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T A N I T O K E P Z E S .

J e le n té s

a ta n ító k é p e s ítö v iz s g á la to k ta g o z ó d á s a tá r g y á b a n b e é r k e z e t t

v é le r n é n y e k r ö 1 .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

(Előterjesztetett a választmány ápr. havi ülésén.)

A Tanítóképző-Intézeti Tanárok Orsz, Egyesülete elnöksége által,
a tanítóképesítő vizsgálatok tagozódása tárgyában, a hazai összes tanító-
(nő)-képző intézetekhez szétküldött előadói ja vas latra vonatkozólag 4 6
válasz érkezett be.

Ezek közül 45 tanártestületi,NMLKJIHGFEDCBAI egyéni.

Az elnökségnek az említett javaslatot kisérő körlevelére a követ-
kező tanító(nő)·képző intézetek válaszoltak:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Al/ami tanítóképzők.' Arad, Baja. Budapest 1., Cs~ktornya, Déva,
Félegyháza, Igló, Ko'lozsvar, Léva, Losonc, Mármaros-Sziget, Modor ,
Pápa, Sárospatak. Székely-Keresztúr, Temesvár, Zniövaralja = 17;

á llami tanítónőképzók.' Budapest IL, Eperjes, Győr, Kolozsvár,
Szabadka = 5;

rom. ka th. ta17ítóképzők.' Csíksomlyó, Esztergom, Gyor, Pécs = 4 ;
róm ka th tqnítónőképzők.' Budapest IV., Kőszeg, Nagyszeben,

Nagyszombat, Pozsony, Sopron = 6;
ev. ref tanítóképzők.' Nagyenyed, Nagykőrös = 2;
ev. rel ta nítónőképzö.' Debrecen = 1;
ágo ev. tanítóképzők: Eperjes, Felsőlövő, SeJmecbánya, Sopron,

Szarvas = 5;
gór . ka tIt. ta nítoképzők.' Eperjes, Ungvár = 2;
gó·r . kel. ta nítóképzők.' Arad, Nagy-Szeben = 2;
egyesületi ta nítónőképző.' Budapest, Orsz. N őképző = 1.

Ezekhez járul Simkó Endre kartársunknak szintén a választmány-
hoz intézett beadványa (L. M. T. 1902. évf. 195. s köv. lapjain).

Magyar Tanítóképző. 18



a)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAElvz' kz"jelentések.

Érdemileg nem kz'vá ltnak a java sla thoz szól;nz" s tárgyalásába nem
bocsátkoznak : Nagy-SzebenNMLKJIHGFEDCBAl (gör. kel.), minthogy intézetük -'- felekezeti
jellegénél fogva - az egyh. főhatóság közvetlen felügyelete és rendel-
kezése alatt áll; Nagy-Enyed (ev. ref.), mivel be akarja várni a ref. taná-
roknak Debrecenben tartandó szervezkedő gyűlését s a szóban forgó
javasiatra nézve ott hozandó közös megállapodásokat; Nagy·Kőrős (ev.
ref), mivel a ketté tagozódó vizsgálatokra vonatkozó javaslatot idő-
elöttinek találja; Selmecbánya (ág. ev.), mivel szintén nem találja idő-
szerűnek e kérdés tárgyalását. .

Egyrészt (a készülő új tanterv szempontjából) korainak,másrészt
(aznmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAúj szabályzat már ki adatván) elkésettnek tartja a javaslatot 19ló
(áll.), mindazonáltal a részletekre nézve javaslatokat tesz (1. ott).

Elfogadja a java sla tot egész ter jedelmében s minden ellenészrevétel
nélkűl hozzájárulását fejezi ki: Papa (áll.), úgy véli, hogy az által a
képesítő vizsgálat szakszerűbbé és alaposabbáválik; Szabadka (áll.
tnő), örömmel üdvözli, mint a mely a tanítóképzés színvonalát emelni,
a szakképzést mélyebb és biztosabb alapokra helyezni van hivatva;
Arad (gör. kel.), pedagógiai szempontból észszerűnek, a gyakorlati
követelményeknek megfelelőnek találja.

Kisebb stilá r is módosítá sokka l egészen elfogadja Koloesudr (áll.).
Hozzá já rulá sá t fejezi ki Grőr (áll. tnő). de sajnálja a nemzeti

szempontból fontos egységes képesítés elejtését; de másrészt - ez a
javaslat is emeli a tanítóképzés szinvonalát s az eddiginél jobban
érvényre juttatja a képzök szakirányát.

Örömmel hozzá já rul Arad (áll.), mivel az behatóbb vizsgálat mel-
lett is megkönnyíti a növendékeknek a képesítő vizsgálatra való. készü-
-lést ; megjegyzi azonban, hogyanépokt. törvény reviziójával kapcso-
latban elkerűlhetetlenűl szükséges leend a tanítóképesítés ezen új módját
az ország összes felekezeti képzőiré törvényhozásilag kiterjeszteni, ellen-
kezőleg az állami tanítójelöltek háttérbe szorulnak.. Ez esetben nem
tartja célszerűnek a javaslatot.·

Alta lánosságban elfogadja , de a részletekben módosítá soka t ajánl
(1. ott): Znz'óvá ra lja (áll.), Felső-Ló'vő (ág. ev.), Pécs (r. k.), ez utóbbi a
tanítók további önképzésének, s felsőbb tanulmányokban való tovább-
képzésének fontos elve okából szívesen csatlakozik hozzá, remélve, hogy
az elvi alap a gyakorlati megoldást magával fogja hozni.

A ta nítóképző.z·ntézetekre nézve, részlet módosításokkal (1. ott) elfo-
gadja , de a tanítónóképző-intézetekre nézve az 1900. évi 45.781. sz. a.
kiadott képesítő vizsgálati szabályzatnak változtatás nélkül való fenn-
tartását kivánja Debrecen (ev. ref. tnő).

Szótöbbséggel elfogadja F élegyháza (áll.) és Temesodr (áll.). Elébbi
részletmódosításokat ajánl. Utóbbinál a kik nem járultak ahoz, hogy a

1 Rövidség okából az illető tanÍtó(nő)képző tanár testületének megnevezése
, helyett mindenütt az illető tanítóképző székhelyét s jellegét említem, külön feltüntetvén

azt, a hol tanÍtónó képző-íntésetröl van szó (=tnő). Sz. B.



jelöltek bizonyos idő múlva térjenek vissza az intézetbe vizsgálatot
tenni, a vizsgálat megosztását csak az iskolai élet folyama alatt tartanák
czélszerűnekzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAaká r a képzés időtartam ának megtoldásával is; a jegyző-
könyvre vett részlet-módosításl javaslatot 1. ott.·

Nagy á lta lánosságban örömmel csatlakozik a javaslathoz Leua (álL),
érzi a módosítás szükséges voltát, s a javaslat szempontjait is helyesli;
de véleménye szerint a tökéletesítés és javítás módjait magában a kép-
zőben kell keresni; e ne ,a további önképzéstől várjunk sikert», hanem a,
baj okait eltávolítani, Minthogy a fő hiba a gyakorlati kiképzés fogy a-
tékosságában van, az pedig fontos dolog, hogy a tanító a képzőben
készüljön el teljesen hivatására: a tanítóképzőbeli évfolyamoknak 4-lől
5·re va ló feleme.lését t«r tja kivána tosnak. A IV. év végén alapvizsgálat,
az V. év végén (melyet gyakorlattal, birálattal, értekezletekkel, ped.
szaktanulmányokkal töltene a jelölt) szakvizsgálat. Az intézetben pezsgő
pedagógiai élet fejlődnék. 19 éves korában oklevélhez jutna a jelölt s
attól sem lehet tartani, hogy. a tanfolyam növelése más pályára terelné
a növendék sereget.

Részletmődosításokkal (1. ott) elfogadja Csáktornya (áll.).
Alttdánosságban elfogadja Sza rva s (ág. ev.), azonban .lggodalmai

