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Tisztelt választmány! A jelen hónappalZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 0 esztendeje telik be
egyesületünk fennállásának. Nem igen hosszú idő még az egyén életében
sem, annál kevésbbé egy testületében; nem elég hosszú nagy és mélyre-
ható átalakulásokra. Ennek daczára méltó okunk van megnyugvással,
sőt büszkeséggel tekinteni vissza az elmult 1 0 évre. E büszkeség jogos
voltát mindenki el jogja ismerni, a ki a tanítóképzők mai állapotát
összehasonlítja a 1 0 év előttivel.

Kulturánk nagy alakja,.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAEÖlVÖS :Józse! báró, a midőn a népokta-
tási törvényben a tanítóképzés ügyét rendezte, ezt olyan módon tette,
hogy az akkori viszonyokhoz mérten a tanítóképzés nagy jelentőségének
teljes méltánylására lehet következtetni intézkedéseiból. De ezt a lendü-
letes kezdetet nem követte hasonló folytatás. A m\íg a 70-es és 80-as
években az iskolaügy minden ága nagy lépésekkel előre haladt, min-
denik megtalálta rendre a maga előremozdítóit, azalatt a tanítóképzők
ügye visszamaradt az első kezdeményes állapotában. S a visszamaradás
az előrehaladók között, egyértelmű a visszaeséssel.

Mélyen kellett éreznők ennek elszomorító hatását mindazoknak, a
kiknek ez ügy szivükön feküdt. A jobbak a kibontakozás eszközeit
keresték s keresték ezt abban, a mi első sorban áll mindenkinek hatal-
mában: önmagukban; az ügyet szolgálók erejének egyesítésében. E
törekvéseknek felejthetetlen emlékű kartársunk Hetyei Gábor volt leg-
buzgóbb szószólója s az ő agitatiója folytán csakhamar megérlelődött
az egyesület megalakításának eszméje. Akkor azonban akadályok merül-
tek föl. Olyan helyekről találkozott ez a törekvés lanyha, sőt ellen-
séges fogadtatással, a honnan a legkevésbbé lehetett volna várni.

De ez a váratlan akadály csak erősebb küzdelemre sarkaita a
tervezőket, a gondviselés ezt. is az ügy javára fordította, megélesítette
a tervezők látását, hogy külömbséget tudjanak tenni barát és ellenfél
közt, a buzgó barát és a lanyha barát között.
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Ezen megélesedett látással ismerték fölZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAP é t e r f y S á n d o r b a n azt
az embert, a kit az ügy élére kellett állítaniok. Egyhangulag megválasz-
tották az új egyesület elnökévé. És attól kezdve, a kedvezőtlen előz-
mények daczára, azonnal a legsimábban haladtak az egyesület ügyei;
nem mintha az akadályok eltüntek s az út kisímult volna, hanem mert
biztos kezek vezették az ügyeket. Az egyesület azonnal elfoglalta s
onnan kezdve méltóan töltötte be az iskolaügyi társadalomban azt a
helyet, a mely reá várt. Ennek ékesen szóló tanuságakép láttuk nem-
sokára az addigi ellenfeleket barátokká válni.

Ez az utóbbi jelenség az, mely a leghivebben és legjellemzőbben
tünteti föl a Péterfy Sándor szellemének hatását. O nem szokta .leverni,
hanem meg tudja nyerni ellenfeleit. Az ilyen győzelem külsőségeiben
talán kevésbbé fényes, mint az, a hol győzők mellett legyőzöttek is
vannak, de bizonyára sokkal nagyobb erkölcsi. erő és több ügyszerető
kitartás kell az ilyenek kivívásához.

De ha nagyobb a befektetendő erkölcsi munka, nagyobbak szok-
tak lenni az ilyen győzelem eredményei is. Elég lesz, ha csak' a leg-
főbbekre mutatok rá.

A fizetésügyben érvényre jutott az az elv, hogy a tanítóképzők
szernélyzete a középiskolákéval .paritásos elbánásban részesüljön. Nin-
csen ugyan még az elv minden consequentiájával keresztül vive, főkép
a tanítóképzők személyzetének bonyolultabb viszonyai miatt, de a teendő,
a mi itt még reánk vár, már csak részlet-munka, s évről-évre sikerül
egy-egy részletet megigazítani.

Iskoláink belső életének fejlesztése végett megindította az ~gye-
sület a tanterv revizióját s kész javaslattal segítet te elő az eredményt.
Az intézőkörök magukévá tették ezt a törekvést, a tanterv és az uta-
sítások munkában vannak s nem egyesületünkön mult, hogy itt nem
hivatkozhatunk bevégzett tényekre. .

A tanítóképzés egészére kiterjedő teljes szervezeti javasiatunk
hosszú és kitartó munkával befejeztetett.

A tanítóképző tanárok képzésének és képesítésének ügye az életbe-
léptetés küszöbéig jutott, s ezzel tanítóképzésünk jövő fejlődése biz-
tosítva lesz. Ezen ügy fejlődésmenete maga is elég, hogy szembe-
ötlően jellemezze a Péterfy Sándor szellemének hatását. Erős ellentétek
állottak szemben, midőn a tanárképzés kérdése egyesületünkben töl-
merült, Többször került azután is újra meg újra megvitatásra, és - a
viták közben - az ellentétek nem lettek élesebbé, inkább a nézetek
fokozatos összesimulását láttuk, és bár el lehet mondani, hogy egészen
a' végleges javaslat elkészültéig ugyanazon kezek között maradt az ügy,
a kifejlés ezen végső stádiumában már a legteljesebb egyetértés fe-
jezte be a munkálatot. Csak a tiszta ügyszeretet vezethet ilyen fejle-
ményekre, a mely mindent csak az ügy szempontjából itél és fogad el,
s mely előtt semmivé törpülnek az egyéni ambitio kicsinyességei. Ez a
Péterfy Sándor szelleme; ezt tanultuk el tőle s ez Ömlött át mindnyá-
junkba az ő áldásos vezetése alatt. .

Ezek a főbb eredmények, Tisztelt Választmány! s mindezeknek
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közös eredményeként az, hogy egyesületünk ma már számot tevő
tényező. a melynek véleményét az irányadó körök nemcsak meghallgat-
ják és figyelembe veszik, hanem minden fontos kérdésben ki is kérik.

Péterfy Sándor az egyesületet nemcsak formailag alapította meg,
hanem bevezette az életbe és erőteljessé nevelte. S a mikor ezt elérte,
a mikor biztosítva látta az egyesület jövőjét, csak akkor gondolt a
visszavonulásra. Visszavonult, nem azért. hogy pihenjen, hanem hogy
áldásos tevékenységét olyan föladatoknak szentelje, a melyeknek-
nézete szerint - nagyobb szükségük van az ő erejére.

A mikor utolsó közgyülésünkön fájdalommal győzödtünk meg
arról, hogy ezen visszavonulási szándéktói el nem .téríthetjük, az a
közös kívánság ragadott meg mindnyájunkat, hogy a lazulni kezdő
kötelékek elszakadását meggátoljuk s új kötelékekkel fűzzük őt magunk-
hoz. És a közgyülésnek ez a lelkes, egyértelmű akarata azonnal meg-
találta ennek az egyesülethez és Péterfy Sándorhoz egyaránt méltő
módját, a midőn őtzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAörö'kös tiszteletbeN elnö"kéül kiáltotta ki. Nekem, mint
a gyülés vezetőjének, jutott a szerencse, hogy ott, a legalkalmasabb
helyen, az ország tanítóképző tanárságának színe előtt, értesítsem őt
ezen közgyülési határozatról.

Mostanra maradt az erről szóló oklevél átadása, Kedves alkalmat
nyujtott ez, hogy végig tekintve egyesületünk életén, újra lelkünk elé
idézzük azokat az időket, a mikor Péterfy Sándor állott ügyeink élén.

(Péterfy Sándorhoz fordulva):

És most, szeretve tisztelt Elnökünk és Barátunk, átadom Neked
ezt az oklevelet 'itt, a választmány szine előtt. Ez az a vezérkar, a
melyet Te magadnak neveltél s a melyet most is a Te szellemed tölt
el. Ez a szellem megnyugtathat, hogy műved ezután is a helyes irány-
ban fog fejlődni. De hiszem, hogy lélekben most is együtt van itt
velünk az egész ország tanítóképző tanársága, és hiszem, hogy nem
akad közöttük csak egy is, a ki ne a legbensőbb meggyőződéssel irná
alá ezen oklevél minden betűjét. Sok szeretetet szereztél Te magadnak
közöttünk és ebben olyan kincset gyűjtöttél, a melyik nincs alávetve
a mulandóságnak. Erre emlékeztessen ez az oklevél és hisszük, hogy
akkor kedves lesz előtted, De ne tekintsd azt úgy, mint hálánk lero-
vását, mert azzal örökké ádósaidnak fogjuk magunkat érezni. És ne
tekintsd azt úgy, mint búcsúlevelet, hiszen mi mindnyájan egy új
kötelék jelének kívántuk és kívánjuk azt tekinteni. Maradj közöttünk
ezután is bölcs tanácsoddal ésZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAm i tudva azt, hogya Te szemed rajtunk
van, lankadatlan bizalommal fogunk előrehaladni azon az úton, a me-
lyet Te számunkra megtörtél.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A tiszta szeretet őszinteségével kérjük 'a mindenhatót, hogy en-
gedje meg, hogy minden elkezdett munkádnak sikerét megláthassad és
hogy még hosszú ideig gyönyörködhess ezen egyesület virágzásában,
melynek alapját a Te munkáss'ágod vetette meg. Az Isten éltessen !

1 6 *
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A d a lé k o l { a z zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAönképzőkörök kérdés éhez.
(Első czikk.)

«Az 1848. előtti időkben a protestáns főiskolák voltak - ha nem
csalódunk -r-r- azon tanintézet ek, melyekben az ifjúság u. n. irodalmi
önképzőtársulatokat alakított. A nemzeti nyelvnek törvényhozási nyelvvé
tétele s azon lendület, melyet a nyelvújítók, majd később a;' magyar
classicusok adtak édes nyelvünknek, szokatlan varázst gyakorolt a latin
nyelv zsarnok uralma alatt fölnevekedett akadémikusokra s felébreszté
az anyanyelv iránti érdeklődéssei együtt a költői és szónoki hajlamokat
mindazokban, a kiknek ezek iránt egy mákszemnyi fogékonysága volt.
A tanárok gyönyörködve szemlélték az ifjúságnak - a nemzet jövőjének
es virágának - munkás lelkesedését. Így ment ez egész 1848-ig. Az
ötvenes években sajátságos korszak következett; a pezsgésnek indult
nemzeti életerő nem talált kellő munkatért és az elfojtott erők sokszor
ferde irányú mellékutakon törtek maguknak rést. A tankönyvekből s
jóformán a nyilvános tanórákról is kiszorított hazafiúi érzelem az. őn-
képzőtársulatokban keresett menedéket; bevitték azokat az akadémiák
példájára a gimnáziumokba s virágzottak azok akkor hazafias versek
írása által és czéljából». Így írzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAGyertyánjjy István, a Pedagógium nagy-
érdemü igazgatója az ifjúsági önképzőkörök keletkezéséről, adván azok-
nak egyszersmind czélját és programmját is.

Ha az iskolai önképzőkörök keletkezésének idejéül jobb kútforrások
híján elfogadjuk az 1848. előtti időket, akor bizony egy jól megmért
félszázad használgatta ezt a szomorú, illetőleg virradatosabb időknek
szülöttét ; melyet, miként Arany J. az ő geniális Bolond Istókját, hol
kirántottak a sutból, hol hasznavehetetlen, rossz pajtásnak találván a
népszerűtlenné 'vált társat, kidobták szőröstől, bőröstől a «tudásnak saent
hajlékából».

Mert való, jegyezzük meg jól, hogya hol hiányzott e kétséges
eredetű szülött, ott rengeteg hiányát érezte annak tanár és tanítvány
egyaránt; az előbbi nem győzvén eléggé hirdetni (Kölcsey után), hogy
«az emberi kebelben ezerféle erő szendereg, melyeket felébreszteni. ki-
művelni és tevékenynyé tenni emberi hivatásunkhoz tartozik»; mindeme
feladatok megoldása pedig, ha nem is éppen egészen, de jócskán, az
önképzőkörökre vár. A tanítvány, no! a tanítvány, fiók számra írta a
költészettan minden műfaját, nem riadván vissza a békeséges prózanak
törvényeitől épp úgy, mint a ballada titokzatosan szövevényes szerkeze-
tétől, - az óhajtva várt önképzőkör reményében.

A hova pedig beplántálták a jö'vevényt, noha csináltak azzal elein-
tén mindent, csakhamar összesugtak éppen a coryphaeusok, hogy a kör
az irígység, a nagyzás, a szájaskodás stb., stb. melegágyaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAj a czivakodás,
a veszekedés, a gyülőlség tanyája. Az ige terjedt: azaz a tanár meg-
unta a vezetést; a tanítványnak elfogytak irodalmi termékei; az ige
testet öltött s az önképzőkört megkoppasztván könyveitől, pénzétől,
kidobták az utczára, az alapsza bályokat hagyván neki útravalóul.

Sorsa, legalább a hogy a kezem .között lévő nagy csomó Értesí-
tőből kitűnik, örök. Akár a bolygó zsidó é !
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Hát ugyan ki a hibás? A társulat-e, mely nem tudta eljuttatni a
tökéletesedni vágyókat semmiféle Pamassusnak még csak az aljába se?
A személyek-e, kik beleunvári az önképzés sokszor igen pelyvás ered-
ményeibe, el dobták magát az eszközt is; kiknek csakhamar megtelt fejük
s gyomruk egyaránt a casta li forrás nehéz vizétől s fordultak egyszerűen
ahhoz a kúthoz, melyhez terelget ni tartozott őket a szellemeknek pász-
tora? Talán mind a kettő? Avagy csak az előbbi?

Jól van, legyünk mint mindig, úgy ez alkalommal is tökéletlenek
s kenjük rá az összes hibát, a másikra, az önképzőkörökre. Ha aztán
kisül bűnössége, akkor egyszerűen tekerjuk ki nyakát s dobjuk ki egy-
szer és mindenkorra a szent csarnokból l

Adjunk hát szót mindazoknak, kik vádakkal illeték, kik támadták
ez egykor dédelgetett kedvenczet ; adjunk szót azoknak, kik a bűnök
sötétségétől feljajdulva, pereatot kiállítva törnek a még igen sok helyen
dugdosott. meglapult bűnösre I Hanem aztán: Audiatur et altera pars 1
Jőjenek a védők is, jőjenek a kegyelemnek bírái, kik - nagy a gya-
num 1 -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAcsak betegnek fogják találni őt s orvoshoz utasítják a megrok-
kant peregrinust I ,

Nem is a tekintély súly a szerint, nem a vádak nagysága szerint
fogom megszólaitatni a vádlókat és védőket, nehogy a ssono ei érvek

csoportosítása megtéveszsze a birót: beszéljen ön, a ki hamarább tette
le a garast I Mielőtt azonban a vádló és védő beszédeket előadnám, ki
kell jelentenem, hogy én tarta lmzlag csak egyféle önképzőkört ismerek;
tehát nem teszek különbséget tanítóképző-Intézeti, avagy középiskolai
ilynemű egyesületek közt. Azaz, azt állítom, hogy önképző alatt csak
olyan egyesületet lehet érteni, mely arra ösztönzi az ifjút, hogy saját
és egyéni erőit, tehetségeit kíismerve, azokat tőle telhetőleg kimíveini
igyekezzék. Tehát nem aféle pótló vagy kiegészítő támasztékokat, a
melyek valamely iskolának kizárólagos czéljait szolgálják. Az önképző-
kör szükséges voltát tehát nem a különböző iskolafajok igazolják, s éppen
ezért azt vélem, hogy ez egyesületek vagy szükségesek minden iskolá-
nak azon osztályaiban, a melyekben egyéni erőkről és tehetségekről
lehet szó, vagy fölöslegesek egyaránt'" mindenikben.

Et a felfogás, mely egyik alapvető gondolat az önképzőkörökről
alkotott elméletemnek. ez fogja magyarázatát adni annak, hogy az e
tárgyra vonatkozó nézeteket a legnagyobb szántszándékossággal a külöm-
böző téren működő férfiaktól veszem át; hogy első sorban is magának
az önképzés fogalmának tartalma deríttessék ki.

E szükséges magyarázat és igazolás után átadom a szót Putnoky

Miklósnak, kiZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi Az ö'nképző-egyesület és rendkivüli tárgyak tanizdsa» czímén
a következő igen alap os értekezéssel veszi védelmébe az ifjúsági egye-
sületet.

cA szorosan vett tanításon kivul még egy olyan irányt lehet meg-
különböztetni, mely, habár nem is kizárólag, de mégis gyakorol be-
folyást a tanuló akaratára és ezen irány jelentősége oly nagy, hogy

1 Országos Középiskolai Tanáregyesületi Közlöny. 1879. XII. évfolyam 10. szám.
297. lap. -
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rendkivüli tárgyak tanításánál nem lehet' eléggé figyelembe ajánlani.
A tanárnak, ki tanítványait szellemi kincsekkel akarja gazdagítani,
nemcsak a «mit s kell tanulmányoznia, hanem a «hogyan s-t is, a módot,
hogy mikép tegye tárgyát tanítványai szellemi tulajdonává, miképen
keltsen tanítványaiban tanulási kedvet és tudásvágyat.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA» «Rendes tan-
tárgyaknál mindezek könnyen érhetők el, mert itt a tanár is szerez
magának tekintélyt és kelt tárgya iránt érdekeltséget; nehéz azonban a
tanítás a rendkivűli tárgyakkal foglalkozó és a tanári karon kivül eső
tanítóra nézve (a rendes tanár vagy nem érdeklődik a rendkivüli tárgy
iránt, vagy éppen nem érti); a figyelem és fegyelem lazább, az intő szó
pusztán hangzik el és nem ritkán esik a tanítás sikeré ezek áldozatául. •.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

«Az egyleti úton való tanítás elenyészti e bajokat s emeli a tanítás
. úkerét. Előnye egy ilyen rendes tanár (elnök) vezetése alatt rnűködő

körnek abban rejlik, hogya tanulóban, mivel önállónak látszik lenni,
akarata szabadabb, a munkásságra való kedvet felébreszti, éleszti s
neki helyes irányt ad.»

«Egyleti úton való tanulás folytán a tanuló sok tekintetben szerez
ügyességet, az iskola szűk falai közül a világ tág szinpadára lépve nem
érzi magát idegennek, adott alkalommal könnyen feltalálja magát, egy
jegyzőkönyv szerkesztése nem ejti zavarba, tájékozva van az egyesület
egyes tisztviselőinek teendői felől, szóval ügyességet szerez, miként Müller
János történetíró mondja: «Was ist der Werth des Menschen, wenn nicht
Genügsamkeit mit möglichst wenigem, GeschichNchkeit zu móglichst
vielem und Entschlossenheit zu allern.s

Majd rátér Putnoky az önképzőkörök birálgatására s mintegy
4I egyesület munkálkodásának ismertetése után, körvonalozván az őn-
képzőkör teendőit, kívánja, hogy annak működése mintegy kiegészítője
legyen az oktatásnak «S ölelj en az fel minden humanisticus tárgyat és
hogy egyoldalúvá ne váljék, alakíttassék okvetetlenül még egy párh úz a-
mos kör, mely a realisticus irány ú tárgyakat karolja fel.»

Anagyszebeni polygiott gimnázium önképzőkörénél megjegyzi,
hogy abban sokáig nem volt lehetséges dalárdát alakítani s hogy most
(r879-ben) létezik és működik, s meg van győződve, hogy az csak a
modus procedendi, az egyesületi úton való tanításnak köszönhető; míg
a rumuny meg a német tanuló füle azelőtt megütközött a szózat vagy
hymnus szövegén s nemzetellenesnek tartotta; most már önként válik
a dal-egylet működő tagjává s una voce hangoztatja: <Isten áldd meg
a magyart 1:0

Putnoky tehát, a mint látjuk, nem elégszik meg az ifjúsági egye-
sületeknek álta lános önképző munkásságával, ő egy lépés sei tovább
megy, s egyesületi életet tisztán az iskola i czélok szolgálatába szegőd-
teti. Tehát ő annyira felbecsűli ennek értékét, hogy .egyenesen a rend-
kivüli tárgyak tanítására ad mandátumot ezen társulatoknak, bízvást
állítván, «hogy az egyes, rendkivüli tárgyak tanításánal a fentjelzett
tanmód által meglepő siker érhető el.s

A második szóló időrendi sorban GyertyántJy István, a Pedagó-
giumnak neves igazgatója, ki cA budapesti állami elemi és polgári



iskolai tanítóképezde - Mult ja és jelenesZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA! czímű értesítőjeben emel szót
megfélemHtően ragyogó tollal s okoskodással az : önképzőkörök ellen.
E czikknek, mely a kezem között lévő összes értekezések között a
legterjedelmesebben tárgyalja az ifjúsági egyesületek kérdését, annyival
nagyobb sulya van, mivel a szerző állítása szerint, ennek története az
volt, hogyzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBADezső Lajos, a sárospataki tanítóképző igazgatója beküldött
egyszer a «Néptanítók Lapja» szerkesztőségéhez egy czikket: «Az ön-
képző társulatok a tanítóképezdékben» czím alatt, mely meglepetésére
és örömére lényegében teljesen megegyezett az ő ebbeli nézeteivel.
Atdolgozta tehát~z egészet, vagyis kiegészítette a saját maga tapasz-
talataival és argumentatiójával s úgy adta azt ki: cA + B tanítóképezdei
igazgatók aláírással.» Hát a m í vádat, bűnt felhoztak az önképzőkörök
ellen, eredetétől kezdve egész (ha úgy tetszik) a mai napig, az mind
feltalálható ez értekezésben, logikai rendben, meggyőzően csoportosulva,
finoman [kidolgozva.' művészies megvilágításban, szinezéssel és árnya.
láss al 1

Ezért jó lesz ezen kis codexet alaposan megismernünk.
'Hanem azért az önképzőkörök kétségbeeső barátjainak megnyug-

tatása okából, előre kijelentjük, hogy a vád, ha nem is elejétől végig,
de annak mindenesetre a köpczösebb része, a rossz önképzőkörök ellen
szól ; de meg kell jegyeznem, hogy az írók másféle önképzőkört nem
is ismernek s talán - hogy sokat ne mondjak - nem is tartanak
annak.

«A + B tanítóképezdei igazgatók» ugyanis olyan önképzőkörökből
indúlnak ki, hol c a szépirodalmárkodás s főleg vers- és novellaírás volt
az a tér, a mely a legtöbb mívelőre s a nem dolgozó tagok részéről a
leghálásabb publikumra talált. Ezek mellett a «kritika» volt a legked-
veltebb foglalkozás. Csakhogy ez kevesek privilegiuma volt. Lassanként
felülkerekedett egynehány vezéregyéniség, kik az itteni folytonos szerep-
kedés által már bizonyos routinra tettek szert s egész önképző-köri
hatalmasságokká váltak, íőtörekvésük lévén, hogy egymás agyonbirálá-
sával mentől nagyobb dicsőséget és bámulatot arassanak. A kritikákat
rendesen replikák és ezt duplikak stb, követték, az ünnepelt győztes
rendesen az lévén, a ki a legnevetségesebbé tudta tenni eilenfelét .. Az
irodalmi makrokosmosnak valóságos miniatur torzképe volt ez az egész
önképzőkör. Valóságos gyakorló iskolája annak a kóros szellemnek,
melyet eléggé ismerünk az életből s a melynek alapaxiomái közé tar-
toznak, hogy az «én» a legelső és mindenek felett való s hogy okos

ember csak az, a ki nem ismer magánál okosabbat s hogy tekintélyre
csak úgy lehet szert tenni, ha nem ismerünk el tekintélyt magunk
felett .... , hogy a szerénység, tisztelet és kegyelet lealázzák az emberi
méltóságot stb. Ennek a modern betegségnek a kérjeleit már határo-
zottan fel lehetett ismerni az «önképző-kör s szellemében és annak főf6
coryphaeusaiban.s .

«Az olvasó bizonyára észrevette - szól tovább a czikk, - hogy
nem vagyunk lelkes barátjai az önképzőköröknek ... "

1 Megjelent 1882-ben, a magyar királyi egyetemi. nyomdában.
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Ezt csakugyan nagyon j61 észre lehet venni, hanem éppen ezért,
mielőtt tovább ismertetném az értekezés tartalmat, én is bátor vagyok
arra figyelmeztetni az olvasot, hogy itt voltaképen olyan önképzőkörről
van szó, hol az emberi tökéletlenségnek, e modern betegségnek a
kérjeleit már határozottan föl lehetett ismerni az e önképző-kör szelle-
mében és annak főfő koryphaeusaibans , - ca mely önmagától mult ki,
végelgyengülésben. »

(Csak még egyet 1 Noha már elmondottam, hogy én ez alkalom-
mal nem tisztán valamely meghatározott iskolafajnak önképző-köreiről
szólok s a lehető legtisztább általános elmélettel igyekezem egyelőre
ezeknek kérdését tisztázni, éppen ezért a felhasznált czikkeknek csak azon
részeit kívánom (már természetesen s mennyire lehet 1) itt előtételekül
idézni, melyek szintén általános igazságokat, elvi kijelentéseket tartalo
maznak.)

cValóságos dernoralizáló hatást látunk a léha irodalmi szárny-
- probalgatasokban.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA természetes haladásnak örök törvénye a fokozatos- .
ság. «Nincs ugrás a természetben» - de annál inkább van az önképzó-
társulatokban. Azok, kik talán a legegyszerűbb gondolataikat se tudják
még szabatosan kifejezni se szóval, se írásban - azonnal feIesapnak
költemények, novellák, nagy keretű értekezések és bírálatok íróivá.
Nem az erőlködésben van itt a baj; a dernoralizáló hatás abban fog
nyilvánulni, hogy az önképzőtársulatokban kivívott olcsó sikerek kifejlesz-
tik lassanként a szellemi tökéletesedés legkonokabb benső ellenségét, az
öntulbecsülést, mely mindjárt eleinte abban fogja elárulni magát, hogy
a,\ illetők félreismeretlen kicsinyléssel tognak viseltetni a rájuk nézve
aprólékos, kisszerű iskolai tanulmányok iránt. Hát mondattant tanuljon,
vagy egyszerű utánzatokat és polgári ügyiratokat készítsen az, aki márzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
balladák és aesthetikai bírá la tok írásával foglalkozik 1»

Az írók ezután kétségtelenül praegnans okokkal bizonyítják be,
hogy a tanítóképző-intézeti önképző társulatok az önállóságra való veze-
tésben fölösleges munkát végeznek, mert hiszen az egész tanítóképzés-
nek az a czélja, hogy a növendékek megszokják és megszeressék minden
z'rányban a tanítói önképzés komoly munkáját. «Minden tanítás-nevelés
kriteriuma: az önképzés, s a mennyiben az egyesek egyéni tehetségei
és hajlamai nem engednék meg azt, hogy minden tantárgy iránt egyenlő
munkaked vet tanusítsanak, ilyenkor segítségül fog jönni a kó"te!ességérzet
s a néptanítói hivatás élénk tudata , (mely tudatnak és érzetnek tervszerű
kifejtése viszont tanítóképző feladatunk legnevezetesebbikét képezi), s
ha ezek kívánt mértékben meglesznek, úgy mindenki annál szerényebb
munkával fogja mívelni épp azon tért, mely rá nézve a termékenység-
nek kevesebb tényezőivel bír.s

«Az önképző társulatok morális eredményeivel. az értekezés szerint,
csak azok lehetnek nagyra, kik behunyták szemüket és nem látnak.
Vagy hát kisérje csak mindenki figyelemmel, «minó morális erők szere-
pélnek leginkább az önképző társulatokban: vajjon a szerénység, mun-
kásság, a kötelességérzet-e, vagy pedig inkább a szájas nyegleség és
elbizakodottság? S a mennyiben a tehetség és szorgalom szintén meg-
ragadná ezen ránézve annyira csábító alkalmat a maga érvényesítésére:
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nem futja-e be itten jellemüket .előbb-utóbb az elbizakodás és önhittség
rozsdája?

Számít, majd később fogjuk megállapítani, mennyire jogosan, a
a czikk arra is, hogy talán az ellenfelek elfogultsággal vádolhatják
annak iróit, azt fogják mondani, hogy kifestettek maguknak egy min-
den tapintatos vezetést nélkülöző s ezért degenerált önképzőtársulatot s
erre az önkényes alapra féktették okoskodásukat, «Eltorzítjuk magunk
- a mint mondja - vagy hagyjuk eltorzuini az alakot, csakhogy rá-
bizonyíthassuk a rútságát. Nem ezt akarjuk. Mi nem tartjuk absolute
lehetetlennek az olyan önképző-társulatokat, melyek elősegíthetik a
tanítóképzés terhes munkáját, sőt többet mondunk, magunk is voltunk
egy ilyennek szervezóje, De ezen önképzőtársulat annyira - habár az
illetők tudtán kívül - az igazgató és a vele ősszhangzatosan együtt
működő tanári kár befolyása és vezetése alatt állott, hogyatársulati
gyülesek úgy hasonlítottak egy jó tanulási órához, mint egy tojás a
másikhoz. Igen ám, csakhogy így véve a .dolgot megfordítva is áll a
hasonlat s tehát elmondhatjuk. hogy: mindenZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAj ó tanítási óra olyan,
mint egy «önképzőtársulati gyülés.» Elvégre is ez a legjobb önképző-
társulat, mert ez biztos erkölcsi haszonnal jár.: míg amaz a legtapintato-
sabb vezetés méllett is nagyon, de nagyon ki van téve a fenntebb már
részletesen kifejtett moralis veszedelmeknek. ~

De meg aztán hány oldalrólzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAgerjesztz' és veszi zgénybe maga az
intézet a növendék önmunkásságát! A pedagógiai tárgyak sokféle
mellékleteikkel, a magyar nyelv és irodalom, a történet, földrajz, a
mennyiségtani és természettudományi tárgyak, a, művészeti studiumok,
a gazdaságtant, a házi ipart nem is említve, mind, mind csak élesztője,
kovásza az önképzésnek. «Nos, uraim - szól tovább önérzetesen a czikk
- a mi mindezek után meg parlagon maradott, üres idejük lesz növen-
dékeinknek, azt egész készséggel átengedjük magunk is a külön ön-
képzőtársulati gyülések számára. Ha mindezen felsorolt szép dolgok
nemcsak az étlapban, teendőink programmjában, fognak helyet foglalni,
hanem valóban kiszolgáltatott táplálékele is lesznek, úgy valóban nem
emberi természet lesz az, mely egy ily vendégség után is a túlterhelés
helyett olyas szellemi éhezést. érezzen, mely vele a dús házi koszt
mellett, még e az önképzőtársulathoz» czfrnzett fogadó asztalát is meg-
kívántassa . .,.

Utolsó kegyelemdöfés gyanánt -a czikk az önképzőtársulatok becsü-
letes származását is kétségbe vonja, mert hiszen ezt nem annyira peda-
g6giái meggyőződésekből, mint - a sz okásból, a hagyományokból és -
a hiúságból magyarázza ki; mivel e ez az intézmény nagyon alkalmas
eszköz az intézet hírének és dicsőségének terjesztésére.» S e tekintetben
hibáztatja a sajtót is, me ly mindig hálásan fogad egy-egy sallangos
titkári jelentést ezen a legfőbb fajtából való kirakati· czikkről.

Ime nagyjában a vádlevél. mely föltétlenül pálczát tör az önképző-
társulatok fölött; mely íenéken járó okokkal mutatja ki a jó'vevénynek

(miként ő nevezi) bünösségét, melylyel néha-néha elkaczérkodik, hogy
annál jobban beláttasson tartalmába; melyet néha felemel, hogyannál
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jobban üthesse a földhöz, mely a: megdolgozott vádottnak egyáltalában
nem antheusi föld.

Az értekezés leülönben olyan körültekintő, olyan sok szempontból
vizsgálódó, hogy az, a ki ennek minden támadására megfelel, a ki ez
örvényből, mely hol jobbra, hol balra csapja, vágja áldozatát, őt ki-
menti, azt mondom, okvetlenül diadalra juttatja az önképzőtársulatok
ügyét.

Az Országos Középiskolai Tanáregyesület 1886-ik évi julius hó
5-én és 6-án tartott XX. közgyülésén, a pozsonyi kör indítvanyára,
szintén foglalkozott az önképzőkörök kérdésével. A tétel így hangzott:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

< Szükségesek'e a szz'goru tanárZ felügyelet a la tt á lló ö'nképző körök h
e Megfeleltek a kérdésre a szabadbai, a szepesi, az ungvári, a besztercze-
bányai, a kecskeméti és a trsztenai körök. Az első öt igennel, egyedül
a trsztenai felelt nemmel. Ámbár a kérdés - miként a közgyülés
jegyzőkönyve mondja, - nem tárgyalta a körök többsége, de azon
körülményből, hogya kérdéssel foglalkozó körök nagy többsége igennel
felelt, hogy az ország minden részében, igen sok .helyen tartanak fenn
önképzóköröket, azt lehet következtnünk, hogy a magyar tanárvilág az
önképzőköröket, a mennyiben azok szigorú felügyelet alatt állanak,
fentartani kívánja.»

Sem a vélernényezésben részt vett hat körnek, sem a közgyülés-

nek az önképzőkörök kérdésére vonatkozó részletes okadatolása, fájda-
lom, nem juthatott kezeim hez ; így a kétségtelenül nagyfontosságú
tanulmányok és érvelések helyett be kell érnünk ezen egészen a mathe-
matikai valószínűségen alapuló jegyzőkönyvi ponttal, mely az effajta száraz
okiratok konstatáló hangján túl egy jottával sem terjed.

Az önképzőtársulatok kérdése azonban a közgyülés határozataivál
annyira nem vétetett megoldottnak, hogy rövid idő mulva Pintér Kálmán
még mindig szükségesnek találja a tétel tisztázásat s «Az ö'nképzőkörök"
czíme alatt igen alapos. tárgyilagos értekezést bocsát közre a Közép-

iskolai Tanáregyesületi Közlönyben ; melyben teljes határozottsággal az
öt ig'ennel szavazó kör véleményéhez csatlakozik. '

~ czíkk bevezetésében elsősorban idézí azon miniszteri rendeleteket,
melyek szerint az önképzőkörök czélja: ca magánszorgalom és a
munkásság gyarapítása.» S minthogy azok ca tapasztalás szerint az
ifjak önmunkásságának kifejtésére jótékony befolyással lehetnek,ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA> ezen
cjótékony czéls iránti tekintetből «elvileg» szintén megmgedhetőknek
nyilvánítja azok fentartását. '

Majd kimutatja, hogy az emberi kebelben szendergő erők felköl-
tésére az ifjúi kor a legalkalmasabb, melyben a jövők tulajdonosa
<lelkének üde fogékonyságával fordul a természet és szellem világa felé,
melynek folyvást újabb és űjabb, reá nézve eddig ismeretlen nyilvá nu-
lata tárulnak fel előtte. A megismert jelenségek közt sok olyan van, a
melyik visszhangot kelt az ifjúban, a ki aztán lassanként kezdi «magát
érezni,» a minek a következése az, hogy óhajtja magát érvényesítenZ is.
Ez, az óhaj egész életünkön keresztül talán soha sem szólal meg erősebb
hangon, mint az ifjú korban, mely az előtte még ismeretlen, nem is
sejtett nehézségekre és akadályokra nem számító határozatlan törekvé-
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sek kora. Minden lépten-nyomon nagy példákkal találkozik a fiatal tanuló
irodalmi ismereteinek gyűjtőgetése közepett s jól tudja, hogy azok a
nagyok valamikor szintén csak ott kezdték, szintén nem voltak többek
mint ő, s először nekik is csak «próbálni, 'kellett; s minthogy ez a kor
még nincs tisztában azzal, hogyzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAhajlam és tehetség közt nagy a különb-
ség, szabad-e rossz néven venni a gyermekifjútói, ha követi hajlamát és
próbálni kezd? Nem szabad, sőt alkalmat kell neki adni, hogy hajla-
mának megfelelően érvényesíthesse magát, természetesen a kellő irány-
ban és korlátok között.»

