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, , , ,ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

TANITOKEPZES.

A .médszeres konrereneíaröl,'
Nem is olyan régóta ezzel a' kifejezéssel, szintúgyzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAkülö'n névvel

jelölik a különböző iskolák tanító- vagy tanártestületeinek ama gyűlé-
seit, melyeken a tanárok az iskolai nevelésnek és oktatásnak napirenden
levő, vagy az iskola céljának, törekvéseinek általában megfelelő és minden
tanárt, mint nevelő és oktató tényezőt egyfotmán érdeklő kérdéseit tárgyal-
ják, hogy azokban egységes megállapodásokra jussanak. Tudjuk, hogy a
médseeres konferenciáknak nevezett tanári gyűlések z"1ttézményszeyűleg
fordulnak elő, pl. a középz'skolákban, felsőbb leányiskolákban, s legújabban
a tanítóképzőkben is, á menyiben ezen iskolák tanárai ilyen gyüléseknek
tartására legalább az isk. évegyes fordulói alkalmából - hivatalosan
kötelezve vannak. Ilyen felfogások és intézkedések alapján aztán a leg-
kisebb részletekig kezdenek specializálódni a konferenciák s így van évmeg-
ny#ó, évzáró, elleniJI'ző stb, konferencia, a me ly gyakorlati természetű
osztályozásnak ad absurdum vitele egyik ok, a mi gondolkodóba ejti
az embert, 1. hogy mi az a konferencia ,. 2. mi a módszeres konferencia
s 3. most, midőn ez a kifejezés a mi Rendtartásunkban is helyet foglal,
hogyanZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAJ illeszkedik ez bele a tanítóképző-z"ntézet dzdaktz"kai rendszerébe.

1 . K o n fe re n c ia , többek értekezlete, minden téren, tárgyban és idő-
ben ilyen okokból létesülhetert : a) első sorban; valamely közügynek
esetleg magánügynek is helyes elbirálására az egyén rendesen egy-
oldalu véleményei, nézetei mások érdekei szerint is nem nyujtanak elég
biztosítékot; b) főkép polz"tz"kaz' tereken egy ember nagyobbb jogkör el-
kapadtására hajlandó, mint a mennyi őt illetné s így az ügyek intézése
a közérdeknek szempontjaból veszedelmeknek volna kitéve ; e) humanz'sz-
tz'kus és z'skolaz" ügyekben azért is,' hogy az intézésben való tevékenység
és jogkör állandóan tartsa fenn a tanácskozéknak az ügy iránt való
érdeklődését.

Ilyenféle ok ok adnak létjogot a tanárikonferenciáknak is; de itt
az okokhoz legalább minden nevelő-oktató iskolára vonatkozólag még

1 Felolvasta szerző a tanítóképző tanárok egyesülete választmányának 1902. évi
január 19-én tartott ülésen.

Magyar Tanítóképző. 4
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egy hathatós ok járul. Egy iskola helyes fejlesztésére ugyanis nem
elég, hogy több szem előtt forduljon meg az épen előterjesztett ügy,
mert több szem többet lát; ·az sem elég, hogy pl. az igazgató meg-
akadályoztassék, miszerint túlkapásokba ne tévelyegjen ; s még az sem
épen kielégítő, hogyatanártestület minden egyes tagja érdeklődést
ápoljon az iskola minden nevelő- és didaktikai ügye iránt, mert mind-
ezekben a tanári testület tagjai minden érdeklődésük dacára igenzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
passzz"v szereplők lehetnek. .

Ezek mellett szükséges, hogy a tanári testület az igazgatóval együtt
egy aktz·v egységet alkosson, mely felsőbb egységbe, mondhatnám az intéz-
mény egységébe, míndenki úgy .beleolvad, hogy semmiféle külön tanári
különcködésnek . helye nincs, s ef elvontabb természetű egység dacára
az intézet, melynek a nevelésben és oktatásban minden tanár a maga
külön egyéniségében lenne tényezője, majdnem mint egy magasabb
egyéniség cselekvőleg törjön előre és egységesen, következetesen hasson a
nevelés. és oktatás minden kérdésében. '.

Ha valami, úgy e gondolat nyújt igazi létjogot a tanári konfe-
renciáknak, a mit mostani Rendtartásunk bevezető sorai szépen fejez-
nek ki. Lehetetlen is elképzelnünk, hogy bármely nevelő-oktató intézet
sok tagból álló tanárkarával egységesen. .következetesen, tehát' egész
sikerrel működhetnék, ha iránya, nem az egy pontra irányult erők
eredője, hozzátéve természetesen e mechanikai képhez azt, ha t. i. a
képben helyettesített tanári erők, a mi természetes, mind értékes erők, a
mi feltételeztetik s az eredő irányítására al. igazgatóban elég sulyos erő
van készletben.

Ennek a gondolatnak alapján minden tanári konferencia lényegé-
ben legelőször már ab ovo az iskola pedagógiai, didaktikai érdeke emel-
kedik ki.

S ha ehhez hozzá gondoljuk egy tanári konferencia lefolyását,
olyanét t.vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAL a melyből ki volna zárva minden nevelési és oktatási kér-
dés, mit Játunk? Az előterjesztéseket a tanári kar tagjai meghallgatják,
hogy milyen érdeklődéssel és hozzászólásokkal, az attól függ, hogy
mily viszonyban állanak az előterjesztővel, a ki. igazgató. Ha okuk van
rá, vagy úgy éreznek, alkalmuk van esetleg borsot törni annak orra

• alá, ha pedig normalis a helyzet, bizonyos usus, megszokott formák
alkalmazásával hozzászólnak, esetleg szavaznak s az ügy sebtiben el
van intézve. Gondoljunk csak 'arra, hogy terjesztünk fel valakit magán-
vizsgálati engedélyre vagy hogy a már előre soron levő növendéket pl.
állami segélyre stb; s akkor ha egy sablon szerint elvégzett konferencia
hirtelen véget- ér, gondolkozzunk, volt-e annak elég tartalma, elég
színvonala. Van-e elég ok ebből a célból egy esetleg nagy testület
tagjait összegyűjteni, t. i, ha csak tisztán adminisztracionális ügyek el-
intézésére van hivatva, melyeknek úgy is szabatos elintézése céljából
is áll az intézet élén egy ember, az igazgató. Azt azonban, félreértések
kikerülése céljából, mindjárt megjegyzem, hogy sokszor bizony admi-
nisztracionális kérdések is igen sokoldalú, alapos megvitatast. kivánnak.

,·De mindennek dacára kimondhatjuk, a tanári konferenciák eszmei
multját a legrégibb időkig rekonstruálva, hogy ezeknek céljai között
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már régen is a legfőbb cél volt az iskola egységes nevelői és oktatói
eljárásával való foglalkozás. Ettől pedig csak egy lépés kimondanunk,
hogy minden nevelő-iskolábanzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAmz"nden konferenáa a nevelés és okta tás
kérdésével is fogla lkozó konfermáa, sőt első sorban ezzel foglalkozó
konferencia, tehát mondjuk médseeres konferenáa , a mint Rendtartást
szabályzataz"nk is ezt a felfogást hirdetik. .

Pesta taesz pl Burg dorfban minden este rendesen találkozott tanító-
társaival, miután a tanítást befejezték; az ilyen találkozáson, bizonyos,
hogya nevelés és tanítás terén tapasztaltakat. kitűzendő célokat, a
használandó eszközöket stb. tették beszéd tárgyává s ez bizonyára nagy-
ban hozzájarult ahhoz, hogy dacára azoknak, a miket Ramsauer ez iskoláróJ,
elmond. Pesta iozei itt tekintélyt keltő eredményeket ért el.

Ezeket a konferenciákat pedig Pestalozzi nem modsseres konferen-
cz"áknak nevezte. És ebben, hogy P. nem ilyeneknek nevezte, nincs
semmi feltünő, de inkább meglepő az, hogy korunk elsőnek mondható
pedagogusa Rún, a módszeres konferenciának külön cikket Encyklopae-
diches Handbuch-jában észrevételem szerint nem szentel, holott a testületi
módszeres körültekintésre különben oly nagy gondot fordít. Ebből olyan-
forma látszik, hogy ő is minden konferenciát egyúttal mádsseres konje-
renádnak is tart.

Mi okadatoija ezek után azt, hogy a különböző iskolai szervezetek
külön módszeres konferenciákról beszélnek s mi közben erre térünk,
egyszersmind gondolatmenetem 2. pont jához értünk, t. i. hogy mi az a
mádseeres konferenáa; Ennek lényegére már az előbbiek rámutatnak, s
ha az egyes, konkrét rendelkezések ebben a tekintetben a módszeres
konferenciának szűkebb kört, megfoghatóbb tárgykört szabnak meg,.
mint itt az előzményekből következnék, annak csupán az admz'nistrahv
érdek az oka, meg ama szempont, hogy az úgynevezett módszeres
konferencia az egyes szaktanárok didaktikai működésének, főkép a tan-
anyag pontos elvégzés ének ellenőrzése is az egész tanári kar, de főkép
az ~gazgató részéről, s ez által a módszeres konferenciára nézve egy
másik lényeges gondolat vetődött fel. De mielőtt ennek segítségével
a fogalom megállapitásával foglalkoznánk, nézzünk egy idevonatkozó
magas miniszteri rendelkezést, mely a felsőbb leányz'skolák számára' a
módszeres értekezletek céljáról, teendőiről és megtartása módjáról 18'89.
decz. ro-éri 37.320. sz. a. adatott ki.

Ez a rendelet, miután előre bocsátja, hogy c a tanítás menetének
részletes megállapitása az iskola eddigi tapasztalatainak és ismert szük-
ségleteinek körültekintő figyelembevételével csakis az egyes tanítótestű-
letek kebelében történhetik», a következőképen .intézkedik : . .

1. Minden állami felsőbb leányiskola tanári testülete, tekintettel a
helyi körülményekre, saját eszközeire, különös en a használatban Idő
tankönyvekre, főképen pedig .az állami tantervre, állandó, tanmenetet
készít. Ezen tanítási menet osztályonként állapítandó meg, .ideértveca.
hittant is, minden tárgyra nézve külön-külön stb. . .' o.

A tantárgy címe, heti óraszám, tankönyv, olvasókönyv megjelö-.
lése után a tananyag methodikai, didaktikai egységekben osztandó fel s
minden egységnél megemlítendő. hogy feldolgozására' hány óra fordíttatik.ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4·
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A felosztásnál tekintetbe veendő, hogy. az anyagrészletek arányo-
san oszoljanak meg az iskolaévben s a torlódás s a tanulók túlterhe-
lése megakadályoztassék ; továbbá, hogya rokon tárgyak tanításába
kinálkozó vonatkozások egybehangzóan hasznosíthatok legyenek, úgy,
hogy minden tanító tanításában a rokon tárgyak egyes részleteire, mint
már feldolgozottakra, támaszkodhassék.

A tananyag nagyobb egészet képező részei után rögtön kitüzendő
az idő annak összefoglaló ismétlésére, hogy Így az ismétlések ne nehe-
zedjenek egészükben az év végére, hanem oszoljanak meg az évegyes
részeiben, s így az ismétlések az egyes tárgyakban nem találkozván,
nem igen nagyon terhelik a tanulót.

A tanmenet tömören szövegezendő, de módszertani kifejtéssel lá-
tandó el ; módosítása pedig új tapasztalatok, új tankönyvek behozatala alap-
ján a tanítótestület jólokadatolt előterjesztésére minden év május havá-
ban kérhető a miniszteriumtól.

2. Állandó tanmenetekkel együtt jár a tankönyvjegyzék megálla-
pítása is.

3. Minden iskolaévzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAszeptember, december és márczus hónapjai első
felében a rendes havi értekezleteken felül egy-egy módszeres értekezlet
tartandó, melyen kitüzetnek a következő évharrnadra a tárgyalandó
olvasmányok, a készítendő Írásbeli dolgozatok, bejelentetnek a tanítás-
ban esetleg előforduló hátramaradások, okadatoltatnak s intézkedés téte-
tik az akadályok elhárítására. Ezen módszeres értekezletek jegyző-
könyvei a miniszteriumba az r897. évi 72,580. sz. magas rendelet óta
pedig a miniszteri biztoshoz felterjesztendők,.

Hangsulyozván a rendelet továbbá azt, hogya tantestület egyes
tagjai közös munkában fáradoznak .s minden egyes tanító buzgalmá-
nak eredménye társainak kiegészítő munkálkodásától függ, szükségesnek
tartja, hogy minden egyes tanar a közős cél érdekében a tanítótestület
e nemü határozatai előtt hajoljon meg; különben kockára van téve a
felsőbb leányiskolák magasztos célja, mely csak a tanterv harmonikus
keresztülvitele mellett közelíthető meg. A módszeres értekezletek fel-
adata a tanítótestületben ezen közösség tudatának ápolása. Ennyi az
említett rendelet s ebben az iskola didaktikai érdekeinek s a tanárok
ez irány ú működésének egységesítése és ellenőrzése irányában előttünk
áll a médsseres konferenct"a egyik körülírása, mely. annak definitióját
fölöslegessé teszi.

Egyszersmind annak megfejtését is látjuk e rendeletben, hogy
miért nem médszeres konferencia mznden konferencia ; t. i. azért, mert
a tanítás általános, összefüggő s egybehangzó berendezése egy iskolá-
ban sokkal fontosabb, mintsem az arra megkivántató figyelem és gond
egy másik konferencián előfordulható csekélyebb dolgoknak fel volna
áldozható s másfelől egyszerre egy egész testü1ettől tartósabb munkát
kiván, semhogy egy rendes konferencia körében elintézhető volna és
harmadszor azért, mert félő, hogy minden kenferenciának ugyanazon
tenorja s főként didaktikai menete unalmassá, egyhangúvá tenné a
különben jobb sorsra érdemes külön módszeres konferenciákat, Három
elégnek látszik belőle egy iskolaévben.
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4 Kérdés már most, hogy illeszkedik bele azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAmodseeres konferenáa
a tanítóképző-intézet didaktikai rendszerébe, szervezetébe. Módositva-e
vagyegyszerűen így ültetendő át oda s -ha módosítva, úgy miféle pótlék-
kokkal, mert Rendtartást' szabálya ink csak szélnak róla, de behatóbban
nem rendelkeznek felőle.

Tanítóképző-intézetekben az ismertetett médszeres konferencia is
volna legalább olyan szükséges, mint akármely általános irányú iskolá-
ban; sőt mivel az ilyen nélkül egyetlen rendesen haladó iskola sem lehet
el, a tanítóképző-intézeteknek szakjellegénél fogva még nagyobb szük-
sége van a mádsseres konferenáákra . Csakhogy én a tanítóképző-inté-
zeti módszeres konferenciákat módszer dolgában is és aztán intézménye-
sen is nevelésűgyi konferenciákká is szerétném kibővíteni.

Módszer dolgában kibővíteném a gyakorla tt' tanítások, a gyakorló-
iskola i próbatanítások tanárkari tárgyalásával, általában a gyakorló-isko-
lának a tanári kar elé illő kérdései vel s másodszor főképen a tanító-
képző-intézeteknek, mint sztlkzSkoláknak egységes irányítása kérdésével.

Nevelesügyévé pedig nemcsak az által tenném, hogy tárgyalásai
között talán hébe-hóba egy-egy különösen nevelési kérdést is szeretnék
látni, mert ezt a módszeres konferencián más iskolák is megcselekszik,
hanem az által, hogy ilyen konferenciákon arról is kötelességszerűleg
és következetes programm szerint tanácskoznék a tanári kar: hogyan,
mely eszközökkel volna a tanítóképző-intézetbe belépő tanúló derék ma-
gyar tanítóvá nevelhető, hogy a sanyarúbb viszonyok dacára maga is
boldog ember legyen e pályán, ne elégedetlen Kleon s a mellett egy
nemzedéknek odaadd, példaszerű, kz'ta r tó, okos, életrevaló vezére ZS lehessen,
tehát már a képzőból vigye a legfontosabb tanítói erények csirdit. S
ebből a célból az t'nterna tust' élet is ott volna a módszeres konferencia
tárgyai között.

Nem akadályozna engem az, hogya modsseres konferenáa neve
szerint csak didaktikai kérdésekkel foglalkozik, vagy fog lalkozhatik. Hiszen
a módszer hez a nevelésnek is van valamelyes köze, lévén a módszer
Zz'ller szerint az a kitüzött út, me ly jól meggondolt és kitüzött célok-
hoz vezet. Ha pedig a módszernek emez általánosítása nem volna cél-
szerű, azvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAily természetű értekezleteknek pedagógia i konferenáa nevet ad-
nánk s kinek volna ebben kára 1

Természetes, hogy ez a főkép nevelői szempont nagyon bonyolítana
az ily konferenciák tárgyalasának módját, mert nevelés és okta tás nem
igen választhatók el egymástól s így a főnehézség xiválóan abban
állana, hogy miképen szabjuk meg a nevelésügyi konferenciáknak konkrét
teendőit, oly módon, hogy azok ne sülyedjenek szósz~tyársággá, kivihetők is
legyenek s melyeknek alapján a teendő intézkedések és azokból várható ered-
mények meghatározható viszonyba volnának állíthatók, a mi a nevelés
terén egyik legnagyobb nehézség. Érzem is, hogy ez nagy feladat, de
ha a kéz alatt álló z'nterna tusra gondolok, merőben abszolut lehetetlen-
ségnek ez sem látszik.

Ezek alapján a tanítóképző-intézeti mddsseres vagy pedagógia t
konferenciák célját, ügyrendjét, kivitelét én így gondolnám okadatolva
megoldhatónak .
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A)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAKezdjem először is a nevelés kérdé.sén.
A tanítóképzés terén talán nincs többször hangoztatott alapelv.

mint az, hogy a tanító nö'vendéket á lta lában is, de különö'sen szakszerű
palyá járaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAZ S nevelni kell. S hogy neveljük ma? a) előadásokat ta r tunk,
a melyek különböző szakjaiban legtöbbször nem fejeződik ki az egy-
séges célzatosság. minek okadatolása részben az, hogy tanártestületcink
a legkülönfélébbképzettségű tanárokból állanak. '

A, tanitásban nagy nevelő e; 'ő rejlik. Régen nagy oktatók nagy
eredményekkel neveltek csupárr oktatással, mert tanításaikban egyé-
niségük kiváló erényei nyilatkoztak. Ma sok ember helyettesíti azt 'az
egyéni hatást. Erősebb, képzettebb tanár hatása erősebb, gyöngébbé:
gyöngébb ugyan, de valamint annak vannak ernyedt energiájú, órái,
ennek meg ihletettebb orái s így ez is érvényesül. Ha pedig irányule
különböző, egyiknek hatása sem lehet állandó, A mint + és - meg-
semmisítik egymást, úgy a különböző nevelési irányzattal oktatók hatása
egymást. Ily körülmények közt az oktatásnak hogy lehetne egységes
nevelő eredménye?! '

Ellenben, ha a tanárikar megállapodik a' tanítóvá nevelés főbb
kérdéseiben, az eszközöket illetőleg is: t. i. főbb vonásaiban hogy fogja
fel a tanítói 'pályát, miket kiván fejleszteni, mint tanítói erényeket; mit
tart végzet es hibának a növendékben, mit nem néz el senki stb., hát-
térbe vonul akkor a tanári egyéniség, természetesen a részletekben azért
virágozhatik s kiemelkedik a tanárikar magasabb egyénzsége, melynek
nemcsak 2 karja van, hanem pl. 20., de a maga irányában azzal annál
többet tehet. Ekkor a néha, előforduló tanári hiúság, népszerűsködés,
külön ambitio beleolvad az egységbe, a mely igaz csak ideál, de meg-
közelítéséről nem szabad 'lemondani. A tanári testületnek az efféle az
ónjegyrlmezése is volna s lehetetlen ezt. mint ilyet is célúl ki nem tűzni.

Hogy ez eszmének nyilvánvalóságát lássuk, gondoljunk csak az
ilyen kicsinységeknek látszó eltérésekre; urazza egyik a növendéket,
tegezi a másik; ha jól zongorázik, kedvence az egyiknek, de utolsó pl.
a számtanban ; főkép tisztaságot kiván az egyik az irásbelinél, a másik
akárhány tintafoltot és rendetlenséget eltűr, csak a tartalom legyen jó ;
egyik egy szép szóra elengedi órájáról a fiút,. a másik a kényszerítő
körülmények előtt sem hajlik meg; egyik kőnnyen igaiolja a mulasztást,
a másik exact bizonyítást kíván, S a növendék ahhoz szekik hogy
úgy rendezze be a 4 évét, hogy mindig ahhoz alkalmazkodjék a tanárok
közül,a kivel valami elintézni valója van.

Hol itt az állandó hatás? S milyen szépen tünik fel ezek ellen-
kezője a tanárkar egységesen megállapíto-tt eljárásaival szemben, midön
ilyen konsequenciákra -jutna a növendék; egyforma irányban gondolkoz-
nak, beszélnek, tesznek ezek a ,tanárok mind; ilyen az az iskola; ebben
tehát csak az a növendék' élhet meg. a ki ez iskolában a létnek összes
feltételeit elfogadja. S képzeljük el,' hogy az ilyenforma konsequenciában
miféle nevelő erő rejlenek.

A tanári karn ak azonban ilyen egységes működése csak egy pár'
pedagógiai konferencián volna megoldható, amelyben nyilvánulna .az,
hogy a tiszta nevelési kérdésekben is van concentra lás.
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b) Nevelünk másodszor a rendtartást" szabályzatokkal. Ennek íőesz-

köze a kényszer, amely elhallgattat, de meggyőződést ritkán kelt;
ereje a szektatásban rejlik; s hogy mint szokta tó is érvényesülhessen,
z1ztenzzv ellenőrzésre van szükség s végrehajtásában az egész tanári kar-o
nak részt kell vennie. Az arra vonatkozó módok megállapítása szintén
a pedagógiaz' konferencia feladata volna.

ej Nevélünk harmadszor ünnePélyek tartásával. a melyek rendesen
az abban szereplő egyének kultuszáva fejlődnek Pl. Szechenyi ünnepét
ülnők. bizonyosnak látszik, hogy az ünnepélyen nem Széchenyi nagysága
domborodnek ki, hanem pl. az hogy Arany milyen magasztos ódát
tudott írni és közelebbről az, hogyZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAX + Y . a ki különben nagyon haszon-
talan növendek, milyen szépen tudta azt elszavaini.

Pedig ily módokon is nagy nevelő erő rejlik egy ünnepélyben.
Hogy kellene az effélét kibányászni, az is a pedagógz"az' konferencia dolga
volna.

d) Nevélünk a kalkulussa l, de nem egyformán; még sem akarnám
bántani a tanárnak. a kalkulus-adásban nyilatkozó souveraz'n-jogát, de
ebben is 'sok üdvös megállapodás jöhetne létre a pedagógia i konferencián.

ej Nagy nevelő erő volna a vallástanban. Ezt is fel kell említenem,
pedig ennek intézése nem a kezünkben van. Bajos is azt bolygatni; de
igen okadatolt azt állítani, hogy ennek a hatalmas eszköznek a külön- .
böző felekezetű papok kezében való szétszórtsága miatt pedagógiailag
egyáltalán nincsen kiaknázva. .

Ha valami itt történhetnek. az csak a pedagógiai kenferencián
volna lehetséges. .

f) Nevelünk az z'nterna tussa l, csak az a baj, hogy az iránt a köz
vetlenül azzal nem foglalkozó tanárok kevéssé érdeklődnek. Pedig ez,
ha nem épen iskola is, az iskola függeléke s ha a pedagógz"az' konferen-
cián intéződnék, az iskolai nevelésnek legfőbb eszköze volna.

A nevelésnek elősorolt eszközeihez fűzött megjegyzéseimből kitűnik,
hogy okosan megtartott pedagógzáz" konferenciákkal a tanítónövendékek
nevelésének érdeke a következőket nyerné:

1. a növendékek targyilagosabb megismerését;
Z . közös tapasztalatokon épült biztosabb. sikeresebb, mert egy-

öntetű eljárást;
3. különcködéseknek úgy a tanárok, mint a növendékek köréből

való száműzetését; .
4. a szakiskolai gondolatkörbe való egységes belenevelést.
S hogy ezeneszméimben igazam van, arra nézve csak a katonaz

nevelésre hivatkozom, mely egy pár év alatt az ifjúnak, egész gondolko-
dását képes megváltoztatni úgy, hogy az képes megtagadni élete egész
előbbi szakaszát. Ez tény. Hát a hívatott pedagógus nem tudna annyit
a nevelésben, mint a katona? 1 Talán azért nem, mert mi többet elmél-
kedünk és kevesebbet teszünk. Katonáéknál is bizonyára elmélkednek,
de külön elméletet végrehajtani senkinek sincs -joga .. Egyik közlegény,
hadnagy irányzatában olyan, mint a másik s mindannyia tudja, hogy
a mennyiben ellentétbe jőne a közzel, annyiban nem exisztáihat.

Nem akarom ezt a tárgyat itt bővebben fejtegetni, mert ml ön-



állóan és kitünően működni tudó egyéniségekből álló hadsereget neve
lünk, De tagadhatatlan, hogy itt kinálkoznék valami eltanulni való. S az
eltanult mind belevágna a tervezett pedagógiai konferencia kevés
számú, de annál jobban végrehajtott és sanctionált megállapodásaiba.

S mielőtt a tanítónövendéknek tisztán nevelési ügyét erhagynám.
a nevelésnek egy kérdését még itt érintenem kell s ez az, hogy mi látszik

lehetségesnek abból, hogy 4 év alatt felvett növendékeinkből derék
magyar tanítókat neveljünk. .

I. A ki kellő ismerettel, kötelességtudással, sőt némi hajlammal
s némi előleges tájékozódottsággal, kedvvel lép intézetünkbe, avval biz-
tosan célt érünk.vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2, A kit előzetes viharok vetettek partjainkra, azok közül is igen
sokkal célt érünk, mert több viharhocsenkinek vagy kevésnek van különös
kedve; ez psychologiai momentum; a hátramaradó rész pedig elvegyul.

3. Vannak azonban oly növendékeink, a kik csónakjukat soha
sem maguk kormányozták; véletlenek vitték őket hol ide, hol oda.

Ezekben az életfelfogás komoly intelligenciája nehezen fejlődik ki;
de ezek közül is sok megmenthető e pályának is.

Azonban a .legtöbb ilyen igen hamar jeleit adja annak, hogy tőle a
tanítói, pálya nem várhat valami gazdag gyümölcsöket.

En a nevelés módosító erejében feltétlenül bízom, de azt is tudom.
hogy az mindent nem tehet. Ennélfogva intézetünknek már I., legfel-
lebb II. osztályában kivétel nélkül el kell dönteni, hogy ki nekünk való
s ki nem. S a ki nem nekünk való, még reményben sem, azt szelid
módon. vagy a hogy lehet, más pályára kell terelni.

De hogy ez kellő tárgyilagossággal, körültekintéssel,' tehát igaz-
ságosan és becsületesen történhessék, ide az egész tanári kar szeme és
egységes eljárása szükséges. Et: igazán egyik főfeladata volna azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBApedagógia i
konferenááknak. .

Az ily dolgok elintézese után nyilvánvalóvá lenne, hogy a meg-
maradottak a mi katonáink; ezek kellőleg fel vannak szerelve vagy
felszerelhetők s most következik a nevelés hadi tervének lelkiismeretes
végrehajtása - az egész vonalon. _

. B) Pedagógia i konfere7láa az okta tás szempontjából. A mennyire

szükségessé teszi a nevelés érdeke' a tanári-kar egyöntetű eljárását;
annyira kivánja azt az egységes oktatás, tanítás érdeke. S ebből a szem-
pontból, a mit a miniszteri rendelet a felsőbb leányiskolák részére a
médsseres konferenáákra nézve rendel, azt alapul mi rögtön elfogadhatjuk.

Mivel azonban iskolánk szakiskola se mellett gyakorló-iskolával,
tehát gyakorlati tevékenységgel is össze van kötve, a két érdekből
főképen, egy s mással ki kell pótolni az említett modseeres konferenáa
tárgyaláskörét. S még ezen szempontokon kivül is felvetendők a kö-
vetkezők.

1. Intézkedés teendő, hogy valamely tárgy tekintélye, mivel I9
tárgy van, ha .kell, megóvassék: mert lehet, hogy egy gyengébb tanár
nem lévén képes elég sulyosan képviselni a tárgyát, azt sem a tanárok,
sem a növendékek nem' eléggé veszik számba. Ezen segíthet egy
kissé a mddsseres konferenáa . Az ezen lefolyó tárgyalások ugyanis
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ugyancsak kényszerítik a tanárt, magát, hogy tárgyában egészen otthon
legyen; másfelől könnyedén olyan ismeretekhez juttatják a tanárt, a
melyeknek hiányát szégyel te is volna bevallani, vagy azok után kérde-
zősködni, de a melyek elsajátításával számba vehetőleg emelkedik tár-
gyának tanítása s így annak sulya is.

A médszeres kenferenciának okvetetlenül hozzá kell járulnia ahhoz,
hogy úgy a tanárok, mint a növendékek minden tárgyat, me ly azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAtan-
tervben előfordul, megbecsüljenek. Nevezetesen itt venné leginkább észre
a tanár is, hogy ő mi mindént nem tud s mig a növendék 19 tárgyból
felel valahogyaképesítőn, ő azon nagy kör helyett csak mily kis kőr-
rel foglalkozik s ha azt csakugyan jól tudja, bizonyára méltánylást érde-
mel bármely más körnek a tudása is.

2. A médszeres konferencia feladata volna, hogya több rokon-
tárgyban előforduló közös fogalmak tisztáztassanak és minden oldalúlag
bemutattassanak. E nélkül a vonatkozások felhasználhatókká nem válná-
nak. Gondoljunk csak a nyelvtan osztályozására, műszavaira, definitióira, s
mindjárt látjuk, hogy mennyit árt az, ha egyik tanár úgy emlegeti,
magyarázza ezt vagy amazt, a másik meg másképen. Vagy talán úgy
tegyen a tanár, hogy ami nélkül ő megélhet a tárgya körében, azt
kivétel nélkül mellőzze, az elől térjen ki? 1 az a tanári tekintély szem-
pontjaból sem volna üdvös; vagy talán a maga rögtönzött véleményét
tolja fel az . illető kérdésben tudománynak. Hiszen az meghamisítása
volna a tudománynak. Milyen üdvös volna, ha a médszeres konferen-
ciákon rendes programm szerint fordulnának elő ilynemű fejtegetések,
melyek nagy érdeklődésre számíthatnának s eredrnényük az intézet
gyüjteményében feljegyeztetnék. Igy gyülne hagyomáuy az oktatásban is

3. De nemcsak a rokon tárgyak közös fogalmai kivánnak közös
megállapodást, hanem a gondolkodás, okoskodás mindenkivel közös
formái is. Milyen fontos pl. az, hogy egyik-másik tanár a definitio-
ban mivel elégszik meg. Hogy szól fogalomról, beosztásról. Mert a
logika megtanulása nemcsak egy pár logikai tétel megtanulásában áll,
hanem azoknak minden tárgy körében szabatos használásában is.vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVala
mint pl. a magyar nyelvet csak a magyar nyelvtan körében jól meg-
tanítani nem lehet, úgy a logikai gondolkodást sem csak a logika köré-

ben; s ezen a téren is lehet-e egységesen haladni a módszeres kon/e-
reneia előzetes megállapodásai nélkül.

4. A magyarázat menete, kikérdezés, ismétlés, feladatok lényege,
irásbeli, isk. vagy házi feladat, könyvnélküliek stb. ügyei mind csak a
médszeres konferencián létrejött megállapodások alapján intézhetők el
egységesen. S -mily haszon háramlik abból minden tanár működésére

s az iskolára, .ha minden tanár tudja, hogy a többi mit csinál s másból
mit, hogyan tanulnak a növendékek 1

S most lássuk a médszeres konferenciát a gyakorlati tanítások
szempontjából. A gyakorlati tanítások az 'őket megillető helyet mind-
addig nem fogják a tanítóképzőkben elfoglalni, míg azok iránt minden
tanár egyformán nem érdeklődik, ezért a gyakorlati próbatanítások
mindig az egész tanári kar jelenlétében volnának megtartandók, az itten
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tapasztaltak adnák azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAmódszeres konjermcz"ának az ide vonatkozó tárgya-
lási anyag ot.

Ehhez csatlakoznék az ujabban felvetődött, eszmében sokat hangoz-
tatott, de gyakorlati formát még nem nyert gyermekpsychologiaz' vizsgáló-
dások keresztül vitele, a mire nézve én azt tartom, hogy a mennyiben
ez a munka a tanítókra vár, ennek radikális kezdeményezése a tanító-
képzőintézeteket illeti. .

De a legfontosabb mindazok között, a miket a rnodsseres kon-
ferenááktól lehetne várni, talán az volna, hogy azok segítségével a
tanítoképzőintézet szaktárgyát, a paedagogiát hitele-vesztettségéből talán
ki lehetne emelni s ezzel együtt az intézetet igazi és színvonalla l biró
szaktskolává lehetne fejleszteni.

Ugyanis a pedagógia. a milyen nagy szó volt tanítóképzőink fel-
állítasakor, olyan szalmacséplésnek hirdetődik ma. Tehát jó részben
hitelét vesztette. Üres tanítócskák pedagógusoknak hirdetik magukat s
azok, a kik valamiben alap os ismereteket képzelnek magukban,. szána-
lommal. kicsinyítő mosolygással nézik azt. Sem ott, sem itt nincs igazság.

Mindenesetre hiba volt eddig, hogy a pedagógia, főkép a nép-
nevelés terén, addig mindenbe bele kotnyeleskedett s maga, egyedül a
pedagógus sokszor azt hitte, hogy ő mindent pótolhat s a közben sok
baklövést követett el.

De ha a mődszeres konferenciákon az egész testület kölcsönös és
helyes pedagógiai tájékozódottsággal telik el; kijelöltetik a pegagógia
nataskörének határa, de ki az is, hogy ezen belül a szaktudomany nem
lehet el a pedagógia nélkül, mindenki előtt gyarapodik a pedagógia
tekintélye s az emeli tekintélyét a növendékek előtt is.

BIzonyos fokig mii.den tanítóképző tanárnak pedagógusnak is kell
lenni. S talán ez az elv rejlik azon németországi intézményben, hogy
a szeminárzum tanárai mind végzett, okleveles tanítók is. En ezt nem
kivánnam, de azt igen, hogy mindegyik tanár szolíd rnódon gondol-
kozzék a pedagógiáról, vilagos meggyőződésben hordozná azt, hogy
a pedagógia "em jércelmény, nem költemény, nem előre tolakodó üres
szalmacséplés, hanem a psychológiai hatalmas ismereteken nyugvó
normativ tudomány, melyen minden nevelés és tanítás, tehát minden
tanítóképző működése is sarkallik.

E felfogáshoz s ennek a növendékek közt való kiépítéséhez minden
tanárnak hozzá kell járulnia s ez csak a módszeres konferencz"ák útján
történhetik, melyeken hol aszakszerű pedagogia által időnkint előterjesztet-
tek, hol pedig az egyes szaktanárok által.elóterjesztett viták által egyre
fejleszthető a kozös, helyes felfogás, úgy, hogy módszer, nevelés, az okta tás
formálú kellékei, s mindezeknek psychológia i okadatolása csakhamar köz-
kincscse valnék s minden irányban üdvösen hatna,

Ki volna kerülve az, hogy egyik így, a másik úgy emlékeznék
meg valamely pedagógiai kérdésről s így annak hítelét rontsák.

