesz a forint, az ifjusági ilynemű egyesü-
letek nagyon könnyítik a szegénysorsú növendékek helyzetét.

Köztartás és jutalmak. A püspöki tapintézetben 71 növendék
kapott élelmezést, 32 ingyen, a többi havi 6 frtért. Számos alapitvány,"
adomány s ösztöndíj van. Az internátus alaptőkéje 2872 frtra emel-
kedett.

A tanári kar 8 tagból áll. .
Az intézetben voltZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 2 r növendék, A tanítás eredményéről rész-

letes kimutatást ' közöl az értesítő, összefoglaló s könnyen áttekinthető
kimutatás nincs.

A tanítóképesítő vizsgálatokat a szokott rendes időben tartották
meg.Irásbeli tételek a következők voltak:

1. Neveléstanból : A jellemképzés fontossága és módja a népiskolai
nevelésben. '

2. Természetrajzból : a) Állattanból :. t , A hörcsög természetrajzi
leirása, életmódja, szerepe a mezőgazdaságban. 2. A leveli béka leirása ;
hasznos, e? ~ bJ Növénytanból : 1. A paprika leirása, termesztése,
haszna. 2. A virágnak hány része van? Az egyes részek rövid ismer':'
tetése. - e) Ásványtanból : I. Mibőlés hogyan ::í.llítjákelő a port landi
czementet? 2. A földi szurok leirása, haszna.,vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3. a j Fizikából: 1. Mi a haszna az emeltyű nek ? 2. Mi a villám-
hárító feladata? - b) Kémiából: Melyek a mészkőnek alkotó részei és
melyek ez alkotó részek sajátságai ?

4. Gazdaságtanból : 1. A szántás czélja. Mikor szántsunk sekélyen,
mikor mélyen? 2. Hogyan kell jő, uj rétet csinálni.

5. Geometriából: 1. Egy kőr- és egy négyzetalakú tónak ugyanaz
'a kerülete t. i. 50'24 méter ; mind a ketttőnek 2 méter szélességű gyep-
szegélye van ; melyik gyepterület nagyobb s mi a' kettő közt a különb-
ség? 2. Valamely egyenes gúla alaplapja oly négyzet. melynek oldala
1 m. 3 dm.; mekkora a gúla felszíne, ha oldalmagassága I m. 8 dm.?
3, Egy' koczka köbtartalrna egyenlő oly henger köbtartalmával, melynek
magassága 2'4 dm. és melynek palástja 7'54 drns ; mekkora a koczka
felszíne? 4, Mekkora földünk felszíne, ha sugara 85'8'474 infd?

6. Német nyelvből: «Liebe zu den Kiodern als Lehrer-Eigen-
schaft» czimű olvasmány Kellner pedagógiai irataiból.

7. Rajzból : Egy koczka- és 'egy oszlopból összeállított gipszcso-
portozatnak lerajzolása árnyékolással.

Szépirásból : Egy lap magyar és német folyóirás.
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A képesítő vizsgálaton rész tvett 21 jelölt, ezek között volt 3
magántanuló. Eredmény: kitünő 3, jeles 8, jó 7, elégséges 1.

A gyakorlóiskola teljes hatosztályú osztatlan elemi iskola.

Az értesítő utolsó .része a lelvételekre vonatkozó értesítést fog-
lalja magában.

Az irásbeli dolgozatok, órarendek hiányzanak az értesítőbő1.

X.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

s z e n t - d o m o k o s - r e n d i a p á c z á k

t a n í t ó n ő k é p z ő - in t é z e t é r t e s í t ő j e

i s k o l a i é v r ő l .

A bevezető rész az intézet főhatóságát mutatja be.
Az értesítő szerint a tanítói személyzet egy férfi igazgatóből és

10 apácza tanítónőből áll.

Az intézet négy tanfolyamú,vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAde vá ltakozó rendszerrel. 1. és Ill.
II. és IV. osztálylyal. Jelenleg a II. és IV. osztályú növendékek száma 41.

Segélyt kap 7 növeridék, 4 ingyenes, 3 félingyenes, r-nek mér-
sékelt díja 150 frt, 5-nek 50 frtot engedtek el az évi fejenkénti 220
frtnyi díj ból.

A gyakorlóiskola I-IV. osztályába összesen 270 tanuló iratko-
zott be.

A tariszerekben gyarapodás észlelhető.
Internátus. Bent lakott 20 növendék.

Az intézet működése. Fegyelmi rendtartás szigorú, végrehajtá-
sában kiváló pontosság.

Bevégzett tananyag a tanterv mértékeit tartja szem előtt.
Irásbeli dolgozatok havonként.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A k ő s z e g i

r . k a t h .

á l t a l f e n t a r t o t t

a z 1 8 9 7 - 9 8 .

II. osztá ly.

1. Mondatok nak-, nek-ragos birtok os jelzővel és részes határozóval,
2. A tehén. (Egyszerű leírás.)
3. Vígasztaló levél.
4. Mondatok értelmező jelzővel és összetett mondatok alanyi és

jelzői mondattal.
5. Összetett mondatok időhatározó mondatokkal és ezeknek meg-

felelő mondattagokká való átalakítása. .
6. Árpádházi boldog Margit legendája.
7. Körmondatok kiírása -Deak F. levelé-s ből és «Emlékbeszéd

Berzsenyi Dániel felett» czímű művekből és azok tagjainak
rangfokozat szerint való megjelölése.

8. Értekezés a «nyelv» -ről.. (1)
9. A tavasz mint az ifjúság jelképe.

10. Levél egy tanítónőnek.
(Biz ezek nem mind fogalmazási gyakorlatok. Szerk.)



IV. osztá ly.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A növendékek havonkiot egyszer készítettek házi dolgozatot, még
pedig a következő tételek voltak kitűzve :

I. 3-3 példa keresése trochaeusi, jambusi, dactylusi, anapaestusi,
alkaeosi és asklepiadesi versszakokra.

2. Arany; «Családi kör s-e szerkezet szempontjaból.
3. Faludi: «A feszülethez», Berzsenyi: «Fohászkodás» és Vörös-

marty: «Kis gyermek halálára» czímű költernénynek össze-
hasonlítása.

4. Az «Ének Pannonia megvételéröls czímű mű tartalmi és nyelvi
fejtegetése. .'

5. Saját életrajz.
6_ Az iskolai ünnepségek. (Értekezés),
7· Az erénynek már a földön gazdag a jutalma. (Értekezés).
8. ,Az életelvek szükségesek és fontosak. (Értekezés),
9. Búcsúzó az iskolától.

A használt tankönyvek közül dicsérendő tény, hogy minden tan-
tárgyhoz megfelelö tanítási vezérkönyvük is van a növendékeknek.

Tanítási eredmény. II. o. szorgalom: ernyedetlen 9, kitartó 9,
kellő 2; magaviselet: példás 8, dícséretes 7, jó 5; általános osztályzat:
kitünő 5, jeles 10, jó 5 IV. o. szorgalom: ernyedetlen II, kitartó 10;
magaviselet: példás 15,. dicséretes 6; általános osztályzat: kit ünő ro,
jeles 9, jó 2.' ',. ,

Az intézet ifjúságának van «Árpádházi boldog Margit» nevet viselő
önképző köre, melyen szavalatok, ének, zene, neveléstani és másnemű
felolvasások előadásával foglalkoznak a növendékek. A sikeres munkák
pályadíjat nyernek. Nyilvános hangversenyeket rendeznek. Megünnepel-
ték az 1848 iki törvények 50 dik évfordulóját, stb.

Az egészségi állapot kedvező volt.
A tanítóképesítő vizsgálat tételei a következők voltak:ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1 . Pedagógia : A vallásos nevelés. (Értekezés).
II. Német nyelvre va ló fordítá s: A magyar keresztes hadjárat.

(Olvasmány). .
IlL. Geometr ia : 1. Mennyibe kerül 18 golyó öntött vasból vala-

mely kerítésnek ékesítéseül, ha mindegyik golyó 1'2 dm átmérőjű é s

az egy kg. öntött vasnak ára 0'32 frt? (Fajsúly 7.2 I kgr.) ,
2. Valamely kert 68·2 m. hosszú éli 41'3 m. széles; a kert köze-

pén létezik kőralakú tó, melynek átmérője az azt körülvevő fallal együtt
12'4 m.; mily nagy területet foglal el a kertűl használt föld?

3. Valamely kerülékalakú gyep hosszúsága 28 m. szélessége 22 rn.,
a körülötte készített sétaút szélessége 2 m.; mennyibe kerül ezen út
elkészítése, ha a m2 2'75 K-ba kerül?

4. Milyen hosszúnak kell lenni egy létrának, hogy az egy 6 m.
magas falra felérjen. ha az alsó vége a fal tövétől 2'5 m.-nyire áll el?

IV. A természettudományokból : a ) Természetrajzból : A kenyérnővé-
nyek. A vas. A levegő és a víz működése, (Igen általánosak! Szerk.)

b) Természet- és vegytanból : A melegség hatásai. Elektromos
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tünemények a levegőben. A szén szerepe a természet háztartásában és
a, mindennapi életben. (Igen átlalánosak 1 Szerk.)"vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

e) Háztartástanból : A közönségesebb konyhanövények, A nő sze-
repe és hivatása a házi gazdaság vezetésében. A'bútorzat és házi czikkek
gondozása. "

Jövő tanévre az 1. és I1I-ik osztályba vesznek fel növendékeket.
Kár, hogy ez intézetról nem nyújt az értesítő kimerítő bb képet.

A gyakorlati kiképzés módjáról nem ad felvilágosítást, az órarendek
hiányzanak. Ez a váltakozó rendszerű intézmény ugyan nem felel meg
a követelményeknek, de szerintem jobb így, mint háromosztályú kép-
zókben kevés tanerővel nevelni a leendő tanítókat.' Három osztálylyal,
három év alatt mégsem lehet, különösen kevés tanerővel úgy megköze-
líteni a tanterv által előírt czélt, mint váltakozó rendszer mellett két- két
osztálylyal.

XI.

A paulai Szent Vinczéröl nevezett irgalmas testvérek vezetése
alatt álló Ranolder-intézet évi értesítöje, kisdedóvódájának,
elemi és polgári iskolájának s tanítónöképzöjének működésé-
ről az 1897-98. iskolai évben. Második évfolyam. Budapest,

IX., Gyep-utcza 23. sz.

Az első rész a Ranolder-intézet épületét ismerteti. Az új szárny-
épületet 1897. aug. 28-án szentelték fel. Az intézetet Ranolder alapította,
épült a székes-főváros által ajándékozott 39S6' 51m2 nagyságú telken;
fejlődését Rökk Szilárd a nagyszivű nemes emberbarát mozdította elő.
A hatalmas kétemeletes épület 2 képben van bemutatva, u. m. "az
utczárol és az udvarról. Tanítóképzője 1893-ban nyílt meg.

Az intézetbe beiratkozott 1176 növendék, ezek között 174 van a
tanítónő-képzőben. A képzőben 60 növendék tandíjmentességet kapott,
6 mérsékelt tandíjat fizetett. Köuyvsegélyt élvezett: 20.

Az internátusban 195 növendék van.
Az egészségügyi viszonyok kedvezők.
A tanítónőképző tanári kara egy férfi igazgatóból, egy férfi világi

tanárból és 7 apácza tanítónőből áll.

A végzett tananyag az állami tanterv keretében mozog.
Gyakorlati kiképzés. A Il1.évesekre évenkint kétszer, a IV. éve-

sekre pedig négyszer kerűl a sor a tanításban. Hospitálásról nem ad
felvilágosítást az értesítő. A gyakorlati kiképzés sem minőségileg, sem
mennyiségileg meg nem közelíti aczélt.

Következő fejezetben az intézetben 'használatos könyveket sorolja
fel az értesítő.

Fölszerelések dolgában szaporodás észlelhető.
Tanítónő-képesítő vizsgálatokat két ízben a tanév elején és végén

tartottak. '

Irásbeli tételek a következők voltak:
1· Neveléstudományz· tétel,' «A tanítónő további önképzése.»



ll.vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBANémet nyelv: Fordítandó Zimmermann «Belagerung von Solo-
thurn- czímű olvasmánya.

Ill. Mértan: 1. Valamely kör sugara 8 ry. Mekkora a körbe írható
szabályos hatszög terüléte ?

2. Egy szabályos nyolcz lap (oktaoeder) egy éle 12 ry. Mekkora
a test felülete és köbtartalmaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAr . . .

3. Valamely gömb sugara 12 ry. Mekkora 1. a gömb felülete és
térfogata. 2. Mekkora a megfelelő henger térfogata ? 3. Mily viszonyban
van e két test egymással?

IV. Természetra jz: 1. A kagylók általános jellemzése. 2. A növényi
sejtek. 3. A rózsafélék.

V. Természettan: 1. Archimedes törvénye és ennek alkalmazása a
sűrűség mérésénél. 2. A galváni elektromosság és a nevezetesebb villa-
mos elemek. 3. A lencsék alkalmazása az optikában. 4. A világító gáz
és a láng. .

VI. Gazdaságtan: 1. A, költségvetés és a háztartási napló. 2. Jöve-
delem, szükséges és szükségtelen kiadások. 3. A kenyérkészítés. 4. A
vetemények gondozása és a, kártékony rovarok pusztítása.

VII. Rajz. Kijelölt gypszminták lerajzolása,
VIlI. Szépírá s. Egy lap magyar és német folyóírás különböző

vonalozás mellett, különböző nagyságú betűkkel.
A szóbeli vizsgálat junius 20., 21. és 22-ik napján folyt le igen

szép eredménynyel.
Jelentkezett a vizsgálatra összesen, 34 jelölt. Az írásbeli után 1

megbetegedett, szóbelit tett tehát 33. Ezek' közül 30 rendes tanuló,
3 pedig magántanuló volt.

Eredmény r Kitünő 13. jeles 8, jó 9, elégséges 3.
Ezután a növendékek névsorát, majd pedig a részletes statisztikai

kimutatást találjuk. . A tanítónőképzőben egyetien egy elégtelen osz-
tályzat fordul elő, még pedig az 1. o.vban a magyar nyelvből,

Végűi' a jövő évre szóló tudnivalókat olvashatjuk. Az órarend ek,
irásbeli dolgozatok hiányzanak. Az önképzésről s önsegélyezésről nem
ad számot a értesítő.' -

XII.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A s z e g e d i k i r . k a t h t a n í t ó k é p z ő - in t é z e t értesítő je 1 8 9 '7 - 9 8 .

tan évről.

- Közli: Gatter Kristóf igazgató. -

Az első részben ai intézeti rendszabályokat közli az értesítő.
Az intézeti telek 2964 m--re terjed; a rajta levő épület megvé-

tele, átalakítása 42000 frtba került. A tanítás czéljaira a következő he-
lyiségek szolgálnak: 5 tanterem, 1 zeneterem, 1 szertár, 1 tanári szoba,

, 15 tápintézeti helyiség.
Az egészségi állapot kielégítő.
Az internátusban 44 tanuló volt, kik összesen 16 ro frtnyi segély-

részesültek .



Az intézet a szükséges tan szerekkel kellőleg el van Játva,e Czélra
évi 300 frtot fordítanak : : ' ,

A zenére nagy gondot fordítanak. A megyei püspök 1000 frtos
orgonát ajándékozott az intézetnek.

Az intézetnek saját gyakorló-kertje s rnéhese nincs.
: Az intézet fentartása évi 9416 frtba kerül.

A tana ri 'kar; ide foglalva a kertész et és méhészet tanítóit is,
8 tagból áll. '

Az elvégzett tananyag az állami tanterv mértékének keretében'
mozog. ,

Gyakorlati kiképzés II. o. A növendékek az egyes tárgyak elő-
adás (?) módjával megismerkedvén, a gyakorló-iskolában szernlélték azok
előadasátvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(tanítá sá t 1) s tapasztalataikról írásban 'beszámoltak, Ill. o.'
A gyakorló-iskolában a növendékek hetenkint egy' órában tanítottak,
a tanítás a következő órában megbíráJás tárgyát kepezte. IV.' o. Ezen
osztály növendékei hetenként egyszer tartottak gyakorlati tanítást, min-
den tárgyból felléptek. (1) Ezenfelül minden nb'vendék egy jélhétz"g ó'n-
á llóan vezette a gyakorló-iskolát. '

A tanítóképző I-IV. osztályában 'összesen 79 növendék volt.
Tanítási végeredmény: kitünö, 9, jeles, 20, jó 15, elégséges 10, elég-
telen 18, viselet: példás 30, dicséretes 40, törvényszerű 5.

Az. önképzó körnek 70 tagja volt, tartottZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 1 rendes ülést, ezen-
kivűl diszgyűléseket. Az ének- es zenekar többszöri fellépésben adta
gyakorlottságának fényes tanújelét. A kör 'vagyonáról nem ad számot
az értesítő. Onseg élyző egyesület nincs. ,

A gyakorló-iskola I-IV. osztályban 52 növendék volt.:
A képesítő vizsgálaton r z-en vettek részt, 15 int. növ. 2 magán-

tanuló. Eredmény egy félévi, egy egész évi ujrakészülésre utasíttatott.
kitünő 4, jeles 3, jó 7, elégséges 1. A képesítő írásbeli tételeit nem közli
az értesítő, pedig kár ezt véka alá rejteni 1 "

A magyar nyelvi dolgozatok, órarendek hiányzanak. Különben,
az értesítő tanúsága szerint,' a szegedi kir. kath. tanítóképző a tanító-
képzés terén derék munkát végez, számottevő tényező.