«Éppen ebben tünik ki az önképző körök fontosssága, nem annyira
a czél, mint inkább eszközeinek, a körülményeknek és módoknak szem-
pontjából. Mert ha fölvetjük azt a kérdést, hogy szükségesek-e az ön-
képző körök, vagy nem, két feleletre kell elkészülnünk: igenlőre és
tagadóra. S a kik tagadólag válaszolnak, nem a czélt, talán az eszkö-
zöket sem, hanem a körülrnényeket és módokat veszik figyelembe.
Magam is hallottam ellenvetéseket az önképző körök ügyében s ezek
az ellenvetések a körülményekből és módok ból szedett okokra támasz-
kodtak. A körülményeket illetőleg egyik főokul ott van mindjárt a
túlterhelés, melyről a mostanában annyit van szó. Mire való a mellékes
munkakör, holott az iskolai munka is eléggé elfoglalja a tanulókat, csak
meg tudják győzni P»

«Aztán lehetséges - folytatja tovább Pintér - hogy az önképző
köri munkálkodásra való hajlam éppen azokban lesz erősebb, a kik
lazábban teljesítik az iskolai munkát, tehát mellékes doJgaik miatt még
hanyagabbak lesznek iskolai teendőikben. Az is megeshetik, hogy az
önképzőköri élet nagyon is szabaddá fajul s következmenye lesz a fegye-
lem lazulása. De az ok már a módokhoz vezet, illetőleg az önképző
körök szervezetére vonatkozik. A fiatal korral együtt jár, hogy szereti
magát mindig érettebbnek tekinteni és tekintetni, mint a milyen való-
ban, azért követelöbb is az ifjú, mint a me'glett ember. Siet elérni oda,
a hol a felnőttek vannak, óhajt mielőbb beilleszkedni azokba a jogokba,
melyek emezeket megilletik, iparkodik úgy tenni mindent, mint ezek,
röviden: utánozza az érett kort. Alapszabályokkal ellátott társulattá
alakulni, elnököt, alelnököt, titkárt, jegyzőket és minden kigondolható
tisztviselő állásra jelölteket választani, miközben javában korteskedni,
éppen mint a felnőtt emberek szokták, hogyrre volna az izgékony fiatal-
ságnak ínyére való dolog? Minthogy pedig minden aspirálót valami,
hivatalra megválasztani nem lehet, itt is megalakul - mint a felnőttek
közt - a «félreismert genie-k» phalanxa és ellenzékké tömörül, mint
a parlamentben. Csakugyan valóságos kis parlamént jő létre, melyben
épp úgy, mint az igazi parlamentben sokszor jelentéktelen viták útvesz-
tőjében reked meg a lényeg.»

«Ha eme, csak úgy futólagosan felsorolt, dolgok valósággal tapasz-
talhatók az önképzőkörök, vagy egynémely önképzőkör életében, akkor ,
csakugyan kétessé is válik létjogunk. De hát' ezen igen könnyű segí-
teni: nem kell engedni, hogy tapasztalhatók legyenek, mert mi sem
könnyebb, mint a túlterhelésről nem 'szólva - a kötelességmulasztó-
kat az önképzőköri szereplésben korlátozni, a fegyelem Iazulását meg-
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akadályozni s a szervezkedésben útját vágni minden nagyzási viszke-
tegnek s afiatalos tulzásra okot szolgáltató szükségtelen külsőségeknek,
szóval visszaterelni az önképzőkört feladatának keretébe.»

e S most már csak az van hátra, hogy megfeleljünk arra a kér-
désre, vajjonzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA~zükségesek-e az önképzőkörök, melyek eddig csak meg-
engedhetők voltak? A mint én nézem, a pozsonyi kör kérdése úgy van
formulázva, hogy benne a feleletet is megtaláljuk. Igenis az önképzőkörök
szükségesek, de szigorú felügyelet mellett; a mi annyit tesz, hogy a szi-
gorú felügyel et alatt álló önképző-körök nemcsak megfelelnek hasznos
czéljuknak, nemcsak üdvös szolgálatára lesznek a középiskolai nevelés-
nek és oktatásnak, hanem ezt, főleg pedig az irodalmi nevelést és taní-
tást elő is segítik, sőt mintegy kiegésaítik.»

Pintér értekezéséből erősen kiviláglik, hogy ő híve a szigorú
felügyelet alatt működő önképzőtársulatoknak, melyeket -- miként
czikkének további részeitől olvashatjuk: 1.' lélektani, 2. didaktika,
3. takarékossági szempontból tart szükségeseknek. .

Tapasztalatokon nyugvó okoskodásaival jól' festi a lappangó erők-
nek mozgalmait, melyek szabadabb téren való érvényesülésre serkentik
az ifjút; jól rajzolja az ébredő tehetségeknek harczát, melyek semmi
áron sem akarván illeszkedni az iskola nagy játékú sablonjához. az
.egyéni eredetiség szerint bontakoznak kifelé. De természetesen az olcsó
dicsőség, a gyenge önismeret, az ifjúi szertelenkedés csakhamar rossz
irányba ragadja az ifjút, s a legtöbbször csakugyan többet árt magának,
mint használ; s ha vele valóban a félreismert geni ek phalanza szaporul,
no! akkor az önképzőkör a legnagyobb bűnszerző, mely egy pártoló-
szóra se érdemes. I

Hanemha annak a dagadó árnak medret szabnak, a féktelenkedő
'tehetségnek irányt adnak, senkise fogja elvitathatni, hogy hasznosabb
s egyenesen kívánatosabb munkát végezünk, mintha azokat egyszerűen
elnyomjuk, megsemmisítjük.

x889-ben, szintén az Országos Középiskolai Tanáregyesületi Köz-
lönyben, Kemény Ferencz szólal fel az önképző-körök mellett. Kemény
az ifjúságnak ezen társulását annyira természetesnek találja, hogy a
körök jogosultságát kérdés tárgyává sem teszi s azt állítja, hogy az a
sok elágazó vélemény, keresztező elmélet, mely a tárgyról elmondatott
mesterséges úton nőtte ki magát 'egy-egy zavaros problémává. Sőt mi

· több, azt véli, hogy miután «az önképző-körök főleg az önmunkásságot
s hazafias érzületet ölelik fel, e tényezők pedig sem pedagógiai, sem
erkölcsi szempontból nem kifogásolhatók, következik, hogy az út, melyen
az önképző-körök haladnak,' helyes.s

Az okoskodás így magában, önképzőkör nélkül, egészen helyes,
csakhogy nem szabad elfelejteni, hogy ca hazafias érzület» -ékes lobo-
gója alatt sok, igen sok olyan dolgot lehet mívelni, a mi a pedagógia
és az erkölcsi szempontok közé esvén, - esetleg kifogásolható. Másod-
szor pedig, ha mindaz,a mit az önképző-körökben mívelnek, a hazafias
érzület felölése. akkor áll az itélet; no! de hát valljuk meg őszintén,
mégse így keletkezett ez a fenséges fogalom, ennélfogva a kijelentést
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csak egy, az önképző körök lelkes barátja manifestatiójának kell
tekintenünk.

A tétel második kérdésének azt tartja a czikkíró, hogyzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAvajjon nem
károsítják-e az önképző-kö·rö"k az z"skolaz" tanítást? A kérdésre adott fele-
let szintén lötyögős egy kicsit, a mennyiben azt tárt ja, hogy ha az.
említett czélok helyesek, az iskola érdekeivel sem ellenkezhetnek, sőt
helyes szervezet mellett szükséges, hogy részéről is Kellő támogatásban
részesüljenek. ,

Hát persze, hogy az említett czélok helyesek és persze, hogy az
iskolai érdekekkel nem ellenkeznek, de hát azok a közbeeső dolgok, a
melyek az önmunkásság mívelése, a hazafias érzület felölelése s az ön-
képzö-körök tényleges munkálkodása közé esnek, nem mindig találkoz-
nak az iskola hatalmasan rugalmas érdekeivel. De hát a tő az, hogy
Kemény Ferencz kemény harczosa az ügynek s azt tartja, hogyha az
elektromos kisérletek nem sikerűlnek, nem mindig a szegény «nedves
levegő, az oka I Szavazatát tehát határozottan az önképző-körök
javára irjuk.

Egy magasabb filozófiai szempont igen erős támasztékot nyerhetne
ama körülmény ben, hogy az önképző-körök ügye annyi rengeteg elmél-
kedés után sem volt tényleg elintézett ügy: beszéltek arról évről-évre,
közgyülésről-közgyülésre sírtak czikkeket nyaláb számra pro et contra:
bizonyságául annak,ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA"h o g y a dolog fontos, nagyon fontos és hogy baj
van valahol, nagy baj I A dolgot való bán s csakugyan nagynak is tar-
tották, mert érette a közoktatásügynek legjobbjai léptek sorompóba;
így Lubriclz Agost, ki azt tartja, hogy a c folytonos tisztválasztások,
meddő vitatkozások közt fecsérlik az önképző-körökben a drága időt.
Eközben elszilajodnak, önhittségükben elsivárulnak s legfölebb kortes
szerepre alkalmas 'szájhősökké fejlődnek. Sokan az önképző körök miatt
lettek pályatévesztett s elejtettekkés . Hasonlóképen elítélte azönképző-
köröket - miként dr. Riedl Frigyes értekezésében olvasom .- Garamz"

Richard, ki haszontalan. kaszinóknak mondja. Sőt még Névy László is
felemelte óvó szavát az önképzők ellen s ha nem is tör éppen pálczát
fölöttük, legalább erős kételkedését fejezi ki ez intézmény czélszerű-
ségére nézve.»

Riedl Frigyes az Országos Középiskolai Tanáregyesületnek 1889.
évi julius hó ő-án, Máramaros-szigeten tartott nagygyülésén értekezett
az önképzőkörökről. Ebben egy kis történeti visszapillantás után kije-
lenti, hogy jó vezetés mellett az önképzőkör nem árt a tanítás czéljainak,
hanem kiegészíti az iskolát. S azt állítja, hogy az önképző·körö·k ellen
felhozott panaszok nagyobbára olyan ö·nképzőkö·rö·kre vonatkoztak, melyek nem
voltak tapinta tosan, nem voltak ceeisserüe« vezetve. S igen ügyesen veti
fel a kérdést, hogy vajjon e megtörténhetik-e az, hogy az önképzö-kör
tárgyalása száj hősöknek korteskedésére és önhitt időpazarlássá fajuljon
- mint Lubrich mondta, - ha folyton komoly, képzett tanár vezeti,
mint elnök agyüléseket? Lehet-e haszontalan kaszinó az a kör, mely a
törekvő és (hiába rágalmazzuk) a jóra is oly fogékony ifjúságot a magyar
literatura leg kitünőbb olvasmányaival látja el P»

"Egy tanári kör előadója - folytatja tovább - azzal vádolta ar.
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önképző-egyesületeket, hogy leginkább az önhittség, irigykedés és fél-
tékenység érzetét fejlesztik. De ily érvekkel tán az évvégi classi-
ficatiót is meg lehetne támadni 1 Ezek a vádak csak igen rosszul vezetett
önképző-körökre illenek 1 Különben is, ki nem hallgatná idegenkedéssel, .
ha egy tanárnak ezt mondják: «Ime itt van a VII. és Vfll-dik osztály
java; foglalkoztasd őket hetenkint egy órán' át szabadon irodalmi esz-
közökkel.l s - és a tanár azt feleli: «Nekem nem kellenek ezek a tanu-
lők, mert ha vasárnaponként egy óráig foglalkozom velök, akkor ben-
nök az önhittség, elbizakodás, képzelgés, irigykedés és féltékenység fog
fejlődni ?, ,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Riedl Frigyesnek értekezése további részeiben aztána körül forog,
hogy miként kellene az önképző-köröket vezetni s minő eszközökkel,
minő czélokat lehet elérni? Igen megszivlelendők azon megjegyzései is,
melyekkel az önképző-körök működését meghatározni igyekszik. Aző
reformjában fő-fő szerep jut az önképző-kör vezető tanárainak, ki
állandóan kéznél van s bölcs tapintattal arra munkálkodik, hogy a
tagok szabadságát erősen ne korlátozza, hogy .mintegy szabadjára
ereszsze az ifjúságot, de a mellett működésíiket oly irányba tudja terelni,
mely kiképzésükre czélszerű s .

Jó idő mulik el, s az önképző-körök kérdése szóba se jön az
illetékes kerökben ! A téte'! megoldottnak látszott, mert daczára annak,
hogy az ügy véglegesen nem rendeztetett, egyre~másraalakuJnak az
önképző-körök : alig van középiskola, sőt mi több tanítóképző, a hol a
magyar irodalom egy-egy jelesének nevére ne alakítanának e fajta
egyesületet. A köztudat azonban csak azzal volt tisztában, hogy az
önképző-körök «nem ellenkeznek az iskola czéljaivals s valami tárgy-
talán nyomás lassankint meg teremti a szükségletet, a nélkül azonban,
hogya módok és eszközök, a czélok a szó nagyon is rugalmas tartal-

.mánál pontosabbak lettek volna. Mert önképző-kör tetszett mindenfelé,
derüre, borura ; hanem tagjai az egyikben csak az irodalmat, a másik-
ban csak a poezisnak járt utjait tapodják,' az egyikben csak zene, a
másikban némi reáliák stb., stb. hódítanak tért; mintha bizony az ön-
képzö-körök iránya függne az iskola. fajától; mintha bizony ez a szük-
séglet az iskolák speczialis czéljaihoz alkalmazkodnékZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1

A tanítóképző-intézetek általában keveset beszéltek e themáról ;
. úgy érzik, mintha a Pedagogium nagytekintélyű igazgatója jól irány-
zott czikke dörgö ágyúi val leszedte volna lábáról az önképző-kör- eset-
leges bajnokait ; mintha a meggyőző, sulyos érvek elnémították volna
az ügyek szószőlóit ; hanem azért titokban megvallhatjuk, hogy számos
kórökben haragítgatták már ez időtájt is Apollot, úgy is mint a dal,
úgy is' mint a zene különben igen békés istenét.

Az első petarde-at Zajzon, Dénes dobja ki a Magyar Tanítóképző
1888-ik évfolyamának lapjain; mely valószinüleg sistergett egy kicsit
(fájdalom, nem juthatott kezeinkhez ! ) , mert a .mint Kapi. Gyulának egy
jóval későbbi (1893, évbeli) felolvasásából kiveszern, az önképző-körök
reformálásaról szélott. Pedig a tanítóképző-intézetek társulatai ellen irány-
zott első ütegek dörrenései sokáig halluczinálhattak az illetékes testil-
leteknek és egyeseknek fülében, mert végre. maga a választmány' veszi
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kezébe az ügyet, sorompóba- állítván Kapi Gyulát, ki noha igen jól for-
gatja tollat, a kapernaumi századosnak tanításba illő kötelességérzeté-
vel köt kardot; mert hát a mint a biblia mondja : c Vannak az én had-
nagyságom alatt vitézek és ha az egyiknek azt mondom: eredj el, el-
megy és ha a másiknak mondom: jöszsz te, eljön! ~ kevesli erejét a
feladat nagyságával szemben.

Kapi, jó módszerészhez illően, szőrrnentin kezdi a dolgot s miután
megállapítja, hogy jeles férfiak, közöttük a tanító képzés kíváló peda-
gógusai mondották ki az ítéletet, hogy itjúsági önképzókörökre ma már
nincs szükségünk, azt kér:dezi a mitsem sejtő választmány tói, hogy vaj-
jon n~m vétenek-e a pietás ellen, ha egy évszázados intézmény felett
oly .hamar kimondják a pereatot ?

Helyes 1 Tehát előszörZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA< lJ : érzelmi motivumok 1 Először ezek, most
«nekünk - folytatja tudatos. iránynyal - a magyar közoktatás nap-
számosainak, kétszer is meg kell mindazt néznünk, mit elvetni akarunk,
mert vajmi sovány az a hagyományos mult, melyet tisztelettel s kegye-
lettel felölelhetnénk. Rossz és kevés bizalmat érdemlő tanügyi politika
az, mely a tradicziókat kicsibe veszi s azokkal nem számol. Ha tehát
csakugyan felesjegesek az önképzőkörök, felmerül a kérdés: ne tartsák-e
meg 'őket mégis pietásból j s

- Hanem mielőtt tovább mennénk, én a magam részéről egész
határozottan kijelentem, hogy ez a kérdés abszolute nem merül fel. Az
volna még a szép, hogyha az iskola olyan határozott czélú tárgyai és
intézkedései között, mint a melyek az erkölcsi ember kialakítására szük-
ségesek, olyan institutiok is volnának, melyek a «pietas- különben
ke~yeletes palástja alatt '- esetleg megrontására törekesznek az ifjúság
nevelésének!

Mert itt fél eszközök nincsenek! Vagy a fő, azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAnagy czélt szolgálja
minden tárgy s akkor kegyelet neki, illetőleg tisztelet. vagy nem alkal-
mas ami, hogy csak egy perczenttel is hozzájáruljon a munka végéhez
s akkor tisztelet a kegyeletnek, de ki azzal a dologgal 1 Vagy ugyan
kinek jutna ma eszébe csupa kegyeletből kardoskodni a legelső ABC-
nek lélekölő, de kétségtelen nagymúltú módszere mellett; ki a Hármas
Kistűkörnek mosolygásra csábító naivitásaiért ? Pedig ezekről a világért
se tartották, hogy «gyakorló-iskolái volnának annak a káros szellem-
nek, melynek alapaxiomái közé tartoznak, hogy az «én» a legelső. és
mindenek felett való> stb., stb. Na! igen, mert hát ilyeneket nem is
lehet mondani 1 .

A kegyelet tárgyainak nem a gyorsan és tudatosan haladó élet-
nek használt eszközei között van helye; hanem a múzeumokban ; ott,
a hol nyugodt elmélkedéssel tölthetünk egynehány perczet minden
tárgy előtt, még ha emberírtó öldöklő szerszám is az a dolog, avagy
tengeri kigyó.

A pietái; ugyancsak gyenge védelme az önképző társulatoknak ;
különösen pedig akkor, ha ez az érv akar lenni a legerősebb ; mint a
Kapi Gy. czikkében.

Pedig a czikk további folytatásában nem csupán a pietás okos-
kodásaiból veszi motivumait, mert Gyertyánffy Istvánnak általunk már



ismert s veszedelmesen praegnans véleményére azt mondja, hogy a
Gy. által felhozott vádak igazságtalanok. Igazságtalanok, «mert azt
általánosítják, a mi itt-ott talán kivételként fordul elő, vagy pedig félre-
ismerik s elitélik a szabad munkásságban nyilatkozó nemes ambicziót,
ifjú erőt s önérzetet s _

Majd int a czikk, hogy «ne feledjük, hog-y az önmunkásságban
az erő érzete s az önbecsülés önként nyilatkozik s nélkülök nincs hala-
dás, nincs erkölcsi s jellembeli tökéletesbülés. És ha az önképzőkör a
nemes ambiczió számára bizonyos korlátok között tért nyit, s az ott
szabadabban, talán hangosabban is nyilatkozik, mint a rendes tanórá-
kon nyilatkozhatik, abban .hibát s pedagógiai tévedést még ne keres-
sünk, csak legyen gondunk rá, hogy a rendesnél nagyobb önérzet rnin-
den túlkapása kellő korrektivumot találjon az intézmény szervezetében,
vezetésében s egészséges szellemében. A dolognak itt is két oldala van,
Az a testület, me ly törnjénezni, magasztalni s egyeseket elkapatni tud,
bizonyára képes az értéket kellő mértékre is leszállítani, képes a gőgö-
set s elbizakodottat megalázni s reménységre inteni, Azt hiszem, nem
az Intézményben, nem az ususban van a hiba, hanem az intézmény
rossz alkalmazásában, az abususbanZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAj pedig «abusus non tollit usum 1,. t

IsmereteszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAHerbart ezen mondása: e Knaben und Jünglinge müssen ge-
wagt werden, um Mann er zu werden.» Adjunk alkalmat növendékcink-
nek, hogy az élet c ama nemes harcz ának megharczolását s már az inté-
zetben megkezdhessék, hadd tegyék próbára szívök, tettük erejét, hadd
edze meg jellemüket a társas együttlét tüze, annál könnyebben kiállják
majd az élet viharaitZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 , .

.Én tehát - folytatja Kapi - szerény szavazatommal azok közé
állok, kik az ifjusági önképzőköröket fenn akarják tartani nemcsak a
középiskolában, hanern a tanítóképző-intézetben is. S ezen nézetem meg-
alkotásában vezérelt egyrészt azon kegyelet, melylyel régi tanügyi intéz-
ményeink iránt viseltetem, másrészt azon erkölcsi momentum, melyet a ser-
dültebb ifjak szabad együttműködésében találok; de legfőképen meg-
erősít benne azon több évi tapasztalaton alapuló meggyőződésem, hogy
helyes szervezet s tapinta tos vezetés mellett az ifjúsági öizképzőkört az

intézeti okta tás és képzés hathatós segédeszköiévé lehet tenni."
Egy szavazattal tehát többje van az önképző-köröknek. E szava-

zat pedig annyival is inkább ponderalitis, mivel első (legalább érteke-
zésemben) a tanítóképzők részéről s mivel egyébként igen tanúlságos
és okos eszmecsere után a választmány is megszavaztatván, azt is
nyilatkozatra k-észtette.

E nyilatkozat pedig igen-igen jelentős, igen-igen fontos és tanul-
ságos: a tanítóképzés legjobb bajnokai mondották el abban az önképző-
körökre vonatkozó véleményeiker.

Így Gyö'rgy Aladár «az önképzőköröket czélszerű intézmények-
nek találja, de a tanítökör ismereteinek mélyítését sokkal nagyobb
feladatoknak véli, semhogy az az önképzőkörök által megoldható lenne.
Nem is volna helyes szerinte a tudomány szakembereit kialakítani a
jelöltekben. Az önképzőkörök feladatát abban látja, hogy ezek· által
az ifjúság önmunkásságra buzdíttassék.»



· LedererzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAÁbráhárn, a jól összegező, egykori jegyzőkönyv tanusága
szerint «szintén hasznosoknak látja az önképzőköröket, főleg abból a
szempontból, hogyatanítójelölt tanuljon meg az egyesületben élni;
neki, mint a tanítótestület s tanítóegyesület leendő tagjának korán meg
kell szoknia a más nézetei iránt való türelmet, más véleményének a tisz-
teletben tartását, a szerénységet, a szabad előadást stb, ~ s rnindezek-
nek Lederer igen jó előiskolájáúl véli az ifjúsági önképzőkört.

Málnai Mihály, ca növendékek önképző-körbeli munkálkodása sike-
rének biztosítékát a tervszerűség ben látja, éppen ezért szükségesnek véli
a tanári kar irányító hatását. ~

Sebestyénné már a priori elfogadván az önképző-körök intézményét,
azt a tapasztalati tényt hozza fel, hogy az igazgató és a tanárok jelen-
léte s általában közreműÚödése nemcsak hogy nem lohasztó az ifjú-
ságra nézve, de sőt annyira ösztönző hatású, hogy már ebből a szem-
pontból is kár volna ezen tényezők mellőzese az önképző-körök tény-
leges vezetésénél.

Nagy László szintén híve az önképzőköröknek úgyannyira, hogy.
ezeknek jogosultságát a legtermészetesebb nek találván, inkább a szervezeti
kérdésekben mond igen megszívlelendő tanácsokat. De végezetűl ki-
jelenti, hogy, <mely önképzőköröknek szervezetében meg van a bizto-
síték arra nézve, hogy ment legyen az egyoldalúságtól, a minden áron
produkálni vágyó erölködéstől, a hiúságtól sajó közszellem elfajúlásá-
tói, az olyan önképzőkört pártolandónak, üdvösnek tartja.»

A vélemények eredményeként aztán az állapíttatott meg a választ-
mány által, hogy az öizképző-kör álta lában véve elvileg hasznos intézmény,
hogy az öizképzökörbeli munkálkodás a növendékek öntevékenysigét, terv-
szerű vezetés mellett, á ldásosan elömozdítja .

Magyar Tanitóképzö. 17ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

* **
Hanem most már, azt hiszem, hogy a Jovevlny bűnös, avagy

bűntelen voltának kipuhatolása czéljából indított bizonyítá eljárást be
is fejezhetem. Mert ha nem is sikerült minden véleményt összegyűjte-
nem s előadnom, de sikerült megszólaltatnom azon fő-fő coryphaeuso-
kat, kik az ügygyel egyszer vagy máskor behatóan foglalkozva, annak
érdekében alaposabb tanulmányokat is tettek s a kik ez institutiót oly
sok oldalról szemlélték és világították meg, hogy újat sem javára, sem
ellenére alig lehetne mondani: azaz a tétel - szerintem - teljesen ki
van merítve.

És vajjon, ha a hozzászólók véleményét nemcsak az «igen s-ek
és «nems-ek, hanem a tartalom, szerint összegezzük, micsoda ered-
ményekre fogunk jutni?

Kétségtelenül arra; hogy az önképzőkörökre szükség van, hogy
<az önképzőkörök elvileg hasznos intézmények,» Az ellenzék nek minden
állítása, minden vádja megszünik az önképzökör-pártíaknak amaz ki-
jelentése előtt, hogy az intézményt csak jó vezetés és okos szerueset

mellett óhajtják fenntartani. Ezen tételek aztán határozottan útját vágják
mindazon állításoknak, hogy az önképzőkörök az irigység, léhaság és
elbizakottság gyakorlé-iskolái és pedig a feltételek ama szerenesés tar-



talmánál fogva, hogy az olyan körök, a melyek a búrjánnak, gyomnak
ilyen melegágyai, egyszerűen rosszúl vannak vezetve, vagy rossz szer-
vezettel bírnak. És a következtetés föltétlenül igaz is.

Csak azok tagadhatnák, hogy nincsenek rossz önképzőkörök, a
kik a szabadjára hagyott ifjúság minden tettét, cselekedetét helyesnek
itélnék ; csak azok, a kik azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAvezetés, az okos vezetés hasznait tagadni mernék ;
de viszont senki, a ki a legfontosabb nevelői feladatokban hisz és nem
kételkedik, nem állíthatja, hogy jó önképzőkörök is ne volnának.

Ezen megczáfolhatatlan okoskodás ellenében egyhelyütt azt hal-
lottuk hangoztatni, hogy «no 1 hát jól van, tegyük fel, hogy az önképző-
kör nem ártalmas, nem káros intézmény, hanem akkor határozottan
lölósleg-es!» Hiszen maga az iskola - folytatják a disszidensek - az
ő kielégíthetetlen étvágyú tantérvével oly rengeteget követel az ifjútól,
elkezdve a világteremtésétől a slöjd leghasználhatatlanabb termékéig,
hogy senkinek sem lehet panassza, hogy -valamely dologban még külön
az önképzésre is kellene szorulnia.

~s 'mi, kik az önképzőköröknek (természetesen a szó filozófiai
értelmében vett önképzőköröknek) hívei, vagyunk, még eme I?rolepsist
is csak statisztikai megelőzésnek tartjuk: kezünkben a kard a csomó
kettévágására.

. Mert az bizonyos, hogy azon tudatosan megnövelt c fogások»
utin, melyeket Gyertyánffy az iskola tárgyai gyanánt felsorol, egész
nyugodtan mondhatja, hogy «nos uraim, a mi mindezek után még parla-
gon maradott üres idejük lesz növendékeinknek, azt egész készséggel
átengedjük magunk is a külön önképzőtársulati gyülések számára, Ha
mindezen felsorolt szép dolgok (érti az iskolák pensumát 1) nemcsak az
étlapban, teendőink programmjában fognak helyet foglalni, hanem való-
ban kiszolgáltatott táplálékok is lesznek, úgy valóban nem emberi ter-
mészet lesz az, mely egy ily vendégség után is a túlterhelés helyett
olyas szellemi éhezést érezzen, mely vele a dús házi koszt mellett még
«az önképzőtársulathoz s czírrizett fogadá asztalát is megkívántassa.»

De bizonyos az is, hogy e dús házi koszt nem mindig elégíti ki
mindenkinek az étvágyát, sőt - orvosok mondják! - egy kis válto-
zatosság néha nemcsak kivánatos, hanem határozottan szükséges. És
ama túletetés, melyet az iskolai vendégség nyújt, tudjuk, nem az ön-
képzökörök rovására esik: ez a betegség magának az iskolának baja,
tessék belőle azt gyógyítani.

De majdnem elragad az ügy iránt való lelkesedésem : majdnem
tovább megyek annál a czélnál, hogy ezen czikkben csupán adatokat
szolgáltatok az önképzőkörök kérdéséhez.

Hanem erőt veszek e lelkesedésen ; erőt, hogy mindenkinek, ki a
nevelés és tanítás ezen sokat támadott támaszának barátja vagy ellen-
file, ideje legyen az intézménynek minden oldalról való megvilágítása
után, a helyes inductiá megalkotására.
, . A nézetek megállapításánál pedig, a különböző vélemények rnér-

leg elése után azt hiszem, a következő kérdések alakultak' ki.
, Vajjon 'ártalmas intézmények-e az önképzőkörök, avagy csak fölös-

legesek? Ha hasznosak? Ha nem fölöslegesek, micsoda irányt ,és



munkakört kell az önképzőkörök számára kijelőlni P E kérdésekre adott
feleletek pedig válaszul szolgálnának ama harmadik kérdés csoportra,
hogy vajjon, hol a hiba ez idő szerint, magukban az intézményekben-e,
avagy azoknak szervezetében ? ';

Következő czikkemben ezen kérdésekre fogok igyekezni megfelelni:
hogy egyelőre,ha meggyógyítani nemis, de legutóbb valamennyire
lábra állítani, avagy eldönteni segítsem a születése óta folyton vajudó
intézményt. .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

E. Farkas Sándor.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

M é g e g y p á r s z ó a p e d a g ó g ia t a n í t á s á h o z .

Peres Sándor úr e tárgyról tartott felolvasásomban nyilatkozó
szándékornat helyesli és a mint mondja, de czikkében az nem vehető
észre, velem sok tekintetben egyetért, azonban velem egy gyékényen
árulni ne~ akar. Felolvasásomnak úgyan nincs egyetlenegy lényeges
pontja sem, a melyben ellenkező véleményt ne vallana, de azért engem
«derék felolvasónak- tart. Logika-é ez vagy mi, nem kutatorn : egyelőre
csak azt fejezem ki, hogy Peres urát én is derék embernek tartom s e
kevés személyi mozzanat után a tárgy felé sietek.

Először Js köszönöm Peres úrnak, hogy. bővebben nyilatkozott,
mert úgy világosabban tünnek fel közöttünk a különbségek.

Az en tárgyam ugyan a pedagógiának tanítása volt, de PeresZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAú r

ezt a tudomány terére játszotta át s így most már a pedagógia, mint
tudomány, lett vitánk főtárgya. S noha ennek döntögetése nem egyenes·
hivatásunk, elmondom erről is a mondókámat, mert tény, hogya tanítás
első sorban a tudomány felfogásának milyenségétől függ. Aztán teszek
egy pár megjegyzést még a tanításra is, a mi szorosan megfelel czikkem
ezímének.

Nem kivánom. hogy Peres úr velem egy gyékényen áruljon, sőt
czikke alapján ez ellen most én tiltakoznám.

Csak azt szeretném, ha P. úr nem dobáloznék szavakkal, nagy nevek-
kel, sokat igérő, de mindeddig csak igérő, tényleg kevésmegfoghatót tar-
ta lmazó kzjejezésekkel; formáina határozottabb, kzfejezettebb, világosabb
véleményt, hogy látnám; hol van az ő pedagógiája .

P. úr czikkében, mintha ezt mondaná: «Pedagógia lesz 1. Széchenyi
is azt mondta: «Magyarország nem volt,hanem lesz.» De mikor
Széchenyi ezt mondta, Magyarország már volt, megfogható volt. Én
azonban hiába akarom megfogni P. úr pedagógiáját. Mindenhol talál-
ható belőle valami, de lényege sehol.

De milyen dicső lesz 1 De milyen nagyszerű lesz 1
Ha szegény Magyarországnak is ilyen alapja lett volna 1 Érteke-

zésének általános veleje az, hogy neki Herbart, habár. kiváló, alapnak
nem kell. Nem kell főkép lélektanilag, de pedagógiailag sem, habár
sokat tanul tőle. Inkább azt is eltűri, hogy félig tudatlannak mondassék,
De hát mi kell? Erre egy néhány névvel fizet ki s azzal, a mi lesz;

Czikke szerint P. úr egyike azon pártonkívüli képviselőknek, kik-
nék a pedagógia parlamentjében a felfogasára sohasem lehetne építeni.

17.
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Felolvasásom tenorja az volt, hogya tanítóképző-intézeti pedagógia.
nagy részben egyéni vélekedés szerint való tudomány vagy valami és
én azt elitéltem. Nos, imhol P. úrban a nagy és legáltalánosabb pár
vonásban festett általánosnak konkrét egyede. Ha czélom egyenesen
tanítás volna, milyen nagyszerű szernléltetést alkalmazhatnék 1

Látszatra elég tetszetősen választotta el P. úr Herbart lélektanát
a pedagogiájától, pedig én határozottan emlékszem, hogy H. pedagógiáját
tartotta a választmányi ülésen visszafelé menésnek. Jobban hiszek ugyanis
a saját fülemnek, mint az említett jegyzőkönyvnek is.

A két dolog szétválasztásában azonban nem következetes P. úr,
pedig azok következetesen szétválaszthatók és egy pontig, melyet alább
jelölök meg, szét is választandók. H. lélektanát csak azért választja. el
élesen a pedagógiától, hogy inkább találjon némi fogantyút, lerántvan
H. lélektanát, pedig felolvasásomnak illető részéből láthatta, hogy én,
H.-nak nem annyira lélektanát tol tam előtérbe, mint pedagógiáját, habár
lélektanát is értékesnek, tanulságosnak és sok tekintetben termékenynek,
gyümölcsöző nek hallottam, olvastam és tapasztaltam.

Már az, hogy felolvasásom lélektani részlete sem tapad minden-
ben Herbarthoz, kizárja azt, hogy P. úr engem csak azért szólt volna.
meg. Ez egyszersmind igazolása annak a lapszéli jegyzetnek, rnelyet. P.
úr provokálónak tartott.

P. úr főképen H. lélektanát támadja, sőt ütné. Legyen az ő be-
látása szerint, de H. pedagógiájának formai, módszer beli lényegétzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAtün-
tető/eg magasztalja, pedig «forma dat esse rei.» De P. úrnak csak olyan
kell, a mi még nincs. Van is valami a pedagógia fejlődésében, a mi
azonban csak törekvés vagy óhaj minden· jó pedagógusnál, de abból
még nem lehet táplálkozni.

Vagy azt hiszi P.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAú r , hogy monarchiánk jövőben lebegő, bizony-
talan khinai gyarmatáért már itt lehet hagyni absolute véve is élhető
hazánkat? 1

Vagy derogál neki Herbart után mennie ? Vagy talán ő nézi le
mint együgyüeket, a kik Herbart után mennek ? Hát mért fordul a
számtanban P. úr a hármasszabály megállapított eljárásaihoz, mikor
talán valami más, kerülő módon is megoldhatná az előtte levő felada-
tot? Mért követi hitfelekezete vallási tanait? Vagy .neki semmi Sem
kell, a miben az emberek egyik nagy csoportja megállapodott, mert az
egyéniségét öln é meg?

Nem ezt jelenti-e az, hogy Herbartban sok kitünőség van, őt
sokra becsüli még P. úr is, de hozzá magát nem köti, mert ha H.
lélektanát és gyakorlati filozófiáját átalakítják, pedagógiai rendszere is
megváltozik. P. úrnak tehát kizárólag nem kell. .

De hát ki beszélt itt .a P. úr által használt kizárólagosságról ?
Hát bizony H. filozfiáján, lélelektanán már történt valamelyes vál-

tozás. De e változások nyomán vagy helyén épült-e fel valami olyan,
mely egy új s Herbart pedagógiáját egész értékben helyettesítő' rendszert
alkotna?

Eddig nem, sőt valószínű, hogyha bármikor épül is fel egészen
összefüggő új rendszer, Herbart szempontjai azon rendszeren felépítendő
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,

pedagógiára nézve is számba veendők lesznek. A szerves fejlődés máskép
nem képzelhető.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Hát addig a majd-ig mi teendő? Biologia, meg figyelés, összehason-
lítás, kisérlet, statisztika stb., mondja Peres úro Nem tudok arról, hogy
ezeket Henbart kizárta volna, sőt már iskolája az innen-onnan ilyen
módon szerzett adatokat még csak fel is használja. S lehet, hogy ha
majd az így rendszerezett adatokon kialakul aP. úr lélektana, H. peda-
gógiája legalább módosításokkal arra is ráférhet.