vannak az iránt, hogy a jelöltek, kik az alapvizsgálatot kiállották 1-3
év alatt az életnek rájuk nézve kedvezőtlen hatása alatt el fogjak
hanyagolni érdekeiket és sokan gyönge sikerű vizsgálatot fognak tenni;
a népiskolai állásoknak a gyönge képzettségűek által 3 évig való elfog-
lalása a népnevelésre lesz kedvezőtlen hatású; a kiválóbb tehetségűek
felsőbb fokú tanulmányokat fognak végezni, a népiskolának a gyöngébb
elem jut. Az újítás felett az élet s a tapasztalat mond megfelelő birá-nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
~~~ -

Magáévá teszi a java sla tot Eper jes (gör. kath.). Aggályai vannak
azonban a 9. és 15. §-ra nézve. A gyakorlati év (9. §.) nehézségbe
ütközik, segédtanítói állások nincsenek s az állam fizetési hozzájárulásá-
ban csak rendes, okleveles tanítók részesűlnek; az egyetemre való
bocsájtás (15. §.) azt eredményezi. hogy a csekély képességű ek marad-
nak m~g a tanítói pályán. .

Alta lánosságban, részletmódosításokkal (1. ott) elfogadja Modur
(áll). Megjegyzi, hogya 70-es években megkisérlett gyakorlati évnek
nem volt sikere, felhagytak vele s megnyitották a 4. évfolyamot. Sok
függ a viszonyoktóI, melyek közé a fiatal ember jut.

További tá rgya lá s a lapjáúl s csak á lta lánosságban fogadja el Sop-
ron (ág. ev.); a jelenlegi rendszer módosítását szükségesnek véli ; mert
nem tartja helyesnek, hogy 18-19 éves fiatal emberek tanítói ok leve
let nyerhetnek s kivánja, hogy az oklevél értéke emeltessék, a vizsgálat
alaposabbá és behatóbbá, a tanítójelöltre nézve pedig könnyebbé tétes-
sék. A javaslat a vizsgálatot sem behatóbbá nem teszi, sem meg nem
könnyíti. Kifejezi azon meggyőződését, hogya rnódosítás csakis é z
1868. évi XXXViII. t.-c. 102. §-ának megváltoztatásával történhetik
meg. Ez alapon a rendes növendékekre nézve úgy az írásbeli, mint a
szebeli tárgyak még inkább redukálandók. A módosításokat 1. b) alatt.

Alta lánosságban elfogadja ,. de csak több fontos részletmódosítá s fel-A

1S*
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tétele mellett óha jtja a keresztűlvitelt Sá rospa takzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(áll.). Ezek között van
a kerületenkint szerzendő szakvizsgálati bizottságok felállításának (1. b)
alatt) kivánalma is.

A javaslatot, illetőleg a megosztá s elvét elfogadja Székely-Keresztút
(áll.), azonban a javasiatra nézve több lényeges módosítást ajánl a rész-
letekben (1. ott). Köztük az ország nagyobb központjain működő orszá-
gos bizottságokat javasolja a szakvizsgáJatokra nézve.

A mai képesítési rendszer megváltoztatását, részint a vizsgálat
megkönnyítése, részint a szakmíveltség mélyítése okából szükségesnek
tartja Budapest (I., áll.), s igy őszinte híve a képesítő vizsgálat kette

osztá sának ; de a gyakor la tz" évnek csak akkot, ha a tanítóképző fenn-
tartó hatósága kellő biztosítékot nyujt a gyakorlat eredményes voltá ra
nézve azoknál, a kik tanítói álláshoz jutottak, a többieknek pedig az
anya intézetben ad alkalmat a gyakorlat megszerzésére, Ha ez sem
lenne lehetséges, lega lább a vizsgá la t megosztá sá t kivánja kimondatni oly
formán, hogy a IV. évf. vége felé alapvizsgálat, szeptemberben pedig
szakvizsgálat tartassék. .

A tanítóképesítő vizsgálatok ta gozódá sá t elvileg helyesnek és szük-

ségesnek tartja Budapest (II., áll., tnő); a gyakorlati év azonban a taníró-
nőjelöltekre nézve nehezen lévén keresztűl vihető, fölkéri a választmányt,
hogy kiegészítésképen ennek módozataira nézve is dolgoztasson ki
javaslatot. Több részletmődosítást is ajánl (1. ott).

Az a lap- és szakvizsgá la tra nézve nem tesz hifogá st Kőszeg (r. k.,
tnő) de nem sok eredményt vár tőle; tart a tanítónők sorainak meg-
ritkulásátől, kik a tanulmányok hosszú időtartamától s még inkább a
költség es 2 vizsgálattói visszarettennek. - A polgáriskolai tanítónó-
képző be lépő jelölteknek a gyakorlati. év okvetlenűl engedtessék el.

A kettéosztá st a következőképen ja va solja Déva (áll.); a lll. évf.

elvégzésekor a 3 első évfolyam alatt befejezett tárgyakból (földrajz, tör-
ténelem, számtan; mértan, kémia, természetrajz, magyarnyelvtan, stilisz-
tika, rhetorika, poétika) legyen meg a vizsgá la t elSÓ fele, második fele
a IV. évfolyam végén, melyet bátran lehet szakvizsgálatnak nevezni,
minthogy elméleti tárgya a neveléstaniak mellett csak a hittan, magyar
irodalomtörténet, fizika lenne. . .

Az alapvizsgálatnak szükebb. kiadásban, de módszertannal kibóví-
tett formákban való megismétlése sem nem. szükséges, sem nem hasz-
nos. Szakszerűség szempontjaból hibája a javaslatnak, hogya ped. (szak)
tárgyak összetartozóságát megbontva, egy részüket az alapvizsgálatra
helyezi. - Egyes tárgyak elengedése ellenkezik az 1868. XXXVIII. t.-c.
rendelkezéseivel. Alaposabbá tételt nem a megoszlás, nem az egyes
tárgyak elengedése eredményezi; elébb a tanítást kell behatóbbá, rész-
letesebbé tennünk s csak azután várhatunk alaposabb tudást.

A megosztá st helyesnek és okada toltnak ta r tja Marma ros-Seigez
(áll.), de a következő módon: a lapvizsgá la t a lll. évf befejezte után van
helyén; a vizsgálat tárgyait legnagyobb részben az általános miveltség
tárgyai "képezzék. A szakvizsgá la t a IV. évf befejezése után tartassék,

\
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anyagát a tanítói szakképzettség, valamint a nemzeti szellem szolgála-
tában álló tárgyak alkossak. (L. a részleteknél.) Ehez képest mődosí-
tandó a tanterv (javaslatot közöl). Kivánatos, hogy alV. évf. elméleti
tárgyai március végéig befejeztessenek s a hátralevő időt a növendékek
kizárólag a gyakorló iskolában töltsék.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A megosztá st elfogadja , de a következőkép javasolja Ka loesua r
(áll. tnó): az 1. és II. osztályban elvégzett anyagból a ll. osztá ly végén
a lapvzzsgá la tlJ t,a pedagógiai tárgyakból s a IH., IV. osztály tárgyaiból a
IV. oszt. végén képesítő vZZsgá la tot tegyenek a jelöltek.

Tanítóképzésünk mai rendszerét megbontani még nem érkezett el
az idő s a kérdés sincs erre kellőleg előkészítve. A javaslat oly mélyen
vág a tanítóképzés, alkalmazás, egyetemi szervezet, a tanítói állás hiva-
talos és társadalmi föltételeinek ügyébe, hogy bármily üdvösnek látszas-
sék is többféle szempontból e javaslat, azt az életbe átvinni most még
sok akadályba ütköző törekvés lenne. A mai viszonyokhoz alkalmazot-
tan kell újításokat tenni, a 4 év keretében s az új tanterv szellemében.
Magán a képzésen is javítani kell. A képesítts mostani rendszere va ló·
ságos gyó"trelem. Ne a külföldi minták, hanem hazai viszonyaink figye-
lembe vétel évei javítsunk.

A tanítóképesít6 vizsgálatnak megosztá sá t elvzleg helyesli, de a
javaslatot nem ta lá lja elfogadha tónak Esztergom (r, k.). Okainak kifejté-
sét a tárgyalás alkalmára hagyja fenn.

A javaslatot elvileg magáévá teszi Eper jes (áll. tnő), de annak
gyakor la tz' a lka lmazha tósága előtt ez idő szerint olyan akadályokat lát,
a melyek miatt sajnálattal bár, de nem já rulha t hozzá . - A felekezeti
képzők egy része az oktatást 4 évfolyamra is alig volt képes kiter-
jeszteni. A keret bővülése ci. tanító képzés egységét veszélyeetetné.
Nincs biztosíték arra nézve, talál-é az alapvizsgálat után a jelölt alkal-
mazást s ha talál is, kezdetleges viszonyok közé jutva, a gyakorlati év
értéke problematikussá válhatik. A kibővitéssel nincs arányban a java-
dalmazás; s ugyancsak a miatt kevesebben fognak e pályára lépni. A
tanítói oklevél értéke - a 4 évfolyam keretében maradva is - egyenlő
értékű lehet az érettségi bizonyítványnyal.

A megosztá st nem kz'vánja Sopron (róm. kath., tnő). A 4 év elég
arra, hogy a jelöltek a tanterv követelte elméleti ismereteken kívül a
szükséges gyakorlati ügyességet is elsajátítsák. A megosztást legfeljebb
a négy évfolyam keretében tartja célszerűnek.NMLKJIHGFEDCBA,J

A ketté osztá st jelenleg nem óha jtja Nagyszomba t (r. k. tnő), bái
teljesen méltányolja a képesítö vizsgálat szinvonalának emelésére irány-
zott törekvést. A jelen viszonyok között (igya tanítói fizetések csekély
voltára való tekintetből) a vizsgálat nehezebbé és költségesebbé tételét
méltányosnak nem tartja.

A javaslatban foglalt modosításokat elvileg örömmel fogadja
ugyan Csiksomlyó (r. k.) mert általa nyerne az oklevél értékben, a taní-
tók társadalmi tekintélye emelkednék, sőt a vizsgálati rend is gyakor-
latibbá és célszerűbbé válnék, de tekintettel a tanítói fizetéseknek a
8-10 évi tanulmányhoz mért csekélységére s arra, hogy a nehezebb
vizsgálati rend megapasztaná a jelöltek létszámát, továbbá a gyakorlatinmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

~
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év annyira igénybe veszi a kezdő tanítot, hogy egyesek a szakvizsgá-
latról elrnaradnának, pályájukat abba hagynák, az egyetemre való
bocsájtás a tanítóság sz íne-javát a tanítói pályától elvonná :zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAegyelőre a
meglevő rendszer mellett óha jt ma radni,nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A javaslatot sem egészben, sem részleteiben nem teszi magáévá
Eper jes (ág. ev); addig mig tanítóhiány van, a képesítő tanulmányokat
nem tanácsos megnehezíteni; a tanítói fizetés nem áll arányban a tudo-
mányos szakképzettséggel; az egyetemre jutás által az ország megvo-
natnék az ügyesebb tanítóktói s ez által határozott sülyedés volna
tapasztalható. A haladni vágyó tanítónak tág tere van a szakirodalomban.

A tanítóképesítés módosítását á lta lánosságban és részleteiben is

fölösleges dolognak ta lá lja Győr (r. kath.) s a javaslathoz nem járul
hozzá. Indítványozza, hogy az egy éves önkéntességre s az egyetemre
való jogosultságot, nem különben a tanítói fizetések rendezését külön
kéreimezze " az egyesület. A tanítőképesítés államosításának ügyét
pedig ejtse el, az állam gyakorolja törvényes módon és intenzivebben
a legfőbb fölügyeleti jogot ott,a 11.01 az az állam szempontjából- SZÜK:-

ségesnek mutatkozik.

Sem á lta lánosságban sem reszleteibe1:Znem fogadja el a javaslatot
Ungvár (gör. kath.). - Alapjában véve nem mondható helytelenhek a
javaslat; de hibája, hogy idealis s nem praktikus. Az 1-3 évig működő
tanító a "megélhetés gondjaival küzdve visszakerűlvén, kevesebbet tud,
iuint rendes tanuló korában. A még 3 évfolyamú tanitóképzőből 1 évi
segédtanítőságra kiment tanítók a képesítő vizsgálaton keveset tudtak
felmutatni. - Az alap- és szakvizsgálati rendszer még nagyobb terhet
ró a növendékekre, melylyel nem áll arányban a csekély fizetés. A sok
vizsgálat csak lenyűgözi a tanulók szellemi képességét, ambiciójuk nem
az élet komoly feladatára, hanem a sok vizsgálatra való készülés leend.
A tud. egyetemre való bocsájtás jogosítványa túlhajtás, s a népiskolara
csak káros, mert a gyengébbje maradna a népiskolának. A tanítóképzők
növendékeit nem a jobb jövővel kecsegtető pályák, hanem a népiskola
felé kell terelni, hová lelkük ifjú hevével igyeke~zenek. Nem a nagyobb
szellemi megerőltetésre kell gondolni, hanem törekedni arra, hogy a
tanítók anyagi jóléte is emelkedjék. A tanító is ember első sorban s
ha anyagilag boldog, több ambició fog benne működni, hogy tovább-
tovább haladjon. Kzvána tosnak ta r tja egyutta l, hogy a szóbeli vizsgálat
tárgyai között s a gyakorlati tanítási vizsgákon az egyes vz'dékek specia lis

nyelve is szere.peljen. "

A kettéosztá st s agyakor la tz' évet nem fogadják el a pozsonyt" r, kath.
tanítónőképző véleményezö tanárai. A vizsgálat nehezebbé tétetik a
szerény javadalmazású tanítóra nézve. Tanintézeteink mindeniké ben a
vizsgálat könnyítéséről és egyszerűsítésérQ). gondolkoznak: miért kelljen
a tanítóképesítőt nehezebbé és komplikáltabbá tenniP A gyakorlati év
a falusi tanító viszonyaira való tekintettel nem togadható el; a gátló
viszonyok javulásával - igen (1. a részleteknél).. .

*
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A vtzsgá la ti terhek csö'kkentését szükségesnek ta r tja Ba ja (áll.), de a
java sla tot nem fogadja el. - Az alap- és szakvizsgálatra való tagolás
nem könnyítés, sőt az anyag és teher növelését jelenti, ez pedig a
tanítói hiányra és a tanítói fizetés csekélységére való tekintette1 nem
méltányos. A tanítóképző-intézettel egy színvonalúnak tekinthető iskolák
egy vizsgálatot követelnek, a küzdelmes kenyérkeresetre induló tanító-
jelöltet két vizsgálatra kötelezni jogtalan kivánság. A kettős tagolás
elve az 1868. évi XXXVIII. t.vc, 102. §-ában benn van. Ez az intéz-
kedés már az első években sem volt megvalósítható, mert az ifjú az
előkészülésre nézve minden segítő alkalmat és eszközt kénytelen volt
nélkülözni, ezért a gyakorlati szükségnek megfelelően a jelöltek azonnal
vizsgálatra bocsájtattak. A kettős tagolás ellen szól, hogy a kezdő
tanító az ő hivatásának lelkiismeretes betöltéséhez ép az első években
igényel legtöbb időt. A vizsgálatra való keszülés az iskola rovására
történnék. Mint népnevelő is ekkor igyekszik megvalósítani a legtöbb
eszmét, - a vizsgálat gondjai ebben is megbénítják. Tapasztalható,
hogyavizsgálatra visszakerülő itjak általában kevesebb készültségűek,
mint a végzők. A kettős vizsgálat anyagi megterheléssei jár. A tanító
tekintélyének és becsülésének emelésére sem névleges, sem másnemű
surrogatumra nincs szükség. Ennek tényezői: képzettség ének fokozása
s tisztességes javadalmazás. A vizsgálat tagozása a tanítási időt még
jobban megrövidítik. A javaslat azon intenciója, hogy a tanítók álta-
lános és szakműveltsége fokoztassék, nem a vizsgálat tagozód'ásával,
hanem szűnidei továbbképző'[ tanfolyamokkal érhető el. javaslata ez:
az új ta nterv kereteoől emeltessenek ki a főtá rgyak (a neveléstudomány
összes ágazatai, a magyar nyelv és irodalom, ·a magyar történet, a
számtan, a rajz és zene) s ezek képezzék a IV. év végén ta r tandó tanító-
képesítő írá sbeli és ssobei: vtzsgá la tának tá rgyaÜ. A tö'bbi tá rgyak leg-
főbb részleteikben, az új tanterv szerint is a Ill. osztályban nyervén
befejezésüket, osztá lyza ta ik vétessenek á t a legutóbbi osztá lybizonyítvanjlból.

A kettétagozá st s a gyakor la ti évek bezgta tá sá t sem ta r tja szüksé-
gesnek s eredménynyel járónak Lasone (ál1.). Tapasztalat szennt a vi zs-
gálaton visszajövők gyengébb sikert érnek el, mint a végzők. Künn
sem alkalmuk, sem idejük a tanulásra. A tanuló növendékek is el fogják
hanyagolni a szakvizsgálatra kellő disciplinákat. Lesznek, kik halogat-
jak, sőt örökre elhalasztják a vizsgálat letételét. Kitűnő tanító mellett
szép eredménynyel végezhetné ugyan a jelölt az ő gyakorlatait, de ennek
megfigyelésére nincs se ideje, se alkalma, mert maga is tanítóskodik.
Tanít úgy, a hogy azt a képzőben tanulta, ezzel meg is elégszik,
tudja, hogy .•többet és 'mást ügy se kívánnak tőle. Az intenzívebb
methodikai készség s a nagyobb gyakorlat elsaj-átítása végett szaporí-
tani kell a képző ben a gyakorlati fellépések számát s több időt kell
fordítani a methodikai alap megszilárdítására. A szakvizsgálatra szánt
elméleti tárgyak is elsajátíthatók a képzőben. Reformra ssorűl maga a
tanítóképzés, ez legyen szakszerű és intenzív, s ezt a feladatot a tanító-
képzőnek önmagának kell megoldania. Föltéve, hogy a vizsgálat osz-
tatlan jellege megmarad: le kell mondanz a r ról, hogya jelöltek az á lta -
lános műveltSéget nyujtó tá rgyak egész ha lmazából kérdeztessenek ki. Kt'



kell jelölni a csupán szakszerű és ezzel ssoros összefüggésbe hozha td tan-
tá rgyaka t; ezeknek tudá sá ra kell a fősúlyt helyeen». Ekkor lesz a tan-
képesítésnek igazán szakvizsgá la ti jellege, és ta r ta lma .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A mai vizsgálati rendszert feltétlenül módosítandónak tartja Buda -

pest (Orsz. Nőképző), de a javaslathoz nem járulhat hozzá, mivel az
alapvizsgálat oly óriási anyagot ölel fel, hogy a vizsgálat intenzív nem
lehet. c Vizsgá ljunk kevesebb tá rgyból, de a laposabban •.

A tanítóképesítő vizsgálatok egyszerűsítését, gyakor /a tibbá tételét, a
túlterhelés' megszüntetését 'feltétlenül kívánatosnak tartja Nagyszeben (r.
kath. t.-nő), de mivel elvi álláspontja az, hogya IV, év végén a
jelöltek végleges oklevelet nyerjenek, a javaslat tárgy.alásába nem
ment bele. ,

Visszamenést lá t a javaslatban felvett tagozatokban Budapest (r.
kath. t.-nő IV. ker.), a mennyiben emlékeztet anmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAfő- és al elemi isko-
lákra szóló képesítésre. A tanképesítő vizsgálatok szabályzata rá szorúl
a módosításra, de a tanítóképzés éveit 5 évre terjeszteni nem célszerű,
az még kevésbbé helyes, hogy oklevelet ne azonnai a végzés után
nyerjenek ,á növendékek. A külföldi rendszer utánzása nálunk nem
célszerű.

b) Részlet-módosítá sok.!

1. A tanítóképesítő vizsgá la tok két külön szaka szban, mint egymást
kiegészítő két külön vizsgá la t ta r tandók. A vizsgá la t két sza \a sza á ll:

a tanítóképesítő a lapvizsgá la tból, a mely szoros viszonyban van a
kéjzőintézetben végzett tanulmányokka l s főleg az á lta lános műveltség
tá -rgya it öleliNMLKJIHGFEDCBAfe l ; ,

a tanítókéjesítő szako izsgá la tbó l, a mely a szoros ér telemben vett
tanítói szakműveltség, tanítói s nevelői készség kipuha tolá sá ra szolgá l.

Tanítőképesftő alapvizsgálat helyett <tanítói érettségi vizsgálat.
teendő (Csáktornya, áll.). Alapvizsgálat helyett <érettségi vizsgálat> hasz-
nálandó (Székelykeresztúr, áll.).

A szak vizsgálat annak a kipuhatolása is legyen, hogy a jelölt a
képző ben nyert tanítási és nevelési irányt megtartotta-e a gyakorlati idő
alatt (Sárospatak áll.). '

2. A tanítóképesítő a lapvizsgá la tra bocsá jta inak azok a jelöltek, a
kik va lamely képzőintézet négy évjolyamának sikeres elvégzéséről bizo-
nyítványt muta tnak fel s 18 -fk életévüket betöltötték.

Tanítoképesítő alapvizsgálat helyett <tanítói érettségi vizsgálat»
teendő (Csáktornya, áll., Székelykeresztúr, :íll.).

Bepőtolandö : ..• évfolyamának «vagy a középiskola 8 osztályá-
nak, úgyszintén ezeknek megfelelő egyéb tanintézet utolsó évfolyarná-
nak s sikeres .. , stb. (Félegyháza, álL),

! A részlet-módosítások összeállításánál azon' tanártestületek véleményei voltak
figyelembe véve, kik az általános elvi kijelentés mellett részletekre kiterjedő javaslataikat
is beterjesztették.

Az elnökség által véleményezés végett szétküldött javaslat dölt belükkel van szed ve.
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18 éli' helyett - a mint törvényes oknál . fogva kívánatos-nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
19 éli' vétessék (Sárospatak, ál1.).

E pont kipótolandó ezzel: . ~ . és erkölcsi viselet tekintetében ki-
fogástalanok (Pécs, r. kath.).

Az alapvizsgálatra való bocsájtás föltételei között a középiskola
8 osztályának elvégzése vétessék föl (Debrecen, ev. ref. t.-nő.).zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3. Az a lapvizsgá la tot teljesítő bizottságot a lkotják: a külön kine-
vezett elnők, a z illető képzőintézet igazga tója és ta ná ra i s a megyei tan-
jelügyelő, mint a bizottság tagja i.

Alapvizsgálat helyett c tanítói érettségi vizsgálat» teendő (Csák-
tornya, áll.).

Az elnök a népoktatásügy terén működő szakemberek köréből
nevezendő ki (Félegyháza, áll.).

Külön kinevezett elnök helyett cminiszteri biztos. teendő (Székely-
keresztúr, áll.).

A külön kinevezett elnök elmaradhat (Modor, áll.),
Külön elnöke; ne legyen, az alapvizsgálatot végezze a tanfelügyelő

elnöklete alatt az illető intézet tanári kara (Sárospatak, áll.),

A kath. képzöknél az egyházmegyei tan felügyelő az elnök, ilyenek
kinevezése a kath. képzöknél felesleges (Pécs, r. kath.).

A ... «tanári s szó után betoldandó : «az állami képzőintézetek-
ben •... továbbá a e tanfelügyelő sző- után:... «az ev. ref. képző-
intézetekben az egyházkerület kiküldötteis ... (Debrecen, ev. ref. t.-nő.)

Hozzátoldandó: cA felekezetek - úgy, mint eddig - egyházi
törvényeik és szabályzataik értelmében állitják össze a vizsgáló bizott-
ságoh (Sopron, ágo ev}

4. Az a lapvizsgá la t tá rgya i á lta lában a képzőintézet tantervében
megha tá rozott tantá rgyak. A vizsgá la t á ll ír á sbeli, szóbeli és gyakor la ti
részből.

Alapvizsgálat helyett «tanítöi érettségi vizsgálat. teendő (Csák-
tornya, áll.).

A «gyakorlati rész s törlendő (Székelykeresztúr, áll.).
Az első vizsgára ne vétessék fel oly tárgy, a mi a jelölt szak-

képzettségére vonátkoaik (Znióváralja, áll.).

5. Az írá sbeli vizsgá la t tá rgya i:
a ) a magya r nyelvi dolgozot a neveléstani tá rgyak köréből ;
b) fordítá s németből magya r ra : .-
e) mér7ani dolgoea t ;
d) dolgoza t a zeneelmélet köréből ;
e) ra jz;
f) szépirá s.
Dolgozat a zeneelmélet köréből (ti) pont) törlendő (Székely-

keresztúr, áll.).

A d) pont innen kihagyandó [1. 6. p.] (Sárospatak, áll.).
A d) alatt jelzett dolgozat elhagyandó (Budapest, II. áll. t.-nő.).
Ac) pont így: mennyiségtani dolgozat; a d) pont legfeljebb a

tanítónőképzők szempontjából fogadható el (Pozsony, r. kath. t.vnö.).



AzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAe) pont így: mértani és számtani dolgozat (Debrecen, ev.
ref. t.-nő).

Azon tanítójelöltek, kik nem magyar ajkú iskolákra is óhajtanak
képesítést szerezni, az illető nyelven szintén - ugyancsak a nevelés-
tudomány köréből - önálló dolgozatot írnak (Felsőlövő, ágo ev.).

A mértani dolgozat maradjon el, a mértan a számtannal együtt a
szébeli vizsgálat tárgya legyen (Felsőlövő, ágo ev.).

A e) pont így: mennyiségtani dolgoz at (Sopron, ágo ev.),
6. A szóbeli vizsgá la t tá rgya i,'

. a ) Hit- és erkölcstan;
b) nevelés- és okta tá stan, különös tekintette; a test- és éleitanra , a

lélektan ra , a nevelés elméletének tör ténetére:
c) magya r nyelv és iroda lom;
d) tör ténelem;
e) a lkotmány tan !NMLKJIHGFEDCBA
1 ) földra jz;
g) számtan;
h) természetra jz, vegy tan ;
i) természettan;
k) gazda ságtan;
i) a zene gyakor la ta ;
m) testgyakor lá s;
n) kézimunka .

Az alapvizsgálat tárgyai redukálandók. A pedagógiai tárgyakon
kivűl csakis a nemzeti tárgyak: a magyar nyelv és irodalom, törté-
nelem, alkotmány tan, földrajz s még legfeljebb a számtan vétessék föl.
A többi tárgyakból az alapvizsgálaton nyert érdemjegyek vétessenek
át (Igló, -áll.).

. A b ) pont így szövegezendő: nevelés- és oktatástan; test- és
élettan. Lélektan.' Az 1 ) pont pedig: ének, zenegyakorlat, elmélet.
Hozzátoldandó: o) tanítási gyakorlat (Székelykeresztúr, 'á.ll.),

Az 1) pont így szövegezendő: «gyakorlati zene. (Kolozsvár, áll.).
A zeneelmélet az 5. pontból ide teendő át; ab) pontból e szó

«elméletének. törlendő; az n j pont elhagyandó [nő képzőkben is külön
vizsgálat nak képezze tárgyát] (Sárospatak, áll.).

A pedagógiai tárgyak (test- és élettan, lélektan, neveléstan és
módszertan a gyakorlati tanítással együtt) az írásbeli és szóbeli szak-
vizsgá la t körébe illesztendők (Temesvár, B. R. jegyzőkönyvre vett
külön véleménye).

A nevelés elmélete kihagyand6; a g) pont megtoldand6 a mér-
tannal (Znióváralja, áll.).

Minden oly tárgy kihagyandó innen, a melyre ~ jelöltnek, mint
tanítónak van szüksége (Somogyi Géza).

A b ) alá vett neveléstani tárgyak törlendők saszakvizsgálat
tárgyai közé teendők. át ; az lj pontban: ének teendő a zenegyakorlat
helyett, vagy a zenegyakorlat mellett (Budapest, II. ker. áll. t.-nő.).

Megjegyzés: Kár, hogy a képző-intézetnek mint szakiskolának
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jellege nincs kidomborítva, sőt a reáltárgyak egész halmaza által para-
lizálva (Pécs, r. kath.).

AzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAg) pont így: mennyiségtan (Pozsony, r. kath. t.-nő.).
A g) pont így: számtan és mértan (Felsőlövő, ágo ev.).
A.g) pont így: mennyiségtan (Sopron, ág.· ev.).

7. A felsorolt tá rgyak mindenikéből csak a magán úton készűlt
jelöltek vizsgá lta tnak meg s a képzőintézet rendes tanulói a gazda ság-
tanból, a zene gyakor la tából, testgyakor lá s ból, kézimunkábólNMLKJIHGFEDCBAfe lm en ten -

dők s az okleuélbe utolsó évfolyami osztá lyza ta ik jegyzendők be.
A rendes tanulók a ra jzból és szépírá sbói is mentessenek föl

(Csáktornya, áll).
E pont így módosítandó : c A gazdaságtanból, az ének és zene

gyakorlatából, testgyakorlás ból, kézi munkából s tanítási .gyakorlatbQI
a bz'zonyítványba az utolsó évfolyami osztályzatok jegyzendők be (Székely-
keresztúr, ál1.).

A tárgyak között különbséget tenni nem helyes s így a felmen-
tésnek nincs helye (Modor, áll.)

A gyakorlati tárgyakból teendő vizsgálat alól a magánúton ké-
szült jelöltek is mentessenek fel (Sárospatak, áll).

A rendes tanulók a természetrajzból, vegytanból s a természet-
tanból is mentessenek fel; a mondat vége így szövegezendő: <az ok-
levélbe a tanfolyamban e tárgyakból nyert utolsó osztályzatuk jegyzendők
be» (Budapest, II. ker. ál1. t.-nő.).

A képzőintézet rendes tanulói a: gazdaságtanból, mint szaktárgy-
ból semmi esetre sem mentendők fel,. inkább e helyett a számtan,
mértan, természetrajz, természettan valamelyikéből, vagy akár -rnind-
egyikéből (Pécs, r. kath.).

A rendes tanulók a természetrajz, vegy tan és természettanból is
fölmentendők; az eoklevélbe s szó helyett <a tanítói képesítő alapvizs-
gálati bizonyítványba s , illetőleg <érettségi bizonyítványbas . kifejezés
veendő be (Felsölövő, ágo ev). .

E pont bekezdése ez legyen: «Az 5-ik és ő-ik pontban fel-
sorolt ... stb.s ; a rendes tanulók a rajzból és a szépírásból, továbbá
a íöldrajzból, a mennyiség tudományokból, a természetrajz és vegy tan-
ból, a természettanból is felmentendők; az «oklevélbe s szó helyett
«alapvizsgálai bizonyítványba s kifejezés teendő (Sopron, ágo ev.).

8. A gyakor la ti vizsgá la t á ll egy tanítá si lecke gyakor la ti keresztül-
viteléból. A rendes tanulók ezen vizsgá la t a lól szintén fölmentendők s az
okleoélbe utolsó évi osztá lyza titk jegyzendő be.nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

E pont törlendő (Székelykeresztúr, áll).
A gyakorlati vizsgálat rninden tanulóra kötelező (Debrecen, ev.

ref. tnő).

9. A vizsgá la t sikeres kiá llá sa után a jelölt ta nÍlóképesítő a lap-
vizsgá la ti bizonyítványt kap, a mely elemi népiskola i á llá s ideiglenes be-
töltésére (segédtanítóságra ) és a z egy évi önkénytességre jogosít fel.

Tanitoképesitő alapvizsgalati bizonyítvány helyett tanítói érettségi
bizonyítvány teendő. E szó: (segédtanítóságra) törlendő. (Csáktornya álL)
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Az alapvizsgálat jogosítson fel az egyetem, vagy a pedagogium
hallgatására (Igló, áll., Székelykeresztúr, áll.).

A polgári sk. tanítóképző intézetbe felvehetők legyenek a jelöltek
alapvizsgálattal (Modor, áll., Kőszeg , róm. kath. tnő).zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

10. A tanítóképesítő szakvizsgá la tra boesá jtá s feltételei : a z a lap-
vizsgá la t sikeres kiá llá sa , a 19 éves kor betöltése és 1, vagy legföljebb
3 évi tanítói gyakor la t. Szakvizsgá la t minden évben minden képzőinté-
zetben ta r ta tik.

Alapvizsgálat helyett «tanítói érettségi vizsgálat» teendő (Csák-
tornya. áll.).

A ,második mondat helyébe: cSzakvizsgálat országos bizottságok
előtt az ország nagyobb központjain minden évben tartatik». (Székely-
keresztút, áll.).

A 19 év hel yett 2 I év tétessék; a gyakorlati évek maximumának
megállapítása felesleges. Szakvizsgálat ne minden tanítóképzőnél tartas-
sék, hanem kerületenkint szerveztessenek ily vizsgáló bizottságok (Sáros-
patak, áll.).

Kivánatos, és hivatalos bizonyítványnyal igazolandó, hogya szak-
vizsgálatra jelentkező kifogástalan erkölcsi viseletű legyen (Pécs, r. k.).

11. A tanítói szakvizsgá la t bizottságának tagja i: a z elnökön kívül
a tanítóképző-intézet taná ra i s iga zga tója , amegye tanfelügyelője s egy
elemi népiskola i tanító.

Egy külön elemi isk. tanító kinevezése fölösleges (Igló, áll.,
Modor, áll.).

így módosítandó: cA bizottság tagjai: miniszteri biztos, tanító-
képző-intézeti tanárok (igazgatók), tan felügyelő és elemi isk. tanító».
(Székelykeresztúr, áll.).

A szakvizsgáló bizottság tagjai a centralizáláshoz képest az illető
kerület 'összes képzőinek tanáraiból állítandok össze (Sárospatak, áll.).

. A kath. képzöknél elnök az egyházmegyei tanfelügyelő a szak-
vizsgálatok alkalmával is (Pécs, r. k.).

Az e igazgatöja,» szó után bepótlandó: «az állami képzőintézetek-
ben» ... továbbá a e tanfelügyelője» szó után: ... «az ev. ref. képző-
intézetekben az egyházkerület küldöttei» . '. (Debrecen, ev. ref. tnő).

Hozzátoldandó: a felekezetek egyházi törvényeik értelmében állít-
ják össze a vizsgáló bizottságot.s (Sopron, ágo ev.).

12. A szakvizsgá la t irá sbeli részének tá rgya i:
a j egy mádszer tani tétel kidolgozá sa ;
bJegy dolgozot a népiskola i nevelés köréból.
A b) pont törlendő (Székelykeresztúr, áll.),
A szakvizsgálaton csak egy írásbeli tétel adandó, azNMLKJIHGFEDCBAa j pont tehát

törlendő, s a b nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAJ pont így szövegezendő: egy dolgozat a népiskolai
nevelés- és oktatástan köréből (Budapest,cbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI L áll., tnő).

13. A szóbeli vizsgá la t tá rgya i:
a j a z iskola i rendta r tá s;
b) a népiskola i összes tantá rgyak tananyaga és részletes mádszer -

tana ;
ej a népiskola i okta tá s tör ténete,-
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d) iskola i szeruezeitan,
A b) pontból «tananyaga és s szók törlendők (Igló, áll.). Hozzá

teendő: ej kimerítő tanulmány egy magyar remekíró (Eötvös, Vörös-
marty. Arany) összes műveiről (Modor. áil.).

A szóbeli vizsgálat tárgyai így állapítandók meg: a ) nevelés- és
oktatástan, különös tekintettel a test- és élettanra, a lélektanra, a neve-
lés elméletének történetére;NMLKJIHGFEDCBAb ) a népiskolai összes tantárgyak tananyaga,
részletes módszertana és tanításának története e) iskolai szervezettan
(Budapest, II. ker. áll. tnő).

A szakvizsgálat szóbeli része kiterjedjen a hit -és erkölcstanra, az
egyház történelemre és a hitelernzés módszertanára is (Pécs. r. k.).

14. A gyakor la ti vizsgá la t tá rgya : egy, a szükség szer ini két taní-
tá si lecke ta r tá sa .

A gyakorlati vizsgálat tárgya tárgykörönként (előkészítő, reál és
művészi tárgyak) három tanítás legyen, melyek írásbeli kidolgozása zárt-
helyi dolgozat útján eszközöltessék s ezenkívül köteleztessenek a jelöl-
tek minden tárgyból 2-2, otthon irásbelileg kidolgozott tanítást előle-
gesen bemutatni (Sárospatak, áll.).

A gyakorlati vizsgálat tárgya két tanítási lecke. Az egyik vala-
mely szabadon választott tárgy köréből kijelölt lecke, a másik egy
kitűzött tanítási lecke (Budapest, II. ker. áll. tnő).