S mily nagy fontosságú lenne ez főkép uj tantervünk életbeléptekor,
mikor minden tárgy részletes módszerét a szaktanárok tanítják.

A tanítóképző-intézet a tanárok közös szakismeretei nélkül nem
fejlődhetik színvonallal biró szakiskoláva, Ez nekem meggyőződésem.



De szabadulni törekedvén a rám toluló ideák tömegéből, miután azt
hiszem, hogy ~a legfontosabbakat érintettem, nem folytatom tovább az
értekezésszerü fejtegetést. Bizonyosnak tartom, hogy az eddigiekből meg-
látszik, hogyan gondolkozom én a tanítóképző-intézetizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAmodseeres kon.,.
ferenciákról, a melyektől sok jó származhatnék, csak az a baj, hogy', uj
rendtartást" szabályaznk csak megemlékeznek ezekről, de formába nem
öntik.

De hiszem, t. választmány, hogya miben e tisztes testület meg-
állapodik, az ország összes tanítókepzői előtt irányadó lesz, azért a
választmánynak e kérdésben hozandó határozataf fölöttébb fontosak,
mert azt csak nem tűrhetjuk. hogy más. iskolákban legyen jól szervezett
módszeres konferencia, csak épen a pedagógia i szakiskolában ne. E tény
bizonyára 'kötelességet ró a választmány vállára.

De nemcsak ez a tény, hanem az is, hogy at. választmány a
tanítóképzésnek már a legkülönfélébb s inkább külsőknek mondható
kérdésein átment; most szintúgy következnék az, hogy az intézet belső
életére is hatást gyakoroljon. Mert hiába lesznek szép épületek, jó tanári
fizetések s én ezeket a követeléseket csakugyan elsőknek tartom, de
mindaddig nem lesz igazi magyar tanítóképzés, míg a nevelésnek es
oktatásnak benső nagy kérdései megoldva nincsenek s a szép épüle-
tekben igazi, helyesen szervezett belső tevékenység nincs. .

Ilyen szempontokból kérem a t. választmány. szíves hozzászólását,

még pedig, hogya vitának konkrét alapja lehessen, a következő téte-
lekre nézve, a melyeket a kivihetőségnek kellő méltatásával állítottam
össze s a melyeket, mint javaslatot a t.. választmány elé van szerenesém
terjeszteni .

• J. Minden tanítóképző-intézet tanári-kara az egységes nevelés és
okta tás érdekébOl iskolai évenkint legalább öt konferenciát tart, s ez az
öt a többi gyűléstől, bár azokon is eleget lehet tenni a rendtartási
szabályoknak, mégis megkülönböztetendő, ugy, hogy ezeken a helyes
testületi nevelés és oktatás minden .főbb kérdése megvitatás tárgya
lehessen és közös megállapodásokra vezethessen. Ez értekezletek ennél,
fogva más értekezletek, mint a rendes havi konferenciák, de ha ezek
egyik-másikán fölöttébb sok tárgy nem fordulna elő, a nevelés- és
oktatásügyi konferenciák összeeshetnek a rendes havi konferenciákkal,
annyival is inkább, mert a Rmdtartási Szabályok minden konferenciát
módszeresnek is tartanak. Csak kettő nem eshetik össze a havi rendes
gyűlésekkel, t. i. egy, főkép az év elején tartandó oktatásügyi és
szintén az év elején tartandó nevelésügyi, a mint az a Rendtartász' sza-
bályokból szintén kíolvashatő. . .

_ 2. Ez öt konferencia, a mennyiben a rendes konfe'renciákon kívül
tartatnék, .így oszlik meg: a három. ezek közül oktatásügyi érdekü, tehát
szűkebb jelentésben értett módszeres konferencia ; kettő pedig főkép
nevelésügyi, tehát szűkebb jelentésben értett pedagógia i konferencia .

3, A három külön mádsseres konferencza évelejtn, március hónap-
ban és év végén tartatik meg s teendői a következők:

aj Az I. külön konferencia teendői.· Összefoglaló áttekintése a
tanítás terén az egységes eljárásban eddig létrejött megállapodásoknak,



melyek évről-évre szép hagyomány nyá ,nőnek. Szükséges-e a megálla-'
podásokban valamelyes módosítás? Ujabb módszerek számbavétele.
A következő évharmadban tárgyalandó anyaghoz mely eszközök állnak
rendelkezésre, mik hiányzanak es hogyan volnának pótolhatók. Kirán-
dulások kérdése. A következő évharmadban tárgyalandó olvasmányok,
könyvnélküliek, írásbeli dol gözatok, közös eljárás ezekben. A különböző
tárgyak koncentrálása, főkép az érzületi anyagot alkotó nyelvi oktatás
körűl, melyről minden tanár tudomást vesz; ő is tájékoztat, a mint
másokhoz kérdést intézhet Egyes didaktikai kérdések okadatolt felvetése,
írásban előre beadva.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

b) A II. külön mddseeres konferencia teenddi: A megelőző évhar-
mad anyaganak számbavétele; volt- e hátramaradás ? mi okból? s hogy
volna az elenyésztethető? Az igazgatÓ a tananyagnaplót hetenként
átnézve, maga is kedvezményezQleg léphet fel e téren, de különben is
minden szaktanár maga referál, ha valamiben elmaradása volt. Az igaz-
gató évharmadonként láttamozza az összes írásbeli dolgozatokat s ha
szükségesnek tartja, ez irányu tapasztalatait is beszéd tárgyává teszi.

Továbbá egyes fontos, esetleg aktualiás didaktikai kérdés.
e) A Ill. médsseres konferenáa teendői: A tanmenetben szükséges

módositások keresztülvitele és óhajok kifejezése a tanítás intenzivebbé
tételét illetőleg. Ez a tanmenetkészitő konferencia.

Mindez a Rendtartási szabályzat rendelkezéseivel szemben munkasza-
porításnak látszik, de csak látszik. Jó beosztással ez csak egy konferencia-
szaporulat. Sokszor pedig hányszor gyül össze a testület ok nélkül.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4 . A nevelésügyi konferenáák teendői:
a) Az elsőét: Az iskolai és interná tusi rendtartásnak a nevelés szolgá-

latába való állitása, a helyes szoktatás, foglalkoztatás, ifjusági körök
szervezetének tárgyalása. Évi terv az ifjuság szellemének nevelésére,
általános megállapodások a nevelés minden eszközét illetőleg: kirán-
dulások, ünnepélyek stb. kérdése. .

b ) A másodikl: Az évi tapasztalatok összeszedése, összevetése s az
eredmény megállapitása. Ujabb elvek, eszközök alkalmazásának tárgya-
lásai írásban előre beadva, a melyek mint a módszereskonferenciák
ilyen dolgozatai más testületek kel is közölhetők, vagy a «Magrar
Tanz'tókéjJző,,·ben közzétehetők, .

Itt is tényleg csak egy konfereneia-szaporulá t fordul elő, a mit behoz
egy-egy havi konferencÍa rövidebb menete.

5. E pontok rendeleteit illetőleg minden tanári kar tehet változ-
tatásokat. A többit megteszi majd a gyakorlat.

A mi pedig a most épen napirenden levő helyi tanterv (részletes
tanmenet) készítésének szempontját illeti, mivel ez épen egyik főtárgya
a médszeres konferenciáknak, javaslatom a következő:

I. Mondja ki a választmány, hogy I. e tekintetben a részletekig
ható megállapodásokban nem megy dőre, mert az által lehetséges, hogy
egyes intézetekben a sablonokat segitené létrejönni; e téren pedig a
túlságos egyöntetüség sem szükséges.

2. A választmány elve az, hogy e tekintetben minden intézet
tegye meg a magáét s így üdvösebbnél üdvösebb munkálatok jöhetnek



létre. Ilyen téren, az összes tanárkarok előtt kedves dolgot bajos is
volna csinálni, a testületeket pedig megszavaztatni még bajosabb.

3. Közös megállapodások csak ezen pontokban látszanak 'seüksé-
geseknek:ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

a ) Az alap a jelenlegi tanterv" az érvényben levő; más nincs is,
mert a mi még csak lesz,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAaz. ma nincs.

b) Minden testület az oktatás és nevelés összes főbb szempontjai
szerint igyekezzék a tantestületben közös megállapodásokra jutni.

e) Az oktatásban az érzületi oktatás anyaga tartassék közösen
felszinen és nyilván; s ebbe a lehetöségig vonassék bele a hittan.

d ) a pedagogiai tárgyak, mint sza'ktárgyak ápolása és ekközben
a logikai tevékenység, általában az intelligentiára való nevelés közös
alapú és évenként állandó tervű legyen.

e ) A tanítás formális oldalaiban szükséges közös megállapodá-
sokra jutni.vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

,4. Minden tanítóképző-intézet, ezekben a maga egyénisége szerint
állást foglal és a szerint tervek nyomán egységesen halad. Hogyan?
Epen ezekben fog meglátszani minden tanítóképző, intézet egyénisége,
a mely téren nagy termékenység jöhet létre. Ez pedig az ügy érdeké-
ben óhajtandó,

Ezekután S z u jJ p á n kir. tanácsos min. biztos, igazgató urnak egy
pár adatáért és tanácsáért köszönetet mondva, a t, választmánynak
becses türelmét és figyelmét megköszönve, gondolataimat nagybecsű
megitélése alá bocsátom.

Budapesten, 1902. január 8-án.
Dr. Baló :József,ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A kézimunka-oktatás a népískoléban.'

Mélyen tisztelt Közönség I

A magyar nemzeti állam kiépítésén ek a vágya vezérli ma minden
magyar embernek életét. E fenséges gondolat volt vezető csillagom, a
mikor a vidékről ide siettem, hogy elmondjam szerény véleményemet
arra nézve, miképen lehetne a kézügyességi oktatással a magyar gyermek-
világot munkaszeretetre nevelni és igyanépiskola belső életét vele meg-
javítani. Örömmel követtem Ember Károly jó barátomnak a kaszinó
pedagógiai <szakosztálya érdemes elnökének hivő szózatát. Boldog
vagyok, hogy ez alkalommal is hordhatok 1-2 homokszemet a magyar
nemzet halhatatlanságát jelképező ama fenséges épülethez, a melynek
fundamentuma magyar tiszta erkölcs és emberszeretet, oszlopa a rnunka,
teteje az erő és nagyság hatalma, dísze rnillió és millió lélek gyémánt

•
1 Szerző előadta a Magyar Tanitók Kaszinója pedagógiai osztályának 1902. ja-

nuár 16-iki ülesén. Az osztály az előadottak végrehajtása végett Ember Károly elnöklete
alatt elhatározta, hogy felír a fóváros tanácsához, hogy a fóváros népiskoláiban foko-
zatosan kézimunka-termeket rendezzen be. Szerk.KJIHGFEDCBA
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tisztaságú és fényű honszerelme. Boldog vagyok, hogy egy fenséges
gondolatban magasan szárnyaló lelkeket egyesíthetek.

Ifjú valék, a mikor Comenius Amos János, a nagy reforrnator
eszményképemmé lett. Ot megközelíteni az én leghőbb vágyam. Ifjú
valék, a mikor bölcs tanításait magamba szívt am, őket drága kincs-
képen magamban ápolgattam s mindennapi imáimmá lettek. Megvallom,
hogy örökéletű g ondolatai sok örömet, de még több fájdalmat is okoz-
tak nekem. Átértettem jól. Éreztem magamban, hogy nőttern tanításá-
nak a hatása alatt. De azután, a mikor úgy akartam cselekedni, mint
ő cselekedett, mily nagy lett az én szomorúságom. Ujra és ujra kellett
tapasztalnom, mily gyenge es tehetetlen vagyok ideainak alkalmazásá-
ban. Én Comeniust értettem, de követni nem tudtam. Mennyi kín és
szenvedés volt azért az én osztályrészem I Mennyit gyötörtem magamat
és szegény tanítványaimat!

Mily sokszor mondtam el magamban: «Hát nem oly igazán
lakunk-e a természet kertjében, miként elődeink? Miért nem használjuk
olyan jól, mint ők szemeinket, füleinket és orrunkat? Miért akarjuk
mással, mint érzékeinkkel megismerni a természet műveit? Miért nem
ütjük fel a holt könyvek helyett a természet kőnyvét P»

És én mégis holt könyvet tanítottam, mert az élő könyv kezelé-
sére nem vezetett rá senki. Az elődök munkát adtak az érzékszervek-
nek, de arra már nem gondoltak, hogy' a gyermeknek vele született
önmunkássági vágyát is kielégítsék. Nem az igazságot alkalmazták a
gyermek sajátos egyéniségéhez, hanem ,megfordítva erőszakosan a
gyermeket mérték az elvont igazsághoz. Mert, ha figyelembe veszik a

\ gyermek sajátos életét, úgy minden bizonynyal nem szorítják lélekölő
passzívitásra.Régebben a száraz könyvbölcseség nehezedett a gyermek
lelkére s tette erőtelenné, ma meg a passziv magatartás kényszerzubbo-
nyával gyötörjük. Mily szépen beszélnek a tanító-, tanítónóképző tanulők

az oktató igazságokról! Valóban öröm őket hallgatni! Ha a mi nép-
iskoláinkban mindaz testet öltött volna, a mi a tanítóképzók katedrái-
ról elhar.gzik s a szaklapok unos-untalan prédikálnak, nem aggasztana
senkit a nemzet jövője. A mai tanítójelölt nemzedék is épen úgy van,
mint én voltam egy emberöltővel ezelőtt; értik az igaz,ságot, de azért
mégis lenyügözik a gyermek erőit, akár csak elődeik. Utmutatójuk a
holt és nem az élő könyv. Nevelésük és tanításuk motivuma nem maga
a- gyermek, hanem a holt betű, a könyv abstrakt szabálya. Folyton
hallom és olvasom, hogyatanítóképzés színvonalát emelni kell, a mi
annyit jelent, hogy tágítsunk a kereten, vegyünk fel még uj anyagot.

Nézetem szerint nem a keret tágításával s új ismeretanyag felvé-
telével, hanem az értelmi míveltség mélyítésével kell nekünk a sein-
vonalat emelnünk. A tanítójelöltek kiképzésének a hibája nem az értelmi
.gazdagság fogyatékosságában van, hanem abban, hogy tudásuk gyakor-
lati alkalmazásához nem értenek, mert erre őket rá nem nevelik. Azt
mondják, hogy ez a jelen oktató-terv szerint lehetetlen vállalkozás
lenne. En tagadom. Határozottan állítom, hogy a tanftójelölteknek az
értelmi míveltségre, vagy az ismereteknek helyes alkalmazására való
nevelése egészen tőlünk függ. A míg a képző. intézetek jelen előadó
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rendszerükön nem változtatnak, addig a legtökéletesebb oktató-terv
sem segít bajainkon. A milyenek a tanító-képzők, olyanok a tanítók.

A fiatal tanító úgy tanít és nevel, a mint tanítójelölt korában a
gyakorló-iskolában látta. Száraz, merev-rendszeresség, a módszertani
könyvek élet nélkül való szabályai teszik az ő mintáját s nem a gyer-
mek élete. Sokat tanul, még többet magyaráznak neki, de azért nem
találja meg a fonalat, a mely a konkrét tényekből az abstrakt szaba-
lyokig vezet, nem élő ismereteket közöl, hanem holt betűt. Az életbe'
lépve épen úgy szemléltet, mint a gyakorló-iskola. Elég alkalmat ad
a gyermekseregnek arra, hogy lásson, halljon, izleljen és szagoljon,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAde
nem a benyomásoknak az ó'nmunkásság útján 'l'a ló feldolgozására . Ter-
mészetes dolog, a gyermek így csakhamar kimerül, bágyadttá lesz s
ez az oktrojáló dresszura még inkább megfosztja arcát rózsáitól, szemét
fényétől, 'izmát erejétől, vérét hevétől, mint a romlott levegő. Elmond-
hatom Comeniussal: «Miért nem használjátok kezeiteket; s a mozgás
szerveit épen úgy, mint elődeitek ?,vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA ki a népiskola belső életét ala-
posan megfigyelte, szánakozással gondol a szegény gyermekekre. Igazán
kegyetlenek vagyunk. A madár szabadon szállhat a nagy levegőégben;
fü, fa, virág zöldelhet és virul hat ; minden, a minek élete van, szabadon
fejtheti ki meglevő erőit, csak az az ártatlan gyermek nem' Mihelyt
hatodik életévét elérte, lekötjuk arany lelkének szárnyait, békót rakunk
kezére. Tetszik, nem tetszik, neki meg kell tanulni a tárgyak és dolgok
nevét, szinét, hangját, alakját, irányát, kiterjedését, részeit, anyagát,
hét, sza gát, súlyát, lelhelyét, elrendezését, rendes helyzetet, mozdítható-
ságát, tisztaságát, szépségét, okos alkalmazását. hasznát, kárát, a hasz-
nálás helyes -módját, tisztán-tartását, megkimélését, óvását, tenyésztését,
terrnelését, ápolását, jó bánásmódját, kínzását stb it. Es hogyan, úgy a
hogy mi azt neki feltálaljuk. Szegény fürge, mozgékony, eleven, naiv,
ártatlan 6-7 éves gyermek. Igy szoktak téged agyon boldogítani.
Hiába, így írták ezt elő az okos bácsik. Azután ne kapj undort, csömört
az iskolától s öreg éveid ben ne gondolj szánalommal a népiskolai pa-
dokra. "Vegyétek le a békót a gyermek kezéről 1 Oldjátok fel arany
lelke szárnyairól a köteléket s meglássátok menyországgá lesz a 'nép.
iskola. Erre törekszem évek óta. Ez az a fenséges gondolat, amely
engem szakadatlanullelkesit. Ennek a módját keresem ébrenlétemben
és almaimban. Ez adta a kezembe I898-ban a vándorbotot, hogy fel-
keressem a magyar nemzeti népnevelés tiszta földjén ama virágokat, a
melyeknek bűvös ereje megtanítson a magyar gyermekvilág helyesen
értelmezett szabadságára és kezembe adja a kulcsot, a melylyel meg-
nyithassam tanítványaim előtt a munkaszeretetre való nevelés ajtaját
És ha nem is gyüjthettem a 7oo.nál több gyermekrnunkával csak mint:
egy ezredrészét annak a nagy kincsnek, a mely még megmentésre vár-
mégis gazdag aratással tértem otthonomba. Boldog voltam, és vagyok,
mert élő könyvből tanulhattam. Alkalmam volt megfigyelni a nyiri, a
gömöri, a hansági, a somogyi. a csiki törzsökös magyar gyermeket a
líbalegelőn, a patak partján, réten, mezőn, pusztán, erdőben, a szülő,
otthonban. Láttam és hallottam mint ölt formát a magyar gyermek
utánzó és teremtő fantáziájának hatása alatt az ég, föld, természet, az



összes emberi élet, a hit, remény és szeretet. Láttam a magyar gyerme-
ket, a mintvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa munka hatása alatt felemelkedik az égbe, felszáll magasra,
a hol örök boldogság honol. Láttam, mint váj az árokszélbe házat a
sárból formált apának, anyának, Lacikának és Zsuzsikának. Elhallgat-
tam szép mondókás dalaikat, a melyekkel munkájokat kisérik. Be sok
szépet és hasznosat tanultam a libalegelőkön. Utamban megismertem
a magyar 3-12 éves fiú- és leánygyermekek munkaanyagát, tárgyát,
nemét. Előttem folyt le a munka alakja, módja. Láttam mi és hogyan
ébreszt benne rokonszenvet, irigységet, örömet, szomorúság ot. Hogyan
nyilvánul bennök a hűség, a ragaszkodás, az önzetlenség. Megfigyeltem,
mint oktatja a korosabb gyermek a fiatalabbat. Közöttük élve, velök
játszva láttam, mint szerez 1-1 uj ismeretet. Nem prelegál ám ott

.egyik a másiknak, mint pl. tanítóink és tanáraink a katedrán, hanem
az öregebb csinálja és csináltat ja a dolgokat a fiatalabbakkal. Bámul-
tam azt a közvetlenséget, ügyességet, türelmet és szeretetet, a mely-
lyel egymást tanítgatjak. Azután meg mily remek fegyelem uralkodik
1- 1 csoportban I

Utamból haza tér ve elhatároztam magamban, hogy a tanítókép-
zésben e tapasztalatokat érvényesíteni fogom s tanítványaimat a gyer-
mekek társaságában nevelem jő tanítókká. Vállalkozásomat siker kiséri.
A lévai' állami tanítóképző nemes tanártestülete ritka buzgósággal és
ideális önfeláldozással támogát célom elérésében. Egyébiránt e törekvés,
ma már nem az enyém, hanem az egész tanártestületé. Az az igaz
benső testvéri szeretet, mely lelkeinket egybefűzi, az az igaz édes
szülői hűség, a melylyel tanftványaink életét és ' sorsát intézzük, felada.
tunkat nagyon megkönnyíti. Elvünk, hogy tánftványaink minél többet
legyenek a gyakorló-iskolai gyermekek társaságában, de nem maguk-
ban, hanem velünk együtt. Mindennap 7-8.ig és I-2-ig 8-8 tanító-
képző tanuló fogadja vélem s derék gyakor ló-iskolai tanító nk kal az
érkező gyermekeket. A gyülekezés ideje alatt játszunk, sétálunk, dalo-
lunk és jnunkálunk velök. Szabadságukat nem korlátozzuk. A ruhák,
könyvek elhelyeztetése után jó időben az udvaron töltjük a. gyülekezés
idejét. Egy csoport társasjátékot játszik. A képző növendékei megismer-
tetik ilyenkor velök a nekik való magyar gyermekjátékokat. Egy másik
csoport a homokban dolgozik; egy harmadik a növények alkotó részei-
ból farag egyet-mást. Mondám, a gyermekek szabadságát, mondjuk
önfeltalálását, kombináló munkáját nem korlátozzuk ugyan, de azért
tevékenységöket mégis úgy ingereljük, hogy azzal is foglalkozzanak, a
mi esetleg a következő 1-2 fél nap tanítás anyagát teszi. Tanítványaink
a mi példaadásunk szerint bánnak a gyermekekkel és figyelik meg őket.
A száz és száz tapasztalatból csak egyet említek fel. Egy V. évfolyam-
beli gyermek az udvar homokos részére szépen lerajzolta hazánk képét.
Mikor elkészült vele, oda hívott s azt mondta nekem: clgazgató bácsi,
tessék megmondani, hogy hova utazzarn r» Én a gyermeknek gyerme-
kies modorban több várost megneveztem s ő mindenütt megnevezte a
vasutat, vizi-utat, a folyókat és hegyeket, a melyek útjába estek. Egy
II. osztályos gyermek meg az én lakásomat rajzolta az udvarra s az-
után azt kérdezte tóiem: «Igazgató bácsi, melyik szobában alszik? Mi
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tegnap láttuk ám a lakását. Itt is volt ágy, meg itt is. Melyik az igaz-
ga:ó bácsi é ?,.

Nem marad sem az udvaron, sem a kertben semmi sem felkutat-
lanul. Bármi akadjon kezükbe, azonnal felhasználják munka-anyagul.
Mi meg szeretettel segítjük őket munkájok ban. De benn a gyakorló-
iskolában is a gyermek önmunkásságából eredő aktív érzéke lés minden
tanítás alapvonása. Krick Jenő kiváló tanártársam meg arról gondos-
kodik, hogy egyetlenegy növendékunk se- lépjen az életbe a gyermekek
kez i-rnunkájának a gyakorlati ismerete nélkül. Igy akarjuk az eszmét
megtestesíteni s tanítványainkat arra szoktatni, hogy majdan, mint
tanítók ne a holt, hanem az élő könyv után induljanak.

így, de csak is így lehetnek a tanítóképző tanulók hivatásukat
szerető és tudatosan nevelő és oktató tanítókká. Így kell a munkál-
tat va való nevelésnek folynia. Ily eljárás teszi a tanítóképzést élő
könyvvé. Elmondám, mint szoktunk munkálni az udvaron, a kert-
ben. Ha az eső, szél, hideg az iskolaszobába szorít bennünket,
akkor a szobában végezhető munkákat készítünk. Minden gyermek azt
csinálja, a mire képes. A legkisebbek harmonikát, legyezőt, levélbori-
tékot, zsebkendőt hajtogat nak papírból, a nagyobbak püspök-süveget,
csolnakot, csákót, buzogányt, összetettebb harrnonikát, kuglufot. Van-
nak, a kik palatábláikra rajzolgatnak, mások feladványaikat ismételik
vagy nézik áto Tanítóképző tanítványaim pontosan megjelennek itt is
s úgy beszélnek, tesznek-vesznek, munkálnak, játszanak, rajzolgatnak,
tanulnak, írnak, olvasnak a gyermekekkel, a mint azt én és Svarba
József jó -tanártársam teszi.

A mint az elmondottakból látszik, mi a gyülekezés idejét is szok-
tuk felhasználni - a munka-anyag felkeresésére, annak a rnunkához való
alkalmassá tételére és magára a kézügyességi oktatásra: Mindez azon-
ban inkább előgyakorlat a tulajdonképeni kézügyességi oktatáshoz.
Minden közvetlen tanításunkat a cselekvő (aktiv) érzékelés jellemzi.
Arra törekszünk, hogy a gyermekek a tanítás tárgyának ismertető
jegyeit ne csak puszta utánzással sajátsíták el, hanem azokat gyakor-
latilag el is készítvén, a részekből állítsák össze az egészet s ezt ujra
elemeire bontsák.

E célra felhasználunk minden alkalmas anyagot. A gyermek ki-
rakja a tárgyat szalmából, vesszőből, papirból, megformálja agyagból,
előállítja a növények alkotó részeiból. Igy magukkal a gyermekekkel
alkottatjuk meg a dologképeket. Ez az igazi élő könyv. A mikor e
munkával végeztünk, bemutat juk a tárgyat a maga valóságában- és
megengedjük a gyermekeknek, hogy annak jegyeit tetszés szerint sorol-
ják el, önmaguktói keressék fel. Az egyik a tárgy szinét, a másik a
hangját, a harmadik az alakját, a negyedik egyik-másik részet ne-
vezi meg. Végül azután az így megértetett és állandósított tapasz-
talatokat rendezzük. Munkaközben alkalmazzuk és alkalmaztatjuk .a
szöveges és dalos mondókákat, versikéket. Mindegyiket a maga helyén
és idején. Az egyik -mondóka erkölcsi intelem, a másik talány, illem-
szabály, kedvet derít, szívet nemesít.

Magyar Tanítóképző. 5



Mint a jő szülő gyermekével, úgy foglalkozunk 6-J2 éves tanít-
ványainkkal.

Így járunk el minden egyes népiskolai tantárgy tanításánál. Erre
nézve cA munkaszeretetre való nevelés módja s cimű művemben rész-
letes utmutatást adtam.

Az egyes tanítási órákon a kézügyességi oktatás már szigorúbban
alkalmazkodik ugyan sajátos céljához, de azért, mint az aktiv érzékelés
tárgya, anyaga és módja, e helyen mégis csak eszköze a tanításnak.

A gyülekezés idején azt munkalhatja a gyermek, a mi neki tetszik;
a közvetlen tanításnal már mindegyiknek alkalmazkodnia kell ahhoz az
egyetlen egy tárgyhoz, a melyet a tanító tűz ki. A gyermek csapongó
fantáziáját nemcsak a munka tárgya szabályozza, hanem a munka me-
nete is. A gyermeknek a tanító előmutatását kell követnie vagyis
mintát utánoznia. A· méretek, nagyság, alak, irány, kiterjedés motivuma
már nem az ő független kombináló ereje, hanem a tanító előmutató
munkája. Feleshigesnek tartom bővebben kifejteni, hogya tanítónak
az említett dolgokban a gyermek sajátos életéhez kell alkalmazkodnia.
Ezt azonban csak úgy teheti, ha a gyermek munkáit jól ismeri s a
felfogásban le tud szállni a gyermek lelki világába.

Ha a gyermek a tanítás folyamán maga készíti el a tárgyat, na-
gyon könnyen fogja magának megjegyezni az ismertető jegyeket, mert
hiszen testi és lelki élete a leggyönyörűbb harmóniaba olvad össze,
míg dolgozik. Az ismertető jegyek keze alatt jönnek létre, szívvilága
életet, .színt, fényt ad nekik s miután érzelmi életében mintegy meg'
újultak, édesen-kedvesen jelennek meg az értelem kapujánál. A név,
szín, hang, irány, alak, kiterjedés, részek, anyag, szépség, tisztaság stb.
stb. dolgot örömmel üdvözli a lélek, mert mindegyik a saját tevékeny-
ségének az eredménye. Kell is magyarázat pl. az irány, vagy kiter-
jedéshez, mikor azokat a gyermek maga csinálta meg I

A kézügyeségi oktatásnak azonban saját, külön célja is van. Ezt
a tanító, az óratervbe felveendő hetivutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI-J félórában szolgálja.

A gyülekezés idején és az egyes közvetlen tanításokon gyujtjuk
a tulajdonképeni kézügyességi oktatás anyagát. Ekkor ismerik meg az
anyagot, alakíthatóságat, célját, rendeltetését, feltalálását, munkára al-
kalmassá tételét, ismertető jegyeit, a vele kapcsolatos értelmi és erkölcsi'
szép elemeit, valamint aző felfogásuk hoz mért hasznát.

Az osztatlan iskolákban az egyes évfolyamokat össze kell von-
nunk. Együtt tanul az 1. IL, a III. IV. s az V. VI. évfolyam. Mind-
egyik kap heti 1- 1 tél órát. Erre az időre, ha van munkaterrnünk,
oda vonulunk; ha nincsen, az iskolaszobában végezzük az oktatást. A
heti 1- 1 fél órában a gyermekeket már a 'rendszeres munkálkodásra
szoktat juk a nélkül azonban, hogy erőiket túlmerev szabályokkal köt-
nők meg. A gyülekezés idején s a közvetlen tanítások alatt is nagyon
ügyelünk a kézügyességi oktatás szabályaira, t. i. a testi és lelki erők
harmonikus nevelésére, a gyakorlatiasságra, hűségre, okos alkalma-
zásra, .az értelmi szép elemeire, de azért még sem követeljük mind-
azokat oly következetes szigorúsággal, mint pl. a kézügyességi okta-
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tásra rendelt fél órákon. Amott a munkálás a nevelés- és tanítás esz-
köze, itt már határozott fő célja.

Az osztott népiskolák ebbeli élete az osztatlan népiskoláétól vcsak
annyiban különbözik, hogy ott nem heti' 1, hanern hetiZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAr 2 esetleg
három fél óra is fordítható a tulajdonképeni kézügyességi oktatásra.

Az osztatlan iskolákban a hallgatólagos, úgynevezett csendes fog-
lalkozásra szánt fél órákból naponkint legalább.vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1- 1 félórát-fordít-
hatunk a kézügyesség gyakorlására.

«Hát miodebbőlnem lehet semmi . sem»', mondják majd az én jő '
tanítótársaim. Én is azt mondom, hogy mindaddig nem lesz a nevelés
és tanítás ez irányából semmi, a míg a tanítóképzők a dologhoz értő
tanító-nemzedékeket nem nevelnek a' hazának. Állítom, hogy a híva-
tásukat szerető s a szép feladatot gyakorlatilag és elméletileg értő taní-
tók örömmel fogják javaslatomat felkarolni. .

A kik ezt teszik, először saját maguknak használnak vele; mert
nem emésztik fel idő előtt testi és lelki életöket. Fél annyi munkával
még egyszer akkora eredményt érnek el. Valódi paradicsommá vará-
zsolják át az' iskolát úgy magukra, mint tanítványaik ra nézve. Hogy
mindez nem puszta eszme, hanem valóság, azt a berettöi állami iskola
elet évei tudom bebizonyítani. Berettő tisztán totajkú község, Sárosme-
gyében fekszik. Osztatlan hat évfolyamú állami iskolájának derék ta-
nítója Tremkó Mihály. Ez a lelkes tanítótestvérem megismerte a nevelés'
és tanítás e módját a sárosmegyei általános tanítóegyesület gyűlésein.
Hívatásszeretete tettre ingerelte. Alig egy évi buzgó törekvése .meg-
hozta a szép sikert e , A gyülekezés idején, munkálás közben megtanultak-
a ~yermekek magyarúl beszélni, igazolatlan iskolamulasztás alig fordúl
elő. Tanítványai az egész napot ott töltenék az iskolában. A délelőtti
tanítás végeztével is ott maradnának. Volt alkalmam több tárgyat
látni, a melyet ezek a tót gyermekek készítettek. Merem állítani, ha
Tremkó Mihály tovább folytatja helyes irányú munkáját, szépen érté-
kesíthető játékeszközöket adhat át majdan a kereskedelemnek. Ott van
Reményik Lajos, az eperjesi ágo hitv. evang tanítóképző jeles gya-
korló-isko lai tanítója, a zágoni állami. iskola kiváló tanítótestülete,
Győrffy István homoród-szentmártoni ideális lelkű tanítótársunk és még
sokan a hazában, a kikről nem szól a hírlap, de önfeláldozó munkásai
az élő könyvnek, a természet ismertetésének. .

Mielőtt a népiskolának részletes kézügyességi oktató-tervezetét
előadnám, méltóztassanak megengedni, hogy 'elmondjam véleményemet
arra nézve, miképen lehetne tervezetemet általánosan elterjeszteni.

1. A vallás- és közoktatásügyi miniszter szővetkezve az ipar-o és·
kereskedelmi miniszterrel, valamint a kézimunkára nevelő országos
egyesülettel, a nagy szűnidőben kézügyességi kurzust szervezne, Erre
állami segítséggel berendélné a gyakorló-iskolai tanítókat, tanítónőket
és minden tanító- és tanítónőképző pedagógiai tanárát.

2. E tanfolyamokon Guttenberg Pál, Füzesi Márton begyakorolnák
a hallgatókat a gyermekvilág kézimunkáinak a készítésébe.

3. A hallgatók. e kurzusokön megfelelő előadások és gyakorlati
fellépések útján elsajátítanák, mint kell az egyes népiskolai tanítások~.
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alkalmával a kézimunkát a cselekvő (aktiv) érzékelés eszközeül felhasz-
nálni.

4. A miniszter megiratná a kézimunka-oktatás történetér s kiosz-
tatná a tanfolyam hallgatói között

5. Az érdeklődő gyakorlati tanítóknak is. alkalmat kell adni az
úgynevezett továbbképző kurzusokon a jól értelmezett természetszerű
nevelés- és tanírásmód megismerésére.

6. A kormány küldje ki ez eszme apostolait a vármegyei általános
tanítóegyesületek gy üléseire, hogy ott az egybegyült tanítókat a dolog-
gal gyakorlatilag megismertessék.

7. Vegyen fel a miniszter az évi költségvetésbe a gyermekvilág
kézimunkáinak .s a velök kapcsolatos játékoknak. meséknek, mondókák-

nak, daloknak és versikéknek gyüjtésére bizonyos összeget.
Az anyagi áldozat bőven fogja gyümölcsét meghozni. Tiszta do-

log, hogy a magyar népiskolai pedagógia mindaddig ki nem alakul,
míg a gyermekvilág munkáit, játékait, meséit, dalait. mondókáit nem
ismerjük, vagyis nem az élő könyvből tanulunk.

