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1. Előértekezlet.

Az előértekezlet f. é. Julius hó 3-án (csütörtök) d. u.
5 órakor fog megtartatni a budapest! II. ker. (Csalogány-utca
43. sz. a.) állami tanítónóképző-intézet helyiségében.

Ugyanezen napon este 8 órakor ismerkedési estély a
Budai Vigadó étkező helyiségében (II. ker. Corvin-tér).

II. Közgyülés.

A közgyülés ideje: 1898. ;Ulius 4. és 5. napjai; napon-
kint d. e. 9-1 óráig.

A közgyülés helye: a M. Tud. Akademia heti ülésterme.

Tárgyso roza t :

Első nap, julius 4-én (pénteken) d. e. 9-1.

1. Elnöki megnyitó.
2. Mócsy Anta l emlékezete. Emlékbeszéd, tartja Drei-

sziger Ferenc.
Magyar Tanltóképzö. 23



A közgyűlés első napján közös étkezés az «István-fö-
.herceg» szállóban.

Budapesten, 1902. junius 1.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

.!lz elnökség.

322

3. A gyermek-pszichológia helye a tanítók szakszerű ki-

képzésében. Előadó: Peth es János.
4. A gyakorlóiskola szervezete s a gyakorla ti kiképzés. Elő-

adó: Dezső Lajos.

Második nap, julius 5-én (szombaton) d. e. 9-1.

1. Titkári és pénztárosi jelentés.
2. Tisztviselők és választmányi tagok választása.
3. A tanítóképesitő vizsgá la tok tagozódása . Előadó: Mohar

József.
4. Inditványok.dcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A ta n itó k é p e s itö v iz s g á la to k reformja,')
Benső örömmel foglalkoztam a tanítóképző-intézeti tanári testü-

letek javaslataival. Mindegyikökből a tanító képzés és népoktatás javí-
tására irányuló nemes törekvés, a forró hazaszeretettől táplált haladás
vágya, de megfontoltság, a nehézségekkel. az akadályokkal számoló
körültekintés is volt kiérezhetó. A Magyar Tanítóképző májusi füze-
tében közölt testületi szakvélemények s a tanítóképesítő vizsgálatok
reformálására megindult egész rnozgalom örök időkre fényes bizonyí-
tékai maradnak az ország jelenlegi tanítóképző tanári kara eszményi
gondolkozásának, hazaszeretetének és a közös tevékenységben meg-
nyilvánuló erős közszellemének, Ennek a jó közszellemnek ragyogó
csillagzata vezéreljen bennünket továbbra is a magyar tanítóképzés fel-
viragzásáért kifejtendő közös munkánkban!

A többség.

A tanári' testületek munkálataiból erőt r-ierítve, fogtam azon meg-
tisztelő feladathoz, hogy a szakvélemények alapján jelentést és rész-

') Előadó jelentése a tanári testületeknek a választmányhoz beérkezett vélerné-
nyeiről (L. Magyar TanítóképzőzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAf', é. májusi füzetét.). Előterjesztette a választinány május
22-iki üléséri. Szerk.



letes javaslatot terjeszszek a m. t. választmány élé." Hogy általában
minő állást foglaltak a testületek javaslataimmal szemben, erről a követ-
kező képet nyujthatom. -

Véleményét beadta 46 képző-)
Ezek közül a javaslatról sem helyeslő-

leg, sem elítélően nem nyilatkozott 7 ,.

MaradzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-e- 39 képző.

1. Határozottan és örömmel fogadja
el a javaslatot .: 15 képző

Elfogadja ugyan a javaslatot, de aggo-
dalmakat táplal 6 ,.

TehátzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAelfogadja összesen 2I képző,
melyek közül 16 állami és 5 fele~ezeti.

II. Határozottan elveti a javaslatot 13 képző'')
Elvileg elfogadja, de jelenleg kivihe-dcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

tő n e k n e m ta r t ja 5XWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA»

Tehát nem fogadja el összesen 18 képző,
melyek közül 6 állami és JI felekezeti.

A testületek vélemény ei így is csoportosíthatók:
határozottan pártolja a javaslatot 15 képző
határozottan ellenzi 13 ,.
többé-kevésbbé ingadozik II :o

Bármilyen csoportosítást alkossunk, kitünik, hogya 'testületek tö'bb-
sége pártolja a tanítóképesító vizsgá la tok megosztásáról szóló javasla tot.

Érvek a javasla t mellett.

A tanítöképesítő vizsgálatok tervezett kettéválasztása mellett a
következő érvek' hozattak fel, részint a tanári testületek, részint egyesek
részéről a Magyar Tanítóképzőben és a Néptanítók Lapjában:

1. A képestrő vizsgálatot a laposabbá , szakszerűbbé és könnyebbé teszi.JIHGFEDCBA
Z . Emeli a tanítóképzés színvonalát főleg szakszerű irányban.
3. Előmozdít-ja a tanítók önképzését s mivel a képzettebb tanító

jobban tud tanítani, javítani fogja a népiskolai oktatás eredményét.
4. Behatóbbá teszi a tanítók szakszerű előkészültségét sennek

következtében kihat a nép iskolai módszer javítására. "
5. Emeli a tanítói oklevél ér tékét s közvetve kihat a tanítók anyagi

és társadalmi helyzetének javítására.
6. Az uj Rendtartási Szabályzat szerint a tanuló 14 éves korában

vétetik fel és 18 éves korában végzi a tanítóképzőt; de mivel a nép-
oktatási törvény 102. §-a szerint csak 19 éves korában kaphatja kézhez
oklevelét: a kilépő tanítónövendék e,gy évig még végleges állást nem
tölthet be. Szükséges ennek a szabad évnek hasznos eltöltéséröl gondoskodni,

1) Ebbe beleszá~ítom a pozsonyi állami tanítónőképző.intézet utólag érkezett testü-
leti véleményét. N. L.
• 2) Ezek közü! a vizsgálat ketté osztását elfogadja 4 képző, de a ntgy éven belöl.
Eppen ezért ezeket li. javaslat ellenzői közé soroztam. N. L.

23*



Érvek. a javasla t ellen;zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1. A javaslat ellen fölhozott érvek nagyobb része agyakorla tz' évet
illetik, a melyet az alapvizsgálat és a tanítói szakvizsgálat között a nép.
iskolában kell eltölteniök a· jelöl teknek. Ezen érveket. a legerőtelje-
sebben az eperjesz' állami tanítőnőképző-intézet testülete csoportosítja.
Ezen testület klasszikus tömörséggel a következőt mondja a gyakorlati
év ellen :

cNz'ncs biztositék arra nézve, ta ldi-e a tanító-jeló"lt az a lapvizsgá la t
után a lka lmazást s ha ta lá l is, kezdetleges viszony()k közé jutva , a
gyakorla ti ro értéke problematikussá vá lha tik.,.

A többi tanári testületek ellenérvei ugyanezt a gondolatot fejezik
ki többé-kevésbbé eltérő módon. Közlöm a következőket:

cNincsenek segédtanítói állások s , (Eperjes gör. kath.)
cA jelöltek el fogják hanyagolni érdekeiket és gyöngébb sikerű

lesz a vizsgálat.s (Szarvas.)
«Sok függ a viszonyoktől, melyek köz é a fiatal ember jut.» (Modor.}
Csak az esetben hozható be, ha a tanítóképző fentartó hatósága

kellő biztosítékot nyujt a gyakorlat eredményes voltára nézve." (Buda-
pest, 1. ker.)

.cA kezdő tanító az ő hivatásának lelkiismeretes betöltéséhez épen
az első években igényel legtöbb időt. A vizsgálatra készülés az iskola
rovására történik.s (Baja.) .

Különösebben méltó még a figyelemre a budapestizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBArt kerületi
tanítónői képző javaslata, a mely szerint: cA gyakorlati év a tanítónő-
jelöltekre nézve nehezen lévén keresztül vihető, fölkéri a választmányt,
hogy kiegészítésképen ennek mddosa ta ira nézve is dolgoztasson ki javas-
la tot,"

A többi ellenérveket a következőkben foglaihatom össze:
il. cA kibövítéssel nem arányos a javadalmazás s e miatt keve-

sebben fognak a tanítói pályára lépni c (Eperjes, áll. tnő, Csík-Somlyó,
róm. kath)

Ugyanezt a gondolatot fejezi ki Bája, más oldalról tekintve, a
következőkben: cA tanítóképző-intézettel egy színvonalúnak tekinthető
iskolák egy vizsgálatot követelnek, a küzdelmes kenyérkeresetre induló
tanítójelöltet két vizsgálatra kötelezni jogtalan kivánság.s

Ill. cA keret bővülése veszélyeztetné a tanítóképzés egységéb
(Eperjes, áll. tnő.)

IV. cA kettős vizsgálat anyagi megterheléssel jár.» (Kőszeg, róm.
kath. tnő, Baja.)

V. cA 7o"-es években megkísérlett gyakorlati évnek nem volt
sikere.s (Modor.)

Megjegyzések az ellenérvekre.

1. A gyakorla tz" év. Legfontosabbak azok az ellenérvek, a melyek
a gyakorlati évről szólnak; mert kétségtelen, hogy számolnunk kell a
gyakorlati év nehézségeivel. Azt hiszem, ha ezen próbaév szervezésének



ügyét sikerül jól keresztül vinnünk, akkor a többi kérdésen könnyen
keresztü Iesünk.

Azt mondják a tanári testületek ellenérvei : nem fognak kapni
állást a próbaéves tanítőjelőltek, mertzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAnincsenek is segédtanitói á llások.

Nézetem szerint szintén ezen fordul meg a gyakorlati év kérdése:
van e kilátás arra, hogy el tudjuk helyezni a próbaéves tanítókat.

Ha tehát meg akarjuk oldani a gyakorlati év kérdését, akkor a
következő kérdést kell föltennünk : vannak-edcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAid e ig le n e s tanitóz á llások
elegendő számmal Mágyarországon, s ha nincsenek, miként szervezhetők
ilyenek vagy lehet-e másképen is gondoskodni apróbaévesek elhelye-
réséről ?zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1)

A népoktató törvény 138-ik §·a azt mondja: «A tanítók élet-
hossziglan választatnak». E szerint csakugyan nem volna Magyarországon
ideiglenes tanítói állás s valóban tapasztaljuk is, hogyafentartó ható-
ságok, kormány, község, felekezetek a törvény idézett paragrafusa
szerint egyszerre véglegesen alkalmazzák tanítóikat, vagy a hol meg
van a hajlam az állások hosszabb ideig valö ideiglenes betöltésére, pl.
a görög katholikusoknál. gör. keletieknél, ott a kormány törekszik a
fentartó hatóságot a törvény betartására, vagyis a tanító végleges alkal-
mazására szorítani.

E szerint tehát nincsenek Magyarországon ideiglenes tanítói állások ?
Igenis vannak; mert a segédtanítói állások ideiglenes tanítói állá-

soknak veendők s ilyenek is. Ugyanis a népoktató törvény 137. §-aJIHGFEDCBA
II segédtanítókról igy szól:

cSegédtanítóknak nemcsak okleveles tanítók, hanem képezdez' tan-
folyamot végzett zfjak is meghivathatnak. A meghivás joga szintén az
iskolaszéket illeti. Ha a község a szükségessé vált segédtanítói hivatalt
betölteni elmulasztaná vagy e hivatal betöltését halogatná: üinkerülett'
tanfelügyelo nevezhet ki segédtanítót~.

Ebből kitünik, hogy a törvény a segédtanitói á llást z'deiglenesnek
tekinti; különben nem engedné meg, hogy oklevél nélküliek is betöltsék.

Idővel azonban ferde irányban fejlődött a tanítói állás.' a mennyi-
ben sok helyen. pl. a fővárosban is, rendszeresíttetett. Előmozdította
a segédtanítói állások véglegesitését a _községi iskolaszékek számára
kiadott utasitások homályossága is.2)

') A választmány üléséri dr. Wtszely Ödön tisztelt tagtársam tételemmel ellentétesen
tette fel a kérdést így: i!0ndoskodhatnak-e a tanító- és tanítónöképzö·intézetek a probaeuesek
gyakorla tá ról? Nézetem szerint ez a tétel nem helyes, mert eleve megtagadja annak lehe-
tőségét "vagy helyességét, hogyapróbaévesek külső szolgálatban töltsék el a gyakorlati
évet, O az intézetekre akarja hárítani a gyakorlati év terhét. Az intézetek azon-
ban mostan és sohasem is gondoskodhattak közvetlenül 30-80 próbaéves tanító önálló
gyakorlatáról. Oe elvileg sem volna e megoldás helyes, mert a próbaév berendezésének
lényeges kelléke, -hogy a tanító önállósággal, teljes felelösséggel működjék az iskolában.
Neki a szakvizsgán arról kell bizonyságot tennie, mennyit képes a saját erejére s jórészt
saját belátására .hagyatva haladni. A próbaévet nem szabad ezen fontos tulajdonságá.tól,
az önképzéstől, megfosztanunk. Az intézeteket ugyan a világért sem szabad kizárni a
gyakorlati év keresztülviteléből ; azonban nekik az önálló tanítói gyakorlat szereztetésé-
ben csak mellékes szerepük lehet. Mindezekről különben utóbb még lesz szó. N. L.

2) A községi iskolaszékek számára az 1876. szepternber 2-án kiadott utasítás 23.
§-a például a következőket mondja : "Köteles a község annyi rendes és segédtanító



A segédtanítói állások ezen rendszeresítése szolgált ürügyül sok
iskolafentartó hatóságnak, a felekezeteknek, különösen a gör. hatholi-
kusoknak és gör, keletieknek. hogy nem okleveles tanítókat is alkal-
mazzanak hosszu időre, sőt véglegesen. A törvény szerint tehették, ha az
.oklevélnélkülivel betöltött állást segédtanítói állásnak deklarálták.

Baj volt továbbá, hogy sok helyen az állás betöltése nem az
iskolaszékre, hanem a rendes tanítóra bizatott, a kinek dijlevelében ki
volt kötve segédtanító tartása. Ez a tanító igyekezett igen olcsón sze-
rezni segédtanítót s igy a segédtanítói kar iskolázatlan vagy legföljebb
,1-2 képzőintézeti osztályt végzett ifjakból alakult. (Az 1896-ban
kiadott min. jelentés 772. lapja.)

Ezen bajok elhárítása végett a kormány az utolsó években követ-
kezetesen azon munkálkodott, hogy miként a törvény is meghatározza,
segédtanító csak fél évig, a rendes tanítói állás megüresedéseig alkal-
maztassék. Ezzel azt a célt akarta elérni, hogy a segédtanítói állás
azon szerepre és jelentőségre szálljon le, a melyet annak a népoktató
törvény eredetileg szánt;zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt, i.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAhogy kúegító, z'dáglenes á llás legyen. (L.
u. azon min. jelentés u. azon lapját.)

A kormány polüzkája tehá t kedvez a gyakorla tt' Iv keresztülvitellnek,
a mennyz'bena segldtanítói á llást z'dezglenesá llásnak kivánja tekintenz' s
ilyen irányban ténylegesen intézkedik is az iskolatartó hatóság ok kal
szemben. Sőt maguk az iskokafentartók, pl. a főváros. iriditjak meg a
'mozgalmat a rendszeres segédtanítói állás beszüntetésére s a «próba-
évesek» alkalmazására.

Jelenleg rendesen a következő körülmények között alkalmaznak
segédtanítókat :JIHGFEDCBA

a ) ha a rendes tanítói állás bármi okból megüresedett;
b ) szabadságolás és betegség esetén;
c ) ha a tanító nem tud magyarul, akkor az 1879.' XVIII. t.vc,

végrehajtása végett kibocsátott •Utasítás s 9. §-a szerint mellé segéd-
.tanítő alkalmazandó.

Az ilyen körülmények között alkalmazott tanítókat nem nevezik
mindenütt segédtanÍtóknak, hanem őraadóknak, helyetteseknek, ideigle-
neseknek stb. De az alkalmaztatás lényege mindenik nél ezen szóval
fejezhető ki: idezglenes tanító.

Midőn megjelöltem népoktatási szervezetünk azon pontját, a melyre
állva megoldható a próbaéves tanítók alkalmaztatásának kérdése, koránt-
sem tettem eleg et feladatomnak. A keresztülvihetőség megvilágításához
szükséges látnunk, tran-e elegendőidáglenes tanítói á llás Magyarországon r

Az 1896-ban kiadott miniszteri jelentés szerint a segédtanítók lét-
száma 1895-ben volt, a polgári iskolák segédtanítóit nem számítva, 20[2.

Ebből a kétezerből leszámíthatunkkörülbelül 500-at mint olyat, a ki

eltartásáról gondoskodni, hogy egy tanítóra a községi iskolába járó gyermekek közül
80-nál több növendék ne essék."

Ugyazon §. másutt így szól: "A községi iskolában működő t:endes is segédtanitók
létszámát a községi elóIjáróság az iskolaszékkel együtt közösen határozzák meg".

A régi utasítások tehát olybá tüntetik fel a segédtanítói állásokat, mintha azok is
rendszeresek volnának. N. L.



rendszeresitett segédtanítói állást foglal el. Tudva azt, hogy a segéd-
illetőleg ideiglenes tanítók létszáma évről évre megujul,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAbátran Uhetjük
az évi szükségletet lega lább reoo-ra . Ennyi pedig a tervezett reform
keresztülviteléhez elég.

Az 189S-ik évben összesen 1331 el. iskolai tanítói oklevél adatott
ki. Ezen létszámnak .azonban legalább a 20 százaléka nem lesz elemi
iskolai tanító, ugy, hogy azok száma, a kik a tanítóképzőt végezvén,
elemi' iskolai tanítói állást keresnek, semmi esetre sem tehető I2oo-nál
többre. E szerint a két szám: a képzőt végzett ifjak és az ideiglenes
tanítói állások száma fedezi egymást.

Ezek után állíthatom : népokta tási szervezetünk kere/tbe egészen jól
búlleszthető a tervezett reform.

Más szóval : ha a seged- (ideiglenes) tanítói á llások betöltéseminzsZ:
ter t' rendeléssel célszerűen szabályozta tz'k, biztositva van az, hogya képzőt
végzett zfjak tdezgienese« á lláshoz jutnak.

Mindazáltal én azt, a mit fejtegettem, kielégítőnek nem tartom.
Nem volna helyes a véletlenre bizni apróbaévesek alkalmaztatását.
Szükségesnek vélem a próbaév szervezését. A szervezés alapvető szem-
pontjai legyenek:JIHGFEDCBA

a ) a próbaévesek alkalmazása nem az iskolaszékek. hanem a tan-
felügyelők által, még pedig rendszeresen s a tanítóképzők igazgatóinak
közbenjárásával végzendő;

b) intézkedésekkel biztosítani kell azt, hogyapróbaéves tanítók
iskolai gyakorlatokat lehetőleg jeles tanítók felügyelete alatt végezzék ;

c) apróbaévesek alkalmaztatásának keretébe a tanítőképző-intéze-
tek, illetőleg ezek internatusai, gyakorlóiskolái s az intézetek szék-
helyén lévő elem iskolák is bevonandók. Ez intézkedés különösen a
tanítónőjelöltekre nézve érvényesítendő, a kiknek próbaéves alkalmaz-
tatása nagyobb, de nem leküzdhetetlen nehézségekbe ütközik.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA
próbaév szervezéséről részletes, javaslatairnat végül fogom előterjeszteni .

•A javaslataimra tett többi kifogásokra a következő megjegyzéseim
vannak.

II. «A kibövitéssel nem arányos a javadalmás s e mz'a tt keveseb-
ben fognak e pályára léPni. Habár kétségtelen, hogy már a közel jövő-
ben a tanítói javadalmazások nagyobb mérvű javulása fog bekövetkezni;
mindazáltal, nehogy bekövetkezzék a jelzett veszedelem. a gyakorlati
évvel szemben a lehető legcsekélyebbre emeljük igél)yeinket; tehát
javaslom, hogy az egy esztendőben állapíttassék meg.

III.dcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAc A keret bővülése veszélyeztetné a tanitóképző egységét.~ Ezen
aggodalomrnal szemben megnyugtatásul utalok a mozgalom keretére.
A választmány bölcs előrelátással eleve gondoskodott arról, hogy ez a
veszedelem minél kisebb legyen, a mennyiben a reform keretébe bele-
vonta a felekezeteket is. S úgy látszik, hogy a felekezeteknél is megvan
a jóakarat a reformmal szemben.

IV. cA kettős uiesgdla : anyagi megterheléssa l já r .~ 'Hogy a jelöltek
anyagi megterhelése minél kisebb legyen, szükséges leend rendeletileg
oly intézkedéseket tenni, a melyek a vizsgálattal járó költségeket lehe-
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*

l;őleg csökkentik. Ilyenek lehetnének: Kedvezményes vasuti jegyek
adása, olcsó (esetleg ingyen) ellátás a képzőkben stb.

V. cAzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAhetvenes években megkisér lett gyakorla ti évnek nem volt
siéere,» Ez nem nyomós érv. Hogy a hetvenes években a gyakorlati
évnek nem volt sikere, ennek oka egyrészt abban keresendő, hogy a
gyakorlati év egyáltalán nem volt szervezve ; másrészt, hogy u jelölt ia

, gyakorlati -év után az egész vizsgálatot, mind az elméletit. mind a
gyakorlatit, tette le.

#

* *

Mielőtt kiigazított javaslataimat előterjeszteném. foglalkoznom kell
1'ö'viden nehány javaslattal.

A mi a má1'ama1'osszt"getzképző azon javaslatát illeti, hogy a jelöl-
tek a képző harmadik évfolyama végén alapvizsgálatot, a negyedik végén
pedig szakvizsgálatot tegyenek; - erre megjegyzem, hogy ennek
végrehajtása, nem volna más, mint az I882-t megelöző kornak vissza-
állítása, a három éves tanfolyammal es a gyakorlati évvel. .Ezt a javas-
latot tehát, mint amely visszafejlesztést és szinvonal leszállítást jelent,
el nem fogadhatjuk.

Ugyan ezen elbirálás alá esik a dévai képző javaslata is, a mely
ha más elnevezésekét használ is (a vizsgálat első fele, második fele);
de lényegében megegyezik a máramarosszígetiek javaslatával. -

E javaslatoknak még az a hibája is van, hogy a harmadik évfolyam
végére IQ tárgyból képesítő vizsgálatot tevén, a nag)' arányú vizsgálat-
tal óriási terhet rónak a harmadéves növendékekre. Általában helytelen
él. képzés menetét hónapokig tartó előkészülettel járó nehéz vizsgála-
tokkai zavarni, s a túlterhelésnek még nagyobb veszedelme rejlik azon
eljárásban, hogya harmadik év végén is sulyos vizsgálatot tartunk,
mint a mai eljárásban, a mely csak a negyedik évfolyam végét terheli
a képesítővizsgálatokkal.

-Ez a hibája a . kolozsvári tanítónöképzö javaslatának is, a mely a
második évfolyam végére teszi az alapvizsgát, a negyedik év végére a
szakvizsgát. Ezért ezt sem fogadhatom el.
- Habár különösen figyelemre méltónak tartom, mégsem fogadha-
tom el a léva i tanítóképző-testületének azon "javaslatát, hogy a gyakor-
la ti Iv helyett a tanítóképzők négy évi folyama ö'tre-emeltessék ; a jelöltek
a negyedik évfolyam végén alapvizsgálatot s az ötödik év után szak-
vizsgálatot tegyenek. Nem fogadhatom el e javaslatot azért, mert ki-
vihetetlennek tartom. Képzőink nincsenek ma úgy berendezve s nem is
lesznek sohasem, hogy a jelöltek a gyakorlati év alatt szükséges ö'ná lló
tanítói gyakorlatokat a képző gyakorló-iskolájábanJIHGFEDCBAI szerezhessék meg.
Ma is nagy a panasz, hogy a képzök gyakorló-iskolája a mai négy
évfolyam mellett sem képes a gyakorlati kiképzés szükségleteít kielégí-
teni, a 'kevésbbé népes képzőkben sem, még kevésbbé ott, a hol a 4· ik
évfolyam növendékeinek létszáma 50-80·at tesz ki. Az ötödik gyakor-
lati év szükségleteinek akkor sem felelhetne meg a képző, hogy a
mostani osztatlan gyakorle-iskoláját teljesen osztott, hat osztályú elemi
iskolával egészítené ki. Az ilyen nagyszábásu berendezés mellett sem

I
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2. A tanítóképesítő alapvizsgálatra bocsájtatnak azok a jelöltek,
a kik valamely képzőintézet négy évfolyamának vagy a középiskola
nyolc osztá lyának (Félegyháza, Sárospatak) sikeres elvégzéséről bizonyít-
ványt mutatnak fel s 18~ik életévöket betöltötték.

3. Az alapvizsgálatot teljesítő bizottságot alkotják: a külön kine-
vezett elnök, az illető képző intézet igazgatója és tanáraizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA5 a megyei
tanfelügyelő, mint a bizottság tagjai.

A felekezetek egyházi tó"rvényék és szabályza ta ik sserint á llitják
össze a bizottságot (Sopron, ágo ev.), de mindig helyet foglalnak abban
az illető intézet tanárai (igazgatója), a megyei tanfelügyelő, továbbá (
egy miniszteri biztos, mint a kormány ellenőrzö közege.

4. Az alapvizsgálat tárgyai általában a képzőintézet tantervében
meghatározott tárgyak. A vizsgálat áll irásbeli, szóbeli és gyakorlati
részből,

tudna a gyakorló-iskola egyszerre 100-200 tanítér (II!, IV.· és V.
osztályt együtt) foglalkoztatni.

De elvi kifogásom is van a javaslat ellen. Ha a gyakorlati évet
egyszerüen a képző ötödik évfolyamává tesszük, úgy elveszíti a gya-
korló év az ónképzésben rejlő erejét. Mielőtt egészen kibocsátanók a
tanítót az életbe, engedjük' őt egy éven át a maga lábán járni, a maga
felelősségére dolgozni. Érezze, hogy 'neki a maga kiképzése szempont-
jából kötelességei vannak. Lásson egy \kissé a tanító mást is, mint a
képző gyakorló-iskoláját jlássa a· tényleges népiskolai viszonyokat,
próbáljon azokkal megküzdeni. Lásson valamit a való életből is, mielőtt
felveszi annak küzdelmeit. A képzőintézeti ó"tódikévfolyam sem gyakorla ti,
sem elvi okokból nem pótolha tja a gyakor/a tz" évet. Ezt az évet még az
ötödik év mellett is meg kellene teremtenünk, ~ az 1868. népoktató
törvény értelmében, a melynek intézkedései határozottan megköve-
~~a~, .

Ezután tisztelettel előterjesztem javaslataímat, a melyeket a tanári'
testületek javaslatai szerint itt-ott módosítottam.XWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A javaslatok.")

Álta lános meghatározás,

1. A tanítóképesítő vizsgálatok két külön szakaszban, mint egymást
kiegészítő két külön vizsgálat tartandók. A vizsgálat két szakasza áll :

a tanítőképesítö alapvizsgálatból, a mely szoros viszonyban van a
képzőintézetben végzett tanulmányokkal s főleg az általános müveltség
tárgyait öleli fel j

a tanítóképesítő szakvizsgálatból, mely a szoros értelemben tanítói
szakműveltség, tanítói s nevelői készség kipuhatolására szolgál.