15. A tanítói szakvizsgá la t sikeres kiá llá sa után a jelölt elenci nép-
iskola i oklevelet kap, a mely feljogosít bá rmely népiskolában a rendes
tanítói á llá s végleges betöltésére; továbbá a polgá r i iskola i tanítóképző-
intézetbe s a iud , egyetem bölcsészeti fakultá sán rendes ha llga tóul va ló
fölvételre.

V. Ö. a 9I. ponttal!
A szakvizsgálat jogosítványai közt határozottan kimondandó, hogy

csak az ezen vizsgálaton tett jelöltek vétetnek fel az országos tanítói
nyugdíjintézetbe (Sárospatak, áll.).

A «népiskolai szó után a «tanítói. szó bepótolandő. Hozzá toldás:
<az elégtelen osztályzatokra vonatkozólag a régi szabályzat' határozatai
fenntartandók» (Felső-Lövő, ágo ev.). '

Hozzátoldandó: «Egyes osztályzat ok az oklevélbe nem veendők
fel> (Sopron, ágo ev.).

I6. pontnál felveendő:
c Azok a jelöltek, a kik a zenében elegendő jártasságot mutatnak

föl s hajlamuk is van a kántorságra, az alapvizsgálat utánnmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI-3 évalatt
kántori képesítő vizsgálatot tehetnek.

A kántori vizsgálat a megfelelő felekezeti képző intézetekben az
illető egyház által kinevezett bizottság előtt tehető le (Sopron, 'ág, ev.).

*
A mármaros-szigeti áll. tképző tanártestületének részletes javaslata:
I. Az első mondat változatlan. A tanltóképesítő vizsgálatok két

külön szakaszban mint egymást kiegészítő két külön vizsgálat tartandok.
A vizsgálat két szakasza alI:

a tanítóképesítő alapvizsgálatból, a melynek célja a tanítójelöltek

f '
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általános míveltségériek vizsgálata s így szoros viszonyban van a képző-
intézet I-III. évfolyamaiban végzett tanulmányok kal s főleg az általános
műveltség tárgyait öleli fel;

a tanítóképesítő szakvizsgálatból, .a mely a szoros értelemben vett
tanítói szakműveltség, tanítói s nevelői készség kipuhatolására és a
magyar álJameszme szolgálatában álló magyar tanítóra nézve nélkülöz-
hetetlen nemzeti ismeretek vizsgálatára szolgál. .

2. A tanítóképesítő alapvizsgálatra bocsájtatnak azok a jelöltek,
a kik valamely képzőintézet három évfolyamának sikeres elvégzéséről
bizonyítványt mutatnak fel.

3. L. a javaslatot. .
4. Az alapvizsgálat tárgyai általában a képzőintézet tantervében

az I-III. évfolyamokra meghatározott tantárgyak. A vizsgálat áll irás-
beli, szóbeli és gyakorlati részból.

5. Az irásbeli vizsgálat tárgyai:
1. magyar nyelvi dolgozat a neveléstan vagy módszertan köré-

ből ; 2. fordítás németből magyarra; 3. mértani doJgozat; 4. rajz;
5. szépirás. .

6. A szóbeli vizsgálat tárgyai:
1. Hit- és erkölcstan (I-IlI. osztály anyaga); 2. test- és élettan

és lélektan; 3. magyar irálytan, költészettan, szónoklattan; 4. világ-
történelem; 5. földrajz (Magyarország földrajza kivételével); 6. szám-
tan; 7. természetrajz, vegy tan ; 8. természettan; 9. gazdaságtan; IQ. a
zene gyakorlata; II. testgyakorlás.

[A javaslat 7. és 8. pontja egészen törlendő].
7. A vizsgálat sikeres kiállása után a jelölt tanítóképesltő alap-

vizsgálati bizonyítványt kap.
8. A tanítóképesítő szakvizsgálatra bocsájtás feltételei : az alap-

viz·sgálat sikeres kiállása és a IV-ik évfolyam sikeres elvégzése. Szak-
vizsgálat minden évben minden képzőintézetben tartatik.

9. L. a javaslatnmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAII. pontját.
IQ. L. a javaslat 12. pontját.
I r. A szóbeli vizsgálat tárgyai:
1. Neveléstan; 2. a népiskolai összes tantárgyak tananyaga és

részletes módszertana; 3. a népiskolai oktatás története; 4.' iskolai
szervezettan és iskolai rendtartás; 5. magyar nyelvtan és irodalom-
történet; 6. Magyarország földrajza ; 7. Magyarország története;
8. Magyarország alkotmány tana ; 9. népiskolai torna tanítás.

12. L. a javaslat 14. pontját.
13. L. a javaslat 15. pontját.
Simkó Endrének a választmányhoz intézett beadványát lásd a

Magyar Tanítóképző f. é. 169. s köv. lapjain (1902. IV. szám).

Összeállította:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Sztankó Béla .

főtitkár.
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- A lévai állami tanítóképző kézügyességi oktatásának tervezete.
\

V a n -e s z ü k s é g h e ly i ta n te r v e k r e ?

Lassan és 6vatosan készülő tantervünkkel kapcsolatosan sokfelé
szó esett az utóbbi időben arról, vajjon tanrendszerünknek keretei tágf-
tandók-e, avagy munkánkat kellene belterjesebbé tenni. Az a körülmény,
hogyatanítóképzés elsőrangu kérdéseit tárgyalják az arra még kevésbbé
illetékes helyeken is, mindenesetre annyit mond, hogya mai állapot
megérett a javításra. Akár maradunk a régi keretben, akár változik a
képzés rendszere s a képesítés rendje, a leendő tanítók intelligenciáját,
tanítói rátermettségét, úgy az e általános s ismeretek, mint a «szaksze-
rűség» dolgában, erősíteni kell. Az intézeti belélet korszerű kifejlődé-
sének ez a legfőbb mértéke, A hol tehát arra szükség van, ott a kép-
zés munkája bensőséget, kérdését semmi más le nem szoríthatja a fel-
színről.

Hogy mik lennének az intenzívebb tanítóképzés eszközei, abban
eltérők a vélemények. Vannak, a kik azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAseoros ér telmű nevelésbe - isko-
laiba mint ex- és internátusiba - akarnak újabb, jobb szellemet vinni.
Másutt a gyakor ló-iskolának az anya -intézethez 'va ló la za ka jJcsola tában
keresik a modern tanítóképzés akadályát. Olyan' nyilatkozat is esett
már, hogy mindaddig gondolni .sern lehet eszményei nk; megvalósítására,
míg a ta ntervnek merő tolda lékazt tevő tantá rgyaktói tanrendszerünket meg
nem szabadít juk, vagy, a mennyiben ez már a «ker etet» illető kivánság,
intézetenkint nem tagoljuk az ilyen mellékirányu képzést.

Krausz Sándor kartársunk ujabban (lásd a januári számot) a mód-
szeres ér tekezleteket állította előtérbe, illetőleg elemezte az új Rendtartás
erről szóló pontját. A tantárgyakkal, mint műveltségi, vagyis művelő-
dési anyaggal hatni a növendékekre; sokoldalu ~ a kor szinvonalán -álló

tanulmányhoz vezetni a jelöltet; a nevelés általános erkölcsi céljait
mindennemű tanítás anyagával gondosan összekapcsolni: ez lenne a jövő
tanítóképzés hatásbeli fokozásának eszköze. A Herbart-Ziller-Rein-féle
iskola elveire támaszkodva Tervezetet is ád,melynek fonalán a helyi
tanterv s abban az egyes tárgyak tanításának célja és módszere volna
megállapítandó. ,}

Nem tartjuk vitatandónak, hogy a tanári karoknak az intenziv
munkásság legelső rangu eszközét a médszeres megállapodásokban kell
keresni; nemcsak azért, mert , ezek teremtik meg a nevelő-oktatásban
az egységes eljá rá st és intézeújó hagyományt, de mert ezek a megbeszé-
lések természetszerüleg az emelkedő ér tékű tanítá s útját egyengetik. Ha
csak egy híve van ennek az iránynak a testületben, az egyéniség érvé·
nyesülésének némi engedményt már csak a viszonosság alapján is kény-
telenek adni s ez a csira azután fejlődni fog tovább. .NMLKJIHGFEDCBAI

A módszeres értekezletek elől tehát nem térhetünk tovább ki, még
ha nem is volna azoknak köreinkben jó hírnevök. Az előbb-utóbb ki-
adandó új tanterv s kisérő utasításainak realizálása csak ilyen kisé-



retében fog a hozzáfüzött várakozásoknak megfelelni, miként arra az új
Rendtartás is utal.

Nekem az a hitem, hogya 82-es tanterv iránt is azért kerekedett
mindjobban fel az ellenszenv, mert bölcsőj ének nem egyforma szem-
üvegen néztünk a szemébe, még egyazon testületben sem. Ha sovány os
egységébe annak idején legalább intézeti közös megállapodásokkal
viszünk vala szellemet, most kevesebb keserüséggel bucsuztathatnánk el.
Mert mikor a személyváltozásokkal oly gyakran cserélnek gazdát a tan-
tárgyak, az intézetek kifejlődött tanítási hagyományának kell őrt állani
az egységesség mellett, olyan tanterv uralma idejében, melynek hom-
lokára irták hitelvesztettségét. Hiba az, ha ennek az egységes hagyo-
mánynak kialakulását a tanterv nem segíti elő, de még nagyobb hiba;
-ha olyat magunk, a malomban órlők, ·nem teremtünk. A részletes helyi
tantervvé kialakulni hivatott, metodikai megállapodások nélkül pedig
olyat nem terernthetünk - még a legokosabb igazgatói látogatásokkal
sem. Az egységes megállapodás ezeknek jellegét és irányát is hivatott
megjelölni. Ez a munka a legtöbb állami képzőben. mint a várt új tan-
terv fokozatos előkészítése. tényleg megindult. A még kötelező tantervet
kezdik mindenfelé puszta keretnek venni, melynek izmosabb tartalommal
való kitöltését, kellő indokolás alapján, szivesen engedi meg a minisz-
térium. S mindaddig, míg e réven a tanító képzés egysége veszélyeztetve
nincs, az intézetek ilyen egyéni kialakulása ellen nem is lehet óvást
tenni.

Krausz kolléga cikke tehát nemcsak időszerüségével tűnik ki, de
az egységesség felé irányító szándéka sannak pontozatai is érvénye-
sülésre méltók. Azonban bizonyára több felé vannak már abban a hely-
zetben, hogy már kész eredményekkel is elszámolhatnak. Nem az érte-
sítőkben adni szokott összegezéseket értem. Ezek is tanulságosak lehet-
nek az összehasonlítások terén. Amennyiben azonban inkább egy-egyNMLKJIHGFEDCBA
é v i munkásság beszámolójának jellegét \ viselik s a tömérdek cimfejezet
a tanítás irányának szellemét inkább csak sejteni engedi. mintsem azt
szemmel láthatóan feltüntetné :én is Krausz koJlégával tartok. ki sür-
geti, hogy kifejezetten megegyezésre kell jutnunk a nevelés és oktatás
általánoszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAcelja z"ra , az eszkö'zök megválasztására s használatára, az oktatás
gyakorlatának módjá ra s a felmerülő akadá lyok elhá r ítá sá ra nézve.
Mindezek legjobban a módszeres értekezletek tárgyalásainak alapjául
szolgáló általános és részletes tervezetekből tűnhetnek ki.

A következőkben bemutatunk e térről egy már az új tanterv
szelleme szerint kialakulóban levő helyi tanterv-részletet, a mint
az egy módszeres értekezés alapjául szolgált. Hogy miért éppen a kézz".
munka tanítás tervezerét vettem elő, azt azzal indokoljuk. hogyami·
nisztérium a lévai állami tanítóképzőben a kifejtendő célok felé törő
sz löjd-oktatást kisérietileg bevezette s ott s részben annak gyakorló-
iskolájában is ma már ezen alapon folyik a sokféleképen magyarázott
«házi ipar> tanítása. Tehát itt egy régi keretnek új tartalommal való
megtöltéséről van szó. Szolgálatot is véltünk tenni az érdeklődőknek,
mikor Láng Mihálynak a «Munkaszeretetre való nevelés módja» cimű
munkájában körvonalozott célokat megvalósító kézi munka tanítást egy



tömörebb s az eszmét továbbfejlesztő dolgozatban ismét napirendre
hozzuk.

A tervezetnek különösebb fontosságot adhat az a körülmény, hogy
kézimunka tanításunk most újra szervezés alatt van. A «Kézimunkára
nevelő országos egyesület, igazgatója egy tavalyi rendelet (24408. sz.)
alapján mostanában járja körül intézeteinket, hogy tapasztalatokat sze-
rézzen arra nézve, hogy ernilyen feltételek mellett valósíthatók meg a
tanítóképzőkben az iskolai műhelyeknmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAPs (Lásd Guttenbergnek körlevelét.)
A kik a bevallottan a szociális érdekeket és a hasznossági elvet szol-
galó kézügyességi oktatásnak a képzőkben való eredménytelen vergő-
dését évtizedeken át végig szernlélték, különösen azoknak ajánljuk szives
figyelmébe tervezetünket, a mint az a vezető gondolatok előleges jel-
zésével itt következik.

Hogyan hajtják végre a 8z-iki tantervet ?

Tantárgyaink, mint a tanítók kézimunka-képzéséhez választott
eszközök közt egy sincs, melynek célját a még érvényes 1882-iki tan-
tervünk annyira egyoldaluan tűzte ki, mint az u. n. «házi ipart>, mi
egyebet sem várván tőle, mint némi kézügyesség nyujtást.

Nem is számítva azt, hogy egyes újabb képzők be sem vezették
e tárgyat, a régebbiek közül pedig több helyütt felhagytak vele, ugyanez
a tantárgy az, melyet a legkülönfélébb módon magyaráztak az intézetek.
Néhol valóságoszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA'műhelyi munká t kivántak űzni több-kevesebb iparágban.
A hol ezt az iparos-képzést nem tudták valósítani, vagy a priori nem
akarták a tanítóképzés eredeti céljával megegyeztetni, ott szerényebb
igényekkel megelégedtek, a leendő tanítónak házz" ipa rszem foglalkoz-
tatásával. A kik még azt is soknak, robusztosnak minősít ették, azok
inkább csak a szépérzék fejlesztése végett a ka r ton-dz"szmunkák felé töre-
kedtek. Azonban a. tanterv célhatározása szerint -fődolognak mindenütt
a kézügyesítés pallérozását tartják, vagyis hogya növendéket némi
szerszámhasználatra képesftsék.

A tantervi keretet kitöltő sokszerű és sokféle munkanemnekNMLKJIHGFEDCBAnép -

iskola i ér tékesítésére nem gondoltak, a mint hogya többé-kevésbbé mes-
terségszerű s műhelyi munkarendszernek a népiskolába való bevitelére
nem is gondolhattak; ha csak nem valami tantervtoldalékot képező
fakultativ folyamon. Mert a tárgy egészen a meglett ember érdekkö-
rébe terelődött; túlhajtott társadalmi irányzattal a haszrrosságot szol-
gálja s a népiskola nevelve-oktató céljával közösséget el sem ismerhet,
vagy ha igen, abban nyomósan közre nem működik. Azonkívül a maga
világpolgárias, sőt egyenesen idegenből hozott munkatárgyaival (svéd-
szlöjd) nem alakulhatott a nemzeti erő természetes fejlesztőjévé I

A munkatanítás a nevelés szolgálatában.

A természeténél fogva tagadhatatlanul az empiria felé hajló tárgy
céljának egyoldalu formulázása s a megvalósítására választott módok-
nak azon szabadossága, melyek a népiskola s általa a tanítóképzés ere-
deti céljával össze nem egyeztethetők, egy új irányzatot teremtett: a
munkát mint par exellence a munkaszeretetre va ló nevelés eszközét fogni fel.

Magyar Tanítóképz6. 19



266zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

E szerint célunk a munkát úgy vinni bezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa népt'skola i okta tá s rendszerébe,
hogy az egyrészről a gyermekkerti munkák folytatása legyen, másrész
ről, hogy az arra alkalmas tantárgyak tanításával is kapcsolatba hozas-
sék, - azaz, hogy a gyermek természetes önmunkásságán s a maga-
feltalálás elvéri alapuló cselekvlJ érzékelés jogosultságánál fogva egyes
arra alkalmas tantárgyak didaktikai tehnikája benne koncentrálódjék.
A munkatanítás csakis úgy fogja tantervtoldalékos tulajdonságát elvesz-
teni, ha a természetében levő érzületi elemet célszerűen kihasználjuk
s úgy szervezzük, hogy ne zavarja a tanrendszer egységét, a népisko-
láét és a tanítőképzőét, sőt annak szerves tagjává váljék.

A négy föelv.

Tanügyi korruányunk ilyen irányu kisérletre szemelvén ki intéze-
tünket, kézimunkatanításunk tervezerét s indoklását következőkben ter-
jesztem elő.

Vezető elveink szerint a tanítóképzők ben csak olyan és csak oly
mérvű munkatanításnak van jogosultsága

r-ször, mely az intézetek s még előbb a népiskola eredeti céljával
és rendeltetésévei ellentétben nem áll,

2 szor, a hol az egyes munkatárgyak s az _egész munkasorozat
öná lló elkészítésére a tanítónövendék tényleg megtanítható,

·3-szor, melylyel a népiskola tanulmányi rendjébe be lehet illesz-
kedni s végül
. 4-szer, mely a nevelés általános erkölcsi céljának szemmel tartásán
kívül hathatós eszköze lehet annak, hogy az egyént majdan a nemzet
erkölcsi közösség ének keretén belül annak sajátos faji kultúrmunkájához
tudatosan vezesse el, még pedig azzal a fokozatossággal, melyet a
gyermek-lélek ösztön szerű foglalkozási vágyának természetes ösvényei
jelölnek.

Az elvek folyománya.

Mi ilyenekül a törzsgyökeres magyar gyermeknek játék-rnunka-
tárgyait tekintjük, a gyermeklélek megnyilatkozásának eddig még csak
etnográfiai figyelemre sem méltatott vadvirágait.

Ezek szerint a tanttóképzöi munkatanítás célját, módját, anyagát,
eszközét első sorban a népiskolai munkatanítás célja, tárgya, anyaga,
eszköze és módja határozza meg. A tanítás akadalyainak elhárításában
is, a mi a több fajta rnellékcéllal küzdő tanító képzésben különösebb
figyelemre méltó, első sorban az emitt felmerülő, de minimális akadályok
veendők figyelembe.

A mennyiben pedig a tanítónövendék fizikuma, az ez által meg-
határozott magasabb ösztönök és törekvések, az ő koruk által feltéte-
lezett esztétikai képzés, általában a mit fejlettebb igénynek szoktunk
mondaní, a szerkesztett munkarendszer altaJ teljes kielégítést - tegyük
fel - nem találnának: indokoltnak tartjuk a tanítóképzők kézimunka-
tanításának oly irányba való. terelését és kiegészítését, mely egyszerűbb
taneszközök készítéséhez vezet el. Ez utóbbira vonatkozó főbb érveink
azonban más irányúak lesznek, mint azt azonnal, a részletezéskor .még
jobban meglátjuk.



A rendszer két iránya.

Munkatanításunk tárgyai tehát egyrészrőlzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa magya r gyermekvzlág-
önkészítette sa já tos já téktá rgya i, másrészről egyszerűbb néP iskola z· tanesz-
közölt. Amazok felvétele az oktatás és nevelés kérdéseiben indokolódik,
emezek népiskoláink felszerelésének tudatosabbá tételére, szemtéltető
eszközcinknek az oktatás médjához közelebb hozására vonatkoznak.

Lássuk őket egyenként. .

A népiskolai vonatkozás részletezése.

Két metodikai igazságboi indulunk ki.
«Az egyetemes alap-ismeretek nyujtására rendelt népiskolában

egyetlen tantárgy tanítása sem lehet öncél.s .
«A népiskola tantárgyai közül egy sem maradhat elszigetelve, sőt

hatását az érvényesíti legigazabban, a melyik a többivel legtöbb érint·
kezésbe tud jönni.»

A kik a munkatanítást egyáltalán nem tartják a népiskola tan-
rendszerébe bevihetőnek, azok az első elv vel nem akarnak ellenkezésbe
jutni, mondván, hogy a munka mint a produktívitás egyik tényezője,
már magában is öncél, ::J. minthogy a hol a tantárgyak sorába avatták,
tényleg közgazdasági vonatkozással tették azt.

Mi a hivatkozott második tanítási igazsághoz való alkalmazkodás-
sal az elsőnek Scylla- és Charibdisét is elkerülni véljük. Ha t. i. a nép-
iskolai munka tanítást úgy szervezzük, hogy azzal mint aktt"v-érzékeléssel
egy csomó tantárgy kisérőjévé válhatik, úgy eltompítottuk annak öncélú
jellegét s csak mint eszközt viszszük be a tanítás rendszerébe.

Az aktiv-érzékelést s benne a cselekvés elvét így kivánjuk magya-
rázni.

Az ismeretszerzés lélektani folyamata minden téren a tárgyba való
belemélyedést kíván. A passzivitásban hagyó tanítas, még ha az muto-
gató szemléltetéssel van 'is összekötve, a legtöbbször nem emeli fel a
gyermek lelkét a figyelemnek elmélyedést in vol váló fokához. A szokásos
szemléltetéssel a tanítás kezdő fokain nem lehet megelégedni. A cselekvő
érzékelés s ezzel járó mozgékony asszociációk vannak hivatva a gyermek
lelkét a mélyebb meggondolás felé terelni. A mig· tehát a lélek pusztán
már a belső ösztönök folytán is ide el nem jut, még ahhoz a kellő
fegyelmezettség és begyakorlás hiányzik: addig jogosultnak tartható a
fejlődő lélek olyan galvanizálása, minőt a munkaló érzékelés képez. A
cselekvésnek ilyen tömör asszociációkhoz, elmélyedéshez. meggondolás hoz
vezető elve több-kevesebb hatással és természetszerűséggel minden tan-
tárgynál alkalmazható a beszéd- és értelemgyakorlatok, földrajz, ter-
mészetrajz, természettan s mértan tanításában. - Ha az aktív érzékelés-
nek így értelmezett elvét a tanítás általános elvei közé besor ozzuk, a
népiskolai tanítás művészete kitünő eszközt fog nyerni az oktatási rend-
szerbe lélektani indokolással szerves tagként behelyezhető munkataní-
tásban. .

Ha csak így fogjuk is fel a gyermekvilág életéből eredő s céltuda-
tosan csoportosított játékeszközöknek készítésére alapított munkatanítást,
már akkor is etikai célok felülkerekedését kell látni az eddig kirívő anA

19·
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materialisztikusak helyébe. De még tovább is megyünk, mert a magyar
gyermekvilág életéből vett játék-eszközöket tartalmuk és tipus-formájuk-
nál fogva azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAnemzeti nevelés hathatós eszközei gyanánt kivánjuk érvé-
nyesíteni, mert bennök s általuk a haza- és fajszeretet erényére való
nevelés egyik kiváló eszközét köthetjük a népiskolához. Talán nem
túlozunk, ha megkockáztatjuk a véleményt, miként az ily irányba terelt
népiskolai oktatási rendszer műiparunknak, iparrnűvészetünknek, sőt
iskolás művészetünknek nemzeti formában való megnyilatkozására is
hatni fog.

A nevelő-oktatás keretébe illeszkedést tartva szem .előtt, különösen
fontosnak tartjuk azután, hogy az emberi foglalkozások ezennmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAős munka-
tárgyainak előállítása nem tereli el a gyermeket - a kit népiskolás
évei alatt elvégre is gyermeknek kell tekinteni és annak meghagyni -
mondjuk ezen munkatanítás nem tereli el a gyermeket a reá nézve
abstrakt idomok ábrázolásához, mint minőket az ő lelki szemüvegén át
a házi-iparnak vagy szlöjdnek zpa rcz'kké képeznek.

Kinálkozó alkalom volna itt megemlékezni az aktiv érzékelés elvére
alapított munkarendszernek képzelmz' es érzülett' eleméről, mely mint egy
oázis vonja magához a gyermeket a folyton csak az értelmi hasznot
kereső oktatási rendszerünk sivatagjaból. Az eddigi kisérletek sikertelen-
ségének okait mi éppen. abban látjuk, hogy a munka motivumait nem a
gyermek lelkéből vették s a gyermeki foglalkozások céljava a produk-
tiv társadalomba helyezkedett nagy ember által felállított célokat tették,
figyelmen kívül hagyván már a gyermek első rendszeres muukaltatásá-
val is kapcsolatosan fellépő lelki hogylét, a hangulat-ébresztés követe-
lését, Keveset törődtek az ide vezető útnak megédesítésével. Sőt egye-
nesen az ellen dolgoztak. Ha elismerjük azt, hogya munkára is nevelni
kell az embereket, ha elismérjük a munkának nevelő. hatását: úgy az
első. lépéseknél az egyetlen igaz cél a munkaszeretethez való odaédes-
getés lehet. A mindvégig játékeszköz gyanánt használható rnunkaered-
mények nyomában kél ki a gyermek lelkében a munka ilyen szeretete,
mint az egyéni boldogulá st megelőző' fontossággal az egyén mindenkori
boldogságának elsőrangú alapja. Rendszerünk e pontban találkozik a
közgazdasági kérdéseknek mindent legyőző hatása alatt folyton terjesz-
kedő szocializmus és anarchizmus ellen való intézkedésekkel.

A mi ezek után a dolog népúkola i kivitelét s e réven az egész
problema magvát illeti, munkatanításunk rendszere alig áll akadályokkal
szemben, éppen abból folyólag, hogy itt a tehnikai vonatkozás a szeros
értelmű tanítás számlájárót jórészt átment a nevelésére.

Csak ezeket említjük.
Munka-sorozataink elkészítésének lehetősége szorosan lépést tart· a

gyermek testi erejével, kora által megszabott ügyességének, értelmének
s szépizlésének fejlődésével. E szubjektiv vonatkozás mellett tárgyi
érveink ezek: a kivitel hez szükséges anyagok és eszközök olcsón szeréz-
hetők be s a munka űzéséhez a külön iskolai műhely és berendezés
okvetlenül nem kiván ta tik meg. A külön kézimunka-tanító képzés kérdése
fel sem merül.

j Természetesnek kivánjuk tekinteni, hogy az így körvonalozott kéz-



ügyesítő oktatásnak is állandó célja, hogy a gyermek a tervszerű tanítás
(külön munkaórák) hatása alatt az egyes játéktárgyakat mindinkább több
ügyességgel, készséggel és izléssel tökéletesebb alakban s önállóan
tudja elkészíteni. Ebben a tekintetben a sikert a gyermekben termett
hajlamok mellett első sorban kétségkívül a tanító kézügyessége fogja
biztosítani. Erre a készségre a tanítóképző munkatermében úgy kell a
leendő tanítónak képesülnie, hogya fent vázolt célokat azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAgyakor ló-

úkolában már tanítónövendék korában úgy tudja előmozdítani, miként
azt egyéb tantárgyakból a próbatanítások révén - az eredményért
való 1elelősség élvénél fogva - megköveteljük tőle. Szóval ezzel a
munkatanítással a képző bevonul a gyakorlóiskolájába. .

Már eddig szerzett rövid tapasztalataink szerint sem tartjuk jogo-
san felvethetőnek azt a kérdést - legalább egész terjedelmében nem -
vajjon a tanítónövendék á lta lános kézügyességét kellő intenzitással szol-
gálhatja-e a mi munkatanításunk tananyaga és rendszere. Mert míg a
növendék ;1 nagyoló, egyelőre csak a helyes tervezést és értelmes szer-
kesztést kivánő munkákon kezdve a' magasabb eredményekig a mi
munkatárgyainkon eljut: addig kézfogásainak, szerszámot használni tudó
képességének, szemmértékének, forma-' és csínérzékének akkorát .kell
haladni, a minél többet a heti egy órához képest nem is tökéletesed-
hetik. Sőt munkanemeink természete az »á ltalános e kézügyesség nagyobb
fokát feltételezik, mint a munkasorozatait tisztán-pusztán egy, vagy
néhány iparágból válogató szlöjd. Mikor tehát munkanemeinket a tag-
lalt irányou túl is kiterjesztjük, arra egyáltalában nem a kézügyesség
fejlesztésének további szükségessége ösztönöz. A tanszerkészítésnél már
fokozatosan kihasználjuk az előzőleg adott kézügyességet.

S ezzel át is térünk a ta neszkó"z készítts kérdésére.cbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A ta n s z e r k é s z íté s .

A ki szemléltető taneszközeinket tehnológiai vonatkozásukban
tanulmányozta, tapasztalta, hogy azok sok rokon vonást tárnak fel a
gyermekek számára kész ülő u. n. norinbergi játék iparcikkekkel, melyek-
nek forrásai ismét a gyermek-kéz készítette játéktárgyakban keresendők.
Az a láncol at tehát, mely a gyermek sajátiagos játék munkatárgya,
gyári termékű játékszere és egyes taneszközök közt ipari vonatkozással
van, már magában is indokolja a tanítóképzői munkatanítás keretébe
felvenni a taneszközkészítést. A kik a kézimunka tanításban minden-
képen a hasznossági oldalt keresik, azok az emlí tett láncolat középső
tagjának, a gyermekjátékszer készí tésének kultíválása révén nyerhetnek
rendszerünkben megelégülést. Ennek az eléggé jövedelmes iparágnak
hazánkban ez idő szerint csak egy nyilvántartott műhelye van.

De a gyermekeknek szoros értelemben vett játék-munkatárgyai,
valamint miniatür házi- s gazdasági eszköz-utánzatai közt nem egy akad,
mely mint kész tanítási szeniléltető segédeszköz a legszorosabb kapcso-
latba hozható a népiskola egyes tantárgyainak pl. a reálstudiumoknak
tanítása közben alkalmazott didaktikai tehnikával. Midőn tehát a tanító-
képző munkasorozatába beállít juk a gyermekek sajátlagos játékeszközei-
ből fejleszthető egyszerű tan eszközök készítését, az iskola és a tanítás
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idevonatkozó szükséglete kielégítésének szempontjait hozzuk közelebbi
kapcsolatba eredeti eszménkkel: az aktiv érzékelés térfoglalásávat
Ugyanezért mondottuk fentebb, hogy szemléltető taneszközeink készírés-
módjának megismerése, azokat közelebb hozza az oktatás módjához s
annak fejlesztéséhez, Munkanemeink 2. csoportjánál ez a legfőbb érvünk.

Figyelembe vehető jelenség e pontnál még a következő is. A
gyakorlatban a szükség, a kényszer vagy az evolúció hozhatja a tanítót
abba a helyzetbe, hogy egy-egy új taneszköz eszméje fogan meg lel-
kében. A tehnikai irány ú képzettség hiánya sok ilyen életrevaló csirát
akasztott már meg további kifejlődésében s viszont az idea testté válá-
sának nagy előnyére van, ha a tanító általános kézügyességét némi
direkt vonatkozású gyakorlat· egészíti ki., Hazai tanszeriparunk sovány
történetéből több fajta számoló- és olvasó gépen kívül ilyennek tudható
be pl. a Zigmundik-féle sikerült tellurium keletkezése.

Munkanemeinknek főleg ezt a csoportját tekintjük végre olyanul.
melya megszerzettnmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAe általános s kézügyesség alapján a leendő tanítónak
egykor módot és alkalmat fog adni az egyéni hajlamban gyökerezőzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
ó·nképzésre.SRQPONMLKJIHGFEDCBA

A munka-rendseer.

A mindkét vonatkozásban íormulázott cél megvalósításáról azaz
a tanítónövendékek foglalkoztatásáról, és a munka vezetéséről a követ-
kezőket említjük.

Munkaanyagunk soknemű, a szerint a mint maga a gyermek és
kora, a helyi, természeti, és időszaki viszonyok szerint a legváltozatosabb
anyagokból dolgozik, milyenek a homok, föld, anyag, kavics, szalma,
egyes növényi alkatrészek. papír, ta stb. Rendszeresen mégis 4 anyagot
kultiválunk : a puha papírt, vékonyabb és vastagabb kéregpapírt (karton
és. dekli), az agyagot és fát. Az ezekkel való bánni tudás a leginkább
képző erejű s természetük, szerszám aik, segédanyagaik (pl. a kötő-,
ragasztó- és festőanyagok) kiismerése a többi anyaggal való bánásra is
képesít. Agyag helyett kivánatosnak mutatkozik a szobrász termekből
ismert plasztilin használata. A képlékenységét hosszabb ideig megtartó
mintázó-agyagból növendékenként 1- 1 kl gr. bőven elég.

Az anyagok és szerszárnok természete, egészség-védelem, használási
mód, javítás, beszerzési források, árak stb. alkalmi ismertetésben része-
sülnek.

A tanítá s osztályonként folyik, de kivánatosnak tartjuk, hogy
14-16-os csoportokban történjék az.

Minthogy a rendszeres munkatanítás kétfelé ágaz~k: az egyik a
szükséges ismeretek megértetésére és elmebeli elsajátíttatásara, a ma sik
pedig az ügyes, tetszetős kiállításra, szóval a tanító tanítására és a
növendék foglalkozására vonatkozik, azért résen kell állani, hogy e két
irányzat az oktatás menete alatt kellő egyensúlyban legyen. Ezek a
tények követelik, hogya tanár a tanulók munkálkodását folyton figyelje,
irányítsa, szóbeli külön magyarázatokkal, demonstrációkkal éljen, közöt-
tük megforduljon. Annál is inkább, mivel a növendék előtt sok termé-
szetesnek látszó dolog csak többszöri elkészítés után válik érthetővé.
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Hogya tanítás. ilyen előadó. előmutató s egyesleg segitő alakja a népes
osztályok növendékei részéről is tudatos utánzás ba és önmunkásságba
érzelmi hátterül szolg áló serkentő sikerbe nyerjen már kezdetben is
folytatódást, kivánatosnak tartom, hogy e tehnikai természetű tanítás hoz
segítségűl egy értelmes s jó modorú iparossegéd, mint művezető alkal-
maztassék. Ilyenül első sorban asztalos-segéd kinálkozik. Ha ez azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
művezető-segéd állandó foglalkozást nyerhetne az intézetnél. úgy az
asztalos-műhelylyé kifejlesztett munka-teremben az intézet butorzatának
s felszerelésének javításait is eszközölhetné, sőt ujabb szakbavágó beruhá-
zásokat is foganatosíthatna. Első feladata azonban az egyéni tanításban való
segédkezés lévén, ez alapon mint bejá ro munká s is sikerrel volna alkalmaz-
ható. Ha benne az egyéni arravalóság kellő értelmességgel párosul, rend-
szerünk szellemében valamennyi munkanemünkre rövid időn kioktatható.

Ezt a képzők szervezetébe is belevágó kérdést intéző köreinknek
annál inkább ajánlom figyelmébe. mivel az alkalmazandó művezető segédet,
munkakörének kőrülírása által. fejlődő természettudományi szertárainkban