A Tanítók Kaszinójából és a Népnevelők Budapesti Egyesütetéből
meg fog alakulni a «Magyar Tanítók Otthona>. E nagyerejű és tekin-
télyű testület tagja lesz a Tanítók Országos Bizottságának, amely
kezdettől fogva nagy önfeláldozással intézte a hazai népiskolák s ezek
munkásainak a sorsát. Hassunk oda, hogy az eszme megnyerje a taní-
tói közvélernény érdeklődését. A mozgalomnak az egész vonalon kell
megindulnia. Csak Így lesz törekvésünk a nemzet egyetemének a javára.
Mit ér az, ha a gondolatot, csak 1-2 tanítóképző szolgálja?

A kézimunka-tanítást három fő részre osztom:
1. Kézimunka-tanítás a gyülekezés alatt.
2. Kézimunka-tanítás a közvetlen tanítások alatt .

. 3. Kézimunka-tanítás az óratervben előírt félórákon.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
aj Mi a, kézimunka-tanítás anyaga, tárgya a gyülekezés idején?
E munkanemek vidékek és évszakok szerint változnak ugyan, de

azért többnek anyaga és neme az országban ugyanaz. A gyermekek
mindenütt dolgoznak homokkal, földdel, sárral, agyaggal, rajzolnak a
homokba, ha az hiányzik, karcoljak alakjaikat a szépen megtisztított
íöldfeluletre, munkálnak a földön, föld felett, földbe; gyúrnak sárból
vagy agyagból s így tovább.

A gyülekezés alatt különösen oly munkákat készítenek, a melyek
a játékokhoz kellenek, Faragnak ostornyelet. fonnak ostort. kötnek kan-
tárt, hámor, gyeplőt, hegyez nek kis kertjükhöz karokat, készítenek a
földmunkahoz (kút, árok, patak, folyómeder, tó ásásához) fakéseket,
fonnak ostorhoz lószőrcsapót, szőrből lapdát g ömbölyftenek, megcsinál-
ják a rongylapda hálóját, megfaragják a pigét és pigebotot, a csürkö-
zéshez a csürköt ; taplóból szépen elkészítik a pőtyelapdát, fűzvesszőből
vagy az akáczfa vékony gyökeréből megfonják munkás korbácsaikat.

, cA munkaszeretetre való nevelés módja» című müvemben ezernél
-több munkát és játékeszközt ismertettern. A jó tanító megismeri a mű-
ködése helyén dívó játékeszközöket és gyermekmunkákat. megtanulja
azt is, hogya gyermekek hogyan szokták őket játékközben felhasz-
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nálni, mily dallal, mondókával kisérik mesés cselekvéseiket. Tapasztala-
tait írásb a foglalja, még pedig évszakok szerint:

Művének főbb fejezetei:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa) Tanítványaim játékeszközei és munkái
a gyülekezés idején tavaszszal, nyáron, őszszel. télen. b) Minden játék-
eszköz és munka alakulásának a menete.

b) Mi a kézimunka-oktatás anyaga, tárgya és neme a közvetlen
tanítás alatt, a· mikor mi a kézimunkát a cselekvő érzéke lés eszközeül
használjuk fel?

Ilyenkor a kézimunka tárgya egyúttal a közvetlen tanításnak a
tárgya is. Mondjuk pl., hogya tanító az agyagról akar olvastat ni. E le-
író olvasmány tarta Imát agyagból konkrét formákban fejezteti ki. Az
agyaggal való munkálás közben szerezte ti meg az agyag dologképeinek
az ismertető jegyeit. Gyúrnak belőle ici- pici kis tányért, csészét, bögrét,
fazekat, tálat, lábast. A mikor e munkákat bevégezték, nyugodtan ol-
vashatja és olvastat hat ja el az olvasmányt.

A számolásnál állandóan alkalmazza a kavics-, mago, agyag.,
szalma- és famunkát. E munkanemeknek az alkalmazása csak addig ne-
héz, míg a tanító őket jól begyakorolta. A gyermekeket alig kell neki
ezekre megtanítani, mert a készséget és ügyességet már hazulról s az
iskolai udvarról hozzák magukkal. Nagyon sajnálom, hogy eredeti gyüj-
teményemet be nem mutathatom Ha a mélyen tisztelt közönség látná
azt a sok sárból készült cipót, zsernlyét, vakarcsot. kenyeret, lángost,
csészét, tányért, fazekat, kést, villát, tömött széket, diványt, bölcsőt ba-
bával, a melyet nekem a szabolcsi falusi és tanyai gyermekek a liba-
legelő sarából formáltak, nem kellene bizonyítgatnom, mily derék mes-
tere a sokféle kézimunkának a magyar gyermek. Ne méltóztassanak azt
hinni, hogya' nevelés és tanítás e módja szerint nem lehet a népiskola
számára előírt oktató anyagot feldolgozni. Az élet arról győzött meg,
hogy így sokkal többre megyünk, mint a passziv érzékeléssei.

Mikor a tanító a részletes tanítási tervezetet dolgozza ki.. minden
egyes fél órai tanítás tárgyahoz. írja oda azt a munkanemet, a melynek
a segítségével a cselekvő érzékelést esz közöltetoi fogja.

e) A kézügyességi oktatás tervezete az órarend szerint:
Mint emlitém, az osztatlan iskolában az 1, II, a Ill., IV. s az

V., VI. évfolyamokat összevonjuk s hetenkint minden : csoportnak a
kézügyességból 1-1 fél órai .oktatást adunk. A mi anyagot a gyüle-
kezés idején s a közvetlen tanítások alkalmával gyűjtöttünk, azt itt
rendezzük s a gyermekeket a szabályos, okszerü munkálásra szoktatjuk,
a nélkül, hogy őket nagyon is szigorú korlátok közé szorítanók.

• A munka vezénylés mellett folyik. le. Minden gyermek szigorú an
alkalmazkodik a tanító előmutatásahoz. A mikor 1- 1 munkával el-
készültünk, megengedjük, hogya gyermekek ugyanazt a munkát ön-
maguktól, vezénylés nélkül ujra elkészít.hessék.· Minden félórából 8-10

percet szenteljünk a gyermekek kombináló vágyának a kielégítésére, a
mikor t. i. a kezében levő munkaanyagból azt gyúrhatja, hajtogat hat ja,
formálhatja, farag hat ja, a mi neki tetszik.

A homokrajzot, a kavicsmunkát, a földmunkákat, nevezetesen:
a munkát a földre, földön és földbe, - nem veszem fel az iskolaszobaban
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vagy munkateremben végzendő munkák tervezetébe, mert azok a gyüle-
kezés idejére valók; zárt helyiségben nem alkalmazhatók.

Az iskolaszobában az agyag· , papír-, szalma-, növény-, fa- és
vegyes anyagokból való munkák végezhetők. A foglalkozásban részt
vesznek úgy a fiuk, mint a leányok; mert a legtöbb agyag-, papir-,
szalma- és növénymunka közös.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Az 1. csoport agyagmunkája : (1. II. évfolyam).
Kis golyó, a milyen a gyermekek szines üveggolyója, pityke,

lapos gomb, lapos gomb átlyukaszt va 1,vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA2, 3 helyen, nagyobb golyó,
pogácsa, zsemlye, csipetke, kifli, lángos, rétes, még nagyobb golyó, csésze,
puffantó, tányér, tál, alma, cseresznye, szilva, barack, dinnye. (Első
kísérletek)

A ll. csoport agyagmunkája : (Ill. IV. évfolyam).
A II. csoport az első csoport munkáit ismétli. Miután a gyermekek

e fokon már ügyesebbek, a pitykét, goml'Jbt, pogácsát, zsemlyét, csipet-
két stbit sokkal szabályosabban készítik el, mint a mikor az 1., II. év-
folyamban jártak. A II. csoport a gyümQlcs-, zöldség- és főzelékfélék
formálásával foglalkozik. Alakítanak cseresznyét, meggyet, almát, diót,

,tököt, dinnyét, ribiszke és szőlőfőrtöt, makkot, hagymát, retket, burgonyát,
murkot, kukoricacsövet, gombát, ugorkát, babhüvelyt. A tanító-az egyik
munkát a fokozatosság törvénye szerint n másikból származtatja.

A lll. csoport (V. VI. évfolyam) ismétli az 1., II. csoport agyag-
munkáját. Ezenkivül formáInak: szakajtó ,kosarat, beléje kenyeret, tepsit,
reá pogácsát, asztalt, köréje 4 széket, tömött széket, diványt, bölcsőt

_szalmazsákkal, párnával. paplannal, gyermekkel, fészket és beléje tojást
és kotlós tyúkot, csirkét, verebet,' kakast, kis kutyát, bárányt, lovat.

Papirmunk~
'c

, Az 1. csoport (1., IL évfoJyarri)~epapirból .eg,yszerü harmónikát,
egyes és egyszerű nyeles legyezőt, za2skót, csakót, csolnakot, püspök-
süveget, levélboritékot, könyvet hajtogat. '

A IL csoport ismétli az 1. csoport papirmunkáját, ezenkivül kettős
szárnyú, köralakú nyeles legyezőt, kettős harmonikat, zsebkendőtartót,
vitorlás csolnakot, papirpuskát, nadrágot, kabátot, sótartót készít.

A Ill. csoport ismétli az L, ll. csoport papirmunkáját. Ezenkivül
munkatárgya még: kérnényes hajó, . madár, kuglof, tátogató madár,
légyház, szélmalom, nyit, napernyő, kosár, virág, emeletes ház" lánc,
kereszt, szatyor, díszmunkák. .

A Ill. csoport már nemcsak hajtogat, hanem kivág, ragaszt,
papirból épít.

Szalmamunka.

, Az I. csoport: (1., II. évfolyam) szalmadarabkákból egyes tárgyak
képét rakja ki, mint pl. keresztet, görög keresztet, csillagot, csillagos
eget, nagy határkeresztet talapzattal, ablakot, ajtót.. házat, lócát, zsámolyt,
asztalt, széket.
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"zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Az I. csoport készítnádpuskát," nádi hegedűt, kukoricaszárból
hegedűt és búgót, ökröt, tehenet, borjút, nádi fuvolyát, a nád vagy cirok
héjából ablakot, kaput, nádtőből szipkát, papsajtból gyürüt, karperecet,
nyaklánczot, kákából. íűzből vagyakácgyökérből kettős és hármas
fonatu korbácsot, kákából, nádból, fűzvesszőből kévéket, levelekből
lánczot. '

AfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAII. csoport munkája: ciroklétra, nád fegyver, szipkák és pipák
napraforgóból. makkból, gesztenyéből. mákdobozból kanál, ötös fonatu
korbács, a füzhéjából kürt, cirokból szekéroldal.

A Ill. csoport munkája: kukoricaszárból fegyver, ház, gesztenyé-
ből kosár, kákaból ruca, liba, kanál, puska, csirkeborító, háló, kukorica
és ci] okszárból eke és taliga.

A II. csoport a kirakó munkát ismétli és folytatja. Szalmával a
kettes fooást gyakorolja. Készít szalmaszalagot akalapra és szalma-
bokrétát, Megtanulja a hármas fonast s az ilyen szalmaszalagokból
babakalapot. hosszukás és kerek kenyérkosarat 'alakít.

A Ill. csoport az előbbi évfolyamok munkáit ismétli s megtaoulja
a négyes, ötös és hetes fonást. E munkáiból arató koszorukat forrnal.
A szalma hajtogatás, szalmakötés és szalmatűzés is itt lép fel.

Vegyes munkák.

l. csoport. Fűzvesszőből egyszerü nyil, kard, libatollból furulya és
krumpli-puska, ludtollból darutoil fodoritása, céruaorsóból kocsi és vasút,
fűzvesszőből és spárgáhól ostor, dióból pergető, gombból és spárgából
zúgó. '

II. csoport. Zsindelyből, tűzágból és spárgából nyil, bőrpuska,
paríttyák, labdák, ostornyelek zúgók, zörgettyű, bodza puskák. sipok
füszállal, vizi puskák, fából brúgók.

III csoport. Nyilak, fából és ludtollból puska, pisztolyok, zsinór-
'fonás, ostorok faragott nyelekkel, békák, ostoros pergettyű, csüd, puha
fából rózsa, röppentyű.

Famunkák.

II. csoport. Puhafaból kard, Iándzsa.: nyil, pisztoly, kereszt, két-
águ villa, kés, bicska, lapátok, ásó, mángorló fa ..

Ill. csoport. Kereszt, evőeszközök, gazdasági eszközök, szerszámok,
b~orok. .

A tervezet nem talá1 minden egyes népiskola sajátos viszonyaira;
de fell eli benne minden tanító a maga tárgyát és anyagát. A hajdu-

.megyeiés riyirségi népiskolák mindenesetre sokki.l többet ölelnek fel
a szalmamunkából, mint a mennyit én tervezetemben adtam.

Népiskoláink viszonyai nemcsak vidékek szerint, de helyi szem-
pontokból véve 'is nagyon különböznek egymástól Ezt a tanítónak



figyelembe- kell venni. Tervezetem alapos áttanulmányozása után észre
kell vennie a figyelmes olvasónak. hogy igen sok gyermekmunka közos,
A csiki, gömöri gyermek épen úgy csinálja, formálja, mint akár a
somogyi va.gy hansági.

Méltóztassanak megengedni,' hogy befejezésül röviden meg emlé-
kezzem arról, helyes dolog-e, a mikor a nagy nemzeti társadalom s a
pedagogusok javarésze azt kivánja a tanítótól, hogy ezermester legyen.

A tanító ezermester nem lehet. A ki azt kivánja a tanítótóI, hogy
legyen asz talos, esztergályos, órás, könyvkötő, kefekötő, szűcs, varga,
fazekas stb. stb., az nem ismeri a tanítónak nevelői hivatását.

Mit kivánok én meg a néptanítótói ?
Azt, hogy a cselekvő érzékelést helyesen tudja alkalmazni, vala-

hányszor ,a gyermekekkel dolga van. Elvégre is a népiskolának tulajdon-
képeni hivatása a gyermeket arra képesíteni. hogy mindazokkal a dol-
gokkal, anyagokkal, a melyeket a természet neki nyujt, őt körülveszik,
okosanvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA'és szepen tudjon JJánni. A nemzet nagy tömege az anyag s
feldolgozásának hasznából- él. A ki a gyermeket az anyag okos kezelé-
sére és feldolgozására akarja szoktatni, annak magának kell első sorban
az anyag kezeléséhez és feldolgozásához értenie. Az aktiv érzékelés
sikere az anyag helyes kezelésétől s ügyes feldolgozásától is függ. Ezért
kell a 'tanitőjelöltet már a tanítóképzőben minden elgondolható anyaggal
kezelésével és feldolgozásával megismertetni. Ez a képesség a népiskolai
tanítást természetszerüvé teszi; megszünteti a tulontul való pre leg a ást,
az ismereteknek mesterkélt módon való felépítését, a száraz katekizálást,

a gyermekek tulterhelését. Dé gazdag tápot ad a szívvilágnak is s a
tudást gazdag műveltségi tartalommal látja el. Edzi az izmokat, fokozza
a testi erőt s ugy megőrzi a testi és lelki nevelés harmoniáját.

A mely tanító a gyermek életvilágában előforduló anyagot nem
ismeri és nem tud vele helyesen bánni, az nem nevel, hanem dressziroz.

A mikor azt kivánjuk a tanítótóI, hogy homokkal, .földdel, agyag-
gal, papirral, szalmával, a növények alkotó részeivel és fával jól tud-
jon bánni s egyuttal mindazokat a tárgyakat és dolgokat csinosan el is
készíteni, a melyek a gyermek lelkét' megtermékenyítik s uj alkotá-
sokra ,ingerlik, nem követelünk lehetetlen ezermesterséget. Ugyan
van-e a 28,000 tanító között csak egy is, a ki 6-12 éves korában a
legnagyobb gyönyörűséggel ne dolgozott volna homokkal, földdel, sár-
ral, nem készített volna kedvesebbnél kedvesebb tárgyakat papírból,
szalmából. a növények alkotó részeiból és fából. Szálljon csak ki ·ki
vissza gyermekéveibe, majd rájön arra a rengeteg, sok mesterségre, a
melyet akkor űzött? Ki ne lett volna közülünk könyvkötő, kefekötő,
fazekas, asztalos, kovács, gazda, uraság, kocsis, Természetes, nem azért
dolgoztuk mi fel akkor a különböző anyagot, mert hasznot hozó mes-
terségre készültünk elő, hanem tisztán azért, hogy öntudatlanul is ki-
elégítsük az életfenntartás ösztönét és így magunk hassunk önmagunkra
fejlesztőIeg. Mintha egy belső erő mindig azt súgta volna: e Dolgozzál,
mozogj, gyakorold testi és lelki erőidet, csak úgy lehetsz oly nagy,
erős, ügyes, okos, mint a téged körülvevö nagyembereb.

Mi, tanítók azután iíjakká lettünk. Eletünk viszonyai átalakultak.
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Sok időre fogtak bennünket az iskolába, sok leczkét is adtak. Ezt meg
nem értették velünk, tehát nagy gyötrelmek között kellett bemagol-
nunk. A zárt levegő, a sok ülés, még több magolás megtörte idegeink
erejét. Izgatott volt nappaJunk, még izgatottabbak. álmaink Nem ás-
tunk, faragtunk, gyúrtunk, hajtogattunk többet. Szüleink s tanítóink
nem vették azt munkaszámba, csak a magolást, rajzmásolást, feladvány
szerkesztését, Igaz, dolgoztunk ezután is, csakhogy érett emberek
módján.

Mióta a lévai tanítóképzőben a gyermekvilág kézi-munkainak
előálJítására szoktat juk tanítványainkat, nem egyszer hallám e meg-
jegyzést: «Ezt is tudtam, azt is. Régen volt. Elfelejtettem> Hogy így

'van, a mi hibánk. Miért? Mert nem ismertük fel a kéztígyességi okta
tás üdvös hatását a gyermekvilág általános nevelésére. Mi ta ítók nem
gondoltunk soha a kézügyességi oktatás általános kép~-ő erejére; azt
tartottuk, a mit a laikus szülők : cA játék bolondság s , Hogy a mult
idők mulasztásait pótoljuk, kézügyesítő kurzusokat rendezünk. Szerencse ,
van egy Guttenbergünk, a ki ideális lelkesedéssel, nagy önfeláldozással
állott az ügy élére. Mennyi csalódás érte, mióta a munkaszeretetre való
nevelés fenséges gondolatat szoigálja. O boldog, ha az ügyet csak egy
hajszálnyival is viheti előre.

Hálás tisztelettel emlékezem meg a kézi-munkára nevelő országos
egyesületről, amely jó ideig magára hagyatva egyengette a munka-
szeretétre való nevelés göröngyös útját.

Nézetem sz erint az alapító feladat megoldására a vallás- és köz-
oktatásügyi miniszterium van hivatva. Ennek tanítóképző osztálya épen
rnost foglalkozik az eredeti magyar gyermekmunkák ismeretének az
összes állami tanítóképzőkben való elterjesztésével, A tanítóképző
osztály lendületet adott a hazai tanítóképzésnek. En hiszem, hogy e
vállalatának megtestesítésével teljesen meg fogja oldani a szakképzés
kérdését. .

Mélyen tisztelt közönség!
Ezzel befejezem felolvasásornat. Hálás köszönetet mondok szíves

figyelmükért, a melyben részesítettek. Ajánlom a kézügyességi oktatást
mint a munkaszeretetre való nevelés legalkalmasabb eszközét, jóakaró
támogatásukba.fedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A.ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAfővárosi tanítóképző.

Budapest székes főváros közoktatási ügyosztályának vezetője, Bá'n;zy
István dr., terjedelmes előterjesztést nyujtott be a főváros tanácsához a
főváros közoktatási intézményének fejlesztése tárgyában. Ez az alkotó
kedvtől duzzadó emlékirat sok oly reformtervet , tartalmaz, a melyek
azt. nemcsak a főváros, hanem az egész ország népoktatásának fejlesz-
tése szempontjából értékessé teszik.

Az emlékiratnak a tanítóképzésről szóló része szintén oly termé-
szetű reformeszmét yet föl, a meJy a helyi szempontokon felülemelkedve
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'országos érdeket ölt magára, A fővárosi képzőről oly reformtervet alko-
tott meg a főváros kezoktatásügyi osztályának vezetője, amelyből,
habár haloványan és ing atagul, de kiemelkedni látjuk azzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAelső tanítóképző
kollégz:um körvonalait. Bárczy István ugyanis oly tanítóképzőt kívan a
fővárosban felállítani, a mely csak egy-két évfolyamból álljon,. de az.
előképzettség mértéke magasabban állapíttassék meg, 'mint ez az orszag
tanítóképzőinél törvényesen elfogadtatott. Felteszszük a közoktatási
tanácsos urról, hogy ezen a magasabb előképzettségen az egész kőzép-
iskolát értette, különben helyes felfogással nem lehetne 1-2 évfolyámos
tanítóképzóről beszélni. Ha az S-ik, ő-ik, vagy akár' 7-ik kőzépiskolai
osztály fölé' építenek a tanítóképző 1- 2 évfolyamát. akkor ezzel a
csonka előkészűltség fölé épült csonka tanítóképzővel á főváros csak
háttérbe szorúlna ,az ország tanítóképzőivel szemben. Ebben az esetben
tanítóképzőt nem lehetne törvényeink keretébe illeszteni -s ahhoz nem
lehetne megnyerni a kormany hozzájárúlását sem. Abból semmi nye-
resége nem volna sem a főváros, sem az orsaág-rtanítóképzésének ;
az ellen tiltakozni kötelességünknek tartanók, míg tanítdképző kolté-
gium eszméje mellé örömmel csatlakozunk sannak felállítasát támo-
gatni feladatunknak tartjuk.

Felteszszük. hogy a főváros közoktatási osztályának vezetője ekként
fogta föl a saját reform tervezetét; ezért üdvözöljük őt mint egy nagy
reform kezdőjét . .,;Legyen erélye s-bátorsága terve keresztülvíteléhezvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt

Az emlékiratnak a fővárosi tanítóképzőról szóló részét ime, egész.
terjedelmében kőzöljük,

** *
Előterjesztésem kezdetén rövid er, utaltam arra, hogy a székes-

fővárosexponált állása, sajátos viszonyai, a nagyvárosi élet körében
mutatkozó jelenségek, a fogyatékos családi nevelésben részesülő gyer-
mekek nagy száma s a fejlődött általános viszonyok mily igényekkel
lépnek fel a főváros népoktatási intézeteivel szemben. Ezen igények
lehető kielégítésének két igen fontos feltétele van. Az egyik a főváros
közoktatási ügyeinek céltudatos szakszerű vezetése. a másik és talán
épen a -fontosabb, egy olyan tanítói kar, a mely az előbb érintett sok-
oldalu és hatékonyabb tevékenység kifejtésére képes.

Az első feltétel megvalósításara nézve már előzőleg nyilatkoztarn,
A másik feltétel elérésére véleményem szerint két irányban kell gondos-
kodnunk. Nevezetesen igyekeznünk kell egyfelől a meglevő tanító kar
buzgalmának, képzettségének, belső kvalitásainak a fokozódó igények-
hez mérten való fejlesztésere. másfelől biztosítani iskoláink szamára a
megfelelő minőségü és képességű tanítói succrescentiát.

Á meglevő tanítói kar szinvonalának emelésére jótékony hatással
lenne ismét aszaKfelügyelet megfelelő szervezése, a tanítók szolgálati
pragmatikájának helyes módon való megállapítása, buzdítás az odaado,
kitartó munkálkodásra, az önképzésre nemcsak szőval, hanem az által
is, hogy az előléptetéseknél, igazgatói megbizásoknál és választásoknál
azok részesüljenek kitüntetésben. a kik testtel-lélekkel tanítói hivatásuk-
nak élnek, a kik magukat ebben tökéletesítik s eleget tesznek azoknak

"
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a messzebb ható kötelességeknek, a melyeket a főváros tőlük megkiván.
Ellenben könyörtelenül kell eljárni azokkal szemben, a kik tanítói hiva-
tásukat elhanyagolják, csak gépiesen és hiányosan végzik munkájukat,
léha életet élnek, stb., mert az ilyenek mérhetetlen károkat okoznak.
A milyen áldás a társadalomra a jó tanító, olyan veszedelem a rossz
tanító. Ha vannak ilyen tanítók, s megjavítani őket nem sikerül, minél
hamarabb el kell őket fegyelmi uton távolítani, mert minden napért
vétek, a. melyet az iskolában töltenek. Ezért is fontos a szakfelügyelet
sürgős életbeléptetése.

Ugyancsak ezt a célt mozdítaná elő a tanítói egyesületek műkö-
désének összpontosítása, fejlesztése, helyes módon való irányítása. A fon-
tosabb szakkérdések tárgyalásába leendő bevonása s ez úton a tanítóság
körében az egészséges közszellern ápolása. Az .ide irányúló törekvéseket
tehát a hatóságnak is megtelelő módon kell támogatnia.

A mi pedig azt illeti, hogy jövőre alkalmas tanítókról történjék
gondoskodás, e tekintetben véleményem a következő:

Az elemi iskolai tanítónők alkalmazásánál elég nagy a választék,
s a tapasztalat szerint valamely különös intézkedésre szükség nincs. Leg-
feljebb azt vélem kivánatosnak, hogy az alkalmazandó népoktatási
felügyelő, s tőleg a szak felügyelők, különös figyelemmel kisérjék az
ideiglenes tanítónők működését, hogy az állandó alkalmazásnál a gya-
korlati működés kellőkép figyelembe vehető legyen. A tanítónők egy
jó része már hazúlról nagyobb műveltséget hoz magával az iskolába,
s igy helyes vezetés mellett oda kell hatni, hogy tanítói ismereteik ben
állandóan tovább képezzék magukat.

Sokkal mostohább a helyzet azonban a férfi tanítóknal. Itt az
. ideiglenes alkalmazásra jelentkezők csekély számánál fogva. az alkal-
mazandók megfelelő kiválasztásáról alig lehet szó. A ki helyettesítésre
vállalkozik, az úgyszólván mind alkalmazásra talál, sőt gyakran elő-
fordul, hogy helyettes az egész városban nem áll rendelkezésre. Azon-
kívül jellemző, hogya mig a tanítónők nagyobb része a polgári leány-
iskola IV. osztályából kitűnő vagy jeles bizonyítványnyal lép a tanítóképző
intézetbe, s az ideiglenes alkalmazásra előjegyzett 400 tanítönö közül

alig 4-s-nek van elégséges oklevele, - addig a középískola 'vagy
polgári iskola IV. osztályát végzett fiútanuloknak épen nem a' legjava
az, a mely a tanítói pályára lép s az elégséges oklevél igen gyákori.
Jól tudom, hogy a bizonyítvanyok és oklevelek osztályzatából az illető
képességeire biztos következtetést vonni nem lehet, de a két statisz-
tikai adat-csoport között létező. nagy' eltérés mégis bizonyít valamit. De
azonkívül a férfitanítókkal szemben az iskola. igényei is fokozottabbak
és mindjobban tokozódnak. A, rendes elemi iskolai tantárgyakon kívül
a rajztanítás, tornatanítás, az ipariskolai elméleti, rajz- és különböző
szakrajz-oktatás, majd újabban a kézi ügyesség tanítása, a gazdasági
ismétlő iskolák, felső népiskolai osztályok felállítása stb., mind több
oldalú képzettséget kivánnak.

Nem lehet ezúttal feladatom, hogy a mai tanítóképzés. a tanító-
képzők szervezete, tanítási terve és általános .gyakorlati eredménye felől
általánossagban bírálatot mondjak, Csupán arra utalok, hogy a SZ!1k-
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irodalom terén is igen sokan elégtelennek tartják a tanítóképzők által
nyújtott általános műveltséget és gyakorlati szakképzettséget.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAAzt azon-
ban merem állítanz', hogy a mai á lta lános tanítdképzés azokrtak az igények-
nek, a melyeket a főváros tanítóiva l szemben méltán -támasztha t, s a
'mélyekre éPen az előbb muta ttam rá , teljességgel meg nem felef.

Igaz, hogya tanítóképzőkből a fővároshoz kerűlő tanítók ~gy
része a gyakorlatban rövidebb-hosszabb idő alatt igyekszik még hiányzó
elméletivutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.és gyakorlati ismereteit pótolni, azonban ez mindannyioknak
korántsem sikerül, a mellett a közbeeső idő az iskolai tanítás és neve-
lés rovására esik.

Iskoláink intenziv működésének alapföltétele. hogy a főváros isko-
láiba kellő alapműveltséggel, teljes elméleti és gyakorlati képzettséggel
biró, kész tanítókat kapjunk. Ez pedig másként nem lehetséges, mz'nt ha
a főváros specidlis . igényének mindenben megfelelő tanítóképző felá llításá-
ról gondoskodik.

Hogy pedig ez a képző a szó teljes értelmében a székesfőváros

közoktatási érdekeire való teki,ntettel szerveztessék, az a fent említett
érveken kívül a következőkkel támogatható.

A fővárosi tanító testületnek egy gerincet adó elemre van szük-

sége, a mely érezze és tudja is egyszersmind, hogya főváros mit vár
működésétől s ezért minő feladatokban kell, hogy érvényesüljön. Viszont
a székes főváros hatóságára nézve is szükséges az oly értelmű tájéko-
zottság, hogy alapjában, a maga lényegében lássa és ismerje annak a
tanítóságnak szakértékét, a meiyre a jelen és a jövő fejlődés reményét
helyezi, üdvös reformjainak sorsát bizza, s a melytől anyagi áldozatai-
nak gyümölcsöztetését várja. Ily biztos tájékozás nélkül közoktatási
ügyének fejlődését lehetetlen biztos alapon munkálnia, mert bizony-
talan kisérletezésekkel ken, hogy megkezdjen minden a kor sürgetésére
életbeléptetett reformot. S hogy ez így van, bizonyítja az iparostanonc
iskolák tanrendszerének folytonos vajúdása, Erdemesült. avagy a termő
férfikorban levő heti 24-36 órán át tanítással elfoglajt tanítókat kell,
hogyapóttanfolyamok hallgatására birjunk, ha csak valamelyes biztos
eredményét is akarjuk látni nagy áldozattal fentartott iskoláinknak. És
hogy ezek a pót- és szaktanfolyamok, az iskolai szorgos tanúlástól
elszokott, hogy úgy mondjuk, kinőtt tanférfiak lelkét mennyiben for-
málják át egy eszme megtestesítésének nehéz munkájára, azt bárki is
kellően mérlegelheti, a ki tanonciskoláink működésének belső értékét
látja es tapasztalja,

De ethikai szempontokat is érinthetek a fővárosi tanítóképző
eszméj ének támogatására. Csak odavetőleg utalok azokra a tanítói
egyéniséget jellemző vonásokra, a melyek aszékesfőváros taritestülete-
nek testületi életében jutnak itt-ott, ebben vagy abban a szerepkörben
kifejezésre. Ezek a tünetek a mily hátránycsak a főváros felpezsdült

kulturájára, ép oly sajnos. jelenségek a szorosan vett iskolai élet szem-
pontjából. E bajokon is a már említetteken kívűl csak az önálló kép
zővel lehetne segíteni. A főváros közoktatási ügyének szakszerű veze-
tése és a {ővárosi iskolák helyesen szervezett szakfelügyelete mellett
egy fővárosi tanítóképző volna az a méhkas, a melynek éltető melege



szelleme és iránya egygyé forrasztaná a fővárosi tanítóságot, annak
igazi tanítói szellemét, minden irányú működését oly mértékben fokozná,
hogy az eredménynek jótékony hatása nemcsak a főváros ujabb nem-
zedékeiben volna tapasztalható, hanem befolyása lenne közvetve az egész
magyar nemzeti népoktatás emelkedésére.

A mai tanítóképzésnek épen egyik általánosan ismert hibája,
hogy szervezetében a képzés rendszerét külső szempontok uralják s
legkevésbé az a fontos elv, lÍogy a tanító-jelölt egyéniségét az iskola
belső igényeinek szemmeltartásával tökéletesítsük és alakítsuk igazi tanító-
jellemmé. A tanítöképzésben alárendelt kérdés legyen az, hogy a ta-
nítói oklevél az érettségi, bizonyitványnyal egyenrangu·e vagy sem,
jogosit-e az egyetemi tanulmányokra, stb. stb. Hanem igenis a nemzet
általános műveltségét érinti az, hogy az a tanító nemzedék,mely a kép-
zőt elhagyja, felfogja-e hivatását,átérzi-e azt úgy amint szükséges
ahhoz, hogy megelégedéssel, nem fogyó lelkesedéssel töltse be a ta-
nítói állás minden kötelességeit. Nem az oklevél ad értéket a működő
tanítónak, hanem az iskola falai között végzett munka kölcsönöz a
tanító egyéniségének tiszteletet, becsülést és úgy erkölcsi, mint anyagi
méltánylást.

Hogy pedig ez az igazság ne csak egyesek re vonatkozzék csupán,
hanem aszékesfőváros tanító-testületéről általános érvénynyel 'elmond-
ható legyen, saját niagunknak kell a tanítóképzésnek azt a rendszerét
megteremteni, a mely azt lehetövé teszi. Az másodrendű ereformban,
hogy mit tanácsol e tekintetben a külföld példája; a. fővezérlő elv
előttem az: hogyareformban minél közelebb jussunk sajátiagos hazai
s főleg fővárosi viszonyaink kivánalmaihoz.

Bár ezuttal nem lehet célom a kontemplált fővárosi tanítóképző-
intézet részletes tervét előterjeszteni, mégis szükségesnek vélem azt leg-
alább főbb vonásokban ismertetni, hogy' .ebből az intézmény helyessé-
gére s iskoláínk ettől várt fejlesztésének irányára következtetni lehessen.

A fővárosi tanítóképző-intézet szervezésével főleg két szempontot
óhajtanék érvényre juttatni. Először oda kellene hatni, hogya főváros
tanítóképző-intézete számára minél jobb anyagat biztosítsunk.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAEvégből
szükségesnek tartom, hogy a fólvételhez bieonyos magasabb, telfesebb elő-
képzettség kivántassék. A mellett figyelem fordítandó, hogy a tanító-
képző ne azoknak a menedéke legyen, a kik a középiskolát gyenge
előmenetelük miatt nehezen folytathatják, hanem oda jőjjenek, a kik
addig megfelelő szorgalmat és jó előmenetelt tanusítottak, ép, egészsé-
ges testalkatúak, a magyar nyelvet tisztán, hibátlanúl beszélik s híva-
tásszeretetből óhajtanak a tanítói pályára lépni. Hogy a fővárosi tanító-
képző-intézet számára. olyan elem bevonását is elősegítsük, a melyik
egyébként erre a pályára nem'<lépne, - ki lehetne .mondani, hogya
kik a fővárosi tanítóképző-intézetet jó sikerrel végezik. a fővárosi elemi
iskolához azonnal rendes tanítókul alkalmaztatnak.