1) A dült betükkel nyomott részek az eredeti javaslataimba betoldott mődositéso-
kat jelentik.
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5. Az irásbeli vizsgálat tárgyai:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
a j magyar nyelvi dolgozat a neveléstani tárgyak köréból;JIHGFEDCBA
b ) fordítás németből magyarrazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAj

c ) mértani dolgozatok;
ti) rajz; , ,-
c) szépirás.l]
6. A szóbeli vizsgálat tárgyai:
a j hit- és erkölcstan
b J test- és élettan, lélektan j nevelés- és oktatástan, a nevelés

elméletének története;
ej magyar nyelv és irodalom;

. d ) történelem; /
c) alkotmány tan j

f) földrajz j

g) természetrajz, vegy tan j

h ) természettan j

iJ gazdaságtan;
kJ számtan;
lj énck és zene, zeneelmélet (13pest,II. ker. I tnó) ;
m J testgyakorlás; .
nj kézimunka.
7. Az 5· és 6. pontban fölsorolt tárgyak mindenikéból csak a

magán úton készűlt jelöltek vizsgáltatnak meg; a képzőintézet rendes
tanulói a természetl'a jzból, vegytanból, tel'mészettanból (Budapest; II. ker.
tnő, Felső-Lövé ág. ev., Sopron ágo ev.); a gazdaságtanból, zenéből és
zeneelméletbői''], rajzból és szépírásból, testgyakorlásból; kézimunkaból
és nemetnyelvből fölmentendók s a tanítóképesítő alap vizsgálati bizo-
nyítványba a tanfolyam ban e tárgyakból nyert utolsó osztályzataik

.jegyzendők be.
. 8. A gyakorlati vizsgálat áll egy. tanítási lecke gyakorlati keresz-

tülviteléből, A rendes tanulók ezen vizsgálat alól szintén fölmentendők
s az alapvizsgálati bizonyítvány ba utolsó évi osztályzatuk jegyzendő be.

9. A vizsgálat sikeres kiállása utána jelölt tanítóképesítő alap-
vizsgálati bizonyítványt kap, a mely elemi nép iskolai állás ideiglenes
betöltésére és az egyévi önkénytességre jogosít.

:Jegyzet. E szó: c(segédtanitóságl'a )'J> ,az eredeti szövegből elmaradt
(Csáktornya ).

Szakvz'zsgá la t.

10. A tanítóképesítő szakvizsgálatra bocsátás teltételei : az alap-
vizsgálat sikeres kiállása, a 19 éves kor betöltése és egy vagy legföl-
jebb három évi tanítói gyakorlat. Szakvizsgálat minden évben minden
képző ben tartatik. .'

II. A tanítói szakvizsgálat bizottságának tagjai az állarn által

1) Jegyzet. A zeneelméleti dolgoza tot elhagytam .. (Ssékely-Keresztúr, .Budapest, 'U.
ker. tnő. . .

2) Az ének, mint vizsgálati tárgy, a rendes tanulóknak is kötelező.



331

fentartott képzőkben : az elnökön kívül a tanítóképző-intézet tanárai s
igazgatója, amegre tanfelügyelője . s egy' elemi népiskolai tanító.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A felekezetek egyházz' tÖÍ"l'lnyeik szennt á llítják assee a vizsgá ló
bisottsdgoz (Sopron); de mindenkor helyet foglalnak azokban; az elnö-
kön kívűl a tanítóképző-intézet tanárai és igazgatója, amegye tan fel-
ügyelője. egy elemi iskolai tanító s a miniszteri biztos, mint a kormány
elJenórző közege. '

12 A szakvizsgálat írásbeli részének tárgyai:
a j egy dolgozat a népiskolai nevelés köréből ;
bJIHGFEDCBAJ egy módszertani tétel kidolgozása.
13. A szőbeli vizsgálat tárgyai:
a j a nlpiskola i nevelis ls okta tás á lta lában (Bpest, II. ker. tnő);
b) a népiskolai összes tantárgyak tananyagazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAes, részletes módszertana;
c) a magyar népoktatás története;
d} iskolai szervezettan.
14. A gyakorlati vizsgálat áll két tanításból. Az egylknek tárgya

egy kitűzött tanítász' lecke, a másik va lamely szabadon választott tá rgy
ködből kzjelölt lecke. (Budapest, II. ker. tnő).

15. A tanítói szakvizsgálat sikeres kiállása után a jelölt elemi
népiskolai tanítói oklevelet kap, a melyben a képesités foka csak dlta ld-
nosan Je/öltetik meg (Sopron, ágo ev). Az oklevél feljogosít bármely
népiskolában a rendes tanítói állás végleges betöltésére; továbbá a
polgári iskolai tanítóképző-intézetbe s a tud egyetem bölcsészeti fakul-
tásán rendes haHgatóúl való fölvételre. o

A gyakorla ti IlJ . (Uj tételek.)

1. A népiskolai tanítói állások ideiglenes betöltésére csak azok
alkalmazhatók, a kik a tanítói alapvizsgálati bizonyítványt megszerezték.

2. Mind a felekezeti, mind a községi, állami, társulati és magán
népiskolai tanítók alkalmazásában szigorúan keresztűl viendő azon elv,
hogy a segédtanítói állás ok csak ideiglenes állások lehetnek.

3. A községi iskolaszékek és gondnokságok számára kiad ott
utasítások olyképen módositandók, hogyatanfelügyelők hatáskörébe
tartozzék a segédtanítói állások betöltése, kivéve azon eseteket. midőn
a rendes állások halálozás vagy nyugdijazás következtében üresedtek meg.

, 4. A tanfelügyelők jelöljék ki azon jelesebb tanítókat, a kik mellé
a próbaéves tanítók segédekül beoszthatók. E jeles tanítók köteleztes-
senek a próbaéves tanítók működésére gondosan felügyelni. A próba.
éves tanítók alkalmaztatásuk idején az iskolai fen tartó hatóságtól némi
dijazásban részesülnek.

5. A tanító- s különösen a tanítónőképző-intézetek úgy rendezen-
dők be, hogy az alapvizsgálatot letett jelöltek próbaévök egy része
idejét az intézet kötelékében -tölthesse, Ezen idő alatt apróbaévesek
ösztöndíjat élveznek s az önálló gyakorlatot részint a gyakorlo iskolá-
ban, részint azon helybeli iskolákban szerzik meg, a melyek e célból a
kiképzés ügykerébe vonhatok.

Ú. Azok a jelöltek, a kik a szakvizsgálatra három éven túl sem
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jelentkeznek, elveszítik alapvizsgálati bizonyítványaik érvényességét, tehát
tanítói állás ideiglenes betöltésére sem alkalmazhatók.
. , 7. Az országos tanítói nyugdíjintézetbe csak az vehető fel, a ki a
tanítói alap- és szak vizsgálat alapján a tanítói oklevelet megszerezte.
(Sárospat:ak. )

..' Budapest, I9b2. május IS.dcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A g y a k o r la t i k ik é p z é s .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
..'

Neme'gyszer esett már szó e lapokban is a tanító növendékek gya-
korlati kiképzéséről. A kik hozzászóltak, azok jó részben egyetértettek
abban, hogy e téren nem haladtunk. elmaradtunk s ennek következtében
ma már nagyon is érezhetővé válik a hiány és a fogyatkozás. Volt
olyan is, a ki azt állította: c A gyakorló elemi iskola a tanítóképző
intézet mellett csak figura, a gyakorlati kiképzés pedig nagyképüskö-
dés.» (M. Tkp. I901. 511. 1.) Nem ismerem annyira' tanftóképzŐink
gyakorló iskoláit .és az ezekben követett eljárásmódot, hogy erre az
állításta akár positíve, akár negative valamit mondhatnék. Annyi azon-
ban tény, hogya mennyire én a külföldi és a hazai tanítóképzők gya-
korló iskoláit es tanítóképzőkben való gyakorlati kiképzést ismerem, a
nálunk felmutatott eredménynyel nem igen lehetünk megelégedve. Ed-
digi tanterveink á lta lános követelményeit különböző intézetei nk más meg
más útakon igyekeztek megvalósítani. Mennyi mindenféle eljárás diva-
tozik e téren hazánkban, az eléggé kitünik akár Szuppán Vilmos jelen-
téséből (M Tkp. 1893. 29. 1.), akár Groó Vilmosnak a milleniumi
kiállításról írt érdekes tanúlmányából (M. Tkp. 1897. 144. 1,) És e sok-
féle .eljárás dacára, talán azok vannak az eredménynyel legkevésbbé
megelégedve, kiknek ez az ügy leginkább szívükon fekszik. Ha azt kér-
dezzük: mi ennek az oka? A felelet nem egy esetben: az intézeink
külső és belső körűlményei.

.Ha a hírek nem csalnak, akkor ez az ügy egyesületünk f. évi köz-
gyülésén tárgyalásra kerűl. Az egymástól elütő, különböző eljárásmódok
reménységet nyújtanak arra, hogy e tétel keretébe tartozó dolgok min-
den oldalról megvilágíttatnak s egyesületünknek sikerül olyan megálla-
podásokra jutni, a melyek a jövőben követendő eljárást nemcsak egy-
öntetűbbé, de eredményesebbé is teszik.

_ Tárgyalásainkban. bármilyen kényes .legyen is, nem szabad a
szernélyi tekinteteket egészen figyelmen kivűl hagynunk. E tétellel
kapcsolatban kell megoldanunk ama kérdést: őhajtandő-e, tanácsos-e a
magyar nemzeti pedagógia érdekében, hogyaneveléstudományokat
okvetetlenül az igazgató tanítsa? Ki kell terjeszkednünk arra a kérdésre
is: milyen befolyása' lehet agyakorlati kiképzésre annak, hogy az 1893.
évi IV. és az 1891. évi LXIII. törvénycikkek gyakorló-iskolá ink tani-
tóinak állomásait és javadalmazásait alaposan degradálták?

Ennek a két kérdésnek a kifejtése s véleményünknek felsőbb
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hatóságunk elé való terjesztése sokkal szorosabb kapcsolatban van a
pedagógiai nézetek terjesztésével és növendékeink szakszerü kiképezé-
sével, mint első tekintetre látszik. Bármennyire be akarjuk vonni tanár-
testületcink összes tagjait a gyakorlati kiképzés szolgálatába, a növen-
dékek pedagogiai és gyakorlati kiképzésének súlypontja ezután is a
pedagógia tanárának és a gyakorló iskola tanítójának a vállain nyug-
szik. Eppen ezért óh.ajtandó, hogy amazzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAszakember legyen, ennek meg.
az anyagi javadalmazása olyanná tétessék, hogy adandó alkalommal a
legjelesebb' tanítók versenyezzenek érette. A ki akár divatból, akár
álszeméremből, mint új igazgató vén tanár korában vállalkozik vadonat
új tárgy tanítására, arról -- tisztelet-becsület, de igazság is - a peda-
gogia mezején nem igen várhatunk valami nagy eredményeket. Aztán
a XI. fizetési osztály harmadik fokozata nem igen csábítgató a gyakor-
latban bevált akár falusi, akár városi tanítóinkra. Ezért tartom én fon-
tosnak a gyakorlati kiképzéssei kapcsolatban ezeknek a kérdéseknek
megoldását. .

Beszéltünk a szaktanároknak e munkába való bevonásáról is. Ha
az új tantervnek ebbeli rendelkezését tekintem, önkéntelenül is ama szent-
Írásbeli. mondás jut eszembe: «A mit a jobb kezed tesz, ne tudja a
bal.s Egyetlenegy elv ott az uralkodó: A mint a- szaktanár bevégez
egy tárgyat, tanítsa meg e tárgyból a népiskolai tananyag feldolgozá-
sát is. Arra azonban nincsen semmiféle tekintet: miféle összefüggés V,lD

a szaktanárok munkája és a pedagogia tanítása között?
A In osztály növendékei tanulják a népiskolai tantárgyak mőd-

szeres feldolgozására vonatkozó á lta lános szabályokat. Ugyancsak ebben
az osztályban van a hospitálás is. Ezzel szemben a szaktanároktói
tanított részletes feldolgozás különböző osztályokban történik. És pedig az
állat- és növénytanból a Il-dik, a földrajz, vegy- és ásványtanból a
III dik, a magyar nyelv-, történelern-, szám- és mértanböl, a természet-
tanból, az ének-, rajzolás- és szépírásból (s a nőknél a kézimunkából)
a IV. osztályban. Kérdem tisztelettel: mitől jó a tantervnek ez a «vitus-
tánc» -a ] Szabad-e éppen a pedagogiai iskola tantermében ilyen terv-
szerűtlenségnek uralkodni?

A methodikai á lta lános elveknek tanítása s a részletekben való
alkalmazása történhetik vagy egy és ugyanabban az osztályban ; vagy
az egyik előbb, a másik "később. Ha valaki azt mondja: előbb tanítsák
a szaktanárok a részletes feldolgozást s ennek az eredményeül a peda-
gogia tanára foglalja rendszerbe a methodika általános .•szabályait és
elveit: értem. Azt az elvet is tudom méltányolni : előbb tanulják az álta-
lános dolgokat s csak aztán térjenek át a részletes feldolgozásra. Azon-
ban: hogy miféle különös haszna van a munka olyan megosztásának,
hogy a részletes feldolgozás némely tárgyból korábban, másokból egy-
idejüleg, a legtöbből pedig késöbb történik, mint az általános dolgok
megismertetése, - megokolni sem magam nem tudom, sem másoktól
nem hallottam ennek a megokolását.

Mi lesz ennek a beosztásnak a következménye? Ha a természet-
rajz tanára a tantervnek ezt a követelményét komolyan veszi, sok olyan
szabályokkal kell a növendékeket megismertetnie, a melyek már nem
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azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBArészletes feldolgozás keretébe tartoznak. E mellett nem zárkózhatik
el más tantárgyak pl. a beszéd és értelemgyakorlatok, a leíró olvas-
mányok kezelése elől sem.

Az most már a kérdés: rá ér-e erre? Tantervjavaslatunk a nép.
iskolai tananyag módszeres feldolgozását nemcsak az állat- és növény-
tannál, de általában minden tantárgynal mintegy cifraságul. sallangul
odaveti. Előtte annyi más anyagot ír elő, hogy az.év legnagyobb része
ennek az új tananyagnak a lelkiismeretes _feldolgozására is rámegy. Mit
tesz a népiskolai tananyag részletes feldolgozása, azt én magam is
éveken keresztül tapasztaltam. E tapasztalataimra támaszkodva azt kell
hinnern. hogy a sok új anyag mellett Hamupipőke szerepére szorul a
népiskolai anyag feldolgozása. Ez pedig végzetes baj lennezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI Az olyan
-feldolgozásv-t, a melynél a szaktanár megtanít ja a tanterve részletét
s egy legfeljebb. két tanítást tart a növendékek előtt agyakorló isko-
lában, éppen a gyakorlati kiképzés érdekében elegendőnek semmikép
nem tarthatom. Ez lenne az igazi e nagyképűsködés .• Az ilyen eljárás
mellett legfeljebb .azt érnők el, hogy növendékünk a két szék között a
pad alá esnék. «Ha lúd, legyen kövér», ha részletes a feldolgozás.
legyen az - a mennyire kell - teljes.

Ime így függ össze a gyakorlati kiképzés ügye a tanterv ügyével.
Sőt az eddig felsoroltak az összetüggésnek csakis egy kis részét teszik.

A mi már magát a gyakorla ti kikéjJzést illeti, én azt hiszem, hogy
ezt azJIHGFEDCBAf. osztá lyban megkezdhetjük s mind a négy éven keresztül folyta t-
ha tjuk. Olyan formán gondolom én ezt, hogy az 1. osztályban a test-
és egészségtannal kapcsolatban gyakoroljuk növendékeinket a gyermekek
testi fejlődésének megfigyelésében. A II_ osztályra jutna a gyer-meki
lélek megismerésében való gyakorlás. A Ill. osztályban az z"skolaz'munka
megfigyelése. A IV. osztályban a tapasztalatok rendezése, a lka lmazása .

Azt hiszem, hogy ilyen munkafelosztás mellett, mindentől elte-
kintve is, a test és egészségtant, aztán a lélektant biztosabb alapokra
állíthatnók s a mi a fö, valósággal a népiskolai pedagógia studiumává
tennők. Mindaddig, a míg nem ismerjük tökéletesen a gyermek egyénz~
ségét, zengő érc és pengő cimbalom az egyéni nevelésről való ábrándozás.
A míg nem tudjuk hogyan fejlődik testileg és lelkileg a magyar gyer-
mek, üres frázis a nemzett' nevelés unos-untalan való hangoztatása.

Tudom érr azt, hog~ közöttünk is vannak, a kik úgy gondolkod-
nak: legyen meg csak annak a tanítónak az elméleti ismerete, a tapass-
ta lás majd megtanít ja a gyermeki természet kiismerésére. Nem kutatom:
milyen indító-ok működik közre hébe-hóba hallatszani szokott állításuk
kimondásán. Velök szemben azt állítom, hogy az ilyen beszédnek semmi
haszna nincs a tanító képzésre. Hiszen, ha ez az állítás igaz volna, akkor
a tanításban sem lenne szükséges a tanítónövendékeket gyakorolni.
Azután a zongorázást, az éneklést, a kertész etet vagy akár a kefekötést
milyen szépen meg lehetne az elméle/Ml tanúlni, Azt, hogy az elmé-
letileg kiképzett orgonista első fellépése alkalmával az isteni tiszteletre
összegyűlt áhítatos hívek valamennyien úgy tennének, mint Rousseau
nagy hírre vergődött hangversenyének a hallgatói, mondom, ezt vala-
mennyien átlát juk s legfeljebb azt mondjuk rá: az egészen más! En
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édes Istenem, meddig lesz még azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAgyermek nálunk oly olcsd portéka , hogy
vele boldognak, boldogtalannak szabad experimentálni? Mivel én a
gyermeket, a más gyermekét, nem tarthatom ilyen portékának, azért
kívánom azt, hogy gyakoroljuk növendékeinket ne csak a tanításban,
hanem a gyermek testi életének s lelkiviláganak a megismerésében is.

Arra nézve: miként ismerje meg a tanító-növendék a gyermek

testit, a nézetek eltérők lehetnek. Lehetnek olyanok, a kik megelégesz-
nek a degenera tio leginkább szembeötlő jeleivel. Mások valóságos
antkropometr iá t kívánhatnak. Bármelyik álláspontra helyezkedjünk, azt
soha se szabad figyelmen kivűl ..hagynunk, hogy megfigyelésünknek és
a megfigyeltetésben való gyakorlásuríknak mindig pedagogz'az' célzata
van. Felkeltjuk vele és általa egyrészt a gyermekek, másrészt meg az
anthropologia és egészségtan iránti érdeklődest.

Vizsgálódásunk az 1. osztályban a magyar gyermek testének nor-
malis fejlődésére terjed ki. A testi fejlődésre különböző körűlmények
vannak befolyással. Ilyenek pl. a gyermek neme és kora, a szülők testi
szervezete, kora, anyagi helyzete. Megfigyeléseink eredményeit, tehát
e szempontok szerint csoportosítjuk. mert csak így kaphatunk a nor-
malisan fejlődő magyar gyermekről helyes fogalmat. Így lesz aztán a
grermejt-pkysz"oldgia .a gyermek-psychologiának, miod a kettő pedig a
gyermek, tegyük azt is hozzá: a magyar gyermek nevelésének alap-
vető tudománya.

A megfigyelés szempontjai különbözők lehetnek. Tájékozásul
egyet-mást felsorolok, a nélkül, hogy ezeket véglegeseknek tekinteném.

Ilyenek lehetnének:
1. A gyermek testének súlya és a súly növekedése vagy csök-

kenése. Az okok keresése.
2. A gyermek magassága és a magasságban való növekedés. A

magasságban és a súlyban való növekedés aránya.
3. A fej:JIHGFEDCBA
a ) a fej. kerülete,
b J szélességi és hosszúsági index.
e) a koponya csontok rendellenes fejlődése,
d ) az arc-csontok vagy a száj rendellenességei,
e) a fogak. Esetleges rendellenességek.
4. A nyak feltűnő hosszúsága vagy vastagsága. Mirígy daganatok.
5. A vállak szélessége. Szabálytalanságok.
6. A mellkas kerülete (az emlő bimbókon át):
a ) legmélyebb belégzéskor,
b ) a .kilégzéskor.
7. A kifeszített karok hosszúsága. Aránya a test egész hosszahoz.
8. A jobb és balkar ereje.'
9. Balkezesség .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
10. Kézügyesség. (Eszközökkel való bánás. Lapdázás. Bigézés.

]átékszerek készítése stb.)
1 1. A kézen levő rendellenességek.
12. Az alsó végtagok hossza és egymáshoz való aránya:

a ) a csípőtől a térdi~



b )zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa térdtől a bokáig,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
c) a talp hosszúsága,:
d ) a lábfej kerülete,
e) rendellenességek.
13. A gyermek járásában nincs-e valami feltűnő mozgás? Rendes

lépéseinek hossza.
14. Futás. Ugrás. (Magas és távugrás.)
15. A jobb és bal alsó végtag ereje.
16. Nem szaggatja-e ki bokájánál a lábbelit?
17. Az ülésnél nem szokta-e lábait egymásra rakni?
1 8 . Csuszkálás. Korcsolyázás. Tánc.
19. Milyen magasra tud a sírna fán (kötélen) felmászni?
20. Végig tud-e a lengő fán menni? (Egyensúly tartás.)
2 I. Nincsenek-e kiválasztási zavarai?
~2. Izomzata nem rnutat-e valami feltűnőt? (Elzsirosodás. Soványság.)
23. Az arc-bőr és a haj színe?
24. Bőrbetegség .

. 25. 'Érverése percen kint :
a ) rendesen.
b ) öröm vagy félelem alkalmával.
26. Vérszegénység. Sápkér.
27. Görvély.
28. Orrvérzés.
29. Főfá.jás.
30. Légzése percenkint : ülés, állás, járkálás alkalmával. A be- és

kilégzésnél nincsen-e valami rendellenesség?
31. Szív-verés. Esetleges rendellenesség.
32. Beszédbeli fogyatkozás. Selypítés. Dadogás.
33. Hangterjedelem. Rekedtség .

. 34. A fülkagyló alakja, állása nem mutat- e rendellenességet.
35. Nincsen-e a fül-cimpa hozzánőve az arc-bőréhez P
36. Fülfájás. Fülfolyás. .
37. Mennyiről hallja meg a zsebóra ketyegését?
38. A szem színe. A szemöldök és a pilIán levő rendellenességek.
39. Nem szoktak-e szemei véres ek lenni?
40. Közellatás. Távollátás.
41. Kancsalítás. Pislogatás
42. Színvakság.
43. Mely szfneket ismer?
44. Érzékenység a hideg és meleg iránt. Izzadás. Didergés.
45. A testi fájdalmakkal szemben való viselkedés.
46. A tapintási érzet térküszöbe a járomcsont felett:
a ) a tanítás megkezdése előtt (reggel),
b ) a tanítás befejezésekor (délelőtt, délután).
47. Izlelésl rendellenességek.
48. Orrbajok. Szaglási zavarok.
49. Ideges rángatódzás.
50. Tisztaságszeretet. Teste, ruhái, tankönyvei, taneszközei.
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Adatainkat összevetjük s megállapít juk iskolánk -gyermekeinek az
átlagát. A melyikből legtöbb van, az lesz a norma. a rnível a többie-
ket mérjük. Pl., ha úgy találnék, hogy a 8 éves fiúgyermekek között
azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAlegtöMzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA116' cm. magas, akkor ez lesz a normalis nagyság. Az ettől
akár fölfelé, akár lefelé való eltérés már magyarázásra. indokolásra
szorúl. Ha az abnormitás igen nagy és több helyen is előfordúl, akkor
akárhányszor magyarázatául szolgál a gyermeki lélek abnorrnalis fejlő-
désének. Mennyi mindenfélére használhat juk fel még ezeket az adatokat,
annak a fejtegetése nem a «gyakorlati kiképzés» keretébe tartozik.

A II. osztályban alélektannal kapcsolatosan a gyermekz' lélek
megismerésében való gyakorlás következnék. Figyelembe vennők ugyan
itt is a gyermeki lélek minden oldalú megnyilatkozását, de tekintve
tantervjavaslatunknak azt az intézkedését, hogy a hospitálás és a taní-
tás csak aXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIll. osztályban kezdődik, itt a fősúly az érzelem és az akara t
kiismerésére esnék s az értelem folytatólag főleg a Ill. és IV. osztályra
maradna.

Megfigyelési anyagunk mind a három (felső) osztályra jut bőven.
Már maga az, hogya gyermekek körében előforduló hibák körűlbeIül
háromszorosát teszik a gyermekbetegségek számának. igazolja ezt az
állítást. Pedig mi nemcsak a gyermek hibáZ! és rossz tulajdonságait,
hanem a jó olda lá t is meg akarjuk figyelni _és figyeltetni .

. Mi mindenféle szempontok szerint figyelhetjük meg a gyermek
lelki sajátságát, arra nézve egyet-mást elmondottam már a «Gyermek-
psychologlas c. munkámban. Az ott közölt sorozat azonban csak csekély
részét képezi a megfigyelési szempontoknak. Megkisérlem most a soro-
zat kibővítését. a nélkül azonban, hogy ezt teljesnek, hézagtalannak
tartanám.

Ilyenekül kínálkoznak :
Ábrándozás. Abulia (akarat nélküliség). Affectálás a ,magaviselet-

ben, beszédben. Alamusziság. Alattomosság. Alak-ismeret. Allhatatosság
a cselekedetben. Állhatatlanság. Általánosítás. Apathia, Ajándékozasi
kedv. Álszenteskedés. Arulkodás. Arc-fintorgatás. Asítozás unalomból.

Babona. Bámészkodás. Barátok. Bátorság. Bátortalanság. Becsvágy.
Bánkódás. Bizalmaskodás. Bizonykodás Boszankodás. Boszúvágy. Buta-
ság. Buzgóság.JIHGFEDCBA1 •

Csacsogás. Csalás a játékban, a dolgozatok készítésében. Csavar-
gás. Csűrés-csavarása az igazságnak. Csere-berélés. Csintalanság. Csúfo-
lódás. Csudálkozás. ~

Dac. Dicsekedés. Dícséret vagy dorgálással szemben való viselke-
dés. Durvaság.

Együgyűség. Elkeseredettség. Elcsenés, Ellenszenv. Élvezet-hajhá-
szás. Elvont főnevek használata. Előrelátás. Elénkség. Emlékezeti zavarok.
Engedelmesség. Engedetlenség. Engedékenység. Erőszakoskodás pl. a
kérésnél. Érdeklődés és érdeklődés hiány. Túlérzékenység vagy érzé-
ketlenség a hőmérséklet. a testi fájdalom. verés stb. iránt. Eszme-zavar.

Fáradás. Faragatlanság. Feledés. Fecsegés. Félelem a sötétben,
a büntetéstől, állatoktól, boszorkányoktol. Felfortyanás. Féltékenykedés.
Fényűzési hajlam. Feleselgetés. Felületesség a munkában. A felfogás
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gyorsasága. Figyelem. Figyelmetlenség. Helytelen fogalmak. Fös-
vénység.

Gondatlanság. Gunyolódás. Gyávaság. Gyenge elméjüség. Gyűlölet.
Hamiskodás. Hanyagság. Hála. Hálátlanság. Haszonlesés. Hazug.

ság. Harag. Hízelgés. Hetykélkedés. Hű.h6 csinálas. Hűség.
Idői képzetek. Igazságosság. Ijedés. Idegesség. Idegenkedés. Illem-

tudás. Ingerkedés. Irigység. Izgatottság. Izgés-mozgás. Izgágáskodás
Indító-okek a cselekvésben .

. Jóakarat. J átsző-társak. J átékszerek. Jogérzet.
Kapkodás. Káromkodás. Káröröm. Kapzsiság. Kérdezgetési kedv.