Sopron.' Simkó Endre.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

P á r szö a p e d a g ó g ia t a n í t á s á h o z .

Dr. Baló József kartársunk Egyesületünk választmányának f. évi
január havi gyűlésén értékes felolvasást tartott ezen a czimen: A pe-
dagógia tanítása a tanítóképző-intézetekben. A derék felolvasónak ehhez
az értekezéséhez, melyet lapunk f. évi .IC füzete közölt, a választmány-
nak több tagja hozzá szólott ; hozzá szólaltam én is. A többek közt
azt mertem mondani, hogy visszaesést látnék abban. ha ma is a Her-
barték lélektanát követnők mindenben. (Lásd M. Tanítóképző' f. évi'
II. f . 134 1.)

Ezt a nyilatkozatot Baló úr Herbarték egész pedagógiájára értette

Magyar Tanítóképző. 14
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s mint ilyet - mondjuk ki - ném annyira zokon vette, mint inkább
lenézi. Hjah, a Herbatistáknak ehhez joguk van, mert a tudományos
pedagógiát ők találták föl s egyedül csak ők árulják; a ki velök tart,
tudós, a ki nem tart velök, tudatlan. Hát én a félig tudatlanok közé
sorozom magamat. Elismerem u. i. a Herbarték rendszerezésének szilárd-
ságát, következetességét, elismerem a rendszer és a szempontok tudo-
mányos voltát. Szeretem Herbartékat tanulmányozni és tanulok is tőlök,
a 'mennyitcsak birok. Így hát fél-Herbartista vagyok s így csak félig
tudatlan vagyok.

Mehetek tovább is. EI kell ismern em, hogy tudományos rendsze-
rek megalkotásában a módszer, a forma lényeges. Herbartékat a for-
mában igen erőseknek tudom. Pedagógiai rendszerüket nem is merem
elítélni; a tartalmat illetőleg azonban nem kötöm magam Herbarték-
hoz. IQJe, ez az alapom arra, hogy Herbartek lélektanát nem tartom
egyedül üdvözítőnek. Nem kell u. i . bizonyítanom, hogy az élettani
alapon és az egyéni élet jelenségeinek megfigyelésévei, statisztikai rend-
szer szerint történő feldolgozásával kialakuló lelektanunk tartalmilag
egészen más lesz, mint Herbart speculativ lélektana. mert hiszen egé-
szen más tényezőkkel szamolunk ott, mint emitt. Azt sem kell bizonyí-
tanom, hogy a tartalom változván, a módszer is megváltozik, leg-
alább annyiban, hogy helyet enged a megfigyelésen kivűl az össze-
hasonlításnak, a statisztikának, az elkülönítésnek és a kisérletezésnek is.

Abban a meggyőződésben élek; hogy a gyermek és az ember
lelki életét a maga valóságában azon az uton ismerhetjük meg, a melyen
egyrésztvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBATt"edemann és P reyer , másrészt Wundt halad. Ezért tartanám
visszafelé menésnek, ha Heroa r t lélektanához kötnők magunkat. Herba r t
pedagógiáját azonban a maga egészében, mint olyat, mely magas szem-
pontokra emel és a mely ma a leg rendszeresebb s így legteljesebb,
sokra becsülöm. H. .a lélektanára és gyakorlati filozófiajára építette a
maga pedagógiai rendszerét; ez a rendszer megváltozik, ha Herba r t
lélektanát és gyakorlati filozófiáját átalakít juk vagy elvetjük, de azért
mégis hatalmas erő marad. mely a pedagógiai gondolkodásmódot emeli,
tisztítja és irányítja. Éppen ezért H. pedag6giáját el nem itélhettern.

Más kérdés ez: vajjon a képző-intézeti pedagógiai oktatáshoz
kell-e közös alap? Kétségtelen, hogyaneveléstudomány : még csak
fejlődésének korát éli; kétségtelen az is, hogy a pedagógia a filozófiai
rendszerek kerete ben alakult ki; nem tagadhatjuk végül azt sem, hogy
ujabban kisérletektörténnek abból a czélből is, hogy a pedagógiát a
természettudományok módszerével építsék föl. Közös alapot csak közös
megegyezéssel fogadhatnánk el.' Vajjon helyes volna-e átok alatt ki-
mondanunk, hogya filozófiai rendszerek közt csak a Herbarrét köves-
suk s hogy a pedagógiában csak metafizikai úton szabad haladnunk,
természettudományi úton nem? En azt gondolom, azt még ha kimond-
hatnók, sem volna okos dolog meg cselekednünk, mert a neveléstudo-
mány fejlődésben van. Nem mehetnénk tovább a fejlődés érdekében
annál, hogy ajánljuk a Dittes-, a Heroa r t-, a Comte féle pedagógiának
s az élettan nak tanulmányozását és az egyéni élet-történet adatainak
gyűjtését, a megfigyelést és az okos kisérletezést. Nem kell tehát egyet-



len pedagógiai rendszer sem,ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAm in t közös alap! S ha valaki ezzel szem-
ben középiskoláinkra hivatkoznék, mint a hol a hetvenes évek óta
Herbárt rendszere a· közös alap, attól bátor volnék megkérdezni: vaj-
jon a közös alap nem akadálya-e a pedagőgiai szellemi élet frissesé-
gének és nem fenyegeti-e vaskalapossággal a nevelés gyakorlatát?
Megkérdezhetném külömben azt is, mennyiben javította a közös alap a
nevelés gyakorlatát? .

Nagyon igaza van azonbanvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBABaló úrnak, abban hogy nem helyesli
a sokféle egyéni pedagógiát. Tulzásba itt nem szabad esnünk. Kármán,
Rein Herbartista, de azért pedagógiájükon egyéniségük is erős nyomot
hagy. Nagyon helyes, ha egy-egy mester mellé állunk, legyen az a
mester Dittes, Herba r t, Comte vagy a magyar Fe/méry; de bármelyik
mellé állottunk, tanulmányozzuk a többit is; így támadnak iskoláink,
nem lesz mindenkinek egyéni pedagógiája, de azért egyéniséget, ha
van, ki-ki érvényesírheti.

Ezeket el kellett mondanom, mert Baló úr megjegyzése folyó-
iratunk 86. lapján provokált reá. Talán nekem szól Baló úrnak követ-:
k e z ő megjegyzése is: e Szép volna. ha magas képzettség és művészi
tanítás egyesülne a. gyakorló-iskolai tanító ban, de ezt fizetéssel nem
lehet elérni. Mai időben nincs remény arra, hogy nagyobb fizetésért
valaki, .magas. qualificatióval .néptanító maradjon. S erre nincs is szük-
ség .• En u. i. azt őhajtom, hogyagyakorló .iskolai tanítónak legyen
olyan pedagógiai képzettsége. a milyen a képzőintézeti tanáré. Ohaj-
tom ezt azért, hogy az elmélet és gyakorlat egymással össze ne ut-.
közzék, hanem amaz ebből fejlődjék .ki a képzőintézeti növendék előtt,
a gyakorlat pedig ne . legyen más az elmélet végrehajtásánál, ha úgy
tetszik, igazolásáná!. Ezt Baló úr úgy akarja elemi, hogy a pedagógia.
tanára a gyakorló-iskolában éppen olyan otthonos legyen, mint a gya-
korló iskolai tanító. Melyikünk terve nehézkesebb, azt ítéljék meg mások.
Én bizonyosnak tartom azt, hogy jó tanítot első sorban a jó gyakorló -
iskola nevel; tehát agyakorló-iskolát kell minél jobbá tennünk. Bizo-
nyosnak tartom azt is,hogY.a rnűvészi tanításról Rem beszélhetünk
annál a tanítónál, a ki azzal nem elméletét akarja igazolni, hanem
csupán a pedagógiai tanárának utasítását akarja - mert muszáj 1 ~
követni. Ezekért hiszem, hogy Van valami igazam akkor, a mikor a
gyakorló iskolai tanító magasabb pedagógiai képzettségét. óhajtom.
Vajjon a magasabb képzettségű tanító megrnarad-e . gvakorlö jskolai:
tanítónak, ha nagyobb fizetést adnak neki? arra nekem van reményem;
Megmarad, ha nem 40 esztendeig, de 10-15 esztendeig igen; akkor
aztan lépjen előbbre 1 ..

No, de ha már a reflexiókban idáig mentem, nem hallgatok el.
pár megjegyzést Baló úr okos felolvasásának a derekára sem; Baló úr
a pedagógiai tudományok ágai közül a lélektan ra és a szervezettanra
fordít legnagyobb figyelmet. Én kiváló sulyt helyeznék a test- és
egészségtanra, kivált az élettan ra s ebben az érzékek élettanára ; tenném
ezt azért, hogy a leendő tanító mindig tudja, hogy ő embert -, és .
nem merő szellemet - nevel s hogy az egyes pedagógiai esetek el-
birálásánál sohase elégedjék meg a spekulativ lélektan útbaigazításai-

14*



1 96zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

val, hanem vizsgálja .meg és lássa a testi, az élettani motivumo-
kat js.

Ha jól értem,vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBABaló úr a pedag6giai elveket, eljárásokat «lélek-
tanilag szárrnaztatja s mindjárt akkor, a mikor a lelki élet jelenségeit
ismerteti. En úgy gondolom, czélszerűbb volna előbb a lélektan főbb
tételeit, körvonalait megismertetnünk és csupán erre szorítkoznunk s
csak azután térnünk rá a neveléstanra, a psychologia alkalmazására.
Nemcsak azért kellene így tennünk, mert a lélektan egymagában is
nehéz studium s mert a neveléstani alkalmazások könnyen a sokat mar-
kolás veszedelmébe sodomának, de és főként azért, mert míg a lélek-
tan tanítása az egyszerű lelki jelenségekre utal bennünket, addig a ne-
veléstan már megköveteli, hogy a lelki életet a maga egészében ismerjük,
a maga sokoldalúságában figyeljük meg s az egyes jelenségeket a ma-
guk összetett voltában itéljük meg és dolgozsuk fel. Ugy gondolom,
hogy a főbb lélektani ismeretekkel rendelkező növendék határozott
utasítás szel int megfigyeléseket tenne a gyakorló-iskolában; megfigyelné
például, tudta-e minden 1. osztályos gyermek akkor, mikor iskolába
adták, a nevét, az apja nevét és beszélt-e, ha kérdezték? Már csak ez
a megfigyelés is mennyi élettani, lélektani és neveléstani fejtegerésre
ad alkalmat! Így haladhatnánk nyomról-nyomra a lélektan alkalmazá-
sában s így megismerkednek a leendő tanító a gyermeki lélek fejlŐ-
désének nehány főbb jelenségével és - nem szorgos rendszerbenv->
tanulna nevelés- és módszertant, a melynek rendszerbe foglalása marad-
hatna a IV. osztályra is.

Végül el kell ismernem, hogy Baló úr felolvasása értékes és hogy
én Baló úrral sokban egyetértek. Azt, hogy mindenben egy gyékényen
nem árulunk, szives lesz Baló úr is megbocsátani nekem.

Peres Sándor .ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A . f ö ld r a j z a z ú j t a n t e r v b e n . .

1 .

Egyesületi életünk fájának legtermékenyebb hajtását eddigelé két-
ségkivűl az képezte, a melyen az új tanterv rügyezett ki. Bizonyára
igazság számba megy azon állítás is, hogy tanítókat nevelő további
munkákban leg fontosabbá váland6 eme életszervünketmagunk részé-
ről be is érleltük. mert erőink javát hajtottak bele. abba a jobb gyü-
mölcsöket hozni hivatott ágba. Melegség és világosság, azaz, hogy mé-
lyebb belátás és 30 éves tapasztalati eredmények' értékesítései hozták
létre az új tantervet, melynek természetszerű fejlődéséhez így mínden fel-
tételt megadtunk. Az egészséges terméknek immár kívánatos elfogyasz-
tását sem sürgerjük, időt hagyván, úgy a kisérő utasítások elkészítésére,
mint a' kivitel sikerét biztosíto némely feltételek előkészítésére, a me-
lyek t. i. intézetei nk szervezetében gyökerező bizonyos hiányok előze-
tes. pótlására, egyes tanügyi beruházásak eszközlés ére vonatkoznak.
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, Szóval most az utóérés idejét éljük. Azonban bármeddig tartson
is ez az idő, nekünk az egyszer munkába vett talajt nem szabad pihen-
tetnünk. Ha az idő őrlő-malmának kövét gyorsabb forgásba hozni nincs
is módunkban, de magát az, őrlendő anyagot a további munkára előké-
szíthetjük, - nehogy a kő majd egyszerre tüzet fogjon 'és sebtiben
való munkabeállitáskor az új időnek tüze ismét oly váratlanul üssön ki
a házunk tájékán, mint az a most érvényes tanterv életbeléptetésekor
történt.

Mert a meglepetések ötletszerű cselekményeket szoktak maguk
után vonni, a melyek ál!andásulásra hajlandók s így nehezen gyógyít-
ható rossz szokások kiinduló pontjait képezhetik. Tanügyi dolgokban
pedig ezek közül egyikre sincsen szükség.

Hogy pl az ilyen meglepetés számba jött mai tantervvel járt egyes
bajokat még ma sem hevertük egészen ki, mutatja a többi közt az a
tény, hogy egyesek egy új tanterv jogosultságát, szükségesség ét két-
ségbe vonják sujabb reformtol. annak rázkádtatásaitól féltik a tanító-
képzés sikerét.t) Én legalább az idevonatkozó felszólalasok csiráját a
mai tantervnek ebben az említettern előkésaítetlenség ében láttam és látom.
Talán abban sem családom, ha mostani tantervünk «eredendő bűnének»
tudjuk be azt is, hogy tankönyveink nagy részét még ma is más iskola-
fajoktói veszszük kölcsön. Sőt ujabban bizonyos tárgyakat illetőleg tu-
datosan teszszük félre éppen azokat, a melyek egyenesen a mi czéljainkra
készűltek, hova tovább több helyet adván olyanoknak. melyeket szer-
zőik, bár más irány felé' evező iskoláknak, de gondosabb körültekintés-
sei készült tantervek alapján írtak meg. Az a véleményem, hogy a mi
direkt czélú tankönyveink nemcsak azért mennek fehér- holló számba,
mivel azoktól író és kiadó fáradságok és koczkázatukkal arányban álló
hasznot - a pedagogiai tankönyveket kivéve- nem igen várhatnak :
de hiányzik nálunk a tankönyvírőra nézve kétszeres jelentőséggel biró
tantervi normativum (ha már más nincsen), amely t. i. az egyéni ta-
pasztalatokhoz kellőleg terjedelmes köztapasztalati adalékokat szolgál-
tatna. Ha sajátczélú tankönyveinket átlapozzuk, azoknak beosztásából s
tudományos szinvonaláról nem igen következtethetünk arra, hogy egy-
azon tanterv alapján s czélra készültek. Ennek az okát nem lehet más-ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
- b a n keresni, mint hogya tanterv a maga szűk tagolásaival a képzel-
hető legnagyobb szabadságot adja tanárnak, tankönyv írónak; nem
tudott tanításunk mértékére és tudományos fokára nézve egységében
értékes traditiót teremteni; nem volt képes az ca hány ház, annyi
azokáss régi vádját megszüntetni. Sőt szűkszavuságával egyenesen
a közkívánság kifejlődhetese ellen dolgozott, ami éppen' tanköny-
veink tárgyi értékének nagy fokozataiban nyer, kifejezést. Bizonyos,
hogy ebben kell az okát keresni annak a sok tankönyvváltozásnak, a
mi it tanári áthelyezés ek nyomában fakadt, a mivel egy-egy tárgyunk
annyit experimentált egészen a legujabb időig, a míg t. i. a tankönyv-
változást felsőbb engedélyhez kötő rendelet ki nem jött. - Ugyan-
ezen okokra vezetjük vissza végül azt az itt-ott még mindig divő szo-

1) L. Magyar Pedagogia 1897. évf. 5., 6., 7., 10. számait.



kást is, hogya, bevezetett tankönyv mellett, esetlegvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAhelyett, a .növep-
dékeket a tiltott kézirat másolásara kötelezik,

A tankönyveknek így értelmezett, kérdése is abba a kategóriába
tartozik, a miről fentebb azt mondottuk, hogy azok felsőbb helyről
jövő elintézéseig '(pályázatok, megbízatások 1) inkább türelemmel várjuk
az új tanterv életbeléptetését s addig mi. is inkább a régi tantervben
kívánunk őrőlni, nehogy a jó szándék ujabb bajok kiinduló pontjava
váljék.