De e~ nem holnapután lesz, s nemcsak jan. '23. óta van ilyen
törekvés. Ujat, felvilágosítöt, állításai nak megdöntőt, jobb alapot ki-
jelőlőt mondott-e hát P. úr?! Azt is hallottam a felolvasás után, hogy
Herbart pedagógiája nem eléggé egyéni vagy talán az egyéniséget nem .
eléggé veszi számba. Hát lelkem istenem! vajjon lehet-e oly pedagógiai
rendszert alkotni, a melyből minden konkrét eset teendőjét meg lehetne
betű szerint állapítani? 1 Az érdekkeltés, a mi H. pedagógiájának egyik
főpontja, nem involválja az egyéni szempontot? INem utánmondás vagy
egyéni véleményen alapuló ötlet az előbbi is? Mióta mondja a peda-
gógia, hogya nevelés alkalmazkodjék az egyénhez?! Hát a mit H.
maga részletekben ki nem mondott vagy elhallgatott, mert következ-
tető fejeknek írt, mint a hogy pl. a test neveléséről, nem igen szól, az
ellentétbeni all az ő pedagógiájával? Szólott ő az egyéniség ellen? a
test nevelése ellen?

Midőn H.pedagógiáját ajánlom alapúl, az nem aztjelenti, hogy talán
behunyt szemmel azt tegyük, a mit ő kimondott. mert állításainak már
ma is sok olyan consenquentiája van érvényben. a mit ő ki nem mon-
dott. .Hanem igenis, azért óhajtom ezt, hogy a'z az érdeme Hi-nak, a
mit P. .úr is elismer: szigorú rendszer, magas szempontjai és tegyük
hozzá: tudományos határozottsága emeljék ki pedagógiánkat a sülyedés-
ból s annyi termékeny elme gyümö!csöztetőleg jártassa eszét, 'ne úgy,
mint P. úr teszi, keresve itt is, ott is a pedagóiát s nem találva sehol,
mert a pedagógia igenis megvan Herbartnál.

Hányan hizelegnek ma. maguknak, ha egy eszméjüle van, hogy
talán valami felfedezést tesznek a ped. tudomány terén. Ok, az alkotok
komolyan hiszik. De mit ér a gyémántszem is elszórva a földben, míg
feldolgozva, igazi helyére téve becses része lehetne egy egésznek I ?
Herbart örök érdeme, hogy pedagógiai eszméi között kapcsolatot léte-
sített, azokat okadatolta, szóval a pedagógiát tudománynyá tette. Ha
ezt a szilárdságot elhagyjuk s kapkodunk, mint P. úro teszi, ez a vissza-
felé menés.!

Aztán a végén is, akárhogy biologizálunk, . kisérletezünk, statisz-
tikázunk stb., egészen bizonyos-e az, hogy az emberi lélekről egészen
más eredményeket rendszerezhetünk hamarjában, mint a milyent, sokat,
Herbart általánosított. Mert hiába pedzi annyira az ő spekulatióját P.
úr, ő sokban reális alapon állott s gondolja meg P. úr, hogy az ember
alapjában véve a történelemtanúságai sserint most is olyan, mt'nt ezer
évvel azelőtt volt. Nos, én ezzel nem azt akarom kifejezni, hogy min-
den különb eredmény reményéről mondjunk le, minden törekvéssel
hagyjunk tel, csak El. kérdés nehézségere kivanok rámutatni, miszerint
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könnyü sokat igérő elveket hangoztatni,de azokra újat építeni s az-
újat mindjárt tanítani is éppen nehéz. Ezen felfogással óhajtom Herbartot
közös alapnak egy ideig, ki tudja:. bizonyosan, meddig.

Természetes, hogyha a pedagógia alaptudományai változnak, vál-
tozik a pedagógia is. De e míg ebben többre, biztosabbra nem megyünk,
ne járjon egyik, ki közmunkásnak hivatott, Andrée útján, a másik a
Kongó-államban, azon hittel, hogy ő most absolute értékes dolgot
művel, mert az az Andréek feladata s mert terűnkön jobb ma egy
veréb, mint holnap egy túzok.

E gondolatmenethez még csak ezt csatolom. Egyénre úgy sem
lehet pedagógiai rendszert építeni, mert akkor annyi pedagógia kellene
és lenne, a hány egyén van. A lélektan tanulmánya azonban haladhat
ilyen irányban, sőt haladjon is, de azon tanulmányok végén is az álta-
lánosítás kérdése előtt állunk s ez részben legalább akkor is olyan
munka lesz, a milyet H. lélektanilag végzett. De ennek az ideje még
elég messze van tőlünk

Tiszta igaznak látszik előttem is, hogy a pedag6gia fejlődő tudo-
mány. Az sem parancsszóra halad, hanem szerves fejlődést követ, azért
a ki a legutóbbi biztos pontot abban megtalálta. bár kisérletezhet,
kutathat elé. felé, de a meglevő legalább bizonyosnak látszót csak akkor
hagyhatja el, ha már új bizonyosságra jutott. Ez az én igazságom H.
pedagógiáját illetőleg is. A közös alapot én a szilárdság szempontjaból
6hajtom s ez nem az egyéniség megölése s a praxis élettelenné tétele
volna. Ziller sem éppen olyan volt, mint Herbart, Rein sem. Maga P.
úr bizonyítja, hogy közös alapon is lehet egyéniség. Ha sokan állunk
H. pedagógiájának alapjára, a további törekvést rendszeresebb nek és
gyümölcsözöbbnek vélem.

Majd a nevekben kapaszkodik P. úro Szerepel a nevek .között :zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Wundt, Comte, Dittes, Felméry. Itt tünik ki leginkább P. úr in praktikus
eklekticzizmusa, tényleg azonban ötletes pedagógiája.

Wundt nagy ember a lélektan terén, de neki is maradandó-é min-
den tétele? A fontosabbak pedig ellentétben vannak-e eddig Herbart
pedagógiájával?

Comte alkotott külön pedagógiai rendszert is, de az még Frariczia-
országban sem ment át a gyakorlatba, pedig ott vannak a szív igazi
emberei, Cornte-nál pedig ez lényeges szempont. De hát ez a szempont
is nem fér hozzá legalább valamennyire a Herbarttól kedvezményezett
pedagógiához?

Dittes, Felméry szép nevek előttem is, de nem alkotőks különben
is Herbarttal szemben állanak-e?

Herbart pedagógiájának színezője az, ~ lélektam" tétel, hogy a kéj}-
zet irányítja az érzelmet es akaratot. Pl. a franczia Payot ellenkezőt
mond, de azért még nem rontotta le az előbbit, Mz'ndaddig, míg ez a

tétel végkéP megdóntve nincs, Heroart pedagógiája logikai kó·vetelmény. Ez
az én meggyőződésem. Vajjon egészen bizonyos-e hát, hogy Herbart
pedagógiáján a biologia csakhamar változtat? (Ez az a pont, a melyre
elején hivatkoztam.)

Ezért én nem lenéztem P. úr megjegyzését, hanem zokon vettem.
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Harczoljon érv érv ellen, ezt óhajtern. P. úr pedig ne: szerénykedjék,
mert a szerénység "bünné is válhatik,kivált ha annak útján gúny tár-
gyává akar valaki tenni egy tiszteletreméltó csoportot, mint P .. úr
akarná a Herbartistákat, Nem mondom, mint P. úr vallja, hogy ez
tudatlanság; a mint látszik, inkább dialektikai furfang, midőn az ember
egy meggondolatlan szaváért, __milyet mindnyájan ejtünk ki, úgy akarja
magát menteni, vagy pedig, ha activ e módszer, tekintélyét emelni.

Én, P. úr, H. pedagógiai· irányának. nemzakatoló kis bérencze
vagyok. sem valami régi művelője, a ki a zászlóra 'tett eskújénél fogva
volna H.-nak híve. A jő isten úgy rendelkezett tanítóképző-intézeteink-
ben, hogy egyszer arra a térre jussak; melyen a pedagógiával foglal-
kozni kötelesség is. Körülnéztem s így formálódott a véleményem,
melynek veleje az, hogyzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAHerbart és iskolá jának tanai egyelőre, ssinor-
mértékül vagy z'rányadóul, némz' egyöntetűseg szempontjából dtogadandók s
ezt az alapot biologia, paidologia s nem tudom én miféleLKJIHGFEDCBA»« alapján
tovább kell próbálnunk fejlesztenünk, de először az elfogadhatót el kell
fogadnunk s azt tanítanunk. Ez volna a rendes fejlődés. menete s én ezt

máskéjJen komolyatf mtgoldhatónak nem képzelem.
S most egy pár szót P. úrnak a pedagógia tanításá val kapcsolatos

elveirel
1. P. úr azt mondja, hogy a gyakorlö-isk. tanító oly qualificatiójú

legyen, mint a képző-intézeti tanár. Én ezt nem tartom kivihetőnek,
mert akkor nem akad gyakorló-iskolai tanító. Azt feleli erre P. úr,
hogy ebben az esetben IQ-IS évig lenne az illető gyak.-isk. tanító
sakkor előmozdítanák. Én erre azt felelem. Kérdezze meg Wundtot,
vajjon ő elvállalná-e az ilyen állást s akkor is, ha elvállalná, vajjon a
magasabb qualificatiónál íogva ő éppen alkalmas volna-e arra? S a mi
a lényeg, akkor mozdítaná elébb a gyakorlo isk. tanítot, a mikor az
éppen jól belejönne a munkájába?

2. Azt mondja P. úr, hogy a ped. elvek tanítása élesen választas-
sék el a lélektan tanításától, mert a pedagógia tanításánál az összes
lelki tehetségeket együtt kell számbavennünk, míg a lélektan az elemeket
keresi. Hogy képzeli P. úr a lélektan tanítását? Hát ott az összes lelki
képességeket nem tekinthetjük összefüggésűkben, ha annak idején: ele-
meket keresünk is? l Ma úgy áll a dolog, hogy mikor a fiúk lélektant .
tanulnak, nincs még pedagógiai szempont juk s mikor pedagógiát tanul-
nak, nem tudják a lélektant. :Jól van ez így?

3. P. úr hibáztatja. hogy én legpraktikusabb pedagógia ágakna~
alélektant és szervezettant tartottam a mai tanításban. En a magant
eredeti kommentárjával ma is ezt tartom. De hát különben, ha nem
emeltem is ki külön az egészségtant, élettant, azért fontosságukat nem
tagadtam s beleértettem az embertanba s az érzékek fontosságát a
maga helyén hangsúlyoztam is. De hát P. úr a kákán is csomót keres.

Végül csak azt akarom még megjegyezni P. úr számára, hogy
én judz'cziumot, seempontoeat akarok először nyujtani a jelöltnek, vagy
azt akarom benne keletkeztetni, mert ezek a legpraktikusabbak, legérté-
kesebbek mindenben. Hiába figyelteti meg ön is, avval, a ki azt értel-
mezni, megfejteni nem tudja, hogy a gyermek tudta-e a saját vagy



Dr. Baló József.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
apja nevét. Zsákutczába juttatja úgy a jelöltet is, mint saját maga
abba juthat, ha idő előtt tovább erőlteti a biologiát. Azt tartom, leg-
jobb, ha az itélet képességére emeljük először tanítványainkat.

Elmondtam. Győzzön a jobb 1ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

K ü l f ö ld i h a n g o k a t a n í t ó k é p z é s r ö l .

A tanító képzés belterjesebb eszközlése ujabb időben nemcsak
Magyarországon, hanem külföldön is élénken foglalkoztatja az illetékes
közegeket, testületeket és egyes férfiakat.

Behatóan foglalkozott a szóban levő kérdéssel a Boroszlóban tartott
.német tanitói nagygyütés.

Dr. Rein, jénai egyetemi tanár, mint előadó, visszapillantást vetve
a multra, konstatálja, hogy a tanítóképző-intézetek alapos átalakulást
nyertek Németországban I87z-ben azon nagy politikai események után,
melyeket a franczia-nérnet háború idézett elő.

Az azóta lefolytLKJIHGFEDCBAzS év alatt azonban nem történt semmi, a mi a
tanítóképzés felejsztésére lényeges befolyással lett volna, Pedig a biro-
dalom egyesítése folytán az állami és társadalmi intézmények soha nem
várt lendületet nyertek; másrészt meg az álta lános szavazati jognak
meghonosítása a népet oly hatalmas tényezővé tette az állam gépeze-
tében, hogyanéptanító feladatai iránt is szükségszerűen új és jelentős
igényeket kell, hogy támaszszanák. -

A népnek nagyobb erkölcsi és szellemi műveltségre kell most
szert tennie, hogy önálló és józan itélettel gyakorolhassa, befolyását a
népképviseletre, s ezt j a műveltséget csak a népiskola, azaz a néptanító
adhatja meg, következéskép szükséges, hogyanéptanító is szélesebb
körű míveltséggel, alaposabb képzettséggel birjon, mint a minő vel eddig-
elé bírt.

A tanító egyénisége a néppel szemben annál is inkább lép most
előtérbe, a mennyiben az egyházi hatóság azt az elvet vallja: a lelkész
ne avatkozzék a nép mozgalmaiba, hogya papok a szószékről érvé-
nyesítsék befolyásukat a hívek vallásos nevelésére, a politikai mozgal-
maktói azonban tartózkodjanak. Ha ezek után a lelkész tartózkodó,
akkor a tanítónak tenni, hatni, alkotnia kell. E nagy feladathoz azonban
fokozottabb míveltség, szélesebb körű vzlágnézlet· és önálló és tapinta tos
jellem kell.

Ha már most azt kérdezzük: vajjon fel van-e ruházva a mi tanító-
ságunk ezekkel a tulajdonságokkal, hogy a nép mozgalmaiban hatható-
san es előnyösen közreműködhessék, kellőképen elő van-e készítve erre
a feladatra, úgy a kérdésre határozott tagadó választ kell adnunk. A
tanítóképzésben eddig elért eredmények elégtelennek; a tanítójelöltek
szellemi gyomrát telerakják kövekkel, és nem tápláló kenyérrel. Ez
így nem maradhat. zS évi pihenés után a tanítóképzés kérdésével most
újból és behatóan kell foglalkoznunk, még pedig egész odaadással, legjobb
lelkiismerettel.
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Nézetem szerint, mondja dr. Rein, a legjobb megoldás az, ha azzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
álta lános és a szakképzést egymástól külön választ juk. Az első' bizonyos
határig befejezendő, míg a másik. foganatba vétetik.

Már 1881 -ben hangoztatták Berlinbén a tanítóképzők által tartott
nagygyülésen ezt az eluet; de nem juthatott érvényre, mert a többség
az általános és szakképzés' egyesítése mellett foglalt állást, állítván azt,
hogy éppen a legszorosabb egyesítésben rejlik a tanítóképzés üdvössége.
Időközben azonban a helyesebb felfogás utat tört magának, s ma azon
meggyőződés dominál, hogy csak a szétválasztás vezethet czélhoz, a
mennyiben első sorban álta lános és alapos rníveltséget kell nyújtanunk
.a tanítójelöltoek és csak azután tetőzheti be a szeminárium, illetve a
szakiskola a tanítóképzést.

Dr. Rein további fejtegetése után végre arra a konkluzióra jut,
hogy az általános képzés 12 évig, kell hogy tartson, még pedig 3 évig
az elemi népiskolában és 9 évig a reáliskolában. A gymnasiumot és a
reálgymnásiumot nem ajánlja, mert a latin nyelv háttérbe szorul mai
napság ott is, hol a tudományok egyik főfaktorának tartják, annál-
kevésbé tartja tehát szükségesnek a tanítóképzés czéljára nézve. Ellen-
ben a ? 'eáliskola.nemcsak alapos ismereteket nyújt a természeti és mű-
vészeti tudományágakból, hanem alkalmat nyújt a tanulónak, hogy a
franczia és angol nyelvet elsajátithatja, a mi a leendő tanítóra nézve
sok tekinteteben rendkivüli haszonnal járna.

A reáliskola helyett dr. Rein a felső polgári iskolát is ajánlja, azt
az intézményt, mely ez idő szerint ugyan még nincsen meg, hanem
létesíteni lehetne a négy éves kurzussal bíró preparandiákból. Eszerint
az általános képzést megadná a nyolcz osztályú (négy alsó, négy felső
osztályú) népiskola és a négy osztályú felső polgári iskola. A preparan-
diáknak felső' polgári iskolákká leendő átalakítását az okból is tartja
czélszerűnek, hogy az eddig fennálló elszigeteltség megszünjék, mert
bizonyosra vehető, hogy ebben az esetben olyan elemek is keresik fel
az intézetet, melyek nem a tanítói pályára , hanem más magasabb fokú
élethivatásra készülnek.

Mint az általános míveltségnek betetőző szakképző-intézetet végre
<ir. Rein a két évi tanfolyam mal biró tanítóképző-intézetet (szernináriumot]
hozza javaslatba, melynek feladatáról és szervezéséről- következőképen
szól: A tanítóképző-intézet első feladata, hogy tanítványait a pedagógia
alapismereteibe, az ethikába és psychologiába bevezesse, hogy azt az
erős erkölcsi alapot nyújtsa nekik, melyen hivatásukat és az ahhoz alkal-
mazkodó életmódot megérthették, és hogy tiszta fogalmuk legyen az
életnek azon útjáról, a melyen maguk haladnak és a melyen másokat
vezetni ők hivatva lesznek. .

Másodszor meg kell ismertetni a leendő tanítóval a nevelésügynek
psychologiai alapfeltételeit és azon külőnböző irányzatokat, melyek e
téren érvényesülnek, úgy mint a bölcsészet-tapasztalati és a phisiologiai
irányzatokat. Ujabbari behatóbb tanulmányozás tárgya a gyermek-indi-
vidium ; e részben a pedagógiai szakiskolának is többet kell 'tennie,
mint a mit eddig tett. Be kell vezetni a leendő tanítót a pedagógia
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rendszerébe, tanítani kell a teleologiát, methodikát, hoclegetikát és az
általános és részletes didaktikát.

A harmadik feladat az, hogy klasszikus pedagógiai munkák olvasása
által egyuttal a pedagógia történelmét is tanulhassa ; végre a negyedik
feladat a pedagógiaizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAgyakorla t, melynek főeszköze a. tanítóképző-intézettel

kapcsolatos gyakorlóiskola . Utóbbinak nagy fontosságot tulajdonít dr. Rein.
Ugy a pedagógiai tapintat, valamint a tanitói lelkiismeret csak úgy fej-
lődhetik, ha az elmélet és gyakorlat együtt járnak és egymást kíegészZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAí -

tik. e Ha megvonnák tőlem, úgy mond, a gyakorlóiskolát, melylyel most
a jenai egyetemen rendelkezern, működésemet azonnal beszüntetnérn .•

A pedagógiai feladatok mellett az általános képző-ismereteket nem
volna szabad a tanítóképző- intézetben elhanyagolni. Ezeket, mint másod-
rendű tudomanyágakat úgy véli dr. Rein figyelembe vétetni, a hogy
az az egyetemen történik. TankéjJesítőt azonban a tanítójelölt csak a
pedagógiai tantárgyakkal legyen köteles tenni.

Ezek után reflektál a porosz és szászországi tanítóképző rendsze;
rekre, előnyt adva a porosznak, a meanyiben annak szak- és általános
képzőintézette leendő átalakítása könnyebben eszközölhető, mint a szász-
országié, melynek hat évfolyam mal bíró intézménye nem egykönnyen
választható külön, jóllehet az alsó négy évfolyama lényegileg az általá-
nos, a felső kettő pedig a szakképzésnek szelgal.

A szászországi rendszer korai hivatalválasztásra kényszerit, s evvel
a tanítóképzés be is van fejezve, a mit ő nem helyesel. Nem helyesli
azért, mert a fiatal ember, ki eddig folytonos kötöttség alatt állt, a
nagy világba kilépve, még nem elég önálló s így nehezen képes eligazodni
az élet különböző viszonyaiban. Nehéz tapasztalatokra kell szert tennie,
míg a helyes utat megtalálja.

Csak a szakképző intézmény adhatja meg azt -a szabadságot, a
melylyel felvértezve boldogulhat az életben.

Ha a tizenkétéves kurzus az alapot kellő módon megszilárdította
és ha a szakképző intézmény is megtette kötelességét, a munka még
nem lehet befejezve, hanem alkalmat és módot kell nyújtani a tanítónak·
még ezután is a továbbképzésre. De hogyan állunk most ebben a tekin-
tetben? Derék és törekvő tanítókban még sohasem volt hiány. Számo-
san vannak, kik önképzés által oly tekintélyre emelkedtek, hogy minta-
képül szolgálnak másoknak. Tanító értekezletek, felolvasások egyesületek
és könyvtárak lényegesen elősegítik a továbkképzést, mindamellett azt
tapasztaljuk, hogy nem bírnak elég önállósággal, elég szellemi erővel és
önálló ítélettel, hogy a nép mozgalmaiban hathatósan és áldásosan
közreműködhetnének. '

Az előre törekvő egyének részére olyan pályát kell nyitva tartani,
a melyen a szellemi erő jobban, belterjesebben érvényesülhet. Erre
nézve, mondja dr. Rein, csak a tudományos egyetemek jöhetnek szá-
mításba. Tényleg már 1865 óta nyitva áll a tanítónak a szászországi
egyetem, csakhogy némi korlátozással, a mennyiben két csensura jogosít
csak az egyetem látogatására. Seermze az állami vizsga is elegendő volna
a felvétel jogosultságához.

Azonban dr. Rein hangsulyozza azt is, hogy nem tartja czélszerű-



nek, ha a szemináriumban állami vizsgát tett fiatal ember a szeminárium-
bólzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAközvetlenül megy át az egyetemre, hanem a mellett van, hogy miélőtt
egyetemre jár, z"skolaz' szolgála tban működölt legyen, hogy az élettel meg-
ismerkedjék, mielőtt tanulmányait ott a főiskolaban folytatná. Tapasz-
talatból tudja, mondja dr. Rein, hogy azok, kik a szemináriumból köz-
vetlenül átléptek az egyetemre, nem voltak elég érettek, hogy teljes
sikerrel folytathatták volna magasabb tanulmányaikat; sőt megesett az
is, hogy sokan a deákok szabatesságában elbuktak és teljesen eltévesz-
tették életpályájukat. .

. Noha az én igénytelen felfogásom szerint dr. Rein magas szárnya-
latú eszméi és czéljai nehezen egyeztethetők össze azon szerény állással
és működési körrel, melyet a néptanító tényleg- betölt, és melynek be-
töltésére, valljuk be őszz'ntén a valót, még jó sokázg utalva lesz, mégis
elég érdekesnek tartottam a szóban levő kérdést további tanulmányoz'á-
som tárgyává tenni, annyiban, a mennyiben levélben megkerestem . a
tudós előadó urat, hogya jenai egyetemmel kapcsolatos és általa veze-
tett pedagógiumnak szervezetét velem közölni sziveskednék, abból a
czélból, hogy a tervezett intézményről világosabb fogalmam legyen.

Kérésemet a tudós tanférfiú készséggel teljesítette és így abban a
helyzetben vagyok, hogy a jenai egyetemi pedagógium berendezéséról
még a következőket hozhassam fel.

CzélJa az intézetnek.: a pedagógiai tudománynak továbbtejlesztése :
és a magasabb tudomány után törekvő tanítónak gyakorlati kiképzése,
ide értve azokat a néptanítókat, a kik állami vizsgát tettek; továbbá a
theologia i, philologiai, philosophiai és természettudományi szakokra ké-
szülő jelölteket.

Az intézet egy pedagógiai tanszékkel és egy három tanfolyammal
bíró népiskolával bír: t. i. alsó, közép és . felső fokozatú osztálylyal.
Az utóbbi iskola nem mintaiskola, hanem gyakorlóiskola.

Az intézet tagjai hetenkint háromszor gyülekeznek: 1. elméleti.
czélra, mely szerint pedagógiai kérdések a hallgatók irásbeli dolgozatai
alapján kerülnek tárgyalás alá;

2. gyakorlati czélra, mely szerint egy hallgató gondos irásbeli
preparatió alapján az összes hallgató jelenlétében egy órán át tanít;

3. értekezleti czélra, melynél fogva a bemutatott irásbeli öríbirálat
(Selbstkritik) a gyakorlati előadás és az avval összefüggő iskolaügyek
eszmecsere tárgyává tétetnek.

Az intézet hallgatói háromfélék: I. hospitánsok, kik a tanár elő-
adásait hallgatják és a gyakorlóiskola azon tanítási óráin jelen vannak,
melyeknek tárgyát tanulmányozásra tűztéle ki maguknak; 2. rendkivüli

hallgatók, kik elméleti dolgozatokra, tanítási órák megbirálására és iskolai
ünnepélyekről, vizsgálatokról és iskolai utazásokról szóló jelentésekre
kötelesek; 3. a g-yakornokok (Praktikanten), kik azon kívül még egy
tanszakra is vállalkoznak a gyakorlóiskolában, melyet az osztály tanító
vezetése és útbaigazítása mellett egy fél évig tanítani kötelesek,

A pedagógiai szeminárium tagjainak engedély adatik, hogy az
egyetemen egyéb tudományos tanszakok előadásain is részt vehessenek.

A tudo ri vizsgálatnak letételére csak oly hallgató bocsáttatik,ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAk i
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előzőleg érettségi' vizsgát tett vagy a gimnáziumban, vagy reálgimná-
ziumban.

A pedagógiai szeminárium külön jogositványokat nem nyújt, fő-
gondját azzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAintenzz"v kiképzésre fordítja. Az intézetból való kilépéskor
minden hallgató bizonyítványt kaphat.

A pedagógiai szeminárium látogatása nincsen határozott időhöz
kötve; de ajánlatos, hogya hallgató legalább egy évig tartózkodjék ott.

A hozzám jutott értesítés végre a különböző díjakról is szól, a
mi azonban mellékes lévén, a t . olvasót nem érdekli.

Dr. Rein előadásához a boroszlói nagygyülésen számosan hozzá-
szóltak, egyeseknek nézeteit röviden ohajtorrr ismertetni.

. Scholz, tanítóképző-intézeti tanár elismerést szavaz ugya'n dr.
Reinnak alapos fejtegetéseért, mégis dr. Kehrre hivatkozik, ki 1877- ben
azt a nyilatkozatot tette, «hogy a hat évfolyammal bíró tanítőszerniná-
rium az ő ideálja». A mennyiben, így mond Scholz, a mai viszonyok
közt nagyobb czél el nem érhető, ő is Kehr nézetét osztja, azon meg-
jegyzéssel azonban, hogy a tanító képzés oly módon alakítandó át, hogy

- a négy évfolyamú preparandia és a két évfolyamú szeminárium egységes
-tantervet .kapjanak és hogy az előbbi intézetben egy idegen nyelvet is
tanuljanak. .

Brückmann, königsbergi rektor,· tisztelettel adózik dr. Rein kiváló
egyéniségének és jóakaratának; kijelenti azonban, hogy ha a közgyülés
elfogadná indítványait, légvárakat építene, de czélt érni nem fogna. Ha
előképző intézetnek elfogadja és elengedhetetlen szükségnek tartja a
főreáliskolát, akkor nem számol a gyakorlati viszonyokkal. A tanítói
kar a tagjait a vidék és kisebb városok intelligensebb rétegéből veszi.
A falusi népiskolák jelesebb tanítványai a tanítói pályára készülnek. Ki
fogja ezeket a reál- vagy főreáliskolákba adni? S vajj-on hány' főreál-
iskola van mindegyik provincziában? Hogy ejtik módját annak, hogy a

• derék, de szegényes tanítók fiai oda juthassanak és ott kiképeztessenek ?
Ez lehetetlen dolog. «En sem vagyok, így mond Brückmann, a mívelt-

. ségnek hátramozdítója, hanem igeni" előharczcsa és irányítója.a jövőbeli
tanító praktikus felfogásának. Nem kell nekünk a tudós tanító a nép-
iskolában, hanem igenis az egyszerű műveltségű és gyakorlati érzékkel
bíró tanító; a ki annyit ért az élethez. hogya köznép igényének eleget
tehessen bármely tekintetben. A tudós tanító tudományos dolgokat akar
tanítani, nem jJedig olvasást, írást. Óvakodjanak az olyan határozatoktól,
melyeket foganatosítani nem lehet, hanem fogadják el a 6 évfolyamú
tanító-szemináriumot. ,.

Mó1ler, hamburgi tanító, azt mondja, hogy élvezettel hallgatta
dr. Rein fejtegetéseit, de indítványait nem fogadhatja el, mert ha valaki
a főreáliskolát sikeresen végezte, az nem megy tanítói pályára, hanem
jövedelmezőbb állást keres és talál is. E szerint a tanítóállomány nem
fog gyarapodni, hanem szám szerint megfogyatkozik. Különben ő is
azt óhajtja, hogy a jövőbeli tanítók a nép kebeléből kerüljenek ki, a
kik már gyermekkoruj.{ban együtt éreztek a néppel és vele együtt
küzködtek az élet viszontagságai ellen. .
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Brandt,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAhamburgi felsőnépiskolai tanító, teljesen osztja az előtte
szóló nézeteit.

Tews, berlini tanító, abban a meggyőződésben van, hogya tanító-
nak éppen annyi tudományra es műveltségre van szüksége, mint a lel-
késznek ;' tehát a gimnásium és egyetem az ő míveltségének is elenged-
hetetlen alapfeltételei. Nem helyesli ennél fogva azt sem, hogy az.
1894-ben kibocsátott miniszteri rendelet a képzőintézeti tantárgyak reduk-
czióját kívánja, rniből azt kell következtetni, hogy Poroszországban a
tanító-művelődésének korlátozására törekszenek.

Mártell, frankfurti tanító, az akadémiai műveltség ellen szól és az.
előtte szólót megczáfolni igyekszik. A nép igényei iránti érzéket. és ahhoz
való értelmiséget egyik főiskolában sem adják meg, hanem csak később
a gyakorlati életben lehet megszerezni. Szükséges azonban az általános
mívelődésnek szélesebb és rnélyebb alapra való fektetése a preparan-
diákban, hogy ezeket az intézeteket más rendbeli hivatás utan törekvő
egyének részére is kiképzés végett alkalmassá tehessék.

Wink, stuttgarti tanító, a magasabb kiképzés mellett foglal állást,
Bduner, gothai tanító, arra reflektál, hogy annak idején a tanítói

pályára készülő fiatal emberek előbb a középiskolát látogatták és innen
léptek át a tanítóképző-intézetbe, a mi nagyelőnyökre szolgált. Később
létesítették a preparandiákat, melyek tanuló-anyaguk at közvetetlen a
népiskolából vették, de hogy ez a változás előnyösebb, vagy jobb lett
volna, azt nem állíthatja. A mennyiben dr, Rein nem egy, hanern három
utat hozott javaslatba, elfogadja indítványait.

Igen érdekesen fejti ki nézetét e tárgyban Scherer, worms-i tan-
felügyelő. 1848 óta foglalkoztatja, úgy mopd, a nemet tanítógyüléseKet
a tanítóképzés kérdése, s még nem vagyunk tisztában, hogy mely
intézetek legalkalmasabbak az általános előképzésre. Dr. Rein azt állí-
totta, hogy a német ember nem elég praktikus, a mennyiben első sor-
ban azt hangoztatja: mit akarunk. Az angol sokkal praktikusabb, a
mennyiben azt mondja: mit tehetünk; s azért az angolok jobban is bol-
dogulnak az életben, mint a németek. Ez igaz, már azért is igaz, mert
dr. Rein is ugyanabban a hibában leledezik : sokat akar. A főreáliskola
jelen szervezetében nem. nyújtja azt, a mire szükségünk van. A mi :
nekünk okvetlenül kell, az a felső polgári iskola. Csak a felső polgári
iskola adhatja meg a tudományos és egyszersmind népszerű műveltséget,
a mire a néptanítónak szüksége van, hogy a nép lelkületét megérthesse
és annak intentióinak megfelelően gazdászati tekintetben hathatósan
közreműködhessék.

Ő sem kívánhatja tehát a négy osztályú preparandiáknak fentar-
tását, mert nem szereti a kasztrendszernek szolgáló intézményeket.

Bottner, gothai főreáliskolai tanár, a preparandiák internátusai ellen
foglal állást.

Beyer, a lipcsei tanító egyesület nevében kívánja, hogy az egyetem
látogatása ne legyen korlátozva, hanem a tanítói oklevél is jogosítson a
felvételre.

Dr. Jahn, az «Allgemeine Deutsche Lehrerzeitung s ez. lapjában
hozzá szólván a kérdéshez, szintén állást foglal dr. Rein fejtegetése ellen.
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Szerinte a néptanítónak nem az idegen (franczia, angol) nyelv szükséges,
hanem a kíválóbb senei míveltség.

Miután végre dr. Rein helyesnek találta Scherer tanfelügyelő néze-
tét, a közgyülés elfogadta az előadónak indítványait azon pótló- indít-
ványokkal, melyeket Böttner és Beyer terjesztettek be. '.

Nagy érdeklődéssei tanulmányoztam a felhozott érveket, melyeket
a jeles német tanférfiak a tanítóképzésról oly lelkesen hangoztattak, és
rniután a nézeteket itt vázlatosan körvonaloztam, magam is bátorkodom
igénytelen nézetemet koczkáztatni. Teszem ezt pedig nem bőséges indoko-
Iással, hanem lehető rövidséggel. Felfogásom szerint a tanítónak igenis
szüksége van a «nagyobb» műveltségre, de nem a ~nagy» tudományra;

mertZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAs z ó a mi szó, a tanító állásának fontosságát sem a társadalom,
sem a kormány még ez idő szerint nem tudja , vagy nem akarja mél-
tányolni. Anyagi díjazása olyan, hogy nevetséges a tanítótói azt kíváuni,
hogy tzzennégy évet töltsön az iskolai padon, hogy aztán Magyarország-
ban 300 frt és Németországban 600 frt minimumot kapjon fizetésül.
Ilyen körülményekkel szemben a tudományos tanító jobb állás után
nézhet és jobb állást kap is. A mit azonban jogosan kívánhat minden
jó hazafi, az, hogy akár a preparandiák, akár a szemináriumok jellemes
férfiakat bocsássanak ki az életbe, A ki nem bír elég hivatottsággal
erre a pályára, azt tanítóvá képesíteni valóságos bűn a haza legszentebb
érdeke ellen. I

Ennek komoly megszívlelése alapfeltétele a jó tanítoképzésnek.

Pécs.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A k ö l t s é g v e t é s i v i t a .

Czíműl a költségvetési vitát írtuk ugyan fel, de azért a vitából
csak dr. Wlassics Gyula vallás- és közoktatásügyi miniszter beszédéből
közlünk részleteket. A miniszter beszéde magasan emelkedett ki a vitá-
ból tartalmánál s szerkezeténél fogva; a többi felszólalasok nem tartal-
maznak olyat, a rrii figyelmünket különösen leköthetné. Dr. Wlassics
Gyulának ez a beszédje igaiolja, mily helyes volt az, hogy ő megtar-
totta tárczáját az új Széll-kormányban. Meglátszik e beszéden az egész
szervezetnek világos áttekintése, a részletekben való biztosság. Kár lett
volna Wlassicsot akkor veszítenünk el, a mikor az egyes ágakba teljesen
beledolgozta magát s a kezdettől fogva meglevő lelkesedésévei és helyes
szempontokkal, . de csak idővel megszerzett aJapos járatossággal és rész-
letes ismerettel vezetheti a közoktatás fejlesztésének nehéz munkáját.

Minket legközelebbről érdekel az, a mit Wlassics a tanítóképz ésról
mondott. ürömmel látjuk, hogy ő már ezen ügy égető kérdéseinek is
teljes tudatában van. Elismerte, hogy újabb időben a tanítóképzés terén
«roppant nagy haladás tö'r tént». Vajjon nem gratulálhatunk-e ezért a
haladásért a tanítóképző tanárok most jubiláló országos egyesületének is?
Az új tantervől, sajnos, csak azt jelenthette ki a: miniszter, hogy kidol-
gozá's alatt van, Ez a mi tantervünk az ország kulturális ügyeinek ten-
geri kígyójává nőtte. ki magát. Hát ezért kinek gratuláljunk ?, ., Ideje
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volt már annak is, hogy a miniszteri székben is észre vegyék tanító-
képzésünk egyik sulyos baját, a tankönyvek hiányát, Harmincz esztendő
óta nyögi a baj káros következményeit tanár, növendéksereg és a taaító-
képzés. Helyes volt a minisztertől rámutatni a bajra; de kérdjük, melyik
növendék nemzedék fog a jó könyvek áldásában részesülni? .