Képzeletműködés. Képzelődés. Kényelemszeretet. Kegyetlenségre való
hajlandóság. Kétszinűsködés. Képzettársítás. Kelletlepkedés, Kevélység.
Kedvenc-állatok Kihívó magaviselet. Kiabálás Kiváncsiság. Kínzási
hajlam. Kifáradás: testi és szellemi. Kotnyeleskedés. Komolyság. Kora
öregség. Korlátoltság. Közönyösség, Könnyelműség. Következtetés,
Következetesség. Következetlenség. Kötelességteljesítés. Hajlam a különc-
ködésre.

Lármázás. Lassúság a gondolkozásban, beszédben, munkában.
Lelkesedés, valamiért. Lelkiismeret. Locsogás. Lopás. Lustaság a moz-
gásban, gondolkozásban. (<<Hajtós természetű.s) .

Majmolása mások beszédének, cselekvésmódjának gúnyból. Mak-
rancoskodás. Mások lenézése, megszólása. Meggondoltság. Meggondolat-
lanság. Megelégedettség. Meglepetés. Méreg. Mesélgető kedv. Mente-
getődzés. Mormogás. Munkásság. Munkakerűlés,

Nagyzás. Nagyravágyás. Nagyítás (tódítás) a beszédben. Nevetés
ok nélkül. Nyalánkság. Nyegleség. Nyereségvágy. Nyúgtalanság.

Okosság. Okok keresése. Orgazdaságra való hajlam. Otrombaság.
Az önkéntes mozgás zavarai. Önzés. Önérzet. Öröm, Őszinteség.

Pazarlás. Panaszkodás. Pénzvágy. Piszkos beszéd, cselekedet, ma-
gaviselet. Pirulás. Pityergés. Pontosság a kötelességteljesítésben. Pör-
lekedés.

Rágalmazás. Ragaszkodás valakihez, vagy valamihez. Ravaszság.
Rajzolgatasi kedv. Rendszeretet. Rendetlenség. Részrehajlás. Részvét.
Részvétlenség. Reménykedés. Rimánkodás. Rokonszenv. Rosszakarat.

Semmit-tevés. Sírás. Sürgés. forgás. Szájtáltás. Szánakozás. Szeretet.
Szégyen. Szernérmesség, Szemérmetlenség. Szeszélyeskedés. Szófogadás.
Szerénység. Szófukarság. Szomorkodás. Szórakozottság. Sugás. Susogás.

Találékonyság. Tapasztalatlanság. Tapintatlanság. Társaság kere-
sés, kerülés, Téri képzetek. Tetszelgés (coquett). Tévedések. Tisztaság-
szeretet. Tisztátalanság. Titkolódzás. Tompa elméjűség. Torkoskodás.
Tréfálódzás. Tudásvágy. Tudatlanság. Türelmesség. Türelmetlenség.

Udvariasság a magaviseletben, beszédben. Unalom. Undor. Ura-
lomvágy. Utánzás. Ügyesség. Ügyetlenség.

Vágyak. Vakmerőség. Verekedés. Vidámság. Zárkózott természet.
Zsémbelődés.

Ez a közel harmadfél százra rúgó és még mindíg szaporítható
gyermeki tulajdonság csak azt bizonyítja: a megfigyelésre és megfigyel.
tetésrezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAanyag van elég, csak a jóakarat ne hiányozzék.



A mi most már a gyakorlati kivitelt illeti, én ezt úgy gondolom,
előszörzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAelőkészít;ük növendékeinket .osztályonként arra: mi mindenfélét
figyelhetnek meg a gyermeken. Erre az előkészítésre talán nem egészen
haszonnélküli a csak imént közölt jegyzék. Aztán beosztjuk agyakorló
iskola növendékeit tanítványaink között. Olyan formán, hogya képző.
intézeti tanulók mindegyikére jusson legalább egy, de legfeljebb három
gyakorlo iskolai tanuló. Az nem baj, ha a különböző osztályokból egy
és ugyanazt a gyermeket egy-egy növendék figyeli meg. A külőnböző
szempontok csak .egymás kiegésaítésére, megmagyarázására szolgálnak.
Ez a beosztás azért fontos, hogy a tanító-növendék tudja: melyik gyer-
meket kell különösen figyelemmel kisérni, Sokat azért nem tanácsos
reá bízni, nehogy figyelme megoszoljék.

A lelki tulajdonságok megfigyelését lehetőleg úgy intézzük, hogy
a gyermekek ezt ne vegyék észre. A mint növendékcink valamit észre
vesznek, azonnal feljegyzik, lehetőleg meHékkörülményeikkel együtt.
Igy aztán lesz egy csomó cpedagogiai eset s-ünk. Most következik ta-
pasztalataink értékesítése.

Ebből a célból tanácsos a gyakorló iskola növendékeit csopor-
tokra, talán négy csoportra, beosztani. Az egyes csoportokon tett
tapasztalatok felváltva hétról-hétre megbeszéltetnek. A négy csoportra
való beosztás azért ajánlatos, mert ebben az esetben egy hónapi idő-
közönként gyakorló iskoláink növendékei újra meg újra sorra kerűlnek.
Ezeken a megbeszéléseken ~ csoportban levő gyermekek megfigyelői
valamennyien résztvesznek. Ohajtandó, hogy .a többi növendékek közűl
is minél többen legyenek jelen. '

Együttlétünk a társalgás jellegével bír. Először a· testi' sajátsa- ,
gokra vonatkozó mérések, megfigyelések kerűl nek széba. Ezt· követi
minden gyermeknél külön a .lelki megfigyelés eredménye, Súlyt fekte-
tünk arra, hogy - a hol csak számról nincsen szó - lehetőleg a
szóbelt'ségjusson érvényre.

Az egyes'ceseh-ek elbirálásánál figyelembe veszszük: Aszülőkhöz
intézett kérdéseinkre adott válaszokat és- a gyermek képzettartalmának
elemezéséből származott eredményt. (Somogyi kérdő pontok.) Növen-
dékeink tapasztalatát a gyermek testi és lelki sajátságairól. Agyakorló
iskolai' tanító tapasztalatait. Ezek alapján megkiséreljük az okok fel-
kutatását, s az esetleges fogyatkozások orvosolás médjának megállapí-
tását. A mennyire lehet, arra törekedünk, hogy a diagnosis, megállapí-
tásában növendékcink tevékeny részt vegyenek.

Ebben a hogy úgy mondjam «pedagőgiai önképzőkör s-ben, ha
helyesen vezetik, esetről-esetre a pedagógia és segédtudományai mind
alkalmazást nyernek, az elvont igazságok az előttünk levő példához
kapcsolódnak. Növendékcink megszokják, hogy a gyermek egyéniségét
kiismerjék, tanítási és nevelési eljárásuk at a gyermek egyéniségéhez
alkalmazzák. A nevelési elmélet itt egyesűl a gyakorla tta l. Míg egy-
részről a pedagógia elmélete itt biztos támasztó pontot talál, más részről
pedagógiai önképzőkörünk megkedvelteti 'növendékünkkel a pedagógiát,
mínt tudományt s előkészítő iskolájává válik a komoly pedagógiai
kérdésekkel foglalkozó, gyümölcsöző és felvirágzó tanítóeg'Yesületz' életnek.

24*
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34°zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A nemzeti nevelés szempontjain kivűl ezért tartom én fontosnak, hogy
azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAg'J 'akorla tt" kiképzés körébe a gyermekek testi és lelki sajátságainak
kíismerésében való gyakorlás is bevonassék. Lehet, hogya kivitel
módozatában, .a részletekben tévedek. A megigazítást szivesen is veszem,
de óhajtandónak tartom, hogy maga az elv kÖ'zg'J 'űlésünk határoza tában
kifejezésre jusson.

A tanításban való gyakorlásnak két része van: az iskola lá toga tás
és a tanítások végezése.

A hospitálásban intézetei nk ben egymástól nagyon eltérő gyakorlat
fejlődött ki. Van olyan hely, hol a növendékek havonként egyszer, egész
napon iskolát látogatnak. Másutt mindennap kettesével látogatják a
gyakorló iskolát. Vannak olyan helyek, hol a hospitálás egyfolytában
fél hétz"g tart, csakhogy mig az egyik helyen az egész osztá ly egyszerre
megy a gyakorló iskolába, addig a másik helyen egyenként, vagy kisebb
csopOrtokba osztva teljesítik ~z iskolalátogatást. Másutt ~z az eljárás,
hogya növendékek az év második felében hetenkint egy órát töltenek
a gyakorló iskolában. .

Akár az egyik, akár a másik eljárásmódot tekintem, mindegyik-
nek megvan a maga hátránya. , ,

Ha egyenként vagy kisebb csoportokban mennek, akkor maga az
osztály, .a inol a növendékek tanítása folyik, az év nagyobb részében
csonka. Egyik-másik növendék ismeretében olyan hézag támadhat, a
melyet nehezen vagy semmikép nem tud pótolni. Ha pl. 24 növendék
van az osztályban. s hármas csoportban egyfolytában fél hétig két ízben
látogatják a gyakorló iskolát, akkor 16 hétig, tehát jóformán az is-
kolaév feléig rendesen 3 növendék hiányzik a tanítási óráról. Ha meg
az egész osztály egyszerre megy, akkor a. növendékek figyelme nagyon
is megoszlik. Es mind a két esetben nagyon messze esik a gyakorlat
megtekintése az elmélettől. A havonkint vagy a hetenkénti iskolalato-
gatásnál meg az a baj, hogy nem éppen annak a tananyagnak a fel-
dolgozását látja, a melyiken az illető tárgynak a módszerét legjobban
be lehet mutatni. E mellett nagy kérdés: ugyanabból a tantárgyból
tanítanak-e, a melyiknek az elméletével éppen foglalkozunk? S ha
igen: szeralélhet-e a növendék minden tantárgyból egy-egy tanítást?

A tapasztalatok ról való beszámolás kétfélekép történik. Némely
helyen legalább is' azokból a tárgyakból, a melyeknek módszertanát
tanúlták, reprodukciót készítenek. Másutt azt kívánják, hogy naplósze-
rüen írja le mznden' tanításnak a vázlatát. Az egyfolytában fél hétig
való látogatás mellett készít a növendék az első eljárás mellett mintegy
12 tanítási tervezetet ; a másodikban pedig (félórás lecke-rendet véve
alapul) 26 disposüiót. Akár az egyiknek, akár a másiknak a megfogal-
mazása, leírása nagyon sok munkát ad a tanúlónak.Éppen azért nem
ritka az az eset, hogy ebben az utóbbi esetben a «látogatási naplö» a
tananyag címének félóránkénti felsorolásává, tehát valóságos «anyag-
könyv s-i részletté zsugorodik össze. Igy aztán az első órák érdekesek,
déjnínél 'tovább űl a növendék, annál jobban vége az érdeklődésnek.
Mái"a harmadik napon őrűl, hogya «Szent Heverdels napoktói meg-
szabadúl. Az ilyen, «iskolalátogatás s-nak nem is lehet valami nagy



foganatja! Ha nem kivánjuk meg legalább a dispositiót, akkor mért is
ül voltakép a növendék a gyakorló iskolában? Nem nagyobb haszonnal
töJtené ezt az órát a saját tan termében ? Igy legalább is nem zavarná
a gyakorló iskola fegyelmét egymás között való susogással, nevet-
kérőzéssel.

Kiséreljük meg, nem lehetne-e a felmerülő nehézségeket legyőzni ,)
Én a magam részéről azokkal tartok, a kik azt állítják, hogyzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAaz iskola-
lá toga tásból a kevés és a sok egyenlően káfos. Amott nincs elegendő
szemlélet, itt vége az érdeklődésnek. Menjen tehát a növendék akkor
iskolát látogatni, a mikor erre szükség van, Mikor van a látogatásra
szükség,' annak eldöntése a pedagógia tanárának a dolga, Vannak a
módszertannak olyan részei, a melyeknél a szemléltetésre elegendő egy
(fél) 'Óra. Másoknál esetleg több időt kell reá fordítanunk. Minden a
tanítási egység természetétől s terjedelmétől függ. A mikor az egyes
tantargyak módszere bemutatásáról van szó, akkor minden tantárgy
bemutatására legalább is két tanítási órát (fél órát) szükségesnek tartok.

Az első szemléltetész' órára, akár a pedagógia, akár agyakorló
iskola tanítója előkészítz' a növendékeket. Az előkészftésnek ~az a célja,
hogy mikor a növendék a gyakorló iskolába megy. tisztában legyen a
tanítás anyagával, és a tanítási' egység feldolgozásának a részeivel. Itt
tehát' csupán a kivitel módjá t szernléli és figyeli.

A szemlelet alapján (mondjuk a második félórán) azon melegiben
levonat juk a növendékekkel az illető tantárgy és anyag módszeres fel-
dolgozásának a szabályait.

Most aztán azt kivánjuk, hogy növendékeink (házi dolgozatul) ké-
szítsék el az illető gyakorló iskolai tanítás reprodukcióját. Az írásbeli
dolgozatok megbeszélése alkalmat nyújt az ismeretek rendezésére, a
tévedések megigazítására,

A második látogatási órára utasításunk mellett már a növendékek
is előkészülnek. Mi adjuk a tanítás anyagának és mikéntjének a dispó-

sitióját. Vázlatunk alapjan mz'nden növendék előre írásban kidolgozza a
tervezetet. Most meghallgatjuk a gyakorló iskolai tanító (vagy a szak-
tanár) tanítását s a második félórán a növendékek saját tervezetüket
iisszehasonlítják az éppen most hallott tanítással.

A harmadik látogatáson már a növendék tanít. Adjuk az anyagot
s az egész osztály vagy pedig ennek kisebb csoportja kidolgozza a
ter vezetet. Ez utóbbi esetben azonban a többiek elkészítik a dispositiőt.

A tervezet eket bizonyos szempontok szerint mégbiráltatjuk a
növendékekkel. Aztán átnézi a. szaktanító a gyakorló iskola és a peda-
gógia (módszertan) tanítója. Ezt követi atervezetek előleges megbeszé-
lése. Ha az ,egyik vagy másik megfelel a methodika követelményeinek,
akkor kijelöljük a próbatanítást. Ha esetleg egyik sem üti meg a mér-

téket : meghallgatjuk ebből az anyagból a gyakorló-iskolai tanító vagy
'a szaktanár tanítását. Itt egyben megjegyzem azt is: ajánlatos, hogy
az irásbeli 'kid9lgozásokat is osztályozzuk. Ez azért látszik szükségesnek,
mert különben a csoportnak vagy az osztálynak csak a növendéke for-
dit gondot akidolgo:t.ásra, a ki számít ra , hogy tanít. A növendékek

. tanítását akár a 'második Iélörán, akár későbbbz'rá la t kövéti. Mikor Jobb
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a birálatot megtartani : azon melegiben vagy később? Ezen vitátkoz-
hátunk, mert mind a két eljárásnak meg van a, maga jő és rossz oldala.

Mikor igy egy tárgyból. de lehetőleg minden osztályban tanítást
tartott 2-3 növendék, akkor térünk át a másik tantárgy módszerének
azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAszemléltetésére, elméletére s a gyakorlatban való a lka lmazására .

Ha már most a tanterv javaslat értelmében csupán a Ill. osztályt
veszszük figyelembe, az a kérdés: ráérunk-e az anyag ilyen feldolgo-
zására?

A Ill. osztály neveléstani éstanítási gyakorlati óráit egybe számítva
van egész éven át (32 teljes hetet számítva) mintegy 128 óránk. Ebből
a neveléstani rész feldolgozására rámegy 34 óra. Marad a módszer-
tanra és a gyakorlásra 94 óra. Mivel a hit- és erkölcstant nem számítjuk,
(a melynek tanítása pedig a mai viszonyok között nagyQn üdvös volna)
mégis 18-féle tárgynak a módszerét kell tárgyalnunk. Igy aztán jut
egy-egy tárgyra á tlag 5 óra. A felesleges 4 óra maradna a tantervben
kijelölt anyag Ill. részének a feldolgozására. .." J',

Az átlagos 5 órából elméletre kell fordítanunk z-őt. Ez a 18 tan-
tárgynál 36 óra. Maradt tehát a gyakorlatra tárgyanként 3 óra, tehát
összesen 54 óra. ' .

A 3 gyakorlati órát (6 félórát) igy oszthatjuk fel: 2 fél óra hos-
pitálás, 2 tervezetek előleges megbeszélése, tanításók bírálata, 2 télóra
tanítás. Igy tehát a 18 féle tárgyból lenne összesen eglsz évbenzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA36 feto
óra i tanítás. Ha most 24 növendéket számítok ebbe az osztályba, átlag
jut egy 1l{jvendékre' háromnegyed ára i tanítás. Összehasonlításul csak annyit,
hogy Csurgón van most a Ill. osztályban 25 növendék és mindenik
tanított háromszor. Ez pedig összesen 75 félórai tanítás. A három-
negyed óra oly csekély, hogy vele meg nem elégedhetünk. Ám tegye-
nek mások számítást s ha többet kihoznak s a gyakorlati kiképzést
nemcsak tervszerüleg, de okszeYÜleg is megoldják : én is velök örülök,
deiaddig, mig más eredményre nem jutunk, kétszer is meg kel"! gon-
dolnunk: nélkülözhetjűk-e a II. osztályban (a Ill. osztály őraszámainak
emelése nélkül), a hospitálást? ,

Igaz, hogyatantervjavaslat csak négy tárgyból rendeli el ebben
az osztályban a tanítási gyakorlatot, de ha azt kivánjuk, hogy az elmé-
let a gyakorlattal összekapcsoltassék, akkor az egyik tárgy módszeré-
nek az ismertetésében éppen úgy szükségünk lesz a szemléltetés, elmélet
(elvonás). és a lka lmazdsra , mint a másiknál. Akár az egyik, akár a
másik résznek az elhagyása methodikai hiba lenne. '

Azt a felfogást: szemlélje ugyan a növendék minden tárgynak a
tanítását, tanúlja elméletét is, de azért ne tanítson még rnost (a tan-
tervjavaslat szerint a Ill. osztályban) belőle, helyesnek azért nem' tart-
hatorn, mert minnél jobban meggyőződök a növendék saját tapasztalatán
mennyi nehézség merül fel az egyik vagy a másik tantárgynál,' annál
nagyobb érdeklődéssei figyeli meg: miként győzik le mások a felmerülő
nehézségeket. Az érdeklődésnek a felkeltése, ébrentartása olyan dolog,

, mit a számításból kifelednünk vagy kicsinyelnünk semmikép sem szabad.
, A IV. ósztályra az új tanterv heti 6 órai tanírást ír elő. Ezt

némelyek nagy vívmánynak tartják a mostani heti 2 óráva~ szemben.
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Első tekintetre tetszetős is, azonban, ha egy kis számítást teszünk, mind-
járt kitűnik, hogy nem igen sok nyeresége van a gyakorlati kiképzésnek
belőle. A képesítő-vizsgalatok jelenlegi beosztása mellett a IV. osztály-
ban 29 teljes hétnél többre nem igen számíthatunk, de azért maradjunk
meg számításunkban a 32 hét mellett. E szerint lenne összesen 192
gyakorlati tanításra szánt óránk. Ebből azonban hetenkint 2 órát theo-
reticumra kell szánnunk s így marad 128 egész vagy 256 fél óra a
gyakorlati tanításra. Szép szám. Ne feledjük .azonban, hogy növeadé-
keink a jelenleg érvényben' levő tanterv értelmében a heti 2 tanítási
órán kivűlzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA«a gyakorló iskola i tanító jelenlétigen hetenként két ízben más-
más osztá lyban is fogla lkoznak.. Tantervünknek ez a rendelkezése a
legtöbb helyen úgy érvényesűlt, hogy alV. osztály növendékei egy-
folytában hosszabb ideig tanítanak. Mármaros-Szigeten pl. a IV. éves
növendék összesen két teljes hetet tanít a gyakorló iskolában. Számí-
tásunk alapjául azonban én nem ezt, hanem a csurgói eljárást veszem,
hol az egyfolytában való tanítás csak fél hétig tart. E fél hét alatt
tanít a növendék 26 fél órát. A tulajdonképeni tanítá~i~gyakorlati órán
tanított ezen kivül az idén minden IV. éves 3-szor. Igy tehát minden
IV. osztálybeli növendékünkre jutott összesen 29 félórai gyakorlati
tanítás. Mivel a jelen évben IV. osztálybeli növendékeink száma 23,
kitesz a tanítások száma ez osztályban 598 félórát. Az új tanterv értel-
mében pedig jutna rá 256 félóra. Vagyis egy-egy növendékre a 29 félóra
ellenében 22 félóra. Kérdem szeretettel: miben van itt az új tanterv
értelmében a gyakorlati kiképzésben a haladás; Eddig is az volt a
panasz: növendékeink keveset tanítanak, és többet taníthatnak-e akkor,
ha az új tanterv életbe lép? . . - .

A gyakorlati tanítási 'órák szaporításának hasznát én tehát csak
abban látom, hogy tanítványaink több tanítást lá tnak és esetleg több
tervezetet készítenek. Ennek a látásnak, ennek _ a tervezet készítésnek
azonban csak akkor és csak úgy lesz befolyása a gyakorlati kiképzésre,
ha a theoreticumokon a látottak és halottakból levonatják velök a
tanulságokat. Erre pedig inkább kevés mint sok a heti 2 óra. Nagy
kérdés tehát az is: a heti 6 óra mellett is néikülózhetjük-e a huzamo-
sabb z'dez'gva ló tanítást;

Én azt hiszem, nem. Azt óhajtanarn, hogy a lY.. éves növeadé-
kek minél tovább haladnak az év folyamán, annál' hosszabb an vezessék
a gyakorlé-iskolában a tanítást. Itt a máramaros-szigeti eljárást tarta-
nám követendőnek. A tanítás sorrendjét és mikéntjét"azonban évről-
évre a IV. éves növendékek számától kell függővé tennünk. Az első
dolog mindig az, hogy a tanításokat lehetőleg egyenletesen eloszszuk,
A mi keresztül vihető kevés növendékkel, az lehetetlen a sokkal. Ha
tegyük fel 24 növendékünk van, akkor a tanítások beosztása a követ-
kező lehetne:

a) Először minden növendék tanít egy félórá t és pedig úgy, hogy
lehetőleg minden tantárgyon és minden osztályon keresztül megyünk.
Erre a tanításra az elokészítést éppen úgyeszközöljük, mint a Ill.. osz-
tályban: az egész csoport készít tervezetet, a többi csoportok meg a
tervezet vázlatát készítik el. Atervezeteket előlegesen megbeszéljük, a
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tanítást megbiráljuk. A díspositiők készítése azért szükséges, mert igy
a tanítás meg birái ása sokkal alaposabb lehet s a tanítás meghallgatása
is sokkal nagyobb haszonnal jár. Ezt a tanítást bevégezzük 3 hét alatt.
(Heti 2 óra megyatervezetek megbeszélésére, 3 a tanítások birálására.)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

b) Másodszor minden növendék tanít egy napot. Egy órai tanítást
az osztály társak meghallgatnak. Erre a növendék és csoportja terveze-
tet készítenek, a többiek csak ismét dispositiót. Atervezeteket és a
csoport dispositióit előlegesen átvizsgáljuk s az osztályban megteszszük
rá észrevételeinket. Az e~y órai tanítást megbiráljuk, a többiekre a
gyakorló-iskola tanítója teszi meg észrevételeit. Az egy napos számí-
tást bevégezzük négy hét alatt.

c) Harmadszor minden növendék egy hétz"g tanít egy folytában.
Ez idő alatt a többi növendékek a tantervben előirt tanítási órákon
külön teremben tanítanak. Az a ki egész héten tanít, csak dispositio-
kat készít. Ezeket a pedagógia és a gyakorló-iskola tanítója előlegesen
átvizsgálják, a tanításról a gyakorlő-iskola tanítója mond véleményt.
A többiek tanításával éppen úgy bánunk el, mintJIHGFEDCBAa ) alatt. Az egy
hetes tanítást bevégeznők 24 hét alatt. Igy aztán az összes tanítás ki-
tenne (3zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA+4 + 24; 31 hetet. '

d ) Öhajtandó, hogya IV. éves növendékek heti 2, félórában (a
gyakorló-iskolai hitoktató felügyelete alatt) a hit és erkölcstan tanítását
gyakorolják. Kezdetben itt is kész tervezetet kivánunk. Az év második
felében a dispositioval megelégszünk. Az irásbeli munkálatot az illető
hitoktató és a pedagógia tanára átnézik. A tanítás eredményéről a hit-
oktató mond itéletet. A tanításból nyert osztályzásnál a hitoktató véle-
ménye is figyelembe vétetik.

Igy vezetve a gyakorlati tanítást, tanítana egy-egy növendék az
egész éven keresztül (a hit és erkölcstan on kívül) 63'-67 félórát, a mi
a mai viszonyokhoz képest haladás lenne.

Feltünhetik az, hogy én azt óhajtom, hogy mikor a növendék
.csak egy vagy két félórát tanít, tervezetet készítsen, máskor meg mar
a dúposztt'óva l is megelégszem. Ennek az az oka, mert én rá szerét-
némszoktatni a tanító-növendéket arra : hogyan kell tanító korában
elkészülnie a tanításra. Hiába adom a növendéknek azt a tanácsot, hogy
majd mikor tanító lesz, minden tanításának készítse el a teruesetá . Erre
képes nem leend, mert egy-egy napra 10 tervezetnek a megirása olyan
munka, a mit elvégezni jól, még akkor sem képes, ha, szemét a kezdő
tanító egész éjjel be nem hunyja. Azt azonban megvárhatom, hogy
tanításai dispositióit 'napról. napra megcsinálja. Azonkívül az a tervezet
nagyon szép lehet apapiroson, de tudjuk, hogy a tanítás, a gyerme-
kek feleletei folytán mennyire másként. alakul. Van akárhány növeadé-
.künk, ki a gyakorlati tanításon éppen azért nem boldogul, mert a gyer- '
mekek kérdésére nem azt a feleletet adják, a mit ő maga előre, ott a
papiron kieszelt. Ajánlatos tehát, hogy a leendő tanító már a képző,
intézetben gyakorolja: hogyan kell az iskolában a tanítást úgy intézni,
hogy a díspositióban lerakott elvek a gyermek bármilyen felelete dacára
érvényesüljenek.

Korántsem akarom én ezzel a tervezetek, vagy mint néhol mond-



ják, a eminta-lecké s-k értékét kicsinyleni. Azt hiszem azonban, hogy
annyi tervezet készítés észyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa lapos birálat után, a.i rnelyet én itt kivána-
tosnak mondottam, már a közepes tanuló is képes lesz arra, hogy meg-
lehetős tervezetet készítsen. Ha azonban e vázlat után való tanításban
nem gyakoroljuk: félő, hogy tanító korában se készít se tervezetet, se
vázlatot. És akkor a gyakorlati kiképzés eredménye megint csak az lesz,
a mi ma.

Beszéltem a tervezetek, a dispositiók és a tanítások megbz'rá lásá-
,ól. Mind az egyik, mind a másik szokásban volt eddig is. A meny-
nyiben a • birálat» a növendékre vonatkozik, őhajtandó, hogy bizonyos
szempontokat állítsunk fel, a melyekre a «birálő s támaszkodhassék.
Aztán ha eszempontokat felállítottuk, figyeljünk arra is, hogy ezek
~ szemjJontok be z's ta r tassanak. EgyöntetüségzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAitt sincsen képzőink között.
Ambár az .egy kaptafára hűzás s-nak magam sem vagyok barátja,
még is kivánatosnak látom, hogy a .főbb vonásokban itt is egyöntetüb-
ben járjunk el mint ma. Ezért látom szükségesnek azt, hogy ezekben
már a közgyűlés állást foglaljon s bizonyos schémát a választmány
készítsen. .