, Azokat a nélkülözött normativumokat pedig nem egyedül;\ tan-
tervben s ahhoz készülő utasításban látjuk, mert kivalóbb jelentőséget
kell e tekintetben tulajdonítani azon gyakorlati hozzászól ásoknak, mintegy
monografiáknak, melyek az egyes tantárgyakat, azok részleteit akár az
anyag kiválasztása,' akár annak elrendezése, vagy pedig a módszer
szempontjai alapján tárgyalják .Ezeknek a monografiáknak annál na;'
gyobb fontosságot kell tulajdonítani, mivel a tantervnek és hivatalos
utasítások cynozurái hosszabb időre készülnek; a szükség szerű haladás
és jogosult újítás pedig nem hajlandó az új törvénybe igtatás óráját
kivárni. A gyakorlatnak tudományos elmélet Ieszűrésében, legyen az
akár tárgyi, akár methodikai, szakasztott az a ' szerepe,' mint a mi a
kereskedőé a termelővel szemben: a fogyasztók kivánságait illető in-
formálás.
• Mi nem haladtunk' még messzire ezekben az informátiókban, a
gyakorlat mérlegén lemért kisebb-nagyobb didaktikai egységek mono-
grafikus megismertetésében, ha úgy tetszik -megvitatasában, Mintha kicsi-
.nyeltük volna a regulákat termő gyakorlati hozzászólások jogosultságát.
S ha a jövő nemzedék az ily irányú dolgozatok számaból akarna az
.állami tanítóképzés három első évtizedének munkájáról fogalmat akotni,
úgy hamar rátévedhetne az itélethozatalnak arra, az útjára, hogy ebben
az időben talán akadémikus előadásokkal képezték a magyar tanítókat,
mint a mely tanítási rnód köztudomás szerint határt és mértéket nem
ismerő, szabadröptű madarat képvisel. ,

Ezek az ügy horderejéhez képest tehát még minöig kurta reper-
toriummal rendelkezé hozzászólasok javarészt itt találhatók fel s közlö-ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
n y ü n k utóbbi évfolyamaiban s leginkább új tantervünkelőkészítésével
majd' annak magyarázatával állanak okozati összefüggésben. De bizo-
nyára hasznosítható munkálatokat tartalmaznak egyes intézeteink irat-
.tárai is, miként arról a sárospataki kartársak legutóbbi Ertesitője tanus-
kodik. Mert az új idők szele s abban a miniszteri biztosi intézmény
nagyban hozzájárúlt a megfelelő praxisra támaszkodó mcthodikai tudá-
sunknak az egyes tárgyak tanításához alkalmazkodó összegezéséhez ;
más szóval, hogy állandó tanmeneteinket az érvényben, levő tanterv, a
vonatkozó tankönyvek, a helyi viszonyok s abban az intézet adtaviszo-
nyok (internatus, externatus, felszerelés, tan eszközök stb.) valamint nő-
vendékeinknek, előkészültségükhez tradicziószerüleg is füzödő átlagos
haladóképessége alapján a didaktikai egységeket alkotó részletekig ki-
dolgoztak. '

Nem lehet kétségünk affelett, hogy ezek az egyes testületekben
néhány éve' folyó munkálatok, melyekben egyébként úg:W tudjuk, az



199

egyes tanári karoknak idevonatkozó régebbi munkálatai, de a megso-
kasodott igényekhez képest, tökéletesebb formában támadtak [el, -'
mondjuk nem lehet kétségünk affelett. hogy ezek a helyi munkálatok
képezhetik egyik legtermészetesebb alapját az új tantervhez hiva-
talból készülő médszeres utasításoknak, azonkivül, hogy ezek a gyakor-
latból kipattant részletes és terjedelmes dispositiók egyszersmind a jobb
állapotonkint egyetemességükben küzdött tanári testületek munkásságá-
nak élőbizonyítványait is alkotják. A régi tanterven épülvén föl, a multra
vonatkoznak bár, de a jövőt hivatottak előkészíteni, csakúgy - a mint
azt fentebb már említettük - miként az új tanterv előkészítése meg-
indult e lapok hasábjain is.

Ez utóbbi munkásokhoz fogok ezuttal csatlakozni én is, neveze-
tesen az Egyesületünk által alkotott új tanterv szellemében a földrajz
anyagát és elrendezésését óhajtom közelebbről megvilágítani.

II.

Az országos közoktatási tanács fóruma elé vitt tanterv-javaslat')
életbeléptetésévei egyik tantárgyunk tanítása sem fog oly gyökeres át-
változáson átmenni, mint a földrajzé. Nemcsak óraszámai fognak növe-
kedni, nemcsak évfolyam kiterjesztésben részesül, de a tananyag az
előrehaladó osztályok keretében is egészen más, az eddigiekhez képest
éppen megfordított, tehát a deductió elvének hódoló egymásutánt nyer
azon analyticus tanmenet folyamán, mely a tantervben e tárgyat ille-
tőleg- is kifejezésre jutott. _

A földrajz tananyagának azon egymáshoz képest változatlan elren-
dezését, mely eddigi haram tantervünkben érvényesült. inkább csak a
tradicziókhoz való ragaszkodással lehet indokolni. Pedig ha áll az, hogy
a földrajzi ismeretek mérJegelésébenvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa tények va lamelyes súgorúan
megá llapított sorrendJének egyáltalán nincs jelentősége és kötelező értéke
- a miként a teljesen gyakorlati czélokat szolgáló tárgyaknál ezt az
igazságot nem is lehet kétségbe vonni . - ekkor az új tantervnek a
tananyagot más szempontok szerint rendező jogát nem lehet okunk
kétségbe vonni s nevezetesen nem szabad magunkat továbbra is. meg·
vesztegettetni az érvényben levő tanterv elé függesztett methodikai
direktivumok ama kifejezésének szolgai értelmezésével, hogy ca képezdei
tanítás a népiskolai tanítás előképe legyen.s .

Bármennyire helyes is t.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi . az inductio ismert. elvének követése,
hogy kezdjük az ismerttel és közellevővel (iskolaépület, környékismeret)
és onnan; mint központból sugározzék szét a nyujtandó ismeretanyag
(concentricus tanmenetek) : a praktikus igényekre is figyelő, éppen azért
mélyebb pedagogiai belátást kell abban felismerni, hogy az új tanterv
fizikai és kozmografiai alapismeretek nyujtására támaszkodva, valamint
az első és második osztály természetrajzi anyagában foglalt állat- és
növénytani ismeretnyújtásra is ügyelve, először a (öM egészéről ad u. n.·

1) Lásd a Magyar-Tanítóképző 1895. évi X. és 1896. évi Ill. IV. füzeteit. A föld-
rajz az 1896. Ill. füzetben közöítetett. A következő értelmezések tisztább felfogása czél-
jából, kérjük az ott adott beosztást emlékezetbe venni.



fiziográfiai alapismeretet, -' a hazának s ebben a környék természeti
viszonyainak megismertetését pedig a, már szerzett ismeretanyag alkal-
.m<;lzott ,felhasználásával az utolsó évfolyamakra teszi.

, Az.ranyag -elrendezésnek ez a módja, a mi természetesen nem kic
vánja az inductio és synthesis elvének módszertani jelentőségét meg-
tagadni, épúgy megtalálja a maga védőügyvédét bizonyos elvi, mint
gyakorlati értékű körülményekben.

. Az. életnek történő nevelés elvét igaz mivolta szerint értelmező
nemzetek ujabban kezdik kétségbe vonni az inkább :csak mcthodikai
.értékű maxi mák egyeduralmi jogát az olyan tárgyak tanításánál, a hol
nem annyira az elmének fegyelmezése a czél, hanem, hogy tudjunk
olyan tényeket, a melyeknek magukban van az értékük. A< földrajzot
illetőleg .ezt a pedagogiai érettséget természetesen a kontinens leg-
gyakorlatibb gondolkozású népénél, az angoloknál találjuk leginkább meg.
Itt is legmeggyőzőbb formában talán Fitsch ]. G. londoni kerületi iskolai fel-
ügyelő felszólalásaiban jutott az elv kifejezésre, kinek a földrajz tanítá-
sáról irott s lapunk mult évi folyamának VII. füzetéhen közölt egyik
dolgoza ta, mint a gyakorlati tárgygyal szemben egy gyakorlati eszme-
körben élő nép kitűnő gondolkozóján'ak, tehát elég illetékes télnek nyi-'
latkozata kellő súlylyal bírhat, hogy mi is belássuk, miként a földrajzi
tények értékét nem lehet egy formulával, egyetlen elvi jelentőségű nyi-
latkozattal mérlegelni. Mert azok a tények viszonylagos értékűek s így
egy elmélet, bármily igaz pedagogiai alapon épült légyen is az, egy
első sorban gyakorlati vonatkozású tárgynal. mint a milyen a földrajz.
egyedűl üdvözítőnek nem fogadható el, képtelen kiterjedésben nem szor-
galmazható. Valamennyi földrajzi fogalomnakFEDCBAil közvetlen környék ter-
-mészeti viszonyaiból való kimagyarázását pedig ilyen képtelenségnek
kell minősfteni. A közelebbről a távolabbra haladó s a földrajzi tudás
szempontjából csak elméleti s az ismeretnyujtás eredményességét tekintve
is kétesértékű tételből folyó eme u. n.cbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt e r m é s ze t e s s o r r e n d fölött tehát
mi, a kik a tárgyat már magáért is tanítjuk, bátran elsőbbséget adha-
tunk a v ú zo n y l a g o s fo n to s s á g mérlegelésének, nehogy az a másik, re,?'-
desen sántító elv uralja a tanítást, hogy a földrajzi tények fontossága,
a távolság négyzetének arányában k ú e b b ü l . Csakis így küzdhetünk egy
az elv túlhajtásából keletkezett hiba ellen, mely földrajz oktatásunkat
methodikai szolgaságba kergette.

A legelső földrajzi fogalmak helyesen származhatnak az otthon-
ból és annak környezetéből, mondja tovább az a sok gondolkozásra
késztő czikk, de a mi eszméink már itt is legközelebbről megkövetelik,
hogy azok a legelemibb képzetek, mint a résznek részei s így befeje-
zetlen értékű jelenségek lehető korán és illőleg beleilleszkedjenek az
e g é s zb e s a kellő nagyságot és formát megnyerjék a földhöz; mint
egészhez viszonyítva. Szőval a tanítás terjedelmét már ezen a kezdő fokon
is lehető hamar, az arány érzékének fokonkénti kialakítása val kapcso-
latban ki kell terjeszteni az ország és a világrész térképén át a föld-
gömb gyakori bevonásával a mi egész világunkig, hogy ez úton a nö-
vendék a maga álláspontját, az otthon környékét és ahelyet, melyet
az elfoglal,' úgy szélvan a világegyetemben tudja szernlélni, elképz:elni

,2qO
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Ezt lehetne talán, a «földrajztanítás perspektivájának» nevezni, mely
kétség kivűl sok képzelmi elemet magában foglaló tudásra csakis. úgy
emelhetjük fel a gyermeket. ha óvakodunk tanításunkat, mitől a -kíváló
methodisták minden tanítást illetőleg óva intenek, egyegy titokzatos
rébuszszá tenni, a melynek megfejtése majd csak a végén, ez esetben
3-4 év mulva tárúl fel a gyermek előtt. A tárgynak gyakorlati terrrié-
szete követeli ezt.

Ha ennek az igazságnak súlya van már az elemi oktatás terén,
úgy mi bátran előnyt adhatunk a tananyag berendezését illetőleg az
analyticus tanmenetnek. Annyival inkább meg kell ezt tennünk, mivel
egy gyakorlati jelenség is erre utal. Értem rendesen idegen vidékekről
összesereglő tanító-növendékeinknek intézeteink környékén való teljes
tájékozatlanságát. A ki megpróbálta ezeket, mindjárt az első év szep-
temberében, a környékisme alapján vezetni be a földön tényleg tájé-
koztatni akaró tárgyba; az tudni togja, hogya, czél elérése elé mennyi
nehézséget gördit az a körülmény, hogy az elsőéves növendékek jó-
részben :nég ismeretlennek azon a vidéken, a melynek földrajzi köz-
pontját az ő új lakhelyük teszi. A kellő alapra nem támaszkodo sok
utalás, közt, mert a szűken szabott idő nagy sietkezésre kényszerít s a
kívánatos földrajzi kirándulások igazán csak kivánságnak maradnak, -
ismételjük, hogya merőben utalasokból álló tanítás kózben rendesen
elvész maga aczél: úgy a tárgyi, mint a mcthodikai. lia pedig
csakis a konczentrikusan összeállított térrajzokra. domború és sík térké-
pekre alapít juk a tanítást, úgy a tárgynak éppen az életre s abban a
hasznossági elvre vonatkozó becse' nem lesz igazában elérhető. Jóllehet
ezek a segédeszközök nem is esnek mindenütt kezünk ügyébe.

Tehát szakiskolai jellegünk, bármily különösen hangozzék is, szin-
tén ellene mond annak, hogyenemű tanításunk mindjárt a kezdet kez-

, detén a népiskolai oktatás előképe legyen. A vezérlő gondolatot; tJÍ.
a médszeres kezelést, az első évfolyam legelején nem képesek még a
jelöltek megérteni; tudattal. tehát haszonnal még nem reagálnak ők
ekkor erre a szempontra. Miért is a methodikai elveknek is hódolni
akaró e nemű tanításunk bátran a végére maradhat, akkorra, mikor
növendékeink sétáik, természetrajzi és gazdaságtani kirándulásaink, va-
lamint a pedagogiai okultatás czéljából végzett néhány vidéki iskola-
látogatás alatt a környéket tényleg már megismerték, mikor az altalá-
nos methodika elvének labyrinthusában is már tudattal képesek el-
igazodni. .

A mit veszteni fog az elv, éppen azt fogja megnyerni az új beren-
dezkedés által a tárgy és általa végre mégis maga a népiskola.

Egyébként a fokozatos haladás kivánalmának s abban a népiskolai
földrajz tanítás sokszor meghivatkozott elvének új tantervünk értelmében
.szintén némi érvényt szerezhetünk, amennyiben a föld sajátlagos erőiből
folyó fizikai jelenségeket okaik szerint tárgyalva és kutatva, azokat
esetleg, mint a közvetlen vidéken is érzékelhető hatásokat fejtegetjük.
'Nincs kizárva, .nem is szabad mereven kizárni a tárgyalás e fokozatan a
helyrajzi vonatkozásokat. Csakhogy mikor az embernek a földön való
lakása által sokszorosan rriódosított földrajzi tényeknél a prióri korábbi
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eredetű és amazokat befolyásoló jelenségeket, az u. n, telluri és koz-
mikai elemet akarjuk megtanítani. akkor nem fogunk egy túlhajtott
módszertani elv 'pórázára kötni oly tények et, melyeket mint azt már
fentebb is meghivatkoztuk, nem annyira az elmének humanisztikus fegyel-
mezéséért, de főleg a bennök rejlő gyakorlati hasznossagért kell meg-
tanítani. . .

Az eddigi s inkább a' fenálló tantervre vonatkozó negativ értel-
mezések után rátérünk a pozitiv tényekre, azaz, hogy mit kiván azFEDCBAú j

tanterv. .
Mivel a földet nemcsak, mint politikai egységet és 'annak részleteit

hasznos ismerni, állváncbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa p u s z t a t e r m é s ze t i á l l a p o to k , melyekbe az ember
helyezve van az ő létezésével a legszorosabb kapcsolatban: ezen oko-
zati összefüggések megértése czéljából 'sikeresnek igérkezett bizonyos
fi z z ' k z " a i é s k é m ia i j e l e n s é g e k n e k , természetesen elemi observálásával kez--
deni a tárgy tanítasát mindjart az első évben, - annál' inkább, hogy
ennek a fé l é v e s k u r zu s n a k hasznát meglássa a földrajzzal párbuzarno-an
haladó természetrajz is nevezetesen az állat- és növénytan, valamint a.
pedagogiai tanulmányokat megnyitó embertan. Talán azt mondhatnánk,
hogya természettudományok (miként alább meg fogjuk látni a föld-
rajzot ide helyezte a tanterv) beszéd- és értelemgyakorlatát alkotják
ezek az előismeretek. melyekből mint közös forrásból hivatvák a tárgy
egyes ágazatai kibontakozni. Czélszerűnek mutatkozott ugyanis a föld--
rajznak és a szerves testekkel toglalkozó természetrajznak világos meg-
értéséhez mulhatlanul szukséges erők- és hatások-, tünemények- es alap-
törvényekről bizonyos határozottan körvonalozott, habár szűkebb terje-
delmű előismeretet nyujtani, melyek birtokában a tanulők megtanulják,
hogyan lehet valamely vidéknek, valamely földrajzi egységnek' termé-
szeti viszonyaiban tájékozódni. Fizika, kémia, kőzettan, geologia fordul
elő ebben a növendékek előtanulmányait egységesítő és kiegészítő kur-
zusban, a mennyiben a föld maga is szárazával. vízéveI, légkörével s
mindenfajú terményeivel olyan természeti erők szintere és szüleménye.
Látjuk, hogy az angolok u. n. fiziografiája vonul itt be tantervünkbe.J)

Tekintettel azután arra, hogya föld mindennapos jelenségei közt
s,ok van olyan, mit bolygónk sajatlagos, telluri erőiből nem lehet ki-
magyarázni s ilyenért a földnek a többi égitestek hez, nevezetesen a
naprendszerhez való viszonyához kell folyamodni: természetes sorrendet
kell látni abban is, hogy ama fizikai és kémiai előismeretek után, az
első év 2. felében a k o zm o g r a j i a e l e m e z ' jönnek sorra. Természetesen itt
csak a föld és látóhatárain észlelhető látszatos. tüneményekról és azok

') Mo~ kell jegyeznünk ennél a pontnál, hogy czíkkírő tanterv magyarázatát szo-
rosan a z e g y e s i i l e t i i n k á l t a l t a g o l t t e r v e ze t a l a p j á n - k e s z i i e t t e . Ma azonban már hiába védi
a mi eredeti munkálatunkat, 'mivel az ebben foglalt előismereteket a közoktatási tanács, a
miként e közlöny szerkesztője értesült, törölte a tantervből, adván abban a szóban
forgó tárgy részleteinek olyan elrendezést,' hogy az első évfolyam fogja tanulni a csilla-
gászati és fizikai földrajzot, a 2. év pedig a régi keletü sablonos politikai földrajzot a
haza ismertetésén kivűl, mint a mely rész a mi eredeti propozicziónkhoz képest a 3. osz-
.tálynak hagyatott fenn. Igy a tanulmánynak az éppen elmondott változásokat illető további
részletei is, - a mi t. i. azok elrendezését és kölcsönös viszonyát illeti, - akadémikus.
jellegűek maradnak. S ze r k e s z t o .
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okainak laikus észszel is megérthető fejtegetéseiről lehet szó. A csilla-
gászati földrajz nehány sarkalatos törvényének tudományos megismerte-
tését, a minek tudását a tanítótói is el kell várni, annak idején majd a
mathernatikával dolgozó fizika fogja megtanítani.