Legörvendetesebb kijelentése volt a miniszternek az, a melyet a
tanárképzés dolgában tett. Tehát talán már a jövő évben lesz országos
tanárképesítésünk és szervezett tanárképzésünk, talán rövid időn fel
fogják állítani azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAtanítMépző-z'ntézeti tanítóképző kollégiumot! Beteljesül
egy régi vágyunk, óhajunk, megvalósul egy eszme, a melyet nemrég
fellegekben járónak hittünk. Adja isten, hogy minél előbb álljon a
tanárképző kollégium, mint a magyar tanítóképzés és népoktatás újjá-
alakulásának kovasza 1

Feltünő volt, hogy a miniszter hallgatott a népoktatási törvény
reviziójáról. E helyett a középiskolai törvényjavaslattal lepte meg a
világot. Ez a változás az ötletszerűség bélyegét viseli magán, bármény-
nyire igyekszik is a miniszter éppen az ötletszerűség vádja alól tisztázni
magát. Igaz ugyan, hogy inkább semmit sem tegyünk, mint hogy az
új népoktatási törvényt az európaszerte járványos reactio szellemének
engedjük át áldozatúl ; hiszen Poroszországban fel akarják támasztani a
már eltemetett reactiós népoktatási törvényt. Csak az a baj, hogy nálunk
Magyarországon a népiskola a nemzeti lét kérdése is sannak reformá-
lásához nagy fontosságú nemzetiségi kérdések fűződnek. Ne vegyük le
tehát a napirendről a népoktatási törvények módosításának ügyét!ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A b e v e z e t ő b e s z é d .

T. Ház! Hogy melyek azok a sark-elvek, a melyek engem a köa-
mívelődési kormányzat terén vezetnek, mi az a czélturiatos, határozati
irány, a melyet 'a legkisebb részletes munkában is minden habozás nél-
kül követek, erre hosszasabban kiterjeszkedni nem akarok, mert erre
nézve már többször volt alkalmam itt e Házban nyilatkozni.

Nem lesz azonban felesleges bizonyos dolgokat mégis, ha talán
esetleg ismétlés lesz is, itt e Házban hangsúlyozni. Sarkcsillagom t.
képviselőház, a mely felé a magyar culturpolitikának akár szélesebb
területéről, akár legkisebb zugából tekintek, mindig: az a lélekemelő gon-
dolat, hogy állami és nemzeti egységünk előjeltételét a culturintézmenyek-

ben, aLKJIHGFEDCBAhasafias érzéseMen, a közös törekvésekben es eszményekben össze-'
forrott magyar nemzeti cultura képezi.

A czéltudatosan választott irány pedig, a melyet soha szem elől
nem tévesztek. az, hogy soha egyetlenegy reformmal, egyetlenegy lé-
pésse! se közösítsük .ki magunkat az emberiség egyetemes mívelódé-
sének közösségéböl, de igenis minden reformmal és minden lépéssel
iparkodjunk a magyar nemzeti culturának fajsúlyát emelni, mert ebben
van azon varázserő, a mely elvezet bennünket a nemzeti és állami egy-
ség ideáljához.

Ezek azok a vezérgondolatok. a melyek megszabják az én utam
irányát. De,ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt , Ház, éppen mivel át és át vagyok hatva attól hogy a



magyar közoktátás és a magyar közművelődés alapvető kérdései a
nemzet és állam íentartó, maradandó és nem a napi politika ephemer
érdekeit szolgálják; a legnagyobb ővatossággal, a legnagyobb gondos-
sággal járok el a gyakran kellő megfontolás nélkül, egyoldalúan sür-
getett, úgynevezett gyökeres tanügyi rendszerváltozások előkészítésében
és kivitelében, A tanügyi , rendszerek reformja terén a kis tévedés is
megboszulja magát; egy alapjában elhibázott rendszer esetleg a nemzet
életérdekeit derékon támadhatna meg. Külfö1di intézményeknek puszta
átültetése, egyes szaktudósók ki nem forrott elméleteinek vakmerő meg-
valósítása bennem támogatóra nem talál. Az sohasem kepezheti sem
egyes kormányférfiaknak, sem pedig törvényhozások nemes becsvágyát,
hogy sürűen változó iskolarendszerek cserélgessék fel egymást a tör-
vény-tárban. . ,;

T. Ház 1 A törvény tárnak is meg vannak a maga Potemkin-falvai ;
ezek nekem sohasem imponáltak. Üres kereteket, végrehajthatatlan tör-
vényeket nem nehéz létrehozni; erőt, tartalmat, pezsgő művelődési
életet csak úgy lehel az a közoktatási törvény, ha az a nemzetnek
igazán, komolyan átérzett szükségleteibe ereszti le mélyen gyökereit.
ha az a nemzeti értelmiségnek átértő közvéleményéből meríti eleven
erejét és ha - a mi aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAfő - mikor meghoztuk a törvényt, akkor
végrehajtásának föltételei az élet realis világában léteznek is.

T. Ház! A legszebb törvény is üres decorgtio, vagy talán egy
fellendülő pathosza vagy egy nemes dictiója a nemzet akaratának,' de
nem tette, ha az végrehajtatlanul áll a törvénytár lapjaiban. Ilyen tör-
vények alkotását nekünk kerülnünk kell. De igenis mindnyájunk nemes
becsvágyát képezheti, hogy ha gyökeres rendszerváltozást iktatunk a
törvénytárba. - pl., hogy kiragadjak egyet: a középiskolaí oktatás
terén, akkor az legyen olyan, hogy az hosszabb ideig bírjon az állan-
dóság charakterévei és hosszabb ideig .tegyen tanuságokat a mellett,
hogy alkotói - mint ennek más alkalommal is kifejezést adtam - elő •
tudták készíteni azokra a nagy küzdelmekre, azon kor igazságainak
követésére vagy tévedései nek elkerülésére, a mely korban hivatva
lesznek emberi és polgári feladataikat teljesíteni. .

T. képviselőház 1 Érzem, tudom, hogy az új kor irányai, az új kor
küzdelmei az iskolai élet egész vonalán a tananyag körülhatárolásában
és módszer-kérdésében gyökeres átalakításokra sarkalnak ; de, t. kép-
viselőház, érzik az egész világon, hogy a századvégi átmeneti korszak
nem adja meg a clairv:oyence-nak ad a megnyugtató biztosságát, a
melylyel az új iskola rendszerét ma még biztosan felépíthetjük. A világ
legfényesebb elméi foglalkoznak e nagy problémával és iparkodnak
lelki szemeik elé varázsolni a jövő század nagy küzdelmeire termett
reformiskolát és még inkább a módszert. T. képviselőház! Nekünk is
ki kell vennünk ezen egyetemes, tervelő és gondolkodó munkából az
osztályrészünket, és merem mondani, ki is veszszük azt. Iparkodunk dol-
gozni, kutatni együtt az emberiség egyetemes munkája közepette és
megkeresni azt az iskolai rendszert, a mely azután a tartósság charak-
terével lesz beleilleszthethető a mi iskolai szervezetünkbe, o ly iskolai
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rendszert, a rnely a jövő század nagy küzdelrneire terrnett és azon
kuzdelmekre és rnunkára biztosan készíti elő a nernzet jövő rernényét.

Altalában, t. képviselőház, a re forrn alkotások terén az én fővezér-
eivern és ezt kérern méltóztassék figyelernbe venni és esetleg birálatok
tárgyává tenni, az előkészítés egységes, párhuzarnos conceptiója. Mert
a nernzeti közoktatás szálai egyrnással szoros összefüggésben vannak,
egyrnásal összekapcsolva állanak. Egyes intézmények, különféle iskola-
fajok annyira egymásba kapcsolódnak, hogy a párhuzarnos előkészítés
mellőzhetetlen; például a rnidőn a középiskolai reformrnal foglalkozunk,
ezzel kapcsolatosan feltétlenül a polgári iskola reformjával is az előké-
szítés stadiumában tisztában kell lennünk. Vagy ha például most a
polgári iskola reformja vétetett tárgyalás alá az előkészítés munkájában.
ott van azonnal a' rninősítési törvény, a rnelyen változtatni kell. A pár-
huzamos rnunkáknak tehát egész sorozata kapcsolódik és fonódik össze.
Az elszigetelt előkészítés nem az en tanügyi politikámnak képezi a
a vezérel vét. Egészen más az előkészített munkák fokozatos végrehaj -

.tása, egészen rnás az elszigetelt előkészítés. Az boszulja rneg rnagát
legjobban - ha nem egész áttekintéseben történik a tervezés concep-
tiőja, hanem egyes iskolafajok ragadtatnak ki, a nélkül, hogy a többiek
is számításba vétetn ének és azután úgy hozatnak a megvalósulas terére.
El rnerern rnondani, t. képviselőház, hogy első szaktanácsornrnal, a
közoktatási tanácscsal a tanugyi férfiak igen buzgó közreműködése rnellett,
sőt azt is rnerern mondani, friss energiájával dolgozunk az előkészítő
munkálatok egész sorozatán és rnerern állítani, hogyanépiskolai tan-
terv, a tanító- és tanárképzés. a középiskolai tanterv, a polgári iskola
reformja, a felsőbb leányiskolák reforrnja, rnint érett gyümölcs kerül-
nek ki igen rövid idő alatt és foglalkozhatik velük az egész közvéle-
mény és remélern fokozatosan a t. képviselőház is azokkal, a rnelyek
nem a rendeleti útra tartoznak, a rnost felemlített tárgysorozatból.

T. Ház 1 Be akarorn bizonyítani azt, hogy hű vagyok azon vezér-
elvemhez, hogy rnegfontolt és tépelődő vagyok a tervezésben, de a
midőn a tervezés rnunkáján áttörök - és nyiltan, rnert hiszen rninden
hirlapban közölve voltak az illető tervek, a rnelyek rnár részint az elő-
készítés előhaladott stádiumában, részint rnár egyenesen törvénytervezet
alakjában vannak - akkor én gyors, erélyes akarok lenni a kivitelben,
de a kivitelben is számolni akarok a nernzet értelmiségének reform-
befogadási képességévei s természetesen a nemzet anyagi erejével is.
A fokozatos végrehajtásban fekszik a kormányzás rnűvészete, abban
t. i., hogy úgy létesíttessének az intézmények, hogy egyik -a rnásiknak
mintegy előfeltételül szolgáljon.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

T a n á r k é p z é s .

Én többször említettem a t. Ház előtt azt, hogy különös súlyt
helyezek a tanárképzésre és erre nézve méltán kérdezheti a t. Ház,
hogy beváltottam-e erre vonatkozólag az igéretemet ? A~ idei budget-
ben fel van véve a tanárképzés reformjára bizonyos összeg szepternber-
től kezdve. Ezt a rendeletet én addig ki sern adhattarn, míg a törvény-

Magyar Tanítóképző. l I S



hozás törvényerőre nem emeli a budgetet. Megmondom egész röviden
hogy melyek a reform főelvei. Először is a mostani tanárképző-intézetet
azért nem tartom egészen czélszerűnek és helyesnek, mert nincsen gon-
doskodva olyan .organumról, a mely irányítsa és intensivvé tegye magát
a tanárképzést, gondoskodni kell tehát egy organumról, a mely orga-
num ezt az irányítást, a képzésnek intensivebbé való tételét biztosítsa.

,A tanáröknak, t. képviselőház, itt alkalmazkodniok kell a tanár-
képzés követelményeihez. Eddig nem mondhatnám, hogy nagyon alkal-
mazkodtak. A tanárképzés szervezetében a specziális tudományos bu-
várkodás mellett épp úgy figyelembe kell venni a tanítás művészetét is.
Tehát, tanítani és megtanítani az illetőket, az igen nagy feladat. Ha
már vanZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAÚ . n. tanárképző-intézet, akkor erre is kiváló súlyt kell he-
lyezni. Például nem tartom egészen helyesnek azt, hogy csak kiszakí-
tott részleteket halljanak az egyetemi előadásokból és teljes összefüg-
gésében a tárgyat magát nem látják, a melyet egész életükön át ta-
nítani lesznek hivatva. Hisz a bölcsészeti hallgatóknak 98 százaléka, a
kik tanári pályára készülnek, tehát okvetlenül szükséges, hogy az egye-
temi előadások jő része feleljen meg ezen tanárképzés követelményei-
nek is. Egy netáni félreértés ellen azonban eleve tiltakoznom kell. Tá-
vol-áll tőlem az egyetem tanítási szabadságának e tekintetben való
korlátozása. Én a nélkül, hogy az egyetem tanítási szabadságát korlá-
toznám, keresztül tudom ezt vinni bizonyos önkéntes vállalkozásokkal
is, de azt kijelentem, hogy rendszert óhajtok e téren és azt is, hogy
minden körülmények között keresztül is viszem ezt a tanárképzési
reformot.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

K ö z é p i s k o la .

A miniszter beszél a gimnáziumok létszámának emeléséről, a szabad
pályák fontosságáról, majd így folytatja beszédét: A középiskolák bel-
életének fejlesztésére kiváló gondot fordítok. A középiskolai tantervet
el is készittettem, a hol az az eszme lebegett előttem, hogy az európai
szinvonal meglegyen, de magán viselje a nemzeti charaktert is. E czél-
ból a tananyagot bővítern. A nagy faji és nyelvi egységet képező nem-
zeteknél is a tanterv revisiója alkalmával a nemzeti irányra tektették a
fősúlyt, hát ott, hol ennyi poly giott részból áll az ország, mint nálunk,
az állam jelleget képező. nemzeti irányra ne fektessenek súlyt? Ne (fek-
tessünk súlyt akkor, mikor nagy egységes nemzetek is erre a szem-
pontra helyezkednek? Természetes dolog, hogy nekünk sem szabad
ettől elmaradni és ezen a téren örvendetes reformot képez a tanterv
revisiójának kérdése.

Nem szabad ezt kicsinyeini ; mert a tanterv fogyatékosságát
50.000 tanuló érzi meg és ha csak kicsit is segítünk a tanterv-
fogyatékosságokon, a sok kicsi együtt mégis nagyértékű mennyiséget
jelent a nemzeti intelligenti a tőkéjének szaporodásában. Ezen tanterv-
revisiőnál az én tekintetem mindig az egységes jogosítású középiskolán
nyugszik. Ez az az iskola, a mire törekszünk és minél inkább foglal-
kozom e kérdéssel, annál inkább meggyözödöm arról, hogy a helyes
reformirány az, midőn a törzsrargyak legyenek ugyanazok mindenütt,
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oe amelléktárgyak küiönbözhetnek; hanem azért a különböző mellék-
tárgyak mellett mindenik iskolának kettőt kell biztosítania.

Az egyik az, hogy megadja az általános műveltséget; a másik az,'
hogy minden iskola, minden szak ból a felső oktatásra egyenlően képe-
sítsen. Ez az, a mire bevezető beszédemben azt jeleztem, hogy Európa
legfényesebb elméi gondolkodnak az új egységes középiskola felett. Én
mostzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAtö"rvényjavasla t a lakjában készíttetem el az erre vonatkozó tervet,
kellő megvitatás után közzé fogom tenni, méltóztassanak hozzászólani
mindazok, a kiket illet. Az egész magyar nemzeti közvélernény érlelje
meg e kérdést; mert oly fontosnak tartom, hogy semmiféle kedvencz
előszeretetnek, de semmiféle úgynevezett tanugyi csökönyösségnek sem
szerétném áldozatul dobni a megindult reform-mozgalmat.

Midőn én e helyről esetleg sok olyanról szólok, a mi talán a t.
Házat untat ja, ezt azért teszem, mert nekem kötelességem a tanugyi
körök érdekeltséget is figyelembe venni és talán aszülőkét is. És ezért
akarok szólni az iskolán kívüli felügyeletről. Legtöbbször üzleties szál-
lásadók azok, a kik a felügyeletet az iskolán kívül megnehezítik. En a
fegyelmi esetekből látom, hogy az ifjaknak egy részénél az a baj, hogy
üzleties szállásadók kizsákmányolják a szülőket.

Ezért volnék én nagyon mellette az internátusok és alumniumok
szervezésének és e tekintetben nagyon szivesen látnék egy társadalmi
actiót, amely - méltóztassék meggyőződve lenni - jövedelmező actió
is volna. Ha internátusokat állítanának még fel, hány szülő milyen
nyugodtan adná gyermekét az ilyen intézetbe, a mikor most egyes
szállásadóknal nagyon ki van téve a felügyelet hiányából származó ba-
joknak. Erzsébetvárosban magam is állítottam ilyen internátust és ipar-
kodom ott, a hol az állam teheti, internátusokat felallítani az új isko-
lák mellett,

A képzőmüvészeteknek a középiskolában való tárgyalása ügyében
kifejtett actióról is kell néhány szőt szólanom. Nem külön tárgyat aka-
rok én a középiskolai tantervbe bevenni, pl. a képzőművészet történel-
mét, mert ez távol áll tőlem, de igenis azt akarom, hogy minden tanár
a maga sphaerájában a művészi érzéket felkeltse. Pl. remekírók olva-
sásánál, a történelem előadásánál, az irodalomnál, geographiánál mennyi
rnód és alkalom nyílik a művészeti érzék ébresztésére 1 Ez nemcsak ön-
ezél, hanem egy hatalmas pedagógiai eszköz, mert nézetem szerint a
vallásosság után a leghatalmasabb pedagógiai eszköz a művészeti érzék-
nek fejlesztése, mert nemesebb tartalommal, idcalismussal, altruistikus
motivumokkal gazdagítja az ember charakterét és erre nagy szüksé-
günk van, különösen a mostani, igen gyakran anyagias, küzdő kerszak-
ban, a mikor a rágalom, irigység és ehhez hasonló fegyverek annyira
napirenden vannak. A charakter-képzésnek ez egy hatalmas eszköze és
éppen azért sajnálom azon pedagógusokat, a kik ezt ötletszerűnek mon-'
dották. Hiába mondták, ragaszkodom ehhez és keresztül fogom vinni.
mert azt hiszem. hogy csak így lehet egy új társadalmat, egy eszmék
iránt fogékony társadalmat teremteni .. Positiv intézkedéseket is tettem
e tekintetben. Ilyenek a képzőművészeti előadások, melyeket több fővá-
rosi iskolában tartattam, tanárok vezetése alatt látogatják a tárlatokat,

. ,
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s hogy alkalmas tanárok legyenek. az egyetemen tanfolyamokat hir-
dettem, sőt szünidei tanfolyamon fognak a tanárok a műtörténelernben
kiképezterni.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

T a n í t ó k é p z é s .

A tanítóképző-intézetekról is akarok néhány szót szólani.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAEzen a

téren mm' tantervünk óta roppant nagy haladás törtlttt, épp ezért a tanterv-
revisio és a módszeres utasítások kidolgozás alatt állanak. Különö'sen
~nomálz"ának tartom Például. azt, hogy ha tanítóképző-intézetez"nkben polgárt
z"skola i és kö"zépz"skolai tankönyvekből készülnek. Szükségünk lesz peda-
gógiumok számára készített tankönyvekről is gondoskodni, mert az
mégsem lehetséges, hogy tisztán polgári és középiskolai tankönyvek
álljanak rendelkezésre. Van azután egy égefO kérdés és ez a tanítóképző-

úztézetek tanárainak képzése és képesítése. Ezen a téren azt hiszem, rövid
idő alatt már közzététethetem a munkálatot, a melynek alapján azután,
ha a pénzügyi helyzet megengedi, be fogom illeszteni ta lán már a jö'vő
évi bugdet .keretében erre vonatkozó tervemet.

N é p n e v e l é s .

Attérek most, t. képviselőház, az elemi népiskolák területére. Az
organikus előmunkálatok .mellett a fógondot az iskolák beléletének fej-
lesztésére fordítom. Az állami iskolákban például a hiterkölcsi nevelés
biztosítására, a hitoktatók díjazására különös súlyt helyezek. Körülbelül
130,000 frr az, a melyet az elemi iskolákban a hitoktatók díjazására
fordítok. A tanítókat szünet nélkül figyelmeztetem, hogy a hazafias és
a valláserkölcsi nevelés egyenrangú munka az egyéb tanítással.

A nemzetiségi helyi nyelvet, mint facultativ tantárgyat, felvétet-
tem több helyen az állami iskolákban, hogy az a nemzetiségi ifjú ott a
maga nemzetiségi nyelvét is tanulhassa, ezáltal természetesen jobban is
megszereti az állami iskolákat, jobban keresi fel azokat, az erről való
gondoskodásom legalább erről győzött meg engemet.

Lépésről-lépésre megyek az ingyenes oktatás terére. 1414 állami
elemi iskola közül 393-ban van ingyenes oktatás. Az ismétlő-oktatás
területén az egész vonalon rendelkezem ezernél több gazdasági ismétlő-
iskolával és itt csak teljes elismerésemet és köszönetemet fejezem ki
igen. t. collegámnak, a földmívelésügyi miniszter úrnak, hogy a gazda-
sagi ismétlő-iskolák tekintetében annyi ügybuzgalmat és ügyszeretetet
méltóztatott kifejteni.

Itt a fővárosban a leányismétlő-iskolákban a háztartási ismeretek
behozatalát sürgettem, mert itt az ismétlő-iskolákban az van helyén,

• hogy az elemi háztartási dolgokkal is foglalkozzanak.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA vidéken azon-
ban az Ismétlő-leányiskolákban leginkább arra fektetem a súlyt, hogy
a gazdasághoz szükséges szerek és eszközök elkészítésével foglalkozza-
nak. A hol állami középoktatás van, ott az állami népoktatásról is gon-
doskodtam, mert ezeknek lehetőleg ~zerves összefüggésben kell lenniök.
A népoktatás intenziv fejlesztését czélozza az a tervem, hogy oly szem-
Iéleti képekkel láttassanak el az iskolák, a melyek egyfelől a szép

/



iránti érzéket, másfelől a hazafias érzést emelik. Az egységes vezetés
érdekéből tárgyalásokat folytatok a földmívelésügyi, a pénzügyi és
kereskedelmi miniszter urakkal az iránt, hogy az ezen miniszter urak
kezelése alatt álló népiskolák az egységes vezetés szempontjából a
vallas- és közoktatásügyi tárcza keretébe jöjjenek át,_

Az államosítás tekintetében is nyilatkozom, T. Ház 1 Semmi erő-
szak. Én semmiféle erőszakot az államosítás tekintetében nem gyakor-
lok; arra nincs szükségem, sőt ha valamely közegem erőszakoskodnék,
kijelentem egész egyszerűen, hogy az nem az én intentióm szerint jár
el. De hiszen arra egyáltalában szükség nincsen, olyan sokan kérik az
államosítást, hogy a megfelelő eszközökkel úgysem -rendelkezern. Az
állam él a jogával, felállít állami iskolát ott, a hol szükségesnek tartja,
és e tekintetben semmiféle pressio által magát korlátoztatni nem::engedi,
de sohasem erőszakoskodik.

Az állami iskolák elhelyezésének politikáját bővebben kifejtettem
tavalyi budgetbeszédemben és mostani indokolásomban is, újra hang-
súlyozom azon parallelI elhelyezési politikát, melyet általában követek,
Neén akarom ezt újból ismételni, de annyit kíjelentek, hogy 1666 köz-
ség van általam kiszemel ve. a hol fokozatosan állami iskola felállítására'
szükség van, 534-gyel állok tárgyalásban és 1899-ben 500, öt év mulva
pedig rooo iskolát fogok felállítani. E téren, t. Ház, mindenesetre haladás
mutatkozik, mertZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAm íg 189 5-ben 930,000 forintot, ma 2.000,000 frtot
fordítunk állami iskolákra; 1896.ban 1697,' ma 3000 tanító van,

Az állami tanítók anyagi helyzetének javítása a kormány kiváló
gondját képezi. 1898-ban ző ro tanító közül 1491400 frt fizetésben része-
sült, 1899-ben már csak 243, tehát leszállott a kisebb fizetések száma,
daczára annak, hogy az absolut szám növekedett. 1898-ban 500 frtos
995 volt, 1899' ben 1300 lesz, 1898·ban 82 volt 600 forintos, 1899-ben
384 lesz 600 forintos. 1898-ban 30 volt 700 forintos, 1899-ben80 lesz
700 forintos. T. Ház 1 Ez ugyan csak fokozatos haladás, de módom
lesz a szolgálati évek arányában a XI. fizetési osztály elveihez képest
fokozatosan az állami tanítók helyzetén javítani.

Most, t. Ház, új kérdésre térek át, mely a képviselő urakat, a mint
magánérintkezésből látom, igen közel érdekli és az a tanítói korpótlék
és a községi és felekezeti tanítói fizetések kiegészítésének kérdése.
Ebben a budgetben erre a czélra 1 IO,OOO frttal többet vettem íel.
ugyanis 1898-ban volt 490,000 frt, f. évre pedig 600,000 frt van felvéve,

T. ház 1 Egész nyiltan bejelentem, hogy ez az összeg nem elegendő
és ezen a téren túlkiadás lesz, Mert a fizetés kiegészítését folytatólag új
tanítói állásokra is kell eszközöini. 1897·ben 500 frtig 493,4°0 frtig 34IO
tanító nyert fizetéskiegészítést, ma 300 frtig 433, 400 frtig : 357 nyer
fizetéskiegészítést. 1897- ben 2903 tanító, ma csaknem 4000 nyer fizetés-
kiegészítést. '

Áttér ek akorpótlék kiegészítésének kérdésére. 1898 október t-ért
esedékessé vált akorpótlék és máig 4066 tanító részesül a korpótlékban.
E szám nem teljes, mert akorpótlék 1898. szepternber hó 25-én túl
szerepelt tanítói állomások betöltése alapján megadandó és itt kijelentem
a t. Háznak, hogy mivel a törvény ,azt mondja, hogy ha az iskola
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fentartására az iskolafentartó nem képes, illetve a községeknél maga
az iskolai pótadó nem elegendő, akkor az államnak kell a segítségről
gondoskodnia; e téren ugyan visszahúződhatnék a miniszter a megszava-
zott összeg határaira, de bocsánatot kérek, a felelősséget nem tudnám
magamtól elhárítani, mert a törvény azt mondja, meg kell adni, hogy
ha nem képes a község a korpótlékotmegadni, ennek folytán ezt kissé
liberalisan kezelem, bízván a t. képviselőházban, hogy az itt a különben
is rosszul javadalmazott tanítóknál felmerült túikiadások ellen kifogása
nem lesz.

A tanítóképzésröl és a tanítéképzö-íntézetekrdl,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

- A 1897-98. évi tanítóképző-intézeti értesítők ismertetése.

- Ötödik közlemény. -

A miasszonyunkról nevezett szegény iskolanénék vezetése
alatt álló kalocsai érseki tanítónőképző-intézetek, nőnövelde,

árvaház, felső- s elemi népiskola és ovoda értesítője az
1897-98. tanévről.

- Kiadja az intézeti igazgatóság. -

Az intézet áll; aj három tanfolyamú polgári- és felső. népiskolai
tanítőnő-képzőből ;LKJIHGFEDCBAbJ négy tanfolyamú elemi tanítónő-képzőből ; ej pol-
gári; dJ elemi iskolából; ej árvaház és f) ovodából.

A tanévet rendes időben kezdték s fejezték be. Szarnos ünnepélyt
tartottak.

Az önképző-kör tagjainak száma 89, tartottakZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 0 ülést. Beadtak
1 1 0 dolgozatot, ezek közt volt 36 pályamű. A könyvtár állománya
343 mű 417 kötetben.

Az értesítő közli dr. Kis Erős Ferencz tanár beszédét. Czfrne :
cA király és a nemzet .• Elmondatott a deczember hó r a-én tartott haza-
fias ünnepélyen. A beszéd alapeszméje a királyi kéziratból erősen ki-
domborodó négyes nemzetfentartó tényező, u. m. I. A kereszténység
fentartása, 2. a magyarnak jogai és alkotmányához való önzetlen ragasz-
kodása, 3. a magyar vitéz ség és 4. nemzeti nyelvünk megőrzése,
szónoki szépséggel s erővel való kifejtése, a tíz nagy magyar érdemei-
nek ügyes beleszövésével,

Tanári kar. A polgári tanítőnő-képzőben a tanárok száma 9, ezek
között 5 lelkész-tanár. 4 iskolariéne Az elemi tanítónő-képzöben a
tanárok száma 15, ezek között 3 lelkész-tanár, a többi iskolánéne.

A polgári tanítónő-képzőben volt 53 növendék. Képesíró vizsgá-
latot tettek I5-cn.

Az elemi tanítónó-képző négy osztályában volt; 1. o. 25, II. o.
39, Ill. o. 29. IV. o. 31, összesen 124 rendes növendék, ezek között
szerzetesnő-jelölt 29. Az intézetben lakott 82 növendék, az intézeten
kivűl 42, 27-en kaptak I50 frtos évi segélyt, t ő-an 200 frtos segélyt.



XIV.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A z u n g v á r i k i r . g ö r . s z e r t . k a t h . é n e k lé s z - t a n í t ó k é p e z d e

é r t e s í t ő j e a z 1 8 9 7 - 9 8 - ik t a n é v r ő l .

Elemi képesítést nyert 28 növendék.
Tájékoztató czímen a felvételre vonatkozó adatokat és feltételeket

találjuk.
A rendszabályok két részból állanak: u. m. általánosak, vagyis

az összes növendékekre vonatkoz6k, különösek a bentlakó növendé-
kekre tartozók.

Az elemi tanítönő-képzőhözzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAhat osztá lyú,LKJIHGFEDCBAö 't tanítóval biró gya-
korló-iskola tartozik 397 növendékkel.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A polgári iskola és ovoda nem tartozván. szorosan lapunk kere-
tébe, azokkal tehát nem is foglalkozom.

Az értesítő kimerítő képet nem nyújt a tanítönö-képzésról. Tananyag-
kimutatás, 6rarendek, gyakorlati kiképzés, irásbeli dolgozatok, úgy év-
köziek, mint a: képesítő vizsgálatiak, hiányzanak. A sok tanár alkalma-
zása, az elemi képzőben IS, aligha válik javára a képzésnek. Az 6rák
száma kevés, a figyelem s fegyelem nagyon megoszlik; az eredmény
összehozása ilymérvű szétforgácsolás után bajos dolog.

Különben pedig a nőnevelést ily kerek egészben magában fog-
lalő hatalmas intézmény áldásos s hathatós munkássága külön dicsé-
retre nem szorúl, Az eredmény, a kész mű, önmaga dicséri mesterét.

- Közli: Kaminszky Géza. -

Az értesítő Dudt'nszky István tanár cA király és történelmünk
nagyjah czímü értekezésével kezdődik. Az 1896-ik év hajnalát így üd-
vözli az értekezés szerzője : «Üdvözlünk ezer év, üdvözlünk örömek éve,
üdvözlünk Magyarország dicsősége, te ezeréves tündérkép, bűbájos lát-
vány, szíveknek boldogsága, nemzetmegujhasztó forrás, üdvözlünk béke
ünnepe h Ily hazafias, tónusban halad tovább s vezeti be s ösmerteti a
tíz szobor létrejövetelének történetér. Ezután egyenként ösmerteti a tíz
kimagasló magyar életrajzát, méltatja érdemeiket. Lelkes szavakkal
tejezi be értekezö ismertetését, éltetvén a királyt s a hazát.

A tanári testület 9 tagból áll.
A tanítóképző három osztályában elvégzett tananyag természe-

tesen nem közelítheti meg az állami tanterv által előírt mértéket.
Örvendetes haladás az, hogy az 1. és II. osztályban már a négy éves
tanfolyam szerint veszik a tananyagot s így fejlesztik évenkint tovább
a folyamokat, miglen négyosztályúvá lesz az intézet.

A magyar nyelvtanból a következő irásbeli tételeket dolgozták
fel: 1. Két hónap otthon (leirás). 2. Szép Ilonka (elbeszélés Vörösmarty
költeménye után). 3. A kertész és a tanító (összehasonlítás). 4. A városi
élet fény- és árnyoldalai (értekezés), 5. A mohácsi vész gyászos követ-
kezményei hazánkra (történeti értekezés). 6 Mit értünk ezen tan-elv
alatt: «Legyen tanításunk vallásos szellemtől áthatva P» (Neveléstani
értekezés). 7. A hajcsövesség és annak tünetei a természetben [termé-



szettudományi értekezés). 8. A tanító, mint népnevelő (értekezés). 9. A
legut6bbi dolgozat kölcsönös bírálata, A dolgozatok tárgya előzetesen
az iskolában lett megbeszélve s némely esetekben ugyanott állapodtak
meg azon főbb eszmékben is, melyeknek részletes kifejtése a feladvány
tárgya volt.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Előkészítő osztá ly. Közli a tananyagot, a létszámot (40), kik közül
6 jeles, 12 jó, 13 elégséges, 9 elégtelen osztályzatot nyert. A hatosz-
tályú gyakorló-iskolából az előkészítő, vagyis a 7-ik osztályba s innét
a tanítóképző intézetbe vétetnek fel a növendékek. Ily alapon persze
nagyon bajos volna azt bizonyítgatni, hogy az előkészítő osztályból
felvett növendékek előképzettsége egyenlő a középiskola négy osztályát
végzett növendékeivel. Mert hiszen az értesítő tananyaga szerint, az
előkészítő osztályban, a szám tan ból végzett tananyag az egyszerű ka-
matszámítással fejeződik be. Ez a mérték mutatkozik a többi tantár-
gyakban is. Így aztán méltán elsohajthatjuk: cEgységestanítóképzés,LKJIHGFEDCBAnlZ '-

kor ; 'i/n el a te arsedgod ?» A tanítóképző-intézet oda törekszik, hogy a
hat osztályú gyakorló-iskola felé két osztályú előkészítő iskolát állítson,
illetve, hogy előkészítő iskolájaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 - v m . osztályból álljon.

Az intézet tanévi történetéből az is kitűnik, hogy fokozatos fej-
lesztéssel a képzőintézeti IV-ik osztályt is felállítják. Az intézetben a
püspök kérelmére a földmivelésügyi miniszter gazdasági szaktanárt neve-
zett -ki, ugyancsak a miniszter még 1887- ben 8 holdas területet adott
át gazdászati czélokra az intézetnek.

Az internátusban 120 növendék kapott teljes ellátást. Az inter-
nátusi rend felett a lelkiigazgató őrködött. Magaviselet, szorgalom, fegye-
lem kellő.

A gyakorlati gazdászat a megkezdett irányban folyt, 6 holdat
OSZI s tavaszi veteményekkel láttak el, 2 hold területen faiskolai gya-
korlatok folytak. A gyakorlati fatenyésztést ez évben még az állami
fatenyésztési telep vezetője oktatta. Abból a 8 holdból botanikus kertre
nem lefzet 200 -300 négyszó'góletfelhasználni? .

Gyakorlati kiképzés. A másodéves növendékek kettesével hospi-
tálni jártak félhétszámra a 1- VI. oszt. két tanítóval biró gyakorlö-
iskolába s- az ott szerzett tapasztalataikról jegyzeteket vezettek. A
harmadéves növendékek pedig tényleg tanítottak a, gyakorl6-iskolában
hetenként kétszer 1-1 órában, úgy, hogy egy-egy növendékre fél6rai
tanítási idő jutott, Elképzelhetjük, hogy 32 növendék kőzül, leszámítva
a sok szünidőt, mennyi tanítás jutott egy egyre! A gyakorla tz' kiképzésre
forditott idő igazán elszomorítóan kevés s tért, sókkal, sokkal nagyobb tért
a gyakúrla# kt'képzésnek, hz'szen a jó tanítóképzésnek ez a lelke I Két
gyakorló z'skolaz'tanítóval ósszehasonlíthata tlanúl nagyobb eredményt lehet
elérni I

Az egészségügy rendes volt.

,A tanári karból Tereoes Jánost ragadta el a halál. Az éneklész
tanári állásra Malz'nzú Józsefet nevezte ki a felettes hatóság.

A tanév alatt több egyházias és hazafias ünnepélyt tartottak.
Az ifjusági önkepző-kör 28 rendes s két diszülést tartott. Tár-



gyait dolgozatok felolvasása, birálata, szavalatok előadása, birálata,
gyakorlati tanítások képezték. A kör vagyona 152 f.rZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt 74 kr.

Az ifjusági zenekör 23 ülést tartott. A kör áll: dalárdából és
zenekarból, mindkettő számottevő tevékenységet tanusított. A kör jelen-
legi vagyona 38 frt 30 kr.

A tanítóképző-intézet 1. osztályában 33 rendes, 9zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAmagántanuló,
ezek kózó"tt 8 nó, aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI I . osztályban 39 rendes, 4 magántanuló, ezek kózó"tt

3 nó, a Hl-ikban 32 rendes, I9 magántanuló, ezek kóZó"tt I4 nó (1)
Ugyan mire való -az tde vágó miniszteri rendelet; miért nem vizsgáznakLKJIHGFEDCBA
a nők a nókéjJzökben? I Ha kiadta a miniszter a rendeletet, szerézzen
annak érvényt mindenütt; vagy ne adjon ki ilyen rendeletet; .hiszen
ez igazán nevetséges állapot. Az I-VI. osztályú gyakorló-iskolában
volt 99 növendék. A képző-intézetben elért eredmény: jeles 3, jő 25,
elégséges 28, elégtelen 40 (1 ?). (A milyen a felvételi alap, olyan az eredmény.)

A rendes növendékek közül elégtelen osztályzatot kap 40, míg a
32 magántanuló közt csak 4. Ezt a két számot hogyan egyeztessük össze (

A következő rész anagyszámu ösztöndíjakról, seg élyezésekről,
jutalmakról ad számot.