A mi a tanítások megbirálását különösen illeti, ennél kezdetben a
munka-megosztásnak vagyok a barátja. Ezt a munka-felosztást olyan
formán gondolom, hogy bizonyos ideig más és más növendék kisérje
külö'nö"s figyelemmel: a szemléltetést, a kérdéseket, a fegyelem-tartást,
a tanító beszédjét stb. stb. Később több szempontot figyel egy és
ugyanaz a: növendék vagy csoport, mig végre mindenkinek a figyelme
és birálata kiterjed az egész tanításra. Félre ne értessem l Nem azt aka-
rom én ezzel, hogy~ a növendék, vagy a csoport másra ne ügyeljen,
mint a mivel megbiztuk, hanem igen is azt, hogy erre figyeljen külö'-
nosen és mindenek felett.

Mindezek alapján szükségesnek látnám a gyakorlati kiképzés
érdekében:

1. Szakítsunk azzal a nézettel, hogya pedagógiát okvetlenül az
igazgató tanítsa.

2. A gyakorló.iskolaz' tanítók anyagi javadalmazása, nyug dijazási
viszonya olyanná tétessék, hogy ezekre a legjelesebb néptanítókat kap-
hassuk meg.

3. A pedagógia és a szaktantárgyak tanárainak a gyakorla.ti kikép-
zésre vonatkozó rnunkájában alkalmazta.ssék már a tanteryben a kon-
cmtrdcio,

4. A népz'skola i tananyag feldolgf!...zás41a minden tantárgyban kivá ló
gond fordíttassék.

5. A gyermek-jJhysz'ologia és gyermek-jJsychologz'a a gyakorlati ki-
képzés keretébe bevonassék.

6. Az iskola-látogatás (hospitálás) kapcsoltassék szorosan egybe
az elmélettel és gyakorla tta l.

7. A gyakorló-iskola úgy rendezendő be, hogy szükség esetén
osztott néjJz'skolávó is átalakítható legyen.

8. A IV. éves növendékek a tantervben megjelölt időn kívül
hosszabb z'dez'g, de fokozatosan fog lalkozzanakia gyakorlo-iskolaban.
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9. Atervezetek és dispositiök, a tanítások megbirá lá .ra bizonyos.
s.zempontok szerint történjék. .

10. A tanítások vezetése, a theoreticumok a pedagógia tanárának
köteles órá iba beszámíttassanak.

(Csurgó.)dcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A tanítóképző-Intézett n ö v e n d é k e k gyakorl~ti k ik é p z é s e .

Igaza van Beér Ferenc kartársunknak: a készülődő új tanítási terv
leggyengébb oldala a növendékek gyakorla ti kiképzéséről szóló rész,
pedig itt vártunk legmélyebbre ható módosításokat, javításokat. Egy-
részt azért, mert mostani tanítási tervünk e tekintetben nagyon hiányos,
másrészt azért, mert épen a hiányosságnal fogva majd minden intézet-
ben más eljárás, más -kisérletezés jött divatba. E divergáló kisérletezést
és tapogatódzást az új tanítási tervnek kellene tervszerű beosztással s
okos utbaigazítással megszüntetni. És mit tesz a készülődő tanítási terv?
Két-három sorban jelzi, hogy a Ill.· osztály növendékei' tervszerű szem-
lélettel kezdik meg a tanítási gyakorlat elsajátítását, majd tanítási kisér-
leteket végeznek ; a IV. osztálybeliek pedig folytatják a tanítási gyakor-
latokat s órarendet és tanítási meneteket készítenek. Hogy e gyakor-
latokzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAmily beosztással, mily terjedelemben, mily menetben. miféle
előkészítés s megbeszélés kapcsán a tanári testületnek mely irányu s
minő mértékű közreműk ödesével tartassanak meg: arról a tanítási terv
egy szóval sem emlékezik meg.

Én a tanterv-javaslat e hiányát annak tulajdonítom, hogy tanító-
képzésünknek a tanítási gyakorlatokra vonatkozó kérdése még eddig
nincs eléggé előkészítve. A nézetek e téren még nem tisztult ak annyira,
hogy általánosan kötelező tanítási tervbe foglalhatók volnának. De épen
azért szükségesnek tartom e fontos kérdésnek napirendre tüzését s
ininél behatóbb megbeszélését. Közös, vállvetett munkával érleljük meg
az eszméket, hogy mielőtt tanítási tervünk új alakot nyerne, a tanítási
gyakorlat kérdése is megfelelő testet öltsön s alkalmassá váljék az új
tanítási tervbe való felvételre .

.. , Az érlelés e munkájához kivánok hozzájárulni, a midőn a soproni
ev. tanítóképző-intézet gyakorló iskolai rendtartására vonatkozó javas-
latot e helyen bemutatom. Ezt annál szivesebben teszem, mert gyakorló-
iskolai rendtartásunk több lényeges pontban megegyezik Beér Ferenc-
nek a M. T.XWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIll. füzetében megjelent jeles értekezésével.

A javaslat nagyrészt az eddigi, közel húsz éves, tehát eléggé ki-
próbált gyakorlatnak új alakba toglalása. De szabatosabb .kifejezést
nyert benne a saaktanároknak a gyakorlati kiképzésben való közre-
működése, Azonkívül a képző-intézeti növendékek részére kijelölt munka-
kör a gyak.-iskolai V. s VI. osztálynak tervbe vett szervezésével s az
ismétlő tanfolyam felkarolásával bővült s arányosabb beosztást nyert.

A 'javaslatot a. tanári testület f. é. április hó 9-én terjesztette
jóváhagyás végett az egyházkerületi iskolai bizottság .elé:
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A benne kifejezésre jutott főbb elvek a következők:
1. A képzőintézeti növendékek gyakorlati kiképzésezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAközös gondja

s ügye legyen az egész tanári testületnek. A szaktanárok tanítsák tár-
gyuk részletes mődszertanát, tartsanak abból mintatanításokat s végez-
tessének tanítási kisérleteket. .

k. A gyakorlati kiképzés a tanítás tervszerü szemléltetésével s
megbeszélésével kezdődjék a II. osztályban. Ezt kövessék mz'nta tanítások
s ezek utánzása ugyanezen osztályban, majd próbatanítások a Ill. osz-
tályban. végül óra terv szerinti rendes tamtás s teljes tanítói gyakorla t
a IV. osztá lyban. .

3. A gyakorló-iskolának legyen legalább két tanterme s a tanítás
rendesen ne osztatlan, hanem osztott népiskolában történjék, mert
amannak nehézségeivel a tanítójelölt alig képes megküzdeni. Az' osztat-
lan népiskolának gyakorlata a próbatanításoknak képezze tárgyát.

4. A IV. osztály órarendje akképen állapítandó meg. hogy ezen
osztály növendékeit a gyakorló-iskolában barmikor lehessen mulasztás
nélkül foglalkoztatni. .

. . 5. A gyakorló-iskolai rendtartás és részletes tanmenet, valamint a
gyakorló-iskolai kézikönyvek egy-egy példánya a II. osztály tói kezdve
minden képzőintézeti növendék kezében meglegyen .

. o.

A soproni ágo hitv. ev. egyházkerületi tanítóképző intézet
gyakor ló-iskolai rendtartása.

- Á tanári testület javaslata. -

;.
1.

Álta lános ha tároza tok.

1. A képzőintézeti növendékeknek a tanítói- g'yakorl'atba való
bevezetésére. szolgál a gyakorló iskola, a mely berendezésében, .felszere-
lésében, nevelő és oktató munkájában mintáját adja a két tanítös, tehát
két tanterem be osztott, 6 osztályú s ismétlő tanfolyammal -kiegészített
népiskolának. • .

2. Hogyaképzőintézeti növendékek az osztatlan népiskola munka-
körében.~s. kellő gyakorlati kiképzést nyerjenek, a 'gyakorló iskola
osztályai' alkalomszerűleg osztatlan népiskolává vonandók össze.

3zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA gyakorlá.jJjskola. egyik tantermében rendszerint az 1. s II.
osztály, másik tanteremben a Ill, IV .• V. s VI. osztály, külön tanítási
órákon az ismétlő' tanfolyam nyer oktatást.

4. A tanítás a képzőintézeti tanári testület által az egyházkerü-
leti népiskolai tanítási terv alapján megállapított részletes tanítási menet
s az egyházhatóságilag engedélyezett és a tanári testület által kijelölt
kézikönyvek szerint történik.

5. A gyakorló iskolai tanulók,az ismétlő tanfolyam növendékei-
nek kivételével, az egyházkerületi iskolai bizottság által megállapított
tandíjat fizetnek a tanítóképző-intézet pénztárába.

? A gyakor ló-iskola' szerves összeköttetésben áll. a tanítóképző-
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intézettel s ezzel ·együtt a dunántúli ágo hitv. ev. egyházkerület főha-
tósága alá tartozik. Felette a közvetlen felügyeletet a tanítóképző-intézet
"igazgatója gyakorolja, hivatásszerű munkáját az- igazgatóval s a tanári
testülettel egyetértőleg a gyakorló-iskola tanítója s ezeknek vezetése és
ellenőrködése mellett a tanítóképző-intézetnek e rendtartásban kijelölt
növendékei végezik.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Tanári testület.·

7. A növendékek gyakorlati kiképzése nemcsak a gyakorló-iskola
tanítójának a feladata, hanem közös hivatása az egész tanári testü-
letnek.

. Ehhez képest:JIHGFEDCBA
a ) az egyes tanítási tárgyak népiskolai módszertanát a képzőinté-

zeti tanterv értelmében a' szaktanárok adják ,elő, kiterjeszkedve azon
tárgyak tanításának történelmi fejlődésére, mostani s-különösen a dunán-
túli ev. egyházkerületben meghonosodott gyakorlatára, a megfelelő tan-
tervekre, kézikönyvekre és pedagógiai irodalomra s összekötve az elmé-
letet mintaleckék bemutatásával s próbaleckék végeztetésével ;

b ) az irva-olvasás s a beszéd- és értelemgyakorlat methodikáját a
gyakorló-iskola tanítója adja elő;

c ) a tanári testület havonkénti. üléséri tanácskozik a gyakorló-isko-
láb an alkalmazandó, általános didaktikai elvekről, a tárgyak módszeres
tanításáról, a rendtartási s fegyelmi szabályok alkalmazásáról, a nevelés
és tanítás összhangzatos vezetéséről, az iskolai és a szülei ház közötti
kapcsolat megerősítéséről, a gyak.-iskolai osztályokban elvégzett taní-
tási anyagról, a gyermekek erkölcsi és szellemi haladásaról s a képző-

. intézeti növendékeknek a gyakorlati teendőkben való gyakorlásáról;zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

. d) a képzőintézeti órarend akkép állapítandó meg, hogy a tanári
testület tagjai a gyakor ló-iskolai tanításon hetenként legalább egyszer
jelen lehessenek; a saját tárgyaikban történő tanítási eljárásról s a
képzőintézeti növendékek gyakorlati előhaladásáról tudomást vehes-
senek;

c) a tanári testület tagjai havonként egyszer teljes számban jelen
vannak a gyakorló iskolában működő növendékek birálati óráján s ott
a tanító növendékekre vonatkozó észrevételeiket előterjesztik.

C,_

Ill.

Az igazgató.

8. Az igazgató a gyakorló-iskola közvetlen előljárója, szellemi és
. tanulmányi ügyeinek vezetője, mint ilyen:

a ) ügyel arra, hogyagyakorló iskola szerves kapcsolatban álljon
a képzőintézettel ; a tanítás, nevelés és fegyelmezés a tanári testület
álta:l megállapított didaktikai elvek, részletes tanítási menetek, rend-
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tartási s fegyelmi szabályok szerint, evangéliumi szellemben s hazafias
irányban történjék;,'JIHGFEDCBA

b ) vezeti a gyakorlö-iskolai tanító közremunkálásával a gyakorló-
iskolai növendékek felvételét; ,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

c) a tanításon s az előkészítő és birálati órákon minél gyakrab-
ban jelen van s észrevételeit, ha szükségét látja, azonnal vagy a birá-
lati órákon, vagy esetleg a. tanári értekezleten előadja ;

d ) a, rendtartási naplók, osztálykönyvek s a leltárnak pontos veze-
tését, a tantermek s felszerelési eszközök rendben s tisztán tartását, a
gyermekek magaviseletét s elő haladását ellenőrzi";

e) intézkedik, hogy a gyermekek templomba eljárjanak, az isko-
lában időnként gyermek-istentiszteletek, egyházi s nemzeti ünnepélyek
tartassanak, intézkedik továbbá, hogy a nem ev, vallású gyermekek
felekezetüknek megfelelő vallásoktatás nélkűl ne maradjanak;

f) az iskola felszereléséről s jó karban tartásáról a gyakorló-iskola
tanítójának meghallgatásával gondoskodik;

g) .felügyel arra, hogyanépiskolákra, vagy közelebbről a gya-
korló-iskolára vonatkozó hatósági rendeletek s határozatok megtar-
tassanak; .

h j. a vizsgálatok idejéről s megtartásáról intézkedik s azokat, vala-
mint a havi értekezleteket s az időszaki vizsgálatokat követő birálato-
kat és útbaigazgató tanácskozásokat vezeti; :

t) a hatóságokkal s szülőkkel szemben képviseli az iskolát.

IV.

A gyakorló-z'skola tanítója .

9.' A gyakorló-iskola nevelési, tanítási, rendtartási s fegyelmi ügyeit
a tanári testület közremunkálásával és az igazgató ellenőrzése mellett
a gyakor lő- iskola tanítója vezeti, akképen, hogy az egyrészt, mint
magyar ev. népiskola feladatának megfeleljen, másrészt a képzőintézeti
növendékek gyakorlati kiképzésének alkalmas és példaadó teréül szol-
gáljon.

10. A gyakorló-iskola tanítójának közelebbi teendői :

a) az állandó tanítási menet alapján évnegyedenként előre elké-
szíti, a tanári értekezletnek bemutatja, megfelelő módszertani utasítások
kiséretében a képzőintézet IV. évfolyambeli növendékeivel közli az el-.
végzendő tanítási anyagot, az igazgatóval egyetértőleg kijelöli a IV.
évfolyambeli növendékeket, kik a tan- és óraterv szerinti tényleges
tanítást a gyakorló-iskolában teljesítik s megállapítja a birálók és hosz-
pítálők rendjét, kellő utasítással látván el úgy a tanítő-, mint a bíráló
és hoszpitáló növendékeket;

b ) a heti anyagot az előkészítő órákon kijelöli s azt a képzőinté-
zeti növendékekkel módszeresen feldolgozza ;

c) a tanítási tervnek megfelelő órarendet előkészíti s jóváhagyás
végett az igazgató elé terjeszti;
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d ) a tanítási gyakorlatokat és pedig úgy a tan- és óraterv szerinti
tanítást, mint az ő hozzá utalt próbatanításokat az igazgatóval egyet-
értőleg vezeti; a növendékeket azokra a tanári értekezlet által meg-
állapított rendben és mődon előkészíti, megbírálja és megbiráltatja ;

e ) havonként legalább egyszer úgy a Ill. mint a IV. osztályban
próbatanítás helyett mintatanítást mutat be a képzőintézet növendékei-
nek s hetenként "legalább egyszer maga végzi az intézeti növendékek
jelenlétében a tan- és óra terv szerinti tanítást, a mintatanítás anyagát
akképen osztván be, hogy a gyakorló-iskola minden tárgya minden
osztályban bemutatásra kerüljön;zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

f) ápolja az iskolában a vallásos, erkölcsös s hazafias szellemet,
a gyermekek kötelességérzetét ébren tartja s fejleszti s rendre, tiszta-
ságra és a felnőttek iránt való tiszteletre szoktatja őket;

g ) a sikeres oktatás éserkölcsi nevelés alapfeltétele a jó iskolai
fegyelem lévén, példát mutat arra, hogy kell komoly, szeretettel páro-
súlt, igazságos és részrehajlatlan bánásmóddal a tanuló bizalmát annyira
megnyerni, a tanítás módszerével s okos foglalkoztatással a figyelmet
annyira lekötni, hogy az iskolában zavartalan fegyelem uralkodjék;
de példát mutat arra is, hogy kell komoly figyelmeztetéssel, szelíd
feddéssel, higg3:dt rendreutasítással a durvább büntetésnemeket mell őzni ;

h ) az oktatás megkezdése előtt egy negyed órával a gyermekek
fogadására a kijelölt intézeti növendékekkel együtt megjelenik s a szük-
séges rendet fenntartja, a tanítás vége-ztével a tanulókat rendben haza-
bocsátja;

i) a igyakorlő-iskolai tanulók anyakönyvét, a rendtartási naplókat,
osztálykönyveket s leltárokat pontosan vezeti s azok vezetésébe a
képzőintézeti növendékeket is beletanítja ; az évnegyedes értesítő köny-
vecskéket és évi bizonyítványokat kiállítja? aláirja s az utóbbiakat az
igazgatóval is aláiratja;

k ) az iskolai év végével az egy házhatóságilag megállapított idő-
ben nyilvános vizsgálaton bemutatja a gyakorló-iskolai tanulők elő-
menetelét ;

l) a gyakor ló-iskolában használandó kézi könyvek, tanítási eszkö-
zök és tanítói vezérkönyvek jegyzékét elkészíti és a tanári testület elé
terjeszti;

m ) az igazgató közreműködésével végzi a gyakorló-iskolai tanu-
lók felvételét és beiratását; félévenként beszedí s az igazgató által
ellenjegyzett .kimutatás mellett 8 nap alatt az intézeti pénztárban le-
teszi az egyházhatóságilag megállapított tanítási s egyéb dijakat.

1 1. A gyakorló-iskola tanítója felelős a gyakorló-iskola helyisé-
geinek, butorzatának, felszerelésének és tanszergyűjteményének rend-
ben és épségben tartásaért. A reá bízottakról minden iskolai év végén
leltár mellett leszámol az igazgatónak.
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A képzőintéze# nö'vendékek előkészítése a tan- és árarend seerirui tanításra .JIHGFEDCBAl)

12. A tanítóképző IV. évfolyambeli növendékei a g yakorlő-isko-
lában kellő útbaigazítás és felügyelet mellett tan- és órarend szerinti
tanítást, tehát önálló tanítói munkát végeznek. Hogy ez a munka az
iskola szirivonalát le ne' szállítsa s tervtelen kisérletezések helyévé ne
tegye, a szükség es útbaigazítás on és megfelelő ellenőrzésen kívül gon-
doskodnia kell a képzőintézetnek arról, hogya növendékek az önállöbb
munka megkezdéséig a tanítói ügyességet mindinkább megérlelő gon-
dos előkészítésben részesűljenek.

13. Az előkészítés a II. és Ill. osztályban történik, nemcsak a
pedagógia tanárának s a gyakorló-iskola tanítőjának, hanem az egész
tanári testületnek a tanítási tervben megszabott közrernűködésével.
E célból:

14. A II. osztály növendékei párosával félhetenként felváltva, jelen
vannak a gyakorló-iskolai rendes tanításon. TeendőikrezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAnézve a neve-.
léstan tanára kellő utasítással látja el őket. Kijelöli a kérdéseket, me-
lyekre látogatási naplóikban megfelelni kötelesek. A látogatások ered-
ményének megbeszélése a neveléstani órában történik.

15. Az iskolai év második felében, a lélektan befejezése után, a
II. osztály szaktanárai kéthetenként tárgyaik 1-1 óráján mintatanítást
végeznek, azt módszertani szempontból megbeszélik, azután az összes
növendékekkel kidolgoztatják s egy-két növendékkel a gyakorló-iskola
megfelelő osztálya előtt eltaníttatják. A tanítást birálat követi. A taní-
tási -kisérletek a tanári értekezleten akképen osztandők el, hogy egy
hétre két tanításnal több ne essék.

16. A gyakorló-iskolának szőről-szőra betanÍtandó anyagát (imád-
ságokat, énekverseket, bibliai mondatokat, költeményeket, gyermek-
dalokat stb.) az illető tárgyakkal kapcsolatban már a II. osztályban be
kell gyakorolni.

17. A Ill. osztály növendékei ugyanolyan mődon hoszpitálnak
betüsorban egyenként a gyakor ló-iskolában, mint a II. osztály növén-
dékei. Főteendőjük a tanítás menetének s a rendtartás fogásainak meg-
figyelése, valamint a használatban levő tanítási eszközök ,megismerése.
Tapasztalataikról napló alakjában, a neveléstani órákon pedig élőszóval
számolnak be,

18. Ezen osztály növendékei hetenként 3 órában egész éven át
tanítási gyakorlatokat végeznek, még pedig I órán a vallas tanárának
vezetése alatt a vallási, 2 órán a gyakorló-iskola tanítójának útba-
igazítása mellett úgy a vallási, mint a többi népiskolai szakokból,
akképen, hogy a vallás, magyar nyelv s számvetés minden fokozata s
minden tanítási formája bemutatásra kerüljön, mégis kellő időt hagy-
jon a népiskola többi tárgyai számára. A tanítási gyakorlatokat a meg-
felelő előkészítés után az osztály minden növendéke irásban kidolgozza
s betanulja. A tanítást azután a gyakorló-iskolai tanító felhivására egy

1) Lásd az intézeti tanítási terv m. fejezetét 1
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vagy két növendék végezi. A tanítást nyombari követi a birálat. A
gyakorlati órán az igazgató s az illető szaktanár lehetőleg jelen van.

19. A IlI. osztály módszertani oktatásával kapcsolatban a szak-
tanárok által végzendő tanítási gyakorlatokat a tanári értekezleten
akképen kell beosztani, hogy egy hétre az előbbeni pontban jelzett
tanításokkal együtt négy próbaleckénél több ne essék. Egyébként a
tanítást irásbeli kidolgozás előzi meg, melyhez, valamint a tanításhoz
általában a gyakorló-iskola tanítója adja meg a szükséges útbaigazítást.
Ezen tanítási gyakorlatok is úgy végzendők, mint a megelőző pontban
említettek.

20. Május hó közepétől kezdve (a IV. évfolyambeliek osztály- s
képesítő-vizsgálataiknak idején) a Ill. osztály növendékei a tanári kar
által megállapított sorrendben és módon rendes tanterv szerinti taní-
tást végeznek a gyakorló-iskolában. A tanításon birálőképen jelen van
bizonyos sorrend szerint a Ill. osztálynak egy másik növendéke. A
kellő ellenőrzést a gyakorló-iskola vezetője, az intézeti tanárok s az
igazgató gyakorolja.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A tanterv szerinti tanítás rendje ls módja . A kéjJzőt'ntlzeti VI. osztá ly
tanítási gyakorla ta .2)

21. A tanterv szerinti tanítást kellő előkészítés és ellen őrzés mellett
az egész iskolai éven át az utolsó másfél hónap kivételével a képző-
intézet IV. osztálybeli növendékei végzik.

22. A gyakorló-iskola I. és II. osztályának tárgyai négy: A-, B-:,
C- és D-csoportba, Ill., IV., V. s VI. osztálynak tárgyai öt: A-, B-,
C-, D- és E-csoportba, az ismétlő tanfolyam tárgyai egy csoportba
osztatnak. Az 1. és II. osztály A-csoportjába tartozik a vallás 6/2 s a
beszéd- és értelem-gyakorlat 4/2 órán, B-csoportjába a számvetés 8/2 és
ének 2/2 órán, Cvcsoportjába az írva-olvasás 1°/2 órán, D-csoportjába a
II. oszt. magyar olvasás, szépirás és rajzolás 6/2, német olvasás és irás
4/2 órán, a Ill. s IV. osztály A-csoportjába a vallás 6/2, a német olva-
sás és irás 4/2 órán, B-csoportjába a számvetés 8/2, a rajzolás és szép-
írás 2/2 órán, C-csoportjába a magyar olvasás 8/2, magyar nyelvtan és
fogalmazás 4/2 órán, D-csoportjába a földrajz, történet s alkotmányt an
412 órán, E-csoportjába a természeti tárgyak 4/2 órán, az ének 2/2 s a
torna és játék 2/2 órán, az ismétlő tanfolyam csoportjába a vallási tár-
gyak 1/2, olvasászyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi/2, számvetés 1/2 s az irás és fogalmazás lj2 órán.

23. A gyakorló-iskola tanítója az igazgatóval egyetértőleg az éy-
negyed elején minden tárgycsoport tanítására kijelöl egy-egy IV. év-
folyambeli növendéket, a ki első sorban a gyakorló-iskolai tanító, azután
pedig a szaktanárok és az igazgató felügyelete alatt csoportja tárgyai-
ban egy évnegyeden át a rendes tan- és óraterv szerint tanítja a gya-
kor ló-iskola tanulóit. Az évnegyed végénél a tárgycsoportokat más
növendékek veszik áto .

2) L. az intézeti rendtartás 93. §-át!
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24. A tanításra ki nem jelölt növendékek a gyakorló-iskola taní-
tója által megállapított sorrendben mint birálők és mint hoszpitálók
vannak jelen a tanításon s a birálők úgy a tanításra, mint a fegyelem-
tartásra s a tanító személyére vonatkozó észrevételeiket beirják a birá-
lati naplóba s a heti birálati órán előterjesztik.

25. A tanítás anyagának kijelölésére s előkészítésére szolgál a
heti előkészítő óra, a tanítás megbirálására a heti birá lati óra. Mind a
két órán jelen van a IV. osztály ·minden növendéke. Az anyag kijelö-
lése és megbeszélése a gyakorló-iskola részletes tanítási terve alapján
történik, melynek nyomtatott példánya megvan minden növendék kezé-
ben. A birálat a tanári testület által megállapított s a birálati naplokba
bejegyzett szempontok szerint történik.

26. A tanításra kijelölt növendékek az anyagot a gyakorló-iskola
tanítójátóI nyert utasítás szerint írásban kidolgozzák, előkészületizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAtüze-
teikbe beírják s egy· két nappal a tanítás előtt jóváhagyás; esetleg javí-
tás végett a gyakorló-iskola tanítójának átadják. Az írásbeli előkészü-
let után a növendék kötelessége a tárgyalandó anyagot úgy betanúlni,
hogy a felett alak és tartalom tekintetében teljesen uralkodjék. A taní-
táshoz megkivántató szemléltetési és egyéb eszközökről már a tanítás
megkezdése elQ.ttköteles a növendék gondoskodni. Az irásbeli élő-
készület ~z évnegyed két-négy első hetében a népiskolai tanítás teljes
alakjában történik, később a gyakorló-iskola vezetője megengedheti a
tanítási anyagnak vázlatos, de azért a rnenetet világosan feltüntető fel-
dolgozását ..

27. Az Á-val jelölt tárgycsoportok tanításával megbizott növen-
dékek tantermökben osztály tanítói teendőket teljesítenek, nevezetesen:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

a j az oktatás megkezdése előtt egy negyed órával a gyermekek
fogadására az iskolában megjelennek s köztük a r~ndet fentartják ;

bJ a gyakorló-iskola tanítójának utasítása szerint pontosan veze-
tik az iskolai rendtartási naplókat s az értesítő könyvecskéket az év-
negyed végén kiállítják;

ej felügyelnek a tantermek tisztogatására, szellőztetés ére, a fütés-
nek rendes elvégzésére és a mennyiben hiányt tapasztalnának, azt köz-
lik, a gyakorló-iskola tanítójával;JIHGFEDCBA

d ) tantermöknek leltár mellett átvett esiközeiről s felszerelési tár-
gyalról felelősséggel tartoznak;

ej felügyelnek arra, hogya gyermekek pontosan, tisztán mosa-
kodva és öltözködve jelenjenek meg az iskolában. .•

lj őrködnek a tanítás és fegyelmi eljárás egysége felett, e célból
a többi tárgycsoportok tanítóinak óráin hetenként legalább kétszer
megjelenjenek s a netalán előforduló eltéréseket a heti birála i órán
előterjesztik ; .

g ) az osztálykönyveket. a fegyelmi s birálati naplókat a birálati
órákon bemutatják.