is ezek intenziv kialakulásának előnyére sikerrel lehetne foglalkoztatni.

Visszatérve az oktatás vezetésére: az egyszerűbb munka tárgyakat
mindenki egyesjeg külön készíti el. Az összetetteket kettesével, hár-
masával vagy csoportonkint a munkamegosztás elve szerint állíttat juk
elő. Ez különösen a tanszerekre vonatkozik. Jó hatással alkalmazható
azon eljárás, hogyakészülő munkákat kölcsönös birálatra más növen-
déknek adjuk áto

Magától értetődőnek tekintjük, hogy az egész munkásság a munka-
teremben folyik le s házi elkészítésre mit sem adunk fel a növendékek.
nek. Viszont szoktat juk őket, hogy a készítendő tárgyakról rajzvázlato-
kat készítsenek mértékekkel és hogy az elkészítés menetéről, a részletek
egymásutánjáról rövid jegyzeteket vegyenek fel.

Munkatárgyaink rajzait, esetleg szerkesztési vázlataikat a munka-
terembe kiaggatjuk. Igyekezünk állandó szemléletul egy lehető tömör
munkasorozatot összeállítani. E czélból kívánatos, hogy az eperjesi
tanítónöképzöben deponált Láng-féle gyermekjáték gyüjtemény a mi
intézetünkhöz mint úttörőhöz helyeztessék áto

A rendelkezésre álló s osztályonként kiutalt hetinmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1-1 órához
képest - mi évenként 35-36 s igy négy éven át 130-140 óránál
alig megy többre - a tehnika i fokoza toka t munkasorozataink genetikus
összeállításával igyekszünk biztosítani. .•

Az összes gyakorlatokat, főleg az .első csoportbelieket magában
foglaló állandó és változatlan munka -soroza tunk nincs, ahhoz képest,
hogy a gyermeki munkásság, honnét munkatárgyainkat veszszük, szinte
kimeríthetlenűl tág mező s az még teljesen átkutatva nincs is. Azután
azt sem akarjuk, hogy az u. n. állandó tanmenetek tekintélyi természe-
téből folyólag majd a tanító a gyermeklélek természetes munkásságát
túlhajtott uniformizálással agyonkorlátozza. Sőt utalunk arra, hogy ők
is a vezérkönyvül használt Láng-féle munkaban kifejtett természetes
alapon fejleszszék majd tovább az elvet: a munka tanítá st ·a cselekvő-
érzékelés révén bevz1zni a tanítá s rendszerébe· s a munka szeretetre. va ló
nevelésnek a nevelés á lta lános eszközei közt előkelőbb helyet bz'ztosítam·.
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A m u n k a -s o r o z a t .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Ez időszerint, tekintettel arra is, hogy felsőbb osztályos növen-
dékeinkben fokozatosan kevesebb idő alatt kell a dolgot keresztül vinni
a következő munka-sorozatokból válogat juk az órai tananyagokat, mint
tanítási egységeket.

1. Papírmunka.

A munka jellege: papírhajtogatás. tépés, vágás, nyirás, alakítás
és ragasztás.

Anyag: puha ujságpapír, merev irő és szines papír. Dextrin és
gummi-mézga.

Eszköz: zsebkés és olló. A papírszeldeléshez papírvágó kés (csont-,
fao) vagy névjegy alakú karton is használható.

Tananyag:
I. Népiskolai munkatanítási tárgyak s e réven a gyermek-játék-

készítés irányzatával: Pattogtató Harmonika. Legyező. Csákó. Püspök-
sűveg (dárdahegy). M·alak. Nealak. Kuglóf, Csuda-néző. Táska. Egyes-
és kettes-hajó. Csóka. Sótartó. Tátogato-madár (pokol és mennyország).
Kabát és nadrág. Légyház. Sárkány fark-lánc. Fonott-tálca. Sakktábla-
lap. Csillagkereszt.

2. Taneszközkészítő irányzattal: A fentiek közül a csákó mint
3-szög, a püspöksüveg mint 5-szög, a csuda-néző mint kalejdoszkop, a
légyház mint egyenközlap. Továbbá lepke- és bogár-dütni. Portartó.
levélboríték. Hajító nyílvessző-vég. Szélmalom. Forgó-kígyó és sárkány
(szögletes és fejes) mint vegyes munkatárgy.

II. Kartonmunka •

. A munka jellege: mértani tervezés, ékszerkesztés, kivágás, alak í-
tás, ragasztás, bevonás.

Anyag: karton, vékonyabb és vastagabb kéregpapír. egyszínű,
márványozott és bőrpapír. Dextrin,gummi-mézga és enyv.

Eszközök: vékony-papír- és kéregpapírvágó kés, olló, simítócsont,
illetve fa, fejes 60 és 45 fokú vonalzó, vasvonalző, mérő- és rajzoló-
körző.

Tananyag:
1. Népiskolai munkatanítási irányzattal: Négyzetlap. Téglalap.

Dülény. Különféle 3-szög, szabályos 6- és 5-szög, úgyis mint geometriai
szemleltető eszközök. Szélkerék. Kartonra felhúzott rajzok (katonák stb.)
kivágása. Három-királyok csillaga. Egy Garam-meuti ház. Betlehem vagy
a városi gyermek igényei szerint egy gyermek-szinház mint vegyes
munka.

2. Taneszközkészítő irányzattal: Kartonlapok mint taneszközök
háttere. Szeniléltető táblák, térképek felhúzása kéregpapírra és vászonra
(kassírozás), jegechálózati alakok (geometriai testek) s .tengelyrendszerek.
Födél nélküli skatulyák ásványok hoz. Hatszög-tálcák tojás gyüjtemény-
hez. Uvegfedeles dobozak maggyüjteményül. Toló-skatulya. Kézi rovar-



doboz fedéllappal és lehajló zárofödéllel. Bogárfeszítő doboz turfatetővel.
Dobozok és gyüjteményes fiókok bélelése. Vízemlő gép, gőzgép, cölöp-
lakás mintája a karton-alakitás teréről, mint vegyes-munkatárgy. A kör-
nyék domború-térképe kéregpapírból. .

lll. Agyagmunka.

A munka jellege főleg az újjal való alakításra vonatkozik .. Ha a
tanulók éles megfigyelő képessége, értelmes látása, az apró részletekig
elvihető helyes feltogása megengedi, a képzelet és közvetve a térérzék-
nek fokozott mértékben való nevelése céljából kisérletek tétetnek könnyű
ékítményi elemek mintázásában. Ez esetben a munka jellege: alap-
készítés, agyag-felrakás, a körvonalak kirajzolása, kinagyolás, formálás,
agyag konzerválás ; gipszöntés, a negativum és a pozitivum.

Anyag: képlékeny agyag (új-bányai), illetve plasztilin.
Eszközök: a mintázófák.
A tananyag a munkajellegnél említettekhez képest mindkét irány-

ban főleg ismert gyümö1csformák s .egyszerű mértani síkok és testek
köréből vétetik. Különlegesen a tanszerkészítés céljából elkészül a kör-
nyék domborzati viszonyait feltüntető ideiglenes relif, a gyakorló iskola
vonatkozó tanúlmányával kapcsolatban s a kartonmunkáknál említett
állandónmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAdcrnború térkép előtanúlmányaként. Jobb tehetségű növendékek
kisérletet tesznek elemi ékítmények mintázásában is.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

'J egyzet: Az agyagmunkát be vezető föld illetve homok- és kavics-
munkát a gyakorló-iskolás gyermekek gyülekező s óraközi szabad-téri
játékainál irányítják a soros megfigyelők.

IV. Famunka.

A munka jellege: faragás, fűrészelés, vonókés-, reszelő-, fúró- és
véső-kezelés, gyalulás, szegezés, enyvezés, egyszerű kötés.

Munka-anyag: különféle fanemek és asztal os enyv. A vegyes
munkatárgyakhoz üveg, bőr s egyéb használatos anyagok és szerek.

Eszközök: faragó-kés. kézi fürészek, vonó- kés, amerikai vonókés-
gyalu, asztales-gyalu, reszelő, szögelő, véső, fúró, kalapács, faragó-fejsze,
esetleg az asztalos műhely egyéb szerszámai s felszerelése.

Tananyag:
J. Népiskolai munkatanítási irányzattal: a ) játékeszközök természe-

tes nagyságban: ostornyél. Zászlónyél. Brúgatyú. Csattogtató. Bodza-
puska. Kard. Puska, Nyíl vesszővel. Pige. b] Gazdasági s egyéb eszköz-
utánzatok kis méretben: Kereszt. Lapát. Asó. Szénvonó. Fejsze Suly-
koló. Szapulófa. Kézi mángorló-fa. Kés. Villa. Gerebl. e. Létra. Léc-
ajtó. Eke-taliga. Borona. Méh-kaptár. Egyéb eszközök a gazdasági udvar
berendezéséből.

2. Tanszerkészítő irányzattal: számoló pálczikák kötegenként. Négy-
szőg-vonalzó, Lapos-vonalzó Papírsirnítő- és vágó-kés Méter-rúd Szél-
kerék. Emelő. Mozgó-csiga. Csigasor. Mérleg. Inga. Golyósor. Lejtő.
Csavar. Kémcsőtartó-polc. Novénysajto. Lepkefeszítő deszka (szilárd
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és állítható). Az iskolai rovargyüjtemény szekrényfiókja. Sötét kamra.
Vegyes munkatárgyak : Villamos inga. Villamosság-rnutató (elektroskop).
Villamos-lepény. Volta-oszlop. Franklin-tábla, Leideni palaczk.nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

*A mi a feltüntetett munkasorozatoknakzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAosztá lyonként va ló tagoló-

dá sá t illeti, álljanak itt a következők:
Elvileg minden osztály mind a 4 anyaggal dolgozik. Mégis a puha

papír sorozatát az 1. osztály egészen feldolgozza s a tanszerkészítés
teljes dimenziójában főleg a IH. és IV. évfolyam munkásságát köti le.

Hogy az' egyes osztályoknak miért nem jelöltünk ki fix-anyagot,
az a többi közt első sorban az osztályok változó létszámából folyik, a
mennyiben az osztály tanítás keretében is teljes érvény re jutó egyéni oktatás
jellege az ilyen tehnikai irányú tantárgynál az összmunkaeredményt erősen
befolyásolja. A hivatalos hazugság terére pedig nem akarunk ratérni.

A tényleg feldolgozható tanmeneti anyagról ennél a tárgynál az
évharmadi, illetve évvégi beszámoló jelentések vannak hivatva számot adni.

Irodalom.

Beszámolunk végezetül for rá sa inkról. Szokatlan sőt talán nagyzas-
nak minősíthető eljárás ilyen rövid cikk meg írásá-iál, annál inkább, mivel
az irodalmi tisztesség ellen sem vétenénk, ha azokat felemlítetlenül
hagynók. Azok közlésével egyedül az a célunk, hogya hol és a kik a
kifejtett irányban megindúlnak, azokból a még járatlan mezőn az eszmé-
hez és annak valósítasához részletesebb tanácsokat szerezhessenek. Ezzel
egyjelentőségünek fogjuk azonban azt tartani, ha készítményeinkből az
érdeklődő és kísérletet tevő intézeteknek egy-egy minta-sorozatot bocsát-
hatunk majd rendelkezésre. A közel jövőben talán lesz erre is módunk,
jóllehet legnagyobb fontossagot annak fogunk tulajdonítani, ha az egyes
intézetek részéről, tehát az ország különböző vidékein gyűjtések eszkö-
zoltetnek a munkatárgyakról.

Forrá sok: 1. Az állami tanítóképzők 1882. évi tanterve.
2. Az állami elemi iskolai tanító- és tanítónóképző-intézetek tan-

terve, mint az Orsz. Közoktatási Tanács Állandó Bizottságának javaslata.
3. Elnökségünk {elterjesztése az előbbi tantervjavaslat tárgyában

(Magyar Tanítóképző 1901. V. füzet).
4. Guttenberg Pál: a kézimunkára nevelő orsz, egyesület 190I. évi

besztercebányai tanító-tanfolyamának munkaterve (Népnevelők Lapja
1901. 527· lap.) s 1901 nov. 5-ről kelt körlevele.

5. Láng Mihály: a munkaszeretetre való nevelés módja.
6. Veress Ferenc: taneszközkészítés-útmutató.
7· Az iparoktatás az 1899- 190 I. években, kiadja a kereskedelem-

ügyi m. kir. Minister. .
8. Krausz Sándornak a tanterv elméletéről, a részletes helyi tan-

tervről, módszeres földolgozásáról megjelent cikkei (Magyar Tanító-
képző 1901. VI. VII. 1902. 1.NMLKJIHGFEDCBAftV

Léva, 1902. febr. 15. Krick Jenő.

1 Kérjük t. kartársainkat, hogy az úttörő tervezethez hozzá szólani s esetleg
hasonló tárgyú -helyi vagy sematikus terveket bemutatni sziveskedjenek. Szerk,
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A tanítóképzésről és a ta n ító k é p z ö - in té z e te k r ö l .

Az 1900-1901. évi értesítők ismertetése.

II. A k é p z ő - in té z e te k á lla p o ta .

31. Selrnecbánya, Ág. hitv. ev. Iyceum. A lyceummal kapcso-
latos tanítóképzőben a növendékek. a latin és görögöt kivéve, minden
tantárgyat a Iyceumi V., VI.. VII. és VIlI. osztálybeli tanulókkal
együtt hallgatták.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Taná r i ka r . A tanítóképzőnek nincs önálló tanári kara.
Tanulók. I. oszt. 12 növ.; ezek mindannyian magántanulók és még

hosed közöttükNMLKJIHGFEDCBAII nótanuló van (1) II. oszt. 4 nőv.; ezek között 1 magán-
tanuló ; Ill, oszt. 4 növ.; ezek között 2 magántanuló ; IV. oszt. 4
tanuló. A 24 tanuló vallásra nézve ágo hitv. ev. Más adatokat nem
találok.

.32. S e p s is z e n tg y ö r g y . M. kir. áll. el. tanítőnőképző-intézet.
A taná r i testület a hitoktatók on kivül 4 tagból áll, ezek közül kettő
óraadó.

Tanulók. 1. oszt. 44 növ. Előképzettség szerint: polgári leány-
iskolát végzett 40, felső leányiskolát 4. Vallásra nézve: róm. kath. 14,
ev. ref. 26, unit. 4. Anyanyelvre nézve: magyar 44. A szülők polg.
állása szerint: tanító 16, pap 4, ügyvéd 1, gazdatiszt 1, földbirtokos 5,
irnok 1, pénztárnok 1, kereskedő 2, iparos 4, tanító özvegye 3, ügyvéd
özvegye 1, földbirtokos özvegye 3, erdőőr 1, szolga 1.

Epület, udva r , keTt. Önálló épület nincs; az intézet ideiglenes en
van elhelyezve. Az intézetnek kerthelyisége nincs.

Seer tdra é, könyvtá rak. A kezdő intézetnek berendezése kezdet-
leges.

Interná tus, externdtus, segélyezés. A kezdő tanévre felvett 20 ben-
lakó növendék elhelyezésére az intézet csak egy hálóteremmel és egy
ebédlővel rendelkezik. A nap legnagyobb részét a növendékeknek a
hálóterembell kell tölteniök. A 20 benlakó növendék teljes ellátásban
részesül havi 20 korona élelmezési és 3 korona mosásdíjért.

33. S o p r o n . Ág. hitv. ev. tanítóképző-intézet. A tanári kar 4 rendes,
4 rendkivűli tanárból áll.

Tanulók. Beiratkozott 98, eltávozott 2, elbocsáttatott 1 , az év
végén jelen volt 95; vallásra nézve: ágo hitv. ev. 95,"róm. kath. 1,
izr. 1; anyanyelvre nézve: magyar 64, német 19, tót II, vend 1;

a szülők polgári állására nézve: tanító 19, lelkész 6, iparos 27, kis-
birtokos, földmíves 32, más egyéb II.

Épület, udva r , ker t. Az intézetnek önálló (de a mai viszonyokhoz
mérten szűk) épülete van, udvarral s kerttel körülvéve.

Sser ta ra e, könyvtá rak. Az intézeti konyvtár, az ifjusági könyvtár,
a zeneműtár, a természettudományi szertár ez évben is gyarapodtak.

Interná tus, externdtus. A növendékek közül a lefolyt évben 65-en
laktak az intézetben, a többi künlakó volt. A növendékek élelmezése
a főiskolai alumneumban történt.

Segélyezés, ösztöndijak, juta lmak. Az intézetnek külön köztartása
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nem lévén, a növendékek élelmezése a főiskolai alumneumban tör-
tént és pedig kivétel nélkül díjleengedés mellett. Ugyanis 160 koro-
nányi évi tartásdíjból az isk.· bizottság 49 növendéknek elengedett
40-40 koronát, 20 növendéknek 80-80 koronát, 14 növendéknek
120- I 20 koronát, 7 növendéket pedig ingyenesnek- vett fel. Eszerint
a díjleengedés 6360 koronát képvisel.

A növendékek ellátása reggeliből, ebédból és vacsorából állott.
Reggel fejenként 0'3 liter tejet és zsemlyét kaptak.

Ösztöndíj címén az 1900 - 190 I. iskolai évben növendékei nk közül
harmincnyolcan összesen 1505 korona 10 fillérbe részesültek.

A Pálfy-kör segélyező alapja könyvekkel látta el a legszegényebb
tanulókat.

34.cbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAS z a b a d k a . M. kir. áll. tanítóndképző-Intézet.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA tanán' ka r

.a hitoktatókkal együtt 14 tagból állott. .
Tanulók. Létszám 191. Vallás szerint: r. kath. 119, görög kath.

4, görög kel. 10, ev. ref, ~I, ágo hitv. ev. Il, unit. 1, izr. 25; anya-
nyelv szerint: magyar 165, német 12, szerb 8, bunyevác 5, tót 1; a
szülők polg. állása szerint: földbirtokos 16, áll. tisztviselő 17, magán-
tisztviselő 32, lelkész 5, tanító 46, kereskedő 18, iparos 12, földműves
3, egyéb foglalkozásu 35.

Epület, udva r , kér t. Az intézetnek modern új épülete, tágas udvara
és nagy kertje van.

Sser ta ra é, kónyvtá rak. A könyvtár, természetrajzi szertár, termé-
szettani szertár, vegytani szertár, zeneszertár, rajzszertár, kézimunka-
szertár, tornaszertár ez évben is gyarapodást mutatnak.

Interná tus, externdtus, Az intézetnek jól berendezett internátus a van.
Segélyezés, öSztóndíjak. A növendékek segélyezése többféle módon

történt, ugyanis államsegély ben részesü It 88 növendék. Besán-féle :
ösztöndíjat kapott 1 növendék 200 koronával. Rudics-féle ösztöndíjat
kapott 2 növendék, egyik 800, a másik 100 koronát, ingyenes ebédet
kapott 2 bejáró növendék.

Az állami segély következő módon oszlott meg osztályonkint :

Ingyenes ellátásban részesült 3 növendék.
Havi 32 korona segélyben részesült 2nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA,.
Havi 21 ,. ,. ,. 10 ,.

Havi II ,. ~ ,. 3 ,.

Összesen 18 növendék.

II. osztályban:

Ingyenes ellátásban részesü It 5 növendék.
Havi 32 korona segélyben részesü It 2 ,.
Havi 21 ,. ,. ,. 6 ,.

Havi II ~ ~ ,. 4 ,.

Összesen 17 növendék.
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Ill. osztályban:

Ingyenes ellátásban részesü It lO növendék.

Havi 32 korona segélyben részesült 5nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA~

Havi 21 ~ ~ ,.
7

,.
Havi I I » .:> 4 ,.

Összesen 26 növendék.

IV. osztályban:

Ingyenes ellátásban részesü It I I növendék.

Havi 32 korona segélyben részesült I 4
,.

Havi 21 ,. ,. :> 5 »

Havi I I » » » 7 :>

Összesen 27 növendék.

35.cbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAS z a r v a s . Ág. hitv. ev. főgimnázium.
A szarvasi tanítóképző a főgimnázium felső osztályai val kapcso-

latos. Szervezete többé-kevésbé a selmeci tanítóképzővel azonos.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Tanulók. Létszáma 35., ebből 12 a magántanuló.

36. S z e g e d . Kir. kath. tanítóképző-intézet. A taná r i ka r 7 tag-
ból áll.

Tanulók. Létszám : év elején lOI, év végén 97. Vallas szerint:
r. kath. 93, gör. kel. 1, ev. ref. 1, ágo hit. ev. 2; nyelv szerint:
magyar 54, német 40, szerb 1, bolgár 2; a szülők polg. állása szerint:
tanító 15, iparos 23. földműves 31, kereskedő 5, hivatalnok II, egyéb 12.

Épület, udva r , ker t. A multról ösmert viszonyok változatlanok.
Sser tdra e, kö'nyvtá rak ez évben is gyarapodást mutatnak. Az e

célra fordított összeg 600 korona. .
Interná tus, externdtus, Az internátusban 52 növendék lakott. A be-

rendezés egyszerű.
Segélyezés, ö'sztö·ndíjak. Dessewffy Sándor megyéspüspök a tanuló-

kat 3120 koronával segélyezte. Ezen kívűl 5 növendék 84 koronás
ösztöndíjat kapott.

37. S z é k e ly -K e r e s z tú r . M. kir. áll. tanítóképző-intézet. A
tanári kar a hitoktatókkal együtt 13 tagból állott. .•

Tanulók. Létszám: év elején lO6, év végén 103. Vallás szerint:
r. kath. 18, g. kath. 1, g. kel. 4, ágo hitv. ev. 2, ev. ref. 43, unit. 38;
anyanyelv szerint: magyar 99, német 2, román 5. Az 1. osztályba fel-
vett valamennyi tanuló a törvénykövetelte előképzettséggel birt. A szülők
polg. állása szerint: földmívelő 62, tisztviselő 4, pap 5, tanár-tanító 14,
iparos I 1, más egyéb lO.

Épütet, udva r , ker t. Az intézetnek 1878 óta saját épülete van;
de ez ma már szűknek bizonyult. Az udvar elég tágas és árnyas. A
kert területe 4 kataszt. hold, az intézettől 4 km. távolságra van .

.Seer tdra é, könyvtá rak. A terrnészetrajai, természettani és vegytani
szertár 3 szük szobában van elhelyezve. A könyvtár 2,szobában 10
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szekrényben van elhelyezve. Különben a rendes évi gyarapodás ész-
lelhető.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Interná tus, externdtus .. A tanuló ifjuság együttlakása bérházban
van berendezve; de ha az jó is volt, mikor 1887-ben kibéreltetett, ma
már nem alkalmas: akkor volt 51 növendék s el tudták ott helyezni
őket, de a jelen tanévben mar 106-ra emelkedett a létszám, s azok
közül csak 56-ot szoríthatnak be az együttlakásra s 50 szerteszét lakott
a községben.

Segélyezés, juta lmak. A segélyek fedezésére a miniszter a jelen
iskolai evi költségvetésben engedélyezett 12.274 koronát, gyógyszerekre
és betegápolási költségek re 100 kor. és fizette az együttlakás évi haszon-
bérét, 1000 koronát.

A 106 tanuló közűl az együttlakás jótéteményében részesűlt 56
ifju, fehérnemű-mosatásban 76 s gyógykezeltetett 58 és pénzsegélyt
nyert 99 ifju.

Havi részletekben kiadatott pénzsegély egész iskolai év alatt 10,698
korona, az együttlakás tisztán tartása, futése, világítás a, butorok javí-
tása és a fehérnernű-mosatás kerűlt 1971 korona 91 fillér, orvosi gyógy-
szerekért, 30 százalék engedményt leszámítva, fizettetett 59 korona 96
fillér; ennélfogva az egész évi segélyezés összege 13,729 korona
87 fillér.

Ha ez összeget osztjuk a segélyezett ifjak számával, 99-el, kitűnik,
hogy az intézetben a jelen iskolai évben egy ifjura átlag 1~8 kor.
68 fillér esett, havonkint pedig 13 kor. 86 fillér.

A pénzsegélyt nyert 99 ifju közül havi segélye volt 24·nek 14
korona, 38~nak 12 korona, 31-nek 10 korona, 5-nek 6 korona ésr-nek
4 korona.

38.cbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAZ n ió v á r a lja . M. kir. állami tanítóképző-intézet. A taná r t' ka r
a hitoktatókkal együtt 12 tagból állott .

. TanuIM. Felvételért folyamodott 134, felvétetett 127, jelentkezett
s beiratott 113, alsóbb osztályokból fellepett 74, osztályt ismételt 1,
magán uton tett vizsgát 4, más intézetból jött 2, az első osztályba fel-
vettek mindannyian a törvény követelte előképzettséggel birtak. Vizsgá-
latot tett az év végén 109. Vallás szerint : r. kath. 84, ágo hitv. ev. 20,

ev. ref, 4, izraelita 1; nyelvi viszonyok szerint: magyar 30, tót 68,
német 10, cseh 1; a szülők polgári állása szerint: tanító, tanár, kis-
dedóvó 31, őstermelő 19, iparos 22, tisztviselő 9, más értelmiség 13,
egyéb IS.

Épület, udva r , ker t. Az intézetnek önálló épülete, udvara és kertje
van. Változtatás nem történt. Az intézet gazdaságát jövedelmezően
kezeli. Osszesen 165 q. burgonyát termeltek. A gazdaság jövedelme
2520.77 korona.

Interná tus, externdtus, A 109 növendék közűl 99 az intézetben, 10
a városban lakott.

Segélyezés iJ sztiJndíjak. Teljes állami segélyt élvezett 56 növendék,
felet 40. Egy-egy növendék évi tartása átlag 281.37 k.-ba kerűlt. A
növendékek között nehány ösztöndíjat is osztottak szét.
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39.cbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAU n g v á r . Kir. görög kath .. kántor-tanítóképző-intézet.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA taná r i
ka r 10 tagból áll, kik között egy ipartanítónó is van.

Tanuiók. Létszám 135. Vallásra nézve: g. k.nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIll, r. k. 13, ev.
ref. II; kimaradt 7; a tanév végére maradt 128; anyanyelvre nézve;
magyar 57, ruthén 68, tót 9, német 1.

Magántanuló 29, ezek között 23 nő. (1)
Épűlet udva r , ker t. Ujabb átalakitás nem történt.
Szer tá rak, kö'nyvtá rak ez évben is gyarapodtak.
interná tus, externdtus , Az intézetnek internátussal kapcsolatos táp-

intézete van.
Segélyezéz, ösztöndíjak. 76 növ. részesűlt teljes ellátásban, 70 növ.

évi 80 kor. fizetés mellett vétetett fel; ezen kívűl többen részesűltek
kisebb kedvezményekben úgy, hogy összesen 170 növ. nyert ellátást a
tápintézetben.

Sopron.
(Folyt. köv.)

Sz'mkó Endre.SRQPONMLKJIHGFEDCBA

A. k a th . ta n ü g y i ta n á c s ü lé s e .

Az cOrszágos katholikus tanügyi tanács» április hó 22-én tartotta
Budapesten a Szent-István- Társulat palotajában ülését, melyen a 25
tanácstagból 18-an jelentek meg, élükön dr. Stez'nberger Ferenc apát-
kanonok egyházi és Ember Károly tanítónőképző tanár világi elnök-
kel. Jelen voltak: Dö'brőssy Alajos tb. kanonok, tanítóképző igazgató
(Pécs), Guzsvenztz Vilmos tkp. igazgató (Esztergom), Számborovszky
Dezső tanító (Nagyvárad), Tóth Géza tanító (jaszó], Ga l/er Kristóf tkp.
igazgató (Szeged). Erdődy János tkp. igazg atő-tanár (Esztergom), dr.
Pur t Iván (Budapest), Gerely József (Budapest), Drez'szz'ger Ferenc tkp.
tanár (Kalocsa), dr. Karácson Imre esperes-plébános, volt tkp, igazgató
(Peér), Ber ta lan Vince tkp. tanár jEsztergom), Barabá s Gybrgy igaz-
gató-tanító (Sárvár), dr. Weszely Odön tanár (Budapest), Győr jJy János
tanító (Budapest).

A napirenden fontos, a tanítóképzést életbevágóan érintő kérdé-
sek voltak s igy örömmel vette a tanács az elnökség azon bejelentését,
hogy a tanügyi tanács működése iránt úgy a püspöki kar, élén a két
bibornokkal, mint a tanító-egyesületek, részint élőszóval, részint irás-
ban fejezték ki megelégedésüket és hogy a c TanÍlóképesítő vizsgá la tz
szabá lyza t»-ot, melyet a tanács fölterjesztett, a püspöki konferencia
tárgyalta és elfogadta. Ezen bejelentés hangulataból indult meg a tanács-
kozás a püspöki kartói leküldött tanítási tervek fölött. A tanítóképzők
tanítási tervének a c Tanugyi Tanács» véleménye szerint, két tanterv
alapján kell elkészülnic : az 1895-ki katholikus «Revideált Tervezet»,
mely azonban hivatalosan nem publikáltatott és az 1900 ki új állami
tanítási tervezet alapján. A revizió és a tervezet előkészítésével a e Tan-
ügyi Tanács» egy szűkebb bizottságot küldott ki, melyeknek tagjai:
Guzsvenitz Vilmos, Keményfy Kálmán .D. és Ember Károly. E bizottság
munkálatát a tanács «Tanítóképző szakosztálya» elé terjeszti, mely azt
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letárgyalva, elfogadásra a cTanügyi Tanács», illetve a «Tanítók Orszá-
gos Százas Bizottságav-nak fogja ajánlani.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAGuzsvenitz Vilmos igazgató
(Esztergom) az adott két tervezeten kivül általános irányító elveket is
kér a szükebb bizottság számára. Indítványozza, hogy a tanítási 'tervet
olyképpen kellene szakszerűen átalakítani, hogy az általános műveltsé-
get és a pedagogiai alaki tudást szoigáló tárgyak tanítása lehetőleg
már a Ill. évfolyammal befejeződjék s a IV.' évfolyam javarészben a
gyakorlati fellépésekre, 'az öná1l6ságot fejlesztő intenziv szakképzésre
fordíttassék. Tovább képző targyak gyanánt csak a hittan (különös
tekintettel a hitvédelemre és sociologiára) és a nemzeti vonatkozású
tárgyak: az irodalom, a nemzeti történelem és a zene maradnának meg.
Ezen elv hivatva van a képzők szakjellegét kidomborítani s alapul
szolgálhatna a kéjJesítő vzfJ Jgá la tok reformjának. Szerinte azért nincs meg
a tanít6ságban a továbbképzési hajlam, mivel az eddigi tanterv szerint
a képző utolsó évfolyamán sem engedünk tért az önálló munkálkodásra,
hanem még ott is folytonos leckézéssel bibelődünk; s a helyett, hogy
az önmunkálkodásnak szabad teret ....adva, már a növendékben kifejtesz-
tenénk a t anít6i öntudatot, a tárgyak tulhalmozásával kiölünk minden
munkaked vet. Ebből származik szerinte az a szellemi tétlenség, a mely-
ről ujabban annyit panaszkodnak. Az indítvány támogatására Dreisziger

Ferenc tanár (Kalocsa) Karácson Imre esperes, volt győri igazgat 6
(Peér), Erdődy János igazgató-tanár (Kassa), Ember Károly (Budapest)
szólaltak fel.

Dreiseiger régi ideálját látja az indítványnyal közelebb hozni, el-
fogadását melegen ajánlja. Karácson Imre szomorú an tapasztalja, hogy
az ifjuság, ha kikerül a képzőból. búcsút mond a könyvnek és az ön-
képzésnek,' búcsút főleg azért, mert az utolsó évet is folytonos emlé-
zéssel tölti, mi részben elkedvetlenitiaz életben a további tanulástól.
A IV. évfolyamnak Guzsvenitz indítványa alapján való berendezése
kedvet ád az ifjuságnak az öná1l6ságon alapuló további önképzésre.
Ohajtja, hogy a tanítóképzők nagyobb önáll6ságot öntsenek az ifju-
ságba. Barabá s megjegyzi, hogya mondott okon kivül, a sanyarú
anyagi viszonyok is gátolják a tanító önképzését, Erdődy János mele-
gen pártolja Guzsvenitz indítványát; ne riaszszon bennünket vissza az,
hogy az allami tanterv nem igy intézkedik, nekünk csak dicsőségünkre
fog válni, ha az államot egy fontos pedagogiai haladásban, melyet a
külföld is praktizál, megelőzzük. Irányításui ajánlja az esztergomi tanító-
képző tantestületének az állami tantervre adott s a cMagyar Tanító-
képző s-ben is megjelent véleményét azért, mert szakavatottan mutat
rá azon elvekre, melyeknek a magyar tanítóképzést át kell hatniok.
Ember Károly szivesen osztja Guzsvenitz nézetér. csak figyelmeztet arra,
hogy kevesebbet a célzott változtatással ne adjon a felekezeti képző,
mert akkor az államiak mögött maradnának. Különösen nem ajánlja a
magyar nyelv megsz orítását. Guzsvendz viszont kiemeli, hogy a tan-
anyag leszállításaról sz6 sincs, csak legföljebb a sok ismétlésnek apasz-
tásaról. Különben nem tartja helyes tanügyi politikának a felekezetek
részéről, ha az államot mindenben szolgailag utánozzák, mert ez a fele-
kezeti tan ügy eszmeszegénységét bizonyítaná. Keményjr megjegyzi,
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hogy a magyar nyelv anyagát a növendékek sokszor .selejtes előkép-
zettsége miatt sem lehet apasztani.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBADöbrö'ssy Alajos tb. kanonok, pécsi
tanítóképző igazgató óvatosságra :int s a mennyire lehetséges, a jelen-
legi keret körében kivánja a tanítási tervet tartani.

Az elhangzott felszólalások és eszmecsere után az elnök kimondja
a tanács határozatát: hogya szűkebb revideálo bizottság Guzsvenitz
Vilmos indítványa s Erdődy ajánlása értelmében vegye a tanítási ter-
vet revízió alá. Ugyancsak a Guzsvenitz-EmberKernényfy bizottságra
bizatott a Döbrössy-féle c Tanítóképzők Rendta r tá sá .-nak átnézése is. A
többi tanítási tervek következőknek adattak ki revideálásra: a polgá r i

tanító s tanító1lőképzőké Ember Károlynak, az óvónöképzőké Számord
Ignácnak, az elemZ iskoláke Dreisziger Ferenc, Tóth Géza tanító (jászo)
és Számborovszky Rezső tanító (Nagyvárad) hármas bizottságnak. A
népiskolai tantervvel együttesen Ber ta lan Vince indítványára a gazda-
sági és ismétlő iskolák tervét is elkészítik. Keményfy indítványára a
tanács kirnondja, hogy a tanítóképzők tantervéről a szükebb bizottság
julius első felében, lehetőleg azon időtájban, mikor a tanítóképző taná-
rok orsz. egyesülete a fővárosban közgyűlését tartja, ~egyen előter-
jesztést a tanács e Tanítóképző szakosztá s-Iyanak, ez pedig a «TanügynmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi
Tanács s-nak.

Ezek után a gyűlés elfogadta dr. V[a lter Gyula főtanfelügyelőnek .
írásban beadott indítványát a roma i za rándokla tra vonatkozólag.
Számord Ignác ezzel kapcsolatosan a zarándoklat praktikus oldalára
irányította a gyűlés figyelmét s felvetette a szegényebb tanítók zarán-
doklásanak lehetőségére a püspöki kar és a 'gazdagabb káptalanok
anyagi támogatásának kik érését. A gyűlés ilyen értelemben az anyagi
támogatás kikérését elhatározza. s megbízta egyuttal dr. Steinberger
Ferenc elnököt a zarándoklati felhivás szövegezésével. A zarándoklat,
ha 200 jelentkező lesz, szeptember közepén fog megtartatni. Az elő-
készítő bizottságba kiküldettek dr. Stein berger Ferenc, dr. Walter
Gyula, Számord Ignác és Ember Károly. Ezután a gyülés megállapí-
totta az augusztusi tanÍtógyülés Leó- ünnepély ének programmját, és el-
fogadta a c Tanügyi Tanacs Irodájá s-nak szervezési szabályait, nem-
különben Döbrőssy azon indítványát, hogy a Szent-István-társulat fel-
kéressék a tanítóképzők számára való tankönyvek kiadására. Az egész
gyülés lefolyása általában magas szinvonalon állott, s azon benyomást
keltette, hogy fontos pedagógiai reformoknak nyitotta meg útját a
katholikus nemzeti szellemű tanügy javára. .•NMLKJIHGFEDCBA

K .cbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

B o r b é ly S á m u e l.

Emberi erényekben kiválóan gazdag, munkás férfiú lépett le a
népnevelés cselekvés-teréről. Ez a férfiú Borbély Sámuel, legutóbb sz é-