A tanítóképesítő vizsgalatra 40 növendék jelentkezett, ezek kó'zó'tt
8 nő (1) Irásbeli tételek a következők voltak:

r , Neveléstani és magyar tétel: «Mi módon kötheti össze a tanító
a tanítást a neveléssel, hogy növendékeiben az ismeretek gyarapítá-
sával a vallas-erkölcsös érzelmeket is fejJeszthesse .•

2. Nérnet nyelv. Olvasmányfordítás magyarra.
3. Mennyiségtan, 1. Mennyi utat tesz meg egy óra alatt azon

vasúti kocsi, melynek 5 dm. és 5 cm.-nyi sugarú kereke minden 2 má-
sodperczben 3-szor fordúl meg tengelye körül? 2. Mennyibe kerül egy
1'5 m. hosszú, 8 dm .. széles és 1/2 m. magas ládának bádoggal való
behúzása, ha a mester az anyagért és a munkáért dms-enként 41/2 frtot
számít?

4. Természetrajz. A rovarok szerepe a természet háztartásában.
5. Természettan. A fény mibenléte,
6. Gazdászattan. Mire kell ügyelni az oltásnál?
A 40 jelentkező közül 35 bocsáttatott szóbelire, ezek között. 3

jeles, I I jő, 17 elégséges, 4 elégtelen osztályzatra vizsgázott. (A 4 elég-
telent férfi kapta.)

Végül a jövő évre szóló tudnivalókat találjuk.
Az intézet évi költségvetése, őrarendek hiányzanak.

XV.

A z e v . r e f o r m á tu s o k d e b r e c z e n i f ő i s k o lá j á b a n lé v ő 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 a z 1 8 9 7 - 9 8 . i s k o la i é v r ő l .

- Szerkesztette: Kovács Lajos igazgató-tanár. -

Az értesítő I. része a tanév történetét mutatja be. Azt mondja,
az 1897-98-ik iskolai év oly alkotásokat mutat fel, melyek a jövendő
teljes berendezkedés és felvirágzás kétségtelen előjelei. Ez alkotások a
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következők: az ének és zene tanításra rendes tanszéket állítottak fel,
ezzel a rendes tanári tanszékek száma hatra emelkedett; az orgona-
játék kötelezővé tétetett; az ének- és zeneterem kellő módon felsze-
reltetett ; gondoskodtak a német nyelv rendszeres tanításáról. (Ez nagy
dolog ám a református Rómában 1) A szegény tanulókatzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAtanszerekkel,
sőt ruhával is ellá tják; a bentlakók többé lakásdíjat nem fizet-
nek; felállították a főiskolai igazgatótanácsot; a gyakorló-z'skola ,ani-
tójá t tanulmányútra küldték (Bölcs intézkedés; a mit így kiad a fen-
tartó testület a réven, kamatostúl beszedi a vámon. Nem ártana a taná-
rokat is felváltva ilyen tanulmányútra küldeni.) A tanári fizetéseket
rendezték. Törzsfizetés 1200, 1400, 1600, 1800 frt, 400 frt Iakásbér
ötször 200 frt ötödéves korpótlék. Szóval a fizetés maximuma 2800 frt.
A választásoknál tekintetbe veszik az éneket a múltra nézve is, a meg-
választott bármely más hazai intézetből jött légyen is, az évötödös kor-
pótlékot visszamenőleg is megkapja. A fokozatokra nézve a tanító-
képző-intézet és a 'főgimnázium összesített tanári kara mindig annyi
egyenlő számu csoportra osztatik fel, a hány törzsfizetési fokozat van.
A mi annyit jelent, hogy egyik rangosztályból a másikba csak akkor
léphet valaki, ha üresedés nyílik meg, mit halálozás vagy az intézetból
távozás, nyugdijba lépés idézhet elő. Ez a beosztási módozat nem mond-
ható szerencsésnek, mert míg egyrészről kedvező viszonyok alakulása
esetén valaki gyorsan haladhat előre, ellenesetben pedig nagyon soká ma-
radhat valaki alsóbb rangosztályban ; másrészről meg van benne valami
- tekintetbe véve gyarló emberi mivoltunkat - immorális gondola-
tokra vezető vonás is. Legméltányosabb s igazságosabb .volna a rang-
fokozatot a működési évek számához kötni, például rendes tanár 1-6

évig 1200 frt, 12 év után 1400 frt, 18 év után 1600 frt, 24 év után
1800 frt törzsfizetés. Ez a módozat középszámítással, nagy időközt
véve alapúl nem venné jobban igénybe a pénztárt. mint az előbbi és a
mellett reálisabb és morálisabb alapra volna fektetve a rangsorozat.

A növendékek felvételi alapja rendes. Hármat korengedélylyel
vettek fél; nem helyes intézkedés. A tanítóképző szakintézettől bizonyos
korbeli érettséget méltán megkövetelhetünk. A ki nem töltötte be a
IS -ik életévét, ne vétessék fel; a tanítóképzésnek csak hasznára válik,
ha az 5 ik középiskolai osztályból lép a tanítóképzőbe.

A tanári kar 9 tagból áll - (a gyakorló-iskola vezetőjét nem
számítjuk ide) - ezek között 6 r, tanári tanszék van.

Tantárgyak és tanagyag az állami tanterv mértékének felel-
nek meg.

A tanulök létszáma az év végén 85 ; előmenetel: kitünő 6, jeles
36, 'elegendő 29, javíthat 13, ismétel 1, magaviselet: jó 61, szabály-
szerű 23, k. szabályszeru I.

Közli az értesítő a tanulók testi erejét, sulyát és magasságát.
- A magántanulók száma 29 I E;:ek kijzö"tt9 nő I

Tanítóságra kibocsátották egy II. osztályu, három Ill. osztályu,
egy IV. o. növendéket. Ezt az igen helytelen eljárást a tanári kar
maga is elitéli ; de mint mondják, ez időszerint nem tehetnek róla.



Az önképző-kör tagjainak száma 85 volt. Tartottak 16 rendes
ülést. A körben szavalással. prédikálással, felolvasásokkal, mintalecz-
kékkel foglalkoztak, pályahirdetéseket díjaztak, versenyszavalást ren-
deztek.

Az énekkar 3 r működő tagból állott. Szám os egyházi s világi
dalt tanított meg, több ízben szerepelt.

A zenekar csak 10 tagb61 állott 1 Az értesítő tanúsága szerint a
zenekar nem ért el kellő eredményt.

A segélyző egyesület pénztári állása 742'41 frt vagyont tüntet fel.
A következő szakasz a taneszközökről nyújt felvilágosítást.
A tanítóképzőnek van füvészkert je és faiskolája. A gazdaságtant

a gazdasági tanintézetben tanultak a növendékek.

Jótétemények, segélyezések. A főiskolábanZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA4 8 lakóhely állott a
tanítóképző rendelkezésére.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA80 tanuló részesült tápintézeti jótéteményben.

A temetkezésnél az éneklés a tanítóképző-intézeti tanulők köteles-
sége és jövedelmök egyik forrása. Egy-egy tanuló a temetések alkal-
mával teljesített éneklésért 25-29 frtot kap. Ily alapon a múlt évben
a főiskola 1259'28 frtot, az éneklő tanulők 2239"47 frtot kaptak. Bár
a ckántus>-rendszernek kettős nagy haszna van, u. m. akarénekben
való tökéletesedés és a számottevő anyagi jövedelem, mégsem vagyok
barátja a temetésre való járásnak, mert oly népes gyülekezetben, mint
a debreczeni ev. ref. egyház, igen sokszor vonja el a tanulókat az
iskolából.

Az ünnep-követségen, legáczióban, 15-en vettek részt, egy-egy
növendékre 22 frt 19 kr. segélyösszeg esett.

Az egészség kielégítő volt.

A pénzbeli ösztöndíjak összege 549'75 frt, ezen összeg 17 növen-
dék között oszlott meg. Könyvjutalornban is számosan részesültek.

Gyakorlati kiképzés. A IV. és III-ik oszt. növendékek felváltva
3-3 napot töltöttek egyhuzamban a gyakorló-iskolában, ezek tanítását
egy-egy II. o. növendék szemlélte, hallgatta s erről jegyzetet készített.
Az értesítő tanúsága szerint, a Ill. s IV. osztályú tanulők száma kevés
volt, így egyre-egyre közülök többször került a sor; mindazáltal meg-
győződésem szerint a gyakorlati kiképzésre mégis több időt kell fordí-
tani, a növendékeket még nagyobb önállóságra képesíteni. a hospitá-
lásnak jóval nagyobb tért nyitni.

A tanítóképesítő vizsgálatokat augusztus hó utolsó és szeptember
else- napjain tartották meg. A vizsgálat lehet:LKJIHGFEDCBAa) egész vizsga, b) első
rész vizsga. c) másodrész vizsga, d ) javító vizsga. Egész vizsgálatra
jelentkezett II, első részre 10, második részre 4, javítóra 5 növendék.
Eredmény: 3 kitünő, 3 jeles, 7 elegendő. A felentkezők közt volt 3 nő /
Az ápril hóban tartott képesítő vizsgálaton volt 18 jelölt. Eredmény:
I kitünö;: 6. jeles, 5 elegendő. A felentkezők közt volt I nő I

Az értesítőből hiányzanak: az órarend ek, az írásbeli tételek úgy
az évközi, mint a' képesítő vizsgálati dolgozatokról ; az intézet fentar-
tására fordított összegek kimutatása. Az intézet minősítvényének legéke-
sebben szóló hirdetői mag-uk a közölt adatok.
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XVI.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

É r t e s í t ő a n a g y - k ő r ö s i és duriarnejlékf e v . re-form. t a n í t ó -

k é p z ő - in t é z e t (és a n.-kőrösi ev. ref. népiskolák) á l la p o t á r ó l a z

1897-98. t a n é v b e n .

- Szerkesztette: HegymegizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAKiss Kálmán igazgató-tanár. -

A tanári és tanítói személyzet a hitoktatókkal együtt 12 tagból
áll; ezek között van 5 rendes tanár.

Tanulók létszáma: I. o. 30, II. o. 18, Ill. o. 20, IV. o.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI I . Össze-
.sen 79. Év végén 69.

A növendékek összes jótéteménye 1279'54 frt.

A tanítóképző höz egy tanítóval biró osztatlan I- VI. oszt, 50
tanulóval biró gyakorló-iskola van csatolva.

A taneszközök minden ágában gyarapodást mutat ki az értesítő.
Az intézeti kert és gazdcság egy r40 négyszögölnyi kertből két

katasztrális holdnyi gazdasági földből áll. Van benne méhes és selyem-
tenyésztő hely.

A tapintézetben 30 növendék vett részt. Egy-egy növendék ebédje-
vacsorája 7 frtba, csupán az ebéd 5 frtba került. Heti étlap: hétfőn
húsleves, burgonya tőzelék, 14 dkgr. hús; kedden húsleves, bab, 14
<lkgr. hús; szerdán burgonyaleves, kása, 14 dkgr. hús; csütörtökön hús-
leves, káposzta, 14 dk gr. hús; pénteken bableves. túrós tészta; szombaton
húsleves, borsó, 14 dkgr. hús; vasárnap húsleves, töltött káposzta, 14
d k g r , hús, 2 drb sütemény. Estére két étel, egyike mindig hús. Minden
tanuló naponként 56 dkgr. kétszeres kenyeret kap.

Az intézet működése. A tanítóképzőben nem lévén bennlakó, oly-
nemü fegyelmi ellenőrzést, minő az internátusban lehet, nem gyakorol-
hatnak. A tanári kar megtette a kötelességét és így nagyobb fokú
kihágás nem is történt.

A bevégzett tananyag nem különbözik lényegileg az állami tan-
terv anyagától. Hiba, hogy idő s tanerő kimélés czéljából a hittant (1),
Magyarország történelmét és alkotmány tanát (ll) évenként felváltva 2-2

osztály összevont an tanúlja.
Közli az értesítő az intézetben használatos tankönyvek jegyzekét.
Statisztikai adatok az előmenetelből tantárgyak és osztályok sze-

rint. A IV. o. összes tantárgyaiból van összesen 50 jeles osztályzat,
85 jó, 35 elégséges, ° elégtelen; példás viselet o, dicséretes 5, .jő 5;
szorgalom: kitartö rj, kellő 7. A Ill. osztályban jeles 31, jó 94, elég-
séges 80, elégtelen 1; példás o, dicséretes 1, jó 12. A II. osztályban
jeles 31, jó 103., elégséges 135, elégtelen 2, példás 1, .dicséretes 2,
jó 14, kitartó 2, kellő 14, hanyatló 1. Az I. osztályban jeles 70, jó
160, elégséges 172, példás 3, dicséretes 3, jó 23, kitartó 4, kellő 25,
hanyatló O.

Gyakorlati kiképzés. A gyakorló-iskola nagyon helyesen I- VI.
osztályú. Ugy a IlL, mint a IV. éves növendékek hetenként 2-2 órán
próbatanításokat tartanak. Nagyon kevés I Ezenkivül bejárnak a növen-



dékek az ev. ref. egyház iskoláiba is. Az 1. és II. o. növendékek kikép-
zéséről, illetve a hospitálásról nem ad számot az értesítő.

A gazdasági oktatás a mintakertben és a külső gazdaságban találja
meg g yakcrló-iskoláját. (Füvész-, illetve botanikus kert nincs?) Mind-
kettő távol van az intézettől, ezért hát sok időt rabol el a jövés-rnenés,

Házi ipartanítás nincs. "
A növendékek foglalkoztak a selyemhernyó tenyésztésévei is.
A könyvtárt kitartó buzgósággal használta az ifjuság.
Az önképző kör, illetvezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA< ö'nképző társula t» tevékenysége pedagógiai

és szépirodalmi dolgozatok készítésében és birálásában, költői és prózai
remekművek elszavalásában és felolvasásában nyílvánúlt. A tanári kar
nem látta szükségesnek, hogy az ö'nképző társula t énekléssel és zenével is
fogla lkozzék. (1) A társulatnak volt 44 tagja; 17 rendes, 1 diszülése. A
társulat vagyona 78'74 frt. .

Képesíró vizsgálatokat szeptember hó első napjain tartanak. A
vizsgálaton 29 jelölt vett részt. Ezek között voltZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAn é g y n ő , 9 harmadéves
és a rendes növendékek. Az irásbeli tételek voltak: 1. Minő szerepe
lehet a tanítónak a társadalomban? 2. Mily úton lehet egészséges köz-
szellemet létesíteni az iskolában? 3. Miben rejlenek azon akadályok,
melyeket az élet az iskola sikere elé szokott gördíteni ? 4. Jelenlegi
társadalmunk légköre alkalmas-e a fejlődő gyermeki lélek :táplálására?
5. A bot vagy a szeretet képezze-é az uralkodó hatalmat az iskolábanZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAr
6. A tanító mint növendékeinek tanítványa. A többi tárgyakból hiány-
zanak az irásbeli tételek; avagy ezekből talán nem is tartanak irásbeli
vizsgálatot?

Az 1897-98-ik tanévben képesített tanítók száma 29.
Az e6'észségügy általánosan jó volt.
A tanítóképző-intézet összes költsége évi 15116'72 frt.
Az értesítő a nagykórösi ev. ref. egyházzal kapcsolatos népiskolák

rövid ismertetésével záródik.
~z értesítőből hiányzanak az órarendek, a havi dolgozatok,
Onsegélyző ifjusági egyesület nincs.

XVII.

A n a g y e n y e d i e v . r e f . B e t h l e n - k o l1 é g iu m 1897-98. t a n é v i

é r t e s í t ő j e .

- Kiadta: az igazgatóság, -

Az értesítő Dr. Farnos Dezső főgimn. r. tanár «Physika és Meta-
physika» czímű beköszöntő értekezését közli. Ezután Nagy Lajos rector-
professzor évzáró beszédét találjuk.

A kollégium áll főgimnáziumból, tanítőképzőből, gyakorlo- és
elemi iskolák ból.

Az intézet 1897· ik évi bevétele 241408'23 frt., kiadása 226519'36
frt, átvitele a jövő évre 14888'78 frt.

A tanárok száma 27.
A növendék létszám 584,



A tanítóképző-intézet tanárkara r r tagból áll, kik jórészt kőzösek,
vagyis a főgimnáziumban is tanítanak. A tanítást a járványszerűen
fellépő fültőmirigy zavarta; decz. ro-étöl jan. 18-ig szünetelt . a tanítás.

A végzett tananyag az állami tanterv mértékét nem követi; pél-
dául a számtanból jóval kevesebbet végeznek. Algebrai műveletekről,
egyenletekról. haladváriyokról s azok alkalmazásáról említést sem tesz
az értesítő.

Az 1. osztályban veszik alélektant.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA( ! )

A gyakorlati kiképzés abból áll, hogya II. o. tanulók váltakozva
egész napot töltenek a gyakorló-iskolában. A Ill. és IV. oszt. növen-
dékek heti 4 félórán tanítási kisérleteket tartanak. A szűkszavú értesí-
tésből a kiképzés mikéntjéről mitsem lehet írnom. A kiképzésre szánt
idő kevés ..

A tanulók öntevékenysége a magántanítóságban, legátiöban, ön-
képzőköri-, és dalkari munkásságban nyílvánúl.

Az önképzőkör 23 ülést tartott. A munkásság telolvasások. szabad
előadások, tanítások, szavalatok, költernények, zongora-, hegedűjátékböl
s azok bírálatából áll. Pályatételeket tűznek ki, a sikerült dolgozatokat
30-IQ korona díjjal jutalmazzák. A vagyoni állás 336'66 frt.

A dalkar, az éneklésen kivül, hegedű-, zongora-, orgona-játékkal is
foglalkozik. Pályatételeket jutalmaz. Vagyoni állása 213 '47 frt.

A tanulók létszáma: 1. osztályban 26 növ., II. o. 16 növ., Ill. o,
13 növ., IV o. 18 növ, '

A pótképesítő vizsgálaton oklevéllel nem biró idősebb tanítók
vettek részt. Ez alapon oklevelet kaptak 26-an. A rendes képesítőn
r j-an vettek részt.

Az órarendek, a havi dolgozatok, a képesítő-vizsgálat irásbeli
tételei hiányzanak.

A gyakorlóiskola áll a tulajdonképeni osztatlan négyosztályu
gyakorlóból egy tanítóval és a külön-kűlön tanítóval biró II., IlL, IV.
elemi osztályból. A gyakorlóiskolai növendékek létszáma 50, az egész
iskoláé 146.

Az értesítő a tanítóképzésről nem ad kimerítő tájékozást. A lát-
szat azt mutatja, hogy a rendelkezésre álló anyagi s szellemi tőkékkel
nyomósabb eredményt lehetne felmutatni, a gyakorlati kiképzésnek jóval
nagyobb tért nyitni.

Sopron.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBASimkó Endre.

27°

Még egyszer a sárospataki képző Értesítőjéről.
- Végválasz Simkó E. úr viszonválaszára. -

Elolvasván Simkó E. úrnak a M. T. K. ez évi folyamában (91. 1.)
az én válaszomra (45 l.) adott viszon válaszát, beláttam. hogy nem igen
fogjuk megérteni egymást. Igaz ugyan, hogy S. úr viszonválaszában
már elejtette az óraközökben való szurkolást; a gyakorlati tanítások
kérdésében is enged korábbi merevségéből , azonban most meg sophis-
ticai eszközökhöz folyamodik, milyenek: a ferdítés, gyanúsítás super-
lativus használata stb.



27ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Én azt írám l «Szerencse, hogy aM. T. K. közönsége nemzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAszorít-
kozz"k S. ú r ismertetésére» (47. 1.) S úr ezt így adja vissza idézőjel
között -: «Szerencse, hogyaM. T. K.ofvasóközönsége nemZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAs z o r ú l ,

illetve nem szorítkozik S. úr ismertetésére.» .
A csáktornyai képző Értesítőjének ismertetésénél helyesli, hogy a

Ill-ad éves növendékek, mint gyakorlóiskolai hetesek a tanítás előtt,
után és óraközben a gyakorlóiskolában tartózkodtak. (97. 1.); ellenben
a mi hasonló eljárásunkat sajátos különlegességnek tartja.

A bajai képző Értesitőjének ismertetésénél is megjegyzi, hogy:
«A gyakorlati kiképzésre fordított idő elszomorítóan kevés.s De oda
teszi zárójelben: «Nem tehetünk róla, a tanterv rendeli így.» (95. 1.)
Hogy a pataki képzőnél kifogásolt hármas támogatást szintén a tanterv
rendeli, azt nem veszi észre.

A máramaros-szigeti képző Értesítőjének ismertetésénél idézőjel
között hozza fel, - bizonyosan azért. mert helyesli - hogya szigetiek
eljárásukban mindig a népiskolai tanítás mintáját igyekeztek bemutatni
növendékeiknek (99. 1.) De azt nem akarja megérteni, hogy a nevelés-
tudományoknak az a tanítási módja, melyet a mi Ertesítőnkből ki lehet
olvasni, épp a népiskolai módszer j szerinte az nem más miut olvasmány-
kezelés.

Ennyi is elég lesz S. úr azon állításának kellő megvilágítására,
hogy «tárgyilagos alapon nyilvánította véleményét, eszméink, nézeteink
tisztázása végett» (93. 1.)

Jóllehet ezek után nem várom, hogy S. úr Saulusból Paulussá
változzék, mégis a M. T. K. olvasói iránti tiszteletből indítva érzem
magamat, hogy a fentebbiekről elmondjam nézeteimet.

1.

Mikor a mi IV-ed éves növendékünk a gyakorlóiskolába hetes
gyanánt lemegyen, ha csak jó idő van, a játéktérre vezeti a gyerme-
keket s ott irányítja (ha nem is avatkozik mindig bele), azok játékát,
végig nézi a hólabdázást, jégen sikárkozást (korcsolyázást) j előre tanul-
mányozván a játék-könyvet, néha még új játékra is tanítja őket j meg-
tanúlja, hogy a gyakorlóiskolai tanító miként jár el a gyermekek óra-
közi fegyelmezésében.

Még fontosabb e berendezésben az, hogy a gyakorlóiskolai tanító
ily alkalommal ismeri ki igazán a tanítójelöltek tanítói hivatásának
mértékét, Egyik maga is belemelegszik a gyermekekkel való játszásba,
másik hidegen kezeli teendőit, mint a kőmíves a vakoló-kanalat. S
mikor a gyakorlóiskolai tanító a hét végén tartani szokott pedagógiai
értekezleten referál a heti felügyelő magatartásáról, valódi oraculum
gyanánt hallgatják a tanítójelöltek j sohase duzzogott csak egy is, ha
kevésbé volt kedvező a jelentés j ellenkezőleg, nem egy növendékünk
itt nyert ösztönöztetést a gyermekekkel való melegebb foglalkozásra.

E berendezésünkben rejlik annak a kulcsa, hogy növendékcink
nemcsak az oktatásban, hanem a nevelésben, a figyelmezésben is c bizo-
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nyos önállósággal, biztos öntudatossággal, habozás nélkül fognak a
munkához.» (M. T. K. 1898. évf. 563. 1.)

A gyakorlati tanítások osztályozásában is a gyakorlóiskolai tanító-
val egyetértve kell eljárni az igazgatónak, de a növendékek tanítói, nevelői
egyéniségének, hivatása mértékének megítélésében egyenesen a gyakorló-
iskolai tanítóra kell támaszkodnia. Igy lesz a gyakorlóiskolai tanító,
nemcsak a gyakorlóiskolának, hanem a képzőnek is lelke, középpontja.
Persze, hogy a gyakorlóiskolai tanítónak eme hatása nem tanári qua li-
ficátiótól vagy tanári czímtől függ; nem írható elő a tantervben : az
imponderabiliák (impensibiliák) közé tartozik; az égből száll alá, mint
a harmat.

A gyakorlati képzésról én már több Ízben közöltem, kifejtettem
nézeteimet.· (Magyar Pedagogia, 1897. 417. 1. Sárospataki Lapok, 1882.
évi 8. és 438. lap. Magyar Tanitóképző 1895. évf. 109. 1.) Hivatkoztam
is válaszom ban az egyikre; S. úr ennek daczára nagy hatá~""zottsággal
kárhoztatja azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAhármas támogatást, s egész fölénynyel ajánlja a szigeti
berendezést (91. lap.) Herbart valamelyik művében olvastam, hogy
annak a nagy határ ozottságnak, melylyel ifjú emberek állításaikat közre-
bocsátják, abban van az oka, hogy: «Sie ahnen ferne nicht, wieviel
schon gemeint und bestritten worden ist.s

Az állami tanítóképzők létrejötte előtt két Irányban fejlett a tanítók
gyakorlati kiképzése. A prot. képzök a tanítási gyakorlatok írásbeli
kidolgozásába, a preparatióba helyezték a gyakorlati kiképzés súlypont-
ját (sok helyett gyakorlóiskola nem is volt); a kath, tanítóképzők a
«gyakorlati íellépések s által készítették elő növendékeiket a tanítás
gyakorlatának; ha gyakorlóiskola nem volt, magában a képzőintézeti
osztályban tartottak - önképző-körök mintájára - próbatanításokat.
Amott a praeparatiá , itt a praxis; mindkettő egyoldal ú, az állami
tanítóképzők feladata lett volna a két irány előnyeit egyesíteni. A
praeparatió a növendék öntevékenységét, gondolkodásának és tényke-
désének önállóságát, a praxz's routinirozottságát fejleszti; a kettő együtt
ad teljes gyakorlati kiképzést. - Igaza van S. úrn <l.k, hogy: «eddig
ezt a czélt egyetlen képző ben sem értük el.» S. úr nem keresi, hogy
miért, én már megmondtam: azért, mert hiányoznak a feltételek.

Kellene először is egy minta-iskola legalább három tanítóvalZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(1 o., II.
o., Ill. o., IV. V. VI. o.,) ebben hospítálnának mintatanÍtások szemlélése vé-
gett a II. és Ill. éves növ., itt tartanának próbatanításokat a lll-ad évesek.

Kellene másodszor egy hat évfolyamú, de egyosztályú (osztatlan)
gyakorlóz'skola , melyben kizárólag a IV. évesek tanítanának ; az első
harmadban a IV·ed évesek 1/3 része között osztatnának fel a gyakorló-
iskola osztályai és tantárgyai s karácsonkor vizsga tartatnék, melyen a
gyermekek előmeneteléből a tanítójelöltek tanítási ügyessége is meg-
ítéltetnék, a IV-ed évesek második harmada karácsonytól husvétig tanítana,
a harmadik harmadrész husvétról a tanév végeig.

Ott, a hol az állami tanítóképzők mellett állami népiskola van
(Losoncz, Máramaros-Sziget) könnyű szerrel lenne ezen rendszer valósít-
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ható. Most Szigeten csakúgy a gyakorlóiskola szolgál a gyakorlati ki-
képzés színhelyéül, mint Patakon; csakhogy ott a képzés súlypontját
azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBApraxisba helyezik ellentétben velünk, kik a praeparatz'ót s a tanításo-
kat követő bírálatokat tartjuk fontosabbnak. Nem akarom a szigeti
berendezés kritikáját adni, bár csudálkozom, hogy miként lehetséges a
törvény ellenére a négy osztályú gyakorlóiskolában. az V. és VI. osz-
tály tantárgyait (történelem, természettan stb.) tanítani; csak azon
okokat sorolom fel, hogy miért nem kisérlettem meg a tanítási gyakor-
latoknak a szigetihez hasonló mértékben való kiterjesztését,LKJIHGFEDCBA

aj Ha minden .IV. éves növendék másfél héten át tanít a gyakorlő-
iskolában, ez által a I'\{ osztályban is rendszeresítve lenne a saját
tan órák elmulasztása. Én már ezt is soknak tartom, hogy alI. és Ill.
osztálybeli hospitansok távol vannak saját intézeti óráikról, Sokkal
helyesebb volt az 1877. évi tanterv, mely szerint az igazgató vezette a
gyakorlóiskolai mintatanÍtások látogatasára a II. osztályt; nem voltak
hivatalos mulasztások.

b) Aggályosnak tűnik föl előttem, hogy az a több napon át prak-
tizáló növendék hozzászokik 'a kellő praeparatió nélkül való tanításhoz ;
mert hogy a saját (képzőintézet), óráira is készüljön s a gyakorlóiskolai
tanításokat is írásbelileg kidolgozza, az nem lehetséges. En azt tanítom
növendékeimnek, hogy az .első esztendőben, midőn saját iskolájukban
önállóan tanítanak, minden fontosabb leczkére teljes Írásbeli prae para-
tz '!J ! készítsenek. Nagy örömet okozott nekem, midőn a minap egy tan-
fe1ügyelőtől azt hallám, hogy egyik közepes képzettségű növendékünkból
jeles tanító 'vált, mert lelkiismeretesen vette a praeparatiókat. ,

eJHa minden negyedéves 9-ro nap tanít abban az osztatlan
gyakorlóiskolában, vajjon tarthatja-e a gyakorlóiskolai tanító a maga
iskoláját a minta-iskola színvonalán. Mert míg külön, osztott minta-iskola
nincs, a gyakorlóiskolának kell lennie minta-iskolának is.

d) Avagy a három félhetes gyakorlat által mégis eljut-e a növen-
dék a czélzott önállóságra. Vizsgát nem tart, munkája eredményével be
nem számol, munkája sikere összefoly a gyakorlóiskolai tanító munká-
jának eredményével, nincs arnbítió, mely a növendék önbizalmát emelné,
próbára tenné, Nem alaptalan S. úr azon kérdése: «mi lesz vele, ha
vizsgálatot kell tartania, a mit addig nem is próbáltZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAP s (563. Iap.) .

Mi hát csak maradunk a praeparatz'ó mellett, a hármas támogatás
mellett, a melynek csak az a baja, hogy a legtöbb helyen ki se próbál.
ták komolyan. Egyesíteni a praeparatiót a. praxissal - ha majd minta-
iskola is lesz a gyakorlóiskolán kivül: igen. Felcserélni a mi praepa-
ratiőnkat a szigetiek praxisával, míg csak gyakorlóiskolánk van (noha a
mi gyakárlóiskolánk állandóan hatosztályú) : nem. A fentebbi okok
mellett még azért sem, mert akkor is azok malmára hajtanók a vizet,
a kik fölöslegesnek vélik a minta- iskolá t, mert hiszen ca szűkmarkú
tanterv keretén belül is lehet egy kis önállóságra vinni a növendékek
tanítási eljárását» (roa. 1.) Hiszen a tanítók egyetemre bocsátás ának is
az a főakadálya, hogy vannak, a kik a Pedagógi um ot a mostani hiányos
concrét állapotában is alkalmasnak tartják a tanítóképzőintézeti tanár-
képzésre. (Gyertyánffy J. a Néptanítók Lapja jubileumi számában.)
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III.

S. úr daczosari ismétli viszonválaszában, hogy nálunk «a pedagógiai
tantárgyak tanítása olvasmánykezelés.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA» S. úr ideálja az, hogy c a tanár
a betanítandó leczkétzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAelmagyarázza, megvilágosítja a szernléltetési esz-
közök segélyével; azután kérdéseivel meggyőződést szerez. megértet-
ték-e a növendékek az anyagot» (1898. évf. 559. 1.) Hol marad, -
kérdem én - a népiskolai módszer? Hol marad az osztály tanítás, a
közös foglalkozás, a kitűzött anyagnak magukkal a tanúlókkal, vezető
kérdések segítségével való feldolgozása? 1893-ban dr. Fináczy Ernő;
mint a közoktatási tanácsnak a miniszter úr által kiküldött tagja, meg-
látogatta intézetünket. A miniszteriumhoz intézett jelentése, az abban
foglalt helyes észrevételek figyelembe vétele czéljából a miniszter úr
elismerése mellett leküldetett hozzánk. Nem mondott előttem újat; nem
mondott olyat, a mire én már előbb is ne törekedrem volna, de az ő
helyes észrevételei a miniszter úr tekintélyétől kisérve nagy segítségemre
voltak az én törekvéseirn sikeresítésében. Jól esik azt itt elmondanom,
mert nem mondható mindegyik miniszteri biztosról hasonló. Némelyik
önreklám czéljából úgy jár el, mint a pajkos gyermek, ki l i park leg-
szebb fájának kérgébe mélyen belevési nevét életlen bicskájaval. Dr.
Fináczy Ernő nem ezek közül való. Hogy pl. a népiskolai módszer hasz-
nálatában, melyet azelőtt jóformán csak magam alkalmaztam intéze-
tunknél s a melyet szóval és tettel, hosszú időn át több buzgalommal,
mint sikerrel igyekeztem általánossá tenni, ma már nem állok magam-
ban, azt főként dr. Fináczy helyes észrevétel ének köszönhetem. Egyik
tanárról, kiről egyebekben megérdemlett elismeréssel emlékezék, így
szól a jelentésben: «Hibáztatnom kell azonban tanításában azt, hogy
nem vonja be eléggé a növendékeket a kőzö's fogla lkozásba; előad, az
előadottakat ugyanabban az órában, de utólagosan kéri számon, a
helyett, hogy magukkal a tanulókkal dolgoztatná fel vezető kérdések
segítségével a kitűzött anyagot. Nz'ncs osztá ly tanítás, a tanulók passziv
sserepeére vannak utalva , figyelnek ds reápz'á lnak, de a magukéból mit

sem adnak hozzá .., (52945. 1893. sz. min. rend.)

Hát igen, mi itt Patakon nem magyarázunk, hanem adunk szó- és
tárgyi értelmezést; ebben áll az értelmes olvasás első feltétele, az olvas-
mánykezelés lényege is; s ez értelemben szivesen elfogadom, hogy S.
úr az én psychologiai tanításomat olvasmány kezeléshez hasonlítja. - De
már az aztán ferde állítás, hogy: «a kézikönyvet olvasószámba veszszük
csupán» (560. 1.)

A magyarázat, ha sz intén «azután kérdéseivel meggyőződést szerez
is a tanár arról, hogy megértették-e növendékei az anyagot», nem biz-
tosítja a sikert; ha «nem magukkal a tanulókkal dolgoztatja fel kellő
kérdések segítségével a kitűzött anyagot: tanítványai passziv szerepre
vannak utalva, figyelnek és recipiálnak, de a magukéból mit sem adnak
hozzá 1,. Nemcsak megértésre kell törekednünk, hanem begyakorlásra
is. E ponton érdekel bennünket a közokt. miniszter úr 1513. 1899. sz.
rendelete, mely azt sürgeti, hogy a «tanár az osztály összes tanulőival
közösen és együttes munkában dolgozza fel a kiszabott anyagot.s Kár,
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hogya szerkesztő úr nem közölte a M. T. K.-ben azt a miniszteri
rendeletet. Erthettünk volna abból mi is.

Feltünhetett a szives olvasó előtt, hogy dr. Fináczy a fentebbi
idézetben nem használja azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAmagyarázás szót, hanem azt mondja: előad.
Jó oka volt a magyarázat szó elkerülésére! sok félreértésre adott már
az alkalmat. A theologusoknak az exegesis tanára magyarázza a
(héber, illetőleg görög nyelven írt) szentírást, több ez puszta fordítás-
nál ; valóságosLKJIHGFEDCBAseá- és tárgyértelmezés, legfőbb szerep jut benne az ide-
gen szők magyar jelentése közlésének, Azonban mikor még felsőbb
iskoláink tan nyelve latin volt, a tanár egyéb tantárgyat is, (jogtudo-
mányt stb.) magyarázott: a latinnyelvű előadásba közbe szőtte a szokat-
lannabb latin kifejezések magyar nyelvi értelmezését. Mikor a főiskolák
tannyelve a magyar lett, az összefüggő előadásra használták a magya-
razat elnevezését s ma már nemcsak a felső, hanem a közép- sőt alsóbb
iskolákban is széltiben járja magyarázat: a szó· és dologértelmezés helyett.

Némelyik magyarázóra aztán ráillik az a diákkoromban hallott
epigramm:

'19*

A mit nem tudok is, úgy megmagyarázom,
Hogy sem én nem értem, sem más a világon.

Mikor népiskolai pedagógiánk fejlődésnek indúlt a német pedagógia
vezetése mellett, elfogadta a' magyarázat szó helyett a .seá- és tárgy-
értelmezést (Sach- ,und Worterklarung.) Mennyei még nem használja a
magyarázat szót. Ujabban ismét a főiskolák hibás hagyománya után kezd
indulni a nép iskolai pedagógia; Emericzy is alkalmazta a szö- és tárgy-
értelmezés helyett a magyarázat szót. Kiváló elméknek azon árnyoidaluk
is megvan, hogy a törpe utódok hibáikat is utánozzák.

IV.