A másik szempont. a melynek érvényt kellene szerezni, hogy
a fővárosi tanítóképző ne csak előkészítő irányú legyen, hanem úgy az
elemz' z'skola i, mz'nt az avval kapcsola tos küló'nbó'ző ismétlő és zparos-



tanonciskolaz" tanítóságra a főváros z'gényez"nekmegfelelő határozott, seae-
seerü, a lapos gyakorla ti képzést nyúJtson.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A mi a továbbiakat illeti, a fővárosi tanítóképzőnek az a része,
a mely a mai .tanltó-képzőben nyújtott ismereteket van hivatva a gya-
korlati irányú szakképzés kellő érvényre jutásával nyújtani, - a felvé-
teli a lapjául megszabandó magasabb előképzettség fokához képntZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI - 2

évre volna redukálható.
Ezután kó'veti!eznék még egy továbbképző tanfolyam, a melyben a

növendékek a gyakorló iskolában tanítanának. a többi elemi iskolában
látnák el a. helyettesitesi teendőket s a mellett az elemi iskolával kap-
csolatos általános és gazdasági ismétlő iskolák, az iparosiskolák igényei-
nek megfelelő alap os kiképzésben részesüln ének, még pedig hajlamaik
szerint az ipari szakrajz különböző ágaiban, a kézügyességi oktatásban.
[slöjd}, az ének- és zenetanításban, gazdasági- és kertészeti gyakoi-latok-
ban stb. Az ipari oktatásra való képzést összeköttetésbe lehetne hozni
különböző műhelyek látogatásával.

Lehetne arról gondoskodni, hogy más tanítóképzőt végzett okle-
veles tanítók közül a kiválóbbak ezt a továbbképző gyakorlati tan folya-
mot elvégezhessék.

Egyébként nézetem szerint a fővárosi tanítóképzőbe a növendékek
csak kor látolt számban vétetnének fel egyrészt azért, hogy a képzés
annál alaposabb és tökéletesebb lehessen, másrésatz hogy módjában le-
gyen a fővárosnak kiválóbb vidéki tanítókat" is alkalmazni.

A mi a fővárosi tanítóképző tervének pénzügyi keresztülvitelét
illeti, e részben, ugy hiszem, leküzdhetetlen nehézségekről alig -Iehet szó.
A helyiség kérdése célszerűen megoldható :lenne - ugy vélem - a
Rökk Szilárd utcai elemi iskola felhasználásával. A Rökk Szilárd-utcai
iskola épülete ugyanis sokkal nagyobb, mint a mennyire ama környek
lakosságának szüksége van. Ennek bizonyságául felemlítem, hogy ?4 tan-
terembenvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA22 osztály van elhelyezve, két tanterem tehát üresen áll.
Azonkivül a tanulók fele része a Józsefkörúton túl eső vidékről, tehát
más iskolaszék területéről jár oda. A legközelebb eső iskolák sem túl-
tömöttek. Miután pedig a város ezen része teljesen be van építve, az '
iskolába járók további szaporodásaról alig lehet szó. Az iskola központi
fekvésénél fogva is alkalmas a tanintézet részére, el van látva minden
modern fölszereléssei. iskolai fürdővel, slöjd tanításra alkalmas helyiség-
gel. Természetesen az elemi iskola azután is fenmaradhatna, mint a
tanítóképző-intézet gyakorló iskolája, a mi az elemi iskolának is csak
előnyére szolgálna. Számba vehető költséget tehát csupán a tanítóképző-
intézet tanári testületének személyzeti kiadásai okoznának. Ezt viszont
apasztaná az a körülmény, hogy a tanítóképző felső osztályának növen-
dékei a többi iskolákban- ellátnák a szükséges helyettesítéseket. Azt hi-
szem, hogy egyelőre legalább a- továbbképző tanfolyam felállításáról le-
hetne gondoskodni.

Mindezen költségek re nézve részletes javaslatom beterjesztése al-
kalmával pontos számadatokkal fogok szolgálni. Azonban már ebből is
látható, hogy- itt nem lehet szó olyan rendkivüli terhekről, a melyeket
a főváros elviselni képtelen s hogy ezek a költségek a főváros okta· ·



tásügyének fejlődése szempontjából várható mérhetetlen előnyökkel
szemben alig említésre méltőak. A mikor a főváros a közoktatásra éven-
ként hét és fél millió koronát fordít, lehetetlen elzárkóznia az elől, hogy
ezen aránylag csekély áldozattal biztosítsa iskolai számára a megfelelő
szinvonalon álló tanítói succrescentiát.

Az eszme szép, annak megvalósítása következményeiben oly mesz-
szeható. hogy ez az intézmény majdan igen nevezetes mértföldmutató
lenne a főváros közműveltségének és népélete fejlődésének történetében.ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

AzfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAúj "állam i képesítő-vlssgalatl szabályzat", "rend-
tartás" és a kath. képzök.

Az 1900. évi decemberben kiadott új állami. képesítő-vizsgalati
szabályzat nem a legsikerültebb pedagógiai alkotás, de pillér a képzők
egységes szinvonaIra hozatalának nagy művéhez ; sugár az érdeklődés
melegéből, melyet a magasabb körök kezdenek tanusítani az oly sokáig
elhanyagolt ügy iránt ; útjelző a haladás felé, melyet folyton szeme előtt
kell tartania a magyar kultura alapvetőit képező tanári karnak. Gond-
dal szerkesztett keretei közé beleilleszthető mindaz, a mi által a jelölt
dokumentálhatja, hogy az általános és nemzeti műveltség kellő magas-
latán áll s a mellett az élet követelményét, a gyakorlati tanításban való
jártasságot szintén a képesítés lényeges féltételéül tűzi ki. Ezen szem-
pontok miatt - árnyoldalai rnellett is - elfogadta zsinórmértékül a
kath. képzök egyrésze : Pécs, Csik-Somlyó,. Szatmár stb. Ellenben
Kassa, Szepes-V áraija, Szeged, Eger, nem tartották időszerűnek eltérni
a püspöki kar által r893-ban kiadott, a közoktatásügyi miniszter által
54,55°/1893. sz. tudomásul vett s az új államitói úgy sem sokban kü-
lönböző szabályzattól. A kath. tanférfiak az új állami képesítés hibá-
jául róják fel: a szóbeli vizsgálaton a tantárgyak zsufoltságát, a nem-
zeti jellegü tárgyak kellő kiemelés ének hiányát s azt tartják, hogy nincs
eléggé kidomborítva benne a szakszerűség, Végül, szerintern, a képe-
sítő-vizsgálati szabályzat 19· ik pontja bizalmatlanságot árul el a tanár-
ral szemben, midőn a kérdések feladásának jogát az elnökre ruházza.
Érettségi, jogi, tanári stb. vizsgálatokon mindenütt a tanár kérdez, éppen
a tanítóképző tanárok nem volnának megbizhatók? Aztán a tan felügyelő
nem lehet minden tárgyban szakember s így a kérdések megválasztásá-
nál egyoldalusá'rba eshet, azokat tárgyaltathatja, a mely tételek iránt ér-
deklődik s a többi esetleg fontosabb dolgokat mellőzheti. Ugyanez a
paragrafus különben is elég jogkört ád az elnöknek a vizsgálat vezeté-
sében. A mult évi gyakorlat szintén nem mutatta üdvösnek a szabály-
za t ide vágó intézkedését.

Nemes ambiciótói ösztönöztetve, az állami tanítóképesitői vizsgá-
lat hiányait megszüntetni és a minden oldalról mérlegelt követelmé-
nyeknek jobban megfelelőt alkotni, törekedtek Döbrössy, Guzsvenitz,
Ember és a többi kath. tan férfiak.

Guzsvenitz 1901. aug. za-én pedagógusaink meleg érdeklődése mel-



72zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

lett olvasta fel új tervezetét a kath. tanügyi tanácsban. A nagy kőrűl-
tekintéssel szerkesztett tervezetet részletes kidolgozás végett áttették a
tanítóképzőintézeti szakosztályhoz. A napokban megjelent nyomtatás-
ban (Esztergom, Buzárovits G. nyomdája) az új tervezet és ha a püs-
pöki kar módosítás nélkül elfogadja. már a legközelebbi képesítő-vízs-
gálaton életbe léptetik a kath. képzők. _

A kath. tanítóképző-intézeti képesitő-szabályzat a szóbeli vizsgála-
ton a túlterheltség et az által akarja megszüntetni, hogy a természetraj-
zot, természettant és gazdaságtant átteszi az írásbeli vizsgálat targyai
közé (miként a régibb szabályzatban volt). És pedig a 24. §. értelmé-
ben az írásbeli dolgozatok feladatánakmegállapíthatása végett az igaz-
gató a vizsgáló tanártói a természettanból 6 tételt. az ásványtan-, vegy-
tan-, állattan-; növénytanból 3-3-at, a gazdaságtanból (háztartástan-
ból) 6-ot kér, melyeket az egyházmegyei tanfelügyelőhöz terjeszt fel.
A tanfe1ügyelőszabad választás szerinti kidolgozásra 8-ro tételt jelöl
ki. A 23. §. kivánja: cA természettudományok és gazdaságtan (háztar-
tástan) köréből feladott apróbb kérdések közül legalább egynek-egynek
helyes megfejtését.» Idő 4 óra.

Ugyancsak a zsutoltság elkerülése végett a 30. §-nak 1 r. pontja
fölruházza a vizsgálóbizottságot azzal a joggal, hogy az ének-, zen éből,
valamint a női kézimunkaból a rendes tanulókra nézve elfogadhassa a
4-ik osztály vizsgálatának érdemjegyét. (A képesitő-vizsgálat megtartá-
sával felruházott vizsgálóbizottság az egyházmegyei tanfelügyelő vagy
akadályoztatása esetén a püspök vagy a káptalani helynök által meg-
bizott helyettesének elnöksége alatt a képző-intézet tanári testületéből
és esetleg a vallás- és közoktatásügyi miniszter által kiküldött biztos-
ból áll.)

A nemzeti jelleget a 31. §. következő intézkedésévei domborít ja ki:ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
cA többi tantárgyak vizsgálatánál különös gond fordítandó .., a magyar
nyelvtan és irodalomtörténetre, MagyarorsZág földrajzára. történetére és
alkotmányára.s Praegnans módon megjelöli tehát az űj kath. képesítő-
szabályzat könnyel, vérrel áztatott hazánk kulturájának azt a helyet,
mely megilleti a magyar tanítóság lelkében.

A képesttő-vizsgálat szakszerűségét illetőleg azonban mindössze
annyi különbség van a két szabályzat között. hogy míg az állami a je-
lölt jövendő élethivatásának dokumentálására szolgáló próbatanítást
1/4-1/2 óráig tartó időközhöz köti, addig a kath. tanítóképesítés sza-
bályzata a vizsgálóbizottság nak hatalmat ád, addig. szerepeltetni a vizs-
gálandót. míg meggyőződést formál arra nézve, hogy ez elméleti isme-
retét a gyakorlatban kellőleg érvényesíteni tudja-e, képes- e alkalmaz-
kodni '3. gyermekek értelmi fejlettségéhez s bir-e fegyelmet tartani.

A kath. képesítői szabályzat szerint is a szóbeli vizsgálaton az
egész tananyagot felölelő tételekből az elnök tesz kérdést' a jelölthöz.

Természetesen a kath. tanítóképző tanárok ezt a jelenleg jó ter-
vezetet sem tartják megjeg-eczesedett alkotásnak,' melylyel az élet, a
haladás szellemének többé semmi érintkező pontja sincs. Ellenkezőleg,
már a közel jövőben szenvedhet módositást, ha azt magasabb szempon-
tok úgy kivánják.



'Az új tervezet módosítását őhajtók két részre oszlanak. Az egyik
rész azt tartja, hogyatulterheltség nincs eléggé megszüntetve a sza-
bályzatban s az érettségi-vizsgálatok analógiájára radikálisabb eljárást
sürget. Ezek szerint a természetrajz, világföldrajz. gazdaságtan, ének,
zene nem volna tárgya sem az írásbeli, sem a szóbeli képesítő-vizsga-
latnak, az oklevélbe azok a jegyek jönnének, melyeket e tárgyakból a
jelölt az osztály bizonyítványok ban nyert. Ha érettségi vizsgálaton nem
szükséges minden tárgyból felelni, miért volna szükséges a képesítőn,
így gondolkoznak ők. Aztán két nap alatt, érvelnek tovább. sokat nem
lehet tanulni, (egy tárgyra pedig nem szánhat többet a jelölt a képe-
sítőre való készülésnél) míg ellenben, ha a növendék tudja, hogy e
tárgyakból az év végén nyert érdemjegy belekerűl az oklevelébe, annál
nagyobb ambicióval fog azokból eredményt felmutatni.

Több idő maradna végre a szak- és nemzeti jellegű tárgyak be-
ható vizsgálatára, a judícium és rátermettség kipuhatolására.

A másik rész közöttünk is szfvvel-Iélekkel a t. szerkesztő úr által
1901. okt. 27·én ajánlott mőd mellett, a képesítő-vizsgálatok megosz-
tása mellett foglal állást. Én magam. is nagyon üdvösnek tartom e
megosztást, de az alapvizsgálat szőbeli tárgyai közül óhajtanám atvi-
tetni a nevelés- és oktatástant a szakvizsgálat tárgyai körébe. Ilyen el-
járással nem csak megkönnyítenők a jelöltnek a szóbeli alapvizsgálat
lerételeit, de impulzust adnánk arra is, hogy az összes szaktárgyakkal
tovább foglalkozaék az életben s a mellett csoportositva volna mindaz e má-
sodik vizsgálát keretében, a mit fogalmánál fogva megkiván. A dolog
lényegét nem erintő észrevételern után gratulálok a t. szerkesztö úrnak
azért a tapintatos és a mi specialis' viszonyaink kal óvatosan számotvető
eljárásért. melyet e külföldi plántának a hazai földbe való átültetésénél
tanusít. Kiszámíthatatlan haszon származnék ennek gyümölcseiből modern
népoktatásüg yünkre. De a képző elvégzése után egy szakavatott tanító
mellett töltött évet nagyon becsesnek' tartom a jelölt jellemének ki-
alakulására is. A 18, 19 éves ifju úgyszólvan minden pályán még tanul,
vezetés alatt áll; a tanítói pályán már önálló ember. A szülők legfél-
tettebb kincsét, a nemzet remény bimbóit gondozza, képezi, neveli, de
milyen könnyen megfeledkezhet fontos kötelméről ez az alig felserdült
ifju; őt. ki még nem ismeri az életet, milyen hamar elkaphatja annak
sodra, az élvezet, a mulatság utáni vágy, ha nincs a ki és a mi ser-
kentse az öntevékenységre; míg egy évi önképzésben megizmosodott
lélek jobban meg van védve az erkölcsi sülyedéstől.

Kivánatos volna, hogya magas miniszterium meatul hamarabb
léptesse életbe a képzök történetében fordu16pontot jelentő reformot,
akkor mi sem váratnánk magunkra sokáig, merta kath. képzök sohasem
adnak alkalmat arra, hogy rájuk süssék a maradiság bélyegét.

A mi a c Rendtartást» illeti, azt igen értékes munkán ak tartom.
Döbrössy igazgató a pécsi r. k. képző részére kidolgozott rendtartási-
tervezetben. leszámítva néhány lényegtelen változást, úgyszólván egész
terjedelemben átvette azt.

A törvény által adott alapon állva azonban, a hol az állami
eRendtartás s valamely jogot, intézkedést, engedélyt stb. a miniszternek

Magyar Tanítóképző.
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tart fenn, azt a pécsi az egyházi főhatóság részére vindikálja s a hol
az államiban kir. tanfelügyelő szerepel, ott a pécsi terv egyházi tanfel-
ügyelőt említ. •

A két «Rendtartás» között· levő különbségekből .egy pár álljon
itt: A pécsi nem csak azt tiltja, hogy a tanár hivatásának betöltésében
akadályul szolgáló tisztséget vagy .megbizást elfogadjon, hanem azt
sem engedi meg, hogy más tanintézetben tanítson. A hittanár a tanári
testület rendes tagja, a kinek kötelessége a tanácskozmányokon jelen
lenni. A növendékek minden reggel isteni tiszteletre mennek stb.

A pécsi «Rendtartás» lendíteni óhajt a kath. tanítóképző tanárok
mostoha anyagi helyzeten is és kivánja, hogya kath. képzők tanári
állásai a javadalmazás, korpőtlékok, a fizetési fokozatok mérve és be-
osztás, valamint a nyugdíjjogosuItság tekintetében megfeleljen az állami
tanítóképzőknél szervezett hasonló állásoknak. Előírja továbbá a meg-
felelő képesítést.

Guzsvenitz esztergomi tanítóképző igazgató 1901. dec. 17-én a r.
k. orsz. képzői szakosztály és utána a tanács üiésén a Döbrössy által
concipiált «Rendtartást» csak gyökeres módosítások kal hajlandó elfo-
gadni az összes kath. képzök részére. A jelen voltak egyhangulag he-
lyeselték a tervbe vett változtatásokat s így valószínű, hogy rövid idő
mulva a püspöki kar elé terjesztik az új «Rendtartast.s

A képzőkre pedig ez az intra és extra muros megindult élénk
mozgalom a virágzás korszakának kezdetét jelenti.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Lengyel :Józse!.

A .ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBApápai állam i tanítóképző-intézet mult ja és jelene.
- Öt ábrával, négy ábra a mellékleten. -

, Idestova hat esztendő óta áll már fenn a pápai állami tanítóképző-
intézet, mely létrejöttét s gyors felvirágoztatását Wlassz'cs Gyula dr.
vallás- és közoktatásügyi miniszterünknek köszönheti, SŐt atyai, szerétet-
teljes gondoskodásából immár díszes otthont is nyert.

Mint ez uj intézetnek legelső s két éven át egyedüli kinevezett
tanára, jelen voltam bölcsőjénél, résztvettem első gondozásában s elei-
től fogva szemlélhettem örvendetes gyarapodását. Kedves kötelessé-
gemnek tartom, hogy megalapításának s gyors fejlődésének körülményei-
ről, eddigi működéséről s mai állapotáról az érdeklődő testvérintézeteket
értesítsern, mely kötelességemnek abból az alkalomból, hogy intézetunk
uj palotájába költözött, az alábbiakban készséggel és saives-örömest
teszek eleget.

Néhány szó az egyko1'Z'PáPai ev. rej. tanítóképző-intézetről,1
I!lőnek tartom, hogy intézetünk elődjéről is megemlékezzem, annyi-

val inkább, mert hazai tanítóképzésünk . történetének értékes adatait
jegyzem fel, a mikor ezt teszem.

A tanítóképzés ügye ugyanis Pápán már félszázaddal ezelőtt lelkesZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1 Kis Ernő: cA pápai főiskola története .• Pápa, 1S96. 293. 1.



támogatásban részesült a dunántuli ev. ref. egyházkerület vezető férfiai
részéről, a kiket méltó elismerés illet ama fáradhatatlan buzgólkodásukért,
melyet a tanítóképzés ügye érdekében 1849 óta azzal a nemes elhatá-
rozással fejtettek ki, hogy az egyházkerület régi főiskolája székhelyén
s azzal kapcsolatosan tanítóképző-intézetet is nemcsak szerveznek, hanem
azt időtlen- időkig fenn is fogják tartani.

Ez irányu tevékenységük első eredménye gyanánt tekinthető már
az az intézkedés is, hogy 1849' ben a pápai főiskolában a nevelés- és
oktatástan részére külön tanszék állíttatott fel s ettől az időtől kezdve
{I 876-ig) rendszerint a felsőbb tudományokat hallgató főiskolai ifjak közül,
vagyis a VII. osztály tói kezdve mindazok, kik az egyházak tanító állo-
másaira jutni igyekeztek, bármelyik tanfolyam növendékei sorába tartoztak.
osztályaink rendes tantárgyai mellett a neveléstudományi targyakat is
hallgatták, azokból vizsgálatot tevén bizonyítványt nyertek, a melynek
alapján az egyházak tanítói hivatalaira jelentkezhettek és pályázhattak.!

Már 1876-ban, valószinűleg az 1868. évi nép oktatási törvény hatása
alatt, megkisérelte a dunántúli egyházkerület is az eddig úgyszólván
csak névleg fennállott u. n,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAcPedagogium Semz"narz"um»-áta gimnáziumi
tanárok segédkezésével s részben a gimnáziumi osztályok és növendé-
kek belevonásával igazi tanítóképző intézett é fejleszteni, 3 évi tanfo-
Iyamra tervezvén azt, s nyomban meg is nyitván annak első évfolyamát
és fokozatosan a többit is, hazai tanítóképzésünk történetére nézve igen
érdekes és tanulságos, következő tantervvel :ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

f . éz,z"tanfolyam.

1. Hittan (heidelbergi káté I-ső fele) . heti 2 órán.
2. Nevelés történetevutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA» 2 »

3· Magyar nyelv együtt a gimn. V. osztálylyal » 3 ' »

4· Német nyelv együtt a gimn. V. osztálylyal » 2 »

5· Földrajz s történelem együtt a gimn. V. osztálylyal » 4 »

6. Természettan együtt a gimn. V. osztálylyal » 5 »

7· Szám- és mértan együtt a gimn. V. osztálylyal .. ,. 3 »

8. Gazdaságtan tekintett el a méhészetre 1 »

9 Lélektan együtt a gimn. VII. osztálylyal » 3 »

10. Embertan és állattan együtt a gimn. V. osztálylyal » 4 »

II. Templomi énekek együtt a gimn. növendékekkel » 3 »

12. Szépírás együtt a gimn. növendékekkel . » 1 »

13· Rajzolás együtt a gimn. növendékekkel . » 2 »

14. Műének és zene együtt a gimn. növendékekkel » 2 »

15. Testgyakorlat együtt a gimn. növendékekkel » 2 »

Összesen heti 36 óra.

f l . évi tanfolyam.

1. Ker. erkölcstan (heidelbergi káté II. fele)
2. Elméleti neveléstan .
3. Magyar nyelv együtt a gimn. VI. osztálylyal

heti 2 órán.
» 3 »

» 3 »

,
1 Kis Ernő: A pápai főiskola története. Pápa. 1896. 293. lap.
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4. Német nyelv együtt a gimn. VI. osztálylyal .
5. Földrajz és tört. együtt a gimn. növendékekkel
6. Természettan együtt a gimn. növendékekkel
7. Szám- és mértan együtt a gimn. növendékekkel.
8. Földtan és őslénytan együtt a gimn. VIlI. osz tálylyal
9. Gagdaságtan különös tekintettel a gyümölcstenyész-

tésre
IQ Gondolattan együtt a gimn.ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVII!. osztálylyal
1I. Templomi énekek, együtt a gimn. növendékekkel
12. Szépírás együtt a gimn. növendékekkel
13. Rajzolás együtt a gimn. növendékekkel
14. Műének és zene együtt a gimn. növendékekkel
15. Testgyakorlat és tornaszat

heti 4 órán.vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
~ 2 :>

~ 2 :>

»KJIHGFEDCBA3 :>

4 :>

2 ,.

» 2 »

» 2 :>

1 »

~ 2

2 ~

:> 3 :>

Összesen heti 36 órazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

III évi tanfolyam.

1. Katechetika együtt a papnövendékekkel
2. Magyar irod. tört. együtt a gimn. VII. osztálylyal
3. Nevelési módszertan együtt a papnövendékekkel
4. Németnyelv együtt a gimn. VII. osztálylyal
5. A magyar reform. tört. együtt a papnövendékekkel
6. Földrajz és tört. együtt a gimn. VIlI. osztálylyal
7. Természettan együtt a gimn. VIlI. osztálylyal
8. Hazai alkotmány tan
9. Héber régiségtan és Palesztina földrajza együtt a

papnövendékekkel
10. Templomi énekek együtt a gimn. növendékekkel
1 1. Szépírás együtt a gimn. növendékekkel
12. Rajzolás együtt a gimn. növendékekkel
13. Műének és zene együtt a gimn. növendékekkel.
14. Testgyakorlat es tornász at együtt a gimn .. növen-

dékekkel .
15. Gyakorló-iskola a gyülekezeti iskolában

--~---------------Összesen heti 4 [ óra.

De minél elébb haladt az idő, mondja a főiskola történetének iroja,
annál inkább meggyőződtek a tanárok és az egyházkerület afelől, hogy
a tanítóképzőnek ez a berendezése tarthatatlan, a kor ·kivánalmainak
meg nem felelő és így az állami képzőkkel a versenyt ki nem állja.
Ezért az 1885. 'évi junius '28-án Pápán tartott egyházkerületi közgyülés
kimondotta, hogy - miután már akkor megtörténtek a lépések az
ngyancsak Pápán fennállott ev. ref. jogakadémia fokozatos megszünte-
tésére - a "jog tanarokkal történt leszámolás folytán felszabadult .jöve-
delmekből a tanítóképző most már önállólag berendeztetik.

Ez meg is történt az I886/J-ik iskolai évben ys az önállóságát
immár végre-valahára elért pápai ev. ref. tanítóképző-intézet_ megkezd-
hette működését szép és hosszú jövő reményében, a melyet azonban

heti 2 órán.
3 :>

~ 3 :>

,. 2

» 4 ,.
4 ~

» 8 :>

:> 2 ,.

',. ~ :>

» 2

:> I »

» 2 ,.

» 2 »

2 ~

:> 2 »



nem adatott megérnie, mert már 1890-ben augusztus hó I8-án .a
Székesfehérváron tartott egyházkerületi közgyülés kimondotta, hogy:
-azon célból, hogy főgimnáziumát és theologiai akamademiáját kellő
szinvonaira emelhesse: a pápai ev. ref. tanítóképző-intézetet, - mint-
hogy ezt az állami. tanító-intézetek sikeresebb működese .és a maga
áldozata nélküli s mégis a saját szegény ifjaira nézve is előnyösebb fentar-
tást biztosító berendezései folytán leginkább nélkülözheti - megszünteti.s

Rövid pár évi fennállása utan 1890 ben megszünt tehát a pápai
- a főiskola krőnikásának szavai szerint - «annyi év óta dédelgetett,
féltve-ápoltzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAev, ref, képezde, annyi nemes lélek buzgólkodásának, gyü-
mölcse» De nem szüntek meg az egyházkerület vezető férfiai remény-
kedni abban, hogy eljön az idő, a mikor ujból megkezdődik Pápán a
tanítóképzés, ha nem is az egyházkerület erejéből, de mindenesetre javára.
Ettől a reménytől lelkesítve különösen néhai Papp Gábor ref. püspök
fáradozott igen sokat a tanítóképző érdekeben ; fáradozásának gyümöl-
csét azonban már nem láthatta.

Allami tanítóképző-intézetnek PáPán való felá llításá t célzó előzetes
mozgalmak.

Megszünvén 1890-ben a pápai ev, ref. tanítóképző-intézet a Dunán-
túl legnépesebb vármegyéi közűl Veszprém-; Fejér-, Vas- és Komárom-
vármegye területén egyáltalában nem volt többé sem felekezeti, sem
állami tanítóképző, minek következtében e vármegyék iskolái nagy hiányt
szenvedtek képesített tanítókban. Sajnosan tapasztalta ezt különösen
a dunántúli ev. ret, egyházkerület saját iskoláinál, nagy buzgalmat fejtett ki
ennélfogva magasállású vezérférfiai által abban. hogy megszünt tanítóképzője
s régi főiskolája székhelyén, Pápán állami tanítóképző-intézet létesüljön.

Valószinüleg e buzgólkodás hatásának köszönhető kapuvári Vm-
gyas Endre, volt veszprém vármegyei kir. tanfelügyelő kezdeményezése
is. ki Veszprémvármegye 1893. évi október havi közigazgatási bizott-
sági üléséri előterjesztett havi jelentésében rámutatván a különösen
Veszprémvármegyében észlelt nagy tanítóhiányra : indítványt tett, hogy
írjon fel e vármegye közigazgatasi-bizottsága a vallás- és közoktatás-
ügyi miniszterhez Veszprémvármegye területén egy állami tanítóképző
felállítása érdekében.

Lelkesen fogadta Veszprémvármegye közigazgatási bizottsága ezt
az indítványt s nyomban e gyülésből feliratot intézett a szeban. forgó
ügyben gróf Csáky Albin akkori kultuszrniniszterhez, ki I894. évi mar-
eius hó r-én kelt leiratában a maga részéről is megfontolandónak találta
a közigazgatási bizottság kérését s egyúttal meg' méltőztatott ígérni azt
is, hogya bizottság javaslatát alkalomadtán. figyelembe fogja venni.

. Gróf Csáky Albin miniszterségének utolsó évei azonban másnemű
politikai teendőkkel sokkal inkább le voltak foglalva, semhogy a szó-
banforgó ügy kedvező megoldást nyerhetett volna alatta; báró Eö'tvö's
Loránt minisztersége pedig csak rövid ideig tartó volt. Midőn azonban
az ország közoktatasügyének élére Wlassics Gyula dr-t helyezte a leg-
felsőbb bizalom: Veszprémvármegye vezérférfiai néhai gróf Eseterhásy



Móric, akkori főispánnal, valamint a dunántuli ev. ref. egyházkerület
nagynevű képviselői is, közöttükzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBATúza· Kálmán, Dal'ányz' Ignác, stb.
újból Telkesén- felkarolták az állami tanítóképző-intézet egyenesen Pápán
leendő felállításának immát: közóhajjá vált eszméjét. Pápa város részé-
ről különösen Láng Lajos, a város akkori országgyülési képviselője s
Fenyvessy Ferenc dr. Ugod kerületének s később Papa városának or-
szággyülési képviselője, mint a képviselőház tanügyi s azután pénzügyi
bizottságának tagja, buzgólkodtak lelkesen az ügy érdekében s műkod-
tek közre a siker biztosítasában, a miben Fenyuessy Ferenc dr. Vesz-
prémvármegye jelenlegi főispánjának csakugyan oroszlánrésze is van.

E hathatós közbenjarásnak nemsokára meg is lett az eredménye.
Wlassics Gyula dr. vallas- és közoktatásügyi m. kir. miniszter úr 1895.
évi julius hó r r-énvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA36,371. sz. a. kelt magas leiratában ugyanis azon
szándékáról méltóztatott értesíteni Veszprémvármegye kir. tanfelügyelő-
ségét, hogy 1868. évi XXXVIII. t.-cz. 87. §·ában megadott jogánál
fogva Páp a városában egy állami tanítóképző-intézetet óhajt felállítani,
ha kellő biztosítékot nyer a felől, hogy ezen szándékának kivitelében a
város nagymérvű áldozatkészségére számíthat. A kir tanfelügyelőséget
egyidejüleg felhívni méltóztatott arra, hogy ez ügyben Pápa város kép-
viselőtestületével haladéktalanul' kezdje meg a tárgyalásokat.

A pápai állami tanítóképző intézet létesítésére nézve ez volt az
első érdemleges intézkedés, melyet Pápa város közönsége és a sajtó is
nagy örömmel fogadtak.

É miniszteri leirat alapján megindult a kir tanfelügyelőség és
Páp a város képviselő-testülete között a tárgyalás, mely egy év mulva
kölcsönös megegyezésre vezetett oly annyira.! hogy Pápa városa 1896
évi április hó 25-én tartott képviselőtestületi ülésépen immár végleges
határozatot hozhatott a területén elhelyezendett állami tanítóképző cél-
jaira részéről adandó anyagi hozzájárulás ügyében, kötelezvén ' magát,
hogy: ca Pápán felállítandó állami tanítóképezde céljaira a kivánt nagy-
ságú ingyen-telket, építkezési járulék címén (az egyezkedés végén mini-
mum gyanánt megnevezett)ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA3 0 ,0 0 0 forintot és az emelendő állami épü-
letek évenkénti kisebb tatarozását megadja, illetve megajánlja ; addig pe-
dig, míg a szervezendő tanítóképző-intézet saját épületében elhelyez-
hető leend: már az 1896/1897. tanév elején egy évfolyammal megnyíló
intézet elhelyezéséről sajat költségén gondoskodik úgyannyira, hogy a
tanárok fizetésén és a tan helyiségek ideiglenes felszereléséri kivül más
kiadás. a magas kincstárt terhelni nem fogja.s

Papa város képviselőtestületének e határozatát Veszprém vármegye
törvényhatósági-bizottsága 1896. évi május hó r z-én tartott rendes köz-
gyülésén (173. sz. a.) helybenhagyván : ugyanazon évi junius hó 14-én
felterjesztette a vallas- és, közoktatásügyi m. kir. miniszteriumhoz, várva
ennek végleges döntését. Ez nemsokára meg is történt, még pedig ked-
vezöen annyival is inkább, mert időközben a dunántúli ev. ref. egyház-
kerület s annak nemeslelkű, a hazai nevelés- es oktatásügy ért áldozni

1 L.: Pápa város képviselőtestülete 1895. évi nov.. 9.én tartott gyűlésének 119. s
1896. ápr. 25-iki közgyülésének 46 jkvi pontjait.



kész vezérférfiai szintén nagyértékű alapítványokat tettek a Pápán el-
helyezendő állami tanítóképzőben kiképzendő ev. ref, vallású tanulók
számára. Felajánlotta az ev. ref. egyházkerület ugyanis azt, hogy éven-
kint 40-40 református vallású növendéket taníttat saját költsegén az
intézetben s addig is, míg az állami tanítóképző internátusa. illetőleg
konviktusa megnyílnék: az intézet-összes növendékeinek évi 70, illetőleg
80 forintnyi kedvezményes árban nyujt teljes élelmezést saját konvik-
tusában.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Az intézet seeruesese és megújítása .

Pápa, rendezett tanácsú, kiváltságos városnak az anyagi hozzájá-
rulást biztosító ajánlata, a dunántuli ev. ref. egyházkerület és a magyar
népoktatásügy felvirágoztatásáért lelkesülő egyes hazafiak áldozatkész-
sége végre is lehetővé tették a Dunántúl részére szánt állami tanító-
képző-intézetnek Pápán való szervezését s ennélfogva csakhamar meg is
érkezett Wlassics Gyula dr. vaIlás- és közoktatásügyi miniszter úr vég-
leges döntése. Hadd álljon itt egész terjedelmében intézetünk alapító le-
vele, mely így szól:ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3 2 ,8 1 9 ' szám. Veszprémvármegye kir. tanfelügyelőségének. c Pápa
rendezett tanácsu város képviselőtestületének folyó évi április 25 én 46.
kgy. sz. a. hozott és Veszprém vármegye törvényhatósága által május hó
r a-én 173. számu végzéssel szabályszerűen megerősített határozatában
foglalt ajánlatoknak elfogadása mellett, Pápán, az 1896/7. tanév elején
magyartanny!!lvű, magyar kir. tanítóképző-intézetet állítok.vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A midőn tudomás és további megfelelő szabályszerű eljárás végett
a kir. tanfelügyelőségeterről értesítem, tudatom egyidejüleg, hogy ezen,
az 1896/7. iskolaév elején csupán csak az I-ső évfolyammal megnyitott
képző-intézet hez egyelőre az igazgatón kivül még csak egy segédtanárt
fogok rendszeresített minőségben kinevezni.

Minthogy ennek folytán a zene, testgyakorlat ésesetleg a rajz-
tanítás ideiglenes. ellátásáról való gondoskodásnak szüksége forog fenn;
azonkivül pedig az intézetnek rendes időben való megnyitását is feltét-
lenül kivánatosnak tartom; a kir. tanfelügyelőségeta következőkre utasítom:

1. Intézkedjék sürgősen, hogya város által az intézet ideiglenes el-
helyezésére megajánlott helyiségek megfelelő jókarba helyeztessenek és
rendeltetési céljuknak hovaelőbb átadhatók legyenek.