28 .. A képző intézeti IV. évfolyambeli növendékek intézeti óra-
rendje akképen állapítandó meg, hogya gyakorló-iskola órarend szerinti
tanításán a növendékek mulasztás nélkül jelen lehessenek.

29. A tanterv szerinti tanításon kívül a IV. évfolyam növendékei

Magyar Tanltóképz6. 25
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hetenként 1 órán megállapított 'sorrendben próbatanításokat végeznek.
melyeknek kapcsán az osztatlan népiskola munkakörévei s teendőivel
is megismerkednek. E tanításokat azon növendékek dolgozzák fel irás-
ban. a kik sem tanterv szerinti tanításra, sem birálatra beosztva nin-
csenek. A tanítást végező is közülök jelöltetik ki. A tanításon, mely
egyébként akképen folyik le. mint a Ill. osztály próbatanítása, a IV.
osztály minden növendéke jelen van.

VII.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Rendtartás tanítás kó"zben.

30. Tanítás közben a növendék szigorúan alkalmazkodjék a követ-
kező rendtartási szabályokhoz :JIHGFEDCBA

a ) A tanítás pontosan óraütéssel kezdődik. A szükséges szemlél-
. tetési tárgyakat s egyéb eszközöket már előbb elő kell készíteni, a
hosszabb példákat s feladvanyokat a táblára felirni.

b ) A tanítást a gyakorló-iskola tanítója által kijelölt ének és
imádság előzi meg és fejezi be. Az éneklést és imádkozást a gyerme-
kek tanitójukkal együtt halkan s felállva kellő buzgósaggal végzik.

c) A tanítást megelőző imádság után a gyermekek leülnek s ren-
dezkednek. Kezöket az asztallapra teszik. tekintetüket a tanító felé
irányítják, a ki velök szemben alkalmas 'helyen megáll s helyét tanítás
közben nem igen változtatja.

d ) Leckeelmondáskor, vagy új anyag tárgyalásakor (kivéve az
olvasmány tárgyalást) a tanító kézikönyvet ne használjon. A könyv nél-
kül tanulandó ~nyagot tudja ő is 'könyv nélkül.

e ) A kérdéseket a tanító az egész osztályhoz intézze s' csak azután
nevezze meg a felelőt. A megnevezés a tanuló vezetéknevén történjék.
Feleletre a gyermek kezemutató ujjának felmutatásával jelentkezzék,
a nélkül. hogy karját felemelné vagy teste előre hajolna.

- f) A könyvek s palatáblák elővételes éltétele valamint a füzetek
kiosztása és összeszedése vezényszó ra történik.

g) Az olvasásra felhívott gyermek az I. és II. osztályban olvasás
közben ülve marad s palavesszővel kiséri a sorokat A Ill-IV. osztály
valamint az ismétlő tanfolyam tanulói állva olvasnak. A leckemondás,
valamint az egyes kérdésekre való felelés mindig állva, felemelt fejjel.
hangosan, értelmesen, teljes mondatban s nyelvtanilag helyesen tör-
ténjék. -

h ) Úgy a délelőtti, mint a délutáni első óra után 5, a ~ásodik
délelőtti után IQ percnyi szünet kövétkezik, A gyermekek szünet alatt
mehetnek ki árnyékszékre. A délelőtti második szünet alatt, ha az idő-
járás megengedi, a gyermekek páros menetben az udvarra, különben
pedig a másik tanterembe vonúlnak. Közöttük ekkor a birálo növendék
tartjá fenn a rendet. A tanítónövendék ezalatt szellőztet.

t) Tanítás közben a gyermekek ki nem mehetnek. Kivétel csak
kisebb s beteges gyermekeknél tehető. .

k ) A fegyelmet igyekezék a tanító komoly megnyerő bánásmód-



dal, okos körültekintéssel és érdek keltő tanításmóddal fentartani. Ha
mégis valamely tanuló helytelen magaviseletévei a tanítást s fegyel-
met megzavarná, a tanító felhasználhatja a rendreutasítás következő
fokozatait :zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

I. Komoly, rosszaló tekintet; •
2. felemelt újjal való megintés, vagy kopogtatás az asztalon;
3. a rendetlenkedőnek nevén való megszölítása ;
4. komoly figyelmeztetés, megintés;
5. megpirongatás, szigorúbb feddés;
6. padból való kiállítás.' '
A figyelmeztetés, intés s pirongatás, még a szigorúbb feddés is

legyen higgadt, kimért s kerülje az illetlen kifejezéseket, az indulatos
kifakadásokat. A 5. s 6. számú büntetési esetek bejegyzendők a fegyelmi
naplóba. ••JIHGFEDCBA

1 ) Ha a tanuló komolyabb rendzavarást idézne elő, vagy durva.,
engedetlenséget tanusitana tanítója iránt, akkor ez azonnal jelentés · tesz
a gyakorlő-iskola tanítójának. a: ki további fegyelmi büntetésül elren-
delheti :

I. a tanuló más helyre való ültetését ;
2. a tanítás után való bennmarasztást;
3. az igazgató előtt való megintést ;
4. a szülőknek sző- vagy irásbeli értesítését. Az iskolában való

marasztás legfeljebb félórára történhetik. Az ott marasztott gyermekre
azon növendék ügyel fel, a ki a félnapi tanítást befejezi. Testi bünte-
tést alkalmazni egyáltalán tilos.

VIlI.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

'Osztá lyza tok, vtfJJgá la tok.

3 I. A gyakorlő-iskola tanítója minden évnegyed végén a tanításra
kijelölt növendékek meghallgatásával megállapítja a tanulők osztályza-
tát a magaviseletből, szorgalomból és előmenetelből. A megállapított
osztályzatokat az osztály tanítók vezetik az osztályzati naplóba s onnan
kiirják az értesítő könyvecskékbe. Ez utóbbiakat a gyakorlő-iskola taní-
tója írja alá s osztja ki az időszaki vizsgálat után.

32, Az osztályzásnál a magaviselet jelzésére szolgál: 1 = dicsé-
retes, 2 = jő, 3 = tűrhető; a szorgalom jelzésére: r'= dicséretes,
2 = változó, 3 = hanyag; a tanulásbeli előmenetel jelzésére: 1 = kitünő,
2 = jeles, 3 = jó, 4 = elégséges, 5 = elégtelen.

33. Az iskolai év első, második és harmadik negyede után idő-
szaki vizsgálat tartandó 'annak megitélésére, hogy a tanulők a rész-.
letes tanítási tervben megállapított anyagot elsajátították-e? E vizsga-
latokon, melyeket az igazgató vezet, jelen vannak úgy a tanári testület
tagjai, mint a képzőintézet IV. évfolyambeli növendékei. A vizsgálatot
mindenkor birái at követi.

34. Az iskolai évet az egyházi főhatóság által megállapított napon
nyilvános vizsgálat fejezi be. E vizsgálaton az egyházhatóság kikül-

25*
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Kapt" Gyula ,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

tanítóképző-intézeti igazgató.

döttje, vagy az intézet igazgatója elnököl.' Az elnök jelöli meg a vizs-
gálati tárgyak sorrendjét s feleletre felszólíthatja a tanulókat, azonban
a vizsgálat szakszerii vezetése, a kérdések feltevése a gyakorló-iskola
tanítójának a tiszte.

Sopron, 1902. április hő 3.dcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A ta n ító k é p z é s r ő l és a tanítéképző-Intézetekrűl.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA,
- Az ~900-1901. évi értesítők ismertetése, -

IH. A g y a k o r ló - is k o la és a g y a k o r la t i ld k é p z é s .

I. Ara4 ..Áll. tanítóképző-intézet. Az intézetnek saját négy osztályú
osztatlan gyakorló-iskölája van. A növendékek száma: 50.

Gyakorla ti kiképzés. A II. oszt. növendékek kettenként három-három
napon át hospitálnak; jegyzeteket készítenek; óraközökben a gyerme-
kekkel foglalkóznak . .

A Ill. évesek közül hetenként 2-2, a IV·ed évesek közül pedig
4-4 növendék tanít egy fél órán áto A pedagógia- és a gyakorlóM
iskola tanítója által közösen megállapított tanítandó anyag nyolc nappal •
a tanítást megelőzőleg kiadatik a növendéknek, a ki azt módszertanilag
kidolgozva, a. tanítás előtt három nappal, az esetleges hibák kijavítása
végett, beadja a gyakorló-iskolai tanítónak. Ugyanezen anyag kiada#k
egyelőre meghatározott birá lónak is, a ki szintén egész ter jedelmében
kidolgozza , meri óntudatos birá la tról csak ott lehet szó, hol a birá ló az anyagot
teljesen ismeri. Az egyes tanítás megbírálása a hivatalos bíráló dolga,
a ki előre megállapított szempontok szerint jár el. De felszólításra a
többiek is kötelesek elmondani véleményüket.

. Hogy a növendékek ne csak egy félórai, de huzamosabb időn át
is gyakorolhassák magukat a tanításban és nevelésben, általában, hogy
beleéljék magukat az iskolai gyakorlati életbe, a IV. éves növendékek
három napon át, felváltva, ketten- ketten végzik a gyakorlóban a tanítói
tisztet, a gyakorló}skolai tanító folytonos felügyelete és előleges útba-
igazítása mellett. Ora után a gyakorló.iskola tanítója elmondja részletes
nézetét, 'majd az összbirálaton általánosságban is. A növendékek ren-
delkezésére állanak a módszertani, vezér- és iskola tankönyvek.

2. B a ja . Áll. tanítóképző intézet. Az intézetnek saját hat osztályú
osztatlan gyakorló-iskolája van. A növ. létszáma: 64.

Gyakorla tt" kiképzés. A második oszt. növendékek ketten-ketten
félhetenként hospitálnak, «Gyakorlo-iskolai» jegyzeteket készítenek.

A .Ill. osztály növendékeinek kiképzése áll ; 1. a minta tanítások
megfigyeléséből; 2. a gyakorlati tanításra való előkészítésből; 3. a próba-
tanításokból. Az erre szánt idő heti 4 óra.

IV. osztály. Hetenként 6 óra. Minta tanítások megfigyelése heten-
kint 1 órában. 2. Előkészítés a tanítási gyakorla tokra hetenkint 1 óra.
3.. P róba tanítások heti 4 órában.



A IV. osztály növendékei hetenkintzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 órában egész és hetenkint
1 órában fél-fél Mai 'tanítást tartanak különösen a Ill. és rv. osztály
tantárgyaiból.

Az első időszak közepétől kezdődőleg a IV. évfolyam tanulől fel-
váltva megbizást kapnakzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAegy-egy népiskola i tá rgynak mind a 4 osztályban
való folytonos tanítására 4 héten á t és a II. időszak felén az assta tlau
iskolának jél héten á t öná lló és felelősség mellett va ló vezetésére.

Ez időtől fogva a tanítási gyakorlatokra szánt heti 1 óra részint
az egész tanartestület előtt tartandó próbatanításokra. részint a megtartott
tanítások konferenciaszerű tárgyalására, valamint az előzetes tanulmányo-
sásra kijelölt néP iskola i tanulók ;ellemra jzának szóbeli előadására for-
díttatik.

A tél-fél órái tanítási gyakorlatot azonban az utolsó évfolyam
jelöltjei tanítási készültségöle fokozása és tökéletesítése céljából egész
éven és az osztályvizsgálatot követő heteken át is közvetlenül a tanító-
képesítő vizsgálatig folytatják.

Birá la ti szempontok.
HogyatanÍtónövendékek a tanítások birálatában következetes

eljáráshoz szokjanak, kivánatos, hogyabirálat megejtésénéLa következő
kérdesek feltevésében gyakorolják magukat: •

1. Mily helyet foglal el a kérdéses tanítás anyaga az illető osztály
és tantárgy-anyagának körében és ini a lényege a tanításnak?

2. Tárgyi szempontból helyes volt-e a tanítás?
3. A tanítás anyaga és ideje között meg volt-e a helyes arány?
4. Világos volt-e a diszpoziciója P Jó és helyes-e az anyag felosztása?
5. Szeniléltető volt-e a tanítás? a j szernléltetés eszközökkel, b)

szemléltetés szóval.
6. Logikailag fejtegető volt-e a tanítás?
7. A kifejtett anyagot követte e kellő be gyakorlás, állandósítás és

szoktattuk-e a tanulót összefüggő beszédre?
.8. Az oktatás tárgyának megfelélő tananyagot kellőképen alkal-

mazta-e P Milyenek voltak a kérdőtételek és hogy történt' a kérdések
elosztása?

9. Mely okok szólnak a tanító eljárása mellett és melyek ellene?
Követhetett-e volna a tanító más eljárást is vagy nem kellett-e volna. más
úton haladnia. •

_. IQ Mílyen volt' a tanítás hangulata és az egész tanítás szelleme?
II. Milyen volt a tanító beszédje a helyes kiejtést, .•a hang erejét

és a hangsulyozást illetőleg stb.?
1 2. A tanító szernélyét, testtartását, modorát s a gyermekek maga-

tartását illetőleg van-e megjegyezni való? . .
13. Milyen volt a fegyelem? Csendesek és figyelmesek voltak-ea

gyermekek?
14. A tanító látta és hallotta e tanítványainak hibáit és rendet-

lenségeit, avagy kikerülték figyelrnét az ilyenek?
IS. A tanítás végső eredményét illetőleg általában mit mondha-

tunk? Milyen volt a tanítás általános és tárgyi sikere? (Az eredmény
foka.) (Kehr K. Praxis d. V.)

357



358zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3. Budapest. Áll. el. tanítóképző-intézet. Az intézetnek sajátzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
négy osztáJyu. osztatlan gyakorló-iskolája van. A növ. létszáma: 36.

Gyakorla tz" kiképzés. '

A tanírónövendékek gyakorlati kiképzése általában hármas fokozat
szerint történik, u. m. I. a tanttás szemlélése, 2. egy fél órá ig ta r tó
próbatanítások és 3. egész napokra ter jedő tevékenység útján. E közben a
jelölt folyton közelebb jut az önálló működéshez,

A II. o. növ, hospitálnak, jegyzeteket készítenek.
A Ill. o. növ. a gyakorló-iskolában hetenkint felváltva előre

megszabott tételról egy-egy félóráig nyilvános próba ·tanításokat tartanak.
A próbatanítás félóráig tart s az azt követő félóra a tanítás birá-

latára fordíttatik, melyről egy jelölt, rendesen a főbz'rá ló, jegyzőkönyvet
vezet. Az ily birálat lefolyása a következö. Elnök felszólítja az elébbi
alkalommal végbement birálat jegyzőkönyvének vezetőjét, hogya jegyző-
könyvet olvassa fel. Esetleges megjegyzések után az hitelesíttetik. Elnök,
a módszertan tanítója, felszólítja a próbatanítót; hogy tartson ö'nbirá la tot.
Ezután a főbz'rá ló következik, ki után a többi jelöltek szólnak; ha nem
jelentkeznék hozzászóló, a módszertan tanára szólít Jel egyeseket-
feleletként - birálatra. E megjegyzésekre a próba tanító válaszolhat.
Végül a gJ 'akorló-z'skolaz' tanztó birái és a mádseertan tanítója elmondván
a maga megjegyzéseit is, összegezi az elmondottaka t' és megállaP ítja a
tanítás ér tékét,

OA, növendékek a feljegyzésre érdemes észrevételeket maguk is fel-
jegyzik a tervezetük után, úgy, hogy jegyzeteik minden próbatanításról '
hű képet nyujtanak.

Ha, valakinek a próbatanítása épen nem sikerült, az másodszor is
próbára bocsáttatik.

A IV. osztály növendékei a heti próbatanításokat épúgy végzik,
mint a Ill. osztály növendékei, csakhogy természetesen kevesebb elő-
készítésben részesülnek.

Ezenkivül névsorban felváltva 21/2 napot töltenek ez· osztálybeli
jelöltek a gyakorló-iskolában (hétfő, kedd és szerda; csütörtök, péntek,
szombat). a hétnek két fele a gyakorló-iskola órarendjében egyen-
lően van berendezve. Ez időben naponta több tanítást tartanak, időn-
ként a gyakorló.iskolát mintegy önnállóan vezetik, természetesen
rövid ideig. Javítanak, magán foglalkozást ellenőriznek, a tanmenetet
tanulmányozzák s jegyzeteket vezetnek a Haladási Napló részlete gya-
nánt; e munkálataik alapján a gyakorló-iskolában egy felülvizsgált,
hiteles példány készül, melyet minden IV. éves köteles lemásolni s azt
hetenként a módszertan tanárának bemutatni.

A Ill. osztálybeli próbatanitások birálatainak idején a gyakorlo-
iskolai tanítot mindig két IV, éves helyettesíti.

A lll. és IV. éves jelöltek próbatanításai alkalmával az osztatlan
gyakorló-iskola mintegy osztottá alakíttatik, úgy, hogy az illető osztályt
a tanító a tábla elé hivja ki s ez által azt az osztályt mintegy kisza-
kítja az egészből s így a próbatanító csak egy osztályra fordíthatja
figyelmét és erejét.

4.dcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAB u d a p e s t . Az angol kisasszonyok. S. M. intézete. A gyakorló-
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iskolákról és a gyakorlati kiképzésról az értesítő csupán a következő
felvilágosítást adja:

A két tanítóképzőhöz szükséges gyakorló-iskola az externatuselemi,
illetve' felsőbb leányiskolája. Itt hallgatják a tanítójelöltek a mintataní-
tásokat. itt tanitanak a képzőtanár vezetése mellett az utolsó évfolyam-
ban. Az előző évfolyamok próbatanításaihoz a megfelelő elemi vagy
felsőbb osztályokból csak néhány tanulót rendel. az intézet esetről-
esetre.

5.dcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAB u d a p e s t . AlI. «Erzsébet nőiskolas ,
A polgári isk. tanítóképző-intézet gyakorló-iskolája volt a vele

kapcsolatos 6 osztályú felsőbb leányiskola és nevelő-intézet. A növen-
dékeknek módjukban volt nem csupán. a tanítás gyakorlása, hanem a
nevelő teendőkbe való betekintés és egy nevelő-intézet vezetésének és
életrendjének legközvetlenebb szemlélete is.

A tanító-jelöltek hetenkint 8 órában, Hletve 16 félórában tartottak
gyakorlati tanításokat, melyeknek vezetése a módszertan: tanítónőjére.
Sebestyénné Stetina Ilonára volt bizva,

A tanítások tárgyát minden hónak elsején a felsőbb leányiskolai
tanítónők által beadott tanmenetek alapján a vezető tanítónó mag álla-
pította az egész hónapra és a thémát a kijelölt növendékeknek ki-
osztotta.

A kijelölt órában - minden órai anyag ot 2-2 növendék dolgozta
ki és fél-fél óráig tanított egy - a gyakorló-iskola szaktanárnője, a
vezető tanárnő és az illető osztály nonendékei voltak jelen, Lehető
gyakran az igazgató is jelen volt. Minden tanítási tárgyat a tanítójelöltek
irásban kidolgoztak a szaktanárnőtől nyert utasítás alapján.

Minden tanítás megbiráltatott. A birálatokon a vezető tanítőnő, a
gyakorló iskola illető tanítónője és a szakcsoport tanítönöjelöltjei vet-
tek részt. .

Minden növendék 8- 10 próbatanítást tartott.
6. B u d a p e s t . Orsz. izr. tanítóképző-intézet. Az intézetnekzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAnégy

osztályú, két tanítóval biró osztott gyakorlő-iskolája van. A növendékek
száma: 56.

A gyakorla tt' ktképzésről nem ad számot az értesítő. 1)
7. B u d a p e s t . Orsz. nőképző-egyesület, Az intézetnek négy osz-

tályú, két tanítóval biró gyakorló-iskolája van.
Gyakorla ti kiképzés. A III. oszt. növ. a methodikai és didaktikai

elmélet ismétlése mellett, hetenként egy órában, két-két növendék a
gyakorló elemi iskola I-IV .. osztályában a rendes tanitási órák közé
illesztett- s azzal összefüggő próbatanítást tartott, melyet más két-két
növendék biráit. ." -

IV. oszt. A- növendékek irásban készültek a próba-tanításokra; a
. tanításokat' a következő órán megbirálták. A próbatanítások kiterjedtek
a gyakorlati iskola mind a négy osztályára. Heti 2 órán .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA._----

1) L. annak részletes leírását a M. Tanítóképző 1900. évi folyamának Bb-lk lapján
dr. Málnai M.-tól. A legfontosabb intézkedés, hogy egy jelölt egy-egy tárgyat huzam~
időn, egy-két hónapon át tanít.

Szerk.



8 e •dcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAC s á k to r n y a . Áll. tanítóképző-intézet. Az intézettel kapcsola-
tos gyakorló-iskolazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAnégy osztályú és osztatlan .

. Gyakorla ti kiképzés. A másodévesek hármas csoportonkint 3-3-
napig hospitaltak a gyakorlo iskolában. Az ott látottak és hallottakról

- naplót vezettek, melyet a gyakorló-iskola tanítójának adtak be, ki azokat
átnézte, megjegyzéseivel ellátva, magyarázatok mellett visszaadta nekik.

A Ill. o. növ, gyakorlati tanítást hetenkint kétszer tartottak egy-
egy félőraban.

A IV. o. növ. heti 3 félórában tartottak .tanítást,
A növendékek, hogy az osztott iskolában követendő tanítói eljá-

rásokat is gyakorlatban lássák, a tél folyamán hetenkint egyszer meg-
látogatták a helybeli községi iskola több osztályát, hol több esetben
helyettesítettékJIHGFEDCBAZ S az osztá lytanítót akadályoztatás a esetén.

A IV-évesek gyakorlati képzésének befejezéseül a tanév február havá-
tói kezdve mindegyik három napon át vezette a gyakorló iskolát.
A kiosztott anyagot ugyan irásban már nem dolgozták ki, de gond
fordíttatott arra, hogy minden órán elkészülve lépjenek fel. E három
napos' tanítást, melyen a gyak. isk. tanítója jelen volt, a birálatok alkalo
mával szintén részletes megbeszélés tárgyává tette a gyakorló-iskolai
tanító. '

Ezeken "kivül készítettek a növendékek tanórarendeket, tanterve-
zeteket, az osztott-iskola minden osztálya számára és a különbözőképen
osztatlan .iskolák részére is.

9. C s ik -S o m ly ó . R. kath.· tanítóképző-intézet. Az intézetnek
saját, négy osz tályú osztatlan gyakorló-iskolája van.

Gyakorla ti kikepzés. A II. o. növ .. hospitálnak, jegyzeteket készí-
tenek, órák előtt, után, óraközökben a tanítókkal foglalkoznak. .

A Ill. és IV. évesek, közül hetenkint 2-2 növendék tanít 1/2-1/2
órán áto A gyakorló.iskolai tanító által kiadott tananyag egy héttel a
tanítást megelőzőleg kiadatik a fellépő növendéknek, a ki azt módszer-
tanilag kidolgozva köteles átadni a módszertan tanitójának;» majd a
gyakorló-iskola tanítójának - a szükséges utbaigazitások vagy javítások
céljából.

A fellépés után egy, illetve kéS nappal történik a tanítások mag-
birálása, mely alka iomra mznden egyes nö·vendék köteles birá la lá t irásban,
külön e célra készített és a tanítási főbb pontokat feltüntető füzetben,
elkészíteni, mivel a felhivottak kötelesek véleményöket elmondani, uta-
nuk a fellépő növendék tart önbirálatot, esetleg védelmezi megtámadt
álláspontját. Végül a gyakorló-iskolai tanító, esetleg a szaktanár teszik
meg észrevételeiket.

Hogy a növendékek huzamosabb tanításban és nevelésben is gya-
korolhassák magukat, szóval, hogy beleéljék magukat egy iskola gy a-
kerlati életébe: a negyedéves növendékek karácsony után 3-3 nap
felváltva végzik a tanítást, a gyakorló-iskolai tanító folytonos felügye-
lete alatt és szükséges utbaigazitások mellett,
. 10. D e b r e c e n . Ev. ret. tanítönőképző-intéaet. Az intézetnek nincs
1., II. osztálya, mert a növ. a felsőbb leányisk. VI-ik osztályából lépnek
át a tanítöképzőbe. A Ill. O. növendékek gyakorlati tanítással nem foglal-
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koznak. A IV. o. növendékek gyakorlati kiképzése a követke~ő: Minden
növendék három napig vezette az osztatlan négy osztályú gyakorlo-
iskolát a gyakorlo iskolai tanítónő felügyelete alatt. Ezenkivűl mind-
egyik tartott 6-8 félórán mintatanítást, a népiskola tantárgyaiból, a
módszertan tanára, a gyakorlő-iskola tanítónője és a növendékek-
jelenlétében. Ez utóbbi tanítások külön órán hetenként szóbeli bírálat
tárgyát képezték. Az összes tanításokat előzetesen irásban kidolgozták
's csak a módszertan tanárának és a gyakorló-iskola tanítönöjének birá-
lata után vitték keresztűl.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

II.dcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAE g e r . Érseki r. kath. tanítóképző-intézet. A IV. oszt. növ,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
oseta ilan, a Ill. oszt. növ, osztott iskolában tanítottak, Úgy az osztatlan,
mint az' osztott iskolában a tanév első két hónapjában. a gyakorló-
iskola tanítója példány-tanításokat tartott. A növendékek a gyakorló-
iskola tananyagát füzeteilebe vezették. A példány-tanításokröl, valamint
egymás tanításairól is állandóan jegyzeteket vezettek. Kiki tanítása előtt
tervezetét (2, 3, 4, 5 ív terjedelemben) irásban kidolgozta, a 'mely dol-
gozatot a ped. szaktanára szigorú vizsgálat alá vett, részletesen kija-
vított. A növendékek önbirálatot, kölcsönös birálatot írásbeli jegyzeteik
alapján végeztek. Minden egyes tanítás után bíráló tanácskozmany tar-
tatott a ped. szaktanár elnöklése mellett. E biráló tanácskozmányról
mindig más-más növendék jegyzőkönyvet vett föl.

12. E p e r je s . Áll. tanítónóképző-intézet, Az intézetnek n~gy
osztályú osztatlan gyakorló-iskolája van. A II. o. növ. nem részesülnek
gyakorlati kiképzésben. A Ill. és IV. o. növ. először megfigyelték a
tanításokat, majd próbatanításokat tartottak. A kezelendő tananyagot a
kellő módszeres utasítással a gyakorlo-iskola tanítónője mindig előze-
tesen kiadta.JIHGFEDCBAlA növendékek a gyakorlati eljár •.ást részletesen kidolgozva,
a hallgatólagos foglalkozás és szemléltető eszközök pontos megjelölé-
sével a tanítás előtt beadták; ezen dolgozatok úgy a gyakorló-iskola
tanítója, valamint a pedagogia tanára által át lettek nézve, a helyes és
helytelen eljárások kiemelve, illetve helyesbítve.