Ennyi a két semesterre osztott elsőcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAé v anyaga. Látni való, hogy
nemcsak az anyag kiinduló pontja és egymásutánj a változott alaposan
meg, de a tárgy felfogása is egészen új, a mihez képest a tanítás belső
rendjének is alapos transfuzión kell majd átmenni. A methodikai' elv.
miről fentebb szóltunk, épp itt vesztett a legtöbb et, de növendékeink
igaz földrajzi tudása és gondolkozása s ennek révén a tárgyat majdan
helyes elvek szerint tanítani tudó képessége is, kétségtelenü! nyerni fog
azúj beosztás révén.

A második évfolyam már szükíti az anyag terjedelmét. Ide, hol
.már a politikai és rokon viszonyok is figyelembe jönnek, főleg a föld
fizikai arczul at jának megismertetése van előirva. Azonban az eddigiek-
hez képest itt is alapos változásokkal fogjuk az ismeretanyagot tovább
adni. Nem a földrészek mint olyanok, illetve az azokat alkoto politibi
egységek lesznek az egyes leczkék körvonalai és azokban az irányadó
szempontok, mint a melyekhez az ott excelenter ható és megnyilatkozó
természeti jelenségeket okaik szerint kellően taglalva eddig nem volt
módunk hozzátenni; - sőt ellenkezőleg, az u. n. leiró, ipari és keres-
kedelmi. vagyis a politikai földrajz csak mint eredménytár, mint a
fi z i k a i fó 1 d r a j z t J é l d a t á r a fog megjelenni. A természeti erőknek a föld
és az ember életére elhatározó befolyást gyakorló nagy igazságai és
általános törvényei, melyek, hogy úgy mondjuk a földrajzi ismeretek-
nek tartalmi jegyeit, lényeges tulajdonságait alkotják, a maguk valódi
értékükben és megnyilatkozásaikban fogják itt a tanítás főanyagát ké-
pezni; a hasonló körülmények által befolyásolt és uralt foldrajzi egy-
ségek ezután a Ritter nevéhez füződő, «összehasonlítö s mód szerint, mint
illustrácziók helyezkednek bele ezen tanításba.

A mennyiben pedig a tárgyalásnak ez a módja azt tételezi fel,
hogy a növendék figyelme mindig az egész földre kiterjedjen, a köz-
életi fölfogás szérinti földrajzi tudásnak alfáját képező h e ly r a j z z " t á j é k o -

zó d á s b a n is ezentúl jobban belegyakorolhatjuk növendékeinket, semmint
eddig. amikor -tárgyalásunk szűkebb terjedelmének kényszerével a ma"
gyarázatot hallgató, vagy a -Ielelö növendéket mindig arra szorítottuk,
hogy figyelmét folyton a térképnek csak egy kisebb foltj ára szabad irá-
nyítania. Eddig a tanítványnak, mint egy rövidlátónak, kellett a térkép
jeleit, pontjait, szineit, szóval a részletek- részleteit keresgélni; ezentúl
a lényeget :jobban kidomborító madártávlatból fogja azt vizsgálni. És
ennek a hasonlatnak értelme nemcsak a tanítás alakjára vonatkozik, de
főleg annak az okozati összetüggéseket kutató lánczolataira, mint a
melynek villágosságáról az emlékezetet lomtárrá alacsonyíró minucziózus
adatok szegénységétől a növendék fel fog szabadulni. A világos föld-
rajzi belátás első feltételét képező, nagyarányú helyrajzi tájékozódásra és
lánczolatos okoskodásra tehát jobban fog képesíteni az új tanterv, semmint
az eddigi, mert a fiziografikus tárgyalás jobban, mint bármely más módszer,
feltételezi tanár és tanítvány részéről a megfigyelés, felismerés, felfedezés és
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alkalmazás ismert elemeit. Az egyedül értékes földrajzi ismeret pedig
ezekben foglaltatik. Amennyiben azután a fizikai viszonyok eme hegemó-
niája mellett az év végén a politikai és gyarmatviszonyok összegez-
tetnek. a sok részletezésből kihámozort helyrajzi tájékozódás ez úton is
intenzivebbé válik. A tanítás súlypontja azonban nem ide helyezkedik,
mert a földrajznak éppen az u. n. fizikai része az, mely az értelmet egye-
dül képes egészen lekötni. Ez okból lesz e tárgy valóban értékessé s
igy kezeive, minden hasznossági irányzata mellett, a fejlesztő nevelés
studiumai között is helyet kér,

Eszérint az '.Íj tantervvel lép a fizikai földrajz, mint a földet illető
minden igazi tudásnak ősanyja az őt megi1lető jogok birtokába. Az
új felosztás dokumentálja hazai iskoláink tantermében a legteljesebben
itt, hogya földrajzban nemcsak az adafok és részletek értékesek, de
sokkal inkább ilyenek acbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAlU i t e l é k e k , . melyek amazokat összetartják és

hogy mindenféle helyrajzi, közgazdasági; müvelődési, kereskedelmi stb.
adat tudásának összekötve kell lenni az afféle dolgok ismeretével, mi-
lyenek az elhelyezkedés, tagozódás,a.lak, nagyság, talaj, éghajlat, föld-
tani és természeti segédforrások. _

A kötelékeknek azt a faját, mely a maga nagy hatalmával régeb-
ben a földrajzot, mint mondani' szoktuk, uszalyhordoaójavá tette, ez-
után sem hagyhatjuk teljesen figyelmem kivűl. A történelmi társulást
értjük. Soká fennállott jogaiból azonban ezúttal is sokat kell engednie,
éppen ezen a fokon, anélkül azonban, hogy mel1őzhetővé tenn é magát.
Kulönben is abban, a mit a kapcsolatokról fentebb mondottunk, a tar-'
sulásoak ez a faja is benne van; ezúttal csak monopoliumos jogairól
kell ebben a magát emancipált tantárgyban az «élet mesterének» le-
mondania.

Egyébként a földrajznak, mint tantárgynak, önállósulására vonat-
kozó kivánságunkat -az életbeléptetendő tanterv sem elégíti ki, a mint-
hogy nem is teheti azt, lévén a földrajz oly rnértékben társító termé-
szetű tudomány, mint egyetlen más tantárgyunk sem. Eddig a törté-
nelmi tárgyakhoz súrolták, most a mi tantervünkben formailag is átkerült
a természettudományok csoportjába. Nincs okunk kételkedni, hogy ide
inkább is tartozik s éppen mióta így fogják fel a helyét, csak azóta vál-
hatott a földrajzi oktatás felsőbb elvévé az a mindvégig egészséges
óhajtás, hogy az anyagát lehetőleg a tanulók önálló kimunkálásával
kell nyujtani. A 2. osztályban végzett tanításunk pedig épen erre ta-
nítja meg a leendő tanítót. Erre t. i. természetszerűleg legalkalmasabb tér
a h a za i fó J d r a l z , mely új tantervünkben a harmadik, a földrajz tanítását
illetőleg a zárő-évfolyamba került, arra az időre, mikor a meghivatko-
zott önálló kimunkáláshoz a növendék már .kellő szá rnú fogalmat gyüj-
tött, mikor már képes fö ' l d r a j z t l a g g o n d o lk o d n i .

Ha formális párhuzamot akarnánk vonni a letünőben levő és a
behozandó tanterv között, a taglaltuk tárgyat illetőleg épp a haza tár-
gyalása időpont jának helyes megválasztását kellene legfőképpen ki-
emelni az új tanterv s abban a fejlődő haladás kimutatásának javára.
Azt mondhatnánk, hogya modern világfelfogás, me ly társadalmi éle-
tünk alapjait és rendszereit oly ingadozóvá teszi, érezteti itt hatását,
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bontogatva va konzervativ és megkérgesedett pedagogiai világnézetet.
Egy speculativ kieszelt, theorizáló és íróasztal mellett kitalált pedago-
giai rendszer kezd itt repedezni, hogy az új tudományok és modern
felfogasok üde légáramlata hatoljon az iskolába, magával hozva a ter-
mészet ifju szellemét, kellő módon respectálva a tanulók fejlődő lelki-
világának jogait, az idevonatkozó lélektani törvények tudását és érté-
kesítését, a sablonos methodika kiküszöbölését s ez úton a fejlődő lélek
tényleges foglalkoztatását, mint minden tanítás sikerének első alapfel-,
tételét.

Eltekintve t. i. attól a külsőleg számba menő, de . azért. nem kis
figyelmet érdemlő ténytől,' hogy acbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA- h a e a földrajzi viszonyainak tanul-
mányát éppen az új beosztás hozza tanfolyam szerint legközelebb a tan-
képesítés idejéhez: csakis ezentúl lesz igaz alapunk - eddig csak jo-
gunk lehetett arra - hogy a tanképesítőn tudás és taníthatás szem-
pontjából rigorózusabban megköveteljuk a jelölttől a haza földjének és
természeti viszonyainak alapos és világos ismeretét. Valósággal azt kell
mondanunk, hogy a nemzeti Geniusz nyert tért az új beosztással, mikor
a korlátoltabb' gondolkozású elsőéves gyermek-emberek helyett· éret-
tebb, tehát a' nemzeti közösség erkölcsi érdekeit már árérteni képes
ifjaknak fogjuk taníthatni a nemzeti érzületre is mélyreható nyomokat
vésni hivatott tá:rgyat.

Azonban masodrendű dolgokban is nagy az új tanterv haladása.
A tanítás módszerét illető t é r k é p r a j zo l á s , a földrajzi tanításnak ez

a hálás csatlósa is fokozattabb méltánylásban részesül az új tanterv
révén. mert a növendékeknek a mértani és szabad kézi rajzolásban és
ezek révén a színezés terén elért kézi ügyességét és izlését tényleg csak
ezután értékesíthetjük tanításunkban. - csakúgy a táblai szabad rajzo-
lásoknál (Faustzeichnungen), mint a házi dolgozatokul szánt részletes
és gondosabb térkép szerkesztéseknél. Most körülbelűl megfordítva van
a dolog. A rajz látja hasznát' az első évesek nagyszámú térképvázla-
tainak és a havi dolgozatok ul feladott részletes kiviteleknek. Hogy
azonban mekkora anachronizmus van a két tárgynak a viszonyokra nem
ügyelő eme beosztásában, arra még azt a példát mozgosítom, hogy a
leginkább a térképek beírásánál értékesíthető különféle betű alakok írá-
sának és szerkesztésének módját, a szépírás és rajz anyagaként ezidő-
szerint akkor tanulják növendékeink, mikor a térképrajzolás kötelezett-
ségén jócskán már túlestek. - A kapcsolatok ra mindenütt, kis dolgok-
nál is ügyelni kellene. _

A mi végül a .fentebb már kellő világításba helyezett k ö r n y é k -FEDCBA~~
i s m é n ~ k , mint a népi sk ola beszéd- és értelemgyakorlatából elsőül ön-
állósult földrajzi tárgynak az új tantervünkben való elhelyezkedését
illeti, szabad kezet kapunk, hogy hol akarjuk azt tanítani: a harma-
dik- vagy a negyedik osztályban. Ha a 3. osztály anyagához csatol-
juk, úgy az illető megye ismertetésénél jöhet elő. Ha pedig a 4. é v -

folyam ra hagyjuk, úgy főleg methodikai jelentőséggel fog bírni.
A harmadik osztályos tárgyalását ajánlja az a kivánság, hogy a

gyakorló iskolai fellépésekre lehetőleg elő készítsük a jelölteket; a 4.
osztályba helyezhetés pedig azon fordul ,meg, hogy az új tanterv a nép-
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iskola egyes tárgyai részletes methodikájának tanítását az elméleti
pedagogia tanításának deczentralizálásaval - szetosztja a tanári kar
közt. AzFEDCBAú j tanterv .szerint ugyanis a nevelés. illetve módszertan tanáracbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
a í r e s s l e t e s methodikából az elemi iskolának csak u. n. alapvető tárgyai
(beszéd. értelerngyakorlat és írva-olvasás) médszerét fogja tanítani, a
többi tantárgy módszeres feldolgozását, a vonatkozó elméleti ismertetést
pedig, az illető disciplinák befejezte után, azaz a 4. évben az egyes
szaktanárok feladatava teszi. Tekintettel az új tanterv eme vívmányára.
amennyiben az önálló kimunkálás elvét is különösebb figyelemben akar-
juk részesíteni, úgy a környékismének a 4. évfolyamban lesz a helye,
mindenesetre a már legtöbb tárgyismeret és methodikai belátás birto-
kában levő növendékei nk nél.

Ezek lennének a földrajzra nézve a vezető gondolatok az életbe-
léptetendő tantervnek az «általános» tantervek fogalmához s nevezete-
sen a mostaninak szűkszavúságához képest fokozott és dicsérendő rész-
letességgel kifejtett tanítási egységei mérleg elésénél.

Ha az anyag rationálisabb elrendezésétől, a kapcsolatok kellő mél-
tánylásától eltekintünk, pusztán az óraszám megemelésében is nagy
vívmányt kell benne felismerni. Mert a targyalanyát képező földnek
mégis csak jókora terjedelméhez képest nagy ta nulmányi anyag sike-
res feldolgozását a rendelkezésre bocsátandó óratöbblet által biztosít-
hatjuk, megszabaduiván úgy magunk; mint tanítványaink minden sike':'
res munka legnagyobb ellenségétől: a kapkodó idegességtől. Vajha a
tanítón kivűl fekvő okok minden tantárgyat felmentenének ettől a ha-
ladást és értelmes tudást akadályozó turbulenciától.

K n e k J e n ő .GFEDCBA

G ó r c s ö p r e p a r a t u m o k k é s z í t é s e és a n ö v é n y t a n t a n í t á -

s á n á l e c z é l r a s z o l g á l ó l e g a l k a l m a s a b b ' t á r g y a k

megvalasstasa,
Ma, a midőn egyrészt a földmivelésügyi miniszterium tömérdek

pénzt áldoz arra. hogy a gazdasági ismeretek terjesztésével fegyvert
adjon a nép Kezébe, melylyel kulturnövényeink megsz átnlálhatlan, főleg
mikroszkopikus ellenségeit elpusztíthassa. avagy óriás mérvű elszaporo-
dasukat Jegalabb is meggátolhassa ; a midőn másrészt számosan vagyo-
nukat, egészségüket áldozzák arra, hogy az emberiséget megtizedelő,
apró szervezeteket fölleljék. természetüket kitanulják és kitalálják a
módot, a melylyel azokat ártalmatlanokká tenni lehetne; szóval a midőn
már-már mérlegelni tudjuk azt az óriási befolyást, a mely a természet
háztartásában a mikroorganizmusoknak osztályrészül jutott, ismerjük a
rombolást, a melyet véghez vinni képesek: önkéntelenül is arra. a kö-
vetkeztetésre kell jutnunk, hogy egyrészt magát a mikroszkopizálást
minél szélesebb körben kell elterjeszteni és megkedveltetni; másrészt
súlyt kell fektetni a természetrajz tanításnal a mikroszkop kezelésére és
górcsőpraeparatumok minél általánosabb fölhasználására éppen a tanító-
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képző-intézetekben, a mennyiben egyenes és egyedüli hivatásuk: ismeret
terjesztőket. népneve-lőket kiképezni.

Elvégre is nem zárkózhatunk el az uj vivmányoktól és egészen
természetes, hogy az utánunk következő nemzedéknek többet kell el-
sajátítania, mint a mennyit mi tanultunk!