kely-keresztúri állami tanítóképző-intézeti, most már nyugalmazott
igazgató-tanár.

Olyan gazdag volt az ő működése nemes lelkesedésben, buzgó

Magyar Tanlt6képzö. 20
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tevékenységben, hogy hasznos dolgot cselekszem. ha bemutatom a
munkás életet, mely mintaúl szolgálhat tanítóképző tanárnak, tanító-
nak egyaránt.

Hogy az én dolgom annál könnyebb legyen, az életrajzot a végén
kezdem s bemutatom azt az elismerést, melylyel a vallas- és közok-
tatásügyi m. kir. miniszterium Borbély Sámuelt legtalálóbban' jellemezte.
- Ime a miniszteri elismerés :

«48.998. sz. Tekintetes Borbély Sámuel áll. tanítóképzó.intézeti
igazgató úrnak Székely. Keresztur. - Midőn Tekintetességed a hazai
népoktatás, jelesen a tanítóképzés ügyének egy emberöltőn át szentelt
buzgó munkássága után, a jól megérdemelt nyugalomba vonúl vissza,
szíves készséggel használom fel ezt az alkalmat arra, hogy szolgálatai-
nak elismerése m ellett legjobb szerencsekívánataimmal üdvözöljem.

Ön is a tanítóképzés úttörő korszakában lépett a népneveJés ezen
legfontosabb ágának szolgálatába, s hogy a kezdetnek mostoha körül-
ményei dacára sem eredménytelenűl töltötte be hivatását, az bizonyítja
legjobban,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAhogy hiva tá sból vá la sztotta pá lyá já t, melynek mindenéor oda
adá ssa l élt s melyen jellemének jJur ttán cgyszerűségé7/el, a kötelességek hű

teljesítéséveI és a z élethiva tá s maga sabb felfogá sáva l - a magya r néP -
tanítanak eszményét igyekezett megva lósítani, ta nítványaz' részére kö'vetendö
példakéjJűl.

Örömmel látom, hogy hosszú és nehéz munkája után a közpályá-
ról testi erejének teljességében vonúl vissza s kivánom, hogy nyugo-
dalmát testi-lelki épségben sokáig élvezhesse. Budapesten, 1901. évi
novemb. hó 25-én. A miniszter helyett: Zsilinzsky s. k allarntitkárnmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA»

Ez elismerésnél találóbban nem rajzolhatná le Borbély Sámuel
jellernét a leghízelgőbb életírója sem s én azt azért bocsátottam előre,
hogy így fel vagyok mentve a jellemezés alól, így nem hiheti senki,
hogy talán a tanítvány oda adó szeretete, nagy hálája elfogúlttá tett. -
Az elismerés olyan helyről jött, hol azt semmi érzelem nem befolyá-
solhatta. Nekem tehát csak az a szerep jutott, hogy bemutassam magát
a munkást az ő tevékenységéveI.

*
Borbély Sámuel, a székely typusnak, a hazaszeretetnek, a romlat-

lan magyar érzelemnek mintaképe, született Aranyos-Rákoson (Torda-
Aranyos megyében) 1842. október hő 17-én, Szülei, Borbély András
és Kovácsi Anna, régi magyar nemes családból való földmívelők voltak.
Két fiú és egy leánygyermekök volt. A nagyobbik fiú a gazdaságban.
maradt, a kisebbiket, Sámuelt, tanúlt emberré akarták nevelni. E cél-
ból az elemi iskola elvégzése után tanúlmányait Tordán, az unitárius
algimnáziumban folytatta, Sámuel, majd Kolozsvárra ment, holI863-ban
az unitárius kollegium ban éretraégit tett.

Kolozsvártt nehéz éveket élt, mert a túlságosan takarékos szülők
anyagi támogatásban igen szüken részeltették, ennélfogva néha még a
legszükségesebbekben is hiányt szenvedett. Munkaerejét, jellemét ez
erősen próbára tette, de meg is edzette, mert a mint igaz az, hogy
«a -hazafiúi erények néha fordított arányban jarnak a nemességgel»:



úgy igaz' az is, hogy a munkaerő, lelkiismeretesség néha fordított arány-
ban van avagyonnal, kényelemmel. Igy volt ez Borbély Sámuelnél is
s hozzátehetjük - hiszen Borbély S. buzgó vallásos érzelmeihez épen
illő felfogás - Isten a roszból is jöt hoz ki.

A nélkülözések arra kényszerítették Borbély Sámuelt, hogy az
érettségi vizsga letétele után falura ment tanítónak s három év alatt
magán úton letette a papi vizsgát. - I866-ban Kriza János püspök
ajánlatára Torma Károly tudós régész gyermeke mellé hívták meg a
jellemben már gazdag, munkában edzett fiatal embert.

Jövőjére elhatározó volt az újlégkör, melybe szerencséje vezette.
A tudós principális oldala mellett megszerette a régészetet, ezzel

együtt járt a történelemnek tanúlmányozása is s Borbély Sámuel ugyan'
csak felhasználta a jó alkalmat ismereteinek pótlására.

Torma Károly tanácsára és biztatására lemondva a theologiai
pályáról, tanárrá akarta magát kiképezni. Tanúit tehát szorgalommal.
kitartással 's ezekkel, nemkülönben a gyermekkel való bánásmódjával,
megnyerte a család szeretetét, becsülését.

Céljának elérésében nagy segítségére volt Torma Károlynak gaz·
dag könyvtára. Az I868/9. iskolai évben Torma a nyilvános iskolázás
előnyeiért KÖlozsvárra vivén fiát, Borbély Sámuel is vele ment s Kolozs-
vártt Brassai Sámuelnél laktak. Ugyanitt lakott Herman Ottó is. E
tudósokkal való bizalmas érintkezés, mint Borbély följegyezte, egy egye-
temen végzett tanúlmány értéké vel birt reá nézve.

Kolozsvártt beiratkozott Borbély Sámuel a jog akadémia 1. osztá-
lyára; tanári szaktárgyaira pedig szabad idejében otthon készűlt.

Ám az 1869. évegyelőre meghiúsítá reményeit. Ez évben ugyanis
Boér Károly, Belső-Szolnokmegye, Nasződ- és Beszterce-vidék tanfel-
ügyelőjének rábeszélésére elfogadta Boér mellett a tollnokságot s nagyítás
nelkül mondva, sokszor egészen önállóan vezette a tan kerület ügyeit.

Mint tollnok a szolgálatban volt tanítók számára Deésen több
ízben rendezett pottanfolyamot vezette s tanításáért 187 r-ben minisz-
teri elismerést nyert.

Deésen résztvett minden üdvös társadalmi, politikai mozgalomban
sokszor mint kezdeményező, máskor mint buzgó munkás. Főjegyzője
volt a megyeí Deák-pártnak, S hogy tevékenysegét mennyire méltá-
nyolták, bizonyítja az, hogy kinevezték Belső-Szolnokmegye tiszteletbeli
aljegyzőjévé s megválasztották megyei törvényhatósági bizottsági taggá

A szolnok-dobokavármegyei első állami iskolák felállítása csak-
nem teljesen a Borbély Sámuel munkájának eredménye.

A Deésen I872. nyarán rendezett póttanfolyamon együtt volt
tanítók között mozgalmat indított egy megyei tanítóegylet alakítására.
Az eszmét fel is karolták az érdekeltek, azonban - Borbély azon
évben eltávozván Deésről - a tanítóegyesület ügy egyelőre eiszenderűlt.

Az 1872. év végre meghozta Borbély Sámuelnek hő vágyát: a
közokt. miniszter októberhó 17-én a zilahi állami tanítóképezdéhez
rendes tanárrá nevezte ki. -

Tizennégy évet töltött Zilahon, tanügyi pályájának csaknem felét.A
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Ide esik működésének derekasabb része, itt ért el legnagyobb ered-
ményeket.

Mint a 60-as években már érett ember. ismerte a nemzet anyagi
és szellemi züllését; miar tanfelügyelői tollnoknak s a rendezett pottan-
folyamokon alkalma volt tapasztalni, hogy a kiktől a nemzet a világos-
ságot várhatná, maguk is nagyrészt sötétben tévelyegnek; a szükség
érzete s hazájának lángoló szeretete megihlette lelkét; ha ezekhez meg
hozzászámítjuk, hogy Borbély Sámuel fiatalságának éveit nem az asz fal-
ton, sétatereken, hanem tudományos könyvek mellett töltötte; nem
léha kompániában pazarolta a fiatalság szellemi fogékonyságát, hanem
Torma, Brassai, Herman társaságában szívta lelkébe a komoly bölcse-
séget; s ha elgondoljuk végül, hogy nem a kenyér, hanem a hivatás
vezette őt a tanári székbe: tiszta, fogalmat alkothatunk magunknak
Borbély Sámuelről, a tanítóról.

Atyja volt ő tanítványainak. Nemcsak tanította őket ismeretei-
nek, bő olvasottságának gazdag tárházából, hanem nevelte is. Tanításat,
nevelését mindig egy szinezet jellemezte: a gyakorlatiság, mert tudta.
hogy épen a tanítónmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAaz, kinek a gyakorlati életet jól kell ismernie.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Azér t, míg egyfelől lelkesítette tanítványait, másfelől feltárta előttök
jövő hivatásuk árnyékoldalait, nehézségeit, így akarván előkészíteni őket
arra, hogya mint tövis között terem a rózsa: úgy a tanítónak is sok
fájdalmas szúrást kell elszenvednie, m íg' munkájában öröme telik.

Alig volt olyan előadása, melyben tanítványait a szerénységre.
munkaszeretetre, vallásosságra, egymás iránti gyöngédségre, figyelemre
s il. magyar faj szeretetére ne buzdította volna.

Munkássága azonban nem maradt az intézet szük falai között.
Gyakorlati férfiut nem elégít ki az intézeti korlátolt működés; annak
tér kell s a teret megtalálta Szilágy vármegye s közelebbröl Zilah .város
társadalmában.

A képző- intézeti tanárok -Tanügyi kőr s-t alakítottak. E kör gyű-
léseit havonként egyik-másik kollega házánál tartotta s tárgyát felol.
vasások, társadalmi kérdések megvitatása stb. képezték. Míg azonban
többi kartársai nagyrészt az elméletet kultiváltak, Borbély Sámuel
hasznosabbaknak tartotta a gyakorlati kérdéseket, Igye cTanügyi kör s-

ben felvetette a Zilahi Kisdedvédő-Egylet eszméjét. Az eszme kedvező
talajra talált Zilah város fogékony társadalmában. Az eszme hamar
testet öltött; I876-ban megalakúlt az egylet. Borbély Sámuel volt
annak kezdeményezője, titkára, éltető munkás tagja s mindig jóleső
érzéssel gondolhat a zilahi kisdedóvodára, továbbá a sok jőtékonyságra,
melyben az egylet a zilahi szegény gyermekeket részesítette.

Egy másik gyakorlati eszméje volt egy helyi társadalmi lap meg-
indítása. Ezt az eszméjét is megvalósította, midőn I877-ben megindította
a «Szilágy» címűhetilapot, melyet sok fáradsággal és áldozattal 3 évig
fentartott.

. Résztvett azonkívül Zilah város és Szilágy vármegye minden
üdvös társadalmi mozgalmában.

Mint tanítóképző tanár ismerte azon kötelességeket is, melyekre
a gyakorlatban levő tanítókkal szemben is el volt hivatva.



Az ő kezdeményezésére alakult át a szilágysági ev. ref. tanító-
egylet általanos testületré. O volt a testületnek főjegyzője, lelke, ő
készítette az alapszabályokat. melyek mellett a testület már betöltötte
25 éve fennállását. O készítette a tanácskozási, könyvtári és a taní-
tások megbirálására vonatkozó szabályokat; ő volt az ügykezelő szak-
osztály elnöke; a folyó ügyeket ő fogalmazta és tisztáztanmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAII ezek mellett
ráért arra is. hogyagyűléseket értékes felolvasásokkal tegye haszno-
sakká. Később elnöke lett a testületnek.

Hogy minő bámulatra méltó munkásságot fejtett ki e tanítótes-
tületben, annak konstatálására épen hivatva vagyok, mert a testület 25
éves történetének megírása alkalmából átkutattam a testület iratait s
ekkor győződtem meg Borbély Sámuelnek kifejtett tevékenységéről.

A szilágymegyei tanítótestüiet azzal igyekezett háláját, elismerését
kifejezni, hogy Zilahról való eltávozása alkalmából tiszteletbeli taggá
választotta. .

i886, szeptember hó ro-én kinevezték a székely-keresztúri állami
tanítóképző-intézetbe igazgató-tanárrá. Nem kérte e kineveztetést, sőt
annak visszavonását nyomós okokkal kérte, de a szolgálat érdeke úgy
kivánta, hogy annak az intézetnek élére, melynek jó hfrnevét Gyertyánffy
István és Kozma Ferenc megalapították, épen Borbély Sámuel jusson.
Itt működött 15 évig és 2 hónapig egyedül az intézetnek szentelvén
minden idejét.

Nehány évig elnöke volt a Sze-keresztúri Kaszinő-Egyletnek, az
Udvarhelymegyei Tanítóegyletnek, az állami iskolák gondnokságának,
de mindezektől visszavonúlt, mert az intézet ügyei s too-nal több
tanuló felügyelete, munkásságának irányítása s ezerféle ügyének-bajanak
intézése minden idejét, összes tevékenységét igényelték.

321/2 évi tanügyi szolgálat után végre folyó év január I-től nyu-
galomban van.

Február r z-én búcsúzott el az igazgató-tan*cstól, tanártársaitól,
tanítványaitól. A minden ízében fényes ünnepen Ujvári Mihály, az új
igazgató mondott alkalmi beszédet, a tanulóifjúság nevében Biró Lajos,
IV. oszt. növendék beszélt, majd pedig egy gyakorlóiskolai tanuló .

. Mindnyájan a szeretet, az igazi ragaszkodás hangján búcsúztak. Végűl
Borbély Sámuel felelt úgy, a mint ő szokott, keresetlen szavakban,
frázis nélkül, de a mit mondott, az mind szívéből jővő őszinte szó volt.
Alig maradt szem könnyezés nélkül a megható ünnepen s" a fájdalmas
megválásban csak az volt a vígasztaló, hogy Borbély Sámuel teljes
testi és lelki erejében vonúlt vissza a tanítóképzés teréről.

Családi élete ideálisan boldog. - Noha a keserű pohár - egyik
leánya meghalt v=- nem hiányzik, a családja az, a mi életét megaranyozta,
a hol a sok fáradság és munka között pihenést, édes nyugodalmat
talált, - Mert sokat fáradt Borbély , Sámuel. Hiszen már a fentiek is
próbára tennének bármilyen erős férfiút, pedig még nem számoltam be
minden tevékenységévei, még meg kell emlékeznem irodalmi munkás-
ságáról is.

Fiatal korában a lyrai versírással is foglalkozott; nehány költe-
ménye különböző szépirodalmi lapokban és a kolozsvári unitárius [ő-
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iskola ifjúsága által 187I-ben kiadott «Rernény s című emlékkönyvben
is megjelent. Kilépve az iskolából, a Pesti Naplónak és a Kolozsvártt
akkor megjelent hírlapoknak volt levelezője. Irt önálló nagyobb cikkeket
és könyvismertetéseket is, melyek a Kolozsvári Közlöny, Kelet, Magyar
Polgár, Budapesti Közlöny, Erdélyi Nevelésügyi Értesítő, Néptanoda,
Néptanítók Lapja, Magyar Tanítóképző, Századok, Hazánk, Unitárius
Közlöny és a zilahi áll. :tanítóképző-intézet Evi Értesítése hasábjain -
no meg az ő szerkesztette Szilágy ban, melynek némely számát elejétől
v~géig ő írta - jelentek meg. - unálló művei a szilágymegyei
tanítótestület első Évkönyve (Faluvégi Alberttel), o Szilágymegye Föld-
rajza és Szilágymegye fali térképe, melyért Szilágymegye törvény ható-
sága és a tanítótestület által 300 korona jutalomban részesült ; ő szer-
kesztette a zilahi kisdedvédő-egylet első Évkönyvét, a székelykereszturi
képző-intézet IV.,nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAv., VI. Értesítőjét; megírta az intézet. 25 éves Törté-
netét.

Ime bemutattam a munkás életet a maga valójában; nem tettem
hozzá semmit, nehogy elragadj on a szeretet, ámbár bizonyosan tudom,
hogy tanítványai, kik az ország minden részében hirdetik a Borbély
Sámuel atyai szívjóságát, mindnyájan olyan hálás szeretettel gonrlolnak
a mesterre, mint én, .

Bár nyugalomba vonult, de az az ember, kinek a munka élvezet
volt, talál magának munkateret. S bárhol talalkozunk vele, mindenütt
csak hasznos az ő műve, Tartsa meg Isten ezt a fényesen ragyogó jelle-
met sokáig s áldja meg minden lépését.

(Kraszna.)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAZoványi La josocbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A k ö z o k ta tá s ü g y i kőltségvetés tá r g y a lá s a .

A képviselőház április IO-től 20-ig, teljes nyolc napon át t ár-
gyalta a közoktatási költségvetést. Habár szokatlanul élénk volt a tanács-
kozás, sőt nem hiányoztak a viharok sem; az idei tárgyalás, azt hiszem,
mégsem fog mélyebb nyomokat hagyni közoktatásunk fejlődésében. Új
eszmét, talán a Szemere Miklósétól eltekintve, a mely az egyetemi
ifjuság nevelését hozta felszínre, nem produkált a képviselőház s a
régieket alig vitte előbbre.

Jellemezte a tanácskozást az általános politikai kérdések uralma.
Maga a miniszter a kó·zgazda sági esem/t igyekezett a vitába teljes erővel
bele vinni, a pártok pedig az egyházpolitz°ka és nemzetiségi kérdés sulyos
ütegeit szólaltatták meg. Ezek az ütegek úgyműködtek, miként a vihar-
ágyúk, lesöpörték az égboltozatról a közoktatási szakkérdéseket. Mig
az általános politikai ügyek kel hat napig foglalkoztak, addig a részletes
vitán két nap alatt túlestek. Igy esett aztán meg, hogy a polgári isko-
lákról az egész tanácskozás folyamán alig esett szö, a középiskolák, a
telsőbb leányiskolák, polgári, kereskedelmi iskolák, emberbaráti intézetek,
a művészeti intézetek költségvetését szó nélkül szavazták meg. Nincsen
ez jól. A nemzeti kultura ügyét a közoktatási szakkérdések megolda-



sával is, nem csupán a nagy politikai vitákkal, lehet előbbre vinni.
A képviselőház nem jól végezte dolgát, mert úgy illenék, hogya költ-
ségvetési vitában tárgyalja magát a költségvetést. Azt hiszszük mi, egy-
szerű polgárok,nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI a költségvetést azért terjesztik a képviselők elé. hogy
annak tételeit alaposan meghányják-vessék. Még akkor is kötelessége
ez a képviselőháznak, ha bízik is a szakminiszterben. De hát, termé.
szetesen ez a baj, a szakszerű tételekhez való szóláshoz beható .tanul-
mány, szakképzettség kell. Mind élénkebben érezzük, hogy a képviselő-
házban nincsenek a pedagógiai téren szakembereink. Mig a mai össze-
férhetetlenségi törvények fennállanak, addig nem is lesznek.

A mi a minket legközelebbről érdeklőzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAta nítóképzést illeti. ezt, a
zilahi képző ügyét kivéve, sem a miniszter úr, sem a képviselő urak
nem hozták szóba. A képviselő urak nem látták szükségesnek magukat
tájékozni az iránt, miként töltik be hivatásukat a nemzetiségi tanító-
képző-intézetek, milyen a tanítás nemzeti szelleme és színvonala az
apácák tanítónőképzőiben, jó-e' az állami képzők elhelyezése kulturalis
és nemzeti szempontból? Hát a szegény segédtanárok meddig fognak
még koplalni? Nem voltak kiváncsiak, mi történt a. miniszter urnak
régebbi igéretéveI, a tanítóképesítés reformjával, a tanítóképző tanárok
képzés ével és képesítésével, a tanítóképző. intézeti tankönyvekkel ? Persze,
az ilyen féle kérdések feszegetésével nem akartak kényelmetlenséget
szerezni a miniszter urnak. Mindezen ügy nem érdekelte a képviselőket.
Örvendünk, hogy lega:1ább az 1892-96-ban fokozatosan megszüntetett
zi/aM képző ügye szóba került. Mi" annak idején, 1892-ben, a zilahi
képző megszüntetése ellen foglaltunk állást, állítván, hogy azon vidék-
nek nagy szüksége van a képzőre. A viszonyok azóta, sajnos, nekünk
adtak igazat. Miként a szilágymegyei tanfelügyelő jelenteseiből kitűnik,
a melyekből Lengyel Zoltán képviselő adott szemelvényeket, azóta az
iskolák száma -ernelkedett ugyan, de megszaporodtak a képesítetlen
tanítók is. A tanfelügyelő kénytelen az állami iskolákhoz gör. kath.
tanítóképzőkben végzett tanítókat kineveztetni. Mindamellett azt véljük,
nem a zilahi képző visszaállítása a legsürgősebb teendő Erdélyben,
hanem a kolozsvári áll. tanítóképző kitejlesztése; mert a kolozsvári
képző hatalmas kifejlesztése égető szükség s az összes erdélyi népokta-
tási viszonyokat javítaná; a zilahi képző hatása leginkább csak az
északnyugati Erdélyre terjedne ki. Mindazáltal nem állít juk, hogy a
szilágysági magyarság, mint egy sziget az oláhság tengerében, nem
érdemli meg a legbehatóbb védelmet az állam részéről. Fejleszszék tehát
ki a kolozsvári tanftóképzőt, de ugyanakkor indítsák meg a tárgyalást
a zilahi képző felállítása érdekében.

A költségvetés tárgyalásából elégségesnek tartunk nehány sze-
melvényt adni. Különösen dr. Wlassics Gyula közoktatási miniszter
beszédeiből közlünk nehány elvi fontosságu részletet.

*cbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

D r . W la s s ic s G y u la programmbeszédében a. többekkö,zött a
következőket mondja:

-Sohasem csináltam és nem is csinálok abból titkot, hogy első-
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rendü feladatnak tekintem, hogy a magyar állam jellegér alkotó magyar
faj kulturális sulyát emeljem. (Általános helyeslés.) Mert úgy vagyok
meggyőződve,· hogy ezen a földterületen. a melyen hazánk áll, virágzó
állami élet, virágzó fejlődés csak úgy lehetséges. hogy ha a magyar
politikai nemzetet a magyar kultura fonja át s a magyar kultura szupre-
máciája övezi. (Tetszés és helyeslés.) Másik rendíthetetlen tétel em az,
hogya magyar közművelődési politikát sohase irányozzuk úgy, hogy
az kikapcsolődjék az egyetemes műveltség közösségéből, mert kétségen
kivűl áll, hogy az egyéni, önálló, eredeti kultura csak akkor érezheti
magát életerősnek. ha, egyuttal az egyetemes kultura önálló erős tag-
jának is tudja magát. En nem tombolok azért, hogyalkotásokkal diese-
kedjem és csak olyan alkotásokat óhajtok és terekszem alkotni, a me-
lyekből nemzetem re áldást, hasznot várhatok,»

A miniszter ezután áttér a középiskola reformjára s igen érdeke-
sen ismerteti azokat a reformokat, melyeket II. Vilmos császár, a közép-
iskolák egységes jogosítása érdekében létesített. A császár 1900.

november zó-an kiadott egy rendeletet, hogy a jogosítások kérdése a
gimnázium,.a reáliskola és a reálgimnázium egyenlő értékének szem-
pontjából oldandó meg és hogy az egyenlő érték elismerése módot
nyujt arra, hogy mindenik iskolának sajátos jellege erősebben érvénye-
süljön. Az 190!. februárban kiadott porosz miniszteri rendelet a tanár-
jelölteket, bármelyiket is végezték el ezen iskolák közül, egyenlően jogo-
sítja aNMLKJIHGFEDCBAfito e o fia i fakultások látogatására. Az 19°1. novemberben kiadott
rendelet pedig feljogosít ja a reálgimnázium végzett tanulóit, hogy azzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
orvosi fakultásra mehessenek. Az 1902. február r-én kiadott rendelet
pedig a jogi fakultást nyitja meg azok előtt, a kik a gimnáziumban, reál-
gimnáziumban vagy reáliskolában érettsegit tettek. A rendelet a hallgatókra

.magukra bízza, hogy latin nyelvi ismereteiket pótolják. A miniszter azután
nyilatkozik arról, hogy miként kell nálunk az egyenlő jogosítást megvaló-
sitani. cNálunk azt az irányt kell követni, hogy meg kell adni a módot
és alkalmat, hogya középiskolában az á tmenet rendkivüli megkönnyebbíté-
sével elérhessük azt a· célt, a melyet a porosz rendszer tűzött maga elé.»

Fontos az, a mit a miuiszter a középiskolák zsufoltságáról s ezzel
kapcsqlatosan azon helytelen irányzatról beszélt, a rnely szerint a szülők
nem akarják gyermekeiket ipari és kereskedelmi pályák ra adni.

cT. Ház! A középiskolákról szólva, nem hagyhatok említés nél-
kül egy, talán még ezeknél a kérdéseknél is sokkal fontosabb; nagy
bajt és ez a túlzsufoltság kérdése némely középiskolákban. Én megadom
az utasításokat, t. Ház, hogy a tanítás mellett nevelést követel ek, hogy
a valláserkölcsi nevelésre és a nevelésre sulyt helyezek ; de magam is
belátom, hogy olyan helyeken, a hol 70-80 ifjuval van dolgunk, az
individuális vezetés, oktatás bizony nagy nehézségekbe ütközik. Irigy-
séggel nézek azokra az országokra, a hol az egyes osztályokban a tanulők
számának maximuma 40-45. Az egyes iskolákat, különösen a gimná-
ziumokat oly nagy számmal keresik fel, a meJy semmi esetre sem
.helyes. 165 gimnáaiumra körülbelül 48,000 tanuló esik. Az is érdekes
statisztikai adat, hogy a IV. osztályból a tanulők 25 százaléka nem tér
vissza folytatni a gimnáziumot, a minek természetes magyarázata az,



hogy innen mennek a szakiskolákba, pedagógiumokba és így tovább.
Kétségtelenül igen sok olyan elem van a gimnáziumban, a mely nem
akar felsőbb iskolákba járni. Mert hiszen csak 31 - 33 százalék az, a
mely végighalad.»

«T. képviselőház, ne méltóztassék rossz néven venni tőlem, ha
itt talán mondok néhány erős igazságot a társadalomnak is. Jobban
szeretném én is, ha a kereskedelmi és ipari pályákat minél többen
keresnék fel. (Élénk helyeslés.) Nálunk, t. képviselőház, mindenki hiva-
talt keres. (Általános helyeslés.)» .

«A társadalom azonban kell, hogy segítségre jöjjön az iskolának.
(Helyeslés.) Mindent az iskolától várni nem lehet. A társadalmi felfo-
gásnak erősen meg kell tisztulnia, még pedig különösen a munka
demokratikus tiszteletében. (Általános helyeslés.) Törekedni kell továbbá
arra is, hogy mikor a különbozó foglalkozások érték-skáláját megálla-
pítjuk, ne legyünk olyanok. mint eddig voltunk, hogy tudniillik oda-
haza, ha rosszul tanul a fiu, fenyegetés számba megy ~z, hogy majd
iparos pályára, vagy kereskedelmi pályára fogjuk adni, (Altalános élénk
helyeslés.) Ez egy betegsége a mi társadalmunknak. Sőt az js megvan,
hogy elhiszik és majdnem konvencionális hazugsággá vált már, hogya
magyar ember nem való kereskedelmi pályára; nem is akarom említeni,
hogy azt is mondják: úrnak sem való a kereskedelmi pálya. (Igaz 1
Ugy vannmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI a jobboldalon.)» (

«Azt gondolom, t. Ház, ha e társadalom segítségünkre jön, ha
azt fogják látni, hogy az előkelő körök is szivesen adják gyermekeiket
ezen pályakra. ha azt látják, hogya kereskedelmi és az ipari foglalko-
zás éppen olyan tisztelt. mint a minő ma az ügyvédi, vagy bármilyen
más foglalkozás (Zajos helyeslés jobb és balfelől. Egy hang jobbfelől I

Földbirtokosi 1), akkor, t. képviselőház, itt olyan társadalmi átalakulás
fog végbemenni, a mely nélkül én nem hiszem, hogy anagy magyar
társadalmi egység megvalósítható. (Általános élénk helyeslés és tetszés.)
Ha teljes erővel és céltudatosan dolgozunk, úgy maga az iskola képes
egy nemzet, egy nép lelkébe újabb és újabb eszme köröket bevinni.
De, igen t. képviselőház, csodákat az iskolák sem művelhetnek. (Igaz I

Ugy van !).
AzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAnépokta tá s ügyéről' a következőket mondotta:
c A trónbeszédnek egy része így szól : «A magyar állam kiépíté-

sének munkája nem enged szünetelést és nem tűr meg ..szakítást..NMLKJIHGFEDCBAE L t

mondja a trónbeszéd. Ennek egyik leghatalmasabb eszköze kétség kivűl
a népnevelés, mely a nemzet millióit van hivatva ismeretekben gyara-
pítani. Én a felekezeteknek, községekuek, magánosoknak iskola fen-
tartói jogát lojálisan respektálorn, de a törvény 80. szakaszát úgy
fogom fel, hogy a vallas- és közoktatásügyi miniszternek tiszte is, köte-
lessége ott, hol az állami érdek kivánja, állami iskolákat felállítani. Az
utolsó négy évben 1898-ban 134 községben 161 iskola 4I1 tanítóval,
1899-ben 113 községben 130 iskola 339 tanítóval, 1900-ban 148 köz-
ségben 178 iskola 354 tanítóval, 1901-ben 85 községben 105 iskola
245 tanítóval állíttatott fel. Van körülbelül 1817 állami iskolánk, csak-
nem közel 4000 állami tanítóval. A népességi adat igen érdekes és
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l' megvilágítja azt az emelkedést, melyet ezen a téren elértünk. 1895' ben
állami iskolában 104,674 tanuló volt, ma már 252,261 tanuló van.
Allami iskolába jár magyar 137,538, míg 1895 -ben 64,000. Ma 300,000-rel
több van az állami iskolában, mint volt 1895-ben az egész népesség.
Kétségtelen tehát, hogy ezen a téren haladás van és csak köszönettel
tartozom a törvényhozásnak, hogy erre a módot nekem megadja. Érde-
kes volna az az adat is., hogya különböző nemzetiségek miképpen
oszlanak meg, de ezzel már nem' foglalkozom.s

A beszédnek azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAta nítók nyugdÍJá ról szóló része:
«Erre nézve csak azt vagyok bator megjegyezni, hogya törvény,

mely a tanítók nyugdiját rendezi és szabályozza, nem azt mondja, hogy
tartozik a miniszter új nyugdijtörvényjavaslatot előterjeszteni, hanem
csak azt, hogy egy új matematikai. mérleget tartozik előterjeszteni.
Én azonban óhajtanék egy egészen új nyugdijtörvényjavaslattal előállni,
de már most, a mostani matematikai mérleg alapján is előre mondhatom.
hogy miridazokat az igényeket, a melyeket az egyes tanítótestületi
kérvények támasztanak, kielégíteni nem tudom, de némely tekintetben
javítani tudok a mostani állapotokon.

Azt hiszem, a jelenlegi országgyülés a közgazdaság jegyében él.
Nemcsak itt,. de világszerte a közgazdasági kérdések uralkodók. Erős
hitem, hogy a közgazdasági jelleg után a kulturkérdések jellege követ-
kezik. A nagyarányú közmivelődési akciónak a néplélek etikai törvé-
nyeinél, nemzetünk missziója visszautasíthatatlan követelményeinél fogva
feltétlenül be kell következnie. Adja a gondviselés, hogy közgazdasági
fejlődésünk és megerősödésünk mielőbb lehetövé tegye, hogya nemzet
nagyJculturális ideáljait nag-y eszközökkel is szolgálhassa. Hála Isten,
a kulturális célok és ideálok ma már nem egyeseknek kisajátított pri-
vilégiumai, nem is egyes szakköröknek tulajdonai, hanem a nemzeti
nagy értelmiség közkincsei. Arra van tehát szükség, hogy ezeknek a
nagy. céloknak nagy eszközök is álljanak rendelkezésére. En bizom
nemzetem életerejében. szivósságában és abban, hogy feladatát és missaió-
jat átérti, hogy közgazdasági fellendülésevel arányosan azokat a nagy
eszközöket is a kulturális célok szolgálatába tudja bocsátani, és hogy
ez így legyen: küzdjünk lelkesen, öntudatosan, felekezet- és pártkülönb-
ség nélkül.s . ) ,

*
A községi és felekezeti népiskolák segélyezése cím ű tételnélcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

g r . B e n y o v s z k y S á n d o r a függetlenségz' pá r t megbízásából a következő
határozati javaslatot nyujtotta be.

e Utasíttatik a vallás- és ,közoktatásügyi miniszter úro hogy a

néptanítók fizetésének javítá sá ra , úgy szz'ntén nyugdzjigényük megfelelő

szabá lyozá sá ra nézve még ez évben tö'rvényjava sla tot ter fesessen a ház elé 1»
Erre nézve d r . W la s s ic s G y u la vallas- es közoktatásügyi minisz-

ter így nyilatkozott:
A mi gróf Benyovszky Sándor határozati javaslatát illeti, bátor

vagyok megjegyezni, hogy teljesen elismerem és hozzájárulok ahhoz,
hogyanéptanítók fizetésének ügyével előbb-utóbb foglalkozni kell.
Csak méltóztassék megengedni, hogy akár én ülök itt, akár más ül



ezen a helyen, annak az lesz a kötelessége, hogy az egész népoktatási
törvény reviziójával kapcsolatosan hozza a tanítók fizetésének ügyét a
t. ház elé.

Méltóztassék csak nézni a dolog lényegér. Ha fölemeljük a mini-
mumot 6-7--8000 frtra, - (Felkiáltás ok a szélsőbaloldalon : Sok volna 1)
hiszen csak akármilyen összeget említek, - a községek nem birják, a
felekezetek sem, tehát az államnak kell fizetnie a kiegészítést Az állam
fizetne tehát ilyen összeg~ket a nélkül, hogy nagyobb befolyása lenne
az iskolákra. Ezt pedig épen a nemzetiségi iskolák szempontjából nem
mernérn ajánlani. (Helyeslés.) Az én álláspontom, és azt hiszem. a
korrnány é is az, hogy igenis, a népoktatási törvény teljes reviziójaval

kapcsolatosan kell ezzel foglalkozni, mi pedig iparkodjunk azon, hogy
az állami tanítók dotációját lehetőleg emeljük.

A képviselőház a miniszter felszólalásárazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa ha tá roza ti java sla tot
mellőite.

A ta nítóképző-intézetek cimu tételnélcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAL e n g y e l Z o ltá n (függet-
lenségi) a következő beszédet mondotta:

T. ház INem szándékozorn a tanítóképzés országos fontosságu
ügyével ezuttal általánosságban foglalkozni. hanem csak egy pontot
akarok intenziv világításban bemutatni.

Szilágy vármegye tanügyi viszonyairól akarok szólani, és felhiván
az igen t. miniszter úr figyelmét ezekre a viszonyokra, azoknak orvos-
lását akarom kérni. (Halljuk! Halljuk 1) Szilágy vármegye székhelyén,
Zilahon, 1892. julius elsejéig egy állami tanítóképző-intézet állott fenn,