II. A fentebb jelzett tantárgy ak tanítására nézve tárgyaljon a kir.
tanfelügyelőség az ottani iskolákban működő képesített tanárokka 1.
Ugyancsak gondoskodjék a kir. tanfelügyelőség oly egyénről is, a ki a
létesítendő intézetnél szükséges szolgai teendőket ideiglenesen végezze.

Mindezekről szóló jelentését pedig terjeszsze a kir. tanfelügyelőség
ide 14 nap alatt és ugyanakkor, de külön jelentésben az igazgató-tanács
kinevezése iránt is tegyen javaslatot. Budapesten, 1896. évi julius hó
8-án. WlasszCs s. k.

E miniszteri rendelet alapján a kir. tanfelügyelő sürgősen megtette
a szükséges intézkedéseket : tárgyalt az intézet helyisége dolgában a
várossal, gondoskodott az óraadó tanárokról, elkészítette az évi keltség-
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vetést s azt személyesen letárgyalta előzetesen a miniszteri számvevő-
séggel s felterjesztést tett az igazgató-tanács tagjaira nézve .

. Minthogy pedig a miniszter úr az intézetnek rendes időben való
megnyitását feltétlenül kivánatosnak jelezte: a kir. tan felügyelő sajat
hatáskörében kihirdette a felvételi pályázat ot is, hogy ekként az inté-
zet szeptember hó elején mulhatatlanul megnyitható legyen. A felvételi
vizsgálatokat s a beiratkozhatás napját szeptember 15-ére tűzte ki.

Az intézet igazg ató-tanácsába a, miniszter úr 1896. évi aúgusztus
28-án a megyei kir. tant'elügyelő akadályoztatása esetére, helyettes elnö-
kül:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAFenyvessy Ferenc dr. akkor még pápai lakost és országgyülési
képviselőt, rendes tagokká pedig: Gyurátz Ferenc dunántúli kerületi ágo
hitv. evang. püspököt, Kis· Ernő, akkori ev. ref. főgimnáziu mi igazgatót,
Pethő Menyhért r, kath. (benczés) algimnáziumi igazgatót s Antal Géza
dr. ev. ref. főgimnáziumi (jelenleg theologiai) tanart nevezte ki. (Az igaz-
gató-tanács 1899. évben 3 póttaggal egészíttetett ki. Ezek: Mes sdros
Károly polgármester, Sült József, kir. tanácsos, közjegyző és Kende
Adám köz- és váltóügyvéd.)vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI

Az intézet élére 1896. évi szeptember hó 4·én Szovátky Lajos, csák-
tornyai állami tanítóképző-intézeti. rendes tanár neveztetett ki igazgató-
nak s 1896. évi október hó r ő-án RéjJay Daniel, képesített tanítóképző·
intézeti tanár segédtanárnak. .

Minthogy azonban a felvételi vizsgálat kitűzött napjáig sem ;éIZ

igazgató-tanács meg nem alakulhatott, sem pedig a kinevezett igazgató
családi körülményei miatt meg nem jelenhetett, sem pedig a segéd-
tanár kinevezése iránt még akkor intézkedés nem történt":' a szeptern-
ber hó 15-én megjelent növendékekkel önmaga a kir. tanfe1ügyelő
(kapuvári Vargyas Endre) tartotta meg a felvételi vizsgálatot s intézte
el a felvételi ügyeket.

Az igazgató- tanács, illetőleg a magas miniszteriurn utólagos jóvá-
hagyása reményében a bemutatott iskolai bizonyítványok s a letett
felvételi vizsgálatok eredményéhez képest felvett intézetünkbe összesen
40 növendéket (ezek között volt 18 kellően qualifikált' és 22 felvételi

. vizsgálatott tett).
Államköltségen teljes (4 frt 50 kr. szálláspénz s 7 később

8 frt =' 12 frt 50 kr. értékü) ellátásra felvett 15 növendéket, 50-50
frt állami ösztöndíj mellett ro növendéket, a dunántuli ev. ref. egyház-
kerület megajánlottköltségére 7 növendéket s önköltségükre, segély
nélkül 8 növendéket; összesen 40 növendéket.

Mivel az ev. ref. egyházkerületi főiskolai gondnokság kimondotta,
hogy nemcsak a saját növendékeinek, hanem az állami költség en fel-
vetteknek, sőt a saját költségükön élőknek is szívesen ad havi· 7 frt
(a z-ik évtől kezdve 8 frtra emelt) kedvezményes díj mellett reggelit,
ebédet és vacsorát: az összes növendékek az ev. ref. konviktusban
nyertek élelmezést, elszállásol ásukról pedig egyes megbízható családok-
nál történt gondoskodás'!

*
1 A nö~endékek helyzete élelmezést és szállást illetőleg ez maradt egészen. 1902.

november hó 2-ig, az intézet saját internátusának megnyitásáig.
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Az 1896. szeptember 15 én felvett intézeti növendékeknek csak-
nem egészen tetszésüktől függött, hogy eljárjanak-é az Óraadó tanárok
tanítására, vagy sem, hisz azok úgysem ismerték őket. Mivel pedig
épen szüretelés hava volt: e szabadságukat fel is használták nagy
számban, bekalandozván a kies Balaton tüzes bort termő vidékét, érté-
kesadatokat gyűjtve Csobánc, Tátika, Somlyó, Szigliget várromjairól
feladandott iskolai dolgozataikhoz.

A rendszeres tanítás intézetünkben csak 1896' november hó 3-án
kezdődött, a rnikor az intézet kinevezett igazgatója és a segédtanár
Pápára érkeztek s lassan-lassan nemcsak a kir. tan felügyelő által felvettvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
40, hanem azonfelül még 9 új növendéket is sikerült összetoborozniok.

Igy keletkezett a pápai állami tanítőképaő-intézet, egész csendben
foglalván el helyét Pápa város régi kulturális intézetei között, ezeréves
rnultunk nagy ünnepén: a millénium évében.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Az z'ntézet zdez"glenes helyt"ségez".

Négy első évét az intézet ideiglenes otthonban töltötte s ott érte
meg teljes kifejlődését is.

Ez ideiglenes otthonról magára vállalt kötelezettségeiből kifolyólag
Páp a városa gondoskodott, bérbevevén e célra a dunántuli ev. ref.
egyházkerület tulajdonát képező főiskola-utcán ·(ma Petőfi-utca), I793·ban
épült, u. n. ő-kollégiumot. mely egy évszázadnál tovább a híres pápai
református főiskolán ak szolgált hajlékul.

Az egyházkerület ugyanis 1895. évi szeptember hó r y-én fel-
avatván főiskolája új, díszes palotáját, abba költözött át s így az ő-kollé
gium épülete üresen maradt. Ebben nyert elhelyezést az ujonnan szer-
vezett állami tanítóképző; e tisztes, régi épületben kezdte meg műkö-
dését, melybenZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAP e tá f i , Jókai, KerkajJolyi, Darányi, Eó"tvó"s Károly s a
hazának. oly sok más kiváló fia nyert kiképzést. Ott érte meg ·intéze-
tünk fokozatosan négy évfolyamuvá történt kifejlesztését is, évről-évre
több és több termet foglalván el saját céljaira az ódon épületből, .míg
végre r899/1900. iskolai évben párhuzamos osztályai val az egész ó-kolle-
giumot betöltötte.

Az intézet telkéért folyt elvi küzdelem.

Intézetünk szervezésével egyidejüleg megkezdődött az elhelye-
zésére szolgáló telek ügyében az elvi harc Páp a város képviselőtestülete
s az intézet tanári testülete és igazgató-tanácsa között. '

Mig ugyanis a város kedvezőtlen anyagi körülményei miatt első-
sorban a takarékosság elvét tartotta szem előtt s az intézet részére
felajánlott ingyen-telek kiválasztásában s megvételében az olesóságra
törekedett: addig a tanári testület s igazgató-tanács egyedül csak a
pedagógiai célszerüséget tartotta főszempontnak s kezdettől fogva nem
mulasztott el úgy a helyi lapokban, valamint hivatalos úton is minden
lehetőt megtenni arra nézve, hogy a századokra szóló intézet rendelte-
tésének megfelelő helyre építtessék.
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Dr. Wlassics Gyula, vallás- és közoktatásügyi miniszter úr ugyanis
a Pápán felállítani tervezett állami tanítóképző részére annak idején
ingyen-telek megajánlását is kivánván a várostól: ennek képviselőtestü-
lete 1895. évi november hó 9-én tartottgyülésében nyomban fel is
ajánlotta e célra a vasuti állomás közelében kiszemelt telket, a mit a
miniszter úr 1896. március hó ő-án kelt rendeletében el is fogadott.
Miután azonban «dr.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBADarányz' Ignác, földmivelésügyi m. kir. miniszter
úr a vallas- .és közoktatásügyi miniszter úrhoz intézett s előleges tájé-
koztatás céljából másolatban Pápa városának is megküldött átiratában
a tanítóképezdei nö'vendékeknek e< ~yutta l a fötdmivelésbenvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAú leendő okta t-
ha tása végett a tanítóképezde helyéül a helybeli-földmives-iskola közvet-
len szomszédságában óhajtván a fölajánlott ing yen-telket kijelölni s
megvásárolni : Pápa város képviselőtestülete 1896 évi junius hó 3o-án
tartott közgyülésén az intézet céljaira csakugyan a földmives iskolával
szemben jelölte ki s meg is vásároita az ujabb, 5 katasztrális holdnyi
telket ; mert (értesülése szerint) ilyen nagyságu telek megajánlása kiván-
tatott tőle .• 1

Ez a telek tekintetett tehát most már a tanítóképző céljaira vég-
legesen kijelöltnek. A megnyilt tanítóképző kinevezett tanári testülete
. és igazgató-tanácsa azonban ezt a telket a várostól measze-esőnek s
posványos volta miatt építkezésre teljesen alkalmatlannak találván: a
helyi lapokban s 189/. évi február 25. és november r r-én a magas
miniszteriumhoz tett, megokolt íelterjesztéseiben az intézet céljaira más
alkalmasabb, még pedig a város belterületén fekvő telkeknek kijelölte-
tését javasolta s kérte. Egyenesen rá is mutatott a város tulajdonát
képező u. n. Voyta-telekre, mint legalkalmasabb ra. Később már Pápa
város képviselőtestületének több tagja is alkalmatlannak találta a föld-
míves iskolával szemben megvásárolt telket a jelzett célra s ezek, szám- E-
szerint .36-an, az 1899. évi márczius zz-én tartott városi közgyülésen
indítványt is nyujtottak be az iránt, hogy az építendő tanítóképző-
intézet részére más, alkalmasabb, a város belterületén fekvő telek ajánl-
tassék fel; ez indítványuk azonban leszavaztatott.s .

Nem sikerült tehát a tanítóképzőnek a város belterületén való
elhelyezése; de a földmíves iskolával szemben levő telek végre mégis
elejtetett. Dr. Wiassics Gyula, vallas- és közoktatásügyi miniszter úr
ugyanis az időközben Pápára leküldött mérnök útján maga is tudomást
szerézvén e telek építkezésre alkalmatlan voltáról, megkereste Pápa vá-
rosát az iránt, hogy a tanítóképző részére a várossal határos, s a föld-
mívesiskolához is egészen közeljekvő, országos vásártér északi részéből
kihasítandó 6134 O ölnyi, ujabb telket engedjen áto

Páp a város képviselőtestülete a miniszter úr ez utóbbi leiratát
1899. junius hó i o-én tartott közgyülésében tárgyalta s a kivánt telket

1 L.: Pápa város képviselőtestületének 1896. junius 30-iki gyüléséről felvett jegyző-
könyv 66. pontját.

2 L.: 1899. évi márczius 22. tartott városi közgyülés jegyzőkönyvének 47. pontját.



az állami tanítóképző-intézet céljaira átengedvénl : a miniszter úr erre
nyomban elrendelte az építkezést,

Ezzel a telek ügye mindenkorra elintéztetett s már 7 nap mulva,
1899. évi junius hő _ 17-én megtörtént az intézet ünnepélyes alapkő-
letétele is.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Az intézet épületcsoportjaz'nak ieirdsa . 2

A pápai, állami tanítóképző-intézet épületterveit a magas minisz-
terium megbizásáből Herzegh Ferenc és Baumgarten Sándor állami
építészek készítették.

Az építés kivitelével nyilvános árlejtés utján Gráner Lipót fia,
zalaegerszegi építési vállalkozó bizatott meg, ki azt egy év alatt befejezvén: .
az épület 1900. évi augusztus hó folyamán át volt adhato rendeltetésének.

Az egész épület (felszerelés nélkül) a felülvizsgálat alapján 3364°0
koronába került, mely összegben benfoglaltatik a' íöld-, kőmíves- és
elhelyező-, kőfaragó-, ács-, vas-, cserépfedő-. bádogos-, burkolati, pado-
Iati, asztalos-, mázoló-, üveges-, kárpitos-, kalyhás-, szobafestő-, víz-
vezetéki és csatornázási munka ára.

Intézetünk 4 épületcsoportból áll. Ezek: a főépület, a vele kapcso-
latos tornacsarnok, a szolga- és kertészlakás s a betegek paúzllonja .

E négy épületcsoport 130'40 m.~les és 168'50 m. hosszu, tehat
mintegy 22.000 m2-nyi területen helyeztetett el célszerűen.

A nagy és szépalakú telek 3 oldalt széles fedőkövekkel ellátott.
80 cm. magas, nyerstégla-talpfalon alkalmazott, egyszerüen díszes sod-
ronyfonatú keritéssel, a 4,ik hátulsó oldalon pedig magas léckeritéssel
van bekerítve. Elül 3 drb díszes, két-kétszárnyú vaskapú van; a két
szélső a kocsi-, a középső a gyalog-közlekedés számára.

A főéPület barok-stylban épült. Főhomlokozata mintegy 67'00 m.
szélességben az országút (Vcszprérni-út) felé, azaz keletnek néz s
már messziről monumentalis középület hatását teszi a szemlélőre, A fő-
homlokzat előre kiszökellő tagozatának felső része hatalmas oromzat-
ban végződik, melyet az egész épületnek fődísze, Magyarország hatal-
mas (5 m. magas és 4- m. széles) koronás czímere ékesít. Efölött
emelkedik ki a 14 m. magas u. n. Manzard-kúptető, 2'80 m, magas
váza-alaku csúcsvégződésseI. E kupola révén az intézet a környék leg-
kimagaslóbb alkotása, mely köröskörül mértföldnyi távolságról is lát-
ható. Magáról a kupoláről pedig szép kilátás nyílik a közeli Bakonyra ,
Somlyó és Ság csodás hegyalakjaira. A főhomlokzat ki szökellő részének
felső párkánya fölött (a kúptető alatt) 55 cm. magas feketére mázolt
horganylemezből készült cM Kir. Al/ami Tanitóképezde> felírás hirdeti
az épület rendeltetését.

Belső berendezésére nézve a főépület 4 emeletsorból áll. Ezek: az
u. n. alagsor (pince-sor), a fó'ldszint, az első és másodii: emelet.

Az alagsorban balfelől van a nagy ebédlő, tálalő-szoba, konyha,
éléskamra és pince; jobbfelől (a szárnyon) az intézet fürdőhelyisége, 6

1 L.: Pápa város 1899. évi közgyülései jegyzőkönyvének 101. pontját.
2 L.: a közlönyhöz mellékelt ábrákat.



m. hosszú, 3m.széles s rvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAm, mély, simítottbetonból készült furdőrnedencével.
melyet egy befalazott nagy kazán melegít fel cirkuiátiós fűtés utján. A
fürdőhelyiségben van két keverő (hrdeg-rneleg ) s két hideg zuhany s
mellette egy fúthető öltöző szoba. Itt van még az alagsorban a mosó-
konyha, a vasaló-, mángorlószoba, továbbá külön-külön a gazdasszony, a
szakácsné, a cselédek és mosónők szobái, 2 kamara és 2 pince-helyiség.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A fijldsúnten, annak jobbszárnyán van az igazgatói lakás. Ez áll:
3 két-két s 1 egyablakos Iakasszobábol, konyha. éléskarnara, cseléd- és
fürdőszobából s egy tágas előcsarnokból, külön fedett' lejáróval az ud-
varra. Az igazgató lakását üvegfal választja el a nagy folyosótól, A lakás-
sal kapcsolatos az igazgatói iroda, a tanári tanácskozó terem és könyv-
tár. A főbejárattói balra van az ifjusági olvasóterem és könyvtár, 2

tanterem, továbbá a nagy folyosótói üvegfallal elkülönített és külön
udvarra vezető kijáróval ellátott gyakorló-iskola, őltöző-szobával,

A főbejarattal szemben van a lépcsőház, melyből két kijárat vezet
a hátsó udvarra s egy kis folyosó a tornacsarnok ba. '

Az első emeleten középen. a fölvezető lépcsővel szemben van a zene-
terem, ettől jobbra a rajzterem, mellette a rajzszertár s odébb az éjszaki
szárnyon 4 tágas nappali-, avagy dolgozószoba. Jelenleg 3 szertárul
szolgál. Balfelől, a déli szárnyon van 2 tanterem, a természetrajzi szer-
tár most afedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIll. oszt. nappali szebája. továbbá vegyi fülkével ellátott
fizika-vegytani kisérleti terem, nagy laboratoriummal és szertárral.

A második emelet tisztán lakásokat (nagyobbára háiótermeket) fog-
lal magában. Itt van a 4 óriási (30-30=) 120 növeridékre számított
halóterem ; a két- két hálóterem között van egy-egy mosdószoba, mind-
egyikben egy-egy' 16 bukótállal ellátott kettős és egy-egy 6 tálas egyes
asztal vízkarral és elvezetéssel s minden tálhoz külön vízcsappal. A két,
deli szárnyon lévő hálószoba között van egy szoba a felügyelő részére.
Végül ugyancsak a második emeleten, annak északi szárnyán van egy
felügyelő segédtanár részére számított 2 szoba s a nem ragályos avagy
fennjáró betegek számára egy szoba fürdőhelyiséggel s az ápoló szo-
bája. (E szobák jelenleg mind nappali dolgozó termekül szolgálnak.)
Ide tartozik még egy elkülönített, fűthető folyosórész és egy külön closet.

A főlépcsőház jobb és bal oldalán (minden épület sorban emele-
ten) vannak a folyosóktóI előszobákkal elkülönített szellőztető készü-
lékkel ellátott, szabadon álló, 3-3 kagylós closetek, 4-4 fayence pis-
scir-kagylóval, vízvezeték kel.

A tantermek, lakó- és hálótermek Pick Éde-féle szellőztetésre be-
rendezett ablak-készülékkel s azonkivül alsó és felső. szabályozható szel-
lőző, u. n. aknaredőnynyel vannak ellátva s végül minden ajtón alulról
szabályozható faredőny van a felűlvilágításban. mely téli időre kikap-
csolható és ablakszárnyakkal pótolható. A fűtés Meidinger-rendszerű
töltő kályhákkal történik.

A tornacsarnok a főépülettel közvetlen összeköttetésben áll s a
főbejáróval szemben hosszúsági irányban helyeztetett el a hátsó udvar-
ban. A főlépcsőházból egy fedett átjáró vezet hozzá, a melyből jobbra
a ruhatár, balra a szertár és eloset nyílik. A' tornacsarnok menyezete
tölgyfa-színre festett fatető, kettős, gyalult és tagozott deszkaburkolat-



tal. Ide tartozik még a hármas erkélylyel ellátott tágas karzat is, a hová
a főlépcsőház első nyugvóhelyéről lehet jutni. A tornacsarnokból ajtó
vezet ki a hátsó udvarra is.

AzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAkertészlakás (jelenleg a gyakorló-iskolai bentlakó tanító mint segéd-
tanár lakása), mely áll 3 lakószobaból s a hozzája tartozó konyha-, kamara-
s padlásból, pince- és előtérből. továbbá az egyik szolga lakása . (egy nagy
szoba, konyha, kamara, padlás és pince) a telek bal, hátsó sarkában vannak.

A betegek pavzllonja a telek hátsó, jobb sarkában a ragályos bete-
gek számára épült s egy kétablakos szobát betegek számára, az ápoló
részére egy szobát és konyhát, fürdőszobát és closetet foglal magában.

Az összes épületek tég la-zsindelylyel fedvék, kőlábazattal vannak
ellátva s cementjárda veszi őket köröskörűl. Mintegy 2 m. széles cement-
járda vezet a főhomlokzat előtti kerítés középső kapujától a főbejáróig.
Az összes folyosók nagy szemcséjű márványtörmelékből cementtel ke-
vert anyaggal, színes sávokkal szegélyezetten vonattak be.

Az épületek vízvezetékkel vannak ellátva, a csatornázás hiányát 4
pöcegödör és 3 szikkadó gödör pótolja. Az egész telek öntözését a rajta
különböző helyeken alkalmazott 7 hydráns teszi lehetővé.

Az intézet tel kének parkezasa nagyrészben már szintén megtör-
tént. Hála és elismerés Darányi Ignác földmivelésügyi m, kir. miniszter
úr őnagyméltóságának, ki nemcsak a beültetéshez szükséges dísz- és
gyümölcsfa- csemetékkel kegyeskedett intézetünket megajándékozni, ha-
nem még a kert-rendezés munkálatainak vezetésével és foganatosftásá-
.val is a helybeli földmfvesiskola kertésztanárát bizta meg.

Az így elkészűlt s immár díszes kerttel körűlvett épületet 1900.
evi augusztus hó 24-én vette át az intézet igazgatója az építést vezető
mérnöktől s a még akkor teljesen szereletien intézeti helyiségekben
szeptember r-én a tanári testület 14 tagja jelenlétében megnyitotta az
1900f1901-ik tanévet. '

Néhány nap mulva a tantermek, igazgatói iroda, tanári tanácskozó
terem s két segédtanári szoba annyira bebutoroztattak, lassanként a tor-
naterem, a fizika-vegytani és természetrajzi szertárak oly bővös mérték-

ben felszereltettek. hogy a tanítások 1900. évi szeptember hö r r-én
már az intézet új, díszes palotájában kezdődhettek meg,

Az internátusnak és konviktusnak berendezése azonban az idő
előrehaladottsága miatt s mert erre az állami költségvetésben fedezet-
ről e célra akkor még nem történt gondoskodás, az 1900/1901. évben

,már nem volt keresztül vihető. Intézetünk növendékei, mint az elmult
4 évben is, a dunántúli ev. ref. egyházkerület konviktusában nyertek
(havi 8 frtért) teljes élelmezést és az egyes családoknál szállást egészen
az 1901/1902. isk. évnovember hó 2"ig, il. mikorra az internátus a is berendez-
tetett s a növendékek (202 közül 120-~n) teljes ellátásra beléköltözhettek.

Az intézet fdszereléséről.

Ideiglenes otthonában töltött első négy éve alatt nem szerzett be
az intézet ugyszólván semmiféle állandó felszerelési targyat sem. A tan-
termek butorzatát (padokat, fekete táblákat, a tanári szobában egy
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hosszu asztalt s néhány ósdi tölgyfaszéket) az ev. ref. főiskola hagyta
hatra az ó kollégiumban, miután I895-ben új palotájába költözött áto

Irattárul egy bérbevett, rozoga szekrény szolgált. A zongorataní-
táshoz és gyakorláshoz szükséges zongorakat szintén bérelnie kellett az
intézetnek s bérli nagyobbára ma is, rengeteg összeget fizetve azok hasz-
nálatáért. Így pl. 1896/7-ben fizetett az intézet: 122 koronát, 1897/8-ban :
360 koronát, I898/9-ben: 416 koronát, 1899/900-ban : 1152 koro-
nát, I900/90I-ben: 1496 koronát, azaz már eddig is: 5042 koronát
zongorahasználati díj fejében.

Egynéhány térképen és gypszmintán kivül az első négy évben
egyáltalában semmiféle' tanszer sem állt rendelkezésükre a tanároknak.

Az egyedüli értékes szerzemény, melynek első négy évében birto-
kába jutott az intézet s melyre büszkeséggel hivatkozhatik: azzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAifjuságt
könyvtár . Keletkezését és meglepően gyors gazdagodását ekönyvtár
Szováthy Lajos intézeti igazgatónak köszönheti, ki egy igen praktikus
intézkedésével lehetővé tette azt, hogy az intézet megalapításától kezdve,
a növendékek külön megadóztatása nélkül, évről-évre tetemes pénz-
összeg birtokába jut az - lfjusági Könyvtár.» Elérte pedig ezt Szováthy
akképen, hogy az intézet növendékeinek összes könyv- és tanszerszük-
ségletét évenkint, pályázat útján a helybeli könyvkereskedők által lát-
tatja el, 100/0-nyi engedményt biztosítván az ezért járo összegből az
ifjúsági könyvtár javára.

Ilyen, a könyvkereskedőktől örömmel nyujtott % engedményből
befolyt 1897j8-ban:vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA248 korona , 1898/99-ben 607 korona 66 fillér ,
I899/900-ban 850 korona , 1900/90I-ben 606 korona , 190I/2-ben 620
korona , azaz már eddig is 293ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI korona 66 fillér .

Ez a tekintélyes nagy összeg tulajdonképen az ifjuság tiszta hasz-
. nának, nyereségének tekintendő (egyesek nem is kapnák ezt) s a pénz-
forrás, melyből ez kikerült, az intézet ifjusági könyvtárának biztos be-
vételi forrásáúl szolgál évről-évre.

Ilyen eljárás mellett begyült összegből eddig I4 9 I kor. 60 fillér for-
dittatott könyvbeszerzésre. (Ujabb könyvbeszerzés ügyében most tár-
gyal az intézeti kön);'vtáros a fővárosi antiquáriusokkal, mert ezek útján
szerzi be könyveit az ifj. könyvtár szintén kedvezményes áron a könyveket.)

Az intézet ifjusági könyvtárának van jelenleg (az ujabb beszerzés
még nem történt meg, de a pénz (9co korona) erejéig készen áll):

aj vétel útján kedvezményes. áron beszerzett:
967 műből álló, 664 kötetnyi,

bJ adományozásból nyert: 62,. ,. J07 >

együttvéve 1029 műből álló, 7J! kötetnyi (2673
korona 93 fillér értéku) könyvgyűjteménye, legnagyobbrészt díszes, fél-
bőrkötésben süvegajtós 4 szekrényben.

EO/o engedményösszegből rendeztetett be az új intézetben az
itjusági olvasóterem s megvétettek ebbe O felsége arcképe, Munkács'}'
M. c Honfoglalás> és Márk L. «Lehullott a rezgő nyárfa> C. képek
színes reprodukciói.

Az intézet régi, ideiglenes otthonában szereztettek be még a nö-
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vendékek önkénytes gyüjtéséből befolyt összegből: egy nagybőgő, egy
kisbőgő, egy brácsa s egy klarinét is az alakult vonós zenekar részére.

1900/1901. isk. év elején intézetünk is beköltözhetett már uj,
díszes otthonába, melynek tanítási célokra szolgáló helyiségei: a tan-
termek, szertárak, tornacsarnok, tanári tanácskozóterem, igazgatói
iroda akkorára már vadonatúj butorokkal s tanítási eszközökkel felszerel-
tettek a magas miniszterium által olyannyira, hogy most már csupán
egyes előre nem látott hiányok pótlására van szükség.

Ilyen, legnagyobb mértékben érezhető hiány az, hogy a tanárok
önképzésére, továbbképzésére szolgáló könyvgyűjteményünk nincsen
még. A magas miniszterium által mmden társintézetnek ajándékba meg-
küldött egynehány művön kivül egyetlen egy szakjukba vágó könyv
sincs a tanárok számára. Bizalommal tekintünk azonban intézetünk
.alkotöjéra ; reméljük és hiszszük, hogy e tekintetben is mintaszerű fel-
szerelést nyer nemsokára az i tézet.

A folyó isk. évi november hó z-án nyilt meg végre intézetünk
intemátusa is, mely IZO növendékre rendeztetett be. Ennek felszerelése
az iskolai év első két hónapjában kezdődött s teljesen még most sem
fejeztetett be, amennyiben a szállítók tói az egyes felszerelési t.árgyak
hivatalosan még nem vétettek áto Az intézet teljes felszerelésének
részletes leirását az ez isk. év végén kiadandó értesítő fogja közölni.vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

*Hogy milyen arányban fejlődött a pápai állami tanítóképző-intézet
idáig: erre nézve tájékozásul szolgálhat, ugy vélem, ez intézet mult öt évi
költségvetéseinek sorozata. A növendékek ellátására és dologi szükség-
letekre kiutalványoztatott ugyanis:

1896/97-ben 5924 korona, 1897/98-ban IZ,386 korona, 1898/99-ben
23,662 korona 60 fillér, 1899/900-ban 33,737 korona, 1900/901-ben 41,785
korona 97 fillér, összen :zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAII7465:57 korona .

As intézet működése.

A pápai állami tanítóképző-intézet növendékei nek mind mennyi-
ség ére, mind minőségére nézve igen kedvezően áll.

Minő~égre nézveaz intézet l-ső osztáh'ába .törvényszabta előző képzett-
séggel eddig felvett 301 növendék közül bizonyítványaikban (gymn. polg.
isk.) feltüntetert általános osztályzat szerint volt: '

Gymn. polg,
isk. V., VI.

Elég- oszt.
Kitünó Jeles Jó séges - elég~~

1896/97' ben 2 r6 6 2
1897/98-ban 4 6 18 13
1898/99-ben 5 rz 22 r3
I899/900-ban I r6 25 12
I900/90r-ben 6 15 z5 14
I90r/902-ben 3 r6 24 15

Összesen 19 67 130 73 12
Az intézet eddigi működésének további, részletesebb

szolgáljanak az itt következő statisztikai adatok:

5
4
1

26
41
57
58
61

58

3°1
jellemzésére
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Statisztika· i kimutatás az intézet eddigi

1896-1897. 1897-1898. 1898-1899.

Fölvétetett az IntézetbevutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI~ l' ú. \AB.I l'A. B.I " e
•• <1 N <1 •• <1I. o. al Q,)

1.KJIHGFEDCBAIT. al", 1. Il.fedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIll. ~ Q,)

:~ o'} :~ al :0 rn

l"",","m,,,. elöké p- 26 41 57zettséggel
-- -- -- -- -- -- -- --

Az I. osztályba fölvételi vi.zsgálattal 22 26 20
',

-- -- -- -- --

isméllöül 1 3 1
f---- -- -- -- -- -- --'

1;"" évben u, ké , ••• 35 54 36

---- -- -- - -- -- --

Felsőbb osztályba
más tanitóképzőböl

4 9 13idejött
-- ~ -- -- -- -- -- --

ismétlő

- -- -- -- -- -- --
Összesen: 49 40 70 39 100 78 63 49 190

-- - ---- --
Év elején megjelent s beiratkozott: 48: 48 59 37 96 67 53 42 162

-- -- -- -- i----'---- -- -- --zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

too
2 2

-- -- ~ -- -- -- -- --
Évközben kimaradt 3 3 1 4 4

---- -- ---- -- -- --
meghalt 1 1

-- -- -- - -- -- -- --
Év végén vizsgálatot tett: 44 44 56 36 92 63 si 43 1ó7

(
--- --- --------

..., szám szerint 13 5 18 3 4 7

., kitünö -- -- -- -- -- -- -- --
e-,

13'8g 7'84:o; "!o-ban 23'21 4'76

N -- f---- -- -- -- -- -- --
cll
O szám szerint 15 ló 13 13 26 22 12 14 48
<Il jeles -- -- -- 1- -- -- -- --o
c

'OS "fo-ban 34,9 23·21 36'11 34'92 23'52 32'55

. ~ .. 1_ sze rtnt

---- -- -- -- -- -- --
'(':j ~ ; 60o 19 10 18 18 li 21 18 21

3 >
{., •... jó -- -- -- -- -- -- -- --

:0 C
.!t1 ot:: "/o-ban 43'18 32'14 50'00 33'33 35'29 48'83

.!>j ol --., -- -- -- 1- -- -- --.,
cll . I·..m azerínt

~ 2 2 6 6.s

I
elégséges -- -- -- -.- -- -- -- --

C "/o-ban 4'54 10'71...,
:o; -- -- -- -- -- -- -- --
eo I szám szerintcll 8 8 6 6 17 17 8 42.,

.;;: elégtelen

I "fo-ban

----- -- 1- -- --
__ 1

<:
l

18'18 10'71 26'98 33'83 18'~0 1,

növendékeiről s képzésük eredményéről.