40- 50 évvel ezelőtt még az egyetemen is fölrajzolták sok helyt
pid a kémia tanításánál a retortát a táblára. pár vízsaintes vonással
jelölve benne a folyadékot, hevítették alája rajzolt lánggal ... ma ilyen
legfeljebb tanítóképző-intézetekben van megengedve, mert bizony a
mikor' 70 frt szolgál a földrajz, természetrajz, fizika és vegy tan egy.
esztendei szükségletére, nem lehet minden lángot valóságos spirituszszal
elóállítani l Marad krétából való is I Tanítani kell, s hogy a fele részé-
ben a középiskolákböl kirostált anyagból a nemzet apostolait tarag-
hassuk : sokkal keményebb munkát kell végeznünk, mint a milyet arány-
lag kőzépiskolai kollegáink kifejtenek. Hol szép, hol kemény szőval,
de nógatni, biztatni kell mindigFEDCBA1 Csak úgy visszük valahogy valamire 1

A góresőre térve tudom. hogy e tekintetben 'is elég gyarló a
képzök felszerelése, de mégis van mindenütt valamilyen. Rendesen olyan,
amely legalabb egy 60-lO0 és 450-550-szeres nagyítással van felsze-
relve s ha a rozsda nem ette még meg fémrészeit. ily alapjában vett
gyarló eszközzel is sokat lehet mívelni. Ma különben is olcsók már az
optikai eszközök. Egy egészen egyszerü sratív két szem- és ugyanannyi
tárgylencse rendszerrel 60- 500-SZOros nagyítassal, kis szekrénykében,
So frtért már kapható s noha ez sem fogja kielégíthetni a kutató búvár
szükségleteit, iskolai czélra teljesen megfelel.cbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

p e a hol van is górcsöve az intézetnek, ott még mindig van égy
baj. Ugy járunk, mint az egyszeri czigány járt, kinek hol lova volt, de
nem volt szénája, hol meg volt szénája s akkor nem volt állat, amely
megette volna : szóval nincs a góresőhöz való készítményünk. A meny-
nyiben pedig ezek is' drágák (0'6-3 frtig darabonként) s ilyeneket tehát
a fedezetból nagy számmal beszerezni nem lehet, a legtöbb helyt nem
használják ki eléggé e rendkivül fontos eszközt a tanítás érdekében.

Minthogy górcsöpraeparatumok elkészítéséről sz óló mű magyarul
még csak kettő jelent meg, még pedig K o c h A n t a l - t ó i : A górcső alkal-
mazása a kőzettanban. Kiadta a M. T. Akad. 1869. és T h a n h o j j e r L a jo s

1894-ben megjelent műve : A mikroskop és alkalmazása. (Az általános
szövettani technika vezérfonala); de e kettő is alapjában véve más czél
szolgálatában áll: azt hiszem; használok a képzőintézeti tanügynek, a
midőn német művekből tanult, 1) de mindig gyakorlatilag kipróbált és-
fáradtsággal, néha bizony keservesen szerzett ismereteimet, illetve a
praeparatum készítésnek elemeit e helyen kőzzéteszem.

A figyelmet főleg a növénytanta fordítom azért, mert ennél egyál-
talán elengedhetetlennek tartom a mikroskop alkalmazását. Szám os oly
tárgy, oly fejlődésbeli fokozat van itt, amely górcső nélkül egyál-
talán meg nem érthető. Ide tartoznak éppen azok a szervezetek is, a
melyek gazdasági szempontból nemcsak magukra vonták a világ figyel-

') A legjobb: Dr. Eduard Strassburger: Das botanische Practicum. IL kiadás.
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mét, de a melyekkel a szó szoros értelmében élet-halál harczot vívunk
a mindennapi kenyér végett. Máskülönben az alább fölsorolt állandó-
sítások szám os módja alkalmazható az állatországban is s elvégre is én
legtöbbet foglalkozom a botanikával s így e téren van a legtöbb jár-
tasságom. .

Az állandósításhoz szükséges a tárgy- és fedő-Iemezeken ,kivűl:
glycerin-gelatin (ez 'a legáltalánosabban használható), kanadabalzsam
(terpentinben és morphiurnban oldva) és aszfaltlakk.

Festő- és kérnlelő-szerekül szolgálhat:cbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa l k a n n a k z ' v o n a t . Mindenki
előállíthatja az alkanna tinctoria (báránypirosítő). gyökeréből borszesz-
szel. A zsirokat és balzsamokat vöröses barnára festi és azok kim uta-
tásánál a könnyen bomló és drága osmiumsavat helyettesítheti,

A n i l t ' n k é k . Főleg a faedények, .szitak festésére szo!gálhat.,
C h lo r a l h y d r a t . Szám os metszetet átlátszóbbá tesz. Igy használható

még a karbolsav és kálilúg. _
C h lo r c zz ' n k j ó d , A kissé fásult sejtfalakat violaszínre, az erősen, fásul-

takat barnára, az egészen vékony sejtfalakat pedig egyáltalán nem festi.
C o r a l l z ' n : 30% szénsavas natriumban oldva körállvörösre festi. a

fásult sejtek falát, azokét,. a melyek megvastagodva·nincsenek, rózsa-
színűre festi. .

E c ze t s a v a s m e th y l zö l d , A sejtmagot, zöldes-kékre festi sennek
szernlélhetővé tételére igen fontos. Megfesti a sejtfalat is, ha vékony,

ovilágoskékre, ha fásult, zoldes kékre.
G e n t z ' a n a u io l a Használható egyáltalában mindenféle igen kicsiny

vagy nagyon gyöngéd készítmény szfnezésére, különösen pedig bacterium
festésr e.

H a e m a to x y l i n . Használható úgy, mint az előbbi, Egyuttal a sikér-
kristályok (kristalloidok) megfestésére szolgál.

. J ó d t z ' n c t u r a , A keményítőt sötét violaszinűre festi és ennek leg-
fontosabb reagense. .

KayffU'n. Számos vegyülete használtatik. Pl. az eczetsavas karm in
téglavörösre festi az aJeuronrögöket és a sejtmagot, timsós vegyülete
a meg nem. fásodott sejtfalat, a pikrokarmin pedig főleg kerek es férgek,
ázalékok, szóval alsóbbrendű állatok festésére szolgál.

. J J 1 e t h y l v z ' o l a és - z ze s u v z ' n becses bacterium festékek.
Mint látni, némely képlet megfestésére több szer is szolgálhat,

nem kelL tehát, föltétlenül' valamennyit beszerezni, de ennyit is' főleg
azért említettem meg, .hogy válogatni is. lehessen belőlök s ha valaki
egyikhez nem fér, meg tudja tán .szerezni amásikat.;

A fölsoroltakon kivűl kell még a vizsgálathoz ésállandósításhoz
g lycerin, borszesz, kén-, só- és salétromsav, lepárolt víz, czukor stb ....

Maga az eljárás az egyes példák ból fog kitünni. Legegyszerűbb
a - k e m é n y z ' / ő praeparálása. ,

A ,magvakat kettévágjuk. vagy harapjuk s lehetőleg közepökből
kipiszkálunk tűvel kevés port, a / gumók vágásiapját pedig a késperigét
merőle.gesen rátartva vakarjuk. Ugy a port, mint a lehetőleg rostjaitói
megszabadított vakarékot a tárgylemez közepére cseppentett kevés vízbe
juttatjuk, egyenletesen szétoszt juk: s . hagyjuk .. beszáradni. ,Majd körül-
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ecseteljük a szélét langyos vízben megolvasztott g lycerin-gelatinnal,
ráhelyezzük és gyöngén megnyomjuk a jól megtörölt fedőlemezt és'
annak a szélét mégegyszer körülecseteljük ugyan evvel vagy pedig
aszfaltlakkal. A tárgylemez szélére syndetikonnal (nem arabmézgával)
kis czédulát ragasztunk, arra ráírjuk a preparált tárgy. nevét s miután
még 1-2 napig a szabad levegőn szárad ni hagyjuk, elhelyezzük a
gyüjteményben.

Ha festve akarjuk megőrizni, akkor a vízcseppbe nagyon kevés
jódtincturát is teszünk, pl. a bonczoló tű hegyével.

A különböző keményítő alakok bemutatására legalkalmasabb: acbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
b u r g o n y a gumója, a benne előfordúló rögök erősen exczentrikusok, rétege-
zettek és aránylag nagyok; a b ú za magva: a szemek lencseképűek,
tehát lehetőleg élükön fekvőket is kell preparálni; r o z s magva: a rögök
sugaras hasadásokat tüntetnek föl; a za b magja: az egyes rögök úgy
néznek ki, mint a korsó oldalából tört 4 - 6 oldalú cserepek. 15-20,

sőt több ily gömbhéjdarabok nagy összetett szemeket alkotnak, a
melyek durvább érintésre darabokra hullanak. Nagyon érdekes a C a n n a ,

elterjedt kerti növény, gumójábó! szedett keményítő. A legnagyobb
mértékben exczentrikus s alakja olyan, mint a czukorsüvegé, avagy
olyan, mint az ágyúgolyóé. A henger lecsúcsosodott végén van a sejt.
mag s körös rétegezettsége mindinkább kiegyenesedik, míg a henger
talpával párhuzamossá lesz.

Ugyanily módon zárhatók be a gombák spőrái (üszök, rozsda stb.),
erjesztő gombák, virágporszemek, utóbbiak azonban vízbe téve meg-
pukkadnak. úgy, hogy ezeket legegyszerübb a glycerin.gelatinból a
tárgylemezre hozott cseppbe ecsettel egyenesen átvinni (így lehet termé-
szetesen a keményítő porát is, sőt metszet et ... ) s a megtöröit, bor-
szeszláng fölött kissé megmelegített fedőlemezt rézsut tartással a cseppre
gyöngén rányomni. Maga a glyceringelatin teljesen megvédi már a
preparatumot az elromlás ellen. biztonság kedvéért azonban még a fedő.
lemez szélét aszfaltlakkal lehet és szokás beecsetelni. .

Az állatpreparatumok közül ily rendkivűl egyszerű kezelést igé-o
nyel a lepkék hímpora. .

N ö ' v é n y z ' s ző r ö k Ezek állandósítása is igen egyszerű. A különböző
növényi részeken termő szőröket az epidermis egy részével egyszerűen
leberetváljuk és ecsettel átvísszük a tárgylemezre cseppentett glycerin-
gelatinba. Lefejtjuk a leirt módon és avval kész a preparatum.

Szernléltetésre alkalmas szőröket találunk a lavandula és nyári
viola levelén. A szőr ágas, különösen az elsőé emlékeztet az agancsra.
Az árvácska torkában előforduló szőr csomós, göcsös. A csalán szőre
alul mirigyes, felső ferde hegye könnyen letörik; türelem kell, mfg
sikerül épet állandósítani. A rózsa- és szederfajokon 'oly szőr található,
mely végén' gömbös, mirigyes. A tök vir'ágának és csészéjének belsejé-
ből pedig az ízekből álló szőrök különböző alakjainak egész sorozatát
böngészhetjük ki, a melyeket élettani szempontból még különösen az a
sajátságuk tesz becsessé, hogy bennök a plazma áramlását igen szépen
lelíet szemlélni. Végre meglepók a páfrányok sorusain található fedő-

Magyar Tanítóképző. 15
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pikkelyek szőrei, ezek úgy néznek ki,' mint azoka hurkolt zacskók, a
melyeket ásványgyüjtéshez szoktak használni.cbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

M e t s ze t e k . Ezek előállításához egy közönséges. minden vasárusnál
kapható kézi szorító, bodza bél .és egy beretva (jobb a külön e czélra
készített metsző kés) szükség es. A bodzabelet hosszában behasítjuk és
belehelyezzük a tárgyat, amelyból preparatumot készíteni akarunk, 'pl.
a fa levelét, a zab magját stb. a szorítóba összecsavarjuk. míg egészen
össze van préselve. aztan mindkét kezünket lehetőleg közel hozva a
mellkashoz, vágunk, a beretvát a vágás lapjához majdnem egyközüen
tartva, mindig igen keveset fogva addig. míg egészen kifogástalan,
áttetsző szeletet kapunk. A kemény magból czélszerü - azt közön-
séges .késsel szétvágva ~ csak a felét beszorítani, hogy a beretvát
kiméljük. . Ugyancsak szükséges a kemény magvakat a vágás előtt prepa-
rálni, puhítani, mi különben a vágás folyamán is történhetik, vízzel.
glycerinnel. Minél keményebb a tárgy, .annál kevésbbé kell mélyen
húzni a beretvát I ha mégis beljebb hatolt és nehezen jár, ne fejezzük be
a vágást, húzzuk ki a beretvát, mert minél jobb az, annál könnyebben
lehet tönkre tenni I Tehát nemcsak hogy iridulatoskodni, sietni akarni,
metszetek készítésénél nem vezet eredményre, de egészen vékony met-
szetek készítéséhez még az is megkívántatik, hogy' az ember egészen
nyugodt, pihent legyen, .

Szám os növényrész borszeszben való áztatás után lesz könnyebben
metszhetővé, pl. a fa; más anyag csak az abban való áztatás után válik
érzékelhetővé, a mennyiben oldott állapotából kdstályalakot vesz föl,
például az inulin. Mivel puhítsuk az anyagot, borszeszszel-e, vízzel-e,
g lycerinnel-e, az függ tehát a czéltól is és a gyakorlat hamar meg-
tanít arra.

Néha ellenkezőleg arra van szükség, hogy a tárgyat keményebbé
tegyük, erre is szolgálhat vízelvonó képességénél fogva a borszesz ;
egészen apró tárgyakat pedig. a melyeket a bodzabélbe fogni nem
lehet, vagy paraffinba olvasztunk, vagy pedig sűrű arabmézgába
ágyazunk. Mikor a mézga egészenFEDCBAs ű rű lesz, bodzabélbe szorítjuk é s

úgy' vágjuk (pl. nagyobb szemű virágport), ametszetet óraüvegen
kevés glycerinbe téve, fölolvad a mézga és a metszet teljesen kiszabadúl
belőle. Aparaffint kezbe fogva vágjuk. ,

Mindig sok Imetszetet kell készíteni. Eieinte gyakran csak 50 - 100

közt akad pár teljesen kifogástalan; a meanyiben pedig még az' állandó-
sításnál is el lehet rontani, nem lesz baj, ha több is' van közte. A
glyceringelatinba eszközölhető legegyszerűbb beágyazásnál üvegbottal
egy, a tapasztalat hamar rá vezet, mekkora csepp megolvadt anyagot,

, a .jól letörö It tárgylemez közepére eresztünk. A mennyiben eleinte a
munka nem .halad oly. gyorsan, jó már a biztonság kedvéért is.va tárgy-
lemezt égő. borsze~zjáng fölöttelhúzya gyöngén melegíteni; de annyira
soha, hogy buborék képződés mutatkozzék, az esetben a legjobb az
egészet letörölni es, ujból kezdeni. .

A tárgylemez gyöng~ melegítésére a csepp kissé szétteHíl,a mi
előnyül szelgal. a kis ecsettel fölvett mctszetet ': ráhelyezzük 'a szétfoivt
csepp közepére és az ugyancsak már', előre jól, .de- óvatosan ..letörölt



2FEDCBAí i

fedőlemezt kissé melegítve, ferdén fogva, egyik' szélévelodaigazítva rá-
bocsátjuk.

Ha a metszet mégis a fedőlemez szélére csúszott volna, egy hir-
telen alávezetett hajszállal helyreigazít juk. Ha levegőbuborékot is zár-
tunk be, de az útban nincsen, ne bántsuk, hagyjuk úgy; ha azonban
megzavarja a képet, sohasem próbaljunk a fedőlemez emelésével sze-
rencsét, avval tönkre teszszük teljesen, még több levegőt juttatunk bele
és a -legtöbb esetben a metszetet is szétszakít juk ; próbáljuk azt is eset-
leges többszörös gyönge melegítéssel és eg'y. alácsúsztatott hajszállal
eltávolítani, legalább más helyre juttatni. Másnap a fedőlemez szélét
aszfaltlakkal körülecseteljük és annak megszáradása után a' többihez
sorozhatjuk. -cbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

K ü ló ' n b ó ző S ZÓ ·V é t é k . Igen alkalmas, parenchymsejtekből álló szövetet
kapunk a nád szárából (Phragmytes). Csillagalaku parenchyrnsejtek igen
szép szövetét az egész országban termő [uncus conglomeratús -beléből
kapjuk. '",

A szajnyflásolévjstomak] igen szépen láthatók a fehér liliom leve-
lének fonákán. meg,a nyári viola szárán, ritka szépek pedig a' mezei
surló szárából -készűlt metszeten. Az első kettőt természetesen pótol-
hatja bármely növény levele' vagy zöld szára, különösen alkalmasak
még a Sedumok, Sattifrag ak. A preparatum elkésxítéséhez nem is kell
kés. Csipeszszel egyszerűen belemarkolunk a level alsó oldalának husába
és kezünket a lemezévei párhuzamosan elrántva, kiszaldtunk egy darabot,
A bőr egy mindenesetre elég nagy helyről le -fo~ valni s ió, ha egy
darabkát felülről, egyet alulról egymás mellett beágyazunk.