a mely hivatását rendes en teljesítette, és mégis abban az időben a
14.307. számú miniszteri rendelet e tanítóképző-intézetet megszűntette,
illetve Terriesvárra helyezte áto Ez a rendelet több pontban sorolja fel
ez intézkedés okait. Mindezek azonban egytől-egyig megcáfolást nyer-
tek a képviselöházhoz ugyanezen évben felterjesztett kérvényben. Meg-
cafolta ez a kérvény azt, hogy helyi territoriális tekintetben rosszul
lett volna elhelyezve a tanítóképző-intézet, mert hiszen Zilahtól kezdve
nyugatra egész Budapestig és északnyugatra Losoncig egyetlenegy
állami tanítóképző-intézet sincsen. Hivatkozott a rendelet a gyér Iáto-
gatottságra is. Ezzel szemben kimutatta a kérvény, hogy egy miniszteri
rendelet áll fenn, a melynek értelmében elegendő, ha osztályon kint a
képezdéhen 10- 10 növendék van. Az intézet tanári kara szintén abban
a véleményben volt, hogy inkább kevesebb kiváló kvalítású növendéket
képezzen ki, a miért is nem forszirozta a tanulők számát és nem igye-
kezett azt emelni. Ennek egy másik oka még az internátús hiánya is volt.
Azóta azonban megváltoztak a viszonyok, és biztosíthatom az igen t.
miniszter urat. hogy ezen intézetnek jelenleg igen sok növendéke lenne.

A rendelet azt is felhozza indokul, hogy a képesített növendékek
más megyékre is rászorulnak. Hát ez egyáltalában nem ok, sőt ellen-
kezőleg érdeme egy intézetnek az, hogy az intézet növendékeit másutt
is elfogadják. Kétségtelen ezzel szemben az is, hogy Szilágy vármegye
tanítói karának30%-át ezen intézetból kikerűlt növendékek alkotják.

A megszüntetés egyik oka volt az is, hogy az intézet számára
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építkezés szüksége állott fenn. Én azt hiszem, hogy ha egy intézet a
maga céljainak megfelel." ha annak fentartása állami szükséget képez,
akkor az államnak kötelessége megvalósítani az építkezéseket. Különben
ez az ok is elesett ez idő szerint, a mennyiben az intézet épületeinek céljaira
úgy a város, mint a vármegye megfelelő összeget ajánlott már fel.

Azonban nemcsak az akkori okok szűntek meg, hanem azokhoz
az okokhoz újabbak is járúltak hozzá, a mennyiben a vármegye tanügyi
viszonyai az elmúlt tíz év alatt évről évre rosszabbodtak. A legutóbbi
statisztika szerint e 206.000 lakosból álló vegyesajkú vármegyében van
összesen 273 elemi és polgári iskola, ezekben müködik 343 tanító, a
kik között mindössze 273 okleveles van. A 38.2nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIl tanköteles közül
iskolába járt 23.295, tehát a tanköteles eknek összesen csak 600/0-a. Ha
már most keressük az okokat, a miért .mindössze ilyen kicsiny arányban
jártak a tankötelesek iskolába, akkor megtalálom azokat a tanfelügyel.ő
jelentésében, ci mely a miniszterium többszöri felhivására a tanrtőképző-

intézet felállítása mellett foglal állást és erősen hangsulyozza, hogy a
vármegye tanügyi viszonyainak javulása máskép el sem érhető. Azt
mondja ez a tanfelügyelői hivatalos jelentés, hogya legutóbbi felter-
jesztés óta (olvassa): ca körülmények és állapotok nemhogy javúltak
volna, hanem még inkább hanyatlottak, mert habár az iskolák száma a
vármegye területén szaporodik, de annál inkább emelkedik az iskolák
számahoz merve a képesítetlen tanítók szama is. Sőt az állami iskolák
létesítése alkalmával pályázó hiányával kénytelen volt a tanfelügyelő-
ség több állami iskolához idegen nemzetiségü, görög-kath. és más
képezdében végzett tanítók alkalmazésát : javaslatba hozni és alkalmaz-
tatni, mely némi tekintetben ezen nemzetiségi vármegyére elég káros
hatással is van.

Ezen vidéken a tanítóhiány okozza azt, hogy még ma is ezen
vármegye területén mintegy 25 iskola szünetel azért, mert nem kap
tanítót; mintegy 70 iskolánál működik képesítetlen tanító, és 15 helyen
a lelkész tanít azért, hogy az iskolázás ne szüneteljen. Már pedig, ha
Zilahon a tanítóképezde létesül, a melynek felekezeti és nemzetiségi
különbség nélkül a zilahi ev. ref. fögimnézium és áll. seg. községi pol-
gári fiuiskoJabő anyagot szolgáltat, akkor ezen, a tanügyre annyira
káros és hátrányos körűiményel fog oszlani nemcsak Szilágy, hanem a
hasonló sorsban lévő szomszédos vármegyékben is, miután úgy a város,
mint a vármegye részéről azok anyagi erejének megfeszítésével a telhető
anyagi hozzájárulás Nagyméltóságodnak 58.177/898. sz. Jeiratához képest
megajánltatott és miután Zilahon egy állami tanítóképezde létesítése be-
igazolt elkerülhetetlen szükséget képez ... ,. stb

T. képviselőház 1 Hogyha csak egy helyiérdekű dologról lenne szó,
nem tenném szóvá ezt itt a házban, de én ennek a képezdének ügyét
nemcsak erre a városra, hanem egyáltalában az erdélyi viszonyokra
nézve fontos dolognak tartom. Fontos dolognak tartom különösen a
kormány figyelmét felhívni az ezen vidéken fennálló tanügyi viszonyokra,
mert azt hiszem, hogyha ezen tanítóképző. intézet tekintetében sikerül a
kormány álláspontját megváltoztatni, akkor ez talán Erdély közokta-
tásügyi viszonyaiban egy hatalmas lépést fog jelenteni. Nekem nincs
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szükségem arra, hogy itt úgy tűntessem föl magam. mint a ki a kerü-
lete érdekeit nagyon istápolja, - hála Istennek. De vezérelt engem
ebben ennek a vidéknek, ennek a földnek és népének szeretete. Ez a
vérmegye, a mely hajdanában a kapcsolt részeket képezte, több vár-
megyébőlolvadt egygyé, tele volt régi nemesi kuriákkal, a melyek
mindrnegannyi ősi fészkei voltak a magy.arság erejének és hatalmának.
Tele van a Rákóczyak, Báthoriak, Wesselényiek emlékeivel. Ezek az
emlékek jórészben elpusztúltak.· a magyarság szám-aránya csökkenőben
van, a tanügyi viszonyok, mint kimutattam, ennyire rosszak és tartha-
tatlanok Mindezekhez hozzájárúl, hogyavármegyének székhelye, a
melynek 7500 tiszta magyar lakója van. s mintegy praedestinálva van
arra, hogy ~ kolozsvár-nagyváradi 159 km.-nyi vonalon erősségét képezze
a magyarság nak, mert ez a város úgyszólván teljes IOoOjo-ában magyar,
legfeljebb egy-két százaléka. a cselédség lehet idegenajkú.

A természet,a történelem egy órtornyot emelt ebben a városban
a nemzeti szellem oltalmára. Ebben az őrtoronyban megvolt az őr is,
a kormányzat azonban jobbnak látta elvinni onnan. Mily hatása volt a
tanítóképző-intézet elvitelének Temes vármegyébe, erre nézve hivatko-
zom ~ statisztikára, a mely szerint Temes vármegyében az iskolaköte-
lesek 8 sO/o-ajárt iskolába, és a tanítók közül, 615 közül 592 volt okleveles.

Tudom, hogyavármegyének egyik igen érdemes képviselője
mindenzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAév folyamán szóba hozta e képezde ügyét és anmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt. miniszter úr
volt szives évenkint igéretet tenni. Azt hiszem, hogy ez alkalommal
talán többet is nyerünk az igéretnél. Hivatkozom ezekre az adatokra,
hivatkozom az évenkint megújuló. igéretekre, a kezem közt levő hiva-
talos kimutatásokra. Hivatkozom arra, hogy Erdély az egyesítés alkal-
mával odaadta mindenét, lemondott a maga különállásáról, mert ma-
gyarságának erejét, biztosítását a magyarországi erős magyarságtói várta.

Odanyujtotta jobb kezét és ezzel szemben - bár ne igazolná a jövendő -
nem kapott ugyszólvan semmit. Erdélyről azt szokták mondani, hogy
elveszőben van Magyarországra nézve. Azt mondom, Erdély és Magyar-
ország közt ez a vármegye a határvonal és ha elszakad Erdély, ha
elszakadhat, ezen a ponton válik el.

Igen kérem a t. miniszter urat - és hiszem, hogy. kérésem nem
lesz eredménytelen - méltóztassék ezeket megfontolni és a sok igéret
után ebben a dologban egy eredményes lépést is tenni. A tételt külön-
ben elfogadom. - .-

Neményi Ambrus pártfogolja Lengyel Zoltán felszólalását.cbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
W la s s ic s G y u la vallas- és közoktatásügyi miniszter: T. kép-

viselőház I Csak röviden nyilatkozom e kérdésben úgy Lengyel Zoltán,
mint Neményi t. képviselőtársaim felszólalására.

Csak annyit jegyzek meg. hogy teljesen értem, hogy mikor egy
helyről máshova visznek egy intézetet, nagyon érzik ott annak hiányát.
Objektiv ok ok is foroghatnak fenn arra nézve, hogy ott ujra egy tanító-
képző állíttassék fel és a mint rendelkezésemre állanak a pénzügyi esz-
közök, hogy a tanítóképzők szaporittassanak, ezt az ügyet. is a leg-
komolyabb megfontolás tárgyává teszem, mert magam sem zárk6zom
el azok elől az érvek elől, a miket itt t. képviselőtársaim felhoztak.



294SRQPONMLKJIHGFEDCBA

ELM ÉLET.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

il tal ános éle tcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAta n .

-X, Közlemény.

B)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAAz egyolda !ú z'nger mozgá st irányító ha ta sa i,

2. Barotaxis.

Az" élő substantiának azon változásait, a melyek az egyoldalú
nyomás folytán jönnek létre, c barotaxis» névvel jelölik. A mint a
nyomás kisebb vagy nagyobb s a szervezet a nyomással szemben halad
vagy a nyomás elől menekülni igyekszik, a barotaxis ' is pozitiv vagy
nega tz'v lehet.

A barotaxisnak magának is különböző fajtái vannak. Ilyenek: a
thigmota :ús, rheotaxis, geotaxis, centrotaxis,

Thigmotaxis alatt a barotaxisnak azt a fajtáját. értjük, mely akkor
jő létre, a midőn a szervezet valamely szilárdabb testtel érintkezik.r A
tengeri rhizopodák nagyobb része rendesen valamely szilárdabb alaphoz
tapad s az alapot nem képes elhagyni. Itt a thigmotaxis pozztz"v.Ha

ellenben erősebb nyomás éri valamelyik állábat, akkor a protoplasma
visszahúzódik, sokszor csomókat képez. Ilyenkor már negativ thigmo-
taxis van jelen. Látható ebből az is, hogya gyengébb inger hatása
pozitiv, az erősebbé pedig negativ mozgást eredményez.

A thigmotaxisra a természetben szám os példa van.· Legközönsé-
gesebb a futó ..növények thigmotaxisa. Ezek, mint tudvalevő, száraikkal
átölelik, kacscsaikkal átfogj ak azokat a tárgyakat, mikkel érintkeznek,
s nöyésük közben is ezekkel érintkeznek. Milyen változás megy végbe
a thigmotaxis folytán a növényszár és a kacscsok egyes sejtjeiben, azt
eddig még nem ismerjük.

A thigmotaxisnak igen érdekes példája a következő eset. Egy
csészében, a mely telve volt folyami vízzel, s a vizben az Anodonta

nevü folyami kagyló petéi voltak s ezenkívül egy Oxytr icha nevu ázalag.
A rnikor a vizet átöntötték, az Oxy tri cha véletlenül érintkezett a golyó
alakú kagyló-petével. Az ázalag "négy óra hosszaig köröskörűl szaladt
a pete felül etén és nem volt képes azt elhagyni. Négy óra mulva a
petét egy: kis ázalékocska érintette s csak ekkor s csak igy tudta az
állat a pete felülerét elhagyni. Később az Oxytrichával kisérletet tettek,
s hasonló eredményre jutottak.

. A barotaxisnak egy másik alakja a rheotaxis, azaz bizonyos egye-
deknek az a sajátsága, hogy gyengéden folydogaló folyadékkal szem-
ben igyekeznek előre haladni, Erre még csak kevés példa ismeretes.
Legjobban észlelhető a nyálkagombák plasmodiumánál, különösen a
cservirágnál (Aethalium septicum) Ha egy vizzei telt üvegpoharat
magasabbra állítunk s bele egy itatóspapír szalag végit teszszük s a
papír-szalag másik végét odateszszük a nyálka-gombához, a plasmodium
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a papír-szeleten felkúszik s belemegy a pohárba. Kisérletek alapján
bebizonyították, hogya nyálka-gomba plasmodiumának mozgását egye-
nesen az itatós-papíron lassan-lassan leszivárgó viz idézte elő. A rheo-
taxisnak tulajdonítják az emberi ondó-állatkának a petesejt felé való
mozgását. Ugyancsak rheotaxist állapítottak meg némely bakteriumok-
nál is.

AzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAgeotaxú a barotaxisnak az az alakulata, melyoél fogva némely
szervezet a föld középpontja irányában mozog. Ez különösen észlelhető
a növényeken, hol a gyökerek pozitiv geotaxist, a szárak és törzsek
negativ geotaxist, az ágak és levelek transversal geotaxist mutatnak.

A geotaxis észlelhető az egyetlen sejtből álló szervezeteknél is.
Vannak olyan ázalék-állatok, miket ha ~vegcsőbe helyezünk, csakhamar
a viz felületére emelkednek, akár van bedugva felül a cső, akár nincsen;
míg némely bakteriumok meg a cső fenekén telepednek meg. A bakte-
riumokon a pozitiv, az azalék állatokon pedig a negativ geotaxis műkö-
dik a helyfoglalásnál közre.

Régebben azt hitték, hogya geotaxisnál a föld 'vonzó ereje műkö
dik közre. Jensen azonban kimutatta, hogy ez egyenesen a különböző
nyomáson alapszik. Jensen kisérleteiben az üyegcsövet a centrifugal
lapra vizirányosan helyezte el s midőn a . lapot lassan mozgatta, azt
tapasztalta, hogy az, ázalék-állatok a cső közepén foglaltak helyet,
vagyis azon a helyen, a hol legkisebb volt a nyomás. A geotaxisnak
ezt a fajtáját elnevezte Jensen «centrotaxz's:o-nak.

3. Phototaxis.

Egy és ugyanannak a fénysugárnak is meg van az a sajátsága,
hogyafényforráshoz közelebb fekvő helyen nagyobb az ereje mint a
távolabbi helyen s így az egyoldalú inger előidézésére a fény nagyon
is alkalmas. Az egyes szervezeteket bajos dolog is volna úgy elhelyezni,
hogy a fény minden oldalról egyenlő erővel érné őket. Az egyoldalú
inger következtében egyes szervezeteken mozgási jelenetek mutatkoznak
s ez az, a mit cphototaxzS»-nak mondanak.

A phototaxist legelőször a növényeken észlelték. A ki az ablak-
ban virágot szokott tartani, az napról-napra láthatja a phototaxist. Ha
azt nem akarja, hogy a virágok elgörbülve, egyoldalúlag fejlődjenek,
akkor kénytelen időről-időre a virágcserepeket megfordítani. Vannak
o-lyan érzékeny virágok, a melyeknek a virágai folyton a nap felé van-
nak fordúlva. Ha pl. egy szép nyári napon a tarnicscsal (gentianum)
telt virágágy at megt~kintjük, láthatjuk, hogy minden vir~g a nap felé
néz s reggel a virágok állása épen ellenkező, mint este. Erdekes az is,
hogy némely növényeknél a fény milyen elhatározó befolyással van a
sporák fejlődésére. Az a sejtfal, mely az eredeti sporasejtet két részre
osztja és a sporára ható fény egymással 90° szöget képez. A világos-
ság felé fordított sejtrészből fejlődik később a növény szára, a sötétség
felé eső részből a növény gyökere. Az egyik részben a pozitiv, a mási-
kon a negativ phototaxist láthatjuk.

A phototaxis megvan az alsóbb rendű állatoknál is. A fénynek



van bizonyos ereje, mely az illető mikrobák életfeltételének optimuma.
Mikor tehát ilyen fény-inger hat reájuk, valamennyien oda törekesznek,
ellenben ha a fény erőssége nagyobb vagy kisebb az optimumnál, akkor
onnan elmenekülnek. AZ,t is észre vették a vizsgálók, hogy a szines fény-
sugarak közűl sokkal hatásosabbak a kék és a viola, mint a vörös,
vagy más szóval: minél rövidebbek a fénysugár hullámai, annál érzé-
kenyebbek a szervezetek irántuk. .

4. Thermotaxis.

Valamint a fény, úgy a hő is nagyon alkalmas az 'egyoldalú inger
előidézésére. mert minél messzebb van az organismusnak valamely része
a hőforrástóI, a hő hatása: annál csekélyebb mérvű az illető részre.

A therrno-taxisra vonatkozólagzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAStahl a nyálkagombával tett érde-
kes kisérletet. Egymás mellé állított két poharat. Az egyikben 7, a
másikban 300-os viz volt. A két pohárra itatós papírra úgy helyezte
el a nyálkagombát, hogy az egyik vége a 'hidegebb, a másik a mele-
gebb vízben volt. És a plasmodium a hidegebb, vízből átmászott a
melegebbe. Itt tehát a thermotaxis pozitiv.

Negativ thermotaxist észleltek az amoebáknál. Ha az amoebára
35° hősugarat bocsájtanak, mozgási irányát megváltoztatja.

A thermotaxis hatása legjobban észlelhető az ázalék-állatokon . .A
pa rama rcium. pl. a 24-28 CO-nál nagyobb melegség elől elmenekűl, az
ennél hidegebb helyről pedig a 24-280-os helyre .hűződik. Az is jel-
lemző ezekre az állatkákra nézve, hogy a test különböző oldalán levő
hőkülönbséget már akkor észreveszik, midőn a két inger közötti különb-
ség 0'01° C. Ez egyszersmind mutatja azt is, hogy az állatkákban a
hő-érzék küszijbe sokkal kisebb, mint pl. az emberben.

5. Galvanotaxis.

A galvanáram már csak azért is nagyon alkalmas az egyoldalú
ingerek hatásainak megfigyelésére, mivel ennél az ingerek ereje a leg-
apróbb részletekig megmérhető.

A galvanáram mozgató hatását először Hermann észlelte. Vala,
hányszor olyan folyadékba, amelyben béka vagy hal lárvák voltak,
villamos áramot bocsájtott, mindannyiszor tapasztalta" hogy ezek az
állatkák fejöket anmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA+ villamosság felé forditják. Utána többen tettek
ilyen forma kisérletet s a galvanotaxist a felsőbb rendű állatokon és a
növények en is tapasztaltak. A legérdekesebbek ezek a kisérletek az egy
sejtből álló szervezeteken.

Az ázalék állatok közül a legtöbb faj a + sarkon csoportosul.
Vannak aztán olyan fajok is, a melyek a - sarkat keresik fel. Ha két
ilyen különböző galvano taxisú fajt teszünk' az edénybe s az áram irá-
nyát változtatják, akkor a két faj egyedei között úgy szólván élet-halál
harc keletkezik, csak azért, hogy helyeiket. elfoglalhassák. Van aztán
olyan ázalék állat is (spirostornum ambigium) mely sem az egyik, sem
a másik sarok felé nem megy, hanem az áram irányához derékszög
alatt helyezkedik el.
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Ha az inger az organismushoz mérve igen nagy, akkor ennek
háromféle hatása lehet a j kifáradás és kimerülés,NMLKJIHGFEDCBA'bY bénulás és ej
halál.

1. Kifáradás és kimerűlés.

Közönségesen úgy fogjuk fel, hogy a kimerűlés akifáradásnak
nagyobb foka. Az élettan azonban a kettő között éles különbséget tesz.
A szervezet működésére ugyanis kétféle körülmény hathat bénítólag :
a ) az élethez szükséges anyagok: a megerőltetett munka következtében
oly nagy mennyiségben használtatnak fel, hogy azokat a szervezet nem
képes pótolni; b ) a megerőltetett munka következtében a szervezet
annyi bomlási anyagot termel, amely őt a további rnűködésben gátolja.
Az első esetben beáll a kimerű/és, az utóbbiban az elfá radá s. Mind a
kettőnek közös sajátsága, hogy az 'élő substantia ingerelhetőségére s
munkásságára bénítólag hat.

A szervezetek az elfáradásra nézve különböznek egymástól. Vannak,
a melyek néhány másodpercig tartó inger következtében már elfárad-
nak (pl. a Pelomyxa) s folyton nagyobbnak nagyobbnak kell az inger
intensitásának lenni, hogy reá reagáljanak. Vannak aztán az élő subs-
tantiának olyan alakulatai is, a melyekről azt hinnők, hogy képtelenek
az elfáradásra. Igy pl. az zdegekrő/ eddig oem sikerűlt bebizonyítani,
hogy elfáradaának. Az elfáradást a physiologusok itt is lehetségesnek
tartják, de azt hiszik, hogy az ideg minden körülmények között képes
az elfogyasztott anyagot pótolni, s mivel a változás magában megy
végbe, kivűlről rajta bizonyos ideig semmi változást nem vehetünk észre.
Itt is olyanformán vagyunk, mint a szív izmoknál. A szívizom is nagy
munkát végez s rendesj körülmények között még sem fárad ki. Ha
azonban bizonyos betegség alkalmával a rendesnél erősebb munkát
kell végeznie, a melynél a felhasznált anyagokat nem pótolhatja, akkor
ha nem is azonnal, de hosszabb idő mulva beáll az elfáradás. A ssív-

izmok nem működnek, megállnak s bekövetkezik a egyén halála. '

A mily nehezen fáradnak el a szív izmai, éppen olyan gyorsan
bekövetkezik az elfáradás a csontváz izmainál. A gerinces állatok izmai-

nak elfáradását többen meg is figyelték és tanulmányozták is. Érdekes
és okkal-méddal a nevelés és okta tá sná l is felhasználható a~ az eredmeny,
a mit Mosso az ember elfáradására vonatkozólag tapasztalt." Mosso
méréseit az ergogra f segélyével végezte. Az ergograf kis készűlék
s a kar és az ujjak megerősítésére szolgál. Az alkart két helyen, az
ujjak körül pedig négyet lehet vele megerősíteni. Ha már most bármi
inger érje a testet, a szabadon maradt újj mozgatható: Ezt a szabadon
levő ujjat egy fonál segélyével írókészülékkel kötik össze s az író-
készűlék az újj mozgását lejegyzi. A fonálra súlyt is akaszthatunk, s
ennek a segélyével az újjizom munkáját megváltoztathatjuk és meg is
rnérhetjük. Ennek a készüléknek a segélyével meggyőződhetünk a felől,

1 Mosso: Die Ermüdung. Lipcse 1893.
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hogy ugyanazon erejű ingerek mellett, ha az ingerek között csak kevés
szünet van, az izom munkája folyton alább-alább száll, mig végre a
o-sal lesz egyenlő. Ha azt akarnók, hogy az újj izma később akkora
mozgást végezzen mint előbb, akkor jóval nagyobb erejű ingernek
kellene reá hatni, mint először. E mellett jellemző az is, a mitzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAMarey
és Helmholtz is tapasztalt, hogy minél jobban el van fáradva valamely
izom; annál· több időre van szüksége, hogy az egyes rángatások köz-
ben eredeti hosszúságára kinyújtózzék.

Igen érdekes az is, hogy az elfáradás következtében a szövetek-
ben, sőt a sejtekben is változások állanak be. A haránt-csíkos szöve-
tekben a sávok alig-alig vehetők észre sacsíkokat elválasztó sarkosorna
megnövekedik. Az idegsejtek magjai kipihent állapotban gömbalakúak,
az elfáradás következtében pedig vagy összezsugorodnak, vagy csillag-
alakúnak látszanak. Minél nagyobb az elfáradás, a sejtmag chromatin
tartalma annál kevesebb lesz és a nucleolus tökéletesen is elenyészhetik.

Az elfáradt izmok és a sejtek is a pihenés következtében megint
visszanyerik eredeti ingerelhetőségüket. A kipihenés annál hamarabb
bekövetkezik. minél kisebb fokú volt az elfáradás.

Jellemző az is, hogya szervezettől eltávolított izom is kipiheni
magát, ha a megszáradástél megvédik s hozzá' elegendő éleny juthat.
Igaz, az így kipihent izom másodszor már hamarabb elfárad, de ez
magán a pihenés lenyegén mit sem változtat.

Vannak a megfeszített izorn-munkának olyan jelenetei is, a miket
saját testünkön is észrevehetünk. Ha gyorsabban mozgunk, magasabb
hegyre mászunk, erősebben dolgozunk, észrevehetjük, hogy a légzés
gyorsul, az egyes lélegzésvétel mélyebb-rnélyebb lesz, a szívverés gyor-
sabb és erősebb, a test izzadni kezd. Ha az izom munka nagyon erős,
akkor különösen ha előbb már régen nem végeztünk mozgást. valóságos
láz vesz rajtunk erőt. Nagyobb gyaloglás után este izgatottak vagyunk,
nincs étvágyunk, az álom kerüli szernünket. A következő napon rendesen
fájnak az' izmaink. Ezek a jelenségek az orvost rá emlékeztetik a fer-
tőző betegségek syrnptomáira. EsJ csakugyan a kettő között hasonla-
tosság is van. A fertöző betegség alkalmával a bakterium által készített
toxin az, mi e jelenségeket okozza, a megerőltetés következtében maga
az izomsejt produkálja a reá nézve mérgező hatású toxin mennyiséget.

Azt, hogyamegerőltetett izommunka következtében magában
az izomban csakugyan képződik valami «farasztö anyag», kisérletileg
is kimutatták. Ranke higított konyhaső-oldatban kimosta az elfáradt
izmot s ezzel ismét munkaképessé tette. Máskor meg folyadékot' készí-
tett a kifáradt izomból s ezt befecskendezte a teljesen nyugodt izomba.
Ennek az íett az eredménye, hogy a semmi munkát nem végzett izom
is képtelenné lőn a munkára. Mosso ez utóbbi eljárást a kutyákon
kisérlette meg. A kifáradt kutyának a véréből befecskendezett a nyu-
godt kutya bőre alá. És ime a fáradtság jelei: a gyorsított lehelés, a
hangos szfvverés stb. stb. a nyugvó kutyán kevés idő mulva mutat-
koztak. E kisérlettel azt is bebizonyították, hogya efárasztó anyag»
nem marad meg az izomban. hanem a vérkeringés a test minden részébe
elviszi. Innen magyarázzák meg azt is, hogyamegerőltetett gyaloglás



után nem csak lábaink, de nyakunk és karjaink is fájnak. Ez az anyag
oly mennyiségben is felhalmozódhatik, hogy az agyra és a szivizmokra
is hat s itt esetleg bénulást is okoz. Példa erre amarathoni győzelem
hirét Athénébe megvivő Eukles - halála.

Bármily fontosnak lássék is az elfáradásra és· kimerűlésre nézve
az izomsejtek bomlási terméke, azért ne tulajdonítsunk neki nagyobb
fontosságot, mint a rnekkorát megérdemel. Ez az elfáradásnak csak
egyik oka és egy csepp el sem fontosabb mint a másik: a munka-
közben szükséges anyagok hiánya. Ha az élet fentartásához szükséges
anyagok nincsenek meg a kellő mennyiségben, az elfáradás bekövet-
kezik, akár van toxin a vérben, akár nincsen. Erősebb táplálkozás
mellett több munkát birunk ki, mint nélkülözések mellett. S ez a \ mit
azzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAiskolának is figyelembe kellene venni, egyaránt áll a testi és a szellemi
munkára. Ha tanítványaihk szellemi munkaképességét fokozni akarjuk,
első dolog, hogy adjunk testüknek elegendő és jó minőségű tápanyagot .nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

•
2. Izgatás és bénítás.

Az izgatás és bénítás egy és ugyanannak a jelenetnek a külön-
böző foka. Az izgatás az élet jelenetek gyorsítása, a bénítás pedig a
lassítása. Azok az ingerek, a melyek csekélyebb erősség vagy rövidebb
ideig való hatás mellett izgatólag hatnak a szervezetre, nagyobb erős-
ség mellett, vagy hosszabb ideig hatva, bénítást okozhatnak.

Az elfáradás jelenségei, miket csak az imént láttunk, csak egyik
válfaját teszik az izgatásnak és a bénításnak. A hány féle az inger,
ugyanannyi féle lehet az izgatás és a bénítás is. A morphium pl. kisebb
adagban s nagy ritkán adva izgatólag hat a szervezetre, míg nagyobb
adagokban vagy folytonosan alkalmazva, bénító hatást gyakorol. Ugyan-
így vagyunk egyéb kábítószerekkel, pl. az alkohollal, nikotinnal. chloro-
formmal stb. Vagy ott vannak a hőingerek. A mint növekedik. a hő,
bizonyos pontig gyorsulnak az élet jelenségek, a határt átlépve azonban
bénítólag hatnak a szervezet működésére. Ugyanígy vagyunk egyéb
ingerekkel is. .

Vannak aztán olyan ingerek is, a melyek nemcsak a~ igen nagy,
hanem az igen kicsiny erősség mellett is bénítólag hatnak a szervezet
működésére. Azt, hogy hol van az egyes ingerfajtáknak az egyes egye-
dekre, különösen pedig a sejtekre- vonátkozólag az izgatás és a bénítds
elválasztó határa, még eddig nem tudjuk. Nagyon sok kisérletet és
megfigyelést kell addig alkalmazni, míg e téren az általánosan alkal-
mazható és érvényes szabály felállítása sikerül,

3. A túlerőltetett inger következtében való halál.

A folytonos vagy a túlerős inger végső .következrnénye a halál.
Miként fejlődik ez ki .egyik s másik esetben, az egymástól nagyon
különböző.

A nem nagyon erős, de folytonosan tartó ingereknél az egyes
fokozatokat figyelemmel kisérhetjük. E fokozatok: izgatás, bénítás,
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Második közlemény

halál. Ha azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAspira stomu»: nevű ázalék állatkára chloroform gőzt bocsáj-
tunk, akkor, ha az inger nem túlságos, kezdetben az azalék állatka
szálacskáit gyorsan mozogtatja. A mint tovább tart a hatás, a szálacs-
kák lassabban-Iassabban mozognak, végre teljesen megállnak. Beállott
a bénulás. Ha most kedvező életkörülmények közé kerül az állat, akkor
rövidebb vagy hosszabb idő múlva ujra mutatkoznak rajta a norma lis
életjelenségek. Ha ellenben az inger tovább tart, beáll a halál s bármi
kedvező életfeltételek közé kerül, többé nem éled fel. Ugyancsak ezt a
jelenetet láthatjuk az ember idegsejtjeiben a morphium mérgezéskor.
Kezdetben ez is izgatólag hat, hosszabb időn át használva megbénitja
s végre megöli az idegeket. A hőingereknél e fokozat azzal bővül,
hogy a halál nemcsak a túlságos melegben. hanem.a túlságos hidegben
is bekövetkezik. Igy azután mind a melegnek, mind a hidegnek meg
van a bénító és halált okozó hatása.

Vannak esetek, a midőn e fokozatok egyike-másika hiányzik s eset-
leg egyszerre a halál következik be. Az egyes fokozatok átugrása függ
az inger erősségétől és az élő substantia alkotásátóI. Ha példáúl a
Pelomy xa pa lust'YtS mászó állapotban megnyúlt testét gyenge sav oldat-
tal ingereljük, akkor testét gömb alakúra .összehúzza. Ha az ingert abba
hagyjuk, testét ismét kinyújtja. Ha ellenben az inger tovább tart, akkor
a gömbalakú test szélein a protoplasma gumósodni kezd s a testről
folyton-folyvást leválik. Ha pedig az inger nagyon erős, akkor a Pe-
lomyxa nem húzza össze gömbalakuvá testét, hanem a protoplasma
abban az állapotban, a melyben eredetileg volt, gumósodni s szétválni
kezd. Azokat az erős ingereket, mik a szervezet halálát előidézik, ál-

,talában a halál külső okának mondjuk. A mint az életfeltételek opti-
mumától eltérünk, változás áll be a szervezetben, Az életfeltételek
maximumának és minimumának túllépése egyaránt halált okoz. Tiszta
élenyben éppen úgy meghala szervezet, mint az éleny teljes. hiánya
miatt.

(Csurgó) Pethes János.cbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

I R O D A L O M .

F a r k a s S á n d o r fö ld r a jz a .

I I . k ö te t . A fö ld ö t r é s z e , M a g y a r o r s z á g k iv é te lé v e l .

Mindaz, a mit az 1. kötet ,feldolgozasáról elmondottam, többé-
kevésbbé a II. kötetre is ráillik. Ugy látszik, mintha itt is az elhamar-
kodás volna a szerző bűne, a miből aztán mindazok a hibák származnak,
melyekre most rámutatni akarok.

Félreértés elkerülése végett azonban szükségesnek tartom meg-



jegyezni, hogy én nem arra törekszem, hogy mindenáron csak hibát
fedezzék fel; ki emeltem Farkas S. földrajzának jó tulajdonságait már
az I. kötetben is, s most ujból hangsulyozom, hogy a felsorolandó és
szerintem okvetlenfil kiigazítandó hibáktól eltekintve, a szerző feldolgozta
anyagot értékesnek s megfelelőnek mondhatjuk. Nyelvezete könnyebben
folyó, mint az l. köteté, talán magyartalanság sincsen annyi benne és
sajtóhibáktói is mentebb. Sok cikke úgy tartalmilag, mint nyelvileg
kifogástalan, mint p. o. a e népek, nemzetek, állami és társadalmi viszo-
nyok s-ról szóló. Nagyon kivánatosnak tartom, hogy Farkas földrajzi
könyvei tanítóképzőink általánosan használ t, de mindenesetre kifogás-
talan jó kézikönyveivé váljanak, jóakaratúlag figyelmébe ajánlom tehát
szerzőnek a megjelölt hibák gondos kijavítását. •

AzzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAember fa jok osztályozásában a tudósok különböző csoportosítást
követnek. Mivel erre nézve határozott megállapodás nincs, nem célszerű
kézikönyvben kizárólag az eg-yik tudós egyéni felfogását, illetőleg
felosztását követni. Szerzőnk Peschel Oszkár csoportosítását fogadja
el, mely a megszokott közfelfogástól eltér, a mennyiben a malájokat s
az amerikai őslakókat, vagy indiánokat is a mongol-fajhoz foglalja.
Ez magában véve nem hiba, csak szokatlan eljárás. De hiba az, hogy
midőn a mongol-fajt jellemzi, csak az ázsiai mongolokat veszi tekin-
tetbe s egészen megfeledkezik a malájok s indiánokról s így a tanuló
azt hiheti, hogy p. o ez utóbbiak is sárga bőrüek. Az alcsoportokat
is helytelenül állapítja meg; azt mondja ugyanis: ca mongolok két