89

190ö-1901.

lA B,/ A. B'I A. RI IV.' ~ g I 1. 1A. B'I A. B.I IV.' ~ ~I ,- lu 1'-B I ,;, Ih~~~
I. II. Ill. :~al II. Ill. :0 <ll II. Ill.' :~<llII~

--- - - ---------

58 1 1 1 II 61 1 I 58 11.801
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --- --- --- -----
~ 8 1 ~

-- -- -- -- -- -- -- -- -- --- --- --- --- ----
4 4 13

-- -- -- -- -- -- -- -- -- --- --- --- --- '- --
51 42 '37 55 50 36 55 51 42 544

--,-- -- -- -- --- --- --'- --- --f---- -- -- -- --l-

II 7 2 12 10 4 3 2 2 79

--,-- -- -- -- --- --- --- --- -- ---r- -- -- -- --1---

2 1 2 1 I ~I 6-- -- -- -- -- --- --- ---.- -- -- -- ----

~~~~~ 73 ~-.::..~!~~~...::..~ 21ÓI~

70 63 49 39 221 65 63 54 36 218 57 56 53 43 209 954

----- -- I
I

1899-1900.

-1 1-7 '-3 '-1 1-1~1~71-2 1-11 1
-----~---I-II 1

6

43

4

---'-.--,---,---1--11---,---,---,---1--11 1

-:-I-:-I-:-I~I~I~I-:-I-:-I-;-I: II~-
---'---'---'---1--11---,---,---,---1--11 1

4'76 1 7'14 1 10'51" 6'89 1 7'69 121'21 7'34

20 1822 13 78 19 19 18 11167 229

---'---,---,---,--11---1---1---1---1--11 I

28'93189'281 27'65147'36 32'20 132'75 134'61 133'33 32'52

---'---1---1---'--11---,---,---1---1-11 1

31 22 13 le j2 28 25 19 13 j~82

44'92 39'28 27'6542'16 47'45 43'10 36'53l 39'39 --4~1

3 2 - 1 1 7 2 5 7 22

-------- ----------

'-" 8'" ,_" •.••*- 8· ... 8-"I I "
8'12

-------- -----
12 6 14 II 86 12 8 6 2 I 28 II 119

I~:;30043 7'89 90'88 18'79 11'581 6'061 II 16'90

Maliyar Tanitóképzti,

1901-1902.
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R é p a y .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBADániel.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Ime, ilyen a pápai állami tanítóképző-intézet ; dr. Wiassics Gyula
vallas- és közoktatásügyi miniszterünk O nagyméltóságának alkotása,
mely immár csaknem 6 esztendeje teljesíti s adja .az ég, hogy, időtlen-
időkig teljesithesse nemes feladatát: a magyar nép leendő tanítóinak
képzését l .

Papa, 1902. januar 26.ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Néhány szó egy szerkesztői megjegyzéshez.

A Magyar Tanítóképző jelen évi r , számában Juhay Antal cA tanító-
képző-intézeti növendékek fölvételéről» értekezvén, egy sokat vita-
tott és ha elméletileg tán nem is, de gyakorlatilag már mindenesetre
eldöntött kérdést fejteget a maga egyéni meggyőződése, egyéni véle-
ménye alapján, Tisztelet a meggyőződésnek l Nincs hozzá szavam. Sok
igazságot mond, a melyet aláirok a nélkül, hogy levont következtetései-
hez kivétel nélkül hozzájárulnék.

Nem is az. ő cikkéhez szólok, hanem a hozzáfűzött szerkesztői
megjegyzéshez. Miért? Megmondom rövid néhány szóval.

A képzőkbe való felvétel kérdése a múlt ak több kevesebb hibája
miatt igen alkalmas arra, hogy egyes képzők szellemi szfnvonálának,
erkölcsi állapotának kedvezőtlen megitélésére alapul szolgáljon, mert
nem lehet tagadni, hogy sok visszaélés, sok helytelen dolog történt e téren
egyes intézetekben a jellegre való tekintet nélkül. Ennek köszönhette egyik-
másik intézet azt a kedvezőtlen birálatot, mely működését a múltban kisérte,
Ki is helyeselné, ha egy intézet befogadna boldogot, boldogtalant, bukott és
kicsapott deákot, félbenmaradt .kereskedő és iparos tanulót, erkölcsileg
és szellemileg züllött alakokat, a törvényes és szükséges előképzettség
hiányával ékeskedő existenciákat? Az ilyen intézetet, ha van, joggal
éri kicsinylés és gáncs. Egészen természetesnek tartom tehát azt a
törekvést, mely valamely intézet részéről az ilyen szellemű megitéltetés
kikerülésére irányul.

Már most tekintve azt a tényt, hogy Juhay Antal azon véleménye,
mely szerint a tanári kar itélete alapján fölvehetők a tanítóképzőbe
minden megszorítás nélkül _. tehát nemcsak kivételes esetekben -
mindazok ca kik legalább az elemi népiskola 4. osztályának bevégzé-
séről szóló oly bizonyítványt képesek felmutatni, melyben általános
jeles elörnenetelről, kiváló szorgalomról és példás erkölcsi magaviselet-
ről tétetik tanúság» (30 1.) csakugyan alkalmas azt a látszatot kelteni,
hogy csekély előképzettség gel megelégedve, a képzök színvonalának
leszalítasát foglalja magában és tekintve, hogy a czikkírő kath. jellegű
tanítóképzőben működik (tudtommal jelenleg már nem működik), igen
ügyesen ragadja meg a szerkesztő az alkalmat, hogy a cikk' tartal-
mát és célzatát az állami tanítóképzőkről . elhárítva, a kath. .képzőkre
nézve aktuális értékűnek tüntesse föl. Megjegyzése szerint ugyanis Juhay
cikkének, habár nem ért vele egyet, «aktuális értéke mégis van, mert
a róm. kath. tanítók bizottságának tanítóképzési osztálya most tanács-

7*
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kozikzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa: róm., kath. tanító- .és· tanítönöképző-intézetek rendtartásan.
K.cikk tehát, mintegy róm. kath. tanítóképző tanár véleménye, e mun-
kalatnál figyelembe jöhet.s •

, " Midőn azonban az általarn nagyrabecsült szerkesztő úr ügyességét
elismerern és intézeteink, működésünk iránt való szives figyelmét és
élénk érdeklődését minden hátsó gondolat nélkül, őszinte köszönettel
honorálom.: mégis kénytelen vagyok tisztelettel kijelenteni, hogy habár
megjegyzését tudomásul veszem is, de véleményét nem osztom. Mondom:
nem osztom. mert habár tagja vagyok is a kath. tanügyi tanácsnak és
a kath. tanítók százas bizottsága képzői szakosztályának, még sem érzem
magamat 'feljogosítva az ,egész tanács nevében beszélni. Tehát csak
egyes számban beszélek. Amde mivel ismerem ennek a kérdésnek eddigi
mozzanatait, mint megtörtént dolgokat, sőt mivel ezzel az ügygyel hiva-
talosan is foglalkoztam, nem vétek az illetékesség ellen, ha kijelentem,
hogy Juhay cikkének ránk nézve nincs az az aktuális értéke, a melyet
a m. t. szerkesztő úr 'túlajdonít neki. Még pedig azért sincs, mivel sem
Döbrössy Alajos, a pécsi tképző igazgatója s a kath. képzők rendtar-
tásának tervezője, nem javasolja, sem pedig a kath. tanítók százas bizott-
sága nem kivánja a Juhay által véleményezert felvételt, sőt ellenkezőleg
a százas bizottság tavalyi üléséri többen azon véleménynek adtak kife-
jezést, hogy a kath. képzőkbe senki se vétessék fel, ki a középiskola négy
alsó osztályának elvégzését bizonyítványnyal nem képes igazolni. Igaz,
hogy a gyűlés nem ily értelemben határozott, de kimondotta, hogy a
kath. képzőkbe való fölvétel a közép iskola négy alsó osztályának
elvégzése nélkül, pusztán fölvételi vizsgálat alapján csak szoros kivétel
lehet. Ezzel pedig semmivel sem maradt az állami képzök mögöttvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAés

véleményem szerint nagyon is helyesen járt el, mert egyrészt a szük-
séges előképzettség et föltétlenül meg kell ugyan kivánni, de másrészt
nagy hiba volna a lényeget és a célt lelketlen alakiságba fojtani. Mert
lehetetlen annak-a több oldalról hangoztatott és a tapasztalat által is
sokszorosan igazolt véleménynek igazsága elől elzárkózni, hogy sokszor
jobb tehetségek, ügyesebb és hivatásszeretőbb tanítók válnak a fölvett,
mint a középiskolázott jelöltekből. Ha' pedig ez áll, akkor nem látom
be, miért jó és miért kell a fölvételi vizsgálatot minden megszorítás
nélkül föltétlenül kárhoztatni.

Összegezve .tehát a mondottakat, ugy hiszem, hogy sem szemé-
lyeket. nem sértek, sem az igazság ellen nem vétek, ha kijelentem. hogy
Juhay Antal véleménye nem több magán véleménynél. a mint többnek'
tekinteni őmaga. sem akarja, ha pedig az egyéni meggyőződés határait
át nem lépi, akkor nem lehet a kath. képzök véleményéve tenni és
belőle, bár jóhiszeműleg azt a következtetést vonni, hogy a kath. kép-
zőkre nézve aktuális értéke van oly értelemben véve, t. i. a dolgot,
hogya négy elemi osztály az állami képzöknek nem kell ugyan, mert
kevés, de a kath. képzőknek talán elég lesz. Ezt a magyarázatot, ezt a.
felfogást mi is tisztelettel elhárít juk magunktól. Mi ugyanis nemcsak
arra törekszünk, hogy szellemi és valláserkölcsi nevelés terén az állami
képzökkel versenyezzünk, hanem összes erőnkkel igyekszünk őket fölül-
múlni. Es ha ezen nemes törekvésünkben néha nem versenyezhetünk is.
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az. anyagiak teréri az egész ország erejével rendelkező állammal, de
lelkesedésben, önfeláldozásban, a magyar haza szeretetében, történelmi
múltunk megbecsűlésében és a keresztény eszmékhez való ragaszkodás-
ban gazdagabbak vagyunk az állarnnal. Ez a legnagyobb kincsünk, azért
ne csodálja senki, ha érzékenyek vagyunk és minden csekélységre
reagálunk, mely törekvéseink et csak távolról is alkalmas bearnyékolni.!

Esztergom.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Guesuenu» Vilmos,

igazgató.

A. tanítóképzésröl és a tanítóképzö-íntézetekről.
Az 1900-1901. évi értesítők ismertetése.

A Hivatalos Közlöny 190I. évivutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAII. számában 13618. sz. alatt
megjelent miniszteri rendelet a tanító- és tanítónőképző-intézeti értesítők
tartalmát és szerkesztésének irányelveit állapítja meg.

A kezeimhez jutott értesítőket, eltérően az eddigi szokástől, nem
egyenként, de egyes tételek alatt összefüggő egészben betűrendes sor-
ban egyszerre fogom ismertetni. Az ismertetésnek ez a módja jobban
kedvez az összehasonlításoknak. A tanítóképzésről egységesebb, jobban
áttekinthető képet nyujt. .ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Ertekezések.

1. Az aradi á ll. képző-t"tttézet értesítéjében nincs értekezés,ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
2 . A bajaz' á ll. képző-intézet értesítőjeben nincs értekezés.
3. A budapesti á lt. képző·z·ntézet értesítője rövid tájékoztató beve-

zetést közöl.
4. A budapesti angolkisasszonyok Sancta Mária intézete értesítő-

jében dr. Glattfelder Gyula értekezik Hit és tudas cím alatt.
5. A budapestí á llami «Erssebet Nőúkola» értesítője nem közöl •

értekezést.
6. A budapesti or se, ter . tanítóképző-int. értesítője Ózer Zszgmond

gyakorlóiskolai tanító ötven éves jubileumának lefolyását írja le s rnél-
tatja a <derék tanférfiu- kiváló érdemeit.

, 7. A budapesti országos nöképző-egyesület értesítőjeben Nagy László
értekezik a következő címen: «Megfigyelések a gyermekek társaséle-
téről. » .

8. A csáktornyai á llami képző-int. értesítőjében nincs értekezés,
'9. A csz'k somlyói rom. kath. képző-int. értesítőjében Karácsony

József értekezik a következő címen: «Az eszmék fontossága a peda-
gógiaban és közlésük módszere. ~

1 Tisztelt kartársunk eine felszólalása, azt hisszük, méltóképen oszlatja el azon
félreértéseket, a melyek a Juhay úr cikke után esetleg származhattak. Isten ments, hogy
mi a kath. képzőkre nézve elegendőnek tartottuk volna a felvételhez a négy elemi osztály
elvégzését. Megnyugvással vesszük tudomásul, hogy a százas bizottság a kath. képzőkbe
való felvétel mértékéül a négy közép- (polgári-) iskolai osztály elvégzését kötötte ki.

Szerk,
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J o.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA debreceni ev. ref. egyh. tanítönöképzö-Int, értesítéjében nincs
értekezés.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

l l . Az egri rom. kath. képző.z·nt. értesítőjében Breenay Imre érte-
kezik a következő címen: cA tanítóképzők magyar dolgozatai ..•

1 2 . Az eperjesz' á ll tanítónőképző-int. értesítöjében nincs értekezés.
1? Az eperjesi ágo hit. ev. képző· z·nt. értesítőjében nincs értekezés.
J 4. Az esztergomi érsekz· képző-z·nt. értesítőjében Guzsvenz'tz Vilmos

értekezik a következő címen: cA tanító a Mária-társulatban.s
15. A felsőlövői ágo hz'tv. ev. tanintézdek értesítője nekrológot közöl

Altmann Henrik megboldogult tanárról. Hajas Bela pedig a következő
cím alatt írt értekezést: cA verbalis iniuria kifejezései Plautusnál.»

. 16 A győn' á ll. tanítónőképző-z·nt. értesítéjében találjuk a megbol-
dogult jeles igazgató S. Pataky Inna jól talált fénynyomatú arczképét.
Ugyancsak itt olvashatjuk ama gyászbeszédet, melyet Mohar Józse!
tanár mondott, a megboldogult igazgatónő emlékére 1901. évi nov. hó
r-én tartott gyászünnepen

17. Agyőri kir . ka th: tképző-int. értesítőjében a megboldogult dr. Zalka
Ev. János· győri megyés püspök arczképét .találjuk. Ezután két nekro-
log következik: ez egyik a megboldogult püspök, a másik Hahnekamp
Gy~rgy kanonok emlékének van szentelve.

1 8 . A hódmező-vásárhelyi áll. óvónőképző-int. értesítőjében a követ-
kező című értekezést találjuk : cA kisdedóvás fontossaga rarsadalmi,
nemzeti és nemzetgazdasági szempontból.s

1 9 . Az iglói á ll. képző-últ. értesítőjében Arányi Anta l igazgató,
megboldogult Nagyasszonyunk : Erzsébet királyné emlékének szenteli
az első főhelyet. (Az értesítő 1897/8., 1898/9., 1899/900. és 1900/1. évek-
ről szól.

20. A kalocsa i érsekz' nevelő-intézetek értesítőjeben nincs értekezés.
21. A kiskun-félegyhási á ll. képző-int. értesítőjeben nincs értekesés.
22. A kolozsvári á ll. tanítónőképző·int értesítőjében nincs értekezés.
23. A kolozsvári á ll. képző· úzt. értesítőjében nincs értekezés.
24. A losonci á ll. képző z·nt. értesítőjében nincs értekezés.
25. A máramaro.fssigeti á ll hépzo.z·nt. értesítőjeben Mandola Aladár

ünnepi beszédét találjuk, melyet az ápr.vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 I-iki isk. ünnepélyen mondott el.

. 26. A nagyszombati r . k. aut. hz'tk. tanítónőképző.int. értesítőjében nincs
értekesés.

27. A nagyen)edi ev. r e f : Bethlen-kollegium értesítőjében Molnár
Károly székfoglaló értekezését találjuk a következő címen: cA görög
elégiáról; Solon mint elegikus.»

28. A pécsi püspöki képző-z·nt. értesítőjében a Dó'brőssy Ala jos ig.
által kidoJgozott intézeti rendtartásnak tervezerét találjuk.

29. A pozsonyi r , k. tanítokepző·int. értesítőjében Dr. Rákóczy Géza
értekezik a következő címen: «Nehány sző az uj tantervjavaslathoz .•

30. A sárospataki á ll. tképző-int, értesítője Rendszabály·javasla tot
közöl.

31. A selmecbányai ág hz'tv. ev. lyceum értesítőjében Vitá lis István
a megboldogult Breznyik János tanárnak szentel emlékezetet. Kirá ly
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ErnQ Jezsovics Károly igazgató 40 éves jubeleumáról emlékszik meg.
Suhajda Lajos Földi Jánosról értekezik.

32. A sepst"szentgyörgyi á ll. tanÍlónőképző int. értesítőjében nincs
értekezés.

33. A soproni ágo hz'tv. ev. képző-int. értesítőjében Bancsó Anta l
theologiai tanár, a képző- int. vallástanára értekezik a következő címell :
c A rationalistikus vilagnézet nyomai iskoláinkban.'

34 A szabadkaz' á lL. tanÍlonőképző ent. értesítőjében Bala jthy ilona
értekezik a tanítönöképzés erkölcsi iranyelveiről.

35. A szarvasi ágo hitv. ev. (őgymn. és tanítóképző·int. értesítőjében
nincs értekezés,

36. A szegedi kir . ka th. tképző-int. értesítőjeben nincs értekezés.
37. A székely-kereszturi á ll. tképző t·nt. értesítőjében nincs értekezés.
38. A zniovára lja i á ll. tképző int. értesítőjében Somogyi Géfa érte-

kezik a következő címen: «New- York- kollegium tanítók képzésére .•
39. Az ungvári kir . gör . ssert, ka th. kántor-tképző·int értesítőjében

nincs értekezes.
Összefogla lás: Nem tartalmaz értekezést-ac képző és csak ro-ben

van közlemény, melyek közülvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAII pedagógiai s egyéb tudomanyos tárgyú
értekezés.

1.ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAAz év története.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1 . Arad, az á ll. tképző·int. értesítője két tanév rövid történetét
közli. A rendes ünnepségen kivűl sikerült zászlószentelési ünnepet tartott,
melyet hangversenynyel egybekötött táncestély fejezett be. Az 1900-
190I.ik tanév rendes lefolyását két tanár' betegeskedése zavarta meg.

2 . Baja , á ll. tképző·int. Az év története időrendi egymásutánban
jól s könnyen áttekinthetően van közöl ve. A tanév rendes lefolyásu
volt. A szokásos rendes ünnepségeket tartották meg.

3. Budapest, á ll. képző.int. Az év történetének pontos adatai szerint
a tanev rendes lefolyásu volt. A szokásos ünnepségeken kivűl december
r ő-án jubileumi ünnepet is tartottak. .
. 4. Budapest, angolkisasszonyok tanítónőképző.z·nt. A tanév rendes
Ieíolyasu volt. A halál két angolkisasszonyt ragadott el az élő~, sorából,
Mater Dambossy Annát és Mater Tavaszy Erzsébetet. Az intézetet O Felsége
a király is meglátogatta május ő-án d. u. 2 órakor.

5. Budapest, «Erzsébet Nőiskola .• A tanev lefolyása rendes volt.
Az intézet hatásköre bővült, a mennyiben hozzá elemi tanítónőképző-
int. tanárnői tanfolyam szerveztetett. A rendes s szokásos ünnepségeket
megtartották. Több kisebb tanulmányi kiranduláson kivül a dalmát par-
tokat tekintette meg egy 60 tagú tarsaság.

6. Budapest, orsz. ier , tképző-tnt. A tanév lefolyása rendes volt,
szokásos mederben folyt le.

7. Budapest, orss, nőképző-egyesület t·ntézetez'.A tanév rendes meder-
ben folyt le. A tanítványok sorából kettőt ragadott el a halál.

8. Csáktornya , á ll. tképző-int. A tanév rendes lefolyása mellett azt,
említem meg, hogy az intézetet a zágrábi képző int. növendékei láto-
gatták meg.



9 .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAesik-somlyó, r , k. tképző-znt.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA tanév rendes lefolyásu. A szo-
kásos ünnepeket tartották meg.

1 0 . Debrecen, ev. r e f , egyh. tanítónőképző-úzt., A tanárikar két tan-
erővel gyarapodott; ezek: Sáfrány Lajos, Mayer Margit, Kalocsa Róza ,
az int. volt. int ern. jeles igazgatónője febr. r ó-án meghalt, helyébe
Karácson Ottz'lz'á t választották meg.
, 11. Eger, érsekz' r : k. tképző-znt. A tanév rendes lefolyásu volt.

Egy növendék meghalt, Babik József igazgató állásától megvált, helyébe
Venczell Edét nevezték ki.

1 2 . Eperjes, á ll. tanítónőképző-t·nt. Az intézet a lefolyt tanévben
lett teljes négy évfolyamúvá, minek örömére sikerült iskolai ünnepélyt
rendeztek. Az iskolai év elején távozott el Láng Mz'hály igazgató, helyébe
Duzs Máriá t nevezték ki. Masként pedig a tanév rendes lefolyásu volt.

13. Eperjes, ágo hitv. ev. tképző- int. A tanév rendes lefolyásu.
Sla jchó Miltá ly igazgatá állami szolgálatba lépett, helyébe Gamauf
GyÖrgyÖl választották meg. Gerhard Béla személyében a tanítótestület
új tagot kapott.

1 4 , Esztergom, érseki r. k. tképző-int. A tanév rendes lefo Iyásu-
1 5 . Felsólövő. ágo hitv, ev. tképző-int. Knö'bel Mz'há ly, Altmann

Henrzk meghalt, Hollósy Kálmán, Knöl!el Otto, Mdra Ference eltávoztak,
helyökbe Kaudcs Jenő, Hajas Béla , Stettner Aurél, Magyar Győző vá-
lasztattak meg; egyéb ként a tanév rendes lefolyásu volt.

1 6 . Győr, áll. tanítónőképző-int. Azév története mozgalmas és jelentő-
ségteljes. A tanévtörténetnek legkimagaslóbb pontja volt az intézet 25
éves fennállására rendezett örömünnepség. melynek sikeres lefolyása
lapunk olvasói előtt ismeretes. Az igazgatónő halaláról is megemlékez-
tünk más helyt. Egyébként a tanév rendes Iefolyasu volt.

1 7 . Győr, kir, kath. A tanév rendes lefolyasu.
1 8 . Hódmező- Várárhely, áll óvónő képző-int. A tanév rendes le-

folyásu.

1,9. 19ló, áll. tképzó-int. A tanév rendes Iefolyásu.
20. Kalocsa , érseki r. k. tanítónóképző-int. A tanév rendes le-

folyásu.
2 1 . Kz's-Kun-Félegyháza , áll. tképző-int. A tanév rendes lefolyásu.
2 2 . Kolozsvár, áll. tanítónőképző-int. Az évi munkát semmi aka-

dály sem szakította félbe.vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA vörheny, járvány miatt a karácsonyi szün-
idő lett hosszabb.

23. Kolozsvár, áll. tképző-int, Az intézetben egy hónapig vörheny-
járvány miatt nem taníthattak. Az intézetnek két növendéke meghalt.
Ez év folyamán remették el ': : 'a rdz' .István nyug. rajztanárt. A növendé-
kek Fiuméba tettek kirandulást.

24, Losoncz, áll. tk épző int. Beniczez' Beniczky Lajos tanár s egy
növendék halt meg. Nagy Iván 25 éves tanári jubileumot ült. A tanári
karból többen betegeskedtek. Az ifjuság nagyobbszabásu gazd. kirán-
dulásban vett .részt. '

25. Máramarosszzfet, all .. képző-int. A tanév rendes lefolyásu.
Mandola Aladár személyében a tanári kar új tagot nyert.
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26. Nagy-Szombat, r .. k. tanítónőképző-int. A tanév rendesponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAle-
folyásu.

27. Nagy-Enyed, ev. ref. tképzőint. A tanítást a fellépett 'vörheny-
járvány akadályozta.

28. Pécs, püspöki r. k. tképző-int. A tanév rendes lefolyású.
29. Pozsony, r k. tanítónőképző-int. A tanítást semmi sem za-

varta meg.
30. Sáros patak, áll. tképző-int. Zombori EmÖd· rajztanár nyuga-

lomba lépett. Kapitány János nyug. gyakórló-isk. tanító meghalt. A nö-
vendékek a csorbai tóhoz rándultak ki. Egyébként e tanév rendes le-
folyásu.

31. SeLmeczbánya , ágo hitv. ev. tképző-int. A tanév rendes le-
folyásu.

32. Sepse-Ssent- György, áll. tanítónőképző-int. A lefolyt évben ala-
kult át az óvónőképző- intézet tanítónőképzővé.

33. Sopron, ágo hitv. ev. A tanév rendes lefolyásu.
34. Szabadka , áll. tanítónóképz ő-int. A tanév minden jelentősebb

változás nélkül folyt le.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
3 5 . Szarvas, ágo hitv, ev. tképző-int, A tanév rendes lefolyásu.
36. Sseged, r. kath. tképző-int A tanév rendes lefolyásu.
37. SzékeLy-Kersztúr , áll. képző int. A tanári kar munkálkodását

semmi belső baj. vagy külső körülrnény nem zavarta meg.
38. Znz"ó· Vdra iia , áll. képző-int. Hat isk. évről ad történeti átte-

kintést. A tanítás rendes mederben folyt le.
39. Ungvár; kir. g. kath. tképző-int, A tanév rendes lefolyású.
Összefogla lás. Az 190o-r90I-iki tanév tehát az egyes képző

intézetek életére nézve kiemelkedő mozzanat nélkül folyt le.

(Folyt. köv.)
Stmkó Endre.

Kalaszok a közoktatás tarlójáról.

A közoktatás államosításának nagy, merész gondolatát a napok-
ban két alkalommal is hallottuk kifejezni

A képviselőház pénzügyi bizottságában Komjáthy Béla, a katolikus
önkormányzás gyülésén pedig Horánszky Nándor hangoztatta nagy erővel
és nagy hatással.

De azt tartom: nem a legalkalmasabb időben.
A dúsgazdag, nagytekintélyü és még ma is nagy hatalmú katho-

likus papság nem tudja elfelejteni, hogya politikai ügyekre egykor
gyakorolt nagy, irányító hatását a liberálisabb kor hajnalhasadásával
elvesztette. Eddig. csak neheztelt, de most már azt látjuk, hogy kezei
ökölbe szorultak és fenyeget. Nagyszabású ősgyüléseket rendez, melye-
ken a katholikusság megkísérli szunnyadó erejének .kifejtését. Az őszszel
volt alkalmunk utolszor látni sainről-szinre a hatalmas izrnoktól duzzadó
karokat.
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A protestáns elem, mely hosszas elnyomatásából a mult század-
ban nem csak szabadabb életre kelt, hanem a kulturális, sőt a politikai
ügyek vezetésére is irányító hatásra tett szert ; egyre jobban terjesz-
kedik s föllépésében egyre önérzetesebbé, energikusabbá válik.

E két nagy magyar felekezet ben lévő erő, ha az az állam erősítésére
munkál közre, nemzeti szempontból megbecsülnetlen, ha azonban egy-
mással szemben való harczával megzavarja a nemzet nyugalmát selvonja
a nemzetet a békés munkátől, maradandó alkotásoktől, vagy épen az
állam ellen fordul; nemzeti szempontból végzetes.

Most felekezeti harc van. Nyilt és leplezetlen, habár a nemzet
minden rétegére kihatnia nem sikerül.

Eddig is volt felekezeti harc. Hiszen azzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAegy akol egy pásztor elve
megkivánja a harcot, csakhogy ez a harc nem volt oly veszedelmes a
nemzettel, mert nem az államnak, hanem legfölebb a felekezetek egyi-
kének-másikának erejét sorvasztotta lassan, észrevétlenül.

Most a nemzet véréből akar táplálkozni s a magyar állam erejét
sorvasztja. Lázban van tőle az ország. Ezt a lázt fokozni nem tanácsos.

Ezért nem tartom én időszerünek a közoktatás államosításának
hirdetését.

A ~özoktatás államosítása.

A felekezeti nevelésnek nagy történeti mult ja van. Hazánkban a
katholikus nevelés ezer éves Iesz..« protestáns is idestova négyszáz éves.

MindkettővutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI évszázadokon át és kizárólag vezette a nemzetet a
kulturális haladásban. Csakhogy mindkettő állami megbizásból, á lla mt
vagyonból, á llami kóttségen. .

Ezért első sorban az állam és a nemzet érdekeit kellett szol-
gálniok.

Teljesítették" is ezt a feladatot hiven, lelkiismeretesen, minden
korban, a mennyire erejök engedte.

Csakhogy e hazafias működés mellett szolgálták .saját felekezerök
érdekeit. is. S a baj csak az, hogy gyakran jobban szolgálták a kelle-
ténél. Mert különös talán, de ugy van, hogya mi nemzeti körülmé-
nyeink között a nevelés bármily hazafias is, kárt nem tesz, de mihelyt
csak egy lépéssei megy tovább a felekezetiességben a határon, roppant
kárt okozhat, mert kultura t- szakadást tdéz elő.

Csak egyetlen, ártatlan példát akarok említeni Midőn a katholikus
tanárok észrevettek, hogy protestáns irodalomtörténet-íróink jobban
kedveznek a protestáns vallásu íróknak, sőt a katholikusok között sok
jeles tehetséget észre sem vesznek: ezen részrehajlast hasonló részre-
hajlással kezdték viszonozni. Nem rég láttam egy katholikus intézetben,
hogy az irodalmi tanteremben csupán csak a katholikus költők arcképei
voltak kifüggesztve. Hát a történelmi oktatás, ha azt felekezeti érdekek
szerint eszközöljük. minő veszedelmes rést üthet a nemzet közérzü-
letében ! . . . j/

Nem akarom a magyar felekezetek iskoláinak bukását. Nem akarom
-nem csak azért, mert az következményeiben kiszámíthatlan harcot vonna
maga után egyházak és állam közt, mert hosszú időre feldulná a nemzet

I
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békéjét, hanem azért sem akarom, mert a felekezeti nevelésnek kimond-
hatlan nagy érdemei vannak a nemzet művelődésében, erkölcsi életében,
s nagy nemzeti megpróbaltatásainkban mindig hű őre, élesztője, íöntar-
tója volt a hazafiui eszmék nek.

De másjészt hiszem, hogy amely pillanatban a felekezeti érde-
keket a nemzeti ek fölé helyezi, a mely pillanatban a közvagyonból
fönnálló iskolát egymás rovására való terjeszkedésének alapjául, egymás
ellen való küzdelmeinek szinteréül tekinti, a mely pillanatban föláldozza
saját céljaiért a hazafias érdeket, a nemzeti egys~g és összetartozandó-
ság eszméjét: abban a pillanatban nemzetietlenné váltán elvesztette
létjogosultságát.

Abban a pillanatban ütött utolsó órája, mert a nemzet megsértett
közérzülete elsöpri irgalmatlanul.ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Nemzeti akció.

És mégis, különös, azt a közoktatást és nevelést, a mely tul a
Királyhágón s lent a Délvidéken működik s nyiltan, bevallottan kulturai
szakadásra törekszik, a melyröl tudva van régen, hogy a hazafias érde-
ket megtagadta vagy soha sem is szolgálta hanem idegen érdeket tart
szem előtt, veszedelmest, nemzet-ellenest - azt a közoktatást nem
képes elsöpörni a nemzet közérzülete.

Áll, mint sziklaszirt, s csapkodják bár oldalait a nemzet köz fel-
háborodásának hullámai: e hullámok megtörnek rajta, aztán fáradtan
elsimulnak.

Csodálkozva kérdezzük: hol van az állam az ő nagy hatalmával,
hogy megsemmisítse, vagy legalább megfékezze ellensegét? Az állam
hallgat, az állam tétovázik, az állam tétlenkedik.

Nincs bátorsága ? Volt a tótok kal szemben, a kiknek gimná~iumait
becsukatta a mult évtizedekben s ujat nem engedélyez nekik. Es van
a magyar felekezetekkel szemben is ...

Nem állna jogos alapon? A rumunyok és szerbek itt államot soha
sem alkottak, ők vendégek. Kit61 nyertek jogot a letelepedésre? A magyar
államtól. Kitől nyertek javakat? A magyar államtól. Kitől kaptak esz-
közöket, hogy művelődésökön munkálkodjanak? A magyar államtól.
Taníróik kitől kapják 'az engedélyt, a megbizatást is? A magyar állam-
tól. Kinek oltalma alatt szervezkedtek külön egy házzá ? A magyar
államé alatt. Kinek oltalma alatt szervezkedtek külön, konstituált társa-
dalornmá rvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA,A., magyar államé alatt.

Es most, kinek elnézése alatt űznek állam-ellenes nevelés-oktatást?
Azt is a magyar állarné alatt.

De a fegyelmi és cselekvési eszközökkel egyedül rendelkező hatal-
mas állam, mely ellenőrzi, időnkint meg-meg fenyegeti a hazafias magyar
felekezeteket, a nemzetiségi neveléssel, izgatással, szervezkedéssei szem-
ben nem mer a cselekvés terére -lépni. Nem szánja el magát nemzeties
akcióra. A nemzeti akciót a társadalomra akarja bízni, talán kényelmi,
vagy politikai okokból ...

A nemzeti állam kérdését oldja meg a társadalom I Ezt a jelszöt
hangoztatják manapság.
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Ez a vezéreszméje annak a most megjelent szép könyvnek is,
melyet Beksies Gusztáv írt, s melynek minden sorából az erős fajsze-
retet, lángoló hazafiság s a nemzet jövendő nagyságában vetett élő hit
nyilatkozik meg. .

Az állam tehát az ő hatalmával, nagy eszközeivel továbbra is
vonuljon félre s keljen tettre a magyar társadalom.t~:'

De hiszen, ha a magyar társadalom elég erős lett volna, nem
volna most szükség sem nemzeti akcióra, sem Beksies Gúsztávra.

De igy nemzeti akcióra is és Beksies Gusztávra is oly nagy szük-
ségünk yan 1 ...ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A segédtanár a társadalomban.

Ne tessék megijedni, nem írok komoly tanulmányt. Csak egy mu-
latságos esetet beszélek el. Hadd beszéljenek az eleven tények.

Pápa város nagyon nevezetes város. Van egy egész saját püspöke,
kivel - a fáma szerint - együtt parolázik a segédtanár. Egy másik
püspököt is magáénak mond, 'mert bár ő maga ugyan' nem ott székel.
de sokan mégis azt szeretjük mondani, hogy neki is Páp a az igazi szék-
hely. Aztán van itt tudós, költő, hírlapíró, pedagógus, nagylelkű és kis-
lelkű férfiú, jótékony és nem jótékony egyesület annyi, hogy egyik kol-
legám egy fájdalmas pillanatában így kiáltott fel: «Pápa a magas mű-
veltség középpontja 1:0 (Szegény tatár! Elfeledte, hogy már 6 éve segéd-
tanár.) A nóta is meJlettem bizonyít; itt seperték az utczát, mikor a
katonák masiroztak s a tizenhat éves kis lány itt ment megszomorodva
a regiment után. A néphit sem jól tudja, hogy a világnak a zemplén-
megyei Biste a kőzéppontja ; nálunk már a suszterinas is tudja, hogy
Pápa. (Azt mondják, hogy nemrégiben lord Kitchener is ide tette át
lakását, csakhogy még álnév alatt dirigál.)

Ez azonban mind :égi nevezetesség, csak a historikusnak való. Az
ujabb kerban a tanítóképző révén jutott bele Europa köztudatába. Ha
tanítőképzőnk nincs, akkor ez sem történik, rnert a komédiának segéd-
tanár a hőse, csakhogy nem személyesen szerepel, hanem az egész sta-
tus képviseletében; szakasztott olyan módon, mint Adám apánk Az em-
ber tragédz·á jában. I

Előbb elfeledtem ugyanis folfedezni. hogy Pápán kaszinó is van.
Igaz, hogy nem abban az értelemben, miként az a bizonyos nag yjria-
gyar gondolta; de hát van és ki tehet róla, hogy így helyes, a mint
Pápán van és nem úgYí' miként ő hitte. A kongó-négereknél pl. azon
véleményen vannak, hogyha az ember valakivel a kaszinóban egy asz-
talnál ül, nem feltétlenül szükséges, hogy csak harmadnapon a vendég-
lőben tudakolja meg bájos szomszédjáról, «vaj' ki Ő s hol vagyon la-
kása.» Nem, uraim: Ez egyszerű barbárság 1 Pápán az az okos ember,
a ki azért megy a kaszinóba, hogy egyedül lehessen s nem azért, hogy
társaság ot találjon. Ezt pedig nagyon jó tudnunk, mert a dráma itt
kezdődik.