Szinte röstelkedve térek vissza S. úr azon állítás ára, hogy az
Értesítőben közölt dolgozatunk efőleg tanmenet némi módszeres vonat-
kozással, tulajdonképeni módszeres feldolgozás nélkül» (92. 1.) Igazán
nem érdemes a szó fölött vitatkozni. Utána néztem vagy tíz pedagógiai
munkában s nem találtam a tanmenet fogalmának két megegyező meg-
határozását. Nem lehet meglepő, ha a 91258 1898. sz. min. rendelet
fogalmazója is osztozik e bizonytalanságban, midőn azt mondja, hogy:
«ellsmerését nyilvánítja Dezső L. igazgatónak az Értesítőben köz ölt
állandó tanmenetért».l) Az a nevezetes; hogy dolgozatunkban épp a tan-
menet a legkevésbé állandó. A tanczél, taneszközök, tanulási idő, taní-
tási eljárás (szóval a tanmeneten kivűl a többi mind) maradandó, állandó
rendezkedes akar lenni; épp a tanmenet az, a mi több tantárgynál
évről-évre új betétekkel pótlandó. A magyar nyelv- és irodalmi oktatás-
ban az olvasandó darabok, az iskolai és házi dolgozatok, anémet
nyelvben a fordítandó darabok és irásbeli dolgozatok, az énektanítás-
nál az énekkari darabok mind- mind évente változnak. Sokkal inkább
lehetne tehát a módszeres vonatkozásoknak (módszeres feldolgozás

1) Engedelmet kérek, hogy ismét a pecsétes levénel hozakodom elő.
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tervezetének), mint a tanmenetnek állandóságáról beszélni. De hát: fiat
píscis. Hiszen nem ugyan tartalmi. hanem nyelvi szempontból - én se·
tartom valami sikerűltnek a hosszú elnevezést. Nem annyira azért tehát"
mert az S. úr által ajánlott elnevezést (tanmenet némi módszeres vonat-
kozással). formátlannak találtam, mint inkább azért, mert nyomát se-
látom annak, hogy a dolgozat közlésénekzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAz'ntentz'ójá t S. úro megértette
volna: hát már csak előhozakodom vele"

A magyar Pedagógiában (1897. évf. 616. 1.) kifejezést adtam a
fölött érzett aggodalmamnak, hogy a Közoktatási Tanács a képzők
számára is utasításokat készít. Rámutattam arra, hogy a pedagógia törté-
netének tanúbizonysága szerint ily részletes utasítások kibocsátása vissza-
esést jelent, mert ez az 1777. évi Ratio Educationis álláspontja; a
pedagógiai gyakorlat akkor még nem szűrődött elméletté.

Ramutattam. hogyaR. Ei-ban foglalt bőséges utasítások daczára
a latin nyelv tanítása folytonos decadentiát mutat. Rámutattam, hogy
a 10998. 1877. sz. min. rendelet azon pontja, mely szerint ca tanár
tantárgyát a tanterv szellemében az igazgató s a tanári kar által meg-
állapított módszer -szerint tanítja» az ezredéves kiállítás tanúbizonysága
szerint nem lőn végrehajtva. Kifejezést adtam azon meggyőződésem nek,
hogy nem felűlről jövő utasításokra van szükség, hanem be kell kérni
mindegyik tanári testülettől a tananyag módszeres feldolgozásának ter-
vezetér. Kifejtettem. hogy. meggyőződésem szerint a felőlről jövő uta-
sítások módszere a mechanismus útja, mely a hivatalos hazugságokra.
vezet; ellenben a javaslottam út az organicus fejlődés útja.

Mi itt Patakon 1877. óta törekedtünk arra, hogy tantárgyát kiki
ca tanterv szellemében a tanári kar s az igazgató által megállapított
módszer szerint tanítsa>. E törekvésünk gyümölcse a tananyag mód-
szeres feldolgozásának tervezete. melynek megközelítő realizálásahoz.
nagy lökést adott dr. Fmáczy E., ki fentebb idézett jelentésében nem-
csak helyes észrevételeket tesz, hanem kiemeli azt is, hogy az intézet-
ben jó rend és munkásságában tervszerűség tapasztalhaló ». Dr. Fináczy
ezen véleménye s az ezredéves kiállításon szerzett tapasztalatom érlelte
meg azon elhatározásomat, hogy a dolgozatot közzé tegyem. Hogy annak
tartalma mennyit ér, azt épp a szakkritika van hivatva megállapítan ..
Lehet, hogy nem marad belőle kő kövön (magam is oly fogyatkozáZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1

•

sokat vettem észre a nyomtatásban való olvasás közben, mik a kézirat
olvasásakor kikerűlték figyelmemet), mindegy, csak újat építsen helyette-
a kritika; mert: a jónak jobb az ellensége.

Lehet, hogy valaki azt találja' mondani: Magna petis Phaeton,
Nem tehetek róla, én nemcsak hátramaradottságnak, nanem idegen
invaziónak tekintem az utasitásoknak hazánk tanítóképzésének fejlődés.
menetébe való beerőszakolását, mely ellen minden erőmmel .•kuzde ni-
körelességemnek érzem. A német pedagógiai irodalomban többször
találkoztam 'azon jellemző történet elbeszélésével, hogy midőn egyik
német egyetem tanára egyik párisi középiskola igazgatójától hospitá-
lásra engedélyt s a latin nyelvi oktatás menetére felvilágosításokat
kért, a párisi igazgató bizonyos főlénynyel közölte, hogy ebben az
órában Francziaország minden középiskolájának x-osztályában julius
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Caesar «galliai hadjárata» ez. művének ennyedik fejezerét fordítják. S
hova vezette Franeziaországot e hivatalos mechanizmus.? A hivatalos
hazugságok rendszeresftéséhez, melyek vége: Szedán, Panama, Drey-
fus-per.

Az 'r5 13. 1899. sz. min. rendelet szerint ca hol az utasításokban kife-
jezet módszeres alapelvek valóban lelkes méltatással találkoznak, a túl-
terhelés bajai is enyhébb alakban jelentkeznek». Én hajlandó vagyok
azt hinni, hogy á miniszteri rendelet túlbecsűli az utasítások hatását.
Inkább azon okot hajlandó vagyok elfogadni, a mit a M. Pedagógia
szerkesztője a rendelet utáni közlésében megjegyez, hogy t. i. ca mostani
tanárnemzedék alkalmasabb és készebb is, mint volt a régi». Nem it

Kakas szavára kezd virrad ni, de a kakas kiált, mert hogy virrad. Igen a
korszelleme, a tanárok alaposabb -didacticai készűltsége a virradás; ez
az oka annak, hogy a túlterhelés bajai enyhébb alakban nyilatkoznak.
Az utasítás csak a kakas kiáltása. Megerősít ebbeli meggyőződésem ben
az orsz. kőzépiskolai tanáregyesületnek a minister úrhoz intézett fel-
terjesztése, mely a serdülő tanár-nemzedékzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBApedagogiaz' kiképzését sürgeti;
rnert a tantervet csak olyan tanárok hajtják végre, a kik hozzá szoknak
a tanterv vezető eszméi felől gondolkodnz·. (Hasonlitsd: A Nemzeti Iskola
1899. évf. 13. szám).ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

*
* *

Záradékúl még csak annyit tartok szükségesnek megjegyezni, hogy
S. úr azért látott «véghetetlen finom gúnyt~ a hármas vagy-ban, mert
kereste: Wie der Scheim ist, so denkt er. En nem keresek S. úr czik-
kébeo ezélzást. Van-e benne, vagy nincs, nem tudom, nem keresem.
Nem érzem magamat ludas-nak. Még csak azt se vettem észre,' a mit
egyik eollegám akart S. úr czikkében látni: «végtelen finom denun-
tíatiót s.! '

Dezső Lajos.

N É P O K T A T ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA s .

.A. p s y c h o lo g ia a g y e r m e k s z o b á b a n .

- VI. közlemény. -

~ g y e r m e k n y e lv e .

A nyelv a belvilág lá tható vagy hallható kifejezése. A látható
'kifejezést jelnyetvnek, a hallhatót pedig hangnyelvnek mondják. Mind a
kettő kerében több kategoriat különböztetnek meg.

A jelnyelvhez tartoznak: aj az érzelmeket és indulatokat, a) a
fogalmi tartalmat kifejező mozgások, valamint e) az irott jelekkel való
kifejezések is. r

1) Ezt nem is szabad feltenni. Simkó urat az önzetlen ügyszeretet indította
kritikájára, valamint Dezső Lajost is a tiszta meggyőződés vezeti álláspontja védelme-
zésében. (Szerkesztő.)
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A zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAhangnyelv körében foglalnak helyet:LKJIHGFEDCBAd) a tagolatlara sértelem
nélküli hangok, a minő pl. a fájdalom okozta felkiáltás és az anya s
gyermekének egymással való, semmit mondó gagyogása; b) a tagolt,
de legalább a kimondásra nézve értelmetlen hangok; a minő a papagály
no meg azoknak a hülyéknek a beszéde is, a kik másoknak rninden
szót utána mondanak, de belőle mit se értenek;zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAc) a tagolatlan, de
olyan hangok, a melyeknek az értelmét tudjuk, pl. tetszésnyilatkozásaink
alkalmával használó felkiáltásaink némelyike és végre d) a tagolt s
értelemmel biró hangok, vagyis maga a tulajdonképeni beszéd.

Belvilágunk nyilvánításának e módjai vagy önkéntesek, vagy ó"nkén-

te/ennek. Ez akaratunk tói független, amaz pedig az akarat kifolyása.
Az önkéntes kifejezés is lehet természetes, vagy eltanulo. A köz-

hasznalat által elfogadott kifejezések eltanulasánal az egyén vagy a
sajá t tapasztalatán, vagy a mások példáján okul. P I. valamely papagály
tudja már a saját tapasztalásabóí, hogy valahányszor úrnője előtt fejét
meghajtja, ez mindannyiszor megvakargatja; mikor tehát feje viszket s
úrnőjét meglátja: meghajtja a fejét, mert azt akarja, hogy vakargassák.
A papagály e mozgása emotionaiis. Ha azonban e papagálynak ilyen
tapasztalata saját magán még nem volna, de a mozgást s az ezt követő
vakargatast más madáron látná s e példán indulva, a mikor feje visz-
ket, ő is meghajtaná úrnője előtt, akkor a papagály e cselekedetében
már az értelemnek is volna valamelyes része.

Az intellectuális kifejezésnél ismét előfordulhat az az eset, hogy
az egyén újra meg újra felismer egy-egy targyat, cselekedetet stb. stb. ;
felismerését valami jellel, talán éppen egy általa feltalált névvel ki is
fejezi, de arra már nem képes, hogy ezt a jelet vagy nevet más hasonló
tárgyra, cselekedetre alkalmazza. A gyermek pl. a saját kutyájukat
«u-u,.-nak mondja, de az idegen kutyák megpillantása- e kifejezést nem
juttatja eszébe. Az intelle.ctuális kifejezés e módját denotati1J-nek mond-
ják. Ezzel ellentétben áll a connotatiu jel, a kifejezések általánosítása.
a midőn az illető jel vagy név bizonyos ismertető jegyeket foglal magá-
ban. Mikor a gyermek tovább fejlődik, akkor már nemcsak a saját
kutyájukat mondja cu-u,.-nak, hanem bármilyen kutyát. Később e ki-
fejezést használja a fából, bronzból, agyagból s általában bármilyen
anyagból készűlt kutya-mintára, majd a szobában négy kéz-láb mászkáló
kis gyermekre s végül a kutyának bárhol látható képére is. Ez minden-
esetre bizonyít annyit, hogy magának a connota#ónak is különböző [okai
vannak. Míg a receptiv connotatio már a fejlődés magasabb fokát mu-
tatja mint a denotatio, addig a fogalmi connotatio már igen közel áll
a denominátz"ó·hoz, a melytől már csak egy lépés van hátra, hogy aka-
ratunkat, gondolatunkat érthető mondatban, pradika#v jellel, adjuk mások
tudtára. . .

A fejlődés tanának hívei arra használják fel ezt az osztályozást.
hogy kimutassák azt: melyik fokra képes egyik-másik állat felemelkedni.
Igy akarják áthidaini az űrt, a mely az embert az állattól elválasztja.

A gyermek-psychofogiára nézve azért bír érdekkel ez az osztályo-
zás, mert a fejlődés e fokain a gyermek tényleg átmegy s valószínű az
is, hogy rajta az emberiség is keresztül ment. Senkise emlékezik közü-
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lünk arra: miként tanulta meg anyanyelvét. Így van az emberiség is
és nem tud számot adni -arról : mely úton jutott el a tagolt beszéd,
kezdetére. Mikor a gyermek belvilágának nyilatkozásait, különösen e
nyilatkozásokzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAfejlődését figyelemmel kis érjük, sok olyan dolgot veszünk
észre, a melyekkel mind az egyik, mind a másik kérdésre adandó fele-
letet előkészítjük. Ez az oka annak is, hogy a gyermeknyell7et a mű-
veltség alacsonyabb fokán álló népek nyelvével összehasonlítják. Ez az
egybevetés azonban a gyermek-psychologia «összehasonlító nyelvészetv-
ének csak egyik ága, mert a másik ág meg a beteg ember nyelvével
hasonlít egybe. Ez meg azért szükséges, mert azt akarják vele és általa
kifürkészni: megfelel-e a felfelé való fejlődés útja a visszafejlődés útjának?

A mint már ezekből is látható: több kérdés vár itt megoldásra.
Ismertetésemben először is a gyermeki nyelv fejlődését igyekezem kimu-
tatni, azután a műveltság alacsonyabb fokán álló népek s a beteg em-
berek nyelvére vonatkozó hasonlatosságokkal foglalkozom s végűl arra
a kérdésre felelek - természetesen már felsorolt forrásaim nyomán -
képes volna-e a mai kor gyermeke a vadonban, egészen magára
hagyatva megtanul ni magától a tagolt beszédet.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1 .

Már az «érzések fejlődésév-ről való ismertetésemben-] említettem,
hogy az újszülött legalább az első órákban, ha nem napokban, a szó
teljes értelmében süket. A dobűr telve van az anyai méh nedvévei s
ez meggátolja a dobhártya rezgését. Az első kiabálás, a mit mi rende-
sen sírásnak mondunk, reflexmozgás s a beszéd tanulás szempontjából
szót se érdemel. Arra nézve, hogy a gyermek a beszédet megtanul-
hassa, mindenek előtt a testnek és a léleknek megfelelő fejlődése
szükséges. A testi tényezők közül a beszélés külső szervei (tüdő, légcső,
gége kiemelkedés a hangszalagokkal, a száj a nyelvvel, szájpadlással,
inynyel, fogakkal és az ajakakkal) mellett figyelembe jönnek a hallás
szervei, de még inkább az idegrendszer fejlődése. Hogy a hallás nem
okvetetlenűl szükséges a beszélés elsajátítására, annak elég bizonyítéka
az, hogy az úgynevezett némd módszerrel a süketnémákat a beszélésre
megtaníthatják s meg is tanítják. Ha azonban az idegrendszerben zava-
rok vannak, e zavarok beszédbeli fogyatkozásokat eredményeznek. Míg
tehát a beszélés nél számot tevő idegek vagy idegcsomók ki nincsenek
fejlődve, vagy az egyes csomó pontok között nincs meg a kellő össze-
köttetés, addig a gyermek beszéde fogyatékos. Mindenek előtt arra van
tehát szükségünk, hogy azoknak az idegeknek functiójával, a melyek a
beszélésnél szerepelnek, annyira a mennyire megismerkedjünk.

A hangingert a Corti-féle oszlopok fogadják be s innen az érző-
idegek elviszik az érző-idegek csomópontjába, mely egyszersmind a hang-
emlékezetnek is központja. A hangemlékezet e központjából a nagy
agy különböző pontjaihoz, az úgynevezett fogalmat alkotó s egymástól
távolabb levő központokhoz futnak az idegek. A fogalmat alkotó központok

1) cM. Tképzö» 1898. 358. 1.
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mindenikéből ismét idegszálak vezetnek a beszédszervekzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAmozgató idegei-
nek középpont jához, az úgynevezett Broca-féle tekervényhez ; amely
ismét a tagolt beszéd organumaival a mozgató idegek által van össze-
kötve. E mellett még kettőt kell figyelembe vennünk: a) a hallási ide-
gek csomópontjában külön idegcsomók vannak a hangok, szótagok és
a sza vak befogadására és b) ezek a csomópontok külön összeköttetésben
vannak egyrészt a fogalmat alkoto különböző középpontokkal, másrészt
a Broca-féle tekervénynyel. A süketnémáknál, ha őket beszélésre tanít-
ják a hallási idegek középpontja helyett külön tapintási idegcsomópont
keletkezik, ha pedig olvasni is megtanúinak, akkor még ezenfelül még
látási csomópontok is alakúInak. Ézek a csomópontok aztán mind a
fogalmat alkotó központokkal, mind a Broca-féle tekervénynyel össze-
köttetésbe lépnek. Ebből látható, hogy az idegek útjának háromféle
iránya van és pedigLKJIHGFEDCBAIX ) a hanginger felvételétől a hallási érző-idegek
középpontjáig központ felé futó (centripetalis); ~., a Broca-féle tekervény.
től a tagolt beszéd külső eszközeiig középpontó! futó (centrifugalis) és
végre 'r) az érző-idegek középpontjától a mozgató-idegek középpontjáig,
úgy szintén a fogalmat alkotó központoktói egyrészt az érző-, másrészt
a mozgató-idegek központjáig az irány központok közö'!t futó (intercen-
tralis). Míg egyrészt maguk a különböző központok, másrészt a közöttük
levő összeköttetések nincsenek kifejlődve, addig a gyermektől helyes,
értelmes beszédet nem hallhatunk. Ebben rejlik a physiologiai oka annak:
miért tanulja meg a gyermek aránylag oly későn a tagolt beszédetZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAr

. A gyermek-psychológusok megfigyelései a mellett tanúskodnak,
hogyabeszélésnél számba jövő idegek közül a mozgatók hamarabb
megkezdik működésüket mint az érzők, de azért az érző idegek köz- .
pontja hamarabb fejlődik, mint a Broca-féle tekervény. Míg az első
kiabálás, a mit közönséges en sírásnak szoktunk mondani, nem egyéb,
mint a hőmérséklet hirtelen való változása folytán létrejött reflex-moz-,
gás, addig a gyermek az élet későbbi szakaiban, testi állapota, érzeteit
és érzelmeit már akkor is kiabálással fejezi ki, a midőn még egyáltalá-
ban nem hall. Minél jobban fejlődik a gyermek, kiabálás a az egyes
érzelmek kifejezése alkalmával, annál jobban különbözik egymástól. A
figyelmes szemlélő már az első napokban megmondja: melyik az a
kellemetlen érzelem, mely a gyermeket kiabálásra készteti. Minden
gyermeknek más meg más kiabálása van az éhség, keserű íz, nedves-
ség, nagy világosság folytán keletkezett kellemetlen érzelmek kiíeje-
zésénél.

A normális gyermek negyed-ötöd napra már hall. Hallása fokról-
fokra javúl, a mi a mellett tanúskodik, hogy az érző-idegek már meg-
kezdték működésüket; de míg az érző és mozgató idegek központjai
között nincs meg az összekötettés, addig ennek a hallásnak alig-alig
lehet valami befolyása a beszélésre. Azt, hogya két központ között
az összeköttetés már létrejött, azzal árulja el a gyermek, hogy az új
hangingerre valamiképen hanggal felel. Látható ezekből az is, hogy az
érző és mozgató idegek s idegcsomó pontok egymástól függetlenűl
fejlődnek s mikor már mind a kettő eléri a fejlődés bizonyos fokát, akkor
létesül közöttük az összeköttetés. A meddig ez az összeköttetés' tény-
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leg bekövetkezik, addig a gyermek már nagyon sok hangot hall és ejt
is ki; csakhogy a hallott és kimondott hangok között még nincs semmi
-összefüggés, vagyis, az utánzásról még most szó se lehet.

Mielőtt a gyermek azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAhangutánzásra képes, az előtt már nem
-csak anyanyelve minden hangját, de e mellett egy csomó olyan han"
got is ejt ki, a melyek e nyelvben egyáltalában elő se fordulnak. A
gyermek első hangjai a magánhangzók, a melyekről Vierorat azt
mondja, hogy ezek kiejtése a gyermeknek semmi nehézséget nem
-okoz. Prever úgy vélekedik, hogy a gyermek az első hónap végéig
a magánhangzókat a hatodik hónap végéig pedig a mássalhangzókat
mind ki mondja. E hangok azonban tagolatlanok, jelölésük ,nagyon
bajos, akárhány van olyan, a melyik. két rokon hang között a kö-
zépső helyet látszik elfoglalni. A, gyermek egyénisége is sokat hatá-
roz e hangok minősége felett, Ott van pl, az első, kiabálás hangja,
Preyer ezt cu-b-nek, Sigismund cé-z'»-nek, én, meg «o-á»-nak is hallot-
tam. \ Annyi azonban bizonyos, hogy e hangok kimondását később
-elfeledik s egyik-másikat később nagy ügygyel-bajjal képesek, s, hozzá jó
későn, utánozni. Kis leányom hathetes korában egész tisztán kimon-
dotta «akar-akar-a l?ar», de azért az «r s-et még JO hónapos korában
se volt képes kiejteni,

Mihelyt a gyermek hall" a különböző hangingerek más meg más
benyomást tesznek reá. Környezete beszédjét még nem érti, de azt
csakhamar észreveszi, hogy amint változik a különböző időben hang-
juk, épúgy változik arczvonásuk is. Akárhányszor találhat juk is, hogy
a midőn a kis gyermekkel beszélünk s ez figyelni látszik, abeszélőneK
nem a szájára, hanem a szemére néz. Innen akarja, mintegy kiolvasni:
rnit várhat az illetőtől? Mikor aztán a gyermekkel így beszélgettünk,
ez már hat hónapos kora előtt gagyogásával ad feleletet nem egyszer
.a mi beszélgetésünkre. E mellett azt is csakhamar észreveszi, hogy más
meg más hangon beszélünk vele akkor, a midőn kérleljük, neki hizelke-
d ü n k vagy valamit neki meg akarunk tiltani. Ilyenkor a szavakat még
nem érti s akaratunkat a hang szfnezet éből igyekezik· eltalálni. Beszé-
dünkben a magánhangzókat sokkal jobban hangsulyozzuk, mint a más-
salhangzókat. A fejlődni kezdő gyermek lelke ezeket a hangsulyos han~:
gokat ragadja meg s így már az arczvonás hangszínezet s a szavakban
levő magánhangzók összevetéséből igyekezik tájékozódni. A fejlődés' e
fokán, ha több olyan szót mondunk a gyermeknek, a melyben ugyan-
csak a magánhangzók vannak, de hangunk mindig egyenlő marad a
különböző szavak kimondásakor, a gyermek ezeket a szavakat egymás-
sal teljesen egyenlőknek' tartja. Ugyancsak erre az eredményre jutunk
akkor is, a midőn az egyes szavakból a mássalhangzókat kihagy juk és
csak a magánhangzót, vagy esetleg magánhangzókat mondjuk ki.

Ezen az úton haladva a gyermek, lassan-lassan megérti környeze-
tének egyes szavait s ekkor már úgy van, mint a felnőtt, a ki vala-
mely idegen nyelvet tanult ugyan a könyvekből s ha előtte lassan be-
szélnek, akkor a beszédből megért egyes szavakat s ezt egybevetve a
beszélő arczkifejezésével, taglejtésévei az, egyes szavakból igyekezik a
beszéd értelmét kitalálni. Arra most még nem képes, hogy ezeket a
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szavakat utánozza, még kevésbbé, hogy önállóan kimondja. Ugy van
mint az az idegen nyelvet tanuló, a kinek a szavak felújítják emléke:"
zetében, teszem fel a tárgyakat, képzeteket. de a tárgyak vagy képze-

, tek nem képesek még felidézni lelkében a megfelelő szavakat. De vala-
mint az ilyen tanuló, ha idegenek kőzé kerül, tudtára adja, ha máskép
nem, hát taglejtéseivel, hogy beszédjeket megértette, ép így akis
gyermek is elárulja, hogy igen is érti azt, a mit neki mond anak, s
képes arra, hogy a saját óhajtásait, vágyait sőt akaratját is arczjátéka-
val, taglejtésévei kifejezze. Minél jobban megértik a gyermek környe-
zetében levők a taglejtést, annál később kezd hozzá a gyermek a
hangok, szótagok és szavak utánzásához.

A szavak és a beszéd megértése rendesen megelőzi a szavak ki-
mondását. Vannak azonban esetek, a midőn egy-egy gyermek már
mielőtt értené a szavakat, utánozza, kimondja. A szavak első megér-
tése a négy hónap letolyása előtt nem szokott bekövetkezni. Mikor
kezd a gyermek szavakat utánozni, vagy más szóval beszélni, erre
nézvefia gyermek-psychológusok azt mondják: nagyon sok függ az
egyéni sajátságtóI. Altalában a leányok hamarabb megtanulnak be-
szélni, mint a fiúk s akad akárhány olyan leány, a ki még nem tud
járni, de már egyes szavakat kiejt; míg a fiúknál rendes dolog, hogy
előbb járnak s csak azután beszélnek.

A beszélés kezdetezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAz"dejébólnémelyek a gyermek szellemi képes-
ségeire következtetnek. Csakhogy a nézetek itt is eltérnek egymástól.
Az egyik rész azt állítja, hogy azok a gyermekek, a kik korábban
kezdenek beszélni, a képzetszérzés eszközeivel korábban rendelkeznek, a
mivel az agy működését korábban megkezdi, az ilyenek a művelődés
terén tovább is haladhatnak. A másik rész ezzel ellentétben azt állítja,
hogy a kinél a nagy-agy korábban kezd fejlődni, ezt a fejlődést koráb-
ban is befejezi. Az állatok agyrendszere is hamarabb kifejlődik s
ebből kifolyólag egyik-másik mozdulat végrehajtására hamarabb képe-
sek mint az ember. Minél hamarabb fejlődik az állat nagy-agya, :i;z
értelemnek annál alacsonyabb fokán állapodik meg. Igy van az ember-
nél is, nem azokból lesznek a legjobb tehetségek, a kik leghamarabb
kezdenek beszélni, hanem. igen is azokból, a kik később kezdik el a
beszélést. A kik így vélekednek, azok tévesnek mondják azt a felfogást,
hogy a képzetek és a fogalmak szerzése szavakhoz volna kötve. Min-
den gyermek egy csomó képzetet sőt fogalmat szeréz már akkorra, a
midőn az első szót ki tudja mondani. Valószínű, hogy az első fogalom
a mit a gyermek szerez, a táplá lékról való fogalom, melyre a gyermek
már korán szert tesz, akkor, a midőn a beszélésről még szó se lehet.

A szavak közül először érti meg a tulajdonneveket, azután azok-
nak a tárgyak nak a nevét, a melyek figyeJmét napról-napra magára
vonják vagy életszükségletei kielégítésére vonatkoznak. Mikorra a gyer-
mek oda jut, hogy az első abstrakt főnevet megérti, akkorra mar
százak ra megy azoknak a konkrét főneveknek száma, a melyeknek meg-
értését környezetének tudtára adja. Felnőtt korunkban meg leghama-
rabb elfeledjük a tulajdonneveket, azután azokat a főneveket, a mik



konkrét tárgyakra vonatkoznak. Az abstrakt fogalmak nevei sokkal
tovább megmaradnak emlékezetünkben.

Bármilyen fontos legyen is az, hogya gyermek a szavakat márzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
érti, a tulajdonképeni beszélésnek mégis első lépcsője az utánzás. Csak
annak a segélyével. képes a gyermek arra, hogy érzelmei, vágyai ki-
íejezésénél olyan szavakat használjon, a miket környezete tökéletesen
megért.

A. gyermek legelőször csupán a hangokat, később a ssotagokat,
végül a szavakat utánozza. A vizsgálódók véleménye egyezik abban,
hogy a gyermek hamarabb képes a magánhangzókat utánozni, mint
a mássalhangzókat, de már arra nézve, milyen sorrendben képes a
gyermek akár a magán-, akár a mássalhangzókat utánozni, nagyobb
eltérés van közöttük. Schultze, Buffon, Peres azt vélik: minél kevésbbé
kell valamely hang kimondásánál a gyermeknek magát megerőltetni,
az illető hang utánzása annál hamarabb bekövetkezik. Velök ellen-
tétben Preyer azt hiszi: azt a hangot utánozza a gyermek legelőbb,
a mit a legtöbbször hall tisztán. Épp azért nem is lehet olyan sorrendet
felállítani, a mely alkalmazható volna egyaránt minden nyelvre. Egyik
nyelvben az egyik, másik nyelvben a másik hangot hallja a gyermek
legtöbbször s a melyiket gyakrabban hallja, azt hamarabb is képes
utánozni, már csak azért is, mert a sokszor hallott hang. kép jobban
bevésődik a gyermek emlékezetébe. Nem a különböző, de még ugyan ,
abban a nyelvben is a szerint változik e sorrend, a mit s a mz·nt a
gyermek környezete beszél. Ennek 'a bebizonyítására legczélszerűbb
lesz, ha látjuk: milyen sorrendben észlelte néhány német megfigyelő a
magánhangzók utánzását. Ezek szerint a magánhangzók következő sor-
rendben jelentkeztek:

Szgúmund: a, é, u, o, í,ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAő , ű.
Schultze: é, a, u, o, e, í , ő, ű .

Semmzng: a, í . u, e, 'o.
Preyer : é, u, a, Ő, o, e, Ű . i .

A mint ezekből látható. Sigismund és Schultze megfigyelései na-
gyon hasonlítanak egymáshoz, de már mind Semming, mind pedig
Preyer véleménye nagyban különbözik tőlük.

Ugyanolyan különbség észlelhető a mássalhangzók utánzásánál is.
Schultze itt hat egymástól különböző időre eső fokozatot különböztet
meg. Nézete szerint e fokozatok a következők:

a) p, b, m, f, v, d, n,
b) 1, sz,
c l ch, j,LKJIHGFEDCBA
d) s.
e] r,
lJ k, g.
Loebúch szerint a mássalhangzók közül m az első. vele majdnem

egy időben lépnek fel v, b, p. Aztán következik: d, t, n, majd /, hj

ch, g, k, az s és r rendesen utoljára jelentkeznek.
Sigúmund azt mondja: A gyermek a mássalhangzók közül leg-

először s legkönnyebben mondja ki a b és m·et aztán n, d és ss- et ;



nehezebbek ezeknél azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAg ésLKJIHGFEDCBAw ; legnehezebben tanulják meg az (, ch,
,k-t s legutoljára az 1, s, r-et.

Vierordt nézete, hogy a mássalhangzók közül először az ajak- az-
'után a. nyelv- s később a torokhangok lépnek fel.

Mikor a gyermek. már egy csomó magánhangzót képes kimondani,
megkezdi a mássalhangzók kimondását is s ezeket rendesen valamely
magánhangzóval együtt egy-egy szótagba összefoglalva ejti ki. Az első
-szótagok: pa, ba , fa , va , ma, ta , da , na . Azt, hogy a gyerm.ek elő-
ször, különösen az ajak- és nyelvhangokat ejti ki, onnan magyarázzák
ki, mert a szopásnál a gyermek leülönösen ajak- és nyelvizmait gyako-
rolja.

Kezdetben a gyermek e szótagok jelentését nem érti. Kimondja,
mert beszéd szerveit gyakorolja s mellette gyönyörködik abban, a midőn
a sajá t hangját hallja. Ez az oka annak is, hogy az egyszer kimondott
szótagot egymás után számtalanszor ismételi. A szűlők és a gyermek
környezete azt húzi, hogy az, a mit a gyermek először mond, nem
lehet más, mint vagy az aPá-nak, vagy az anyá-nak a tneve s bár a
gyermek az első kimondásnál semmit se értett a szótagok alatt, a. fel-
nőttek később a gyermekre jóformán ráerőszakolják ezt az értelmet.
Ez az oka annak, hogy a legtöbb nép gyermeke az apa és az anya
jelölésére vagy ugyanazt vagy egymással nagyon közeli rokonságban álló
nevet használja. S ez nem csupán a műveltseg magasabb fokán álló né-
peknél van így, mert a mint Lubock kimutatta, az apa nevet 57 néger
nyelvben ajakhanggal epapa», ebaba_. «uaua»; efa», efará--nak, 17

négernyelvben nyelvhanggal «da», «dada», « tada», «ada»; c:oda»-nak

mondják. Az anya neve IS négernyelvben ajakhanggal : «ba»; «m a»,

«m am a»; »am a», «om m a» ; 33 négernyelvben pedig nyelvhanggal «na» ,

«nana», ene., enz"> , «nde •.

A szülők maguk is észreveszik s tudják milyen mássalhangzókat
tud a gyermek kimondáni s erre az ismeretre támaszkodva némelyik
családban valósággal külön gyermeknyelvet használnak, s ez a különös
gyermeknyelv sokszor nagy vidéken azonos egymással, benne aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAs z ó -

tagok kettőztetése is szerepel : tü-tü (= víz), cpu-pa. (= -kenyér), epi.

pi. (= csirke) stb. A szavak ilyen kettőztetése a nyelvek iker-sza-
vaira (ken-fen, nyal-fal, csiga-biga, iczeg-biczeg, lim-lom stb.) emlékez-.
tet, a melyekről azt tartják, hogy minél fejlődöttebb valamely nyelv,
annál kevesebb fordúl benne elő aránylag. Lubock azt állítja, hogy az
angolo, nérnet-, franczia-, görögnyelvben 1000 szóra alig-alig esik 2-3
iker szó, míg a braziliai tupz"-nyelvben 66, a hottentottában 75. a ton-
gában 166, az új-seelandi nyelvben pedig 169 ezredéket (16'9%) teszi
az ikersza vak száma az összes sza vaknak. Az ikersza vak azonban a kü-
1önböző fejlettséggel bíró nyelvekben különböznek egymástól, míg pl.
.a magyar nyelvben vagy az egyik vagy a másik hangzó elmarad, vagy
megváltozik, addig pl. az új-seelandz' nyelv ugyanazokat a szavakat is
ismételi. pl. a.hz"-ah~· . este, akZ"-aki = madár; aua-aua = völgy; de
már ava17,1[a-vanga = reménység stb.

Bár a gyermek, a mint említém, a kiejtett szavak jelentését kez-
detben nem érti, de azért tudatosan ejti ki. A kiejtés helyességét a



hallászyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAellenőrzi. Erről meggyőződhetünk, ha azt figyeljük meg, mit
esinal a gyermek akkor, a mikor valamely új szótag kimondása előszó'r
sikerül nála. A leggyakoribb az az eset, hogy kezdetben azZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAú j szetagot
az eddig hasznáit szótagokkal keveri: «pa-ma-ma-ma-mam», később
azonban akárhányszor ismétli. mindig csak ugyanazt mondja: «ma-ma-LKJIHGFEDCBA
m a-m a-m am ;» Igaz ugyan, hogy az élet későbbi szakában, mikor a.
gyermek e szavaknak a jelentését érti, erre a kérdésre: kit szeret a:
baba jobban? Igy felel: pamam. Csakhogy itt már nem a kiejtés forog
szóban, hanem inkább az, hogy a 'gyermek még vagy már nem tud a
két név között választani s tulajdonkép azt akarja mondani: a paPát
is, meg a mamát is.

Az első szó azonban nem minden gyermeknél a «papa» vagy a
«m am a», Sigismund gyermekének pl. az első szava «ei-a» volt. Az-
utczán a pereczes gyerek kiáltozott (Neuhack 1) .s a gyermek valahány-.
szor észrevette, azonnal jelentette: •ei-a /~

Ha az első szó utánzása sikerül, gyorsan követi ezt a többi is.
Kezdetben azonban inkább csak egytagú szavakat mondanak ki a
gyermekek a két és több tagú szavak utánzása csak később követke-
ZIK be. Ha ezeket utánozni igyekeznek is, két eset fordúl elő: vagy
kihagyják belőlök a nehezebb mássalhangzókat, vagy pedig az illető
szónak csupán az első, vagy a mi gyakoribb, az utolsó tagját mondják
ki. Hasonlít ehhez az az eset, a midőn az iskolába lépő gyermek kez-o
de.tben annak, a mit a tanító mond. csak utolsó szavait ismétli. Igen.
sok tanító tapasztalhatta ezt már. Én csak egy példát említek itt fel.
Mikor Ramsauer János Pestalozzi burgdorfi intézetébe kerűlt, a mester
szokásához képest szakadatlanúl mondta azokat a mondatokat, miket a:
gyermekeknek utána kellett volna mondaniok. Mivel minden mondat
e szóval végződött: «majom., a gyermekek folyton csak e szót ismé-
telgették «maJom~, «majom». Persze Ramsauer gyermeki együgyüsé-
gében azt képzelte, hogy az a «majom» senki nem lehet más, mint az,
a ki folyton a gyermekek előtt rikácsol s a ki őt az iskolába való
belépéskor megcsókolta.