ágra oszlanak: az ural-altaji és finn ágra. mely utóbbihoz számíttatnak
a magyarok is." E meghatározás hoz nagyon sok szó fér. Először is
fajilag ezen osztályozásnak nincs értelme, csakis nyelvileg, ez pedig már
más térre visz bennünket; de ha már így osztályozott, akkor ne feled-
keznék meg a töröktatár ágról, a mely az ural-altaji nyelvcsaládnak
egyik ág-a, szemben a finn-ugorral, mely utóbbihoz tartoznak a magyarok
is. Fenti csoportosítás tehát mindenkép helytelen. Nem lett volna itt
egyéb teendő, mint sorra elszámlálni azon népeket, melyek a mongol-
fajhoz tartoznak. Más helyen úgy is szól a nyelvcsaládokról s ott
egészen helyesen csoportosítja az ural-altaji nyelveket is. Az ember-
fajtakban élesen ki kellene emelni, hogy me1y alapon' történik az
osztályozás; ilyen szempont legfőkép a bőr szine, a koponya alkotása
s a hajzat minősége.

A földközi fa j csoportosítása egyrészt hiányos, másré~zt rendszer-
telen. A régi semita népek közül kimaradtak a föniciak és karthagóiak.
Az ind-európai népeket szerző így sorolja fel: «az indusok, perzsák,
svédek, ö'rmények, gö·rö;gök. róma iak, kelták, germánok, szlávok ts románok."

Hol van itt a logika? Ez a felsorolás szerintem így volna helyes: az
ind-európai népekhez tartoznak Ázsiában: az indusok, perzsák, örmé-
nyek; Európában: a régi kelták s a kelta maradványok, a régi görögök
s rómaiak és a mai román, germán és szláv népek. Nincs értelme, hogy
a germánok egyik ág-át, a svédeket. itt az általános csztályozásba bele-
keveri. Európa részletes földrajzaban van a helye annak. hogy a román
vagy szláv fajhoz tartozó egyes népeket névszerint felsorolja. Ezt meg
is teszi szerző, csakhogy ott is hiányosan ; a germánok szerinte: az
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3°2nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

,

angolok, németek és skandinávok. Helyesen így lenne: németek
hollandok, friesek. flarnmok, dánok, svédek, norvég ek, angolok.

A földrészek lakosságáról nagyon elavúlt számadatokat találunk.
Európának könyvünk szerint 364 millió lakosa van, pedig valósággal
400 milliónál is több; Azsiának sem 827, hanem 860 milló, Afrikának
r.em 169, hanem több mint 200 millió lakosa van. .

Az emberfajtak felsorolásakor csak egyszerüen Amerika őslakóiról

szól, megszokott nevüket: indián, nem említi; később pedig, a halászó,
vadászó törzsekről szólva, példul hozza fel azzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAindiánoka t, peseréket.
Avatatlan honnan tudja, hogy niiféle népek ezek? Abba a következet-
lenségbe is bele esik, hogy Amerika országaiban, hol indianokról, hol
indusokról beszél; pedig az nem mindegy, mert indusok alatt Elő-India
népeit értjük.

A tengeri forgalomról ezeket olvassuk: cNagy forgalm at mutat-
nak továbbá. a földközi tengerek; különösen Román-tenger , (hiányzik a
névelő 1) az Ejszaki-tenger, továbbá az amerikai és földközi tengerek.s
Vajjon melyik tengert keresztelte el szerző önkényesen Román-tengetnek?
Hát még ez az összeállítás: amerikai és földközi tengerek?! Könyvunk
szerint ezek koordinált fogalmak volnának! Erről bizony a legjobb
akarattal sem mondhatjuk, hogy világos előadás.

Ausstra lia fölfedezéséről ezt olvassuk: «partjait 1601-ben pillan-
tották meg először." Kíssé hátrább pedig ezt: ca hollandok a XVI ik
században fordultak meg Ausztrália földén •... Ez a két állítás nem
fér meg egymás mellett. Hiszen az 1601. évvel a 17-ik század kezdődik
s nem a ró-ik. Következetlenség, hogy Ausztrália szárazföldjéhez hozzá-
számítja Tasmaniát, a többi szigeteket ne~ezvén Oceániának, Ausstralia
kiterjedését pedig már Tasmaniával és Uj-Zeelanddal együtt határozza

• I meg. Ausztráliának úgyis kevés öble közül kár volt a Cambridge-öblöt
egészen kihagyni.

Azsia . Szokatlan beszéd: «Azsia partjai igen töredezettek.» Mű-
szavunk e fogalomra: tagozott, vagy tagosúlt s ez jobban is kifejezi a
fogalmat.

A Taimir-félsziget mellett nem említi meg a Nordenskjöld-öblöt.
A khinai birodalom kiterjedését először 11,000 O km. nek. néhány

lappal utóbb pedig helyesen 11.500,000 O km.-nek mondja. Az előbbi
adatot sajtohibának kell tekintenünk, de mindenesetre boszantő egy
sajtóhiba. .

Az ásványi és növényi terményeket, mint az 1. kötetben is, minden
országban újra meg újra egyenként felsorolja. Nem tekintve azt, hogy
az ilyen adathalmaz csak értéktelen holt, anyag, még nehéz is a meg'
tanulásra; tehát nem való kézikönyvbe. Altalános és jellemző adatokra
van itt szükség, névszerinti felsorolásnak csak akkor van helye, ha
valamely vidék jellegzetes terményeiről van szó,

Hátsó-Iridia népeinél nem szól vallásukról, csupán a francia gyar-
matok egyikénél, Kambodsanál, mondja, hogy lakói buddhisták.

Borneo sziget éjszaki részéről megmondja szerző, hogy angol birtok,
de a többi nagyobb feléről elfeledi megmondani, hogy a hollandoké .

•



Szumátráról s a Kis-Szunda szigetekről sem mondja meg, Timort kivéve,
hogy kiké.

A Molukka-szigetek lakóiról mondja szerző, hogy malájok és
alfurok. Jó volna azt is tudni: miféle népek azok az alíurok I A szöveg-
ből az tünik ki, hogy nem malájok. De hát akkor mik ? Mert külön
alfura népfaj nincs.

"Következetlenség, hogy egyik maláj-saigetról megmondja a lakos-
ság számát, a másikról nem. Általában a jellemző adatok felsorolásában
könyvünk sokszor rendszertelen.

Az Indus és Brahmaputra folyókról igen zavaros dolgokat
olvashatunk Elő-Indiában, Ott ugyanis ez áll: «a Brahmaputra a

, Himalája keleti végéből ered.s Később pedig ez: ... «az Indus, mely
a Brahamputra közelében ered, a Tibeti fentérségen. :t E szerint az
Indus is a Himalája keleti végén eredne. Tényleg úgy áll a dolog,
hogy mindkét folyó a Himalája hegyláncz középső részének éjszaki
aljában, egymáshoz közel ered s onnan ellenkező irányban folynak.

Az indiai nagy alföldról azt mondja könyvünk: «kétszer olyan,
mint az osztrák-magyar monarchia ... " bizonyára azt akarja mondani:
kétszer olyan nagy, vagy kétszer akkora. Indiában csak Gangesz völ-
gyéről van szó, később pedig erre vonatkozva Hindusztáni alföldet
említ. Miért nem nevezi ez alföldet e néven a maga helyén?

Nagyon különös, zürzavaros egy állítás ez:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA«Az a rabok maguka t
Mohamedtói vagy !zmaeltö' szá rmazta tják, tehá t mindnyá jan mohamedánok. ,.
Igazán csudálkozom, hogyan állíthat szerző ilyen zűrzavaros dolgokat.
Az arabok igenis Izmaelnek, Ábrahám elűzött fiának az utódai, tehát
nem egyszersmind Mohamednek is. Hiszen Mohamed idejében az arabok
már nagy nép voltak. S mit szóljunk ehhez a furcsa következtetéshez:
«tehat mindnyájan mohamedánob? Hiszen a mohamedán szeval nem
is a származás, hanem a vallás van megjelölve. Az arabok mohamedán
vallásu~k, mert Mohame d tanait követik.

Aln'ka folyóiról többféle okot is felhoz, hogy miért nem hajóz-
hatok, de a legfontosabbat, t. i. rendesen vízeséseket és sellőket ala-
kítva jutngk le a felföldről a tengermelléki lapályra, - I}em említi.

Afrika lakóinak osztályozása nem elég világos. Ugy tűnik fel,
mintha azok akafferek, tuaregek, sornáliak, fuláhok stb. mind külön
népfaj volnának.

Amen'ka , Az amerikai szigetek csoportosítása ne5fi világos és
hiányos is. Vajjon mit ért ő a «délamerikai szigetcsoport.s alatt? Hol
vannak s melyek azok? Első pillanatra a Tűzföldi és Falklandi
szigetekre gondolunk, csakhogyazok meg külön csoportba vannak fog-
lalva ily címen: «a Tűzföld körüli saig etek.» Beszél szerző a távolnmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAeső

oceáni szigetekről is, de azokat sem nevezi meg. A Brit-Kolumbia és
Alaszka körül sorakozó nagy szigetcsoportot pedig egészen mellőzi.
Az Egyesült-Államok egyik legnépesebb városának, Chikagonák lakos-
ságát nem jelzi. holott sokkal kisebb városokét megmondja. A jelen-
téktelen s apró Bahama-szigeteknek majd mindegyikét névszerint
felsorolni egészen feieslegesnek tartom. Paraguai államról érdemes volna
megemlíteni, hogy az állam nyelve az indián nyelv, valamint Braziliárci,



hogy annak egyik terménye a brazilfa, melytől az ország nevét nyerte.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Európa . Europa hegyei közül kihagyja szerző a Kaukázust, pedig

az épen úgy Európa és Ázsia határán húzódik, mint az Ural. Európai
Oroszország tárgyalásakor azonban mégis beszél a Kaukázusról. Másutt
azt állítja, hogy állandóan hóval borított hegyek csakis Norvégiaban
és Svájcban vannak. Ez helytelen állítás, mert havasokat és glecsereket
az Alpok egész kiterjedésében találunk, tehát p. o. Ausztriában is.

A szláv népek felsorolása minden rend nélkül történik, éjszaki
és délszlávok össze-vissza keverve. Midőn Európa népeit vallas szerint
csoportosítja, így szól: ... «a keresztyén vallás három főcsoport által
van képviselve, u. m. a római- és görög-katholikus, továbbá a protestáns
vallások által.nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA> Itt először is az a tévedés, hogy ez nem három, hanem
csak két csoport, mert a római- és görög-katholikus egy, mindegyik
katholikus, a mint hogy az evangélikus vagy református mindegyik csak
protestáns; azután pedig hiba, hogy a harmadik csoport, t. i. a görög-
keleti egyház hiányzik.

Angliának 17, különösnél különösebb nevű öblét mind felsorolni
fölöslegesnek tartom. A megszokott Calaisi-szoros helyett szerző mindig
Doveri-szorosról beszél. Ha már' mindenáron Doverről nevezi el a
szoro st, legalább említse meg az ismertebb nevét is. Anglia népes
városairól (p. o. Liverpool, Manchester, Birmingham stb.) a népességet
számokba is ki kellene fejeznie. Anglia gyarmataiban Falkíand az afrikai
gyarmatok közé van sorolva, pedig az közvetlen Amerika mellett van.

Különös, hogy Hollandiánál a nép műveltségét emeli ki, ellenben
Belgiumnál, hol a népműveltség sok tekintetben gyarló, dicsérőleg
emlékszik meg a népiskolákról. Kivánatos volna azt is kitüntetni, hogy
Luxemburg lakossága milyen nemzetiségű. .

. Franciaorszagban nagyon hézagosan, sőt helytelenül adja elő a
francia nép származását. e A francia nép nagyobb része kelta szárrna-
zásu, - mondja szerző - sokan azonban a kirnberektől származtatják
magukat.» Vajjon mit szólnak ehhez Nagy Károly frankjai? A francia
nép származása, helyesebben a következő : a kelta gallok elrórnaiasod-
tak. ezek közé vegyültek különféle germán népek, különösen "frankok és
burgundok s megalakúlt a frank, vagy francia nemzet, melynek nyelve
azonban főleg román jelleget mutat.

Norvégia lakosságának nemcsak a nagyobb része lutheránus, hanem
úgyszólván mindenki ezt a vallást követi. És miért beszél lutheránusok-
ról, miért nem evangélikusokról ? Ezen analógia szerint akkor máshol
kálvinisták és pápistákról kellene beszélnie 1 Svédországról meg sem a
vallást, sem a nép nagy műveltségét nem jelzi. Ugyszintén a dánok
vallásáról' is hallgat.

Oroszországról könyvünk fjordokat emleget, mondván: «a Finn-
öböltől még feljebb (talán éjszakra? 1) pedig a fjordok hosszú sorozatát
találjuk. > Én hát nem találom, akárhogyan vizsgáljam is a térképet.
Hagyjuk csak azokat a fjordokat Norvégiának 1 Külőnös meghatározást
Találunk itt a görögkeleti egyházról:. _ . cezen külön vált egyháznak
a cár a látható feje ~ Szent-Pétervár is megérdemelné, hogy lakossá-



gának a számát megmondjuk, annál inkább, mert Moszkva, Varsó,
Riga, Kiev lakossága ki van tüntetve.

Spanyolországban - szerző szerint - a spanyolok előtt az arabok
laktak. Ezen állítás helyteIenségét, úgy hiszem, nem kell bővebben
magyaráznom. A spanyolok származásáról semmit sem szól, a portu-
gallokról pedig azt mondja: «származásra nézve rokonok a spanyolokkal.nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA»

Lisboa lakosságát nagy sajtohibával 30,000-re teszi 300,000 helyett ..
Az olasz nép eredetér sem adja kielégftóen : «Az olasz nép a

régi latin s az újabban beköltözködött népelemekből való,» Azt hihetnők,
hogy mostanában történt az' a beköltőzködés, pedig biz' az 1500 évvel
ezelőtt a népvándorlás korában esett meg. S miféle népelemekről beszél?
Miért nem mondja, hogy különféle germán törzsek (gótok, herulok,
longobárdok, normannok) telepedtek a latinok közé l? Ez világos és
helyes beszéd lenne. Decséretére legyen mondva szerzőnek, hogy az
olasz helyneveket eredeti olasz írásmód szerint s nem német átirásban
adja; p. o. Firenze, Milano, Genova, Torino. Az osztrák uralom idejéből
maradt. ránk az olasz városoknak németes elnevezése, helyénvaló, hogy
azoknak eredeti olasz neveit visszaállítsuk a maguk jogaiba.

Görögország öbleinek felsorolásában nem tart helyes rendet; a
tanulót ezzel zavarba hozhatja. (L.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA165. lap!) Beszél a görög nemzeti
állam megalakulásáról, de nem mondja meg, hogy mikor történt az.
Cherszonesz-félszigetet manapság inkább Gallipoli-félszigetnek nevezzük.
Törökország lakói között nem említi a görögöket, pedig azok nagy
számmal vannak a tengerpartok mentén. A montenegróiak hiányosan
vannak bemutatva eszavakkal: c legnagyobb részök a délszláv törzshöz
tartozik.s Hát kisebb részök hova? És melyik délszláv törzshöz tartoz-
nak? . . . Mondaná egyszerüen, hogy a montenegróiak nem egyebek,
mint szerbek. Szerbia lakosairól azt mondja: «nagy részök szláv.» Miért
nem nevezi ezeket is nevükön szerbeknek ? A szláv gyüjtőnévalatt
többek közt a bolgárokat is értjük. Szerző pedig úgy folytatja, hogy
a szlávokon kivűl vannak: oláhok ... és bolgárok. A szerbek görög-
kath. vallásuaknak vannak mondva, pedig azok mind görög-keletiek.

Németországban azokat a jelentéktelen Frieslandi-szigeteket név-
szerint felsorolja, a mit azonban én fölöslegesnek tartok. Németország
hegységeiről ezt olvassuk: c ... az Alpokhoz tartoznak á Rajna jobb
partján huzódó Vogesek ... » Erre meg kell jegyeznem, hogya V ogesek
a Rajna bal partján huzódnak és egyátalán nem tartoznak az Alpok-
hoz. A németországi egyetemekről azt mondja szerző : «számuk mintegy
2I.> Vagy határozott számot mondjon, vagy határozatlan mennyiséget,
de így ne beszéljen. Németország nemzetiségeiről 'szólva, ezt mondja:
ca nérneten kivűl van szláv, litván, morva, cseh.» A szláv szó, mint
már fentebb mondám, gyűjtőnév, magában foglalja tehát a csehet és
morvát is; de vajjon mit érthet szerző e felsorolásban a «szláv» alatt?
Az ausztráliai nérnet gyarmatok közt nem említi a Marschal- és Bis-
marck-szig,eteket, a Kaiser Wilhems Landról pedig nem mondja tneg,
hogy az Uj-Guinea egy része.

Az Alpokról azt mondja szerző: ca Rhone vöigyétól a Kis-
Alföldig húzódnak.» Elhúzódnak biz' azok a Dunáig, tehát a Nagy-
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Alföldig is, mert hiszen a dunántúli hegyek mind az Alpok keleti
ágazásaihoz tartoznak. A;z. az állítás, hogy Svájc népességének fele
része katholikus, fele része protestáns, nem felel meg a valóságnak.
Azt én úgy tudom, hogy mintegy B/5-e protestáns szyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA2/5-e katholikus.

Ausztria tárgyalásánál, mindjárt az elején, igen helyén való volna
egy kis történelmi áttekintés, vagyis a mai osztrák császárság meg-
alakúlasának története. (Sőt helyén való volna ez némely más államnál
is, p. o. Görögországnál, Olaszországnál stb.). Nem kellene említés
nélkül hagyni Ausztriának Magyarországhoz való viszonyát sem. Azon-
kivűl szükségesnek tartanám még egy kis általános áttekintést nyuj-
tani Ausztria népeiről, azok nemzetiségéről, vallásáról, foglalkozásáról
és műveltségéről. Szerző még csak azt sem mondja meg, hogy mennyi
Ausztriának összes lakossága. Mindjárt a tartományok tárgyalásába kezd,
de azok felsorolásakor Tirolt kihagyja. Galiciában csak fönsíkról beszél,
pedig a Visztula mellékén terjedelmes lapály is van. Galicia keleti része
helyett a nyugati részbe helyezi a Dnyeszter folyót. Úgy látszik, ismét
a régi hiba, melynél fogva a keleti és nyugati irányt fölcseréli. «Morva-
ország lakosságának zöme cseh, morva és tót ; .. ~ Hiszen az mindegy:
cseh, morva, vagy tót! Említ Morvaország lakói közt szerbeket is.
Úgy tudorr-, hogy ez országban szerbek nem laknak. Az Alpok fel-
osztásában Közép-Mész Alpokról is beszél. Ennek nincs értelme, mert
a középső Alpok kristályos kőzetekből állanak. Az Ötzvölgyi és Ziller-
völgyi-Alpokat nem említi meg, pedig a Brenner hágó, melyről szó
van; ezen két hegység közé esik. Tirolt könyvünk Ausztria legnagyobb
tartományának állítja, holott Csehország majdnem kétszer, Galicia pedig
majdnem háromszor akkora. Krajnáról az van mondva, hogy igen
gyéren lakott tartomány s a közvetlenül előtte tárgyalt Karinthia kiter-
jedése és lakossága számarányaból az tünik ki, hogy az mégegyszer
oly. gyér lakosságu. Az ily ötletszerü adatok semmiesetre sem kézi-
könyvbe valók! Hogy Dalmácia lakói közt csehek is vannak említve,
ez csak olyanforma állítás, mint hogy Morvaországban szerbek volnának.
Hát ahhoz mit szóljunk, hogy Boszniában a szerbek között osztrákok
is vannak? Hát van ilyen nemzetiség is?!

Még a könyv beosztásához ,,:olna egy-két sz óm. Azt az eljárást,
melyet szerző az egyes földrészek ismertetésében követ, általában véve
csak helyeselhetem. Szól először a földrész nagyságáról, határairól,
fölfedezéséről, vízszintes és függőleges tagoltságáról, vizeiről, éghajlatá-
ról, terményeiről és lakóiról s azok politikai viszonyairól; azután veszi
részletes tárgyalás alá az egyes államokat. Azt azonban ismét a mű
fogyatkozásául kell feltüntetnem, hogy; ezt a helyes menetet nem min-
denütt viszi keresztül. Ausztrália és Azsia ismertetése még megfelelő,
de Afrikáé és Amerikáé már kevésbbé s legfölületesebb Európáé. Itt
már az általános ismertetést igen elnagyolta, holott itt kellett volna
azt a legnagyobb körültekintéssel és praecizitással keresztül vinni.

De talán elég is lesz a hibák felsorolásából! A csekélyebb jelentő-
ségüek mellőzésével is ime mily sokasága a híbáknak, tévedéseknek !
Szükségesnek találtam azonban mindezen hiányokra rámutatni, már csak
azon általános oktatási elvből kifolyólag is, hogy okta tá sunk úgy ta r -
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E G Y E S U L E T I E L E T . zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

ta lmüag, mint a lakzlag mindig igaz legyen. Igazságérzetem ösztön zött
arra, hogy a nekem birálatra kiadott kézikönyv mindazon hiányosságait,
melyek a tanítás igaz voltát veszélyeztethetnék, a személyi kérdés
mellőzésével, tárgyilagosan felsoroljam és pedig főképen azért, hogy
szerzőnek figyelmét azokra felhivjam s így a 'kijavításban neki kezére hozzá
járjak. De .felhivom egyuttal az igen tisztelt kartársakat is, hogy szóljon
kiki a kérdéshez s a mennyiben én is tévedtem, állításaim at tárgyilagosan
igazítsák helyre. Tévedni emberi dolog; de több szem többet lát sajó
akaratu tanácsot mindenkitől, még ellenségeinktől is fogadjuk szivesen.

Sopron. Papp Józse/.

V á la s z tm á n y i ü lé s e k je g y z ő k ö n y v e i .

1 . J e g y z ő k ö n y v .

Felvétetett a Tanítóképző-Intézeti Tanárok' Orsz, Egyesülete választmányának 1902. évi
január hó 20-án tartott ülésén,

Jelen vannak dr. Kovács János elnöklete alatt: Ka tonáné Thuránszky
Irén, Ja skó Károly, dr. Ba ló József, Miklós Gergely, Lubznszky Emilia,
Fa rka s Sándor, Gyó'rgy Aladár, Gerencser István, Horuav Ede, Répay
Dániel (Papa), dr. Hermann Antal, Nagy László, Sztankó Béla, Euner

MiIla, Németh Sándor, utóbbi jegyző.
1. Elnök az' ülést megnyitván s a választmányt üdvözölvén, jelenti,

hogy a múlt vál, ülés határozatából kifolyólag dr.NMLKJIHGFEDCBAA xaméthy Lajos
min. tanácsost a tanítóképzési ügyosztály vezetőjét a választmány kül-

döttsége üdvözölte legfelsőbb helyről történt kitüntetése alkalmából.
Tudomásúl szolgál.
2. Főtitkár jelenti:
a j Az egyesületbe való belépésre jelentkeztek: Krammer József,

(polg: isk. igazgató, Kismarton) ; Sza la tsy Rezső (tk. tanár, Déva);
Macská sy Zoltán (tk. tanár, Kolozsvár); Bánóczy Róza (tk. tanítónő,
Győr); Dániel Jenőné (tanítónő, Budapest), Drag.hineeseu György (tk.
tanárjelölt, Budapest). ~ - Kilépésüket jelentették M~eská .ry Sándor,
Ja skó Károly, Tomesdnyi János.

A választmányajelentkezetteket örömmel igtatja rendes tagjai
sorába. Akilépésre jelentkezetteknél a kilépés hatálya a tagsági kote-
lezettség három-három éves ciklusának lejártával állapíttatik meg.

b) A gyakor /ó isk. tanítók nyugdíj ügJ ,ében a nm. Miniszter úrhoz
beadandó felterjesztést a választmánynak 1901. Ill. IS·án hozott. hatá-
rozata értelmében elkészítette s bemutatja azt a választmánynak.

Tudornásúl szolgál - s megbizza a választmány az elnökséget a
felterjesztés benyújtásával.

ej Ugyancsak a választmány határozata értelmében elkészítette s
bemutatja a főtitkár a neve/önök nyugdíj ügyében beadandó felterjesztést is.
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"Tudomésűl szolgál s a felterjesztés benyújtása elhatározta tik.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
ef) F ötz'tká r a tanítóképző tanárok anyagi helyzetének javítása

ügyében benyujtandó ez évi fölterjesztés tárgyának megállapíthatása
végett ismerteti az 1902 évíköltségvetést. Megemlékezik a tanítók
továbbképző tanfolyamának szervezésére szükséges költség beigtatásáról
s a tanítóképző tanárok tanfolyamának továbbfejlesztését czélzó költ-
ségvetési intézkedésekről. A fizetési ügyet illetőleg kiemeli, hogy az
1902. évi áll. költségvetésben a VIlI. és IX, fiz. osztályokba sorozott
rendes tanárok látszáma egyenlősíttetvén, ezáltal a tanítóképző-intézeti
tanároknak egy régi óhaja ment teljesedésbe. De még mindig kedve-
zőtlennek tekinthető azon körűlmény, hogy a fizetési osztályok két
alsóbbjában (XL, X,) a létszám együttvéve még mindig több, mínt a
két felsőbben. Indítványozza: kéreimezze a választmány, hogy a két
alsó fizetési osztálybeli létszám csökkentessék, a két felsőé pedig egyen-
lően megosztva gyarapíttassék.

Nagy Lászlo és Mz'klós Gergely felszólalása után kimondja a
választmány, hogy főtitkár inditványa, mint kérelem, vétessék fel a
választmány évi felterjesztésébe. köszönetet mondván egyúttal a Miniszter
úrnak eddigi intézkedéseiért. Kimondja ezzel kapcsolatosan a választ-
mány, hogy az évi felterjesztésben 'kérelrneztessék a felekezeti képzök
államsegélyének emelése is,

e) Herchi János kassai r. kath. tképző-intézeti igazgató indítványt
adott be a felekezeti képző-intézeti tanárok nyugdíja ügyében, főtitkár
részletes en ismerteti az indítvány előzményeit. Nevezetesen: az 1898-iki.
közgyűlés határozatait, az ez ügyben 1899. év ápr. havában benyujtótt
emlékiratot. az ennek alapján kiadott 31460- 1899 sz. min. rendeletet, az
1899-ik év novemberi választmanyi ülés határozatából folyó lépések·
megtételét s végül az 1900. évi közgyűlésnek ide vonatkozó határo-
zatait s mindebből kifolyólag ezen ügy jelenlegi állását .

. A választmány határozza: kéressék fel a vall.- és közokt. Miniszter
úr, hogy a Ratio Ed. 289. és 290 §-ának hivatalos használat céljából
leendő újabb, hiteles lefordítása iránt intézkedni kegyeskedjék s hang.
sulyoztassék annak szüksége, hogyatolmácshoz egy a magyar neve-
lés- és iskolaügy történetében teljesen otthonos pedagógus is felszólíttassék.

3. Horvay Ede pénztáros jelenti, hogya tagdíjakban még mindig
jelentékeny a hátralék; kéri egyúttal a pénztárvizsgáló s az írói díjakat
kiosztó bizottság kiküldését.

A pénztárvizsgáló bizottság tagjaiúl Peres S., Miklós G., és Bitten-
binder M., az Írói díjakat kiosztó bizottság tagjaiúl pedig Horvay E.,
Sztankó B. és Nagy László küldetnek ki.

4.nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBASztankó Béla indítványozza, hogy mivel a vál. tagoktói cA
tanítóképesítő vizsgálatok tagozása» c. előadásra kűlőn önálló vélemény
az elnökséghez nem terjesztetett be,· Nagy Lászlónak e tárgyban elő-
adott javaslata küldessék meg a tképzők tanártestületeinek hozzász ólás
végett. Égyuttal visszapillantva e kérdésnek fejlődésére, melynek főbb
mozzanatait a II. egyet. tanügyi kongressust megelőző idevonatkozó
tanácskozások, a kongressus tanítóképzési szakosztályának megállapo-
dásai, az 1898. évi közgyűlés határozatai, az új szabályrendelettel kap-



csolatban kifejezést nyert nézetek, az 1900. évi közgyűlés határozatai
teszik: javasolja, hogya Nagy László javaslatának 3. és 1 I. §§-ai
olyképen szövegeztessenek, hogya javaslat, mint általános érdekű

pedagogiai kérdés az összes hazai tanítóképzőkre vonatkoztatható legyen.
E mődosítással a 3. §. a következő lenne. «3. Az alapvizsgálatot telje-
sítő bizottságot alkotják: a külön kinevezett elnök, az illető képző
igazgatója és tanárai s a megyei tan felügyelő, mint a bizottság tagjui.»

AlI. §-ból az utolsó mondat (Ez utóbbit ... stb). törlendő).
A választmány az inditványt magaévá tévén megbizza az elnök-

séget, hogy a javasolt módosítással az előadói javaslatot véleményezés
végett az összes tanítóképző-intézeteknek küldje meg.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

5. Dr . Ba /ó József cA médszeres tanári tanácskozások tárgyai»
c. tételról értekezik.

A választmány mindvégig éber figyelemmel hallgatta a tanulságos
előadást; a részletes tárgyalásba ezuttal nem bocsátkozik az idő előre
haladott volta miatt.

K.nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAm f. Jegyezte: Németh Sándor .
titkár.

II.cbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAJ e g y z ő k ö n y v .

Felvétetett a Tanítóképző-intézeti Tanárok Orsz. Egyesülete választmányának 1902. évi
február 13-án tartott iilésén,

Jelen vannak dr. K07NMLKJIHGFEDCBA1ács János elnöklere alatt: Ka tonáné Thuránszky
Irén, dr. Ba ló József, Mz'klós Gergely, Lubinszky Emilia. Snasei Ferenc,
Fa rka s Sándor, Gerencsér István, Horuay Ede. Peres Sándor, Nagy Lászlo,
Bittenbinder Miklős, Sztankó Béla, Németh Sándor, utóbbi jegyző.

1. Elnök az ülést megnyitván, üdvözli a választmányt.
A választmány elnök előterjesztésére gr. Teleky Sándor és Komjathy

Béla orsz. gyűlési képviselőknek a tanítóképző intézeti tanárok anyagi
érdekében az 19°2. évi költségvetés tárgyalása alkalmával a pénzügyi
bizottságban tett felszólalásaikért hálás köszönetét fejezi ki.

2. Főtitkár jelenti. hogy az egyesületbe való belépésre jelent-
keztek: Decszcs Józse! (tk. tanár, Baja) és Lépesné Baur irén (tk. taní-
tónő, Budapest). .

A választmányajelentkezetteket örömmel igtatja rendes tagjai
sorába. .,

3. F őtitká r bemutatja a «Tanítóképesítö vizsgálatokt c. tételre
vonatkozó előadói javaslatot azon módosításokkal, melyekct azon a
választmány f. é. januári ülésén hozott határozat értelmében az elnökség
tett; bernútatja az ehez csatolt s a tanítóképzők, tanártestületeihez s
igazgatóságaihoz intézett elnökségi körlevelet, egyben jelenti, hogy úgy
a körlevél, mint - kellő számú példányokban. a javaslat márcz, IO-i
határidővel véleményesés végett az összes tanítóképzőknek meg küldetett.
- Tudomásul van.

4. Horuay Ede pénztáros jelenti, hogya múlt választmányi ülés
által kiküldött irói díjakat kiosztó bizottság megbizatásában eljárt s az
irói díjakat a gyakorlatban levő kulcs szerint kiosztotta.



310

Tudomásúl szolgál.NMLKJIHGFEDCBA
5 .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAPeres Sándor, mint a kiküldött pénztár-vizsgáló bizottság el-

nöke jelenti, hogy a bizottság a pénztárt átvizsgálván, azt teljesen rend-
ben találta.

Tudomásul szolgál, a választmány a pénztáros nak buzgó működé-
séért köszönetet szavaz satelmentvény megadását a közgyülésnek
javasolni fogja.

6. Horvay Ede pénztáros előterjeszti az egyesület i902. évre szólő
költségvetését. (L. a M. T. jelen számát l)' .

.A választmánya költségvetést azon módosítássál hagyja jóvá,
hogy a hátralékos s anmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAf. évre esedékes tagdíjak egy tételbe foglal-
tassanak.

7. Következik. cA módszeres taná r t' ta nácskozá sok tá rgya i» c. tétel
általános tárgyalása. (Előadó dr. Ba ta József.)

Nagy László fontosnak tartja úgy a módszeres,mint a nevelés-
ügyi konferenciákat; e kettőnek egymástól való elválasztását kivánja,
nem tartván a kettős célt együtt megvalósíthatónak. Szerinte előadó a
tételnek inkább adminisztratív, mint methodikai részével foglalkozik. A
módszeres konferenciák feladatának azt tartja, hogy az iskolában metho-
dikai életet teremtsenek s ép ezért nem tartja célosnak a minden
honapban való konferencia tartást, mert ez által ezek igen könnyen
puszta formalitássá sülyednének, hanem, mint az előadó is kivanja,
három hónaponkint. A koncentratió elvét illetőleg a tárgyalás módját
akként találja megállapítható nak, hogv az illető tanár egyszerre teszi
meg az egész évre kiterjedőleg javaslatait s nem tantárgyankint, hanem
osztályonkint állapíttassék meg a tanmenet. Nem helyesli, hogya taní-
tási anyag megállapításánál az idő tekintessék mértékűl, hanem a
methodika nyomúljon előtérbe, tehát azt kell tárgyalni, miféle tanítási
egységek alakítandók. Kivánatosnak tartjá, hogya tanárok egymás
Main s a gyakorló iskolában hospitáljanak. .

Peres Sándor külön módszeres konferenciák tartását feleslegesnek
tartja, szerinte minden tanári értekezletnek egyúttal módszeresnek is
kell lenni. Szóló csak egy ily tanácskozást tart fontosnak, az év elején
tartandót, melynek a tanmenetek tárgyalása a feladata.

Mzklós Gergely nem tartja kivihetőoek, hogy minden tanácskozás
egyúttal módszeres is legyen, ilyenek tartását különösen az egyes idő-
szakok elején látja indokoltnak, az ekkor tartott tanácskozásokon kivánja
előterjeszteni a következő évharmad anyagát. (

Sstanko Béla a külön médszeres tanácskozások tartásának fontos-
ságát hangsúlyozza, mert a rendes konferenciákat tapasztalás szerint
teljesen lefoglalják a folyó ügyek. A meth. konferenciákon nem csupán
módszertani kérdésekkel, de nevelésűgyiekkel is kfván foglalkozni, mert
csakis így véli elérhető nek egységes methodikai és nevelési eljárásoknak
- aktualitásra való tekintet nélkül - a megállapíthatását.

Dr. Ba lo Jozsef, előadó a felszólalásokkal szemben igazolja állás-
pontját. A szóban forgó kérdés nél az adminisztrativ szempontot fentar-
tandónak véli ; a rendtartás értelmében tanmenetek készítendők,. a
tapasztalat is bizonyítja. hogy a tanárok sokszor nem végzik el a ki-



szabott anyag ot, meg kell tehát lenni az adminisztrativ keretnek. Lehe-
tetlennek tartja, hogy minden tanácskozás egyúttal módszeres tanácskozás
is legyen; maga azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAcmódszeres tanácskozá s» fogalom eleve kízárja, hogy
minden · tanácskozás egyúttal methodikai is lehessen. Nem tartja cél-
szerűnek, hogy a tanárok egymás óráin hospitáljanak, a gyakorló iskola
látogatását azonban ő ís fontosnak tartja. Előadói javaslatában inkább