Már a surlónál nem megy oly könnyen, ott vágni kell s a benne
levő nagy kovatartalom miatt nagyon rontja a beretvát, tehát vigyá-
zat l A preparatumok igen szépek, érdemes fáradni l A metszet kova-
vázát is elő lehet állítani, ha azt csillamlemezre bocsátott kénsavcsöppbe
helyezzük és borszeszláng ban addig hevítjük, míg csak hamu marad
vissza. A preparatumor- természetesen rajta is kell hagyni a csillám-
lemezen.

A fában levő rostos sejtek, tdények bemutatására legalkalmasabb
az erdei fenyő. juniusban vagy juljusban kell .vág ni belőle, a mikor a
cambium java müködésében van, Oszszel a sejtek már túlságosan meg
vannak fásodva. Metszetet három irányban kell készíteni: haránt, érintős
és sugaras metszést. A fát előbb. pár napig borszeszben kell áztatni e s
a metszeteket glyceritiben kell vizsgálni és úgy állandósitani. A meny-
nyiben minden fának más az anatomiai szerkezete, tanulságos lesz,
legalább egy lombos fából is hasonló metszeteket előállítani.

Egész szar keresztmetszet ek bemutatására jó szolgálatot tehet a
rózsa és a bodzafa 2-4 mlrn. ,vastag hajtásaból készült preparatum.
Vágás közben jó -a felületet mindig megnedvesíteni.

Sejtfal vastagodasokra kitünő példaképen szolgálhat a körte belse-
jének kövecses része. .

A levélmetszetek közül már a keresztrnetszetek kicsinységenél
fogva' IS legalkalmasabb a coniferák levele. Boróka mindenütt van. A
fenyőt, pedíg a karácsony mindenüvé juttatja.

15*
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A s e j t e k b e n fe l l é P ó k ü lö n b ó " zö a n y a g o k . C h lo r o p h y l l . A legszebb
példát a Funaria hygrometrica nevű, mindeuütt közönséges moha szol-
gáltatja. Levelei minden kikészítés nélkül átlátszók, csak a főér mentén
nem! A rögök aránylag nagyok, lencseképüek. A mi pedig ezt a nö
vényt iskolai czélra rendkivűl alkalmassá teszi, az ama körülmény, hogy

. rendesen minden levélben a chlorophyilrögök osztódásának minden stádiu-
mát lehet észlelni: lencsealak, ellipszoid, oldalt befűződés, mindig na- .

. gyobb és nagyobb mért ékben, majd előáll két egymással még egy
ideig érintkező lencsealakú rög, a melyek végre teljesen elválnak egy-
mástól. .

A keményítőröl már volt szó.
S z ' k é r k r z s t á l y o k vagy k r z s t a l l o z " d o k . Igen szépen láthatók a riein us-

mag metszetében. A mag nagy olajtartalmánál fogva könnyen vág-
ható. Egyszerű vizsgálatnál borszesz élesen kitünteti a kristályokat.
Haematoxylin violaszínre festi. Igen szép preparatumokat lehet készí-
teni, ha a metszeteket higanychloridnak abszolut alkoholban előállított
2% oldaraban áztat juk ; bodzabél pálozikával kivéve vízben fürösztjuk,
majd egy negyedóra hosszat eosinban áztatván eczetsavas kalicseppbe
hozzuk; a tárgylemezre. letakarjuk fedőlemezzel és a szélét terpentinnel
higított canadahalzsammal elzárjuk.

Megemlítem itt, hogya festett metszeteket nem lehet mindig, sőt
csak ritkán sikerrel glycerin gelatinba eltenni. Ezek állandósitására leg-
czélszerűbb kivalogatott fehér arabmézga darabokat összegyűjteni és
pedig az anilinnal festett preparatumok számára feloldjuk a mézgát
eczetsavas kalium oldatában, karmin és haematoxylinnal színezett met-
szeteknek pedig nehány perczentes chloralhydrat oldatában alkalmazzuk
a mézgát s ahhoz még 5-106/0, glycerin lesz hozzáadva. A fedőlemez.
szélét pedig terpentinnel higított canada balzsammal zárjuk el.

S ó s k a s a v a s m é s z . A legtöbb. növény valamely szervében, kivált
gumókban és hagymákban lehet találni szép tűalakú kristályait Igen
szépeket találtam a gyöngyike (muscari comosum) hagyrnametszeteiben,

F e s t é k . A murok vagy sárgarépa narancssárga színe a carotin igen
szép négyzet, rhomb, pyramis es tűalakú kristályaitól ered.

A szarkaláb kékszinű csészeleveleinek epidermiséből csipeszszel
készített preparatumokban apró kék tűkből alakúlt csillagokat fogunk
találni, e festéktől ered a levél színe. A piros virágú adonis szirmábóL
szintén csipeszszel állítható elő a preparatum. A piros szín aránylag
nagy gömbös vagy petéded rög öktől ered.

G o m b á k . Bőven lehet válogatni. Igen szép. és tanulságos készít-
ményeket szolgáltathat a ~abonarozsda. Május elején találunk a sóskafa
levelének színén piros foltokat, fonákán sárgás dudorokat. A dudorokon
keresztül eszközölt metszet már kis nagyítás mellett is a domború ol-
dalon szép sporákkal telt üstököket, a homorú oldal hagymaszerű kép-
ződményeket, spermogonokat, tűntet föl. Az utóbbi szervek hivatását
nem is sikerűlt még eddig megfejteni. Glyceringelatinban szépen elte-
hető., Aa uredospórákat, valamint a megfelelő myceliumot junius folya-
mán bőven találjuk a gabon.<E szárán és levelén. Olyan részekből kell
metszeteket készíteni, a melyekről a rozsdaszinű por még könnyen el
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nem száll, illetőleg, hol a szár, vagy levéltészek még zöldebbek. Atte-
lelő sp óráit nyár utóján gyűjthetjük.

Kevésbbé szép preparatumokat szolgáltat az anyarozs fejlődésének
különböző stádiumában.

A peronoszpora. A •szöllőlevelekazon darabjairól készítendők a'
metszetek, hol pl. kézi nagyítóval, rendesen sárguló foltok körül még
sajatságos fehér port, t. i. spóratermő ágakat a sporákkal látni lehet,
A rozsdaszínű foitokon a szevet egészen tönkre van téve, ha itt-ott
látni is még rajtuk spórakat. azok könnyen lehullanak. Belőle jó met-
szetet készíteni nem éppen könnyű.

Sajátságos és tanúságos preparatumot szolgáltathat a szöllő liszt-
harmatgombája az Oidium Tuckeri Berk. Szepen észlelhető rajta a
spóralefűződés, Ha ehhez nem lehetne jutni, pótolhatja a keresztes
növényeken esős időben mindenütt fellépő fehér hártyaszerű bevonatot
képező gomba a Cystopus candidus.

A penészek közül érdekes a fejes és ecsetes penész. Első főleg
nitrogen, a második szénhydrát tartalmú anyagok romlásánál terem.cbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

B a c t e r i u m o k . Forrázatot készítünk bármiféle növényrészekből és ' a
leöntött levet néhány napig állni hagyjuk. Vékony hártya képződik a:
folyadék színén, mely tulajdonképen szamos bacteriumfaj többnyire
őssze fűzött gyöngyökből álló lánczolataiból van alkotva. A prepara-
tumot Iegegyszerübben úgy állít juk elő, hogy abból a hártyából kis
ecsettel egyenesen il. fedőlernezre viszünk, egyformán szétteregetjük S

hagyjuk rászáradni. Mikor tökéletesen megszáradt, I-2 napig borszesz-
ben áztat juk. Abból kivéve pár perczig úsztatjuk gentiana viola
vagy a fent nevezett egyéb festékek valamelyikének borszeszes vagy
vizesoldatában. Megszádtjuk megint majd a tárgylemezre fordítva, szélét
körülecseteljük terpentiaben oldott canadabalzsammal.

Ha oly preparaturnot akarunk készíteni, a melyben csak egy
bacteriumfaj legyen és azt névleg is ismerjük, akkor a nyálban és rossz
fogakban élő Lepthotryx buccalistól" eltekintve különleges tenyésztéshez
kell folyamodnunk. A legkönnyebb a szénát rothasztó Bacterium. sub-
til ct termelni. E czélból száras, érett szénarészeket (akkor nagyobb
a bacterium) kevés vízzel jól forralunk. Majd 360 C.-nál állni hagyjuk,
majd leöntjük a levet és higít juk volumeterrel mérve addig, míg faj
suiya IOo4 gr. lesz. Atöntjük. egy lombikba, mely legalább mégegyszer
akkora térfogatú s száját gyapottal jól bedugván, gyöngén forraljuk egy
órahossz.at (több órai főzés sem öli meg és nem rontja meg szaporodó
képességet, ezért lehet könnyen tisztán tenyészteni.) Ezekután az úgy bedu-
gott palaezkot I-2 napig állni hagyjuk s. akkor mutatkozní fog, a folyadék
színén olyan hártya, a mely a Bacterium subtile tiszta teny,észetéből áll.

A statisztika szerint a lakosság tizedét elpusztítja a tuberkulózis
gombája. Nem lesz tehát érdektelen, ha közlöm azt az eljárást, a
melylyel ezen eIterjedtés az emberre oly veszedelmes gombát már
300-szoros nagyításhál, . tehát aránylag rendkivül kis nagyításnál, meg-
különböztetni lehet. Az anyagot, melyben a bacillust keressük, pl. 'a.
köpetetegy gondosan letöröli: fedőlemezen vékonyrétegbendkenjük
s hagyjuk megszaradní. Kevés lepárolt 'vizet fölös anilinolajjaltöbbszö-
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r.ösen jól összerázzuk és átszűrjük kis pohárba. Methylviola telített al-
kohol oldatából cseppenként addig. keverünk bele, míg erős opalozódás
nem mutatkozik. A megszáradt fedőlemezt nehányszor borszeszlángon
keresztül húzva fürösztjük ebben a testékben vagy közönséges hömér-
sékletben 1/2-1 napig vagy 40-500 C hőmérsékletben 1 óra hosszat.
Kivéve egy térfogat. salétromsav és 2 térfogat vizkeverékbe márt juk
1-2 pillanatra. A lemez elszíntelenedik, kirnossuk borszeszben, aztán
állandósítjuk terpentiaben oldott kanada-balzsammal. A tuberkulózis
gombája apró kék pálczikák alakjában lesz látható, ha más gomba is volna
jelen, az vagy színtelen, tehát alig látható, vagy barnás, de sohasern kék,cbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

M o s za to k . Tanulságos preparatumot szolgáltat a Nortoc cornmune,
mely kivált a tavaszi esőzések alkalmával az egész ország minden
legelőjén. fűves helyén, mint a földön fekvő. kocsonyás szürke, fekete
borsó vagy diónagyságú sajátságos képződmény tárúl szemein~ elé.
Fonalai gyöngyökből állanak és igen érdekesek. .

A legszebbek mindenesetre a kovapánczélos moszatok. Ilyenek is
vannak bőven minden pocsolya iszapjában. Kovavázuk kiégetése nagyon
fáradságos es a meanyiben a 'legtöbb mikroszk ophoz ilyen mellékelve
van, nem is érdemes velük fáradni.

. Szép készítményeket adnak a kora tavasztól késő őszig minden
sekély vízben termő fonalmoszatok. is.

Z u zm Ó k . A gombák. és moszatok életközösségének feltüntetésére
bármely parmelia thalluszán keresztül eszközölt metszet szolgálhat.

Evvel befejezhetném a növénytani pre paratumok előállítására vo-
natkozó legszükségesebb mondani valómat, de egy kényesebb tárgyat
nem mellőzhetek. A tanítás érdekében nagyon jó, ha valamely növény
csúcsrügyén, a tenyésző csúcson keresztül eszközölt metszet is állandó-
sítva meg van a gyüjteményben.

Erre bármely növény földből hajtó szárának teteje szolg álhat,
egyszerű szöveti szerkezetével pedig különösen a mezei surló ajánlható.FEDCBA
A körülbelül Icm. hosszú levágott tenyésző csúcsot, óvatosan ke-
zünkbe fogva, vigyazva metszszük éles beretvával hosszában. Akiválo·
gatott, legjobban sikerült darabot néhány pillanatra tömény kálilúgba
márt juk ; kivéve vízben fürösztjuk s áztat juk 2 óra hosszat tömény
eczetsavban. Ezután eczetsavas kali telített oldatában elcárjuk terpen-
tines kanadabalzsammal. Az így készűlt metszet a legmesszeb.bmenő
igények nek fog eleget tenni.

Ugyancsak érdekes, ha oly virágport is' állandósítunk, amely:
tömlőt fejlesztett. Számos virág pora czukoroldatban hajt ilyet, még.
pedig a. hagymák virágpora 30/0' a tulipán 1-30/0' nárczisz 3-50/0; a
gyöngyvirág 5 - 20% és az árvácska 30% czukoro,ldatban.

Ha' sikerül a mikroszkopizálást nehány olvasómmal megkedvel-
tetni ; ha valakinek is módot tudtam nyújtani arra, hogy gőrcsöprepara-
tumokat készítvén, .tanítása sikeresebb leend, szóval, ha a. természetrajz.
intenzivebb tanításához csak egy szemernyivel is hozzá tudtam járúlni :
jutalmát vettem a természetrajz terén szünet nélkül folytatott fáradtságos
és költséges munkárnnak.

.Kun-Félegyháza, 1899. febr. ,21.én. . .W a g n e r . J d n o s .
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Zene elméletGFEDCBA' ( ö s s z h a n g z a t t a n ) t a n í t á s a a t a n í t ó k é p z ő -

i n t é z e t b e n .

Tantervünk az összhangzattan tanítását a IV. évfolyam számáraFEDCBA
Irp elő, előkészületül a Ill. évfolyam ban a második félévben a hang-
közök ismertetését kívánja. Czél a tanterv értelmében «az összhangzat-
tan elemeiben való jártasság». Ha e -jártasság s csak-abból álljon, hogy
a növendék' ismerje a hangközöket, az összhangzó és széthangzó hang-
zatokat, ez utóbbiakat fel tudja oldani, úgy azt elérhetjük, ha az össz-
hangzattannal csak' a IV. évfolyamban foglalkozunk. Csakhogy ennyi
összhangzattani ismeretnekcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAg y a k o r l a t z " é r t é k e a l i g -v a n .

Az összhang zattan tanításának akkor van igazi reális eredménye,
ha a növendékeket folytonos gyakorlással arra képesítjuk. hogy adott egy-
szerű dallamokat helyesen összhangosítani tudjanak, szabályszerű orgona·
jatszásra képesek legyenek, ha nincs is hangjegy előttük, a modulálás-

ban kellő jártassággal bírjanak. E czélt négy év alatt elérhetjük a
gyengébb tehetségűekkel is, csak közepes szorgalomra számítva.

Nem kívánom. hogy az összhangzattannak : nagyobb teret jutas-
sunk. mint a mekkorát a tanterv kijelöl, nem akarom.. hogy zeneszer-
zőket képezzünk, tulzásba ne menjünk, de annyit tegyünk ezen a téren,
a mennyit négy év alatt könnyen és sikerrel elérhetünk, s a mennyit
el kell érnünk, nehogy munkánk hiábavaló legyen.

Czélunk eléréséhez- föltétlenűl szükséges, hogyazeneelmélet alap-
ját már az L évfolyamban megvessük, necsak azon szűk . mértékben, a
mennyi a zenetanulás kezdetéhez elengedhetetlenűl szükséges, hanem a
lehetőség szerint kis lépésekkel előre haladva. Minden héten egy ne-
gyedórát zeneelméletre fordítunk. az egyes szabályokat részben a _zene-
órákon gyakorlatilag alkalmaztatjuk. csendes foglalkozásképen. Tan-
könyvet a növendék kezébe nem éppen szükséges adni, hasztalan tanulná
be az egyes szabályokat, ha azokat alkalmazni 'nem tudja. Fődolog az
egyes szabályokat jól megértetni, s papiron folyton gyakorolni, minél
többoldalúlag, alaposabban, annál jobb. Lassú haladás, alaposság, foly-
tonos gyakorlás, ezek ha valahol, úgy -az összhangzattan tanításánal
okvetetlenűl szükségesek.

A zeneelméleta tanítóképzői zenetanításnak mind a négy é v -

folyamában mintegy gerinczét kell, hogy képezze A gyakorlati kikép-
zésnél a zeneelmélet mindig segélyül, támaszul szolgál. Nem árt az
összhangzattannak gondosabb tanulása annak sem, a ki nem lesz kántor.
Zenetanítással sok tanító biztosíthat magának némi mellékkeresetet, a
zenében való jártasság emeli a tanító társadalmi értékét. Azután falu-
helyen vajjon nem a tanítók vannak hivatva dalárdákat szervezni? A
dalárdáknak, eme fontos nemzeti kulturális tényezőknek minél szélesebb
körben való terjesztése a tanítóságra vár. Mily előny aztán, ha a tanító
maga is képes magyar népdalokat férfinégyesekké letenni. Akad majd
olyan tanító, ki a képző ben nyert szilárd összhangzattani alapra tovább
fog építeni;

Hazánkban a zenetanítás terén még mindig édes-kevés történik.
A középiskolában a zenetanítás terén alig történik valami, s az ujjain-
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~o~~Jgállllálhatjuk a viqél;}izeneis~olákat: Ápglja hát a tanítóképző-
intézet a zenét tőle telhető m6don.