Azok' között a szavak között, a miket a gyermek kimondani meg-
tanul, első helyen fordúlnak elő: a családtagok, a' környezet neve; Oa.
gyermek életszükségleteinek, a ruházatoknak a neve, ezt követik a
test, különösen a fej egy részei, a kedvencz tartózkodási helyek.

Ezekben a nevekben igen gyakran olyan mássalhangzó fordúl elő,
a mit a gyermek nem képes kiejteni. Az a kérdés: miként bánik el az
ilyen mássalhangzókkal ? E tekintetben két eset fordúl elő: a) kihagyja
a massalhangzőt, mint Sigismund fia a «Neuback e-nál és b) más mással-
hangzóval helyettesíti. Schultze inegkisérlette e kihagyás és helyette-
sítés szabályszerűségét bebizonyítani s azt mondja, hogy azt a magán-
és mássalhangzót, a mit a gyermek még nem tud kimondani, helyette-
síti azzal a rokonhangzóval. a mit már ki tud ejteni s ha a rokonhangok
közül egyet se tud kiejteni, akkor az illető hangot kihagyja. Ebből
következik aztán az, hogy egy és ugyanaz a gyermek egy és ugyanazon
szót a fejlődés különböző fokozatain küló'nfélekép mondja ki. A kiejtés.
nehézségének physiologiai oka abban v.an, hogy a mozgató idegek meg-
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felelő szálai még nem fejlődtek ki s bár a gyermek már tudja beszéd-
szerveit használni, nem képes mégse, egyes hangok kiejtésére. Nagyon
sok függ itt a gyermek egyéni sajátságától, de attól is: milyen hangzó
mellett fordúl elő az a hang, a melynek a kiejtése nehézséggel jár,
mert van a fejlődésnek oly 'foka, a melynek a gyermek egy-egy mással-
hangzot némely helyen ki tud mondani, más helyen pedig ez a ki-
mondás nem sikerű!. Mindezeket figyelembe véve láthatjuk, hogy e
kérdésnél az általánosítás igen nehéz.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Preyer úgy találta, hogy 30 k, sz, r , 1, hangokat hagyják ki a
gyermekek leggyakrabban, míg a g,LKJIHGFEDCBAk, x helyett d, t, n-et mondanak,
másokat pedig a szerint helyettesítenek különböző hangokkal. a mint
a szóban más-más helyen fordúlnak elő, Arra nézve, hogy a gyermek
egyénisége mekkora szerepet játszik a szavak kimondásánál, a saját
,tapasztalatomból említek fel egyet-mást. A kezem között levő munkák
írói megegyez?ek abban, hágyak, g, r kimondása a gyermeknek na-
gyon nehéz. En ismertem már gyermeket, a kinek az első szava a papa
és a mama után ~ká.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(= czukor), olyant is, a kinek «gá-gá» (= bocs-
kor) volt. Egy leányka pedig még 6 éves korában is z-et mondott az
1 helyett, (cró. = ló; «arma» = alma); egy másiknál pedig a k

egyenesen a j-t helyettesítette (<<K ú» = Julcsa). Hogya gyermekek az
z-et sokszor elhagyják, azt nagyon sokszor tapasztaltarn (táága = sárga;
dófaaka = lófark a j Adadaá = Aladár); de mással is helyettesítik (De-
beka = Rebeka, dagatta = ragassza.) Ugyanígy vagyunk az l-el is
(majacz = malacz; Duda = Gyula; Dati. később Dasei = ' Laczi; de
fütülók = fütyűlök; tz'nálok- csinálok; ellenben tóó = tok, tóóval =
tollal); mindenesetre érdekes volna annak az ismerete, hogy a magyar
gyermek, mely hangokat azokott kihagyni s melyeket s hol szokott
mással helyettesíteni.

Az imént említettem, hogy az egyik gyermek a czukrot «ká:t-nak,
a másik a bocskorát cgá·gá:t-nak mondotta. Az ilyen névadás a gyerme-
keknél igen gyakori. Darwzn fia egy éves korában valamikor enni akart,
mindig azt mondta: emum», Taineé: «ha»:», Strumpell leánya IQ hó-
napos korában ctz'bu»-nak mondta a madarat. Paola Lombroso által meg-
figyelt gyermek pedig a mikor valamit akart, azt mondta epel». Az a
kis leány, kiről az imént mondtam csak, hogy előbb a czukrot, később
azonban minden ehető és iható dolgot eká.-nak mondott, a széket jó
darabig csak eka-la-Iá .-nak hívta. Vannak gyermekek, a kiknél ez a
sajátságos ,szó-alkotás nemcsak ilyen szórványosan fordúl elő. Erről a
.gyermeki nyelvről még alább szólok.

Mennyi idős korában kezdi el a normális gyermek környezete
nyelve szavainak utánzását, az igen nagy részben attól függ: mennyit
foglalkoznak a családban a gyermekkel. A rendes körűlmények között
a beszéd kezdete az ötödik negyedévre esik. Deville leánykája I2 hónapos
korában 4, 13 hónapos 'korában 5, I4 hónapos korában 9, I5 hónapos
korában I5 szót tudott kimondani. Ettől kezdve a gyermek szókincse
egyre növekedett és pedig 16. hónapban 21, a 17-ikben 53, a 18-ik-
ban 27, a 19-ikben 57 új szóval, s mire 2 éves lett 739 szót volt képes
kimondani. Deville adatai azt bizonyítják, hogy aránylag a legtöbb szót



tanul meg a gyermek kimondani 19-25 hónapos koráig. Ezen túl már
nem növekedik annyira a gyermek szó bősége, de igenis többetzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAgon-

dolkodik.
Mikorra a gyermek 2 éves, akkorra már rendesen használ egy jó

csomó szót. A használt szavak száma egyénenként különböző. A Preyer
által felsoroltZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 0 megfigyelésből azt láthatjuk, hogy van olyan gyer-
mek is, a ki kétéves korában 173, de olyan is, a ki 1121 szó felett
rendelkezik. A kimondott szavak között legtöbb a főnév: 48.2-59.6%,

aztán következik az zge 21-330/0' amelléknév 5-9·2%-ig, más beszéd-
részek pedig együtt egy-egy gyermeknél 8·2-200J0-ig szerepelnek.

A ki a gyermek fej lődését s így beszédjét is meg akarja figyelni,
annak, ha azt kívánja, hogy adatai pontosak legyenek;' a következ őket
kell Preyer szerint szem előtt tartania:

1. Csak azt a megfigyelést szabad feljegyezni, a mit maga ész lelt.
A dajkák adataira nem kell semmit adni.

2. Minden tapasztalatot azonnal be kell vezetni az e czélra kéznél
levő naplóba. Egy óra, mulva már elfeledhetjuk a tapasztalat egyes
részeit.

3 A gyermeket a kisérlettel nem szabad megerőltetni.
4, Mindenféle gépies betanítást, a milyenek bizonyos udvariasságra

való szoktatasok, apró versikék mondatása stb., a mennyire csak lehet,
meg kell gátolni. Minél korábban hozzá szoktatják a gyermeket ahhoz,
hogy bizonyos udvariassági s közhasználat által bevett mozgásokat a
miknek az értelmét úgy se tudja, végezzen, annál" hamarabb vége lesz
amúgy is rövid ideig tartó s soha vissza nem térő költészetdús term é-
szetességének sannal nehezebb lesz hamisítatlan szellemi fejlődésének
megfigyelése.

5. Ha maga csak egy nap is nem ér rá a gyermeket megfigyelni,
gondoskodjék helyettesről, de ennek az észrevételeit szigorúan őrizze
ellen, és pedig azonnal, a mihelyt egy és más új dolognak tudomá-
sára jut.

6. Naponként legalább háromszor figyelje meg egy és ugyanazt
a gyermeket, Preyer e hat pont jához hozzá tehetnők még:

7. A saját megfigyeléseinek eredményét a másokéval hasonlítsa
egybe s ha különbseget talál, keresse az okokat.

A gyermek első mondata rendesen egy ~szóból áll. Csakhogy ez
a szó kezdetben csupán egy mondatot fejez ki, később azonban ugyan-
ezt az egy szót tó'bb mondat kifejezésére is hasznalja a gyermek. Mikor
a gyermek először mondja e szót: «bi~ (később «bz'd> = víz) csak annyit
jelent «vizet kérek», később azonban nem csak ezt fejezi ki vele, hanern
azt is: vizet látok, kiöntötték a vizet, meghozták a vizet, sőt : esik az
eső, stb. Az ilyen egész mondatokat kifejező szavak között a leggyako-
ribb a főnév és az ige, aztán következnek a határozó-szavak, néha elő-
fordul az indula t-ssá is, Az egy szóból álló mondatok kimondását
Stez"nhall és Sz"gz'smund is a 22-dik hónapban tapasztalta. Megértésüket
kettő segíti elő: a taglejtés, arczkifejezés és a kiejtés, tehát a jelnyelv
és 'a hangsúly. Később fellép az az eset, hogya gyermek két szóból
álló mondatokat mond, de 'nincs benne rag, pl. mikor azt mondja:
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cDidi kbzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAaz annyit jelent: Gizikének czukrot I vagy Gizike is kér
czukrot! A fejlődés fokán az is előfordul, hogy a gyermek már, használ'
ragokat, de egyik-másiknál a hanghasonlítást nem alkalmazza. En ezt a
val, vel-nél tapasztaltam. . Fiam még 4 éves korában is így mondta r
bot-val, osztoóval (-ostorral). Nem tudom, mások észleltek-e más ehhez
hasonlót, de az én fiamnál ez előfordult. Utánzásnak azért nem tartha-
tom, mert ilyen beszédet fiam nem hallott. Az zgeragozásnál ~ tájbeszé-
det még akkor is utánozza a gyermek, ha ezen csak ritkán hall beszélni.
Csurgó környékén a lá tz',· hal/i, aseondi (látja, hallja, azt mondja) kifeje-
zés előfordul azok között a gyermekek között is, a kiknek a szülői
nem táj nyelven beszélnek és gyermekeikkel maguk foglalkoznak leg-
többet.

Érdekes az cén» személynévmás használatának a módosulása és
alkalmazása is, mely jóval később lép fel, mint a birtokos névmás. (Az
~enyém> és «tz'ed» közötti különbség et abban a családban, hol több a-
gyermek, nagyon hamar megtanulja s ki is mondja.) A gyermek kez.
detben mikor magát érti, mindig kimondja nevét: cDidi ká»; Adadaá

iz" (Aladár ki akar menni). Preyer gyermeke 23/4 éves korában utánozta
az cén» és aLKJIHGFEDCBA«te» személynévmást. Csakhogy mikor azt mondta: cén .•

ez alatt rendesen más valakit értett, míg ellenben a «te» önönmagát
jelentette s csak 33 hónapos korában használta helyesen. Vannak azon-
ban esetek, a hol különösen a leányok már 20, 24, 25 hónapos koruk-
ban is helyesen használják az első személyű névmást. Bármikor kezdje
a gyermek az cén. helyes használatát, annyi bizonyos, hogy e haszná-
lat előtt benne már az «en» érzete jóval korábban kifejlődött. Preyer
tapasztalata az utánzást mutatja, Ezt gyakran látjuk a megszólításoknál
is, akár hány gyermek úgy nevezi először a családi körhöz tartozókat;
a mint ezt a felnöttektől hallja. Es ezért nem ritka az az eset, hogy
(különösen az első gyermek) apját, teszem fel cLajos> -nak, öreg apját
céaes apám> -nak, anyját «Lz'dz·.•-nek, öreg- anyját «édes anyám .•-nak
hívja.

A mondat - a mint tudjuk - az itélet nyelvbeli kifejezése. Mikor
tehát a gyermek mondatot tejez ki, sok esetben ítéletet is mond. Az a
kérdés most már, hogy a gyermek tovább halad-e a gondolkodási
működés útján, képese már most a kö'vetkeztetésre r A gyermek-psy-
chológusok lépten-nyomon figyelmeztetnek bennünket arra, hogy az
értelem .fejlődése nincs a nyelvhez kötve. Az értelem nyilatkozik már-
akkor, a midőn a gyermek még beszélni nem tud. A következtetésnek
is látjuk a nyomát már akkor, a midőn a gyermek a tagolt beszédre
nem képes. A gyermek itélet alkotása és következtetése az érzéki be-
nyomások alapján indúl meg. A gyermek észreveszi, hogy egyik esemény
a másikat közvetlenül követi. Ha egy és ugyanazon eseményt ugyanaz
a következmény többször követi, akkor a képzet között létre jő a
képzettársítás s a mint az egyik bekövetkezik, felújít ja a másik képzetet..
A gyermek pl. észreveszi, hogy apja a szekrényről czukrot ad neki.
Ha ez többször történik, akkor minelyt az apa a szekrény-felé közelít;
még inkább ha rajta, ott, a hol a czukor szokott lenni, valamit keresZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAj

akkor azonnal az jut a gyermek eszébe: e czukrot akar nekem adni»,



s ha már beszélni tud, akkor következtetésének ezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAzáró-tételét ki is fejezi.
A téves következtetésnek egy igen érdekes példáját említi Sigz"smund.
18 hónapos g:xermekének azt mondta, adjon a báránynak nehányZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAfű -

szálat enni. A gyermek csodálkozva nézte: mint eszik a bárány. Nehány
nap mulva látja a gyermek, hogy az úton egy pinty őke ugrál. A fiú
gyorsan lehajol,' szakít nehány szál fűvet, a madár felé tartja s neki
akarja adni. Bizonyosan így következtetett : «Az a másik állat megette
a fűvet, tehát ez is; mind a kettő mozog, tehát ezért fűvet is eszik».
Ha azonban már az értelem és gondolkozás fejlődésének körébe esik,
itt csak azért említem fel; mert a gyermek következtetésének ered-
ményét ki is fejezi, akkor, a mikor már beszélni tud.

II.

A gyermek és a műveltség alacsonyabb fokán álló népek nyelvé.
nek összehasonlításával különösebben Gutzmann foglalkozik-) s a pár-
húzamot a nyelv phonetikai elemeire, a beszédalakjára és ta~talmára
vonatkozólag vonja meg.

Láttuk, hogy a nyelv első elemei a tagolatlan hangokban a kia-
bálásban nyilatkoznak. Bleeck2) írja, hogy a busmannok és hottentották
nyelvében legkevesebb hat olyan esetteritő-hang (Schnalzlaut) van, a
mit a tagolt beszéd részének egyáltalában nem lehet mondani. Némelyek
azt hiszik, hogy e hangok még abból az időből való maradványok, a
midőn az ember még nem homo sapiens, hanem homo alalus volt. .

Az első mássalhangzók, a miket a gyermek ki tud mondani, az ajak-
és nyelvhangok közé tartoznak. A mint láttuk e hangok, aLKJIHGFEDCBAp, b, m, f,
v, n, t, d. A csendes tenger környékén vannak egyes tájnyelvek (a
rimatara, rurutu, tubai, raivavai) a melyekben csupán ez a két mással-
hangzó fordúl elő: p, v, m, t, n, ng, r . Az új-seelanmaorik nyelvében
pedig, a mint Hochstetter írja, csupán ez a nyolcz mássalhangzó van meg:
p, v, m, z, h, r , k. Ezek a népek aztán ép úgy elferdítik az európaiak
egyes szavait, akár a gyermek. A maorik, Hochstetter állítása szerint,
azt mondották az angoloknak: A ti nyelvetek szavai bemennek ugyan
a mi fülünkbe, de nem képesek a mi szánkból kiszabadúlni. Sámuelt:
pl. Hemara-nak, Dávid-ot Raviri-nak ejtik ki.

A gyermek szereti aszótagokat kettőztetni, láttuk azt is, hogy
e szótagkettőztetés sikerszavak annál kevésbé fordulnak elő" valamely ,
nép nyelvében, minél nagyobb fejlődésen ment az illető nyelv keresztül.

A gyermek szókincse szegényes,ezért kénytelen magán taglejtés-
sel s arczjátékkal segíteni. Minél alacsonyabb fokán áll valamely nép
a műveltsegnek, annál többféle s változatosabb a jelbeszéd nála. Az
indiánoknál a pantomimia a beszéd kiegészítő részét képezi- és mint
Mallery írja, sok esetben a beszédet helyettesíti. Pelo./J leírta s Romanes
Mallery után közli két különböző törzshöz tartozó indiánnak jelbeszédét,
a melyből az tűnik ki, hogy e két egyén -tisztán-pusztán jelbeszéddel

1) V. ö. M. Tképző. 1897. 397. 1.

2) «Ursprung der Sprache.»
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is képes egymást megérteni. Az első felemelte jobb kezét egész a sze-
méig s tényerét kifelé fordította, aztán jobbról-balra mozgatta, bal kezé-
vel az idegenre mutat s jobbjával északról keleti irányban egy görbe
vonalat ír le s ezzel azt kérdi; melyik észak-keleti törzshöz tartozol?
E kérdésre. a másik ismét taglejtéssel felel: «mountám-river». Itt nem
állapodnak meg, az első kérdi: mennyire van az ide? Azután csupán a
taglejtés segélyével olyan beszédet folytatnak, mintha, teszem nálunk
egy dunántúli egyszerű ember valami erdélyi emberrel találkoznék ösz-
sze, teszem fel Budapesten. De nemcsak az indiánok, hanem még az
európaiak között is ki van fejlődve a jelbeszéd. Tudjuk pl. azt, hogya
rómaiaknal meanyire ki volt fejlődve az ujjon való számolás, kezök és
ujjaik segítségével egytől-millióig bármely számot ki tudtak fejezni s
ha a nagy kíterjedésű római birodalom két külőn nyelven beszélő
embernek egymással üzleti összeköttetése volt, az ujj -számolás segélyé-
vel megértették egymást. Ilyen ujjon való számolástzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAhazánkban még a
mult században is alkalmaztak. Maróthi uram azt írja róla: (Aritmetika
42. 1.) «Bajos volna papiroson érthetőleg megmagyarázni». De nemcsak
a számok jelbeszédje. hanem egyéb jelbeszéd is van Európában. Dumas
Sándor ír le egy érdekes. esetet. Nápolyban történt. Egy syrakusai
fiatal emberrel egy örségi szolgálaton levő katona előtt mentek el.
Dumas kisérője s a katona egy nehányszor elfintorították arczukat. A
mint odább mennek, a fiatal ember csak annyit mond: Szegény ficzkö 1
Dumas kérdi kisérőjétől : mit mondott a katona? A fiatal ember azt
feleli rá: Szicziliai s engem jól ismer. Kérdestem tőle: hogy tetszik a
szolgálat? Erre ő azt jelezte: ha tisztjei jobban nem bánnak vele,
bizonyosan megszökik. Én erre azt fejeztern ki, hogy rám rninden
körülrnények között számíthat. Biztos vagyok benne, hogy néhány nap
rnulva nálam lesz. Ezek után harmadnapra Dumas Syrakusában volt az
említett fiatal embernél. Egyszer csak azt mondják neki: valaki akar
vele beszélni, de az ember nevét nem mondja meg. A fiatal ember
kimegy s látja, hogy a katona csakugyan megszökött! Ime mi mindent
képes még az európai jelbeszéd is kifejezni. Azt állitják, hogy a jel-
beszéd különben minden népnél egyenlő módon fejlődik. Dr. Scott már
a jelbeszéd nyelvtan ára vonatkozólag egyes szabályokat is állított fel.
Ilyen pl.: a jelzőt utána teszik a jelzett szónak ; a tárgy megelőzi az
állitmányt. Az ilyen szabályok nak a siket-némák tanításával foglalkozó
egyének tehetnék hasznát. Itt már a jelbeszéd ki van .fejlődve, de a
mint láttuk, ennek a kezdete meg van a gyermeknél is.

A gyermek kezdetben nem képes általánosítani, szavai csupán
képzeteket fejeznek ki, szókincséből nemcsak az abstract, de még a
gyüjtő nevek is hiányoznak. Erre példát találunk az egyes népeknél is.

. A Társas-ág szz'getek lakói külön-külön szóval fejezik ki: kutya-fark,
birka-fark, madár-fark, de nincs olyan szavuk, mely azt jelentené efarks ,
A mohz·kánoknál igen sok szó van, a mi a különböző tárgyak metszését
jelenti, de nincs olyan szavuk, a mely megfelelne a mi «metszeni-
igénknek. Az eszkimó elmegy fókát fogni, ezetet halászni, de nincs
olyan szava, melylyel ezt magát fejezhetné ki: halászni. Tasmania lakói
nem képesek az elvont fogalmakat kifejezni, de még e mellékneveket



se : kemény, puha, hideg, meleg, hosszú, rövid, kerek stb. Általában
Afrika és Amerika népei a konkrét dolgokat nagyon változatosan feje-
zik ki, az elvont fogalmak kifejezésében pedig nyelvük époly szegény,
mint: a gyermeké. .

A szótagok kettőztetése mellett a gyermeknél előfordúl az az
eset is, hogy az egyes szavakat megrövídíti s a különböző szavak alkotó
részeit egy széba összevonja. Az én fiam 21/~ éves korában rendesenzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
-elpa», «é-ma», később cé-papa», cé-mama» kifejezéseket használt az
edes papa, édes mama helyett-. A gyermeki nyelv e sajátságát az úgy-
nevezett «tömködő. (polysynthetikus) nye-lvekkel szokták egybe vetni,
a mely nyelveknek tudvalevőleg az a természetük, hogy egyetlen egy
széba különböző beszédrészek alkotá-részeit vonják össze. A grönlandiak
nyelvében pl. aulisar = halászni;LKJIHGFEDCBApearforZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA= valamivel foglalkozni;
jinnesuarpok = sietni s e szavakból összevonva: auiisariartorasuarpae
= sietett, hogy a halhoz érjen.

A gyermek egy és ugyanazon szóval néha épen az ellentétes
fogalmakat fejezi ki. Lindner gyermekénél a «föl» azt is jelentette «le> ;
a «meleg> azt is «hideg. > Preyer gyermekénél az cz'gen sok> ast is'
jelentette cigen kevé:;» ; a «nem» meg azt is «z'gen> . Azt is tudjuk, hogy
a gyermek, a lllidőn a mondatot egy szóval fejezi ki, ennek az egy
-szónak. a fejlődés későbbi fokán nagyon sok értelme lehet; de a mint
a gyermek mást meg mást akar vele mondani, máskép hangsulyozza;
A gyermek nyelvének e tulajdonságait az úgynevezett «külö'nködó"
.(assynthetikus) nyelvekkel szokták összehasonlítani, a melyekben egy
jel, egy szó sokszor ellentétes fogalmakat fejez ki. A chinai nyelvben
pl. «Ium = rendbehozni, de rendetlenséget tenni is; «yb = elégedett,
.de elégedetlen is. Máskor meg egyetlen jel annyit jelent, a mit mi csak
mondatsorokkal vagyunk képesek kifejezni s aztán a mint változik a
kiejtés: változik az értelem is, Az irott szavak értelmét pedig sokszor
maguk az illető nyelvet beszélők sem képesek kítalálni. Ennek a bizo-
nvitására felemlíthetem, hogy Confucz'us munkái (c Td-Hio» - és Tchong-

Yong» magyarázóinak száma magában Chinában ezerekre rúg s a
magyarázók művei, értelmezései csak a legritkább esetekben egyeznek
meg egymással.t) ,

A gyermeki nyelv és a nyelvek fejlődése között ezt a párhúza-
mot még tovább is lehetne vonni, küiönösen, ha a magyar gyermek
beszédjének megfigyelésére vonatkozó adataink volnának. Azt hiszem
.azonban, hogy már az' eddigiekben is megmutattam azt az útat, a
melyen haladnak azok, a kik a gyermek nyelvét a népek nyelvének
fejlődésével hasonlítják össze. Az én czélom pedig csupán ez irány meg-
jelölése volt,

1) Confupius-nak a szóban forgó két munkáját, valamint Lao-tse eTáo-te-kíng e ez,
művét Plaenckner fordította le németre s látta el magyarázó jegyzetekkel. (Kiadta Brock-
'haus, Lipcse. Egy-egy kötet ~ra 6 márka.) A fentebbi állítás a cTa-Hio» fordításhoz írt
-előszóből van véve (IX. 1.). Erdékes e munkában maga a tarta tom (az "ég-fia" pl. azt
jelenti, hogya császárnak a legjobb, legtökéletesebb embernek kell lenni); de emellett
.az is, hogy egy-egy jelnek a magyarázása sokszor lapokra terjed.
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Ill.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Mikor azt mondjuk; ez, vagy amaz az ember tökéletesen érti ezt
vagy amazt a nyelvet, e kifejezés alatt rendesen kettőt értünk:cbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa ) é r t t '

a kimondott szavak és mondatok jelentését és b) a maguk helyén és
idején m o n d j a k t " az illető nyelv szavait. A mi zavarólag hat akár a
megértésre, akár a kimondásra, az zavarólag hat magára a beszédre is.
A beszédbeli fogyatkozásokat rendesen az idegrendszerre szokták vissza-
vezetni s a mint a beszélésnél számba jövő idegeknek háromféle iránya
van, épp úgy ezzel kapcsolatban a beszélési zavarokat is három cso-
portra osztják: a j benyomási vagy észrevételi, b ) központi és c ) kife-
jezési vagy tagolási zavarokra. Lassuk ezeket rendre.

A b e n y o m á s z ' vagy észrevételi zavarok közé tartoznak a süketség,
nehéz hallás és a lelki süketség. Hogy a nehéz hallás és a süketség ac
felnőttek között előfordúl, azt bizonyítgatni felesleges; Tudjuk, hogy
ha a süketség az egyénnel vele született, akkor süket-némaság lesz
belőle. A gyermek is süket az első napokban s később is csak a na-
gyobb hangokat hallja. Ritkább eset az úgynevezett l e l k z " s ü k e t s é g , a-
mely mellett az egyén jól hall, beszélni s olvasni is tud, de bizonyos
szavak utánzására s megértésére képtelen. Ehhez hasonló eset előfordúl
a nagyobb gyermekek között .is, kik egészen rendes en hallanak, azo-
kat a szavakat, miket már ismernek, egészen helyesen mondják ki,
néha azonban a midőn hozzájuk beszélünk, néha bármennyire figyelje-
nek látszólag, azért szavainkat nem értik meg; azt hiszszük nem egy
esetben, hogy valóságos süketek. Ez a lelki süketség előfordúl még az
iskolás gyermekek között is. Arra is van adatunk, hogy a mit a gyer-
mek előtt gyorsan mondunk, azt nem képes utánunk mondani, de ha
ugyanezt lassan mondjuk, az utánmondásnak semmi sem áll útjában. A
benyomási .zavarok e fajtája valószinűleg azon alapszik, hogy az érző-
idegek végpontjai s ezek középpontja között a gyermeknél m é g nincs,.
a felnőtteknél pedig m á r nincs meg a kellő összeköttetés. .

A k ö zé p p o n t i zavarok a szerint oszlanak különböző csoportokra, a
mint a központok más meg más része, vagy pedig más meg más ideg-
szál van a felnőttnél megtámadva, vagy a gyermeknél még nincs tel-
jesen kifejlődve.

a ) A midőn az é r ző - i d e g e k k ö Z é p p o n t j a sérült, beáll a s zó s ü k e t s é g .

A beteg hallja a hangot, de a szavakat nem érti s nem is tudja ki-
mondani sem az írott, sem a nyomtatott betűket nem tudja elolvasni ..
A szótagolás helyes, de maga a beszéd érthetetlen, mert néha a szó-
tagokat, máskor meg a szavakat össze-vissza forgatja, viszasán hasz-
nálja. A gyermeki beszéd fejlődésének is van olyan foka. Mikor még-
az érző-idegek középpontja nincs teljesen kifejlődve, akkor a gyermek
bár jól hall, de a szavakat m é g nem tudja kimondani. Vannak egyes
szavai, miket önkéntesen használ, de értelmüket nem tidja s egymás-
sal felcseréli. Később kimondja az egyes hangokat, de szóvá össze-
fűzni nem tudja. A szavak közül először az egytagúakat mondja ki,
később a két és több tagúakatis. Ez a mellett bizonyít, hogy az érző-
idegek központjában legelőször a h a n g , aztán a: s zó t a g s végül a szavak
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középponti idegcsomeja fejlődik ki. Ezt a feltételt csak megerősíti az a
tény, hogy .a gyermek hamarabb utánozza a dallamot, mint a beszédet.cbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

b ) Ha az érző és' mozgató idegközpontokat ö s s ze k ö " t ő i d e g s zá t

sérűlt, akkor a beteg hallja s meg is. érti, a mit neki mondanak, de az
előtte elmondottakat nem képes utána mondani. Szőtagolni, olvasni tud,
<ie könyv nélkül semmit sem képes elmondani. Ha a gyermeknél az
idegszálak még nincsenek teljesen kifejlődve, akkor már több szőt ért,
őnállólag is használ.jcsakhogy nem azt a .szót mondja, a melyiket éppen
kellene; a rokonhangzású szavakát felcseréli egymással, még akkor is,
ha az illető szót rnondják előtte. Ide tartozik az is, a midőn még a
3-4 éves gyermeknek is minduntalan megbotlik a nyelve s minden
igyekezete daczára is más szót mond, mint a mit kellene, pl. apját
akarja hívni s anyja nevét kiáltja.

c ) Ha a sérülés a m o zg a t ó i d e g e k k ö zé p p o n t j á b a n van, akkor a
beteg hallja a hangokat, meg is érti, de beszélni nem tud. Ennek meg-
felel a gyermek fejlődésében az az időpont, a midőn már a gyermek
elég jól hall, mellette elég értelmes, egyes hangokat ö i zk é n t e l e n ü l egé-
szen helyesen ejt ki, de azért a hangokat u t á n o zn i nem képes. A moz-
gató idegek központja fejletlenségéből származik az is, hogy a gyer-
mek és sok felnőtt is bizonyos egyének, különösen idegenek előtt bá-
tortalan. elfogúlt, szeretne beszélni, de zavarodottságában nem tud s a
jó gondolatuk mindig útólag jutnak eszébe. •

d) Midőn a sérülés, a z é r ző - z " d e g e k központját a fo g a lm a t - a l k o t ó

központokkal ö s s ze k ö tő z " d e g s zá l o n , vagy idegszálakon van, akkor a
beteg a beszédet nem érti meg, de értelem nélkül olvasni, vagy vala-
kinek valamit utána mondani tud. Ennek megfelel a gyermeknél az a
fejlődési fok, a mikor már a gyermek hall, de nem érti a mit beszél-
nek. Az értelem nélküli hangokat e s e t l e g utána mondja másoknak, de
az ö ' n k é n t e s utánzásra képtelen.

e ) Ha· a fo g a l o m - a l k o t ó központokat a m o zg a tó idegek középpont-
jával ö s s ze k ö tő - i d e g vagy idegek sérültek, akkor a beteg megérti a
szavakat, utána is tudja mondani, de magától beszélni nem tud. Ennek
megfelel a gyermek fejlődésében az az idő, a midőn már a gyermek
ki tud egy [ó csomó szót mondani, de belőlük mondatot alkotni nem
képes. Azt is tudjuk, hogy ha már a gyermekek mondatokat mondanak,
némelyek nagyon vontatva, mások meg akadozva beszélnek. Keresik
a megfelelő hangokat s e közben az akadozás néha annyira megy,
hogy csak azok értik meg a gyermek beszédét, a kik folytonosan
kőrülőtte vannak. Ez az akadozás azonban nagyon különbözik az értelem
nélküli gagyogástói, mert míg a gagyogásnál· a nyelvidegeket olyan
ingerek izgatják, a miket megfigyelnünk, ellenőriznünk nem lehet. addig
az akadozásnál egyrészt az é r ző - i d e g e k k ö Z p o n t j á n a k , másrészt a fo g a l -

m a t - a l k o t ó k ö zp o n to k k a n g b e ü részéből a m o zg a t ó i d e g e k k ö Z é p p o n t j á b a

vezető i d e g s zá l a k játszák a főszerepet. De különbözik e i a d a d o g á s t ó i

is, mert ennél meg a fogalmat alkotó központok k a n g - és r zó t a g b e l i

részéből a mozgató idegek középpontjába vezető idegszálak vannak
megtámadva.

A d a d o g ó k az egyes hangokat helyesen ejtik ki, de a mássalhang-



zókat nehezen tudják az utánok következő magánhangzókkal egybe-
kapcsolni. A dadogás a normális gyermeknél is előfordúl néha, db
rendes körülmények között csak akkor, a midőn még nincs meg a
szavak kimondásábana kellő gyakorlása, vagy ha fél és zavarban vam.
Ez esetben azonban a baj csak ideig-óráig tart. Mihelyt kellőleg gya-
korolta már magát a szavak kimondásában vagy nem fél a fenyege-
téstől s bűntetéstől, elmúlik a dadogás magától is. Különben is a dadogás
nem jelöli a fejlődésnek olyan fokát, a melyencbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAm z" n d e n gyermeknek
keresztül kellene mennie, Van olyan gyermek, a ki sohase dadog, mások
meg az idegszálak teljes kifejlődésévei róla teljesen lesz oknak. Innen
van, hogy akárhány szülő a dadogó gyermek láttakor azzal vigasztalja
magát; majd elnövi. Ebből kitünik egyszersmind az is, hogy a d a d o g á s

g y ó g y í t á s á t csak az a módszer érheti el, a mely a megfelelő idegszálak
teljes kifejlesztését tartja szem előtt. A gyermek-psychologusok vizsgá-
latai a mellett tanúskodnak, hogy a d a d o g á s nem olyan baj. a mely ö r ö : '

k ö t h e t ő volna, d e igen is r a g a d ó s , A mely gyermek sokat érintkezik
dadogó egyénekkel, a legegészségesebb idegek daczára is dadogóvá
válhatik. Innen van az is. hogy a dadogóknak néha a gyermekeik .js
azok, Épp e r a g a d ó s természet hozza magával azt, hogy a d a d o g á s t

olyan szervezeti hibának kell tekintenünk. a melylyel a t a n í t ó i p á l y á r a

senki nem léphet ; sőt még az is megg ondolandö : lehet-e olyan egyén
is tanító, a ki nem' dadog ugyan, dekinek, a mint mondani szoktuk,
minduntalan «elszalad a nyelve.»

Midőn a fogalmat alkoto központoknak s zó t a g és s , zó b e l z ' részét a
mozgató idegek központjával összekötő idegszálak nincsenek eléggé
kifejlődve, akkor megtörténik, hogy bár a gyermek már önkéntesen
ejt ki egyes szavakat, némely hangot kihagy, másokat pedig felcserél
egymással. Így aztán hibásak lehetnek az egyes szótagok, de a belőlök
alkotott szavak is. Némelyik gyermek pl. mielőtt azt a szót kítudná
mondani « D a - t i » (Laczi) következetesen azt mondja : e D z ' - t a , . , A « d z ' -

t á , . - t (licza) meg c d a - t z ' » - n a k ejti ki.
j ) A midőn a sérűlés a fo g a lm a t a l k o t ó k ó : zp o n to k b a n van, akkor

a felnőtteknél hülyeség s nagyobb fokú sérülés es etén őrültség is áll be.
Ezeknek a beszédje is nagyon hasonlít a gyermek beszédjehez. P r e v e r

hosszú sorát nyújtja itt is a hasonlatosságnak. En csak kettőt említek
ezek közűl, Vannak olyan őrültek, kik egyre beszélnek, kiabálnak még
akkor is, a midőn már a beszédtől tökéletesen berekedtek. A gyermek
pedig ha elkezdi, néha addig gagyog és beszél, míg teljesen bele nem
fárad. Vannak olyan betegek, a kik a legközönségesebb s a minden-
napi életben előfordúló tárgyak használasi módját elfeledik, a villával
akarják a levest enni, sőt nem képesek még a szájukat se megtalálni.
A gyermek fejlődésében is van olyan fok, a midőn még az újját se
képes a szájába tenni s a legközönségesebb tárgyak használási mőd-
járól mit se tud. Ez a két példa is mutatja már azt, ,hogy a vissza-
fejlődés útja itt is összehasonlítható a telfelé való fejlődés útjával.