Történt ugyanis az időben, hogy egyik kollegám (követem alá-
san: segédtanár) egy elkeseredett pillanatában egyedül óhajtván lenni,
bezónázott a kaszinóba. (A tanítóképző fél órányira van a várostól.)
Nagy lett azonban csudálkozása, midőn - a szokás ellenére - a kö-
vetkező barátságos szavak fogadják:

- Ahá, hát maga az? Mindjárt gondoltam, hiszen én régen isme-
rem önt s remélem, ön is tudja, ki vagyok én. Fontos dolgot akarok
öntől kérdezni, de kérem, legyen szives magát előbb bemutatni.

- Bocsánat, nagyságos uram, a kaszinó törvényei ellen nem vét-
hetek. Azt pedig senki sem kivánhat ja tőlem, hogy 15 éves tanári pá-
lyám után parasztnak mondjanak.

- Ne féljen, kedves öcsém, senki sem fogja megtudni; én ezután
is az leszek, a ki voltam. Csak ki vele! .

- Nos hát nem bánom, - szólt akollega, - látom, hpgy jó
szive van, én azzal szereztem őszülő fejemnek dicsőséget.

- Kérem, a tréfát tessék a preparandiában hagyni; én, mint öreg
ember, komolyan akarok önhöz szólani. Hány éves ön?

És szól a kollega s arca homályba· vész.
Gyönyörű szép szeme piciny lábara néz.

Harminckilenc nagyságos uram, (az infámis egyet letagadott)
de nem én vagyok az ...

- Semmi mentség, barátom. Én jóakaratú, de szigorú ember va-
gyok. Vegye tudomásul, hogy ön egy közönséges lusta ember, a ki
nem képes diplomáját megszerezni .. Hallott-e ön olyat a föld kereksé-
gén, a minő állapot a pápai preparandiában van?zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAHat segédtanár, uagyis
tanár oklevél nélkülI Némelyik már leányait is férjhez adta, másiknak
már rendes tanár fia van s önök itt lopják a napot, biztatják tanítvá-
nyaikat a szorgalomra, maguk pedig oklevél nélkül eszik az állam ke-
nyerét s készek inkább örökös segédtanárok lenni, csakhogy a tanári
vizsgálat alól kibujhassanak. No, sokat tanulhatnak önöktől az iskolában.

- De kérem, nagyságos úr, hiszen a dolog nem így van.
- Semmi kifogás! Vegyék mindannyian tudomásul, hogy meg-

botránkoztam. Igen, megbotránkoztam. Nyolc tanár köZül hat oklevel nél-
kül. Botrány, igen, botrány. Ne is .szóljon semmit. Menjen haza és ta-
nuljon. Kinek oklevele nincs, az ne járjon a kaszinóba mulatni. Aján-
lom magamat!

Igy szólt az agg s a kollega pirult,
.Hej. mikor mondhatja, neki is felvidult.

Nehogy pedig azt higyje valamelyik irígy segédtanártársam, hogy
ez egyszerűen ca hét legrosszabb vicce», ezennel kijelentem, hogy az
egész dolog tiszta yal6ságon alapul. Az az úr valójában igen derék s
tudós ember, hosszu ideig előkelő állást töltött be. Ki tehet róla, ha
a segédtanár zűrzavaros fogalmát az ő becsületes lelke sem volt képes
megérteni.

Ime, így itél meg bennünket, segédtanárokat, a társadalom.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

D r . Secans.

IOI
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A magyar helyesirászyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAés az iskola.

A fenti cím alatt Balassa József a Középiskolai Tanáregyesület
Budapesti Körenek nov. ő-iki ülésében nagyon figyelemre méltó érteke-
zést olvasott föl, a mely iskolai körökben bizonyára sok helyesléssel
ts lálkozik. Azt hiszem, mindnyájan egyetértünk Balassával abban, hogy
a helyesirast egyszerüsíteni kell, a mennyire csak lehet. cHa van inga-
dozás irásmódunkban, mindig az egyszerübb és könnyebb írásmódot
kell elfogadnunk. Erről tanuskodik helyesirásunk története is... Nem
szabad szaporítani a helyesirásban a szőrszálhasogató aprólékoskodást
'csak azért, hogy minél nehezebben lehessen megtanul ni s hogy szándé-
kosan minél szélesebb falat építsünk vele a művelt és a műveletlen em-
berek közé» Alig hiszem, hogy akadjon tanitő, a ki hozzá ne járulna
Balassa e szavaihoz.

Ebből az elvből kiindulva legyen szabad a helyesirás egyik apró-
lékosságát itt szővá tennem, a mely a~ alsóbb osztályokban sok bajt
okoz tanulónak és tanitónak egyaránt. Ertern azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAnyujtó ékezet használa-
tát olyan hangzók fölött, a hol az élő beszédben (eltekintve egyes vidé-
kektől) nyujtás (vagy talán nyújtás?) nincs. Ilyen például (helyesebben
példáúl?) azZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAú , ű képző nyujtása az irásban, ellentétben az általánosan
elterjedt kiejtéssel; mert az éles elméjű, jóindulatu emberről senki sem
mondja a rendes élőbeszédben, hogy éles e lm é jű , jóindulatú. Hasonló-
képen miért irnók üresfejű, vastagnyaké, mikor minden ember azt
mondja, hogy üresfejü, vastagnyaku. Ugyancsak rövid hangzásu (s nem
hangzású) az u, ü a s s ig o ru a n , grihzyörüen stb. szavak kimondásában,

Hasonlóképen mellőzhető az -úl, -űl irása -ul, -ül helyett: alul,
fölül, körül; rosszul ír, pórul jár, tótul beszél, németül tanul, konokul
tagad, ravaszul szárnit (avagy számít ?), emberül viselkedik, annyira örül
hogy majd beleőrül. csehül van; kékül-zöldül, elnémul, följajdul stb.
Ilyenek továbbá: szőröstül-böröstül, családostul, mindenestül, stb.

A jóhangzás azt kivánja, hogy hosszuhangzós ragok és képzők
hozzájárulása esetében a tőszó megfelelő hangzója megrövidüljön : bizo-
nyztvány, ékstmény, tanstás, számstás, stb. bizonyára jobban hangzanak
rmnt bizonyítvány, ékítmény, tanítás, sz ámítás.! Különben is sajátsága
a magyar nyelvnek az ékvesztés a ragozás és képzés alkalmával: ma-
darak, egerek, madarász, levelez, kezes, vagdal, rugdal, vizes, kenyeres,
tüzes, stb.

Ne méltőztassanak azt hinni, hogya jelzett egyszerüsitéssel (mond-
ja- e valaki egyszerűsítés?) nem sokat nyer a tanitás. Vannak tanulók,
a kiknek- amúgy is sok bajt okoz a helyesirás s valósággal elkesered-
nek, ha teladatukra más hibák mellett rosz osztályzatot kapnak azért is,
mert a kiejtés elve szerint néhány szóban pontot tettek olyan hang-
zöra, a melyre a tanitő - a rövid hangzás ellenére is - szigoruan
megkivánja a vonást.

1 A Budapesti Jlirlap jó magyarságát általában elismerik; valamint ez a lap, úgy
a Magyar Nemzet is röviden írja nemcsak az Ou, -ü, -ul, -ül, -stól, -stől, -szerü képző ket
s illetőleg ragokat, hanem az -it képzót is.
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Magyar Nemzet

egyszerűség
egyszerűbb
kétjegyü
hosszú
célszerű
idegenszerű
hasz.nálatu
irásmedu
irásu
eredetű
közkeletü
nyelvü
könnyü
könnyelmüen
kétértelmüséget

végül
közül (négyszer)

Balassa József értekezését a Magyar Nemzet tanűgyi melléklete is
közölte, Második felében (éppen ez fekszik előttem) egybevetettem a
két közlemény -u, -ü, -ul, -ül, -stul, -stül ragos s illetőleg képzés
szavainak irásmódját s a következőket találtam:

Orsz. Középisk. Közl.

kesztyü
boszu v. bosszu
csengettyü
szivattyu
egyuttal
ugy
müvében

müszókat
fiut
megtanitsuk

egyszerüség
egyszerübb és egyszerűbb
kétjegyű
hosszú
célszerű
idegenszerű
használatú
irásmódú
irású
eredetű
közkeletű
nyelvű
könnyű
könnyelműen
kétértelrnűséget

végűl
közül és közűl (egyszer)

továbbá:

kesztyű
boszú v. bosszú
csengettyű
szivattyú
egyúttal
úgy
művében
műszókat
fiút
megtanítsuk

Egyformán voltak írva mindkét közleményben: elkerülhető, el-
erül ni, kerülnek, kerüljük, elmerülni, idegenül (kétszer), németül, ma-
gyarul, franciául, meghonosult; előbb, betűkkel, betüket, előttem.

Ime az egyik korrektor (M. N.) a e hosszé» szón kivül mindenütt
rovidzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAOu, -ü, -ul, -ül s illetőleg tőhangzót ír, sőt a megtanitsuk szőban
még az -ít képzőt is megrövidíti; ellenen a másik korrektornál (O. K.
T.vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAK.) az -ú, -ű hosszu, az -ul, -ül azonban rövid.

Simonyi és Balassa szótárában (1. rész) a következő irásmódot
találjuk : célszerű. célszerüség ; egyszerű, egyszerüség (de egyértelműség, •
kétértelműség); egyszarvú, egypatájuak; egyoldalú, egyoldaluan; egy-
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hangú, egyhanguiag; hosszu és hosszú, hosszu ra ; hosszu karú és hosszú
lélekzetű; tudtul ad, nyomul, szorul, csődülés. csődület, merül, kerül,
alul, fölül, elől, előbb, később; módosítás, elsajátítás; bízni, megbízik,
bizalom, bizalm as ; szivattyu, szivattyus gép, szivattyús kút, csengetyű,
kesztyű; boszu v. bosszu, boszut forral stb.

A következetlenségek bizonyára a korrektor rovására irandók (ha-
bár szótárban ném szabadna találkoznunk velök).

Simonyi nyelvtana (előttem van a Kis Magyar Nyelvtan hatodik
kiadása) szerint azvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-ú, -ű hosszu, az -ul, -ül rövid: gazdagul, rosszul,
szegényül, rendületlenül; továbbá: közül, köz ől, felől; elul, hátul, előtt,
mögött, azelőtt, előbb. .

Király Pál (Rendszeres NyelvtanponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAII. kiadás) mind az -ú, Ű, mind
pedig az -úl, -űl, -stól, -stől, -szerű végzeteket hosszunak irja ; általá-
ban nagyon sok a hosszu hangzó az ő irásmódjában : például, karóúl,
szellőűl, búsúl, őszűl, újúl, szomorúak, gyönyörűek, felűlről, hátúlról, elől,
elűl, előtt, közűl, felőlünk, rosszúl ; újra, íziben, írás, betűk, becsűlet,
megrövidűlés, testűlet. kerülni, egyesűlet, fölcserélődés, egyszerűség, terű-
let, sűrűn, szóízűlet, stb. .

c Megjegyzendő, hogy gyakoribb a hosszú hangok megrövidűlése,
mint a rövidek meghosszabbodása,» - mondja Király Pál. Irassunk te-
hát az iskolában rövid hangzókat mindenütt, a hol a rendes kiejtésben
rövid hangzókat hallunk (hacsak a sz6fejtés elve avagy a kétértelmüség
elkerülése mulhata tlanul meg nem kivánja az ékezet használatát, a mire
különben nagyon kevés eset lesz); ezzel is megkönnyítjük a tanulóknak
a helyesirás elsajátítását.

A magyar nyelvben tudvalevőleg az első szótagra esik a hang-
suly, holott az utolsó szótag (esetleg az utolsó két szótag) rendesen
hangsulytalan. Igy pl. ezekben a kifejezésekben: könnyelmü ember, sze-
rencsétlenül járt, csalatkozott számitásában, mindenestöl, egyhanguiag,
hosszuak . . . az ü, ül, i,ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAö ' és illetőleg ü, u hangzók a közönséges be-
szédben tényleg hangsulytalanok s röviden is ejtetnek ki. Korántsem
tévesztern össze a hangsulyt az ídömértékkel; csak rá akarok mutatni
arra, hogy könnyebb és természetesebb a hangsulyta lan szótagot röviden
kiejteni, mintsem nyujtani.

Időmérték szerint a mássalhangzók is lehetnek hosszuak: elöttem,
egyuttal, tanittatom, bekerittetem, stb. szavakban az egyik mássalhangzó
hosszu; ha már most az előtte levő magánhangzót is nyujt juk, nagyon
vontatott lesz a beszéd (előttem, egyúttal, taníttatom, bekeríttetem).

«Nyelvünk szavait legnagyobb részt a kiejtés szerint irjuk; ennél-
fogva szavaink irásának a kiejtés a jöszabályozója .> (Király P.) Tartsuk
meg ezt a szabályt a magánhangzók irásánál (különös en idómértékök
szempontjából) is s akkor megint egy lépésse! közelebb jutottunk irás-
módunk egyszerüsitéséhez.
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NEPOKTATAS

Az Eötvös-alap pályázata.

Az ösztöndijakra és segélyösszegekre vonatkozó pályazati

hirdetés.

AzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA«lJ1agyarországi tanítók Eatuos.a iapjá t. gyüjtő és kezelő bizottság>
néhány kétszáz koronas és több száz koronás ösztöndijra s több száz
koronás segelyre pályazatot hirdet Az ezen ösztöndijak és segélyössze-
gek elnyerése céljából az «Eötvös-alap" Orsz tanító-segélyegyesület
elnökségéhez intéaendő folyamodványukat az illetőknek Peres Sándor
egyesületi titkárhoz (Budapest, VII!., Szentkirályi-utca 471 kell leg-
később f. évi julius IO-ig beküldeniök. Később érkező kérvények csak
kivételes esetekben vehetők figyelembe.

A néhány kétszáz és több száz koronás ösztöndíjért csak azok
a tanúlők folyamodhatnak, kik a polgári iskolák vagy középtanodák
4· jk osztályát már az 1900/1901. évben avagy régebben jő sikerrel el-
végezték és jelenleg a polgári iskolák vagy a középtanodák magasabb
osztályaiban tanulnak, avagy a tanítóképző-intézeteket, akadémiakat vagy
pedig az egyetemeket látogatják. A pályazatból az itt fel nem sorolt, olyan
tanintézetekben tanuló ifjak és leányok sem záratnak ki, a melyek tanu
lóiktól a felvétel nél megkövetelik, hogy a középtanodák vagy polgári
iskolák négy alsó osztályaiból bizonyítványokat mutassanak fel. Az
«Eötvös-alap" ösztöndíjaiért csak azoknak a kisdedóvóknak, nép- és pol-
gári iskolai tanítóknak és tanítönöknek. tanítóképző-intézeti tanároknak,
tanfelugyelőségi hivatalnokoknak a gyermekei folyamodhatnak, a kik az
e Eötvös-alap s Országos tanítói segély-egyesületnek tagjai közé felvétet-
tek és az ezen egyesület iránt való kötelezettségeiknek rendesen eleget
tettek. Az ösztöndíjért folyamodók mellékelni tartoznak: I. az 1900/1901.

és az 1901/1902 ik évről szóló iskolai bizonyítványaikat; 2. az illetékes
tanintézet tanári karának ajánlatát; 3. azon iskolai hatóságoknak vagy
tanító-egyesületnek esetleg tanegyesületnek az ajánló-levelét, a melyhez
szüleik tartoznak illetőleg tartoztak. Azon okmányt, a mely igazolja,
hogy folyamodó szülei az «Eötvös-alap s Országos tanítói segély-egyesü-
let kötelékébe felvétettek és ezen egyesület irányában tartozó köteles-
ségüknek eleget tettek, az e Eötvös-alap s pénztárosa hivatalból mellé-
keli az egyesületi titkár hoz beküldött kérvényekhez.

Az Eötvös-alap segélyösszegeiért folyamodók kérvényüket az ille-
tékes tanító-egyesület elnöksége vagy az illetékes egyházi vagy iskolai
hatóság utján tartoznak az «Eötvös-alap" titkárához beküldeni. E folya-
modványhoz csatolandóZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa ) a szegénységi, illetőleg orvosi bizonyítvány,
b ) az illetékes tanító-egyesületnek, vagy iskolai hatóságnak ajánló-levele.
Azt a bizonyítványt, a mely igazolja, hogy a folyamodó eleget tett az

Magyar Tanltóképző. 8
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«Eötvös-alapv-pal szemben fennálló kötelezettségének. az egyesület
pénztárosa hivatalból mellékeli abeküldendő kérvényhez.

Az eEötvös-alapvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA» ösztöndijaiért és segélyösszegeiért folyamodók
előleg es tájékoztatása czéljából közöljük itt az cEötvös-alap országos
tanító- egyesület» alapszabályzatának a 69. §-ban foglalt következő té-
teleit:

Az «Eötvös-alap s jótéteményeinek, nevezetesen a segélyösszegek-
nek és az ösztöndijaknak odaitélésénél a következő szabályok szolgál-
nak irányadóul:ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa ) cA ki az egyesületi rendes tagsággal járó köteles-
ségeknek eleget nem tesz, az sem maga, sem hozzátartozói nem része-
sülhetnek az alap jótéteményeiben.szyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAb) cElégtelen eredményről vagy
kifogásolható magaviseletről tanuskodó bizonyítványokat felmutató tanu-
lók nem részesülnek ösztöndijakban, valamint azok sem, a kik a leg-
utolsó két tanfolyamról iskolai bizonyítváriyaikat kérvényükhöz nem csa-
tolják.» c ) cA középiskolák és polgári iskolak 4 alsó osztályát még be
nem végzett tanulók csak kivételes esetekben részesítendők az alap
ösztöndijaiban.s d ) cA nagyobb családdal biró szegényebb sorsu rendes
tagok gyermekei kiváltképen, ha azok a szülői házon kivül, idegen
helyen kénytelenek tanulni, figyelemben részesitendők, valamint az
árvák is.» e) e Első sorban azok a rendes tagok veendők az alap
jótéteményeinek kiosztásánál figyelembe. a kik még egyszer sem része-
sültek abban; kiváltképen figyelembe veendők azoknak kérvényei, a kik
az cEötvös-alaps-hoz régebb idők óta rendesen befizették járandóságai-
kat és annak felvirágzásához egyébként is hozzájárultak.s f) cA segély-
összegekért folyamodó rendes tagok közül első sorban azok veendők
figyelembe, a kik csekély vagy semmiféle nyugdijban nem részesülnek»
g) cAz oly rendes tagok, kik még rendes fizetést élvezn ek, segélyössze-
gekben csak az esetre részesithetők, ha huzamosabb ideig sulyos beteg-
ségben szenvedtek és ezt hatósági orvosi bizonyítványnyal is igazolják
és folyamodványaikat az illetékes iskolahatóság ajánló levelével is el-
Iátták.» h ) cA rendes tagok özvegyei közül előnyben részesítendők azok.
a kiknek kiskoru árvákról kell gondoskodniok. » i ) cAz oly· folyamod-
ványok, melyek az «Eötvös-alap gyűjtő és kezelő központi bizottság»
által évenkint február 2-án kihirdetendő pályazatban foglalt utasítások-
nak megfelelőleg fel nem szereltetnek, vagy a kitüzött határidő után
küldetnek be, csak a legkivételesebb esetekben vehetők figyelembe, ha
a figyelembevételt maga a pályazatot kihirdető bizottság is javasolja.

A magyarországi tanítók «Eötvös-alapjával s kapcsolatban álló
Gyertyánjjy istván-féle alapítvány 100 koronás segélyösszegét az «Eöt-
vös-alap» jótéteményeinek kiosztásával meghatalmazott orsz. bizottság
az alapító levél értelmében csák oly tanítóknak, illetőleg tanítónőknek,
esetleg ezek tanulógyermekeinek adományozhatván. a kik az «Eötvös-
alapnak» rendes tagjai, a kik az évi tagsági díjat már legalább öt ízben
beszolgáltatták, vagy a kik a 20 frtnyi örökös tagsági tőkét teljesen
befizettek avagy 50 koronás részesjegyüket teljesen törlesztették és a ki-
ket ezenfelül az cErdélyrészi Közművelődési Egyesület» saját szempont-
jából véve és kiváló an érdemesnek ajánl a megjutalmazásra. Ezennel
felhivjuk az ezen segélyösszegre igényt tartható kartársakat, hogy kel-
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titkár.

Laeits Vendel,
elnök.

Jóen felszerelt foJyamodványaikat folyó évi julius r-ig az «Erdélyrészi
Magyar Közművelődési Egyesület» központi választmányahoz (Kolozs-
vár) nyujtsák be.

Budapest, 1902. február 2.

Az «Eötvös-Alap» (Orsz. Tanítói Segélyegyesület) nevében:ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Pályázat a «Tanítók Házába» való felvétel tárgyában.

Az «Eötvös-alap. (Országos Tanítói Segélyegyesület) a «Ferenc
József Tanítók Házában. létesített internátusnak fizetéses, egész vagy
félingyenes és alapítványi helyeire az I902/1903-ik tanévre ezennel pá-
lyázatot hirdet.

Pályázhatnak ezen helyekre a budapesti tudomány- és műegyete-
rnen vagy egyéb fő- és szakiskolaken tanuló tanítók, tanárok és a tan-
ügyi téren működő egyének kiváló előmenetelű, példás magaviseletű
fiai, a kik egyszersmind; az «Eötvös alap» (Országos Tanítói Segélyegye-
sületnek) rendes vagy rendkivüli tagjai s a kik ezen kötelezettségük-
nek az alapszabályokban körűlírt módozatok szerint mindenben meg-
feleltek.

Egész vagy félingyenes helyekre csak vagyontalan. nehéz anyagi
viszonyok között élő szülők gyermekei vehetők fel,' de ezek is csak
akkor, ha a főiskolai, szakiskolai vagy egyetemi tanulmányainak foly-
tatásához szükséges előtanulmányaikat legalább is általános jó eredmény-
nyel végezték.

A fölvételre folyamodók pályázati kérvényülehöz mellékelni tartoz-
nak: I. születésí bizonyítványukat ; 2. végzett tanuimányaikról és er-
kölcsi magavise!etükről szóló bizonyítványaikat; 3. azt az okiratot, hogy
a Tanítók Házába a fölvételt jogosan kérhetik; 4. vagyoni és családi
viszonyaikról szólő hiteles és kimerítő bizonyítványt; 5. esetleg, ha a
pályázó valamely alapítványi helyet óhajt elfoglalni, az illető alapító
ajánlólevelét ; 6. hatosági' orvosi bizonyítványt.

Mindaddig, a míg jobb előmenetelű folyamodók vannak, ezeknek
a felvételnél elsőbbség adatik. Egyenlő előmenetelű folyamodók közűl
az árvák és a nagyobb számú családtag gal megáldott szu lők gyermekei
részesíttetnek első sorban jótéteményben.

Alapítványnyal biró egyesek, egyesületek, jogszemélyek ajánlatté-
telüknél ezen elveket szintén figyelembe venni kötelesek, miért is az
illető alapítványra pályázók összes okmányai az ajánlattal az «Eötvös-
alap. osztóbizottságáoal< julius ro-ig bemutatandók. Később érkező aján-
latok nem vehetők figyelembe.

A Tanítók Házába felvételt nyert ifjak az egész tanéven át lakást,
fűtést, világítást, felügyeletet, reggelit, vacsorát, mosatást és esetleges

. 8*
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orvosi kezelést élveznek. Az egész fizetéses ,helyek ára havi 25 és 30
koronában, a félfizetéses helyek ára pedig havi 13 koronában állapítta-
tott meg. Az ingyenes helyekre árvák, a 13 koronás helyekre alapít-
ványt tett egyesületek ajánlottai vétetnek fel. A 25 koronás helyekre
azon folyamodók számíthatnak, kiknek atyja mar ro évnél tovább tagja
az «Eötvös-alap »-nak, míg ellenben azpk, a kik ro éven belül tagjai az
«Eötvös-alapvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAs-nak, csak a 30 koronás helyekre vétetnek fel. Ezen ked-
vezmények igénybe vétele mindenkire egyaránt kötelező. Kötelező azon-
kivül minden egyes felvett ifjura nézve az e Eötvös-alap s gyüjtő- és ke-
zelő-bizottságának ama határozata, mely szerint minden ifjunak minden
időszakban, annyi tárgy ból és olyan eredménynyel kell kollokválnia, a
mi legalább is tandíj mentesség . elnyerésére jogosír. Ezen határozatnak
be nem tartása az intézetból való elbocsáttatást vonja maga után.

A hiánytalanul felszerelt kérvények az «Eötvös-alap» (Országos
Tanítói Segélyegyesület) elnökségéhez címezve 1902. évi julius hó ro-ig
nyujtandók bezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAPeres Sándor titkárhoz (VIlI. Szentkirályi-utca 47. sz.).
Az alapítványi helyekre pályázók kérvényeiker ugyancsak az Eötvös-alap
elnökségéhez címez ve az alapítványt tett egyesek, egyesületek, jogsze-
mélyek utján, azok ajánlataival ellátva küldik be, 1902. julius ro-ig az
«Eötvös-alap s titkárához.

Az alapítványi helyre ajánlottaknak, ha a felvételi feltételeknek
egyébként is megfelelnek, csak a felvétel biztosíttatik az Országos Osz-
töbizottság részéről, egyébként tartoznak fizetni a féldíjas helyekre meg-
állapított tartásdíjat,

A kérvények felett 1902'. augusztus hó zo-án az «Eötvös-alap'
osztóbizottsága határoz;

Kelt Budapesten, 1902. február hó z-án.

Peres Sándor,

titkár.

Laeas Vende/,

elnök.

Az «Eötvös-alap» (Orsz. Tanítói Segélyegyesület) nevében':

.. "ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

EGYESULETI ELET.

Körlevél.

Tekintetes Igazgatóság l

Mélyen tisztelt Tanártestület I

A Tanítóképző-Intézeti Tanárok Orsz, Egyesületének választmánya
a Kolozsvárott tartott, 1900. évi közgyülés határozatából kifolyólag, az
egyesület működésének ezen ciklusában a • TanítóképesítIJ viZsgála tok
tagoeoddsa» c. tételt tűzte ki a tanscskozás anyagául.
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Az I901. évi november havi választmányi ülésen ezen ügyre vonat
kezólag Nagy Lászlő részletes javaslatokat terjesztett elé, melyre nézve
az 1902. évi január havában a választmány - beható tanácskozás után
- azt a határozatot hozta, hogy e javaslat, mint a magyarországi tanítókép-
zőket általánosan és egyetemesen érdeklő pedagógiai kérdés (ezen jel-

)egéhez mért módosítással} küld essék meg a hazai összes tanÍtó(nő)-
képzők Tekintetes Igazgatóságainak s. mélyen tisztelt Tanártestületeinek
véleményezes, hozzászólás, tanácskozás végett. -

Midőn e hátarozatnak - az ezen kérdésre vonatkozó. tanártestü-
leti tanácskozások megindítását s a hozott határozatok beterjesztését
kérelmező jelen tiszteletteljes átiratunkkal, nemkülönben a Nagy László

által szerkesztett s a fentemlitett szempontból rnódosított javaslatnak
kellő számú példányokban való megküldése által eleget tenni szerenesenk
van: mély tisztelettel vagyunk bátrak fölkérni a Tekintetes Igazgató-
ságot sam. t. Tanártestületet, hogy e kérdésre vonatkozó nagybecsű
véleményét -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa kérdés á lta lános részét z1/etőleg küló"n lapon, a ressiete-
iet z'lletőleg a ntellékelt Példányok egyikére vezetett sz,éljegyzetek alakjában,
alulírott elnökség hez f. éviponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAmárczius hó ro-Ig beküldeni kegyeskedjék.

A választmány 'a vélemények beérkezte után fogja e- kérdésben ci

határozati javaslatokat meghozni s esetleg e kérdést a közgyülés elé
terjeszteni. -

E kérdés fontossága remélnünk engedi, hogy az összes hazai tanító-

képzők kifejezést fognak adni a tanitőképesítö vizsgálatok ügyében elfoglalt
álláspontjuknak.

Mély tisztelettel maradunk a Tekintetes Igazgatóságnak s a mélyen
tisztelt Tanártestületnek

Budapesten, . 19°2. január zőán

a Tanítóképző-Int. TanárokOrsz. .Egyesülerének választmánya nevében:

alázatos szolgái-:

Dr. Koudcs 'János,

elnök.

Sztankó, Béla ,
főtitkár.

,
OKIRATTAR.

Rendelet a tanítónők számának korlátozásáról.
A vallás- és közoktatásügyi miniszter az összes megyei tanfelügye-

lőségekhez a következő rendeletet adta ki:
Az utóbbi években a leánynövendékeknek a tanítónői pályára 'való

özönlése oly nagy mértéket öltött, hogy a képesített, de alkalmazás
nélkül maradt tanítónőknek egyre növekvő száma, komoly társadal mi
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baj bekövetkezésére vezethet. Tekintve ezt, valamint a törvénynek azon
rendelkezését, a mely a tanító- és tanítónóképzés feladatát külön-külön
intézetekre ruházza: szükségesnek tartom, hogya tanítónójelöltek részére
a tanítóképzőkben tartandó úgy osztály-, mint képesítő vizsgálatokat
végképp megszuntessem. Erről a kir. tanfelügyelőséget azzal értesít em,
hogy a törvény rendelkezésének érvényt szerzendő, ily értelmű kérel-
meket már saját hatáskörében elutasítsen.ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

VEGYESEK.

Előléptetések. A vallas- és közoktatásügyi magy. kir. miniszter kinevezte: .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Margitay József csák tornyai állami ellemi tanítoképzö-, Peres Sándor budapesti
Fröbel-féle tanítönö- és Láng Mihály lévai állami ellemi tanítoképzö-intézeti

igazgatókat eddigi minöségükben s jelenlegi állomásukon való meghagyás mellett

a VII. fizetési osztály 3-ik fokozataba.

Továbbá Bittenbinder Miklós budapesti állami elemi tanítónő-, Balázs

Endre zniövaraljai, Snasel Ference budapesti, Nagel Sándor bajai állami tanító-
képzö-, Exner Leó hódmezővásárhelyi óvónőképző és Versényi Gábor kolozs-
vári állami tanítönöképző-intézeti rendes tanárokat eddigi minöségükben s jelen-

legi állomáshelyükön való meghagyás mellett a VIlI. fizetési osztály 3· ik
fokozataba.

Továbbá Mihalik Lajos a szabadkai állami elemi tanítönöképzö-intézet-

hez szolgálattételre beosztott gyógypedagógiai rendes tanárt és Staab Lénatd

györi állami tanítönöképző-intézeti zenetanart. valamint Gaál 'bnre kúnfélegy-

házai, Dékány Mzhály csaktornyai, Kardhordo László pápai s Tömör Boldizsár

csák tornyai állami elemi tanítóképző-intézeti segédtanárokat· rendes tanárokká

a IX. fizetési osztály a-ik fokozatába szintén jelenlegi állomás helyükön való
meghagyás mellett.

V égül VégitJózse! kolozsvari, Mandola Aladár modori, Heves György dévai,

.Barabás Endre székelykeresztúri Kurucz Ernő temesvári, Mojzes Miklós csurgoi,

Macskásy Zoltán kolozsvári, Desics József bajai, Bocskay István székely-
keresztúri és Szala tsy Rezső polgári iskolai tanítot, állami elemi tanítoképző-

intézeti megbizott tanárjelölteket, jelenlegi állomáshelyükön való meghagyás

mellett, állami elemi tanítóképző-intézeti segédtanárokká a X. fizetési osztály
3-ik fokozataba.

Továbbá előléptette: Somogyi Géza zniöváraljai állami elemi tanítóképző-

intézeti igazgatót a VII. fizetési osztály 3-ik fokozataból a a-ik fokozatba; Boga

Károly dévai, Orbók Mór kolozsvari, Scherer Sándor bajai állami tanítóképző-
és Wollmann Elma pozsonyi állami elemi tanítönöképző-intézeti igazgatókat a

VIII-ik fizetési osztály e-ik fokozatából azvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1-ső fokozatba.

Csepreghy Endre kún-félegyhazai, Kovásy Zoltán máramarosszigeti állami



IIIzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

tanítöképzö-,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBADüss Mán"a eperjesi állami elemi tanítönöképzö-, Steinitzer hlma

hódmezővásárhelyi állami óvónőképző-intézeti és Ujváry Mihály székelykeresztúri

állami tanítóképző-intézeti igazgatókat a VIlI. fizetési osztály 3-ik fokozataból

a a-ik fokozatba.
Továbbá Mihalteska István bajai, Miklós Gergely budapesti, Hodinka

Ágost sárospataki és Lazaries János dévai állami tanítóképző-intézeti rendes

tanárokat a VIlI. fizetési osztály e-ik fokozatából az I-SŐ fokozatba.
Belányi Tivadar pozsonyi állami tanítönöképzö, Kibédy Lajos dévai, Bodrogi

Gyula máramarosszigeti, Sztankovies Ján~s modori, Krausz Sándo," kolozsvári
és Pokász Imre aradi állami elemi tanítóképző-intézeti rendes tanárokat a VIlI.

fizetési osztály 3-ik fokozataból a a-ik foko~atba.

Továbbá Kiiveskuti Jenő pápai, Karoliny Mihály iglöi, ROJzler Béla temes-

vári, Bellosits Bálint bajai állami elemi tanítóképző, Mohar József győri állami
elemi tanítönöképző és Amberg József pápai állami elemi tanítóképző-intézeti

rendes tanárokat a IX. fizetési osztály a-ik fokozataból az r-sö fokozatba;

V égűl Kárpáti Ernő maramarosszigeti állami tanítóképző, Watzesch Gizella

budapesti állami elemi tanítönöképzö-intézeti rendes tanítónőt, Grész Ernó

temesvári, Adorján, Miklós csurgoi, Czo-ndo"r Sándor temesvári, Benedek' Samu

kolozsvári, Ulrich Vendel zniövaraljai és Sztankovics Ala jos modori állami elemi

tanítóképző-intézeti segédtanárokat a X. fizetési osztály a-ik fokozataból az l-SŐ

fokozatba.
Valamint Kirchmayer Győző zniövaraljai, Hrabetz Nándor temesvári, Paksy

Győző csák tornyai állami elemi tanítóképző-intézeti segédtanárokat, Mangesius

Mária eperjesi, Kuszákné Bdnácsi Róza györi, Bartók Bélánépozsonyi, Watzesclt

Janka győri, Eitner Ludmilla budapesti állami elemi tanítönöképző-intézeti ren-

des tanítónőket, és Gyarmathy József losonci állami elemi tanítóképző-intézeti
segedtanart a X. fizetési osztály 3-ik fokozataból a a-ik fokozatba és Biumen-

feld Józse.! zniövaraljai áll. tanítóképző-intézeti gyakorló iskolai tanítót a XI.

fiz. osztály 3-ik fokozataból a a-ik fokozatba.

Végre megtörténtvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA! A miniszter úr a megüresedett helyek betöltésére vonat-
kozó kinevezése ket végrehajtotta. Hálásan köszönjük a miniszter úrnak, hogya

tanítóképző tanárok ez irányban nyilvánított óhaját figyelembe venni szives-

kedett. Hogy a kinevezések eddig késlekedtek, annak oka, miként értesültünk,
pusztán a minisztérium tanítóképzési osztályában létrejött személyi és ügymenet

változás nehézségeiben keresendő. Mind a miniszter úr, mind az osztály vezetője
a késedelmet az elöléptetések lehető magas létszámával törekedett helyre igazí-

tani. 69 áll. tanítóképző tanár lépett elő. Midön az előléptetésben részesült kar-

társakat, különös en a kinevezett rendes tanárokat és segédtanárokat kar társi tisz-

telettel és szeretettel üdvözöljük, egyúttal forró köszönetünket fejezzük ki a minisz-
ter úrnak és az ügyosztály vezetőjének jöindulatuk eme újabb nyilvánulasaért.ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"M isére kényszerített református tanulók." Napi- és egyházi lapok nagy
zajjal tárgyalnak egy esetet, a mely a temesvári állami képzőben fordnlt elő.
Az eset a legkényesebbek közül való, az országszerte dúló felekezeti harcok-
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kal függ össze. Mi az állami intézetekben, különös en az állami képzőkben fenn-

álló felekezeti békét féltve őrzött drága kincsnek tekintjük; azért nem zarkö-

:.., zunk el azon kötelesség elől; hogy ez, ügygyel foglalkozzunk.