Egy-egy növendék 12 próba-tanítást tartott, melyekre irásban
készült. Azonkivül 35 napon át ők vezették az osztályokat. Egy. egy
növendék egy-egy napot foglalkozott a gyakorlö-iskolában, hol a
gyakorló-iskola tanítónőjének előzetesen megadott médszeres utasítása
szerint -minden osztályban, minden tárgyat tanított. Az intézet igaz-
gatója kettős minőségében - mint igazgató és a neveléstani tárgyak
előadója - kevés kivétellel naponta egy-két tanítást meghallgatott. A
szaktanárok, a mennyiben idejük beosztása engedte, szintén megfigyelték
az anyag tarfalmának helyes felfogását.

A növendékek az utasítás értelmében - a pedagogia tanára és
gyakorló-iskola tanítójának vezetése alatt - meglátogatták a 'helybeli
gör. kath. tanítóképző-intézet gyakorlő-iskoláját, a róm. kath. fiú iskolát
és a neologus izr. vegyes-iskolát. .

13. E p e r je s . Ag. bitv.ev~ tanítóképző-intézet. Az intézetnek
osztatlan hat osztályú gyakorló iskolája van. A növ. száma: 50.

Gyakor/a tz' kiképzés. A tanév elején minden IV-ed éves jelen volt
a gyakorlo -iskolai tanulók felvételénél, mely alkalommal megfigyelték a



tanulők f~gadtatását s az iskolai élethez való szoktatás módját s a
tanító iránt való bizalomkelrést. Szeptember végén megkezdték a taa-
tárgyak rendszeres tanítását. Minden tanuló négy izben próbatanítást
s négy ízben gyakorlati tanítást végzett. Majd egy fél napon s végül
egész napon keresztül önállóan vezették az osztatlan iskolát. Egy-_egy
IV-ed éves az egész tanév alatt 60 félórában tanított, melyből 20 fél-
óra helyettesítésre esik.

A Ill-ad évesek gyakorlati kiképzésére az osztály népessége miatt
már kevesebb óraszám jutott, de a mód a fentiek szerint alkalmaztatott.
Minden Ill-ad éves 8 félórát töltött a gyakorló-iskoJában.

Mind a III- ad, mind a IV-ed éves tanulók tanításaikról pontos jegy-
zetek készíttettek s birálati órákon úgy a jegyzetek, mint a tanítások
felülbiráltattak. Az összegezett véleményt beirták a jegyzőkönyvbe a
tanítás eredményével együtt.

A tananyag ot a gyakorló-iskola tanítója által összeállított s a
tanári kar által elfogadott czyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBATanmenetel: az oszta tlan iskolák sedmdra»
c. füzet szolgáltatta.

- A II-od évesek hallgatólagosan vettek részt a gyakorló-iskolai
tanító tanításaiban. Jegyzeteket készítettek a látottakról és hallottakról,
melyeket felelősség mellett kötelesek voltak bemutatni. A tananyag a
tanítá!'> napja előtt előbb a gyakorló-iskolai tanító által nézetett át,
majd a szaktanár vizsgálta felül. A kijavított lecke szerint megejtetett
azután a tanítás.

A rendtartási könyveket a IV-ed évesek önállóan is vezettek.

14. Esztergom. Érseki r. kath. tanítóképző-intézet. Az intézet
gyakorló-iskolája 6 osztályú osztatlan elemi iskola.

. Gyakorla ti kt'képzés részletei a következők :
A II., IlL, IV. évesek hospitálása, évfolyamonkint 2-2 növen-

dékkel, félhetenkinti időtartammal szeptember hóban vette kezdetét s
tartott az egész tanéven áto ]egyzeteik készítése s ezek. felülvizsgálása
is az előző évfolyamú értesítőkben leirt módon történt. A hospitálások
sora a IV. évesek mindegyikére 6..szor, a Ill. és II. évesek re pedig
négyszer-négyszer került.

A gyakorlőban a Ill. és IV. évesek gyakorolták magukat a
tanításban. A Ill. évesek heti 2, a IV. évesek heti 4 félórán áto Azon-
kivül a IV. évesek hospitálói januártól, a III évesek hospitálői áprilistől
kezdve fölváltva, óraterv és tanterv szerinti tanításokat tartottak.
A IV. évesek még két-két félórai hittani tanítást is végeztek a hit-
tanár vezetése és előkészítése mellett. Ezenkivül úgy ők, mint a Ill.
évesek a vallástan emléztetését is gyakorolták az 1. osztályban.

Felügyeltek az elemi tanulókra a tanóra megkezdése előtt s a
hazanienetelkor.

15. Felsö-Lövö. Ág. hitv, ev. Az intézetnek nincs saját gyakorló-
iskolája, e célra az egyház 6 osztályú s három taníróval biró iskoláját
hasznalja.

Agyakorla tz' kiképzést az értesítő szerint a következőleg ejtik meg:
Az I. évfolyam növendékeit heti egy órában arra tanítják és abban



gyakorolják, hogy magyar és német nyelven helyesen kérdezni és felelni
tanuljanak.

A II. évfolyam növendékei meghallgatják.a gyakorló-iskolában
folyó tanítást heti 1 őrában; azonkivül a próbatanítások megbirálásánál
jelen vannak.

Ekként előkészítvén a talajt, a Ill. és IV. évfolyam növendékei
. részint mintatanításokat hallgatnak, részint maguk tanítanak. A tanítás
vagy a gyakorló-iskolában vagy a gyakorló- iskolából kiválogatott
növendékcsoportokkal a képző főnökének vezetése alatt folyik. A tanító-
jelöltek magyar és német nyelven tanítanak, még pedig a I11·ad évesek
1 órán át magyarul, 1 órán át németülzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAj a IV:ed évesek 2 órán át
magyarul, 2 órán át németül. A vallás tanítására külön 1-1 órában
nyernek utbaigazírást, illetőleg gyakorlatot a hittanár vezetése alatt.' A
tanítás a népiskola összes tantárgyaira kiterjed. Különös gondot· fordí-
tunk arra, hogy az oktatás induktiv módon történjék. A tanítójelöltek
tanításra kérdésekben' és feleletekben készülnek j készüléseiket áttekintés
és javítás végett előre beadják.

A tanítójelöltek észleleteiket a következő pontok szerint jegyzik
fel: I. ~egfelelő-e a tananyag mennyi_sége a rendelkezésre álló időnek?
2. Helyesen volt-e felosztva az anyag? 3. Világos volt-e a gondolat-
rend ? 4. Nem történt-e hiba .szemléltetés dolgában? 5 Nem esett-e
hiba a fejtegetés körül? 6. Jól begyakorolta-e a tanítás eredményét?
7. Milyen hibát tett a tanító beszédében? 8. Milyenek voltak' a kér-
dések? 9. Milyen volt a tanító magatartása? 10. Fegyelem. 11. Figyel-
mesek és csendesek voltak-e a növendékek? 12. A növendékek mely
hibáit nem vette észre a tanító? 13. Milyen volt a tanítás szelleme?
14. Altalános itélet.

Minden megjegyzés példákkal okadatolandő.
Minden héten médszeres értekezlet tartatik a képző főnökének

elnöklete alatt, hol az összes tanítások behatá birálat tárgyává tétetnek.
16. Györ. Áll. tanítónóképző-intézet. A gyakorló-iskola osztatlan

négy osztályú.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Gyakorla tz' kiképzés. A II. o. növ. hospitáltak ketten-ketten fél-

hetenként; naplót vezettek ; tanítási kisérleteket tartottak.
A lll. o. növ, már rendes tanítási gyakorlatokat. végeztek heti 1

órán fél-fél órás tanítással.
A IV. o .. növ. heti 3 órán tanítottak, egy mindig 1/2 óráig, szintén

az igazgatónő, esetleg szaktanár, gyakorló-iskolai tanítónó és osztály-
társaik jelenlétében. Ez évi 26 növendék közül 22 hétszer, 4 hatszor
tanított.

A gyakorlati tanításokra való előkészület a következő : a gyakorlo-
iskolai tanítönö kellő utasítás kiséretében 3 nappal előbb kijelöli az
anyagot, melyet az illető növendék irásban kidolgozva bead a gyakorló-
iskolai tanítónőnek s miután ez kijavította, a növendék megtanulja s
így elkészülve kezd a tanításhoz. . .

Minden tanítás megbiráltatott e célra külön órán. Ez alkalommal
először az mondta el esetleg utólagosan észrevett hibáit, a ki tanított.
Erre osztály társnői tették meg észrevételeiket, mit felülbiráit a gyakorlo-



iskolai tanítónő, azután a szaktanár és végre az igazgatónő, mint a méd-
szertan előadója.

17. Györ. Kír, kath. tanítóképző-intézet. Az intézet gyakorlo-
iskolája 5 osztályú osztatlan elemi iskola. A növ. száma: 39.

AzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAgyakorla ti kiképzés részletei:
A II. évesek az 1. harmadban hetenkint egy órán át hospitáltak,

a midőn hallgatták a gyakorló-iskolai tanító előadását és arról bő kívo-
natot készítettek melyet az igazgató vizsgált áto

A II. harmadban hármas csoportokban hetenkint hétfőn, kedden s
szerdán egész napot töltöttek a gyakorló-iskolában és tapasztalataikról
jegyzeteket készítettek.

A Ill. harmadban pénteken és szombaton ugyancsak hármasával
hallgatták a gyakorló-iskolai előadásokat és az iskolai föladatok átvízs-
gáJásában a gyakorló-iskolai tanítónak segédkeztek.

A Ill. évesek hetenkint kétszer egy-egy órában tanítottak. - A
tanítási anyagot két' héttel előbb megkapták, irásban kidolgozták és a
gyakor1ó-iskola vezetőjének nyujtották be, ki azt átvizsgálta, kijavította.
Egy-egy növendék félóráig tanított. Igy hetenkint négy 'növendékre
került a sor. A növendékek tanítását osztály társaik hallgatták és észre-
vételeiket följegyezték. Tanítottak: az irva-olvasás, beszéd és értelem-o
gyakorlat, olvasmány-tárgyalás, nyelvtan, számtan, földrajz köréből.

A IV. évesek az 1. harmadban szintén heti 2 órában 4 félórán át
tanítottak, mint a Ill. évesek. A II. harmadban ezenkivül minden
növendék egy félnapon át is tanított. A Ill. harmadban pedig már
egésznapos tanítások voltak. A félórás tanításon a módszertan tanára
és a gyakorló· iskola tanítója, a félnapos és egésznapos tanításokon a
gyakor1ó-iskola tanítója volt jelen, ki jegyzeteket -késeített, azokat a
birálati naplóba irta és a tanításra kirendelt növendékkel tapasztalatait
közölte.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

i8.lgló. Áll: tanítóképző-intézet.' Az intézetnek 'osztatlan 6
osztályú gyakorló· iskolája van.

Gyakorla tz' kz'képzés, A II. o. növ. hetenkint kétszer hospitaltak. A
Ill. o. növ, mint betesek vettek részt a gyakorló-iskclaban.

1900/1 ben a Ill. O. 19 növendéke tanított 147 félórában. átlag
1- 1 tanuló 8-szor, egy-egy osztályban z-szer.

A IV. oszt. 21 tanulója tanított 154 félórában, egy növendék
átlag 8-szor, egy osztályban z-szer. .

E növendékek a népiskola minden tárgyát legalább 3-szor taní-
tották. .

19. Kalocsa. Érseki tanítóképző-intézet. A gyakorla ti kiképzésről
tájékoztatást nem nyújt. ,

20. Kiskun-Félegyháza. Áll tanítóképző-intézet. Az intézetnek
6 osztályból álló osztatlan gyakorlő-iskolája van.

Gyakorla tz' kiképzés.
A zik osztály növendékei páronkint voltak jelen a gyakorlö-

iskolában, a hol a tapasztaltakról jegyzeteket készítettek, mely jegyze-
teket a gyakorló-iskola tanítója átnézte. Ez az osztály is tanít oly
módon, hogy a mint a módszertanból egy-,egy tárgy tanítási módját



elvégezték, ennek a tárgynak köréből valamennyien kidolgoztak 1-3
kijelölt tanítási gyakorlatot, ezek közül a módszertani órán egy-kettő
felolvastatván, a hibák és hiányok a növendékekkel együttesen meg-
jelöltetnek s az így megbirált,illetőleg kijavított dolgozatból a tanításra .
valamennyien elkészülnek. A gyakorlóban a legközelebbi tanítási órán
azon 1-2 növendék tanít, a kit az igazgató ott a helyszinén erre
kijelöl. Ezen tanítás a legközelebbi órán megbiráltatott.

A 3-au és 4-ed évesek tanítási gyakorlatai minden héten, külön
e célra kijelölt órában biráitattak a tanítás alatt készített jegyzetek
alapján oly módon, hogy t-ször az, a ki tanított önmagáról, z-szor
társai róla, 3-szor a gyakorló-iskolai tanító, 4"szer a szaktanár, ha' jelen
volt a tanításon, végre 5-ször az igazgató mondja el észrevételeit.

A 3-ad évesek hetenként r-szer, a 4·ed évesek z-szer tanítanak.
A gyakorlati tanításban a Ill. és IV-ed éves. növendékeken kivül

1897/98. iskolai év ótazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa ll-od évesek is részt vesznek. A lefolyt 1900/901.
iskolai évben a II-IV. évesek 181 tételt tanítottak.

A birálatokról a növendékek jegyzőkönyvet vezetnek, az iskola-
látogatásról pedig naplójegyzetet, melynek alapján történik a birálat '
alkalmával a hozzászólás. \

A II-od éves napos iskolalátogatók már reggelzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi/28 s délután 1/22

órakor a gyakorló-iskolában vannak, hogy az érkezőkre felügyeljenek,
úgyszintén óraközökben az udvaron is folyton a gyermekek között
vannak.'

21.dcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAK o lo z s v á r . Áll. tanítónőképző-intézet. A gyakorló-iskola 6
osztályú két tanteremben két tanítónővel.

Gyakorla tz' kz·képzés.

A II-od éves kép. növendékek, kik módszertani tanulmányokat
végezn ek, év elejétől év végéig betűrendben kettesével 1- inapra
járnak a gyakorló-iskolába, hogy gyakorlati kivitelben lássák azt, mit
a módszertani órán elméletben tanulnak. A látottakról jegyzetet készí-

tenek, főleg pedig napjában egy tanításról részletesen. E jegyzés
anyagát, abból a tárgyból merítik, melynek módszeréről osztályukban
tanulnak. A beadott' jegyzeteket a gyakorló-iskola tanítőnője nézi áto
Ezenkivül a II-od évesek segítenek könnyebb munkákban. Minden
növendék 4 egész napot töltött a gyakorló-iskolában. ,

A Ill-ad évesek hetenként 1 órán két teremben tartanak próba-
tanítást, mindenik növendék egyszerre egy. félórát tanít. E tanítás
kidolgozásánál követendő eljárást közös órán az egésZ' osztály jelenlé-
tében beszélik meg a gyakorló-iskolai tanítónó vezetésével,a ki a téte-
leket is kiosztja, a melyeket irásban ki kell dolgozni. A gyakorlo-
iskolai . tanítönö kijavítja e dolgozatokat s ezek alapján. történik meg a
próbatanítás az egész illetőleg félosztály jelenlétében. Ezt követi a
birálat, mikor a végzett tanítás minden oldalról megbiráltatik. A taní-
tásokat és a birálatokat a tanítónőképző igazgatónője és a gyakorló-
iskola tanítónője vezeti. Ilyen próbatanítást minden növendék kettőt
végzett.

Ep ez az eljárás a IV. osztályban is, csakhogy alV. évesek
hetenkint 12 félórai próbatanítást végeznek. E 12 próbatanítás 3 órát



vesz igénybe 2 tanteremben. Az egyikben egy tanítőnőképző-intézeti
rendes tanár vezeti a próbákat, a másikban a gyakorló-iskolai tanítönö.
A IV. osztály birálatairól rendes jegyzőkönyvet vezetnek a növendékek.

Ilyen próbatanítást minden növendék ötöt végzett.

E próbatanításo'con kivül még egy-egy egész napot is töltenek a
gyakorló-iskolában év elején a IV. évesek, betűrendbenr - I, karácsony
után aXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIll. évesek 2-2. E napon részben meg figyelik az osztatlan
iskola egész napi életét, a gyakorlő-iskolai tanítónó tanítását, részben
maguk is gyakorolják a tanítást, előző napon kijelölt, megbeszélt, meg-
irt és kijavított tanítások alapján s tényleg részt vesznek az iskolai
élet minden dolgában.

Igy egész napra minden IV. éves kétszer volt az iskolában, Ill.
éves pedig ötször., .

22.dcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAK o lo z s v á r . AlI. tanítóképző-intézet, A gyakor ló-Iskola osztatlan
négy osztályú fiúiskola.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Gyakorla ti kiképzés.
A II. oszt. növ. ketten ként felváltva naponként hospitálnak, jegyze-

teket készítenek.
A Ill, IV. o. növendékek soronkivüli próbatanításokat tartanak

szabadon választott tárgyakból.
A Ill., IV. o.növendékek hetenkint kétszer rendes próbataní-

tásokat tartanak; az anyagot a gyakorló-iskola tanítója adja ki.
A Ill. oszt. növendekei személyenként hospitaltak 5 napon és

ilyen alkalommal soron kivüli próbatanítást tartottak ro - ro-et ; terv-
szerüen kidolgozott rendes próbatanítást 2-2-t.

A IV. oszt. növendékei személyenkint hospitaltakzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAII napon és
ilyen alkalommal soronkivüli próbatanítást tartottak 22-22-t ; terv-
szerüen kidolgozott rendes próbatanítást 3-3·at.

Apróbatanítások tananyaga a tanításterv menetének megfelelően
az egyes osztályok különböző tantárgyaiból vétetett.

Az eddigiek alapján tehát, minthogy a hospitálás inindenik
növendék részéről egyfolytában csak egy napig' tart s így a képző-
intézeti tantárgyakban .való haladásuk sem szenved érezhető fennakadást,
mert a következő napokon már. jelen vannak a tanórákon, hallják a
távollétök alatt eltanított leckék ismétlő felkérdezését s könnyen pótol-
hatják 'az elmulasztottakat, mondhatjuk már, hogy a tervszerűen és
szakértelemmel vezetett gyakorlö-iskola valóban a képző-intézet szolgá-
latában áll.

23. L o s o n c . Áll. tanítóképző-intézet. A gyakorlo iskola 6 osztályú,
osztatlan.

Gyakorla ti kiképzés.
A It. éves tanulők betűrend szerint az egész' iskolai éven át

hospitáltak a gy.akorló-iskolában;· erről - az igazgató előzetes utasí-
tásainak szemmeltartása mellett - naplót vezettek s jegyzeteiket idő-
közönkint az igazgatónak bemutatták. Minden II. osztályos növendék.
összesen nyolc egész nap látogatta a gyakorló-iskolát és ott a tanítónak
segédkezett a rend fen tartásában is.



AXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIll. oszt. 18 növendéke 48, a IV. oszt. 15 növendéke 47 taní
tást végzett .

. A gyakorló-iskolai föllépéseket a tanítási tervek részletes kidolgo-
zása előzte meg, a melyhez az utasítást a szaktanár, az igazgató és a
gyakorló.iskolai tanító adták meg. A tanítási tervet a gyakorló-iskolai
tanító és az igazgató megbirálták s ha alkalmasnak találták. a növendék
megtarthatta a tanítást. Bizonyos szám ú rendesen 2- 3 föllépés után
következett a tanítások birálata - a jegyzetek alapján. Először a föl-
lépő, azután egy a birálatra felszólított tanulótársa, majd a többi
osztály társak mondták el véleményeiket, kiemelve a hibákat, tévedé-
seket, de méltatva a sikert is. Ezután a gyakorló-tanító s végül az
igazgató (eshetőleg aszaktanár) adták elő. észrevételei ket és utasí-
tásaikat. A tanításról a növendékek jegyzeteket vezettek és a birála-
tokról sorrendben jegyzőkönyveket vettek föl, a melyek minden követ-
kező gyűlésen felolvastattak s az eshetőleges kiigazítások után hitelesít-
tetvén. a törzsjegyzőkönyvbe bevezettettek.

24.dcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAM á r a m a r o s s z ig e t . AlI. tanítóképző-intézet Az intézetnek
osztatlan 6 osztályú gyakorló-iskolája van. A növendékek száma: 60.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Gyakorla tz' kiképzés. A II. o. .növ. először együttesen jelennek meg
a gyakorló-iskolában, a hol megfigyelik a gyakorló-iskola tanítójának
a tanításait. Jegyzeteket készítenek. Ezután egy napon át egyenként
hospitálnak a növendékek.

. A Ill. o. növendékek egyenként 3 napon át hospitálnak az év
elején. Majd próbatanításokat tartanakzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1-1 félórán .áto

Apróbatanítás megtartása a következő eljárás szerint történik.
A tanításra kijelölt növendék a tanítást megelőzőleg 48 órával jelent-
kezett a gyakorló-iskola tanítójánál, a ki az eltanítandó tananyagot
kijelölte, a növendéket a szükséges utasításokkal ellátta, neki a tanítás-
hoz megkivántató taneszközöket és szemléleti tárgyakat kiadta, vagy
ilyenek beszerzésére, 'esetleg készítésére a növendéket utasította. A nö-
vendék a kapott utasítás alapján az egész tanítást (tehát nemcsak a
tervezetet) írásban kidolgozta s másnap a gyakorlóiskola tanftójának
bemutatta, a ki azt a módszer követelményeinek megfelelőleg kijavította
s az esetleges hibákra' szóval is figyelmeztette a növendéket. Az így
kijavított tanítást az illető növendék a másodízben is nyert utasítások
figyelembevétele mellett betanúlta s az előre kijelölt időben osztály-
társai, a gyakorlóiskola tanítója, esetleg a módszertan tanárának is a
jelenlétében eltanítottá. .•

.A tanítások megbirálására hetenként 1 különóra vétetett, me ly ez
osztály óraszámát megint I-gyel emeli ugyan, de kénytelenek voltunk
ezt tenni, mivel a tanítások megbirálását sokkal fontosabbnak és tarnil-
ságosabbnak tartjuk, hogy sem azok felett egyszerüen napirendre ter-
jünk. Külön óra hiányában a tanítások megbirálását vagy a gyakorlati
tanításra szánt órákon, vagy az elméleti paedagogia óráin kellene
végeznünk, a mi csak felületes rövidséggel, vagy nevezett tárgyak
rovására történhetnék s egyik sem válnék a gyakorlati kiképzés
előnyére.

A tanítások megbirálása a következő szempontok szerint történt:



1. A tanító-növendék előbb maga mondja el tanítására észre-
vételeit, vagyis önbirálatot mond.

2. A gyakorlóiskolai taníto mint a birálat vezetoje által felszólított
növendék az egész tanítás menetét elmondja, kisérve saját észrevételeitől.

3. A felszólított, vagy önként jelentkező növendékek biralataik-
ban kiterjednek a következő kőrülményekre :zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

a j Megvolt-e az előkészítés Ca mult órai tananyag, avagy a
tárgygyal összefüggő ismétlés)? .JIHGFEDCBA

. b J Megvolt-e és helyes volt-e az új anyagra az átmenet?
. c ) Megvolt-e az új anyag kellő tárgyalása és a kivánt és előirt

mődszer alkalmazásával történt-e?
d) Fordított-e kellő időt a részletesen kihozott tantételek begya-

korlására, majdan összefoglalására?
e) Felölelte-e tanítás anyagának minden lényeges részletét P
. lj Meg tudta-e különböztetni a lényeges részeket a kevésbé lénye.

gesektőls nem fordított e ez utóbbiakra kelleténél több időt az előbbiek
rovására?

g ) Megvolt-e tanításában a logikai egymásután s az anyag elren-
dezése könnyen áttekinthető volt-e P

h) Helyesen jelölte-e ki a tanítás célját?
i) Az új anyag átadásánál volt-e tekintettel a tanítónövendék a

gyermekeknek e tárgyból szerzett és meglevő biztos ismeretalapjára ?
Vagy nem épített- e sokat ez ismeretala pra?

lJ " Megvolt-e tanításában a kivánt szemléltetés, a kellő időben és
helyen s helyesen használta-e a taneszközöket ?

k) Nem használt-e kelleténél többet, vagy nem volt-e fukar beszéd-
jében?

lj Kihasználta-e kellőleg a kérdő -önkifejtő tanalak előnyeit?
m) Volt-e rendszer a tananyag feldolgozásában?
n) Helyesen tette-e fel kérdéseit; alkalmazta-e és kellő helyen

a szükséges kisegítő kérdéseket?
o) Ügyelt-e arra, hogy lehetőleg minden gyermek feleljen?
p ) Nem ismételte-e a gyermek feleleteit?
r) Tudott-e kellő helyen a szívhez szólani, tudta-e a kivánt érzelmet

felkelteni ?
sj Minő volt a tanító tartása? Nem volt-e félszeg? ,Tekintetével,

hangja erejével s melegévei uralkodott-e az osztályon? Elénk volt-ej'
tJ Tudta-e a mellékosztályok tanulóit folyvást foglalkoztatni?

Tudott-e és helyesen fegyelmezni?
u ) Volt-e tanításának eredménye, elsajátították-e a tanulók az

anyagot?
'V) Megtanulta-e tanítását kellőleg? Nem akadozett-e a menetben?
e) Levonta-e, a hol lehetett, tanítása közben az erkölcsi tanúlságot?
y ) A tanítás nem terjedt-e túl a rendelkezésre álló időn?
A birálatokról a növendékek felváltva jegyzőkönyvet vettek lel,

mely jegyzőkönyvek a következő birálati órári bemutattattak.
A 1 V. éves nó'vendékek a tanév elejétől leírják a népiskola tan-

menetét minden tantárgyból fél órai beosztással. Az iskolai év elejénzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

,



nehány nap együttesen megjelennek a gyakorlóiskolában a· tanítás
megfigyelésére. A tantervben gyakorlati tanításra elő irt heti 2 órát ez
osztályban is emelni kellett heti 1 órával, mert csak így lehetett elérni,
hogy egy' egy növendék a tanév folyamán 4- 5 próbatanítást tartson. E
próbatanítások megbirálására szintén hetenként 1 külön óra vétetett
fel. A tanítások kidolgozása és megbirálása a Ill. osztályéhoz hasonlóan
történik. . .

. A próbatanításokon kivül a IV. osztály növendékeizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAnapos tanításokat
tartanak. E napos tanítások október hó közepén veszik kezdetöket. A
növendékek 1- 1 napra felváltva mennek a gyakorlóiskolába s ott az
arra a napra kiszabott minden tantárgyat eltanítanak a gyakorlóiskolai
tanítótól .egy nappal elözöleg nyert útbaigazítás szerint. E napos taní-
tásokat a növendékek z'rásban nem dolgozzák kz, mivel erre fizikai
idejök nincs. E tanításokat a gyakorlóiskolai tanító folyvást figyelemmel
kiséri és szükség esetén a növendéket segíti a tancél elérésében ; a
tanítás befejez évei pedig esetleges észrevételeit a növendékkel közli s
őt a netán előfordult hibákra figyelmezteti.

Mikor minden növendék már 3 napon át tanított, akkor kezdetét
veszi a félhetes tanítás. Ezt azonban a jelen tanévben a, növendékek
nagy szamánál fogva teljesen nem vihettük keresztül. Ep ez okból
elengedhetetlenül szükséges, hogya gyakorlóiskola két tanteremmel és
két tanítóval bírjon, hogy egy időben egyszerre két helyen is gyakorol-
hassák magokat a növendékek a tanításban. Ha gyakorlóiskolánk két
tanteremmel és két tanítóval bírn a, az esetben normális létszám mellett
keresztűl vihető volna, hogy a félhet es tanítás után egész hetet is
töltsön minden növendék a gyakorlóiskolában, mely esetben mint teljesen
kész tanító léphetne ki az intézetből. Míg azonban ez keresztül nem
vihető, elégedjünk meg azzal az eljárással, mely az adott viszonyok
mellett a legcélravezetőbb. A napos és felhetes tanítások megtartása
azonban az a minimum, a melyek nélkül a növendék nem érvényesír-
heti gyakorlatilag elméleti tanúlmányait, nem egyeztetheti össze az
elméletet a gyakorlattal.