A k z fe j e z é s i vagy szótagolási zavaroknak a felnőtteken való meg-
figyelése igen nehéz, mert a mint láttuk, a központi zavarok végered-
ményükben kifejezési zavarokban jelentkeznek. E. nehézség daczára ész-



leltek már olyan esetet,a midőn a mozgató . idegek középpontját a
beszélés külső szerveivel összekötő ideg volt megtámadva s olyant is,
a midőn a tagolt beszéd szervei voltak megsérűlve. A kifejezés fogya-
tékosságának mérve attól függ, hol van az ideg megtámadva. Ha a
megtámadás közel van a mozgató idegek központjához, akkor a beteg
hallja és megérti a szavakat, de beszélni s valakinek valamit utána
mondani épp úgy nem tud, rnint a központi zavarok e) esetében. Azon-
ban ha a sérülés közel van aperipheriához, pl. a nyelv alatti idegben,
akkor az illető csupán egyes hangokat (k, r, sz, 1) nem képes kiejteni.
A hasonlatosság itt is meg van. Míg a gyermek beszédszervei s e szer-
veket mozgató idegek nincsenek eléggé kifejlődve, addig a gyermek
vagy semmikép nem, vagy csak nagyon fogyatékosan tudja a tagok
beszédhangjait kifejezni. Milyen sorrendben lépnek fel a hangok, azt
már láttuk s tudjuk, hogy ha lehet a felnőtteknélcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAs e l y l J z ' t é s r ő l beszélni,
még inkább lehet a gyermeknél.

IV.

Az arabok XII. századbeli Rousseauja, E b n T o p h a i l , a mint tud-
junk, e Hai Ebn Yokdhans (A természet embere) czirnű regényében le-
hetségesnek tartotta, hogy a tenger hullámai által egy lakatlan szigetre
vetett csecsemő, bár csupán az állatok között él, 21 éves koráig annyira
fejlődjék, hogy magának pozitiv' vallást alkosson. Ez a regény a gyer-
mek beszéde fejlődésével kapcsolatban önkéntelenűl is azt a kérdést juttatja
eszünkbe: vajjon a mai kor gyermeke, ha már kiskorától fogva teljesen
magára volna hagyatva s legfeljebb egyenkorú társaival érintkeznék,
képes volna-e magától megtanulni a tagolt beszédet"( Mikor e kérdésre
gondolunk, mindenek előtt azt kell feltételeznünk, hogy az illető gyer-
mek a táplálék hiánya miatt nem veszne el éhen.

A fejlődés tanának hívei s a gyermek-psychologusok foglalkoznak
e kérdés fejtegetésével s azt állitják, hogy nagy a valószínűsége annak,
hogy a gyermek a tagolt beszédet magától is' megtanulná. Ennek a
hypothesisnek ,bizonyítására felhoznák azt, hogy igaz ugyan, hogy. a
beszédet nem örökölhetjük, mindenikünk a saját erejéből tanulja meg,
de velünk születik a beszélésre való képesség. A gyermek a' mai kor
embereinek agyrendszerét örökli. Az agy lassan-lassan fejlődik, s nem-
csak az illető idegközpontok alakulnak ki, de létre jő ezek között az
összeköttetés is s így physiologiai szempontból semmi sem áll a beszé-
lés megtanulásának útjába. Az is igaz, hogy a gyermek rendes körül-
mények között a beszédet utánzásból tanulja meg, de amint már láttuk,
a gyermek egyik-másik tárgynak, cselekvésnek olyan nevet is ad néha,
a mit még soha senkitől se hallott. (K á = czukor; g á - g á - g á = bocskor ;
k a l a l a = szék stb.) Ez a névadás némely gyermeknél nemcsak ilyen
szórványosan fordul elő. Voltak már olyan esetek, a midőn egy-egy
gyermek egész CSOqlÓ ilyen fel talált szót használt beszédjében.

H a l l e írja: r Sóo-ban Boston egyik külvárosában egy családnak
iker-gyermeke született. A gyermekek minél jobban növekedtek, annál
jobban megszerették egymást. Egész gyermekkorukat együtt töltötték,



egymással játszottak. A rendes időben elkezdték a beszélést. Ez a beszéd
azonban nem szülőik anyanyelve volt, sőt inkább ettől nagyon is elütött.
A család többi tagjai s különösen a szülők mindent elkövettek arra
nézve, hogy őket e sajátságos beszédrőlleszoktassák. Minden fáradságuk
kárba veszett, mert egyetlenegy angol sz6t se tudtak belőlük kihozni.
Még az apát s anyát sem mondták a szokásoscbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAp a p a . m a m a kifejezéssel.
A gyermekeket, a -rnikor már 6 évesek voltak, nem tudták iskolába
adni, mert nem tudtak angolul. A saját találmányú beszédjökön azonban
maguk között épp oly folyékonyan beszéltek, mint a velük egykorú
gyermekek az anyanyelvükön. Dr. H u n is említ ehhez hasonló esetet.
A két éves kis leányka nem tudta anyanyelve szavait kimondani, hanem
a körülötte levő tárgyak jelölésére maga alkotott új neveket. Ha szülői
a család társalgási nyelvén beszéltek vele, azt megértette, felelt is a
kérdésekre, de a saját találmányú szavakkal. A leánykának volt egy
öcscse, ki nála 18 hónappal fiatalabb volt. Ez a fiú nénje nyelvét töké-
letesen eltanulta s a két testvér ezen a nyelven beszélt folyton egy-
mással. A szülők angolok voltak, a család társalgási nyelve az angol
volt. Dr. Hun egész szótárt állított egybe a leányka nyelvéből, a sza-
vakból egy jó csomó hasonlít a franczia szavakhoz. Nem lehetetlen,
hogy a leányka akkor, a midőn beszélni kezdett vagy a szolgaszemély-
zet valamelyikétől, vagy a család valamelyik látogatójától hallott ezek-
hez hasonló franczia szavakat. Van a gyűjteményben 2 I olyan szó, a
melynek eredetét nem lehet kimutatnis a mely a szerint jelentett mást
meg mást, a mint más meg más helyen fordult elő, pl. eodo s-nak az
értelme így változik: « m a - o d o » = kimegyek; « g a r - o d o » = hozzátok a
lovat; « to u t - o d o » = mindenki elment. Gyakoriak az iker-szavak is.
c m zg n o -m zg n o > = víz, ruha, fürdő; « g o - g o > = czukor, édesség s más
ehhez hasonló.

Arra is van adatunk, hogy ha nagyobb gyermekeket hagynak
magukra, ezek is alkotnak szavakat. F a r r a r írja, hogy néhány kanadai
és indián falú olyan elhagyott gyermekei, kiket napokon át magukra
hagynak, valósággal k ü ló ' n nyelvet beszélnek, a melyet mások kivülök
nem értenek meg. M o j J a t meg a dél-afrikai falvak gy.ermekeiről írja
u!,yanazt.

Ezek a tények arra a meggyőződésre vezették a fejlődés tanának
híveit és a gyermek-psychologusokat is, hogy a mai kor gyermeke
teljesen magára hagyatva is képes volna a tagolt beszéd megtanulására.
Bizonyítékaik támogatására felhozzák még azt is, a mit úgyszólván
lépten-nyomon tapasztalhatunk, hogya siket-némáknak mintegy ösztön-
szerű képességük van a j e l - b e s zé d alkotására; a természet következetes-
sége éppen abban nyilvánul. hogy ha az ép érzékű gyermek nem
utánoz hat ja mások szavait, ösztönszerűleg alkotja a tagolt-beszéd szavait.

(Csurg6.)

P e th e s J á n o s .
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Tisztelgések.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.

Egyesületünknek nagy számú küldöttsége tiszteigett április hó
24-én méltóságos dr.cbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAAxa m é th y Lajos miniszteri tanácsos úrnál, abból
a czélböl, hogy mult évi közgyülésünk határozataképen átnyujtsa a
tisztelettagsági díszoklevelet.

A küldöttséget dr. K o v á c s János .elnök vezette, ki a következő
üdvözlő beszédet mondotta:

«Méltóságos Min. Tanácsos Úr 1 Midőn a T. T. O. E. legutóbbi
közgyülésén Méltóságodat egyhangú lelkesedéssel tiszteletbeli tagul
választotta, ezzel nem csupán a Méltóságod érdemei iránti tiszteletét
akarta kifejezni, hanem első sorban és legfőkép háláját akarta tanu·
sitani Méltóságod iránt. Méltóságod jelöltetett ki, hogy elébb ~a képzök
s azután az egész népokt. ügyét vezesse s Méltóságod ebbe a hatás-
körébe nem csupán a szigorú lelkiismeretességű tisztviselő buzgó köte-
lességteljesítését vitte be, hanem belevitte az ügynek erős' szeretetét is.
Es ezt a szeretetét kiterjesztette az ügynek szerény munkásaira, reánk
tanítóképző tanárokra és a mi egyesületünkre is. Mi mindig azzal a tudat-
tal jöttünk ide, hogy Méltóságodban ügyünknek jóakaró barátját fogjuk
föltalálni, és ebben a reményünk ben sohasem csalatkoztunk. És hogy
Méltőságod ügyünk érdekében tett előterjesztéseinket nemcsak szive-
sen togadta, hanem azután is állandóan gondjában tartotta, arról tanús-

kodnak azok az eredmények, a melyeket az utóbbi években a tanító-
képzés ügyének fejlődése fölmutathat. Ezek fölött érzett hálájának akar
egyesületunk kifejezést adni, midőn most ama legnagyobb kitüntetés
jelét nyújtjuk át, a melyet, mint egyesületünknek, adni módunkban van.
Kérjük Méltóságodat fogadja ezt olyan szivvel, a mint adva van és
emlékeztesse ezen oklevél mindig arra, hogy azok, a kiknek ügyében
(áradozott, elismeréssel és hálával zárják ezért szivükbe Méltóságodat.
Oszinte szívből kivánjuk, hogy ügyünk S az egész népokt. ügy javára
.az Isten Méltóságodat még hosszú ideig tartsa meg és éltesse jó egész-
ségben, lankadatlan tevékenységében. Éljen 1. (Élénk éljenzés)

Axaméthy Lajos min. tanácsos úr az elnök beszédére mondott
válaszában mindenekelőtt megköszönte az egyesületünk részéről jött elis-
merő kitűntetést. Kifejezést adott azon felfogásának s benső meggyőző-
désének, hogy oly ügyosztály élén áll, melyben a tárgyi érdekek a
szubjektiv, személyi érdekektől alig választhatók el; de midőn ez
utóbbiakat kell mérlegelni, mindenkor és feltétlenül az igazságnak és
méltányosságnak kell ervényesülnie. Ép ezért örvend e kitüntetésnek.
mert abból azt látja, hogy az az irány, melyet eddig követett s melyet
ez után is szándékozik követni, a tanítókka leendő ifjak tanítóinak, a
képző tanároknak s azok orsz. egyesületének is elismerésével találkozik.



A Tanítóképző-Int. Tanárok Orsz. Egyesületében ő mindig valódi munka-
társát látta s örömére szolgál, ha a népoktatás s különösen a tanító-
képzés emelésében álló egyazon czél felé vállvetve, közös munkával és
közös erővel törekedhetik. Ebben az irányban kéri továbbra is az egye-
sület bizalmát és támogatását.

Majd biz aImas beszélgetésbe eredt a küldöttség tagjaival s ezen
közben még inkább éreztette azt a szeretetet, melylyel a tanítóképzés
ügyének minden munkása iránt viseltetik, de érezhette ő is, hogy mind-
azok, kik őt ismerik, valódi és benső tisztelettel és odaadó bizodalom-
mal vannak az ő nemes egyénisége s általános működése iránt.

II.

Április hó 27-én nyujtottuk át dr.cbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAW la s s z ' c s Gyula vallas- és
közoktatásügyi m. kir. miniszter úrnak azon kérvényt. melyet - a kö-
vetkező évi költségvetési javaslat idején - évről-évre felterjesztünk s
mely kiterjed mindazon óhajtásokra, melyek a tanítóképző-intézeti
tanárság anyagi helyzetének egyetemes és általános jobbírását czélozzák.

Ugyancsak ez alkalommal .adtuk át a mult évi közgyülés s a
legutóbbi választmányi ülés határozatából a k a t h . t a n í t ó k é p ző - t a n á r o k

n y u g d í j - ü g y e t á r g y á b a n szerkesztett kérelmünket.
Végül .egyesületünk állam segélyezése tárgyában írt kérelmünket

is ezúttal terjesztettük be. .
A szép számú küldöttséget dr. K o v á c s János elnök vezette, ki a

következő beszédet intézte a miniszter úrhoz:
cNagyméltóságú Miniszter Úr l Kegyelmes Urunk!

A tanítóképző Tanáregyesület nevében bátorkodunk mély tisz-
telettel átnyujtani Exc.-ádnak az egyesületnek ez évi fölterjesztését ; ez,
évben már a. r o-diket egyesületünk fennállása óta. Ebben szoktunk
köszönettel elszámolni az elért eredményekről s egyúttal rámutatni a
még orvoslásra váró bajokra. Egyesületünk 10 éves életének fele Nm.-od
bölcs kormányzása alá esik és a legbensőbb hála érzet évei ismerjük el,
hogy ezen idő óta é v r ő l - é v r e t ö ' b b a m e g k ö ' s zö n n i v a l ó n k é s k e v e s e b b a

k é r n i v a l ó n k . Mult évi kérésünkre is kegyes volt Exciád gyors segítsé-
get nyújtani, a midőn a g y a k o r l ó - z ' s k o l a z ' tanítók egy részét segédtanári
állásokra méltóztatott a költségvetésbe felvenni.

Állandó kérése volt egyesületünknek, hogy a tanítóképző tanárok
létszámaból a p o lg á r z ' · k é p ző k tanárai kívétessenek. A lefolyt évben ebben
az irányban is oly intézkedéseket .tett Exciád, a melyeknek egyszerű
logikai következményeként várhatjuk ezen óhajtásunk teljesülését.

De mindezeknél nagyobb jelentőségű Nm.-odnak azon elhatáro-
zása, a melylyel a tanítóképző t a n á r k é p zé s ügyének rendezését ke-
zébe v e t t e és azt gyors kézzel a megvalósulás küszöbéhez juta tta,
Tanítóképzésünk jövő fejlődésének biztosítását látjuk ezen intézkedésben.
A magyar népoktatás j ö v ő v e ze t ő e l e m é r ő l gondoskodott ezzel Exciád.
A tanárképzés ügye ezen elsőrendű jelentőségénél fogva. egyesületünk-
nek is állandó gondját képezte s éppen. ezért általános megnyugvással
fogadtuk Exciádnak erre vonatkozó kijelentéseit.
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illető pontjára bátorkodunk fölkérni Nm. figyelmét. Azok közül a segéd-
tanárok 'közül, a kik rendes tanári funktiókat végezn ek, sokan vannak,
a kik már 5 év óta seg édtanárkodnak, -a kik 30' éves korukon tul,
még mindig nem juthattak r. tanári kinevezéshez. A segédtanári intéz-
mény különben is hátraveti a tanítóképző tanárok előmenetelét a közép-
iskolai kartársakkal szemben. de az utóbbi években szokásba jött új
eljárás még sulyosbítja a helyzetet. Értem ez alatt azt, hogy most az
új emberek nem is rendszeresített segédtanárokká neveztetnek ki, ha-
nem csak m e g b í zá s t kapnak a tanári teendők végzésére. S végezn ek
qualifikált emberek rendszerint rendes tanári teendőket, -rendszeresített
évi fizetés nélkül és a nélkül, hogy az így eltöltött idő szolgálati
idejükbe beszámíttatnék, egy napidijas jogi állapotában. Alázatos kéré-
sünk az, hogy a megbízottak intézményét, mint törvényen nem alapulót,
a mikor csak elkerülhető, teljesen mellőzni méltóztassék és hogya rendes
tanári teendőket teljesítő segédtanárok előléptetését úgy kegyeskedjék
rendezni, hogy az ilyenek legfölebb 3 évig maradjanak s. tanári állásban.

A n ő t ' t a n e r ő k szolgálati viszonyai az alsóbb fokokon még sulyo-
sabbak, mint a férfiaké. Reájuk nézve az az általános kérésünk, hogy
a férfiakkal egyenlő elbánásban méltóztassék őket részesíteni.

Egy második folyamodásunkat a katholikus tanítóképzők tanárai-
nak nyugdíjügyében bátorkodunk benyujtani. Ezen képzők egy nagy
részének fentartó hatósága még mindezideig nem vette igénybe alkal-
mazottai számára a felekezeti tanárok nyugdíjáról szóló állam törvény
jótéteményeit s így az ott alkalmazott tanárok jövőjükre nézve teljes
bizonytalanságban élnek. Erre nézve azt bátorkodunk javasolni, hogy
az 1894. XVII. t.-cz. 4. §-ának indokolásara való hivatkozassal egy figyel-
meztető rendeletet méltóztassék a fentartó hatóságokhoz kibocsatani.
Bízunk azonban Exciád bölcsességében, hogy ezen vagy más módon
meg fogja találni az útját annak, hogy a késedelmezö hatóságokat a
törvény jótéteményeinek igénybevételére rábírja, hogy így ott működő
kartársaink jövője is elvégre biztosítva legyen.

Végül tisztelettel benyújt juk alázatos kérvényünket, hogy egyesüle-
tünknek állami subventióját ez évre is megújítani méltóztassék.

A tanítóképző tanárság kisebb létszáma miatt aránylag csekély számé
tagoknak kell az egyesületet fenntartani s így Exc. kegyes támogatá-
sát kérjük továbbra is, hogy egyesületi működésünk fennakadást ne
szenvedjen. Kérjük Exciádat, hogy ezen kéréseinket is eddig tapasztalt
jóakaratával méltóztassék elintézni.

A miniszter úr őnagyméltósága igen szivesen fogadta a küldöttséget.
Felemlítette azt a nehéz helyzetet, melyben a kultuszminiszter költség-
vetésének elkészítése idején van, s rámutatott tárczájának egyes ágaira,
melyek a jövőben okvetlen nagyobb mértékben veszik igénybe aköltsé-
geket. Mindazonáltal igérte, hogy a benyújtott kérvényeket behatóan
fogja tanulmányozni s az abban foglaltakat teljes méltánylattal és jó-
indulattal fogja mérlegelni.

Majd a kérvények némelyike tárgyában bővebb beszélgetésbe is
eredt a küldöttség tagjaival;· kiilönösen behatóan kérdezősködött a
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megbízottak helyzete s a kath. tanítóképző tanárok nyugdíj ügyei felől,
mikre nézve élő szóval is megvilágítást nyert e két fontos tárgya a
-beterjesztett kérvényeknek. r

A küldöttség ezután Z s i l i n s zk y Mihály államtitkár úrnál tisztel-
gett, hol a küldöttség vezetője szintén rámutatott a kérvéoyben foglalt
legfontosabb, kivánságokra. . ,

Az államtitkár úr lekötelező szivességgel fogadta a küldöttséget
s a legjobb indulatáról és érdeklődéséről biztosította azt. Kűlön is
kiemelte egyesületünk munkálkodásának elismerését s hangsulyozta,
hogy egyesületünk s különösen annak közlönye a tanítóképz ő-tanárok

.önképaésének igen alkalmas eszköze, melynek támogatását a maga
részéről is méltányosnak találja.

Jegyzőkönyv

a Tanítóképző-Intézeti Tanárok Orsz. Egyesülete v á l a s z tm á n y á n a k 1899. évi április hó
24-én tartott űléséről.

Jelen voltak: dr. K o v á c s János elnök, L d e d r n e K a s e t n e r Janka, B e r t h a

Ilona, P o l e r e c e k y Jolán, L u b ú zs zk y Ernilia. K d r p á t l zy Irén, W a tze s c h Gizella,
P é t e r l y Sándor, G r o ó Vilmos, L e d e r e « Abrahám, B i t t e n b z ' n d e r Miklós, B a ló

József, R a d ó Vilmos, H e r r m a n n Antal, L a e i z s Vendel, W e s ze l y Ödön,
J ó z s a Mihály, M zk ló s Gergely, K o m á r o m y Lajos, Horuay Ede, N a g y

Lászlo, E m b e r Károly, S z t a n k ó Béla, utóbbi jegyző.
I. Dr. K o v á c s János elnök lendületes beszédben emlékezik meg az

egyesület IO éves múltjáról. Ismerteti megalakulását. müködését s mél-
tatólag emeli ki müködése eredményeit. Méltó elismeréssel emeli ki
ebben P é t e r fy Sándornak, az egyesület elnökének kiváló szerepét s' el-
évülhetetlen érdemeit. E beszéd folyamán az I898, évi közgyülés lelkes
határzataból kifolyólag átnyujtja Péterfy Sándornak az egyesület örökös
-tiszteletbeli elnökségeról szóló ékesen kiállitott diszoklevelet. (Éljenzés)
P é t e r fy Sándor t. elnök meghatottan mond köszönetet a kitüntetésért.
Az egyesület müködésének sikerében osztályosaknak mondja az egye-
sület egész tisztikarát, buzgó választmányát s az egyesület tagjainak
·egész egyetemét. Igéri, hogy a tanító képzés s vele együtt az egyesület
ügyeinek - mely lelkével elválhatatlanul össze van forrva - mindvégig
hive s ügybuzgó munkása lesz. Végűl őszinte, meleg jó kivánatát fejezi ki
úgy az uj elnöknek, mint általában az egész egyesületnek. (Élénk éljenzés.)

2 Dr. K o v á c s János jelenti, hogyaválasztmánynak egy nagyobb
küldöttsége a mai napon átnyujtotta dr. Axa m e th y Lajos min. tanácsos
'úr ő méltóságának, a népoktatási-ügyosztály vezetőjének ugyancsak a
rnult évi közgyülés határozatából folyólag kiállított tisztelettagságidisz-
oklevelet. Axamethy L. min. tanácsos ur őméltósága a tisztelettagságot
örömmel és köszönettel fogadta el s a küldóttséget a legnagyobb szi-
vességgel s előzékenységgel fogadta (Eljenzés). - Örvendetes tudomásul
szolgál.

3. Dr. K o v á c s János melegen üdvözli L á zá r n é K e s e t n e r Janka igaz-
gatónőt abból az alkalomból, hogy O felsége által a. koronás arany
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kereszttel tüntettetett , ki. A választmány lelkes éljenzéssei fejezi ki;
hogy örömmel hozzájárul az elnöki üdvözleshez.cbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4 . N a g y László előterjeszti a szolgálati pragmatikanak az igazga--
tásra vonatkozó részét 'illető javaslatait. A választmány köszönetét:
fejezi ki előadónak ide irányuló buzgó munkásságáért s egyszersmind
határozatilag kimondja, hogy a javaslat a M. T.-ben közzé tétessék s
adandó alkalommal tárgyalásra is kitűzessék. .

5 . S ' J t a n k ó Béla főtitkár az egyesület folyó ügyeiről a következők-
ben tesz jelentést. .

a) Bemutatja azon' kérvényt. me ly a tanítóképző-tanárok anyagi.
ügyeinek fokozatos. jobbítására vonatkozólag a Miniszter úr ő nagy--
méltósagához - az I900. évi leöltségvetési javaslat összeállítása alkal--
mából fel lenne terjesztendő, A választmány helyeslőleg veszi tudo-
másul főtitkár előterjesztését. a kérvény tartaimát elfogadja s felkéri az
elnökséget, hogy legközelebbi alkalommal küldöttségileg nyújtsa be azt-
Miniszter úr ő nagyméltóságához.

b) Jelenti, hogy a mult évi közgyülés határozata szerint a kath.
tanítóképző-tanárok nyugdíja ügyében felterjesztendő kérvény szövegét
a közgyülési előadó tervezete alapján, a választmány I898. évi okt.
üléséri kiküldött bizottság beható tárgyalás után megállapította. Bemu-
tatja a kérvényt. melyet a választmány helyeslőleg vesz tudomásul s
felkéri az elnökséget, hogy ezen kérvény is küldöttségileg adassék át
a miniszter úr őnagyméltóságának. ,

e ) Főtitkár a tagsági kilépéseknél netán előforduló félreértések
kikerülése végett az alapszabályok I4. §·ának értelmezése gyanánt- ha-
tározatképen kimondani indítványozza, hogy az egyesületből való ki-
lépési nyilatkozatok - a mennyiben a tagsági kötelezettség :5 éves
cziklusa nem járt le - a választmány előtt való bejelentés után nyil-
vántartásba veendők, s a tényleges kilépés elfogadása ezen nyilatkozat
alapján a cziklus végét illető hatálylyal mondassék ki. .A választmány
főtitkár indítványát határozotta emeli s ennek alapján a f. évi januári
vál. ülésen bejelentett kilépéseket elfogadja a következő hátáridők le-
jártával : Dr. H a l a s i Kálmán '(belépett í~89-ben) 1900; Z ó ' l l n e r Erzsébet
(belépett I891-ben) I899; B u zo g á n y Mária (belépett I889·ben) -1900 ;_
Pákh Bertha (belépett 189I-ben) I899-

6. H o r v a y Ede pénztáros bemutatja az I899. évi költségvetési
javaslatot. A választmány a javaslatot elfogadja.

7 . S z t a n k ó Béla főtitkár bemutatja az I899. évi államsegélyre
vonatkozó folyamodványt, mely szerint egyesületunk részére a folyó
évre 1000 frt segély volna kérelmezendő. A választmány helyeslőleg
veszi tudomásul a jelentést, s a kérvény beadására az elnökséget felkéri.

8. Sztankó Béla főtitkár indítványára az idő előre haladottságára
való tekintettel a többi folyó ügyek elintézese végett legközelebb rend-
kivüli választmanyi ülés lenne tartandó 1 A választmány az indítványt
elfogadván, elnök a gyülést bezárja.

K. m. f.
D r . K o v á c s J á n o s ,

elnök,
S z t a n k ó B é l a ,

- főtitkár.
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OKI R ATT A .R .

Dijmentes képesítő vizsgálatok.

Kerrendelet az állami elemi tanító- tanítónó- és ovónő képző intézeti
rendes növendékeknek a' képesítő vizsgálati díj fizetése alul való fel-
mentése tárgyában. Kelt 1899-évi márczius' hó zo-án 78200-898
-szám alatt.

Valamennyi kir. tanfelügyelőségnek, a melynek tankerületében
-tanítö-, tanítónő-, vagy ovónőképző-intézet van.

Az ingyenes tanító tanítónő- és ovónőképzésnek egyenes követke-
zése, hogy a képesítés is díjralanúl történjék. Ez az elv alkalmazást .
.nyert már a multban is azokban az esetekben, a mikor külön folyamo-
dásra a képesítő vizsgálat dija rendszerint elengedtetett. Mégis tájéko-
:zatlanságból szamos oly növendék is magára vállalta a vizsgálati sza-
'bályzatokban megkövetelt fizetési kötelezetséget, a kiknek a vizsgálati
-dij előteremtése súlyos megterheléssei járt. Hozzájárul mindehhez, hogy
a még mindig érezhető tanítóhiánynak sürgős csökkentése szinte kö-
veteli, hogy az erre a pályára lépő jellöteknek minden lehető kedvez-
mény megadassék, a mi őket ezen pályának ne csak .megnyerje, hanem
azon meg is tartsa, és az ahhoz kötött törvényes képesítésnek meg-
szerzését részükre anyagilag megkönnyitse. .

Ezek az okok inditottak arra, hogy az érvényben levő elemi is-
kolai tanító-, és tanítőnő-, valamint azcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAo v ó n ő képesíró vizsgálati sza-
.bályzatoknak azon § ait, melyek a képesítő vizsgálati díjra vonatkoznak,
hatályon kivűl helyezzem, illetőleg oda módositsam, hogya képző
'tanfolyamat állami tanító-, tanítönö- és ovónő ,képző.intezetekben végzett
· rendes tanulók a jövőben képesítő vizsgálati dijat nem fizetnek.

Erről a tanfelüg-yelőséget tudomás és további eljárás végett érte-
sitem. Dr. Wlassics Gyula s. k.

S z e m é ly i h íre k . A vallás-és közoktatásügyi mrmszter dr. G yo r g y e v i c s

S z r e d o j e szabadkai h. -polgarmestert a szabadkai áll. tanítónőképző-intézet igaz-

gató-tanácsába rendes tagul kinevezte.
A vallas- és közoktatasügyi miniszter K o lb a i n é F i é b a I z a b e l l a pozsonyi

.all. tanítönöképző-intézeti rendes tanítónőt ezen állásában végleg megerősítette.

G y á s z h ír . Belanyi Tivadart, a pozsonyi áll. tanítonökepzö-intézet tanárát.

sulyos csapás érte: forrón szeretett leánya, Mariska, a tanítónőképző 1II. osztá-

lyának növendéke, április Is-én elhunyt. Az irgalmas ég enyhítse a mélyen
sujtott szülök fájdalmát.

«A n e m z e t koldúsa», így szokta magát Péterfy Sándor nevezni. Igaza is

van, mert nincs Magyarországon ember, a ki annyit koldúlt volna - másnak,

mint ö. Közel százezer forintot szedett már össze - a tanítóknak. Ismerik őt



minden miniszteriumban s hivatalban, mert minden tanitó rabizza kétségbeesett

ügyét. Gr, Csáky Albin minisztersége idején, a mikor a tanítóképző tanárok

fizetésügye valsagos időket élt, minden hónapban vezetett egy küldöttséget. El

is neveztek bennünket a miniszter e tőrzsvendégeinek ». Április 27-én is két kül-
.döttségben vett részt. Ott volt a Népnevelők Egyesületének küldöttségében, a

mely a «Népnevelők Könyvtaras számára kért egy kis támogatást a miniszter-
töl, s ott volt természetesen velünk, a tanítóképző tanárok egyesület ével, a kik

szokas szerint sok mindenfélét kértek. Úgy esett a sora, hogy előbb a «Nép-

nevelők» jutottak be, s utánok kerültek sorra' a tanítók tanítói. A népnevelők
fogadtatásának ünnepies és érzékeny jelenetei kellőképen be végeztet vén, kimenő-

félben Wlassics Gyula, a nála megszokott élénkséggel oda fordul Péterfy Sándor-
hoz : «Itt van az örökifjú Péterfy Sándor is? Örvendek, hogy jö egészségben

láthatom. Isten önnel!» Péterfy Sándor visszafordul s búcsúzás közben igy szöl :

eMindjárt visszajövök».FEDCBA

T é v e s tu d ó s ítá s . A «Magyarország» bő tudósítást hozott egyesületünk

választmány ának április 2s-én tartott jubiláris gyüléséről és pedig oly meglepő

gyorsasággal, hogy az még a századvégi viszonyok között is szokatlan. Mikor
.a gyülesünket befejeztük, már kezünkben volt a Magyarország nyomtatott tudo-

sítása. Még a következendő bankettről is meg volt a tudósítás. Ezen az ördön-
-gösségen bizony elcsodálkoztak a gyanútalanul jubilalök, mert még Marconi

is elcsodálkozott volna. Ez azonban még sem lett volna baj, ha csupa jóindulat-

ból egy kis hiba nem csuszott volna a tudósítás ba. A tudósító ezeket a szava-
kat adta dr. Kovács János elnök szájába:cbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA« F e l e m l í t i a fe l e k e ze t i t a n á r o k i n d o -

k o l a t l a n b i z a lm a t l a n s á g á t , a m e ly e t a z e g y e s ü l e t m é g m in d ig n e m vo l t k é p e s l e -

k ü zde m ' . K i : v á l t k é p e n s ze m b e /ü n ő a r e fo r m á tu s p r e p a r a n d i a i t a n á r o k k i i zö m b ö s s é g e

a z e g y e s ü l e t t e l s z e m b e n » . Nos, ebben a tudósításban az a hiba, hogy az elnök

azt, a miként az a jelen füzet fején közölt beszédéből is kitünik, n e m m o n d t a .

Erről a témáról szó sem volt sem az Ő beszédében, sem az egész gyülésen,
Ez igaz. Azonban az is igaz, hogy milyen szép lett volna, ha szeretve tisztelt

elnökünk így szólhatott volna a jubiláris gyülésen: «Az egyesület tíz. évi fenn-

állása alatt a maga minden irányban kifejtett általánosan elismert fáradhatatlan

munkassagával megnyerte az ország minden tanítóképző tanára támogatását. Ma már

nincs e g y e t l e n e g y á l l a m i tanítóképző tanár sem, a ki ne volna tagja az egyesü-
letnek, A felekezeti képzök tanárai sem nézik b i z a lm a t l a n u l és k ö zö m b ö s e n , mi-

ként fáradnak értük és a tanítóképzés ügyeért az egyesület munkás tagjai. Min-

den testületben vannak az egyesületnek b u zg ó tagjai, a kik az egyesület anyagi
és szellemi támogatását szükségesnek vélik azon ügy érdekében, a melynek ők

hív szolgai. Ma már országszerte győzött az a felfogás, hogy a k ö zö s e n s zo l g á l t

ü g y m e ze j é n l e g y ü n k t á r s a d a lm i l a g e g y e k . Egy mindnyájáért s rnindnyajan egyért ls

K é p z ö in té z e t a n é p g a z d a s á g i k ik é p z é s é n e k s z o lg á la tá b a n . A c s á k to r n y a z

á l l a m i t a n í t ó k é p ző - i n t é z e t tanári testülete dicséretre méltó buzgóságot fejtett ki

az elmult tél folyamán a Muraközben és vidékén rendezett népies gazdasági
előadások körül. A gazdasági előadásokat megelőzőleg M a r g i / a i J ó z s e f igazgató



beutaztacbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAB e r g e r K d r o l y gazdasági szaktanárral, a gazdasági szakelőadások veze-

tőjével, azokat a községeket, melyekben a népies előadások tartása terveztetett,
hogy a lelkészek, tanítók, jegyzők és a nép egyéb vezetőinek jóakaratát a tan-
folyamok iránt megnyerje, a népnek bizadalmatlansagat a kormány emez intézkedésé-

veI szemben megtörje s általában a gazdasági előadások sikere érdekében propa-
gandát csináljon. A tanfolyamokatelőkészítő mozgalmat a lehető legnagyobb siker

koronázta.

Előadások tartattak: Csáktornyán, Alsö-Lendvan, Letenyén, Becsehelyen..

Légradon és Szentgyörgyvölgyön. Tartottak e hat nagyobb községben 39 előadást,
melyeken 8810 gazda és érdeklődő vett részt Az előadásokon néhány előadás-
nak nyomtatott kis füzetkéit osztották ki a hallgatóság között; kiosztottak össze-

sen 3500 füzetet és 30 drb hasznos gazdasági könyvet.
Népies előadásokat tartottak: B e r g e r Károly képzőintézeti gazdasági szak-

tanár Ca földmivelésröl és állattenyésztésről), N a g y Károly Ca gazdasági háziipar-

ról), D e kd n y Mihály (a gazdaságra nézve hasznos és káros állatokról), képző-
intézeti tanárok. A tanári testület felkérésére e tanfolyamok keretében kevesebb
számú előadások tartásával közremüdtek még: G u zm a n Dénes, kir. boraszari és,

szőlőszeti felügyelő (a szőlőmívelésről, különös tekintettel a szőlőfeiújításokra),
F a r k a s Sebestyén, keszthelyi gazdasági tan intézeti főkertész (a szölörnívelésröl,

különös tekintettel a szőlőbetegségek elleni védekezésre), V ia s z Nándor, megyei

állatorvos (az állatgyógyászatból).
Ugyancsak a téli hónapokban a csáktornyai képzőintézetnél 8 hétig kosar.,

fonó-tanfolyamot tartottak, melyen két-két hetenkint, más-más Mura- és Dráva-

menti községekből 10-10, összesen 40 egyént képeztek ki a kosárfonásban. A téli
népies előadásokra és a kosárfonó-tanfolyamra 868 frtot engedélyezett a föld-
mivelésügyi miniszter.

A kosárfonó tanfolyam befejeztével az intézet tornacsarnokában a tan-
folyamon font kosarak ból sikerült kiállitast rendeztek; kiallítottak 267 drb

. különféle kosarat. A kosárfonást az intézet növendékei is elsajátították. A tano.

folyam kosaraival résztvett a szegedi országos gazdasági kiállitáson is, hol a

speczialis 'muraközi kosarakat bemutatta.FEDCBA
K é re le m . Közlönyünk deczemberi füzeteben arra kértük tisztelt olvasóinkat,

hogy a Magyar Tanítóképző I-IV. évfolyamait,vagy azok egyes számait, a melyek

t. i. még Hetyey Gábor szerkesztésében jelentek meg, hozzánk beküldeni szives-

kedjenek; mi az illető számokat vagy évfolyamokat szivesen cseréljük be újabb

számokkal, illetve évfolyamokkal, a mennyiben azok rendelkezésünkre állanak.

E keresünknek eddig semmi foganatja sem lett. Most újra felkérjük erre tisztelt
kartársainkat s olvasóinkat. Két teljes példány volna szükséges ; egyik a párisi

világkiállítás, a másik a nemveti muzeum könyvtára számára.

M e n te g e tő d z é s . Bocsánatot kérünk t. olvasöinktöl, hogy közlönyünk e száma
elkésve jelenik meg. Oka a késésnek leginkább az, hogy az április végén

befolyt aktuális egyesületi eseményekről a hivatalos tudósításokat e számban.
közölni szükségesnek véltük,