Az ügy azzal kezdödött, hogya temesvári képző igazgatója a fennálló

gyakorlat szerint a mult év öszén elrendelte, hógy a nov. r o-iki Erzsébet

gyászünnepet megelőző katholikus istentiszteleten az összes növendékek" tehát a

protestánsok is, kötelesek részt venni. A misén való részvételt a református tanu-

lök a ref. hitoktató biztatására megtagadtak. Az ügy ide vonatkozó részét így

adja elő maga a hitoktató,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBASzabolcska Mihaly 'kiváló költönk, a Magyar Szó

f. é. 29. számában:

,Nekem november r Svikan, tehát az előző nap délutánján vallás-órám lévén

a fiukkal : azok a márkiadott parancs folytán megkérdezték tőlem,. hogy muszáj-e

nekik a misén is megjelenni? Én azt feleltem, hogy nem vétkeznek ugyan, ha

elmennek, de muszajnak annyira nem muszaj, hogy bárki, ha erre kényszeritené

őket: bátran megtagadhatja rám való hivatkozással az odamenetelt. Ugyanakkor

vallas-órámat be sem végezve, ezt az intézkedésemet bejelentendő ,: bementem

az igazgatói irodába is, azonban ott rendes helyettesként csak az egyik intéieti

tanár urat (Grész Ernő) találtam. Annak ez én természetes óvásomat bejelen-

tettem. Történt pedig mindez november r8-ikán délután három és négy óra

között, a hivatalos órák alatt. Kérem ezt a későbbiekért kegyes figyelmére mél-

tatni. Másnap az én növendékeini csakugyan nem mentek a misére, Az igazgató

úr ugyan szobaikba lehi vatta és hathatósan figyelm-eztette őket a következmé-

nyekre: de tényleg nem mentek a misére», A mise után az iskolai ünnepélven

az igazgató az ifjuság és a tanári kar előtt a hitoktatót «erős megrovásban»

részesítette. A midőn a hitoktató e megrovásról nyilvános elégtételt követelt, az

igazgató hivatalos iratban ismételte a megrovást s felhivta eljárása igazolására

s kijelentette, hogy a régi rendet ezentúl is fenn fogja tartani. A tanári testület

pedig azzal büntette az engedetlen ifjakat, hogya karácsonyi osztalyzaskor a

magaviseletbólZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA« jó » osztályzatot adott nekik. A hitoktató nem kapván elégtételt"

felterjesztette az ügyet a valláso és közoktatásügyi miniszter úrhoz. A miniszteri

leirat megérkezett, Elsö sorban a hitoktatót rótta meg, mert (az értekezleti hatá-

rozatok felől, tudomás és miheztartás végett nem tudakozódott; és a katholikus

templomból eltiltott ref. tanítványokra vonatkozó, rendelkezését az igazgatóval

személyesen előre nem tudatta.» Viszont azonban Horváth Antal azon eljárását

is kifogásolta, «hogy Szabolcska Mihalynak idéző levelet' irt, a tanári testület

elé önigazolásra hivta fel; mert ha nem ragaszkodik a teendőit megszabo rendel-

kezések betűjéhez, s kellő méltányossággal és Jóindulattal pótolni igyekezik a

tanári testűlet egyes tagjainak többé-kevésbbé igazolható mulasztasait : úgy

Szabolcska Mihaly hitoktatót a tanári testület határozatairól értesíthétte és a

további összekülörnbözésnek elejét vehette volna. Tapintatlanságot követett el

azzal is, hogy az egész esetet, bár a személyek megnevezése nélkül, nyilvános

birálat alá vette. » Végül' a miniszter sajnálkozásat jelentvén ki a békebontás és

viszálykodás felett, lelkére kötötte a tanári te~tületnek az intézet nyugalmának

fenntartását.

\
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Így írta le Szabolcska Mihály az esetet. Midön a Magyar Szó a következő

számokban pártjára kelt a hitoktató nak és hevesen támadta a minisztériumot és

az igazgatót s a többi napi lapok is szóvá tették az ügyet, a tanári testület jónak

vélte szintén nyilatkozni ez ügyben.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA tanari festUlet a Magyar Nemzet f. é.

34. számában (febr. 8.) a következő nyilatkozatot tette közzé.

«Minthogy a «Magyar Szó» f. é. 29. és 30. számaiban megjelent közlemé-

nyek alkalmasak arra, hogy a temesvári állami tanítóképző nevelési irányát és

szellemét meggyanusítsák, a tanári kar az intézet reputacziöja és az igazság érde-

kében indíttatva érzi magát a közvéleményt megtévesztő czikkekkel szemben a

valóságnak megfelelően a következőkben tájékoztatni az érdeklődőket:

Midőn a tanári testület azon megvádolt határozatát hozta, mely szerint az

Erzsébet kiralyné emlékére rendezett ünnepségéri isteni tiszteletre viszi a növen-

dékeket, nem vezette semmiféle vallastérítési szándék, de nem is vezethette, mert

hiszen a tanári testületben magában is különbözö vallásfelekezetű tagok s köztük

ev. reformátusok is vannak, a kiknek jogukban és módjukban állott volna tilta-

kozni; hanem a testület minden utógondolat nélkül egyszerüen azon régi s igen

általános gyakorlat alapján határozott, mely szerint haz~fias alkalmakkor ország-

szerte s nevezetesen itt Temesváron és hivatalos testületek, iskolák a római katho- .

likus templomban tartott isteni tiszteleten vesznek részt. És mi ezen szekastol

azért sem tértünk el, mert abban különös alkalmat láttunk a testületi szellem és

együttérzés felkeltésére és ápolására akkor, a mikor az ünnepségek főmotivuma

a hazafiasságra való nevelés, a nemzeti ideálok kegyelete és a kiralyhüség volt -,

Az ünnepséget be vezető istentiszteletet magunkra nézve ilyenkor külön

felekezeti jellegűnek nem tekintettük és más körülmények kö'zö'tfZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAíg y más vallás-

felekezet templomába is elmentünk volna .

Ezen gyakorlatunk ellen a hét vallásfelekezet hitoktatói közűl az intézet

fennállása óta soha egyik sem tiltakozott. Az első tiltakozást éppen Szabolcska

Mihály tette s ezt is itteni hitoktatói müködésének harmadik évében s a 16 inté-

zet közül, melyekben tanít, csakis az állami tanítóképzőben ! Ekkor sem várta

be, hogy az intézetben jelenlevő (tehát .nem a «harmadik határban vadaszo»)

igazgatót elöhívjak, hogy ez ügyben vele személyesen megallapodjék.

A kényszer gyakorlatunkból ki volt és ki van zárva, a mit az is bizonyít,

hogy ezen első tiltakozás után az érdekelt növendékek a templomba menés alól

felmentést nyertek.

Ennyit jóhiszemüségünk igazolására ; a mihez hozzáteszszük, hogy egy-

oldalu, felekezeties nevelési irányt az igazgatónál sohasem tapasztaltunk, sőt ilyen-

nek érvényesülését meg sem engedtük volna.

A mi a szeban forgó növendékek magaviseleti osztalyzatát (<<jó») illeti, a

vád iskolai ügyekben való nagy tajékozatlansagra mutat, mert abban sem járha-

tott el önkényüleg az igazgató, hiszen a Rendtartás értelmében ezeket a tanári

kar állapította meg ésezen osztályzatokat a tanulök nem azért kapták, mert

nem mentek ernisere», - a mely alól fölmentést nyertek - hanem; azért, mert

az intézet rendje ellen szabálytalanságot követtek el.
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Meg vagyunk róla: győződve, hogy ha Szabolcska Mihaly hitoktató úr azt

a bizonyos igazgatói eintézvényt» tendencziózus kihagyások és önkényes változ-

tatások nélkül idézi, a közönség az igazgató és a tanári testület intenciöiröl és

.eljarasaröl teljesen megnyugtató képet nyer.

Hogy pedig mennyire van okunk örvendeni a szerenesének. hogy oly dísze

van az iskolának Szabolcska Mihalyban, mint tanártestületi tagban, az együtt-

működés és érintkezes szempontjaböl, arról éppen az ő érdekében nem kivánunk

nyilatkozni.

A mi végül tisztán az igazgató személyére vonatkozó, többé-kevésbé nyilt

vagy burkolt s most már félreismerhetetlenül animözitasböl származó vádaskodá-

sokat illeti, a tanári kar bizalommal és nyugodtan tekint a miniszter úr ő

,excellenciájának itélete elé.»

A Magyar Szó a f. é. febr. 9-iki számában a tanári testületet sértően

támadja e nyilatkozatáért: botrányosnak, szégyenletesnek mondja és szolgaIelkü-

séggel vádolja a tanári testületet. Végül megjegyzi a Magyar Szó, hogya minisz-

ter már elrendelte az évharmadi értesítőból a «jö» erkölcsi osztályzat törlését.

*

E sorok irásakor így áll az ügy. Közöltük annak részleteit, hogy minden

időkre ranulsagul szolgáljon nekünk a felekezeti ügyek óvatos kezelésében. Való-

ban nehéz erről a kényes és elmérgesedett ügyről igazságosan szólani, mert a napi

lapok közlései nem mindig megbizhatók s az ügyben minden oldalról hibáztak.

Hibázott az intézet igazgatója, midön nem tartotta meg szigoruan a Rendtartási

szabályzat 29. §.ának 'intézkedését szyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAkirendelte a protestáns tanulókat is a kath.

templomba s a felekezetének érdekeit védő hitoktatót nyilvánosan, az ifjuság

előtt megrótta ; tőle reverzálist követelt a jövőre nézve; de hibázott a ref.

hitoktató is, a mikor a tanulókat az igazgató és tanári kar rendelkezése ellen

való szegülésre biztatta; s hibázott a közoktatási minisztérium, midón az ügynek

csak személyi részét igyekezett elintézni s nem sietett az állami intézetek alap-

elvét tevő s megtámadott felekezeti jogegyenlőség elvét helyreállítani. Hibás a

sajtó is, a mely ingerült hangon s a pedagógiai szempontokat mellőzve, pusztán

felekezeti szempontból tárgyalta az ügyet. Nem csuda, ha elmérgesedett az ügy.

A külömböző fórumoknak van is, nincs is joga egymás szemére hányni a

hibákat.

Nehány napilap rosszalja a tanári testületnek ez ügyben való magatar-

tását is; meghunyászkodással és egyoldalú felekezeti felfogással vádolja. Mi

ebben a nézetben nem osztozunk. Mi a tanári testület nyilatkozataból nem tudtunk

illiberalismust vagy a protestantismus eÍleni animozitást kiolvasni. Mi ll. tanári

testület nyilatkozataból azon térekvést látjuk előtérbe nyomulni, hogy az intézet

vezetésére hivatott tényezők tekintélye, mint az intézeti rend, fegyelem és nevelés

alapfeltétele, az adott sulyos viszonyok között fentartassék. Azt hiszszük, minden

objektíve itélő ember belátja, hogy a felekezeti jogok érdekevel egyenlő értékű
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az a másik érdek, hogy valamely nevelő intézetünkben az anarchia ne usson

tanyát. Éppen ezért helytelenítjük azt a féktelenül vádaskodó, sőt piszkolódó

hangot, a melylyel a Magyar Szó a tanári testület nyilatkozatát regisztrálta. Még

ha hibázott is a tanári testület, akkor is óvatosan kell tárgyalnunk ügyét,
nehogy kiirtsuk az ifjuságból a tanárok iránti tisztelet és vonzódás érzelmét.

Mindenesetre a legfontosabb teendő most az intézet nyugalmának gyors
és erélyes visszaállítása. Hiszszük, hogy a miniszter ú'rakkorra, mikorra e sorok

napvilágot látnak, ismert bölcseségével, tapintatával és liberalis felfogásával
megtette ez irányban a kellő intézkedéseket. Az állami intézetek testületeire

nézve pedig szolgaljon ez eset tanuságul, hogy az intézeteket a teljes felekezeti
viszonosság és jogegyenlőség elve alapján vezessek s a különböző felekezétü
tanítványokban a békés együttlétet. türelmességet, egymás hitelveinek, vallásos

gyakorlatának tiszteletét, megbecsülését fokozott mértékben gondozzák.fedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Igazgató i kinevezés. A vallas- és közoktatásügyi miniszter a csurgöi áll.

tanítóképző intézet igazgatójávázyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.Bárány Gyula tanítóképző·intézeti tanárt nevezte
ki. A miniszter ezzel a kinevezéssel a csurgöi tanítóképző-intézet egy régi érde-

mes tanárát jutalmazta, a ki bizonyára méltón fogja betölteni helyét a csurgöi

képző élén. - Az érdemes pályázók közőtt .volt Pethes János is, a csurgöi

képző országos hírü jeles tanára, egyike legkiválóbb s legszorgalmasabb peda-
gógiai íróinknak. Reméljük, hogy az a jutalom, a melyre Peth es Janos méltón

és jogosan számíthat, nem fog sokáig késni. Ha a miniszter úr nem veszi figye-

lembe a pedagógiai tudományok javára kifejtett komoly és lankadatlan munkás-

sagot, akkor megingatja a tudományos munkakedvet éppen fiatalabb tanárai nkban.

Választm ányi ü lés. A tanítóképzö-intezeti tanárok országos egyesületének

választmánya f. é. január ac-an ülést tartott, a melyen dr. Kovács János elnö-
költ; a vidékről Répay Dániel pápai tanítóképze tanár volt jelen. Az ülésen

egyéb folyó ügyeken kívül Sztankó Béla főtitkár előterjesztésére foglalkoztak
az anyagi ügyekkel. A főtitkár javaslata alapján elhatározták, hogy az egye-

sület jelen évi fölterjesztésében főleg az állami segédtanárok helyzetével fognak

foglalkozni, kérni fogják a magasabb (9. és 8.) fizetési osztályok létszámának
oly mérvű szaporítását. hogy a segédtanarok három évi szolgalat után a rendes

tanárok közé léphessenek elő. Hasonló kérelemmel fognak előállani a seged-

tanítőnökre nézve. A felterjesztésben különösebben fogják szóvá tenni· a feleke.-

zefi képzó'k á llamsegélyének ügyét és kérni fogják, hogy oly feltételek mellett, a

melyeket az 1902. évi költségvetés indokolása megjelöl, tetemesen emeljék és

terjeszszék ki a felekezeti képzök allamsegélyeir, HerchI János, kassai igazgató,

valasztmanyi tag indítványára újra foglalkozott a választmány azon sajnos körül-

ménynyel, hogy vannak rom. kath. képzők, a melyek tanára i az országos ta~ári

nyugdíjintézetnek nem tagja i. Ez .nem a tanárok, hanem a fentartó hatóságok
mulasztásán, közömbösségén múlik. Éppen azért azt a felfogást tekintette a

választmány jogszerűnek. a mely szerint az illető egyházi főhatóságok akkor,

a mikor tanáraik at az országos nyugdíjintézetbe bejelenteni elmulasztják, egyál-

talán nem menthetők fel azon kötelesség alól, hogy tanáraik nak nyugdíjat biz-
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tosítsanak, Erre kötelezhetők az 1793-ban kiadott Ratio educationis 290. §-ánál

fogva. S hogy ezen kötelességnek minden kétséget kizáró volta megallapíttassék,

elhatározta a választmány HerchI János indítvanyara. felkérni a közoktatásügyi

miniszter urat, hogy az illető §. ujabb hiteles le fordításáról gondoskodjék, a

fordítást tanügyi szak értő vel revideaitassa. - Végül dr.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBABaio József felolvasta

tll:rtalmas dolgozatát a mddseere« konferenciákról. (L. a jelen füzet első cikkét).

A tételek megvitatását a jövő ülésre halasztották.ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A pedagógiai társaság közgyűlése. A Magyar Pedagógiai társaságvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAf. .é,

január 2s-én tartotta évi közgyűlését, Az akadémia üléstermét zsúfolásig meg-

töltötte az előkelő és nagyszámú közönség, a melyben pedagógiai életünk számos

elökelöségén kívül ott voltak özv. Sc/noarcs Gyuláné és Schwarcz Gyula rokonai

és tisztelói közül számosan, akadémiai tagok, egyetemi tanárok és országos kép-

viselők. A közgyűlésen dr. Veredv Károly fövarosi tanfelügyelő, alelnök, elnö-

költ, a ki megnyitó beszédében a néjiskola i okta tás terén külföldö'n fölléjó' ujabb

tiJrekve'seketismertette. Különösen behatóan foglalkozott a népiskolai oktatás

társadalmi irányzataival s bemutatta az új berlini népiskolai tantervet, mint ezen

társadalmi irányzat termékét, Majd áttért azon .mozgalmakra, a melyek hazánkban

mutatkoznak a szeeialis nevelésügy terén. Elmondotta a 'tenni valókat. Végűl

hangoztatta, hogy hazánkban a közoktatásügy fejlődésének kritikára van szük-

sége, Utána Nagy László, tanítöképzö-intézeti igazgató olvasta fel Schwarcz

Gyuláról szóló nagyobb kultúrtörténeti tanulmányának egyes fejezeteit. Schwarcz

Gyulának, mint kultúrpolitikusnak, működését hazánkban sem eléggé nem isme-

rik, sem nem méltanyoljak, Ö főleg irodalmilag művelte a kuljúrpolitikat, s az

előkészítő és .eszmekeltő szerepét játszotta hazánkban. Munkassaganak súlypontja

a hatvanas évekre esik, a mikor a nagy iskolaügyi reformokat megelőző mozgal-

makban ő vitte a vezérszerepet. Ezen időszaknak ő a kimagaslö alakja. Az esz-

méknek, kulturális céloknak, alapelvek nek egy nagy rendszerét vitte bele iskola-

ügyi reformmozgalmainkba. Schwarcz Gyula kultúrpolitikai szerepléséuek isme-

rete nélkül nem érthetjük meg a következő három évtized kultúrális alkotásainak

eredetét, történelmi okait. A mű egész terjedelmében a Magyar Pedagógiaban

fog megjelenni. Ez előadás után dr. Kovács János, polg. isk. tanítóképző-tanár

olvasta föl titkári jelentését; dr. Gyulay Béla igazgató pedig a pénztárról tett

jelentést. Az ülés választással végződött. A lemondott Hegedüs István helyett

megválasztották alelnöknek dr. Fináczy Ernát, az egyetem pedagógiai tan árát ;

rendes tagoknak pedig: Pethes János csurgöi tanítóképző-intézeti tanárt és

dr. Weszely Ödön, budapesti főr~áliskolai tanárt. Mind a három név jól ismere-

tes pedagógiai körökben.

Dr; Fináczy Ernő nyelvtudományi és pedagógiai író. Mint középiskolai

tanár kezdte pályafutását, 1885. óta a közoktatási minisztériumban működött,

mint tanár, majd igazgató s utóbb mint osztály tanácsos. Nyelvtudományi dolgo-

zatai az ó-görög irodalom körében mozognak .. Első nagyobb pedagógiai műve :

«A francia középiskolák múltja és jelene» (r890.), amely mű az 1888-9-iki

tanúlmány-útjának eredménye. Másik nagy tanúlmánya : «A magyarországi köz-
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oktatás története Mária Terézia koraban» (1899.). Minden művét alaposság

jellemzi.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Pethes János egyike legtermékenyebb pedagógiai íróinknak. Különösen

kitünt neveléstörténelmi és psycholögiai tanúlmányaival. Szarnos pedagógiai

történelmi tanúlmányt írt az Evangelikus Népiskolába, a Magyar Tanítóképzőbe,vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
, .

megírta Melanchton Fülöp életrajzát (1897.); lefordította Saltzmann «Hangya
könyvecskéjét». Általános psychológiai tanúlmányai szintén pedagógiai lapokban

(Magyar Tanítóképző, Néptanoda. Iskola stb.) jelentek meg. A gyermek psycho-

lógiai téren egyike az úttörőknek. Lefordította Tiedemann művét (1899.), cikk-

sorozatot írt e tárgyról a Magyar Tanítóképzőbe. (Psychológia a gyermek-szoba-
ban); a somogymegyei tanítóegyesületben mozgalmat indított a gyermekek meg-

figyelése végett; nagy műve: Psycholögia a gyermek-szobaban, a Népnevelők

Könyvtárában jelent meg I90I-ben. Nagy műve még a «Számtani vezér-

könyve» (1900.). Díszére válik a Pedagógiai Tarsaságnak.

Dr. vveszely Ödiin alapos képzettségű pedagógus. A pedagógiai irodalom

terén főleg a Herbart-irány .müvelöje ; a psycholögia terén pedig az újabb termé-

szettudományi irány híve és müvelöje.; a gyermek-psychológiával is behatóan

foglalkozik. Több nyelvtani, irálytani tankönyvet és olvasókönyvet szerkesztett

polgári és középiskolák számára. Pedagógiai dolgozatai a Magyar Tanítóképző-

ben, a Magyar Ped~gógiában s egyebütt jelentek meg. Egyesületünknek neveze-

tes szerepet játszó, tevékeny tagja.ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Az Eötvös-alap közgyülése. Az Eötvös-alap egyesület február a-an tar-
totta rendes évi közgyülését, a melyet az Eötvös halálának évfordulójára rende-
zett ünnep elő zött meg. Az ünnepet Morlin Emil min. osztá Jytanácsos nyitotta
meg magvas és emelkedett szellemű beszéddel. Bella Ilona volt az ünnepi elő-

adó, a ki tőle megszokott lelkes hangon méltatta báró Eötvös József érdemeit.
Költernényt Eötvös Józsefről Simon Lajos fővárosi tanító olvasott fel. Az ünne-

pet a polgári tanítóképző ifjuságának karéneke kezdte és zárta be.

Ezután k.övetkezett a közgyülés, a melyen Kapy Rezső titkár számolt be
a lefolyt évről. Legnevezetesebb eseménye a mult évnek, hogy a Tanítók. Ha-

zának anyainterná tusa mellett melllkinlerná tus létesült. Az anyainternátus 6-

ingyenes, 27 féldíjas (havi 13 koronával) és 27 egész díjas (havi 25 koronával)
fju nyert lakást, reggelit és ebédet; a mellékinternátusban 1 ingyenes, 6 fél-

díjas és 30 egész [díjas ifjút láttak el; az összes létszám 97 volt, amelyből

kilépett II, időközben belépett 3, marad tehát I05. Szabadasztalban részesüIt

105 ifju. Ezenkívül 200 koronas ösztöndíjban részesültek 2-en, r oo-i-roo-korona
ösztöndíjban 47 szegény tanítógyermek és roo-c-r oo koronás segélyben 29
tanítóözvegy, illetőleg szegény tanító, Az Etvos-alap tőkésített vagyona Io6.o60
koronát tesz ki. A Tanítók Háza alapszámlája I?edig I644II koronára rúg.

Ezt a közgyülést emlékezetessé tette Péterfy Sándor lemondása, a mi
már régóta fenyegeti az Eötvös-alapot; de most lett válságossá. Péterfy Sándor

ezen közgyülésre nyujtotta be lemondó 'levelét, a melyben oly nyilatkozatot

tesz magáról, hogy «hiányzik belőle az Eötvös-alap magasztos feladatainak
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megoldásához megkívántató erő, vezető képesség.» Azután elsorolja pontonként

azokat az ujabb kezdeményezéseket, a melyeket tört remények kövei gyanánt

tüntet fel. E pontok az Eötvös-alap elnökének csodálatos, rendkívü li tevékeny-

ségéről tanuskodnak. Egyúttal azt is bizonyítják, hogya· tanít óság ban nincs

meg az érzék a saját társadalmában fennálló nyomor iránt. Úgy látszik, az. '
Eötvös-alap szervezete gyökeres átalakításra szorul ; mertzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAmás szempont a lá esik

az, a ki gyermekének tanítta tásá t az Eötvös-a lap segítségével meg akarja kÖlmyítem

és más alá a- nyomorgó, éhező tanító s az ő csa ládja . Ezen reform megalkotá-

sára Péterfy Sándor van hivatva, az Eötvös-alap megalapítója. Azért kérjük,

maradjon ; mert őt pótolni - lehetetlen. .ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Az új képzöintézeti tanterv. A közoktatási tanács albizottsága szorgalma-

san dolgozik az új tanítoképző-intézeti tanterven. Az általános vitákon és meg'

allapodasokon átesvén, hozzá fogott az egyes tárgyak tervének revideálásahoz.

A hittani órák számát emelték egygyel a 4-ik osztályban. Az embertani anyag

bö részlétezését az első osztályban tetemesen összébb vonták. A lélektani

órák számát a második osztályban kettőről háromra emelték és az anyag ot rövid

neveléstani összefoglalással kiegészítették. A neveléstani tanterv többi része

változatlan maradt. Azt az indítványt, hogya magyar nyel vt!1n az első osztály

ból a negyedikbe tétessék át, hosszú víta után nem fogadták-el: megmaradtak

az eredeti terv mellett. A német nyelv terén nem vakoztatrak. A munkát foly-

tatják.

Az alma mater szárnyai. Érdekes és formailag új kezdésnek szin helye a

budapesti II. ker. áll. tanítönö- és nevelönöképző-intézet. Ez iskola tanár-

kara és ifjusági önképzö köre az 190I-ben távozott tanítványok lelkes ajaulai

tára mozgalmat indított, hogy a volt növendékeket eltávozásuk után is magá-

hoz kapcsolja. Ez a kapocs az ifjúsági önképzökör, a melyhez a tanulókat a

lelkes tevékenység emlékei fűzik. A volt tanulök az iskolai év elején értekezle-

tet tartottak, a melyen kijelentettek, hogy hajlandók az önképzö kör tagjai

maradni, mint pártoló tagok. Ezen ajánlat alapján megszerkesztették a pártoló

tagságról szölö szabalyzatot, A pártoló tagság célja a volt tanítványokban az

alma materhez való tartozandóság kegyeletes érzetét ébren tartani; nekik

módot nyujtani, hogy figyelemmel kisérhessék az intézet működését, s végül a

szegény tanulök felsegélése, A pártoló tag kétféle: rendes tag, a ki évi 2 kor.

díjat fizet s örökös, a, ki 10 kor. dijat fizet egyszer s mindenkorra. A begyült összeg

külön alapként kezeltetik, s fele tőkésíttetik, másik fele a folyó segélyekre for-

díttatik. A felhívásokat már szétküldték sennek meglepő jö eredménye lett.

Tömegesen jelentkeznek azon volt tanítványok, ma már tanítönök s család-

anyák, a kik nem is tudtak a mozgalom keletkezéséről. Kisérö leveleikben el-

ragadtatással szélnak a kezdeményezésről. Ezt az életrevaló. udvös és magasztos

szempontokat tartalmazó eszmét ajánljük intézetcink figyelmébe.

Tifuszjárvány. A napilapokból bizonyára értesültek t. olvasóink azon tifusz-

járványról, a mely november közepetajan ütött ki az eperjesi áll. tanítönö-képzö-

ben s két hónapnál tovább tartott. .Körülbelül 50 növendék ment a betegségen
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keresztül, kettő belehalt. Annak idején nem hianyzottak a vádak az intézet igaz-

gatója ellen. Az iskolát január végén nyították ki s a miniszter a megnyitó ren-

deletben a következőleg nyilatkozik a járványról :

«Tudomásul veszem, hogy az intézetben kiütött tifuszjárvány indító okai
keresésénel az intézet összes helyiségeiben és felszereléseiben példás rend és

tisztaság, valamint a kezelés a vezetöséget felmenti még a gyanuját61 is annak,

hogy a járványt a gondatlanság okozta volna.» Ugyanekkor a miniszter Eperjes

város tanácsához is intézett rendeletet, melyben - hivatkozva arra, hogya meg-

ejtett szakvizsgálat eredményeként a jelenlegi nagyobb mérvet öltött és két eset-
ben halállal végződött, valamint a korabbi években is kisebb arányokban jelent-
kezett és szelidebb lefolyásu hastifuszjárványt az eperjesi viz használata okozta

- felhivja a városi tanácsot, miszerint saját j61 felfogott érdekéből is lehetőleg
sürgősen intézkedjék az iránt, hogya város összes lakossága s igy a tanítönö-

képző-intézet növendékei is tiszta, j6 víz hasznalatahoz jussanak s a gyakran

felujul6 veszedelmes járvány betegségek meghonosulásának eleje vétessek. Ezzel
kapcsolatban felemlitjük, hggy a tanítónőképző-intéiet vezetősége részéről a
szükséges intézkedés megtétetett, hogy a tanítónőképző-intézet növendékei a viz-

kérdés végleges megoldásáig iv6vizül kizárólag az ugynevezett borkútivutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAsavanyú-

vizet használják.ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A közgyülés előkészítése. Egyesületi alapszabályai nk szerint il. folyó évben

közgyülést kell tartanunk. Ezen közgyülésünknek eddig csak egy tárgya tekint-

hető véglegesen kitüzöttnek:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA tanítóképesítő vizsgála tok módosítása . Ezen ügy
megoldása tanítóképzésünk fejlődésében nevezetes fordulatot van hivatva terem-

teni s ezért annak tárgyalása közgyülésünknek különös fontosságot fog tulaj-

donítani. Az ügy behat6 előkészítésre szorúl, ezért e helyen is felhívjuk tanári
testületemk , és tanít6egyesületeink figyelmet az elnökség körözvényére s kérjük,

hogy a javaslatokat gondosan tanulmányozni s tárgyalni sziveskedjenek.
A közgyülés többi tárgyairól és idejéről még érdemlegesen nem tanács-

kozott a választmány; azonban a február 13-iki ülése után értekezletet
tartott, a melyen főtirkarunk azon nézete nyert tetszést, hogy közgyülésünk
júüus első napja iban, tehát a tanári és tanítói tanfolyam ot megelőző napokban

tartassék - Budapes/en. A főváros mellett szöl, hogya tanári tanfolyam külön-

ben is ide gyűjti a kartarsakat. Vidékről különben sem érkezett még formális

meghívás. Ujabb tárgy gyanánt merült fel (Nagy L. indítványára) a gyakorló-

iskola szervezeténeks a gyakorla ti kiképzésnek nagy fontosságú ügye. Megállapodás

nem jött létre. Kérjük t. tagtársa inkat, sziveskedjenek a kiizgyiilés tárgyaira

nézve esetlegesjavasla ta ika t a titkári hiva ta lba mielőbb beküldeni.

A február 13-iki ülésen folytattak dr. Ealó Józsefnek a módszeres kon-
ferenciaról szölö javaslatainak tárgyalását. Oly ellentétes nézetek merültek fel,

hogy a tárgyalást nem tudták befejezni.
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egyesületi pénztáros.
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Kimutatás
az 1901. évi december 1. óta befolyt tagsági díjakról.

1900-ra: ]askó Károly (6 kor.).

190I-re: Farkas Sándor, Kún Alajos, Tóth József, Holcz rnann

Ferenc. Faluvégi Albert, Tömör Boldizsár. Marian ]6zsefné, Watzesch

Janka, Varga József, Gockler Antal, Keményffy Kálmán, Gróó Vilmos,

Vlaszatyné Kiss Mariska, Gerhard Béla, Kaposvári tantestület, Kezora

Endre, gör. kel tanítóképző Balázsfalván, Sztára József, Petrovác József,

Árpád-utcai el. isk. Új-Pest, Pestmegyei kir. tantestület, Gamauf György,

Mihalik Lajos, dr. Máinai Mihály, Lakits Vendel, dr. Kováts Kálmán,

Drescher Irma, Szuppán Vilmos, Bertha Ilona, Csemez józsef, Pókász

Imre, Versényi Gábor, Kovács Bél~, Kozma Ferenc, Schiffer Ferenc,

Mokos Gyula, Korányi Sarolta, Deák Lajos, Silex Károly, Kibédy

Lajos, Hódinka Ágoston, Salamon József, Rohn József, Belle Lászlo,

Bertsch Ottö, ]asko Károly, Heinrich józsa, Jankó Lásaló, Thaisz Lajos,

Békeijózsa, Watzesch Gizella, Heger Lujza, Lubinszky Emilia (8-8 kor.).

1901. I. félévre: Kirchmayer Győző (4. kor.).

1901. II. félévre: Menich Antal, Mihalitska István, Nagel Sándor,

Scherer Sándor (4-4 kor.).·vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

I902-re : Mintsek Antal, Sztodolnik János, Nagy F. Károly, Szath-

mármegyei r. k, tanító-egylet, áll. tanít6nőképző Pozsony, Wollmann

Elma, Bobok Carola, Elekes Lajos, u. ker. áll tanítónőképző Buda-

pest, Rucsinszki Lajos, áll. tanítónőképző Győr, Urbányi Karolina,

Angyal Dezső, Áll. tanítóképző Kolozsvár, Kir, kath. tanítóképző Győr,

Fazakas József, Thaisz Lajos, Erseki tanítóképző Esztergom, Hervay Ede
(8-8 kor.). . • .

1902. 1. félévre: Menjch Antal, Vashegyi népiskola (4--'-4 kor.).

Bartalus István sírem lékére újabban adakoztak:

Varga Dénes (Torda) 3 kor., áll. tanítóképző tanárkara (Léva) 9

kor. Eddigi gyüjtésünk fő-összege: 414 kor. 58 fill.

Budapest, 1902. febr. I.
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SINGER ÉS WOLFNER KIADÁSA BUDAPESTEN.

A legjobb, legelterjedtebb

képes gyermek heti lapvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

AZ ÉN UJSÁGOM
~ Megjelen m!nd.en. szombaton. ~

Semmivel sem okozhatunk nagyobb
örömet a gyermeknek, mint AZ ÉN
UjSÁGOM-mal. Pleséivel, elbeszélé-
seivel, tréfáival. verseivel, képeivel
állandó mulatságot, szórakozást sze-
rez az apró embereknek.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBACsak 2 kor.
negyedévre s mindenkinek módjá-

ban van, hogy ezt az örömet meg-
szerezze gyermekének. A legkivá-
lóbb magyar irók irják ezt a magyar
ujságot, januárban minden előfizető
gyönyörü mesemondó naptárt kap
ingyen. Előfizethetni AZ ÉN uJsk ••ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI I I
GOM kiadóhivatalában Budapesten,
VI., Andrássy-ut 10. =====

Előfizetési árak: ne~ed~vre 2 kor., félévre 4 kor.,
egesz evre 8 kor. ::.;-====

o Plutatványszámot tessék kérni: o,

AZ ÉN UJSÁGOM
o o o o kiadóhivatalától o o o o

Budapest, VL, Andrássy-út 10.
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M AGYAR

LÁNYOK vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

. -SZERKESZTI=KÉPES HETILAP fIATAL

LÁNYOK SZÁMÁRA o o TUTSEK ANNA

Azoknak való ez a nagy gonddal s

szeretettel szerkesztett lap, a kiknek

a legnehezebbszép és [ó olvasmányt

adni, t. i. a fiatal magyar lánynak.

A legjelesebb irók, festők, tanítók,

tanitónők sorakoznak a szerkesztő

segitségére s alig van magyar iró, ki

nem irna a MAGYAR LÁNYOK-ba.

A szépirodalmi részen kivül ismeret-

terjesztő czikkeível, továbbá a ház-

tartás, kertészet, konyha, kézlrnun •.

kák, női foglalkozások, divat stb.

körébe vágó rovataival van meg-

becsülhetetlen szelgálatára lapunk a

magyar lányoknak.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 / I I I I I I I I I I U V I I

ELŐfIZETÉSI ÁRA

Egész évre 12 kor. * félévre •• 6 kor.

Negyedévre 3 kor.

MUTATVÁNYSZÁM

KÉRÉSRE INGYEN.

Kiadóhivatal:ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBABUDAPEST, VI., ANDRÁSSY·UT 10. SZ.

HUNGARIA KÖNYVNYOM OAo BUDAPEST.