25.dcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAN a g y s z o m b a t . Róm. kath. tanítőnóképzó-intézet, Az inté-
zetnek osztatlan 6 osztályú gyakorló-iskolája van. A növ. száma 49.

A gyakorla ti kiktpzés a Ill. osztályban kezdődik. .
A növendékek a tanév második szakában, a harmadik időszakban,

2 hetenként 1 órában tartottak tanítási gyakorlatokat.
Minden gyakorlati tanítást annak birálata követte; .•és pedig első

sorban a tanítónó növendékek birálták saját fellépésüket, azután a
felülbiráló.

Birálati szempontok voltak a következők: 1. A tanítás tárgyi és
alanyi igazsága. 2. Nyelvezet. 3. A tananyag megválasztása és elren-
dezése. 4. Módszertani eljárás és pedig, a) tanalak, b) szemléltetés, ej
testtartás stb. 5. Begyakorlás. 6. Fegyelem.

Minden birálatról jegyzőkönyvet vezettek a növendékek. .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
26. N a g y e n y e d . Ev. reí, Bethlen-kollégium. Agyakorló z'skola

o s z to t t é s o s z ta t la n e g y üle/ve ö t tanító vezetése a la tt. A nÖven-
dékek száma 44 illetve 8&.

Magyar Tanítóképző. 26



37°zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Gyakorla tz' kiképzés. II. o. Egész napi hospitálások, napló vezetés.
Ill. o. Tanítási kisérletek heti 4 félórán. IV. o. Tanítási gyakorlatok
heti 4 félőran.

27. Pécs. Püspöki r. kath. tanítóképző-intézet. A gyakorló-iskola
négy osztályú osztatlan. A növ. száma: 64.

Gyakof'ia tt" kz'képzés. Az értesítő első sorban a gyak. isk. látoga-
tásához szükséges á lta lános tudni valókat közli. A fellépési kisérleteknél
kijelöli a fellépés elötti teendőket: 1. a tanítójelölt részéről, 2, a birá-
lók részéről, 3. a tanár részéről. .

A birálók három csoportba osztatnak : u. m.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI. tananyag- és
menetbiráló csoport, 2. tanalak biráló csoport, 3. nyelvezetbiráló csoport,
Minden csoport élén egy növendék elnök áll, ki a birálatokat vezeti.
Kijelöli az értesítő a fellépés a la tlz" teendőket: I. a fellépő, 2. a birá ló
csoportok, 3. a tanár részéről; kijelöli az értesítő a fellépés utám
teendőket is.

A Ill. osztálybeliek a gyakorlót látogatják. Ezen látogatások alatt
a tanítástan gyakorlati oldalával ismerkednek meg egyrészt; másrészt
pedig a mult évben tanult neveléstant gyakorlatilag Ismétlik és bővítik.
E célból vétetnek föl a különféle Írásbeli dolgozatok.

A IV. éves növendékek hetenkint 6 órában azért látogatnak el a
gyakorlóiskolába, hogy ott módszeres Írásbeli előkészülés után gyakor-
latilag fellépjenek. és az előre megállapított rendben, az egész iskolai
éven át mindegyik minden tantárgyból gyakorló tanítást végezzen;
május hónapban pedig az ekképen szerzett gyakorlati ügyességre támasz-
kodva, tula jdonképeni előkészűlés nélkűl is, a tanórarenddel párhuzamos
tervezet alapján fel szoktak lépni, és mindegyikük egy-egy egész napot
vagy a szükség szerint többet is tölt a gyakorló-iskolában.

Közli az értesítő a gyakorló-iskolában eszközölt tanítások ter-
vezetér.

- 2.8. Pozsony. R. kath. tanitónőképző-intézet. A gyakorló.iskola
5 osztályú, osztatlan. A növ. száma: 29.

A gyakorla ti kiképzés csak a IV. osztályban kezdődik.

A gyakorlati tanításokat a gyakorló iskolában a növendékek sor-
rendben végzik, még pedig egy tantárgygyal egy növendék teljes
óráig foglalkozik egy osztályban, a módszertan tanára által megálla-
pítandó tantárgyakból, a gyakorló-iskola tan- és óratervének figyelembe
vételével, hetenkint 2 órán.

Egy órában ismét hetenkint tanít két növendék fél-fél óránkint
más-más osztályban.

Egy órában pedig a szokott módon a birálatot tartják meg. Továbbá
megismerkednek a növendékek a tan- és óra terv készítésével, az iskolai
anyakönyvek, naplók, leltárak vezetésével.

29. Sárospatak. Áil. tanítóképző-intézet. A gyakorló-iskola 6
osztályú, osztatlan. A növ. száma: 54.

'Gyakor/a tz' kz·képzés.



Látogatás.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Il. osztá ly. Ez osztály növendékei az okos és észszerG: tanításhoz
megkivántató lélektani ismeretek megszerzése után, az év második har-
madában (január 3-tói) kettős csoportokra osztva, sorjában félhétig a
gyakorlóiskola minden tanításán jelen voltak, a második sor alkalmával
a hét második felében; igy minden növendék egy egész héten hos-
pitált. Hospitálási idejök bevégzése után a módszertan tanáránál .(igaz-
gató) jelentkeznek, ki kijelöli a kidolgozandó leekéket. A növendék a
kijelölt leckék tartalom- és alakhű reprodukcióját elkészíti s gyakorló-
iskolai füzetébe bevezetve, az igazgató utján a gyakorlóiskolai tanítónak
beadja, ki a dolgozatokat a tartalom és alak hűsége szempotjából meg-
birálja s a részletes birálatot a dolgozatra vezeti s azután a módszertan
tanárának adja áto A módszertan tanára, a gyakorló-iskolai tanító által
elég hűnek talált dolgozatokat a módszertani órákon felolvastatja, ele-
mezteti, elemezés közben, azok alapján, az okatastani és módszertani
szabá lyok felá llítására felhaszná lja s mindegyikre rávezetteti az elemezés
eredményét. A másodéves növendékek az előkészítő tantárgyakból készí-
tenek reprodukciót, még pedig egy-egy soron 6-6 dolgozatot, igy
összesenzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA12 reprodukciót.

IIJ . osztá ly'. A harmadik osztály növendékei a tanév kezdetétől
karácsonyig- 3-as csoportokban látogatták a gyakorlóiskolai tanításokat,
épen olyan sorrendben, mint a másodévesek. Ezek redl és művészeti
targyakból készítettek reprodukciókat, még pedig egyenkint 5-5, ősz-

szesen ro-et.

IV. osztá ly. A növendékek tanév· elején részt vesznek a tanóra-
rend készítésében, minden hét utolsó napján elkérik a gyakorló-iskolai
tanítótói a következő hét tananyagát. Időnként megszemlélik a felvételi,
mulaszt ási anyakönyveket j megíigyelik a gyakorlóiskolai tanító eljárását
a növendékek őraközi fegyelmezésében, játékra, kirándulásokra vezeté-
sében. Hétról-hétre névsor szerint egy-egy növendék a 8, illetve 2 Óra
előtti időt s az óraközöket a gyakorló-iskolában tölti, ott megfigyeli,
hogy miképen tart rendet a tanító az érkező gyermekek között, miként
ellenőrzi azok tisztaságát, ruháik, taneszközeik elhelyezését. E munkában
ők maguk is részt vesznek s hol egy mesét, hol egy a gyermeki élet-
ből vett történetkét mondanak el a gyermekeknek. "szóval nevelőleg
igyekeznek hatni. .

Próbatanítás.

lJJ . osztá ly. A módszertan tanára által kijelölt anyagról mindegyik
növendék részletes dolgozatot készít irásban s azt a tanítás megtörténte
előtt 24 órával bemutatja a jelölt az illető szaktanárnak és módszertan
tanárának, kik az esetleges utbaigazitást is megadják. A tanítás a mód-

szertan tanára, a szaktanár, a gyakorlóiskolai tanító és az osztály társak
jelenlétében történik, Ez osztály növendékei az előkészítő és alapvető
tárgyak köréből kapnak tanítási anyagot. Egy-egy növendék ötször
tanított ez éven, het:" egy órában. Minden órán két Jelött tanított fél-
fél órá ig.
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37ZzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A tanítások tárgyai voltak:
Beszéd- és értelemgyakorlatok, irvaolvasás, olvasás, nyelvtan,

számtan.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

IV. osztá ly. A negyedéves növendékek heti 2 órán fél-fél óráig
fartő tanításokat tartottak; a tananyaget a reá l és művészi tá rgyak
szolgáltatták, , . '

Ugy ez az osztály, mint' különösen a harmadik osztály népes volta
arra kényszeritette intézetünk igazgatóságát, hogy az eddigi szokástol
eltérve, megosessub ugy a gyakorló-z'skolaz'nó'vendékeket, mint a képezdez
tanulókat s két tanteremben végezzük ugyanegy z"dőbena tanítást; az egyik
teremben az igazgató s a másikban a gyakorló-iskolai tanító jelenlété-
ben történt a' tanítás; csak igy értük el azt, hogy növendékeluk nor-
mális számu pröba-tanítasokat tartottak.

A tanítások 'tantárgyanként igy oszolnak meg:
olvasás II, nyelvtan 7, számolás 6, földrajz 20, történelem 18,

természetrajz 2, természettan 2 1, szépírás 20, rajzolás 2 1, éneklés 21,

testgyakorlás 2 1. Ősszesen : 188. '

Bírálat.

Hetenként egy órában az azon héten tartott próbatanítások, a
módszertan tanára, gyakor ló-iskolai tanító s osztály társak jelenlétében
megbiráltattak, melynek eredményéről jegyzőkönyvet vezettek névsor
szerínt" a növendékek.

30.dcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAS e lm e c b á n y a . Ág, hitv, ev. tanítóképző-intézet. Az intézet-
nek önálló, saját gyakorló-iskolája nincs,

Gyakorla tt' kiképzés. A IV. o. növendékei hetenkint egy órában
hallgatták a tanítást és segédkeztek a tanításban.

3 I. S e p s is z e n tg y ö r g y . AlI. tanítónóképző-intézet. Lévén az inté-
zetnek ez idő szerint csak I. osztálya, gyakorló-iskolája nincs.'

.32. S o p r o n . Ág. hitv. ev. A gyakorló-Iskola osztott (két terem-
ben), 4 osztályú, egy tanító vezetése alatt,

Gyakorla ti kz'képzés.
II osztá ly. Látogatás a gyakorló-iskolában betüsorban félhetenkint .

felváltva. A tanítás tervszerű szemlélete. Látogatási napló készítése
a látottakról s hallottakról. A látogatási naplókat a neveléstan tanára
vette át s azok tartaimát időnkint a növendékekkel megbeszélte. -
Az iskolai év végén a szaktanárok egy-egy tanítást bemuta ttak minden
népz'skola i tá rgyból, azt a második osztály növendékei irásban kidolgoz-
ták s a gyakor ló-iskolában eltanították.

III osztá ly. Latogatás a' gyakorlő-iskolában, hetenkint két szabad
órán. Ezen osztály növendékei' figyelemmel kis érték különösen a tanítás
menetét s tapasztalataikról irásban számolnak be az oktatástan tanárának.

Hetenként 2 órán a gyakorIó· iskolában próbatanítást végeztek.
Aprótanításra kitüzött tételt adott diszpozíció szerint mindannyian ki-
dolgozták és rendes füzeteikbe irták. A tanítást mindenkor birálat kö-
vette, első sorban az illető tanító, ezután .a többi növendékek s végül
a' gyakorló-iskola vezetője részéről. Tételeket a négy elemi osztály min-



den tárgyából váltakozva kaptak. A próba tanítások helyett időnként a
gyakorló-iskola vezetője mintatanítást tartott, melyet a növendékekkel
bizonyos szempont szerint megbeszélt. 'zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

IV. osztá ly, hetenként 9-:- IQ óra. Tanítási gyakorlatok a gyakorlo-
iskolai órarend szerint hetenkint 7-9 órában; a tanítások előkészítése
és megbirálása hetenkint 1, órában; minta-. és próbatanítás hetenkint 1

órában; A IV. évf. növendékei a gyakorló-iskolában a tanterv szerinti
tanítást kellő előkészítés és ellenőrzés mellett önállóan végezték. A gyakorló-
iskola összes tanmenetcit kezökbe kapták, azok alapján :az előkészitő
órában a következő hét anyagát a gyakorló-iskola vezetőjével megbe-
szelték s tételeiket irásban előre kidolgozták; a dolgozatot a vezető
tanítónak bemutatták s az esetleges javítás után -betanulták. Az 1. és
II osztály tárgyait két növendék tanította, szakok szerint megosztva,
a Ill. és IV. osztályét három; évnegyedenkz·nt más-más növendék .vette á t
a tá rgyakat, hogy lehetőleg mindegyik megpróbáikozzék minden tárgy-
gyal s minden osztályban. A nem -tanító növendékek felváltva hos-
pitáltak társaik tanításánál s észrevételeiket a cbirálati naplóbas irták,
melyek azután a birálati órában megbeszélés tárgyát képezték. A birá-
latok különben akként folytak le, mint a Ill. osztályban, ugyszintén a
próbatanítások is. . . .

A növendékek tárgyaikból negyedévenként nyilvános vizsgá la tot ta r-
tanak. Az eredmény megbirálás alá kerül.

33.dcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAS z a b a d k a . Áll.' tanítónőképző-intézet. A gyakorló-iskola négy
osztályú, osztatlan.

Gyakorla tt" kiképzés. A másodéves növendékek hetenkint egyszer
két félórán át együttesen hallgatták a gyakorló-iskolai tanító tanítását,
abban a sorrendben és fokozatban, a mint a módszertan tanára az
illető tantárgy médszerét ismertette a neveléstani órákon. A növendékek
a meghallgatott tanításokról, a látottak és hallottakról naplót készí-
tettek s azokat hétról-hétre bemutattak a gyakorló-iskola vezetőjének.
ki azokat kijavította s a feltűnő általános hibákra figyelmeztette a nö-
vendékeket.

A Ill. évesek időről-időre mintatanításokat is hallgattak, ezek
nyomán tanítási utánzatokat készítettek, avagy a hetenkint tartott elő-
készítő órákon a népiskola 1 Ir 11. osztá lya inak tantárgyai'ból határozott
utasitások nyomán 2, a másik héten 4 félórai próbatanítást tartottak.
Apróbatanítás irásban elkészített tervezetér a gyakorló-isleola vezetője
kijavította s a szükséges szóbeli utasítás mellett legalabb egy nappal a
fellépés előtt visszaadta az illető tanulónak a tanítási tételt. A. tanítást
mindig birái at követte, először az illető tanító részéről önbirálat, azután
társai s végül a gyakorló-iskola vezetője részéről mondattak el az észre-
vételek.

A IV. osztály növendékei heti 3 egész, illetve 6 félórán át tar-
tottak próbatanÍtást, ugy, hogy 2 növendék 2-2 félórán és 2 növen-
dék egy-egy félórán át tanított, ABC sorrendben a népiskola I-IV.
osztályának összes tantárgyat·ból A próbatanításokra való előkészítés
szintén az előkészítő. órákon történt, hetenkint egyszer. Ezen az órán
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kivül érintkeztek a jelöltek a gyakorlö-iskola tanítójával az órák közti
szünetekben és 4 óra után is.

A IV. osztályú növendékeknek volt hetenkint egy birálati órájuk
is. Itt, valamint apróbatanítások tervezetének megkészitésében már
több önállósággal dolgoztak, mint a Ill. évesek. A birálati órákról
jegyzőkönyvet vezettek a növendékek. Helyettesítés esetén a hospitáló
IV. éves növendékek a tanítási eljárás megfigyelésén és lejegyzésén ki-
vül résztvettek és segédkeztek az iskolai rendtartás ban, esetleg a taní-
tásban. Bevittek egy-egy osztályt az üresen maradt saját termükbe és
ott gyakorolták be a gyermekekkel a kapott utasitás szerint vagy ön-
álló felfogással a kiszabott tananyagot.

34.dcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAS z a r v a s . Ág. hitv. ev. tanítóképző-intézet. Az intézetnek 4
osztályú osztatlan gyakorló-iskolaja van. A növendékek száma: 53.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Gyakorla ti kiképzés.
1 osztá ly. A növendékek hetenkint egy~zer bejártak a gyakorló-

iskolába. Megfigyelték az eljárást s hallgatták a tanítást. A látottak és
hallottakról jegyzeteket készítettek, melyek alapján rendszeres dolgo-
zatokban a megfigyelésekről beszámoltak. A dolgozatokat minden vasár-
nap beadták a gyakorló-iskola vezetőjének, a ki a dolgozatokat átnéz-
vén, észrevételeit megtette . s a következő héten figyelmeztette a növen-
dékeket a megfigyelések helyes vagy helytelen voltára.

II. osztá ly. Ezen osztály növendékei hetenként kétszer bejártak a
gyakorlo-iskolába. Megfigyeléseikről ugy számoltak be, mint az első
osztálybeliek.

E két osztályban az a cél, hogy a növendékek, mielőtt megkez-
denék a rendszeres tanítást, megismerkedjenek az iskolai rend és fegye-
lemmel és megfigyeljék a tanítást; továbbá megismerkedjenek az iskola
összes tárgyainak a tananyagával s azt két év alatt mintegy minta-lec-
kékben átdolgozzák.

35. S z e g e d . Kir. kath. tanítóképző-intézet. Az intézetnek 4 osz-
tályú osztatlan gyakorló-iskolája van. A növendékek száma: 44.

Gyakorla tt" kzképzés. II. oszt. A növendékek az egyes tárgyak elő-
adásmódjával megismerkedvén, a gyakorló iskolában szemlélték azon
tárgyak előadását s tapasztalataikról írásban beszámoltak. 'XWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Ill. oszt: A reáhák tanításának módszere. Ezek nyomán mödszer-
tani leckék kidolgozása és birálata. A gyakorló iskolában a növendékek
hetenkint egy órában tanítottak, a tanítás a következő órában megbírá-
· lás tárgyát képezte.

IV. oszt. Szervezéstan, A népiskolákra és tanítokra vonatkozó tör-
vények, rendeletek és utasítások ismertetése. Kellő útbaigazftások az
anyakönyvek vezetésére és egyéb, hivatalos iratok kiállítására.

36. S z é k e ly -K e r e s z tú r . AU. tanítóképző-intézet. Az intézetnek
4 osztályú osztatlan gyakorló-iskolája van. A növendékek száma: 24·

Gyakorla ti kiképzés. A gyakorlati képzés' a II ik osztályban kezdő-
dik, ez és a következő osztályok növendékei, betűrendben, kettenkintés
félhetenkint jelennek meg a gyakorIóiskolában s előre megadott és irásba

. foglalt utasítás szerint figyelik meg a tanításokat és fegyelmezest. Láta-
gatásukról naplót vezetnek. A IV-ed osztá1yosok év elején leírják azzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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egész évre szóló részletes tananyagbeosztást, úgyszintén az órarendeket.
Ez osztály növendékei nemcsak szemlélői a tanításnak és fegyelmezés-
nek, hanem segédkeznek is a rendtartásban s a tanítóval előre meg-
állapított terv szerintzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAegy-egyjél vagy egész órá t tani/nak is, A látoga-
tási naplók at, a látogatás után következő napon mindenki beadja a
gyakorlóisk. tanítónak, ki azokat átnézve, megjelöli ugy a tárgyi, mint
a nyelvtani hibákat s javítás végett visszaadja.

A látogatásokon kivül a Ill. és IV. oszt. növendékek próbatanítá-
sokat is tartanak hetenkint külön 2-2 órán, sorban 2-2 növendék, az
igazgató, mint a módszertan tanára, a gyakorlóiskola tanítója és gyak-
ran a szaktanár jelenlétében. A tanítások bevégzésével nyomban meg.
bíráltatnak a tanítások; először a tanítást végzett növendék mondja el
észrevételeit, azután birálnak az osztály társak, majd a gyak. isk. tanító
és a szaktanár, végül az igazgató, ki" egyúttal osztályozza is a tanítást.

A bírálatok vonatkoznak a tananyagra, annak terjedelmére és elren-
dezésére, a tanalakra. a módszerre, a szemléltetési eszköz ökre, a be .•
gyakorlásra, a tanító magatartására, modorára, a fegyelmezésre, a figye-
lern ébrentartására s végül, hogy ügyelt-e a tanítványok helyes ülésére,
testtartására s egyéb egészségi követelményekre.

A birálatokat mindenik növendék okulás céljából, bejegyzi láto-
gatási naplójába.

37.dcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAZ n ió - V á r a lja . AlI. tanítóképző-intézet. Az intézetnek osztat-
lan 6 osztályú gyakorló-iskolája van.

Gyakorla ti kiképzés. A leendő tanítók gyakorlati kiképzése részint
hospitálás, részint közvetlen tanítás útján történt. ,Az első tanítóképző
osztály hetenként és osztályonként 1, a második 2 órán át, a harmadik
egyénenként egész napon át, - betűrendb en - a negyedik hasonló
módon fel héten át, oly módon, hogy az illetők időnként a tanításba
is belevonattak, hospitált. E látogatásokról a felsőbb osztályok növen-
dékei naplót tartoztak vezetni.

A szerosabb értelemben vett gyakorlati tanítás - nyilvános. íöl-
lépés :- az osztály, a gy. isk. tanító s az igazgató jelenlétében ejtetett
me~ s fél-fél óráig tartott. A tartandó tanítások előzetesen írásban dol-
goztatnak ki, mely dolgozatok a gy. isk. tanítója által biraltattak meg.
A megejtett tanítások az egész osztály jelenlétében biráitattak meg; e
birálatokról jegyzőkönyv vétetett fel. A birálat a következő szempontok
szerint ejtetett megJIHGFEDCBAi I. A tanítás általános és relativ igazsága. 2. A nyel-
vezet. 3. A tananyag megválasztasa és elrendezése. 4. ~ódszertani el-
járás és pedig a ) a tanalak ; b ) szemléltetés; c ) tanítási jelek használatazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAj

d ) testtartás stb. 5. Begyakorlas. 6. Fegyelem. A bírálat lefolyása a
következő volt: először az illető tanítónövendék mondott véleményt
vagy védekezést saját tanítása fölött, azután. osztálytársai nyilatkoztak, ,
majd a gy. isk. tanító, végül az igazgató.

A gyakorlati kiképzésnek a felsőbb osztályokban a hospitálás
által való kiegészítését elkerülhetetlennek véljük; mert a nyilvános ret-
lépés által a növendék csak töredék képzést nyer, míg a hospitálás
által e töredék teljes egészszé domborodik ki. Igaz ugyan, hogya' nö-
vendék a hospitálás miatt rendes órát mulaszt, de véleményünk szerint
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sokkal több a haszon azon gyakorlat által, .melynek így a növendék
részesévé válik, mint a kár az elméleti oktatás elmulasztása által. Azon
kivül, ha az ily mulasztások következtében a növendék valamiben fönn-
akad, az illető szaktanár magánúton mindig . készségesen felvilágosítja.
Mondhatná valaki, hogy az első két osztály hospitálása mellett, a -fel-
sőbb osztályok ily módoni hospitálása felesleges. Korántsern ; mert az
első osztályok még nem tudják. mit kell szemlélniök : az ő hospitálásuk
csak előkészítő.

38.dcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAU n g v á r . Kir. gör. kath. tanítóképző-intézet. A gyakorló-iskola
osztatlan, 6 osztályú.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Gyakorla ti kiképzés. A Ill. o. n. félórás, a IV. o. növ. fél, majd egész
órán át tanítottak a gyakorló-iskolában. Az értesítő közli az eltanított
leckék címeit. Egyéb tájékoztatót nem találunk.

,
A lta lá n o s ö s s z e fo g la lá s .,

Minthogy közgyülésünknek egyik tárgya a gyakorlati kiképzés lesz,
összeállítottam az értesítők a la jján a fenti ismertetést.

A figyelmes olvasó észreveszi, hogy milyen szélsőségesek a mi
gyakorló-iskoláink, milyen tarka-barka a mi gyakorlati kiképzésünk,

Gyakorló-iskoláink zöme I-:-IV. osztályú osztatlan, tehát csonka
iskola , Hogyan is nyújthatna ilyen műhely mesteri kiképzést? Van I- V,
I-VI osztályú .oseta tian iskolánk is. Gyakorlő-iskoláink zöme oszta tlan.
Az osztatlan iskola a gyakorlati kiképzésnek betetőzése s ne a lapja le-
gyen. Magyarországon éppen a megfordított helyzet az uralkodó. Innen
van azután, hogy növeudékeink munkája a gyakorló-iskolában nem termi
meg a kellő gyümölcsöt; számba alig vehető, eredmény nélküli kínló-
dás az egész gyakorlati kiképzés; mi a kezdőt állít juk arra a térre, a
hová már mesterek kellenének.

Vannak részben osztott, teljesen osztott gyakorló-iskoláink is, de
mindig tó'bb tanító vezetése alatt. A soproni ev. gyakorlo iskola az 'egye-
düli az országban, hol egy tanító vezetése alatt két teremben a képző-
intézet növendékei maguk viszik keresztül a néP iskola i tantervet s nytl-
vános vizsgá la toka tJIHGFEDCBAZ S ta r tanak:

Vannak intézeteink, hol a gyakorlati kiképzést már az I. osztály-
ban kezdik; de ezzel szemben vannak olyanok is, a hol csak a IV.
ószt.-ban kerűl e fontos tárgyra a sor.

Vannak intézeteink, hol a gyak. kiképzésre heti egy óra esik, de
vannak olyanok is, a hol ezen fontos tárgyra heti 4-6, 8-ro-I2 óra
is esik. Kell-e ennél tarkább kép?

ltt az ideje, hogy ne csak a tanítóképesítér t, de a gyakorla tt kikép-
iést ú egyó'ntetüvé s egységessé tegyük.

Sopron. Simkó Endre.
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Közel harmincöt éve, hogy első val1ás- és közoktatásügyi minisz-
terünk, báró Eötvös József létre tudta hozni a községi, illetőleg az
állami népiskolák fölállítását s ezzel kapcsolatban megalkotni az állami
tanítóképzést.

Előképzettségül négy középiskolai osztály ról szóló bizonyítványt
kellett volna felmutatni a tanítói pályára lépőknek, De mivel a tanító-
hiány nagy volt s hogy megkönnyítsék a képzőlebe való felvételt, a
bizonyítványt megfelelő felvételi vizsgálat által pótolni engedték, a mi
által enyhítettek ugyan a hiányon, de kisebbítették vele a tanítq, tudá-
sát műveltségét és tekintélyét s talán sokat épen ez által riasztottak
el a tanítói pályától.

A felvételi vizsgálatokat utóbbi időben igen korlátozzák; állami
képzőkben csak a legritkább esetben engedik meg. Sajnos, ezt nem mond-
hatjuk a felekezetek által fenntartott intézetekról. -

Tanítóinkról szól va, külön kell választanunk az állam, és külön
a felekezetek által képzett egyéneket. A felekezeti tanítóképzők nem
tartottak lépést az állarniak fejlődésével, a minek ezer oka van és a
min csak gyökeres orvoslás által lehet segíteni. De ezt ne bolygassuk,
olyan sebeket feszegetünk vele, a mit egyhamar ugy sem lehet orvosol ni.
Különben az állam által föntartott tanítóképzőkön akarom feltüntetni a
haladást sa felekezetiekkel csak a teljes kép nyujtása kedveért foglalkozom.