Utoljára említern, hogy az összhangzattannak kellő fokon való
tanítása mily áldás a kántorjelöltekre nézve. Részemről a kántor-
jelöltnél szigorúbb elbírálás alá vennérn, hogy az összhangzattanban,
modulálásban jártas-é, minthogy pl. a nagyszombati szertartásokat sor-
ban el tudja-e mondani. Ez ut6bbitaz életben a szertartáskönyvből
könnyen megtanulhatja. de tiszteségesen orgonálni, modulálni aligh'!.
tanul meg, ha azt a képző-intézetben meg nem tanulta. -

Természetesen valamennyi növendékt ől nem kívánhat juk meg egy-
forma szigorral a jártasságot, bizonyos fokú eredményt azonban a leg-
gyengébbtől is megkövetelhetünk.

Szabad legyen a feldolgozandó tananyagr61 egy vázlatot közőlni,
melyet könnyen elvégezhetünk, a nélkül, hogy túlzásba mennénk. A
tanmenetnél jórészben Egner-Heinze-féle «Össahangeat- és zenetan- t •
követtem. A IV. évfolyamban igen ajánlatos az anyagot Schulcz rnód-
szere szerint kezdeni, ugyaniscbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAh a n g l ze m r ö l h a n g n e m r e h a l a d v a , a tőhár-
masokat és uralgó hetes hangzatokat ismételve, tüzetesen begyakorolni

A z e l s ő é v fo l y a m tananyaga :
Hangjegyrendszer. Hangjegykulcsok. Változtaté jegyek. A hang-.

jegyek időértéke. Szünetjegyek. Páros és páratlan ütenynernek. Időmér-
ték. Dynamikus jegyek. (A fontosabbak.)

Nagy és kis lépcső. Nagy és kis félhang. (Kidolgozandó valamennyi
hangra egy nyolczadban.) .

A 12 kemény hanglétra készítése. Az előjegyzés.
A hangközök. A hanglétrában levő nagy és tiszta hangközök. A

kis, kisebbített és bővített hangközök. Tiszta hangközök bövítése és
szűkítése . A hangközök megfordítása.

Az összhangzati és dalia mi lágy hanglétrálc képzése. Szinezett és
enharmoniai hanglétrák.

Alaphang. felötöd és alötöd.
A hangnemek első- és másodfokú rokonsága.
4 . hármas összhangzat.A Iőhármasek minden hangnemben. A 3-as

összhangzat fekvései. Összevont és szétszórt helyzet. Szólamkettőzés.
A m á s o ( fi k é v fo l y a m b a n a zárlatokkal kezdhetjük munkánkat. A

növendékek kidolgozzák az I. és V., I. és IV. lépcsők hangösszekötte-
téseit, templomi és tökéletes egész zárlatokat kemény és lágy hang-
nemekben. összevont és szétszórt összhangosítással. A tökéletes egész
zárlatoknál szőlunk a, tiltott menetekről, ezzel kapcsolatosan a szólamok
párhuzamos-, egyenes-, oldal-, és ellentétes mozgásáról, különösen ez
utóbbiról, mely a tiltott menetek elkészítésére Iegalkalrnasabb.

Az uralg6 hetes összhangzat és ennek feloldási törvényei. Atme-
netek felötöd és alötöd hangnemekbe. A hetes összhangzat fekvései.

A hanglétra egyes fokára épített hetes. összhangzatok.
A fölfelé és lefelé haladó kemény hanglétrik összhangosítása a

főhármasok alkalmazásával. A tiltott ötödökről és nyolczadokról bővebben.
Adott dallamok összhangosítása a tanultak alapján.
A l l l . é v j o l y a m b a n több súlyt íektethetünk az eddig tanultak gya-
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kerlati alkalmazására, összhangosításra. A hármas összhangzatok szabad
"használatáról.

, A hármas hangüatok fordításai : hatod-Lés negyed-hatod-hangaat.
Zárlatok ezek alkalmazásával· ' Adott dallamok és bassus összhangosítása,

Hetes-összhangzat fordításai: ötöd-hatod, harmad-negyed-hatod és
másod-hangzat. Ezek fekvései, feloldasai. Atmenetek ezek alkalmazásá-
val. Átmenetek a' párhuzamos lágy hangnembe. A quinta- és quarta-
körről bővebben.

Ősszhang ositasi gyakorlatok.cbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
A IV . é v fo l y a m b a n elismételjük első sorban az eddig tanultakat.
Az uralgo-hetes hangzat szabad haszpálara. Kilenczes.hangzat. At-

menetek a kilenczes-hangzat alkalmazásával. .
. Az orgonapont. Idegen harmonikus zöngék. A szűkített hármas-

:hangzatról. A lágy hanglétrák összhangosítása.
A rnellékhetesek. Szűkített hetes-összhangzat. Átmenetek ezek

alkalmazásával. Átmenetek enharmonia útján.
Másodfokú és távolabbi átmenetek.

. Összhangosírási gyakorlatok. 4-szólamú összhangosítás vegy~s- és
férfikarra. '

Csáktornya. R é v fy G é za ,

EGYESÜLETI ÉLST.GFEDCBA

J e g y z ő k ö n y v .

. Felvétetett a -Tanítőképző-Intézeti Tanárok Országos Egyesülete választmányának 1899.
évi márczius hó 14-én tartott rendes gyülésén.

Jelen voltak: dr K o v á c s János elnöklete alatt, K o m á r o m y Lajos
alelnök, S z t a n k ó Béla főtitkár, N a g y László szerkesztő, H o r u a y Ede pénz-
táros, G e ő c ze Sarolta, L u b z" n s s k y Emilia, W a tze s c h Gizella, G yó r g y Aladár,
dr. H e r m a n n Antal, d r .B a ló József, B z" t t e n b in d e r Miklós, N a g y F. Károly,
J a n k ó László és F a r k a s Sándor. .

1. Elnök a gy ülést megnyítja s felkéri S z t a n k ó Béla főtitkárt a
párisi kiállítás ügyeire vonatkozó jelentések megtételére. Főtitkár jelen-
tését megteszi.FEDCBAti. a M. T. jelen számában). Tudomásúl vétetik.

2. Tárgyaltatik a magyarországi tanítóképzőknek az 1900. évi
párisi világkiállitáson leendőbemutqt~sára készűlt tervezet s körlevél,
mely alapos megvitatás után csekély módosítással elfogadta tik. (Lásd a
M. T. jelen számában.) S egyszersmind a választmány felkéri az elnök-
:séget a további lépések megtételére.

Az idő előrehalaQvána folyó ügyek tárgyalása a legközelebbi
ülésre halasztatik.

K. m. f.
F a r k a s S á n d o r ,

jegyző.
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J e l e n t é s cbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

, a m a g y a r o r s zá g i t a n í t ó k é p ző k n e k a p á r i s i k i á . l l í t á ~ o n v a ló b e m u t a t á s a ü g y é b e n t e t t e d d ig i

i n t é zk e d é s e k r ő l ,

Van szerenesém a m. t. választmánynak a következőket jelentem'
Miként a m. t. választmány előtt tudva van, a vall.» és tköz oktatás-

ügyi miniszt erFEDCBAúr (az 1898. évi 1817. ein. sz. rendelettel) egyesületünket
bízta meg a hazai tanító képzés ügyét feltüntető s a kiállításon bemuta-
tandó tár-gyak összeállításával. (L. 1898. májusi vál, ülés jegyzőkönyvé-
nek 3. pontját. M T. 1898. V. sz, 315. L) Ezt a megbízatast a választ-
mány annak idején készséggel s örömmel fogadta el s a költségvetésnek
a hivatalból kiadott tervezet alapján való összeállítására egy bizottságat
küldött ki. melynek tagjai voltak: dr. K o v á c s János, M z 'k l ó s Gergely s
S z t a n k ó Béla.

A költségvetés összeállításánál irányadóul szolgált szempontokról,
nemkülömben magáról az egész költségvetésről az 1898. évi junius havi
választmanyi ülésen volt szerenesém jelentést tenni. (L. M. Tanítóképző
1899. V. SoZ. 297. s. köv. lapjain; továbbá u: a.. évf. VI. sz. 371. lapján)
. Az 1898. évi 3324. eln. sz. magas rendelettel a kiállítasra bernu-

tatott tervezet s költségvetes jóváhagyatott, egyszersmind. leküldettek
a m. kir. kormánybiztosság által kibocsájtott kiállítási bejelentő ívek
melyek a tervezet alapján kitöltetvén, szeptember -hö folyamán illetékes
helyre terjesztettek fel. .

Az 1898. évi október ho z r-én Halász Ferencz oszt. tanácsos úr
s kiállítási előadó úr elnökléte alatt értekezlet tartatott, melyen egyesü-

. létünket az elnök s főtitkár képviselte. Ez értekezleten a kiállítási tárgyak
elhelyezését s az elömunkálatok megindításának módját illetőleg történ-
tek megállapodások,

Ezen értekezlet megállapodásaiból kifolyólag f. .é. január havában
elnökségi fölterjesztés intéztetett a vall. és közoktatásügyi miniszter
úrhoz, az előmunkálatok megindításahoz szükséges hivatalos intézkedé-
sek megtétele czéljából. .

Folyó évi január havi kelettel a bejeletések az 1900. évi párisi
nemzetközi kiál litás- tn. kir. kormány biztosa által elfogadtattak s tudo-
masúl adatott. hogyakormánybiztosság a hejelentett tárgyak számára,
az előbírálat fenntartása mellett, megfelelő 'területet tart fenn. (A kivánt
terűlet nagysaga: 12 m2, s ehez tartozó falterület.) .

Az 1899. évi j~nuár hó 17 én, 223. ein. sz. a. kelt v311.- és köz-
oktatásügyi min. rendelettel t udomásúl megküldetnek at; u~yanezen
szám alatt kiadott rendeletek illetőleg' átiratok másolatai Es 'pedig :

a j Valamennyi kir. Tanfelügyelőséghez, melynek tank erületében
állami tanító, vagy tanítónőképző-intézetvan, rendelet intéztetett. E ren-
deletben kifejezést nyer, hogy az 1900. évi párisi vilagkiállításori Magyar-
ország hozzá meltóan ; fog résztvenni s kiváló súlyt helyez a minisz-
terium arra, miszerint e kiállításon hazánk közmívelődésügye úgy legyen
a világ előtt bemutatva, hogya· művelt külföld meggyőzően lássa a
magyar nemzet' műveltségi állapotát s az e téren elért jelentékeny hala-
dást. Tudtul adatik továbbá, hogy a tanító- és tanítónőképzés intéz-
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ményileg fog bemutattatni s, e kiállítási ág rendezésére egyesületünk
kéretett fel. Felszóliíttatllak végűl a képzők igazgatóságai, hogy egye-'
sületünk ide irányuló megkereséseinek tegyenek eleget, .cbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

b ) Hasonló utasítások megtételére fölkérecnek valarnennyi.egyház-
megye Főtiszt, főhatóságai ..

e ) Utasíttatik a m.s kir, Wd. egyetemi nyomda Igazgatósága, hogy
a tanítóképzésre vonatkozó összes kiadványait a kiállítás czéljaira ~gye-
sületünknek díjtalanul szolg áltassa ki. . .

Ez utóbbi pontban foglalt rendelkezésból kifolyólag a nevezett
intézet igazgatóságaFEDCBAf. é. 659, sz átiratával szóban levő nyomtatványait
már meg is küldötte. '

A f. é, 726 eln. sz alatt kelt rendelettel tudtúl adatik, hogya
központi költségek fedezésére a ~ort;n,ánybiztosság 378 r. sz. a. kiadvá-
nyával az egye,űlet részére 300 frt élőleget utalványozott, s egyben a.
kiállítási tárgyak jegyzékének pót lásául megengedtetik. hogy egy állami
tanító s egy áll. tanítónőképző-intézet épülete a kiállítási alap terhére
akvarell-képben mutattassék be. .

Legyen szabad megem lítenem caz Orsz. Tanszermuzeum Igazgatá-
ságának 154- r 898. sz. átiratat,melyben - a fenntemlített értekezlet
határozmányainoz képest- felszólittatik azegyesűlet azon taneszközök
s iskolai szerek jegyzékének beterjesztésére. melyeket a tanítóképzők
normáljegyzékében foglalt eszközökön kívul bemutatni óhajt. Minthop y

ezen 'jegyzék csak az egyesületunkhöz beérkezenr'ő bejelentések alapján.
lesz összeállítható, e megkeresésnek, mindezideig az elnökség nem
tehetett eleget.

V égűl van szerenesém jelenteni, hogya kiállítási bizottság álta l
elfogadott s egyesületünkkel hivatalosan közlött előadói javaslat .(1. M.
T. 1898. V. sz.). s az ennek alapján összeállított költségvetés s a kor-
mánybiztosság által elfogadott bejelentések figyelembevételével az elnök
úrral egyetértőleg összeállítottam a magyarországi tanítóképzőknek az.
1900. évi párisi világkiállításon leendő bemutatására készűlt r é s z l e t e s t e r -

v e ze t e t , továbbá az ezen tervezet kisérő-iratát képező s az összes' hazai
tanító- és tanítónőképzők igazgatósagaihoz s tanártestülethez intézett
k ó r l e v e l e t . .

A részletes tervezetet illetőleg legyen' szabad megemlítenerri, hogy
ennek megszerkesztésénél felhasználtam azon munkálatokat, melyeket
egyesületünk valasztmanyának 'eg'y régebben kiküldött bizottsága a haz ai
ezredévi kiállítást megelőzőleg a tanítóképzők bemutatását illetőleg
késaitert volt 1)

Ugy a t e r v e ze t , mint a körlevélJcéziratnak tekintendő, lenyoma-
tokban meg küldetett a választmány .összes tagjainak, nemkülömben az
r898. évi junius havi valasztmányi ülés által 'kiküldött bizottsági tagoknak.

Tisztelettel vagyok bátor felkérni a valasztrnányt, méltóztassék e
munkálatokat a tárgyalás alapjáúl elfogadni, azokat behato birálat alá

1) E bizottságot a választmány 1893. év. május 15-én küldötte ki. Tagjai voltak;
Dr. K is s Áron, S e b e s t y é n Gyula, N a g y László, K o zo c s a Tivadar, S z t a 1 1 k ó Béla. A munká-
lat megjelent a M. T. 1893. évfolyama VH., VIlI., -Xl. számaiban.
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venni, s esetleg azokat a szükségeseknek vélt módosításokkal elfogadni.

Ha a m. t. választmány ezeket elfogadhatóknak véli, azok a választmány
altal megállapított szövegezésben a népoktatási csoport előadójának,
Halász Ferencz min. oszt. tanácsos úrnak be fognak mutattatni. s az Ő

jováhagyása esetén a kiállítási alap terhére azonnalsokszorosíttatván,

kellő számú példányokban meg küldetnek az összes hazai tanító- és tanító-
.nőképző-intézetekhez.v)

Budapest 1899. márczius hó r j-án.cbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
S z t a n k ó B é l a .

főtitkár.

VE GYE SEK.
l.ázárné Kasztner Janka kitüntetése.FEDCBAŐ Felsége a király Lázarné Kasztner

Jankát, az Erzsébet-női-iskola igazgatóját, a nönevelés terén szerzett érdemeiért

koronás arany érdemkereszttel tüntette ki. Ez alkalomból lélekemelő ünnep volt

.az Erzsébet-nö-iskolaban. Dr. P a u e r Imre, az intézet gondnoka, a tanári testület

-és az összes növendékek jelenlétében nyújtotta át dr. Wlassics Gyula miniszter

megbízásából a nönevelés terén maris elévülhe.etlen 'érdemeket szerzett igazgató-

nőnek ,a koronás arany érdemkeresztet. Az ünnepen a miniszter képviseletében

A fo ln d r Viktor miniszteri tanácsos volt jelen. Pauer Imre meleghangú beszéd-

ben méltatta az igazgatónő érdemeit és átadta az érdemkeresztet. Azután a

miniszter nevében M o ln á r Viktor üdvözölte az igazgatónőt, ki mélyen meghatva,

szép beszédben köszönte meg a legmagasabb kitüntetést. A tanárok és tanítók

jókívánságait K o m á r o m y Lajos képző-intézeti tanár, aztán B u zo g á n y Mariska

felsőbb leányiskolai tanítönö tolmácsolta. Majd egy képző-intézeti tanuló és egy

felsőbb leányiskolai növendék mondott üdvözlő szavakat. Az ünnepet alkalmi

üdvözlő ének nyította meg és a Kölcsey-himnusz zárta be.

A kitüntetés alkalmából szamosari keresték fel Lázárnét elismerésokkel

-és üdvözlésökkel, a kikhez mi is szívesen csatlakozunk, Lázárné Kasztner Janka
\ . . .

pályajahoz szép síker fűződik.~Mint a györi tanítönöképző-intézet igazgatója kitünt

nagy tevékenységével, szervező- és vezetö-képességével ; ezért annak idején a

.a nehéz viszonyok közé került kolozsvári képző igazgatásával bízt<ik meg.