csak a keretet kívánta megadni a módszeres tanácskozásoknak s ez sze-
rinte . nem lehet más, mint adminisztratív színű; a megjelölt kerethez
tartalmat adni az egyes tanári karok feladatának tartja.

Dr. Kovács János elnök felszólalásában szintén a módszeres kon-
ferenciák szükséges volta mellett nyilatkozik. Szerinte a mennyiben azt
a rendelkezésre álló idő megengedi - a módszeres tanácskozások össze
is eshetnek a rendes'; konferenciákkal, ha azonban szükséges, külön is
tarthatók. Felosztandók az év elején, év közben s az év végén meg-
tartandó értekezletekre, melyek mindegyikén tárgyalhatók akár metho-
dikai, akár nevelési kérdések, csak előre meg kell jelölni, mely tárgyak
intézendők el az év elején, év közben s az év végén.

A választmány a szóban levő tétel részletes meg vita tását a legköze-
lebb tartandó ülés napirendjére tűzvén ki, elnök az ülést berekeszti.nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

K. m. f.

Jegyezte: Németh Sándor .

titkár.SRQPONMLKJIHGFEDCBA

Ill. Jegyzö~önyv.

Felvétetett a Tanítóképző-Intézeti Tanárok Orsz. Egyesülete választmányának 1902. évi
március hó 3-án tartott üléséri.

Jelen vannak dr. Kovács János elnöklete alatt: Ka tonáné Thuránszky
Irén, dr. Herrmann Antal, dr. Vángel Jenő, dr. Ba ló József, Somogyi
Géza (Znió-Váralja),NMLKJIHGFEDCBAH oruay Ede, Snasei Ferenc. Lubinszki Emilia,
Gerencsér István, Geö~fJe Sarolta, Radó Vilmos, Nagy László, Gyö'rgy
Aladár, dr. Wesseiy Odöu, Sztankó Béla, Németh Sándor, utóbbi jegyző.

1. Elnök az ülést megnyitván, üdvözli a választmányt, különösen
üdvözli dr. Vangel Jenő egy. tagot, mint a ki ez alkalommal először
jelent meg a választmány ülésén és Somogyi Gézát, a ki vidékről jelent
meg e valasztmanyi ülésen.

2. Főtitkár jelenti:
a j Az egyesületbe való belépésre jelentkeztek: Begedüs Paula

(tk. tanítőnő, Budapest); Euner Milla (tk. tanítónő, Budapest): Ba lló

Aurélné (áll. tk. tanítónő, Eperjes); Tomeskó Stefánia (tk. tanítónő,
Eperjes); Beyer József, Éber Rezső, Forberger Árpád,Wohlmuth István
(tk, tanárjelöltek, Budapest.) _

A választmány a jelentkezőket örömmel ig tat ja rendes tagjai sorába.
b ) A. tanítóképesítő vizsgálatok tagozatára vonatkozó előadói

javaslat a választmány módosításaival szétküldetett az egyes tanítókép-
zők tanártestületeinek véleményezés végett saszarvasi ágo ev. tképző,
továbbá a pozsonyi és győri tanítónőképzők testületei véleményüket
már be is küldötték, - Tudomásúl szelgal.
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c ) Örömmel jelenti, hogy a tanítóképző-intézeti tanárok statusában
legutóbb 69 előléptetés történt.

Örvendetes tudomásúl szolgál s a választmány jegyzőkönyvileg
fejezi ki hálás köszönetét a vall. és közoktatásügyi m, kir. miniszter
urnak, nemkülönben rnindazoknak, kik ez ügy lefolyására kedvezően
közreműködtek.

3. KövetkezikzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa módszeres taná r i tanácskozá sok tá rgya i c. tétel
előadói javaslatának részletes tárgyalása. Hozzászóltak :

Radó Vilmos: a rendes tanácskozásokat kivánja magvasabbá, tar-
talmasabbá tenni, ép azért feleslegesnek tartja a külön módszeres kon-
ferenciákat; még az év elején és végén tartandó módsz. tanácskozásokat
se tartja szükségesnek; tárgyúl a helyzetből kinőtt kérdéseket, nem
pedig az előre kijelölt tételeket óhajtja.

Nagy !-á sztó: helyesli az év elején és év végén a külön módszeres
konferenciákat; az elsőnek szerinte főkép az illető iskolai évre vonat-
kozó tanulmányi kérdések tárgyalását lehetne feladatává tenni ..

Somogyi Géza ajánlja, hogy a tanárok egymás óráin kölcsönösen
hospitáljanak s a tanítási eljárások megvitatását igen alkalmas tárgynak
tartja a módszeres értekezletek számára. Az ez ellen felhozható érv, a
tanárok szak-képzettsége, ennek nem állja utját.

Dr. Her rmann Anta l a tanároknak egymás óráin való hospitálást
nem tartja szeinélyi okokból megvalósíthatónak, bár tárgyi szempontból
helyesli, módszerről lévén szó, ez egy és általános, ehhez érthet bármely
szakot mivelő tanár is. A médszeres konferenciák főtárgyának a tanítási

. és nevelési eljárások egyöntetűvé tételét tartja.
Geocse Sarolta nem helyesli az előadó által felsorolt formákat, mert

kényszerüséget rejtenek magukban s úgy is sok a forma, melyekhez
alkalmazkodnunk kell, különben is minden konferencia, sőt minden
óra köz egy-egy módszeres értekezlet .

. Dr . Kovács János: ha. kirnondja is a választmány, hogy külön
módszeres tanácskozások ne tartassanak, azzal még nem mondja azt,
hogy az év elején ne tartassék egy tanácskozás, mely az adminisztrativ
ügyeket tárgyalja,' sőt évközben is, ha a tanulmányi adminisztrativ
ügyek annyira felhalmozódnak, hogy egy konferencián nem intézhetök
el, a dolgot ketté kell osztani s egyik konferencián az egyik, a másikon
pedig a másikfajta ügyek tárgyaJandók. .

Dr. Ba io József válaszolva a felszólalásokra, fentartja abbeli állás-
pontját, hogy külön módszeres tanácskozásokra ssükség van. Az év
elején okvetetlenül el kell intézni oly ügyeket, melyek egy külön érte-
kezlet feladatává tehetők és teendők is; az őraközök erre nem alkal-
masak. '" "

A kölcsönös hospitálást nem tartja olyannak, hogy abból tárgya-
kat merítsünk; il. helyzet követelte ügyeket kivánja tárgyalni. Ha szükség
van egységes megállapodásokra a tanítási és nevelési eljárásokat illető-
leg, akkor ezekre nézve intézményt kell teremtenünk, hogy ezek létre
is jöhessenek s ebben látja szóló a médszeres tanácskozások feladatát ..

Néhány kisebb felszólalás után a választmány az előadói javas-
laton a következő módosításokat teszi:



A javaslat 1. és 2. pontját egészen elhagyandónak itéli,
A 3. pont, melyekkép 1. jelzést nyer, ekkép módosúl:

.. 1. Az év elején tárgyalandó methodikai és pedagógiai kérdések:
Osszefoglaló áttekintése a tanítás terén az egységes eljárásban eddig
létrejött megállapodásoknak, melyek évről-évre szép hagyománynyá
nőnek. Szükséges-e a megállapodásakban valamely módosítás? Ujabb
módszerek számbavétele. A tárgyalandó anyag hoz, melyeszközök álla-
nak rendelkezésre, mik hiányzanak és hogyan volnának pótolhatók. Az
olvasmányok, könyvnélküliek, írásbeli dolgozatok, ismétlések beosztása,
közös eljárás ezekben. A különböző tárgyak egymásra való vonatkoz-
tatása. Kirándulások és testületi tanulmányi szemléletek kérdése. Egyes
didaktikai kérdések okadatolt felvetése, irásban előre beadva. Gyakorló
iskola és gyakorlati kiképzés.

Az évközben s az év végén tartandó konferenciák tárgyainak
szövegezésével a választmány előadót bízza meg.

4. Dr. Vángel Jenő cA természetrajz tanítása a tanítóképző-inté-
zetekben» címen értekezik.

A választmány mindvégig lankadatlan figyelemmel hallgatta a
tartalmas előadást s végeztével előadónak köszönetet szavazott.

K. m.nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAf.

Jegyezte :zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBANémeth Sándor ,
titkár.cbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

I V . J e g y z ő k ö n y v .

Felvétetett a Tanítóképző-Intézeti Tanárok Orsz. Egyesülete választmányának 1902. évi
április 21-én tartott ülésén.

Jelen vannak Komdromy Lajos alelnök elnöklete alatt Ka tonáné
Thuránszky Irén, dr.NMLKJIHGFEDCBAB a lo József. Lubz'nszky Emilia, BÜtenbinder Miklós,
Peres Sándor, Fa rka s Sándor, Horuay Ede, Nagy László, György Aladár,
Sztankó Béla, Németh Sándor, utóbbi jegyző.

1. Elnök az ülést megnyitván, sajnálattal jelenti, hogy dr. Kovács
János elnök a családjában előfordult sulyos betegség miatt, nem jelen-
hetett meg s így az elnökség ben ezúttal szóló helyettesítendi; a választ-
mányt üdvözli s felkéri a főtitkárt jelentésének megtételére.

2. Főtitkár jelenti: ~
a ) Az egyesületbe való belépésre jelentkezett: Polyák Mátyás el.

isk. igazgató (Csáktornya) ; Bognár Károly (ág. ev. tképző-int. gy a-
korló-isk, tan. Sopron). Kilépését jelentette Salamon Ferenc;

'A választmány a tagúl jelentkezetteket örömmel igtatja rendes
tagjai sorába. A kilépés tudomásul szolgál s hatálya a 3 éves ciklus
lejartának végével állapíttarik meg.

b ) Előterjeszti az iglói áll. tanítóképző tanárkarának következő
indítványát:

«Mivel kivánatos- volna, hogyatanítóképzés munkásai a tanító-
képzés összes ügyeire nézve lehetőleg egyöntetű elvekben állapodjanak
meg; mivel továbbá szükséges,. hogy az egyesület munkássága rend-

Ma~ar Tanltóképzo. 22



szeres, összhangzatos és minden oldalú legyen, azért helyénvalónak
látná a tanári kar, ha az egyesület a tanító képzés összes általános és
részletes ügyeit magában íoglalö rendszeres mun~atervet tűzne ki,: mely
egyesületi munkásságunkat a jövőben vezetné. Evégből indítványozzuk,
hogy a választmány af. évi közgyülés egyik tételéül ezt tűzze ki : .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
«Az egye.sület munka terve».

A választmány az említett indítványt a közgyülésen előterjesztendő
indít'l!ányok sorába felveszi s ennek a közgyülésen leendő előterjeszté-
sére az iglói tanárkar kebelében indítványozó Karolz"ny Mihály r. tagot
kéri fel.

c:).Főtitkár bemutatja s előterjeszti a sárospataki áll. tanítóképző
tanárkarának a módszeres tanári tanácskozásokra vonatkozólag tett
észrevételeit s egyben jelenti, hogy e munkálatot a jelen ülést meg-
előzőleg kiadta tanulmányozás s esetleges felhasználás végett e kérdés
előadojának. Helyeslőleg vétetik tudomásul.

5. Dr. Baló József a mult választmányi ülés határozatából kifolyó-
lag az évközben s az év végén tartandó módszeres tanári tanácskozá-
sok tárgyaira vonatkoz6 javaslatát, illetőleg ennek a választmány hatá-
rozata szerint történt átdolgozását terjeszti elő.

A választmány a javaslatot több olda lu felszólalás után elfogadja
s annak a M. Tr-ben leendő közzétételét határozza el.

4. Sztankő Bela főtitkár a közgyülés idejére vonatkozólag tesz
javaslatot; a közgyülés idejeül július havának 3., 4., 5. napját ajánlja,
oly formán, hogy 3-án tartatnék az elő értekezlet, ' 4., 5-én a rendes
közgyülés. ,

A választmány főtitkár javaslatát elfogadja s a közgyülést illető
további intézkedésekkel az, elnökséget búza meg. .. .

5. Főtitkár részletes jelentést tesz a tanítőképesitő vizsgálat ok
tagozata c. tételre vonatkozólag az egyes tanítóképzők tanártestületei-
tói 'beérkezett véleményekről.

A választmány a jelentést köszönettel tudomásul vevén, annak a
M. T.-ben leendő közzétételét mondja ki. ,A képesítő vizsgálatok kér-
dését a választmány tárgyalásra kitüzi s a hozandő határozati javas-
latokat a közgyülés elé fogja terjeszteni. .nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

K. m. r,
Jegyezte : Nlmeth Sándor ,

titkár.cbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A v á la s z tm á n y h a tá r o z a ta i la m ó d s z e r e s ta n á r i ta n á c s -
kozményok tá r g y a i ü g y é b e n .

x. Az Iv ~le/én ta r tandó modsseres tanácskozá sok tárgyait 1. a márc.
'választmányi ülés jegyzőkönyvének 3. pontjában.

2. Az évkö'zz' médseeres konferenciák tá rgya i,' ,

X. A tanárok beszámolása a szaktárgyaikban az előbbi időszakban
vagy általában a konferencia idejéig végzett anyagról ; minden tanár



első sorban maga jelöl vén meg a tananyagban való hátramaradást,
annak okait és a módokat, a melyek szerint az elmaradás ki volna
pótolható, 2. Igazgató ezekre vonatkozással előterjeszti az osztályok
látogatásai alapján szerzett tapasztalatait úgy a tananyag végzését, mint
a mődszert, taneszközöket, a növendékek készültségét, írásbeli dolgo-
zatokat stb. illetőleg. 3. A didaktikai munka e kétoldalú megvilágítása
után következnek a leglényegesebb pontok felől hozandó elvi határoza-
tok és konkrétebb teendők, pl. írásbeliek rendje. 4. A gyakorló-iskolai
tanító előterjesztést tesz iskolája haladásáről, a tanító növendékek fellép-
tén tapasztalt hiányokról s a szak-tanárok kölcsönösen a gyakorló-iskola
esetleges hiányairól, miknek nyomán következnek a tanítóképző és gya-
korló-iskola egybehangzó működését illető határozatok. 5. Internátus és
externátusról való előterjesztések és határozatok. Ifj. egyesületek életét,
isk. ünnepeket, kirándulásokat és az ifjuság általános irányítását illető
eszmecserék, határozatok és tények. 6. Szőban forgó és meg nem oldott
didaktikai vagy általános pedagógiai tételek fejtegetésére egyesek által.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3. Az évvégz' modseeres konferenáa tá rgyaz' :
1. Általános szemle az év általános pedagógiai és didaktikai ered-

ményein, melyekről minden tanár elmondja tapasztalatait; megjelölvén
azon pontokat, melyek a szokásos előképzettség mellett leginkább gátjai
voltak a növendékek haladásának. 2. Tanmenet változtatások bejelentése.
3. Uj taneszközök beszerzésének kérdése. 4. Uj módszerek próbájának
ajánlása a következő évre. 5. Externátus, internátus, ifj. egyesületek
szervezése, ifj. ünnepélyek s ezekben mi bizonyul jónak vagy rosznak.nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
6. Az ifjuság szakszerű fejlődésében mik a tapasztalatok s hol volna
javítani való. 7. A közvetlenűl tételekbe szedhető eredményekből a
következmények levonása s azok alapján a következő iskolai évre neve-
lési és didaktikai elvek megállapítása és ezek kivitelének a lehetőségig
előzetes biztosítása.

4. A reseletes (helyzJ tantervre vona tkozólag:
1. A választmány nem tartja szükségesnek, sőt hasznosnak sem, hogy

a részletes ta nmenetekben feltüntetmdó helyi tantervek készítésében. a melye-
ket a Rendta r tá s minden tanítóképző tanári karának kötelességévé tesz,
részletekbe hatóan álláspontot toglaljon el. Azért van szóban a helyz
tanterv, hogy azt egy bizonyos helyhez kötött testület : maga készítse
az illető iskola szükségletei szerint. 2. Szükségesnek látja azonban a
választmány, hogy az egyes helyi tantervek kímélésében .•a legá lta láne-
sabb elvek szempontjából egységes felfogás uralkodjék. Ebben némi eg')lség
ép oly üdvösnek Játszik, mint a milyen fölöslegesnek és részben káros-
nak a részletekben nyilatkozható egyöntetűség. És pedig egység szük-
séges a következő pontokban :

a ) A helyi tantervek készítésében alap az érvényben lé,vő tanterv.
b) A helyi tanterv a testületeknek nevelésbeN és módszerbelt' meg-

állapodásai alapján és ezekre való tekintettel keszíttessék,
c) Az oktatás nevelő irányzata első sorban az érzületi oktatási

anyag feltüntetésében és elrendezésében .fejezendő ki; s az ide vonat-
kozó tárgyak közé, a nyelvokta tá s, tör ténet, pedagogz'a körébe vonassék
bele a lehetőségig a hittan is.



d)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA pedagógiai szaktárgyak iránt való különös érdeklődés felkel-
tése a logikus gondolkozásra és a gondolatok "'előadására vonatkozó
közreműködés a testület minden tagjának közös törekvése lévén, kivá-
natos, hogy összhangzó működés a tanmenetben is észrevehető legyen,

e) A tanítás formális oldalai egy intézetben alapjában egységes
eljárás szerint dombodttassanak ki.nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

,cbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O K I R A T T A R .

T o v á b b k é p z ő ta n fo ly a m ta n ító k é p z ő ta n á r o k s z á m á r a .

I. Va lamennyi kz'rá lyi tanfelügyelőségnek.

II' 386 szám, A tanító- és tanítönöképző intézeti tanárok, illetve
tanítónők részére a múlt évi nyár folyamán rendezett továbbképző tan-
folyamnak meglepő látogatottsága és általánosan elismert sikere kétség-
telen bizonyítéka annak, hogy ez az új intézmény szükséget pótolt és
szélesebb körök régi óhajával találkozott,

Több oldalról fölmerűlt közkívánságnak teszek eleget, midőn a
tanítóképző-intézeti tanárok továbbképzését szolgáló ezt az intézményt
'folytatom és szakavatott vezetés mellett, s elismert tudományos tekin-
télyek közreműködésével az idén is oly előadásokat tartatok a hazai
tanítók és tanítónők mesterei részére, melyek a mellett, hogy az álta-
lános műveltség kereteit bővítik és gazdagítják, egyuttal azok képzett-
ségét támogatják és ai ú)- tanterv helyes keresztűlyiteléhez szükséges
pedagögiai tájékozást is közvétítik.

A .tanfolyam előadásai Budapesten, részben a tudomány- egyetem,
,részben a műegyetem termeiben fognak megtartatni, s mintegy két heti
időtartamra tervezve, folyó évi julius hó 7 én kezdődnek.

A tanfolyam vezetését ezuttal is dr. Pauer Imre miniszteri taná •.sos
és tudomány egyetemi nyilv. rendes tanár volt szives elvállalni, ali a
tanfolyam időtartamához mért terjedelemben neveléstani előadásokat is
fog tartani.

A művészetek. tö'r ténete köréből tartandó előadásokra dr . P a steiner
Gyula tudomány egyetemi nyilv. rendes tanárt kértem fel, - a kúér -
.ütt" fizika köréből tartandó előadásokra pedig WÜtmann Ferenc műegye-
temi nyilv. rendes tanár volt szives a megbizást elfogadni, - Hozzá-
járulnak ezen előadásokhoz a~ állami tanítóképző-intézetek miniszteri
biztosa, Sebestyén Gyula által rendezendő konferenciák, melyeknek a
tanítóképzés Jcélját és helyes eszközeit tárgyaló fejtegetésen felűl idő-
szerű feladata az lesz, hogy az életbe léptetendő új tantervnek sokak
által félreismert intentióit magyarázza és a keresztűlvitel módja felől
tájékoztasson.

Részt vehetnek a tanfolyamban tanító- és tanítónőképző-intézeti



Wlassics Gyula .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

tanárok, illetve tanítónők, tekintet nélkül azon szakcsoportra, melyre
képesítve vannak.

A folyamodók a felvételért hozzám intézendő kérvényeiker köz-
vetlen elóljáróságuknál tartoznak benyujtani májur hóNMLKJIHGFEDCBAeo -d ig :

Az állampénztárból díjazott összesen 20 vidéki allami képzőintézeti
tanár és tanítönö személyenként 100 korona segélyben részesfil.

A tanfolyamban úgy a segélydíjjal, mint segélydíj . nélkül részt-
vevő tanároknak és tanítónőknek kilátásba helyezem a budapesti 1. ~.er.
állami tanító- és acbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI I . ker. állami tanítónóképző-intézetek internátusi
helyiségeiben való ingyenes elszállásolást. .

Az első jelentkezés folyó évi julius hó 7-én reggel 8 órakor tör-
ténik a tudomány-egyetem bölcsészeti karának tanácstermében.

Erről a királyi tanfelügyelőséget további szabályszerű eljárás végett
oly hozzáadással értesítem, hogya beérkezett folyamodványokat folyó
rot' má jus hó 3I·étg mulhatlanúl terjeszsze fel hozzám.

J I . Az egyházi ha tóságoknak.

Az egyházi hatóságoknak hasonló rendelet érkezett. De megtol-
dotta ezt a miniszter a következő ponttal:

. Mivel melegen óhajtom, hogy a mint a felekezeti tanítóképző-
intézetek a mult évi tanfolyamban is méltóképen képviselve voltak, úgy
az idei tanfolyam is ezen intézetek törekvő tanárai részére megnyit-
tassék : van szerenesém a főtiszt. egyházi íőhatosagot tiszteletteljesen
felkérni, hogya főhatósága alá tartozó tanító- és tanítónőképző-intézetek
egyes tanárai részére a tanfolyam látogatását lehetövé tenni és az ille-
tők jelentkezését ide folyó évi május hó 3 r-éig bemutatni méltőztassék.
Az ingyenes ellátás kedvezrriényében a főtiszt. egyházi főhatóság kikül-
döttjeit is teljes készséggel részesítem.

Budapesten, 1902. évi április hó 25.

V E G Y E S E K .

A k ö z g y ű lé s e lő k é s z íté s e . A jelen füzet elején közöljük a tanári testü-
letek vélemé.iyét a tanítőképesítő vizsgá la tok módosítá sá ról. A szakvéleményekról

mesteri módon készített áttekinthető kimutatást érdemes főtitkárunk, Sztankó

Béla. A mi ez összeállításból első sorban szembe ötlik, az a rendkívüli érdek-

lődés, a melylyel a tanári testületek e tételt fogadták. Összesen 45 testület
szélott a tételhez, tehát az összes testületek több mint kétharmadrésze. Külö-

nösen figyelemre méltö tény a felekezeti képzöknek élénk részvétele a közös

munkában, még .azon felekezeteké is, a melyeket, sajnos, eddig nem bir tunk
bevonni az egyesületi tevékenységbe. E tétel tárgyalása örvendetes haladásnmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAl

jelent egyesületi munkánk egyetemes jeliegének kifejlődésében. Sajnos csak az, hogy
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egyetlen .tanítóegyesület sem küldötte be véleményét. Az el. isk. tanítók hozzá-

szólása tetemesen emelte volna a hózzászólások értékét s a gyakorlati kivitelről

bizonyára sok hasznos megjegyzést tartalmazott volna. Valóban a tanítoegye-

sületekkel kapcsolatos működésünket nem volna szabad elhanyagolni.

A tanári testületek véleményei, elágazó voltuk mellett is, tartalmuknal

fogva is kedvező hatást tesznek. A tanítóképzés viszonyainak mélyreható

taglalása, a reform következményeinek higgadt megfontolása tűnik ki a szak-

véleményekből. A hozzászólások nagyon becses adatokat szolgáltatnak a reform

sokoldalú megitéléséhez és helyes megoldasahoz s a belőlük kisugárzó meleg

ügyszeretet bizonyára fokozni fogja mind a középponti választmány nak, mind

a közgyűlésnek a tétel tárgyalása körűl kifejtendő lelkes erélyét,cbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A k ö z g y ü J é s id e je . A választmány véglegesen döntött a közgyülés ideje

ügyében. A közgyülést közvetlen a tanári és tanítói kurzusok előtt, azaz julius

4-én és s-én fogjuk megtartani. E szerint julius 3-án este előértekezlet lesznmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAj

julius 4-én és s-én (pénteken és szombaton) közgyülés a Tud. Akadémia heti

üléstermében ; julius 6-a,' vasárnap, pihenő nap; hétfön, 7-én, nyílnak meg a

tanfolyamok. A tanfolyam két hétig tart.

K e d v e z m é n y e s v a s ú t i je g y e k a k ö z g y ü lé s r e . Egyesületünk elnöksége az

idén is gondoskodni kíván a közgyűlésre felrandülö tagok kedvezményes fel-

utazásáröl ; ezért felszólítja azon .felekezeti képző kben működő tanártársakat, a

- kik a közgyűlésre felránduIni szandékoznak, hogy ebbeli szándékukat legkésőbb

május 31-ig a fötitkarnal, Sztankó Béla tanár úrnál (Budapest, 1. Mozdony-

utca .s/a ) bejelenteni szíveskedjenek.

S z o m o r ú h ír e k . Közszeretetben és becsülésben álló elnökünket, dr . Kovács

Jánost, súlyos csapással látogatta meg az Isten. 12 éves lánykája, Esztike, skar-

lathimlöt kapott s a gyönyörű, kedves, egészségtől duzzadó leányka, szüleinek

szemefénye, három heti súlyos szenvedés után május 4-én elhunyt. A nagy

csapástól mélyen lesujtott szülők iránt általános a részvét a kartárs ak köré-

ben. Az Isten kegyelme, a mely köt és old, enyhítse nagy szenvedéseiket!

Ir sa Béla , máramarosszigeti állami tanítóképző tanárt, szintén súlyos

csapás érte, szeretett, kedves, ifjú nejét, Podoski Jounossza Irmá t, 33 éves kora-

ban, II évi boldog házasság után április J z-én örökre elvesztette. A csapástól

mélyen megrendített kartársunkat valamennyiünk mély részvéte övezi. Legyen

áldott az elhunytnak emléke!

Rohn Józse./, a' polgári tanítóképző-intézet tanára, az Orsz. Tanítói

Árvaház árvaatyja, édesatyját veszítette el Roh,n Nándorban, a pozsonymegyei

misérd-deverdi róm. kath. hitközség nyug. kántortanítójában, a ki május ő-an

86 éves korában hunyt el. Áldás és béke lebegjen hamvain!

N e v e lő n ő k k o n g r e s z u s a . A magán nevelők. és nevelő nők ügyének rende-

zése érdekében. nagyobb tanácskozás van kilátásban. Ugyanis a budapesti II.

ker. állami tanítönö- és nevelönöképző-intézet tanári testülete Nagy László c.

igazgatónak a következő indítványát fogadta el:

A tanári testület fölkéri a Maria-Dorottya egyesületet, hogy tegye meg a

,



szükséges lépéseket egyzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAmagán nevelőt" es nevelőnőt"kongresszus összehívasara.

A kongresszus megtartása a következő konkrét célok érdekében történhetnék :

1. a nevelőnők alkalmazásának ;

2. a nevelőnők' jogi viszonyainak szabályozása;
3. a nevelönök nyugdíjalapjának létesítése;
4. a nevelőnők képzése.SRQPONMLKJIHGFEDCBA

Szünidei kurzusok. Közlönyünk Okirattar círnű rovatában egész terjedel-
mében közöljük a tanítóképző tanároknmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAf. é. szünidei kurzusaröl szölo rende-

letet. Nagy érdeklödéssel fogadják a tanítóképző tanárok az idei kurzust is.

Különösen érdeklődnek a Sebestyén Gyula igazgató, mininiszteri biztos által

tartandó konferenciak iránt. Némi csodálkozást keltett azonban, hogy ezek a
konferenciak az életbeléptetendo tanterv körül fölmerűlt félreértések eloszlatása

végett tartatnak. A rendelet ezen kitétele maga, is vagy félreértésen alapúl,
vagy homályos célzást jelent egy a tanterv-készftéskor fölmérült mozgalomra,

Reméljük, hogy Sebestyén Gyula ismert tapintata el fogja' oszlatni ezeket a
félreértéseket és homalyossagokat, a melyek alkalmasak kellemetlen hangulat
ébresztésére.

A tanítóképző-tanári tanfolyammal egyidejűleg két el, néplskola i tovább-

kipző tanfolyam is fog tartatni ; az egyik Budapesten az állami el. képzővel

kapcsolatosan, s a másik Kolozsvá rott az áll. tanítóképzőben, mindkettő férfiak
számára. A nők számára hirdetett tanfolyam az idénról elmarad. A tanfolyam

tárgyai lesznek: lélektan, magyar nyelv és irodalomtörténet, földrajz (közgazda-

sagran) és tÖrténelem (az alkotmány fejlődése) physikai gyakorlatok és gyakor-
lati tanítás. A budapesti tanfolyam tanárai lesznek: dr . Ba ló József, P a lágyi

La jos, F a rka s. Sándor , Miklós Gergely, Kun Ala jos,. Kolozsvártt: Krauss

Sándor , Belányi Tivada r , F elmér i Alber t, Kovács Béla ésHa jtman P á l.

A kurzusok négy hétig tartanak s a tanárok 200 korona tiszteletdíjban

részesűlnek.
A közoktatasi miniszter a polgá r lskola i tanítók számára is rendez szünidei

tanfolyamot az idén. Előadó tanárok lesznek: Wittmann F erenc műegyetemi
tanár az elektro-physikaböl, dr . Vángel Jenő a biologiai praktikumból s dr .

Koch F erenc a chemiaböl. A tanfolyam július 7-én kezdődik s tizenöt napig
tart. Vezetésével dr . Kiss Áron pedagögiumi igazgatót bízták meg.

, ~
A kiizépt"skola t"tanítóknak is lesz szünidei tanfolyama. Ez alkalommal

- a közszükségletnek, nevezetesen az uj tantervnek megfelelően - a történet,

a vegytan és a játékdélutánok életbelépretése miatt lesznek a kurzusok. A tör-

ténettanítás . methodikáját Márk: Sándor egyetemi tanár és Sebestyén Gyula, a

közoktatásügyi tanács titkára adják elő. A vegytani kurzust Reichenha ller

Kálmán tanár, a tornatanítói kurzust pedig a Nemzeti Tornaegylet vezetősége.
A történeti kurzust augusztus hö első két hetében, a vegytanit julius hö r-töl

8-áig, a tornakurzust hat hétig, julius IS' étől augusztus h6 végéig tartják, hogy
a játékdélután miatt beállott tornatanári szükséglet számára képezzenek ki kellő
számú erőket. Erre már is szép számmal jelentkeztek,
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Vajjon nem volna-e célszerű a jövő évben legalább a középfokú iskolák.
ban működő tanítók kurzusait, a melyek immár rendszeresekké kezdenek válni,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

egyesíteni, vagy legalább egyidőben szervezni? Alkalmat kellene adni arra, hogy
a tanárok azon előadásokat hallgassák, a melyek őket leginkább érdeklik. Az

iskolafajok szerint szétszaggatott kurzusok . igen szűkkörűek s az érdeklodést

csak kis részben elégítik ki.

a z '19°:1. é v i m á ju s h ó 4 -é ig b e f iz e te .t t ta g s á g i d íja k r ó l .

1901-re: Berauer József, Jurássy Berta (8-8 kor.).
1901. II. 'félévre: Rónai Sándor (4 kor.).
1902-re : Tarjan W. Gyula, Dezső Lajos, Ebenspanger János,

Pataki Vilmos, Bod Péter, Heger Lujza, Polyák Mátyás, Pataki Lajos
(8-8 kor.).

1902. I. félévre: Czöndör Sándor, Bellosics Bálint, Bene Gyula,
Benkő Pál, Bocskay Kristóf, Macskásy Sándor, Nagel Sándor, Scherer
Sándor, Szente József, Mogyoró János, Rónai Sándor (4-4 kor.).

B a r ta lu s I s tv á n s ír e m lé k é r e ú ja b b a n a d a k o z ta k :

Killyéni Endre (Hosszúfalu) 6 kor., az ev. ref. tanítóképző ifju-
sága és Varga József tanár (N.·Kőrös) 45 kor., Thaisz Lajos (Losonc)
5 kor., dr. Leyer Antal (Losonc)nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA2 kor., Izák János (Losonc) 5 kor.
Eddigi gyüjtésünk főösszege: 477 kor. 58 fillér.

K é r e le m .

Közeledik az első félév vége, a mikor egyesületünk pénztárára

a tagokkal s a kiadóval szemben fenálló kötelezettségéből kilolyólag,

nagyobb összegü követelések kiegyenlítése háramlik. Hogy e feladatá-

nak eleget tehessen, teljes bizalommal fordulok a· t. tagtársakhoz. szives-

kedjenek esetleges tagdíj-hátralékaikat, a feb~uári számhoz mellékelt

utalványlap felhasználásával, minél előbb beküldeni; ez által az egyesü-

leti pénztárt is, önmagukat is megkímélik a fölösleges kellemetlen-

ségektől és hiábavaló költségektől.

Budapest, 1902. május hó 4-én.

Tisztelettel
Horuay Ede

egyes. pénztáros.
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~

A legjobb, legelterjedtebb

képes' gyermek heti lap

Megjelen minden szombaton.A

+ + +

Semmivel Sem okozhatunk nagyobb

örömet a gyermeknek, mint AZ ÉN

UjSÁGOM-mal. Meséivel, elbeszélé-

seivel, tréfáival, verseivel, képeivel

állandó mulatságot, szórakozást sze-

rez az apró embereknek.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAesak 2 kor .

negyedévre s mindenkinek módjá-

- ban van, hogy ezt az örömet meg-

szerezze gyermekének. A legkivá-
lóbb magyar irók írják ezt a magyar

ujságot, januárban minden előfizető

gyönyörü mesemondó naptárt kap

ingyen. Előfizethetni AZ ÉN UjSk

GOM kiadóhivatalában Budapesten. '

VI., Andrássy-ut 10. =====

negyedévre ~ kor., félévre <1 kor.,

egész évre 8 kor, ::..:-====Előfizetési árak:

L<~. -'

o Mutatványszámot tessék kérni: o

AZ ÉN UJSÁGOM
o o o o kiadóhivatalától o o o o

Budapest, VI., Andrássy-út tO .
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MAGYAR

LÁNYOK
KÉPES HETILAP fiA TAL

LÁNYOK SZÁMÁRA o onmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

=SZERKESZTI=

TUTSEK ANNA

Azoknak való ez a nagy gonddal s

szeretettel szerkesztett lap, a kiknek

a legnehezebb szép és jó olvasmányt

adni, t. i. a fiatal magyar lánynak.

A legjelesebb irók, festők, tanitók,

tanítónők sorakoznak a szerkesztő

segitségére s alig van magyar iró, ki

nem irna a MAGYAR LÁNYOK-ba.

A szépirodalmi részen kivül ismeret-

terjesztő czikkeivel, továbbá a ház- .

tartás, kertészet, konyha, kézírnun-

kák, női foglalkozások, divat' stb.

körébe vágó rovataival van meg-

becsülhetetlen szolgálatára lapunk a

magyar lányoknak.NMLKJIHGFEDCBA1 / il II II II U ff V II

MUTATVÁNYSZÁM

KÉRÉSRE INGYEN.

ELŐfiZETÉSI ÁRA

Egész évre 12 kor .• félévre •. ti kor.

Negyedévre 3 kor.

Kiadóhivatal:cbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAB U D A P E S T , V I ., A N D R Á S S Y -U T 1 0 . S Z .A

L---

H U N G A R I A K Ö N Y V N V O M O A .