Sikerült neki a bajokat megszüntetni s az intézetet legkíválóbb képzöink sorába

emelni. Az ő igazgatása alatt épült fel az intézet új épülete is, a melyre büszke

még - Kolozsvár is. Jelenleg legelső nö-intézetünk, az Erzsébet nöiskola ügyeit

intézi. Kasztner Jankát a czéltudatos, kornoly munka, ernyedetlen mozgalom é?

kifejlett társadalmi és nevelői tapintat jellemzi. Méltan érte őt a legmagasabb

helyről jött elismerés.

1) Az ezen jelentésben említett munkálatok a választmány által megállapított SZÖ-

vegezésben bemutattattak Halász F. oszt. tanácsos, előadó úrnak, ki azokat elfogadta, s
ekként azok jóváhagyatván, sokszorosjttattak, s f. hó ~2-én az .összes tanítóképzőknek
meg~41dett~~; egyben rövid úton megbízást nyert az elnökség, hogy a statisztikai rész
végleges megállapítása végett lépjen érintkezésbe 1 \,Z Orsz .. Stat. Hivatal igaagatóságaval.
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S z e m é l y i h í r e k . . A vallás- és közoktatásügyi mimsztercbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAR ib i c ze y A la d á r

hódmezővásárhelyi áll. kisdedóvónő képző-intézeti igazgatót jelen állásában vég-

leg megerősítette.

A vallas- és közoktatasügyi miniszter W a g n e r J á n o s kúnfélegyházai all;

tanítöképzö- intézeti segedtanart ezen állásában végleg megerősítette,

R é s z v é t . Egyik kartársunkat, S a m o g y i Gézát, a zniö-varaljai tanítóképző-

intézet köztiszteletben álló igazgatóját, nehéz gyász érte; forrón szeretett gyám-

leánya, H o d o b a y jolan, a budapesti tanítönö- és nevelönöképzö-intézet kitünö

növendéke, rövid betegség után Zniövaraljan elhunyt. A jö Isten adjon a mélyen.

sujtott szülök szívére enyhítő balzsamot!

L e h e t - e e l e m i i s k o l a i t a n í t ó b ó l k é p z ő i n t é z e t i t a n á r ? A BudapestiFEDCBAH irla p

valamint nehány népiskolai szaklap a közlönyünk mult számának vegyes rova-

tában a tanítóképző-intézeti tanarképzésröl megjelent tudósításunk at úgy kommen-

tálták, mintha a közoktatási tanács javaslatai leszontanak az e1emi iskolai

tanítókat a képzőintézeti tanári pályára való előkészületról. Ez téves felfogása

a tanács javaslatának. Épp az ellenke;ő az igaz. A tanács tervezete, ha nem is

helyezkedett arra az allaspontra, hogy az elemi iskolai tanítók az egyetemre-

hallgatókul felvétessenek, de teljes épségben tartja fenn azt a másik igen fontos,

elvet, hogyaképzőintézeti tanári pályára való előkészülés a tanítók számára

nyitva tartassék. A tanács javaslata a tanítóképző tanári (tanítónői) kollégiumot

két évfolyammal a polgáriskolai tanítóképzők felé kivánja szervezni. A polgári

képzőkbe pedig az el. isk. tanítók (tanítónők) minden további vizsgálat nélkül

felvehetők ; s a képzök hallgatói igen kevés kivétellel az el. isk. tanítók sorából

kerűlnek ki, Ebből csak az következhetik, hogy a tanári kollégum hallgatói is.

el. és poIg.-iskolai tanítók .lesznek. És ez helyes és szükséges is a tanítóképző-

intézetek működése érdekében. Mi magunk is a képző' tanári kollégium népok-

tatási jellegének fenntartását oly fontosnak tartjuk, hogy azt semmiféle más elvért-
feláldozni nem volnánk -hajlandö.

A k é p z ő i n t é z e t e k új t a n t e r v e . Az Országos Közoktatási Tanács szakbizott-

sága az új tanterv reviziejaval annyira haladt, hogy az összeállitott munkalat

tárgyalásával még egy ülésen végezni fog. Mivel azonban revízió közben jelen-

tékenyebb változtatások tétettek, azért a munkálatot még az állandó bizottságnak

is tárgyalnia kell. A munkálatok tárgyi mibenlétéröl annyit .tudunk, hogy az

albizottság elejtette a t a n í t ó n ő k e p ző - i n t é ze t e k új tantervét s arra a~~lIásporitra.

helyezkedett, hogya tanító- és tanítönöképzö-intézetek eltekintve bizonyos anyag--

beli különbözetektöl e g y tanterv alapján működjenek.

A s z a t m á r i e s e t . Az egész országban, legalább a tanítói körökberi nagy

port vert fel az az ügy, hogy a szatmármegyei két tanfelügyelőségi tollnok,

B o d n á r György és N a g y Károly a népoktatási törvény 13., ]02. és 103. §§-aira

hivatkozva ki erőszakolták azt; hogy polgári iskolai tanítöképesítö vizsgálatot ne

az országos felsőnép- és polgári iskolai tanítövizsgalö-bizottsag, hanem a

szatmári elemi képzőkben tehessenek vizsgálatot. A Polgári. Iskolai Közlönyez.

ügyben következöleg tudósít: «Már vizsgalö-bizottsagukat is kinevezte a minisz-
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terium ; névszerint elnökök : Kovács Béla helybeli kir. tan felügyelő, tehát a két

jelölt 'hivatali főnöke, dr. Keszler Ferencz kanonok, dr.' Steinberger Ferencz pap

és képezdei igazgató; vizsgáló-tagok: Castelli Kornélia apacza-tanítönö a gyakor.

lati tanításra, Lengyel József a történettudományokra, dr. Wolkenberg Alajos a

német nyelvre, Bodnár Gaspar pap-tanár a magyarra, dr Steinberg Ferencz a

'bölcsészeti tárgyakra, Tótfalussy Dániel a hittanra. Szakbiztos : Jaskovits Ferencz

.gymn. tanár. Lehetetlen ez esetnél a nagyon is kirivó személyi motivumoktól

·eltekintenünk. Kovács B., az elnök, a két jelölt hivatali fönöke, ki' munkatársai-

val szemben csak nem lesz túlszigorú; Bodnár Zsigmond pedig egy jelölt

testvérbátyja;FEDCBAit többi vizsgálótag képző tanár, kik mint ilyenek a kir. tan-

felügyelőség alá is tartoznak.»

A Polgári Iskolai Közlöny által fel tárt eme személyi motivumok gyanússá

teszik a szatmári esetet s ha igaz a közlemény, abban a színben tüntetik föl Bodnár

György és Nagy Károly tollnok urak eljárását, mintha könnyü szerrel akarnának

polgári iskolai tanítói oklevélhez jutni s a maguk készületlenségének .eltakarása

végett kerülték volna ki az orsz. vizsgáló- bizottságot. Reméljük s felteszszük a

'szatmári képzőtanári testületéről, hogya személyes motivumok felé emelkedve

s tisztán a vizsgálati követelmények által vezéreltetve, fogja a vizsgálatot meg-

<ejteni s így saját magának is jö hírnevét megóvni.

Az esetnek tárgyi körülményeiröl dr.cbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAK o v á c s János ír egy czikket a N e m -

ze t i I s k o l a márczius 18-iki számaba s az iigy jog- és törvényszerűségét, egész

helyesen, a következőleg világítja meg:

«Az 1868. XXXVIII. t. ez. 13. §-a a midön fölsorolja azon föltételeket, a

melyek alatt felekezetek képzöt tarthatnak fenn, negyedikül azt mondja : «hogy

végre az azokban végzett növendékek számára a 102. és 103. §§-ban körülirt

szigorlatoknak megfelelő vizsgák rendeztessenek» . (Ez utóbbi' a po 1 9 . képesítő.)

Tehát betűszerint véve, nemcsak megengedi, hmem úgyszólva: kötelezi a 'tör-

vény erre a felekezeti képző ket. Ezt vette gyakorlatba Kalocsa és Balázsfalva s

tudtommal probálgattak egyszer az erdélyi szászok is, de eközben «elnézték »

.a hivatott 103. §, azon intézkedését, hogy polgári képesítok csak «a kormány

.által arra rendelt hatóság előtt» tarthatok. A további elnézéseknek vágta utját

.az 1894. évi 47146. sz. min. rendelet, midön a vizsgáló-bizottság kiküldésének

jogát a kor.mány a maga számára fenntartotta. Az azutáni esetek, s köztük a

Jegujabb szatmári is, már ezen enyhébb ek közé tartoznak. Méltán meglephet a

törvénynek az a következetlensége, hogy míg a J 03. §-ban a kormány fenntartja

maganak a polgári képesírés jogát, addig a 13. §~ban rautalja a felekezeti ható-

ságokkal ilyen képesítő ·szigorlatok, berendezéséré. Itt· az ellenmondas.s

Ebből a magyarázatból kitünik, hogyaminiszterium a törvény alapján,

.annak paragrafusaihoz sz igorúan ragaszkodva intézkedett s az illető. urak a

törvény értelmében' jogosan követelhették azt, hogy egyik felekezeti képzőben

vizsgál hassanak meg.

Kitűnik azonban az is" hogy az 1868. XXXVIII. t.-czikkben ellenmon-

-dasok vannak; hogy annak intézkedései' közül többek elavultak,. ellentétben
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allanak a fokozatosan kifejlődött mai iskolai renddel; hogy a törvény paragra-

fusainak betűszerinti alkalmazása egyúttal a mai tanulmányi rend színvonalának

leszállítását jelenti. A szatmári esetből is azt a tanúságot merítheti a miniszter,

hogy az 1868. XXXVIII. t.-cz. reviziöja immár nem késhetik soka, mert az a

törvény nem felel meg a mai viszonyoknak. egyes dolgokban maradi, másokban

túlságosan ideális. Rendületlen' tisztelettel és örök. hálával vagyunk eltelve báró

Eötvös József iránt, mert megalkotta a népoktatási törvényt s szilárd alapot

adott a fejlódéshez; de nem kevésbbé fog hálánk és tiszteletünk azon miniszter

felé fordulni, a .ki az 1868-diki népoktatási törvényt a mai viszonyoknak meg-

felelően átalakítja s annak oly berendezést ad, s oly intézkedéseket visz bele, a

melyek alapján az eddiginél nagyobb erővel s több eszközzel munkalkodhatunk

iskolaügyünk magasabb színvonalra ernelésén s nemzeti művelödésünk egységé-

nek megtel emtésén.

Iskolai kirándulások. Minden husvét és pünkösd tajan olvasunk a napi és
szaklapokban tudösítasokat iskolai kirándulásokról. Hol az egyik, hol a másik

iskol~ testülete vállalkozik arra, hogy növendékeit Budapestre, Fijrméba, az Al-

dunára, az Alföldre elviszi az ország nevezetes városainak és vidékeinek meg-

tekintésére. Sőt ma már annyira megjött a kedve iskolainknak, hogya külföldre

is ellátogatnak ; az idei husvéti vakacziöban a székesfehérvári kereskedelmi iskola

tanítói s tanulöi nem közelebb, mint Párisba utaznak tanulmány útra; az Eötvös-

collegium tanárai s hallgatói pedig a múlt évben Rómában töltöttek két hetet. Ez az

egészséges törekvés - szinte meglepő - már képzöinkbeu is mutatkozik. A kez-

. des dicsősége a Pedagögiumé, amelynek évi költségvetéséhez állandó összeg

van felvéve e czélra. Ez intézet növendékei Magyarországot már több irányban

beutaztak. A jö példát követték: az eperjesi, sárospataki s más intézetek. Az idei

husvéton két intézetünk vállalkozott tanulmányutrá. Az egyik acbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAp O Z S O J Z J , iáll. tanító-

nöképzö, a melynek tanítói s növendékei a bécsi muzeumokat tanulmányozták.

A másik a g y ö r i áll. tanítönöképző-intézet, a mely már hosszabb utat tesz meg.

Az! intézet 47 önkényt vállalkozó növendéke az igazgató val, P a t a k y Irmával és

5 tanárával élén Zagrabba. onnan Fiumébe utazott, elrándulnak Abbaziaba,

Czirkveniczaba, visszafelé útba ejtik Adelsberget, Gráczot. Akirándulásról rész-

letesen fogjuk tudositani olvasóinkat. Most pedig ama kivánságunkat fejezzük

ki a derék tanári testületnek, hogy ne érje baj őket s növendékeiket az úton s

a hö ne temesse be programmjuknak egy pontját sem. .

Tanárok bajai. A középiskolai tanárok orsz. egyesületének valas-tmanya

azt az életre való határozatot hozta, hogy minden évben felterjesztést intéz a-

közoktatási miniszterhez, a melyben felsorolja a középiskolai oktatás bajait .és

a tanárok sérelmeit. Az első felterjesztés már megjelent, a mely több égető

sebet tár fel. Kivánja első sorban az i s k o l á k z s u fo l t s á g á n a k fokozatos megszün-

tetését, azután a t a n á r k é p zé s javitását a p e d a g ó g i a i k é p zé s szempontjainak érvé-

nyesítése által; kivanjak a tanárok a n y a g i é s e r k ö l c s i fü g g e t fe n s é g é n e k javítását.

A fizetés rendező törvény végrehajtása tárgyában a következő' kivansagok-

kal állanak elő:
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A két-két fizetési osztályba tartozó létszamok az illető fizetési osztályok
közt megfeleztessenek, nevezetesen az igazgatók felerésze pedig a VIlI. fizetési
osztályba lépjen fel; azonkivül kérik a VII. fizetési osztály felsőbb fokozatainak
betöltését is.' Kérik a minisztert, lelne mödot .a jövő 1900. év költségvetésének
keretében arra is, hogy «szégyenletesen csekélyv-nek elismert ötödéves pöt-

lékunk is felemeltessék. Kérik a minisztert arra is, hogy a drága városokban,
legkivált a fővárosban és Fiumében az idén bevezetett pótlék rendszerét a jövö
költségvetésben terjeszsze ki annyira. hogy a fövarosban, illetőleg Fiumében

működö minden rendes tanár fizetése legalább a fővárosban működött tanárok

fizetésének régi mértékét, az 15°° forintot, ezzel együtt elérje.
A helyettesítésre nézve főbb kivánságaik :FEDCBAr , A kötelező helyettesítés egy

hónapnál tovább ne terjedjen. 2.' A helvettesités jutalma az 1200 frton alul ne
maradjon.

V égül fontos kérelmük, hogy acbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAv a s u t i k e d v e zm é 1 ! y e k e t a felekezeti és köz-

ségi tanárok nak is adják meg.
S z iv v e l - l é l e k k e l c s a t l a k o zu n k k i i z é p i s k o l a i k a r t d r s a i l l k k i v á n s á g a i h o z . Az ő

kifejezett sérelmeik a mi sérelmeink is - fokozott mértékben,GFEDCBA

E z e r g a z d a s á g i i s m é t l ő i s k o l a . Alig van közoktatasunknak újabb alkotásai
között életrevalöbb, mint a gazdagsági Ismétlő iskola. Három éve szervezte
Wlassics miniszter az iskolákat s ma már ezer ilyen iskola áll fenn. Ez iskolák
gyors szaporodása örvendetes jelenség, mert működésök, helyes és gondos beállí-

tásoknál fogva, magyar nemzeti és közgazdasági szempontból kiszámíthatatlan ..
Ez iskolákról a következő adatokat közölhetjük:

A községek dicséretes buzgólkodására mutat, hogy közülök a legtöbb:
526 községi jellegű. Egyuttal azonban a gyakorlati czéllal szemben a felekezetek
közönyösségét bizonyíja, hogy csak 74 iskola felekezeti jellegű. Maga az állam
közülök 423-nak a föntartöja és felekezeti jellegüeket évenkint 3°.758 forinttal segíti.

Az iskolák territoriális elhelyezeze rendkivül jellemzi egyes vidékek áldozat-
készséget, imitt-amott azt is, hogy rnelyik megy ének van lelkes tanfelügyelője.
Igy a legtöbb gazdasági ismétlő iskola van Nyitramegyében: 105, melyek közül
62 községi, 38 állami és 5 felekezeti jellegű. Ebben a megyében az állami

segély: 2992 frt.
Sajnos, hogy a legtöbb gazdasági ismétlő iskolával benépesített megyék

nem a nagy magyar Alföldön, hane~ csak az Alföld szélein helyezkednek el.,
A legmagyarabb megyékben kevés az iskola. Igy Csanádban 3, Borsodban 2,

Csikben 3, Csongrádban 3, Győrben 4, Hajduban 14, jasz-Nagykun-Szolnokban
10, Szabolcs ban 5, Zalaban 8 és Zemplénben 4. Fiumét nem számítva, csak

négy olyan megye van, a hol eddig még egyetlen gazdasági ismétlő iskola
sincsen. Ezek: Zölyom, Moson (gazdasági akadémiaja daczára nem állít a nép-
nek tanfolyam ot), Krassö-Szörény és Fehérmegyék. Feltünően kevés még az-

iskola: Budapest kültelkein (3), Barsban (5), Brassóban (4), Gömörben (5).
Liptóban (4), Marostordában (4), Sopronban (2), Szepesben (2).