Az a harminc s egynehány év, mely az állami tanítóképző-intézek
felállítása óta eltelt, magában foglalja a fejlődésnek ugyszólván minden
stádiumát. A közönség eleinte nem szivesen adta tanítónak fiait. A
képző válóságos aziluma volt a bukottak és gyönge tehetségüeknek.

Nem áll rendelkezésemre pontos adat, hogy kik s milyen képzett-
ségűek voltak a tanítóképzők első növendékei? Igen érdekes össze-
hasonlítást lehetne tenni vele s a mai tanítóképzőbe sereglő növeadé-
keink között. De a közfelfogás nem valami első rangú tehetségnek tiszteli
őket. Még ma is lassan melegedik fel a közönség a tanítóképzők iránt,
pedig mennyivel más képe van már ezeknek!

Nehezebb a rossz szokást elhagyni, mint tiz ujat fölvenni, A köz-
felfogást semmiféle törvény meg nem másíthatja, De mikor az látják,
hogy a tanító mint művelt ember mindinkább megérdemli .•a becsülést,
bizalmat; lassanként enged a megszokás, és más szemmel nézik a tanító-
képzőt is, hová nem az elbukottak, iskolakerülők mennek, hanem jóra-
való, szorgalmós ifjak, mint az alábbi táblázat mutatja:

1) Az Egyetértés f. é. március lO-iki számából, a szerkesztőség szives beleegyezé-
séből veszszük át e cikket, a melynek értékes adatai érdekes világot vetnek tanító kép-
zőinkbe került tanulók tanulmányi színvonaláról. Megjegyezzük, hogy az adatokat dr.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAKiss
Áron úr, a Pedagógium igazgatója a képzők igazgatóságaitól szerezte be. Az adatok
tehát hiteles ek.

Szerkesztő.
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AzzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAá llami elemi tanÍlokipző t'ntize/ek első évfolyamára az 1901-2.
iskolai évre felvett növendékek minősítettsége :zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

I F e l v é t e t e t t .1

3
A polgári iskola

II
A girnn, és reáliskola :o

IV. osztályából IV. osztályából .o
A tanítóképző -:;; 'os

:;;j
VI VI

ci
intézet eo ., c: ., c: -"=ulJIHGFEDCBA

b D
., eo Q) VI., 'o ,O) o; 'Q) o;

I

'0..
székhelye .;; c: VI

VI bo VI
VI bo 'Q)

:3 ., b D ., eo c:

~
'Q) ,O) o; ,O) ,O)

'v :;;; :~ o; ol 'o ol ol 'o
>

.~ .~
VI

ol ol
•••• általán o s osztály zattal r...

.Arad 1
- 7 1_6 _1_11_9 -=-"_1 __ 11~ -=-"-=-

Baja - 11 17 13 5 - - 6 11 - -
1--- -- -- -- -- -- -- -- -- - --

Budapest - 6 15 6 4 - - 8 5 - -
-- -- -- -- f--- -- -- .---

Csáktornya .- 1 3 11 2 - 2 7 4 -- -
f-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Csurgó 2 - 3 6 - - - 4 3 - -
-- -- -- -- -- -- -- -- --

Déva - 2 4 8 4 - 3 4 5 - -
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Igló - 2 6 5 3 - 2 3 9 2 -
-- -- -- 1- --

Félegyháza 2 - 3 8 2 - 2 .6 7 - -
-- -- -- -- 1--- --

Kolozsvár - 5 11 7 2 - - 3 5 - 1
-- -- -- -- 1--- -- -- -- --

Léva 3 3 - 8 3 - - 1 6 3 -

-- -- -- -- 1--- -- -- -- 1---

Losonc - 4 8 2 1 - 1 4 5 - -
-- -- -- -- 1--- -- -- -- --

M.-Sziget - 1 6 6 1 - - 6 10 - 5
-- --

Modor - 1 11 15 2 - - 5 1 - -
-- --

Pápa. 1 4 16 17 4 - - 4 11 - -
-- -- -- -- f--- --

Sárospatak - 1 3 5 4 - - 4 9 3 2
-- -- -- -- 1--- --

Temesvár - 5 13 23 2 - 1 14 1 - -
-- -- -- 1--- -- -- 1- --

Sz.-Keresztur - 1 3 6 - - 2 2 5 - 3

1
-91-5

-51----=- 1---1- -61--=- --
Znióváralja - 1 1 5

Összesen: II 8
1

55 11351)11622)1533)1 - II 15
1

87
1105 1 8 II 11

1) Ezek közül 1 öt, 1 hat osztályt végzett.
2) Ezek közül 2 öt, 1 hat osztályt végzett.
3) Ezek közül 1 öt osztályt végzett.

Tehát az állami képző intézetekbe felvettek 'az 1901/2. iskolai évben
639 növendéket, még pedig 600-at 4 köz épiskolai végzettséggel, II-et
a felső népiskolából és csak mindössze 8·at felvételi vizsgálattal. E fel-
vételi vizsgát tettek közűl egyet ismertem, s mondhatom, hogyminden-
kép megállja helyét. '
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AzzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAev. ref, is ágo h. ev. va ll. elemi tanítóképző-úztézetek első
évfolyamára az 190112. isk. évre felvett növendékek minősítettsége:

"
Fel v éte t e' t t

3 A polgári iskolazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1/

A középiskola :o~
~ IV. osztályából IV. osztálydból .n

A tanitóképző
'aI

ee ciol

intézet
tol ~
';; '0

ol

székhelye = ol 00 bb ol .;,
bo 's.

.•... :B
., '0 bO .,XWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

:2 , eo ..,
~ '~

.., .., :2. .., .., =..,
:g Q) ., Q) .,.?:; "0

I
., J!lc... .,

általános osztályzattal
c...

Debreczen e. rf. - 1_,5' _71_8 4 - _l!_I~ 25 - 9
1-

Nagy-Kőrös ; 2 - - 2 5 - - 1 II - --.--- -- -- -- -- -- -- -- -- f---

Nagy-Enyed; - - 4 8 5 - - 3 11 I - -
-71-=-

--1-
Eperjes ágoh. e. 3 1 6 8 1 4 12 -

-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Felső-Lövő

"
1 - - - - - 1 2 6 - -

-- ---- -- -

28 \ ~\Nagyszeben" - - - - -
---- ----

Selm-Banya , - - - - - - 3

#Sopron " I~ ---- ---- ----
1 2 3 2 6 6 10

II-=- -=-1-1 -11-1
----

Szarvas
"

- 4

Összesen:

"

12 I 7 I 20 I 30. I 24 I -

"

10 I 59 I 82 I - II 9

De beszéltessük kissé a számokat.
A polgári iskolából összesen 405 növendék ment az állami képző be.

Elégtelen osztályzata nem volt ezek közűl egynek sem. Hanem volt
4 .olyan, a ki az V. osztályt és 2, a ki a VI. osztályt végezte.

Százalékok ban beszélve
kitűnő osztályzatú J 3' 58%
jeles' ,. 33'34%
jó,. 40,'-%

elégséges ,. 13'"_%

A gimnáziumból 215 növendék került ki, s ezek közül 8, azaz az
összegnek 3'72% bukott diák volt. E nyolc diák közűl harom az ötödik
osztályban bukott, tehát meg volt a 4. oszt. bizonyítványa; három a
latin ból bukott, kettőre nézve pedig nincs biztos adatunk. Oly csekély
különben az egész összeg, hogy alig jöhet tekintetbe.

jeles osztályzat ú 6'97%

jő 40'46%
elégséges ,. 48'83° /0

E, számok magokban véve is kedvezőknek tüntetik föl a képzőkbe
lépők minősítési viszonyait, de csak akkor tünik ki milyen értékűek e
számok, ha a középiskolák megfelelő minősítési adataival összevetjük,
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] A polgári iskola

-II

A gimn. és realiskola :o~ IV. osztályából IV. osztályábólA tanítóképző- ;;jzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAsx
'aj

eo C
intézet '" '" t::

<JI .!t

'" a> Q) t::

'";; I eo a> bO a>
'0 'a> O; 'a> O; 'p..

székhelye - t:: 00 00 bo 00- 00 bo .",:a a> bO a> eo t::.3 O; ." 'a>
~ '0

'a> 'Q)

'Q) :;;; :~ O; Qj Qj -.; 'o
>

.~
00- Qj Qj

~ általán o s o s z t á 1 Y z att a 1 ~

Csik-Somlyó - - 3 7 2 -=JI_2 2 17 - 14

Eger 9 - 1 1 - - - 1 14 3 -
-- -- -- -- -- -- - -- 1- --

Esztergom. 2 -

+1-+ -TI~
1 3 19 - -

Győr 12 4 9JIHGFEDCBA3 1 .

-- -- -- -- "- -- -- -- 1- --
Kalocsa 14 - - 2 2 - - 1 9 2 1 . -

-- -- -- -- - -- -- -- -- --
Kassa 2 - - 6 7 - - - fl - -

-- -- -- -- -- -- -- -- .---
Pécs 9 1 3 7 8 - - 2 4 - -

-- -- -- - -- -- -- .---
Szatmár 17 - - - - - - - fl - 9

-- -- -- - -- -- -- " -------:-- --
Szeged 6 - 2 13 7 - - 3 6 - -

-- -- -- - -- -- -- !- --
Szepeshely fl - - - 1 - - 2 4 2 -

1 3

---- -

2 1 5

--1- --
Balázsfalva g. k. 3 1 ,8 5 3 6 1

---- - --1-

Ungvár g. k. 26 - 1 3 1

~

- -

~~
---- ----

Ni-Szeben g. kl. 33 - 1 5 - 1 15 -

~1-2- ----
Orsz. izraelita II 9 2 6 - - 2 -

Összesen: 147 4 22 '76 52 3 5 24 105 II 231)

" A róm. kath. Is gó·r . ká th., gór . keleti s israelsta tanítóklpző-z'ntézdek
első évfolyamára 1901/2. évre felvett növendékek minősítettsége:

I I II
A legutóbb kiadott miniszteri jelentés szerint a középiskolákban

a tanulők 6% jeles, 180/0 jő, 580/0 elégséges, 230/0 elégtelen.
Ha összefoglaljuk a polgári-, real-gimnáziumi iskolákból jötteket,

a következő adatot állíthatjuk szembe a középiskolákéval :
"Középisk. Ezek közűl tanképzőbe 'megy

jeles 6% 9%
jó 180/0 36010
elégséges 58% 52.5%
elégtelen 23% r 5%

-----
1) Tárgyszerűbb lett volna az adatsorból a gör. kath. és gör. kel. képzőket

kivenni s a rom. kath.-okat és az izr.-t külön tüntetni fel. Mert az adatokból kitünik, az
előbbiek felvételi színvonala nem állitható egy sorba az izraelitával és rom. kath. kép-
zők nagyobb részével. A gör. kath. és gör. kel. képzók növendékeik 660/0-t kapják csak
felvételi vizsgálattal, mig az izraelita képzőnél és a rom. kath.-oknál az arány sokkalta
kedvezőbb. Sxerk.



így nyer igazolást, hogy a tanítóképző intézetekbe korántsern a
selejtesek, hanem a legjobbak arány os · többsége megy.

Abból a 23% búkott diákból,melyet a középiskola cipel magával,
csak másfél százalék megy tanítónak. Ezek azután vagy megállják
derekasan helyüket, vagy kénytelenek eltávozni az intézetből, minthogy
ki is selejteznek 20-30% ot az első osztályból.

A felekezeti tanítóképzők ez idei uj anyagából ki-ki elvonhatja a
nem a legkielégítőbb tanulságot. Örvendetes jelenség, hogya protestáns
tanítóképzők bukott diákot nem vettek föl egyet sem, felvételi vizsgá-
lattal sem sokat.

Végül, hogya kép teljes legyen, kiegészítjük a közölt adatokat azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
tanítónőkéjzökröl szerzett adatokkal.

Az elemi nőtanítóképző intézetek első évfolyam ára az 1901/2. isk.
évre felvett növendékek minósítettsége :zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

,.
F e 1 v é t e t e t t

~ I A polgári iskola A fels. leányisk.

~ IV. osztályából IV. osztályábó!

A tanítóképző-intézet 'tO
'fleo 'fl

C '" C
'fl

.,
székhelye

eö ., bO .,
" 'o ., 'C> ·v .,'S: 'Q)

C 'fl 'fl 0'0
1:3

'fl
'fl 0'0::oj

'"
eo ., eo

+-' ] ., 'Q) .",
~ .'" 'Q)

.'" :~ ., ., :fa '0 ol a;, ..e: .~

'" általános osztályzattal~

BudaF;est II. ker. álL - 31 13 2 - - - - - - -
-- -- - - -

Bpesti Ranolder-féle r. k. - 16 25 6 5 - - - - - -
-- -- - - -

Debreczen ev. ref. - 5 8 8 2 - - - - - -
-- -- -- -- - - ~ - - -

Győr áll. - 12 16 4 - - - - - - -
-- -- -- -- -- - - - - - -

Kalocsa róm. kath. - 9 15 4 - - .- - - - -
-- -- ---- - - - - - -

Kassa r. k. 1 6 17 15 1 - - 3 -1- -

-- -- -- --
"Orsz. Nőképzö Egy." 2 6 15 8 1 - 61) 42) 1-

-- -- -- --
Pozsony áll. - 15 11 1 - - 2 .6 1 - -

-- -- -- - f-- - - - -

Pozsony r. k,
Vala-

13 5mennyi 7 2 - - - - - -
tettJIHGFEDCBA J

-- -- - - -
Sopron r. k.

t=
2 • 7 18 4

]
- - - - -

Temesvár r. k. 10 11 10 1

Kőszeg r. k. ·8 7 9 10

Nagyszombat 6 13 17 5

Összesen: 3 139 177. 104 29 1-11 8 1181 2 1-1-

1) Ezek közűl 5-nek gimn. jeles bizonyítványa van.
2) Ezek közű! 3-nak gimn. jó bizonyítványa van.
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Ez adatokból kitünik, hogya női tanítóképzők felvételi viszonyai
általában jóval kedvezőbbek a férfitanítóképzőkénél. Még sokkal tetsze-
tősebb volna a kép, ha külön szakitanők az állami képzőket. Igy pél-
dául a budapesti II. ker. taníténőképzőnél, a melynek felvételi viszonyai
különben a legkedvezőbbek valamennyi között, 66%-ot tesz ki akitünő
.bizonyítványnyal felvett tanulők száma.

A mai rendszer mellett oly anyag áll rendelkezésünkre a tanító-
képzésnél, a melyből helyes vezetés mellet művelt, megfelelő tanítót
képezhetünk, különösen, ha az anyagiak is támogatni fogják- á tanító
társadalmi helyzetének emelését. Bizony ma oly csekély a tanító dija-
zása, hogy elbámul az ember, hogy lehet belőle megélni? Midőn csodál-
kozásornnak egyik vidéki, falusi tanító kollegám előtt fejeztern ki, kinek
íöldekkel, államsegélylyel toldozott fizetése alig ment 400 forintra.
csodálkozásomra azzal felelt: «Hja, barátom - a tanítói száraz kenyeret
a lélek idealizmusával kell megédesíteni.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA» Ba ily lelkületet tudnak
tauítóinkba csepegtet ni, pedig sokban megvan, a képzést is jó uton
látjuk haladni ez oldalról is. A külfölddel szemben is megállja gárdánk
helyét. Látjuk, hogy a négy középiskolát jó sikerrel végzi, azután négy
év alatt szetzi meg a didaktikai, paedagógiai ismereteket és nyer
magasabb kiképzést. Az angol tanítóképzés csak két évfolyamu képző-
ben történik, a hova azokat veszik föl, kik már négy évig. felügyelet
alatt künn tanítóskodtak. Tehát a teljesen tapasztalatlan ifjut mindjárt
szabadjára engedi és csak négy év multán részesiti rendszeres oktatás-
ban. Francziaország tanítóképzője két- vagy három évfolyamu sehhez
arányítva adják az oklevelet is. De már tizenhat éves korában képesítő
vizsgálatra állhat a jelölt, holott nálunk csak a 18 évet betöltöttnek
adnak oklevelet. Ezeknél tehát csöppet sem állunk hátrább tanítóképzés
tekintetében. Anémet tanítóképzés igen hasonló a mienkhez.

Hogy .még mindig szó esik a tanító képzés reformjáról, annak is
megvan a maga oka. De ha végig nézzük ez ifju gárdát, nyugodt
lélekkel elmondhatjuk, hogy ezeknek valamely reform, magasabb szin-
vonalu kiképzés nem fog nagy nehézséget okozni. Ugy őserejük, mint
szerzett képességeik biztosítékot nyujtanak arra, hogy képesek a nagyobb
feladatnak is megfelelni, s hogy hazánk népnevelése jó kezekbe van
letéve. Különösen, ha a száraz kenyeröket. nem a lélek idealizmusával
kellene édesgetniök.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAFoienta Lajos.

K ö n y v is m e r te té s e k .

Á z s ia s iv a ta g ja in k e r e s z tű l . Írta: Hedzn Sven. Átdolgozta:
Dr. Thz"rrz"ng Gusztáv. Szám os képpel és két térképpel. Wodianer F.
és fiai, (Lampel R.) ,cs. és kir udvari könyvkereskedés kiadása, Buda-
pesten. 219 lap. raA?



• E díszes kiálHtású könyv a Magyar Földrajzi Társaság könyvtárá-
ban jelent meg és a jelen alakjában rnéltán sorakozik az efajta ifjusági
iratoknak legjelesebbjei közé. Erre képesíti igen érdekes és tanulságos
tartalma. szép nyelvezete, berendezése és kiállítása,

Hedin Sven igen nevezetes s azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBATakla- Makan sivatag és a Lop-nor
problémáját teljesen tisztázó közép-ázsiaí utazását 1893, végén kezdette
meg. Atutazott az óriási puszta és élettelen Kt'rgz'z-steppén 5 1894. évi
január hó 2s-én' indúlt a Pámz'r felé, melyet némely kutatók ma is az
emberiség első bölcsőjének tartanak 5 a hatalmas piateau-t a körűl lakó
népek Világ-tetejének nevezik. Bejárta az Alat.hegységen át, a Tengiss-
baz' hágón keresztűl. az Alat' völgyet, majd a Kara-Kid tóhoz ért, végűl
a Murgab melletti Pámt'rszk;; ' Poston. pihent egy ideig. Innen aPámir
legmagasabb hegye a Musz-tag-a ta felé vette útját, melynek 7800 méter
magas tetejét a kirgizek szentnek tartják s azt hiszik róla, hogy ott van
eltemetve Ali, Moharnednek a sógora. A bátor és merész utazó a leg-
erősebb próbálkozások után sem juthatott fel a járhatatlan oromra; leg-
magasabb tanyája 6300 méter magasban volt, a hol áttörhetetlen hőfuvá-
sok állották útját, S dacára annak, hogy Hedin Sven kisérlete nem
sikerűlt, állítja, hogyafellegekbe burkolt hegyóriás megmászható.

Mi alatt aPámir bércei között barangolt, megismerkedett a kirgi-
zekkel 5 igen érdekesen beszéli el 'e szabad népnek egyes szokásait, a
családi ünnepeket, a keresztelést, lakodalmat, temetést, játékokat; a
lakást, ennek berendezését, a hordozható sátort (jurtát), a gazdasági
eszközöket.

De a nevezetes utazásnak mindenesetre egyik legnevezetesebb része
volt a Takla-Makan sivatagon való átkelés, melynek befejeztével kíigaaí-
totta Przsevá lszktj'nak azon feltevését, mintha e homoktengereu keresz-
tűl, a khotán-d';wji' bal partján, hegyláncz húzódnék; mely tévedés,
Hedin Sven szerint, onnan eredhet, hogya nevezett utazó a Mazar-
tagot a Marat'· basi melletti hegységgel -tévesztette össze, A sivatagon
való utazás leírása egyaránt igen szép és igen tanulságos. A síri csend
e birodalmában az insolatio 63'5°, a homokgerincek pedig átlag 18-20
méter magasak, de némely helyen a dűnák magassága 50 méter, melyek
csak igen nehezen járhatok. Ez igen merész utazás április ro-tél május
2-ikáig tartott 5 a szomjúság miatt a karaván nagyobb része elpusztúlt

A tudomány szempontjából igen nevezetes a jeles svéd utazó nak
a Lop-norra vonatkozó, felfedezései. Ez igen érdekes tónak kérdése már
sok kiváló tudóst fog lalkoztatott.JIHGFEDCBAD ' Anvtlle térképein a tó az éjszaki
szélesség 421f; foka alatt van, mig Przsevá lspktj' sokkal délebbre
találta azt; de másoldalról a chinaiak és Rt'chthofen ujból más vidé-
kekre helyezték a Lop-nort, Hedin Sven kimutatta, hogy az ide vonat-
kozó összes nézetek igazak; csakhogy szerinte a Lopnor elnevezés alatt
egész to-vidéket kell érteni; Keleti Turkesztánnak a lakói különben tény-
leg szintén Lop-nak nevezik az egész itteni környéket. A Przseválszkij
Lop-norját tehát e to-vidék két legdélibb tava a Kara-buran és a' Kara-
kosun képezte, mig az éjszakibb részeken lévő tavak, a milyenek a
Merdele-sár , a Szadak-köl és a Ntász-köl, a chinaiak és a Richthofen
által ismert részei a Lop-nornak. Vize mindegyiknek igen ingadozó.



a minek okát a homoktalajnak, a sivatag felett uralkodó óriási hőség-
nek kell tulajdonítani. .

V égűl szintén igen érdekes leírásban. találjuk az írónak a föld leg-
magasabb felföldjén, Tibetben való utazásátzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAj. melylyel kiegészítette azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
SchlagintweÜ testvérek, Hayward, Carey és Dafgleúh felfedezéseit, ezen
a vidéken utazott különben gróf Széchenyi Béla is.

Már az eddigiekból is kitetszik, hogy a Hedin Sven könyve nem-
csak tartalmas és változatos, de egyúttal annyira érdekfeszítő és tanul-
ságos is, hogy annak az ifjusági könyvtárak számára való megszerzését
feltétlenűl szükségesnek találjuk

E. F . S.dcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A X X . s z á z a d ig a z i n é p n e v e lö i . A magyar tanítóság, papság,
jegyzőség, gazdasági, társadalmi, erkölcsi, hazafias és nepnevelői újabb
nemzetmentő teendöi és jogos követelései. Írta Sassi Nagy Lajos.Bseged.
Nyomatott Endrényi Lajos könyvsajtóján. 1902. 194 lap. Ara egy
korona.

A napi sajtó ezt a lelkes kis művet igen jól fogadta; a lapok
egybehangzó itélete szerint, a szerző tele van nemzete iránt érzett sze-
retettel, melegséggel ; a könyvnek minden betűjéből izzó fajszeret.et,
tettre való buzdítás sugárzik ki s a mű arra törekszik, hogy egyfelől a
kishitűeket , a rnindent sötét színben látó roszhiszeműeket, a hazait
kicsínylő világpolgárias gyászmagyarkákat meggyőzze fajunk jövője,
hivatása s haladásának lehetőségéről. Másfelől pedig, hogy a mindent
rózsás színben szemlélő jóhiszemüekkel megismertesse a rideg valóságot,
a szomorú jelent, hogy így mindenkihez szólva, rámutasson a hiányok
és tennivalók egész sorozatára.

A meleg fogadtatásra a szerző és műve, ezen okoknál fogva csak-
ugyan rászolgált, szívét, lelkét beleírta e kis könyvbe, előszava kész
szózat, csatakiáltás; okoskodása, beszéde melegség és tűz s yégűl, hogy
példa is legyen, munkája áldozat; mert ha jól tudom, .azt a maga költ-
ségén adta ki! . . . .

Nem mondom, hogy nem rémítően nagy fába vágta fejszéjét s
hogy a fejsze zúgása mellett sok forgácsot nem hullat; de mondom azt,
hogy mindenki, a' ki a nemzetért munkál, tettre serkent; a ki buzdít,
a ki óv, dicséretet és elismerést érdemel; de sőt többet mondok, meg-
érdemli, hogy meghallgassuk. .

A könyvnek a következő tartalma van: Előszó, Bevezetés, A
magyar faj jövője. 1. RöZgazdaságunk. Közgazdasági célok és teendők.
Kiválóbb politikusaink véleményei.JIHGFEDCBAa ) Mezőgazdaság. Birtokpolitika.
b ) Ipar. e ) Kereskedés. Belügyi állapotok. A trónbeszéd. A magyar kor-
mány új munkaterve, II. Társada lmunk. Társadalmi célok és teendők.
Kivándorlás és telepítés. Ill. Erkölcsúég. IV. Hazafiság: V. Népokta tás.
Teendők népoktatásügyünk terén. A tanítóság újabb teendői. VI. Iro-
da lom. (Hasznos rnűvek, lapok, folyóiratok, ingyen-könyvek s a nép-
mentéshez szükséges tudnivalók.) VII. A tanítók, (papok, jegyzők) fize-
tése s jogos kö'vetelésez'e népmentő munkákérI. Megta karítások. Magyar
Nemzeti a lap.



E. F S.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Ezek a címek alatt akarja a szerző a tanítókat, papokat, jegyző.
ket a meglevő legújabb alkotásokkal s tennivalókkal megismertetni;
ezekkei akarja őket az általános műveltség, a boldogúlás harcosa ivá
képezni s általuk, miként maga mondja, a hiányzó közgazdasági érzéket
fejleszteni.

A mű csakugyan t"dőszerű, sohasem foglalkoztak talán annyit' köz-
gazdasági s társadalmi kérdésekkel, mint mostanában; még pedig nem-
csak azért, mivel ezek a tudományok újak és fejlődők ; hanem főképen
azért, mert a különböző szabályok és formák között egyesűlt emberi-
ségnek titokzatosabb s felette nehezen diagnostizálható bajai aligha vol-
tak valaha. Ez menti a szerzőt is, midőn könnyedén, a lelkesűltség
melegségén kívül, fegyver és vért nélkűl egy-egy olyan sárkány nak
legyőzésére' indúl, mint a milyen pl. : A kúsgazdaság, melynek minden le-
vágott feje helyett azonnal még hét növekedik, De .menti az is, hogy
ő csak általánosan tá jékozta tnt" akar.

A mű szükséges is. Szükséges, mert az érdeknek esivár észyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAszív-
telen harcában, midőn az én boldogulása mellett teljesen e1homályosúlJIHGFEDCBA
a k ú z , s a zavaros álmokért való küzdelemben elvész a faj: eszmélnünk
kell. Meg/kell tanulnunk látni, gondolkodni s munkánkat nem a rozoga,
széjjelhulló viskó megtatarozására, hanem a jövő nagy és hatalmas tár-
házának alapozására kell fordítanunk. Kell, hogy a mindennapi élet ezer
kis baja által körűlzárt horizont határait kiterjeszszük ; hogy látván
másokat is, magunkat is szemlélhessük.

A Sassi Nagy Lajos művét az irónak nemes szándéka, a műnek
időszerüsége és szükségessége ajánló leveleivel adjuk a tanítóság kezére;
s ha a most még megoldhatatlan kérdéseknek megoldását nem is adhatja
a szerző, de egyre ad útmutatást: a cselekedetek és tettek rúgójára, a
tüzes lelkesedésre.dcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A m a g y a r n y e lv ú j ítá s s z ó tá r a , a k e d v e lte b b k é p z ö k é s

k é p z é s m ó d o k je g y z é k é v e l . Irta Szz'ly Kálmán. (Budapest, Hornyánszky
Viktor kiadása. 1902. N. 8-ad r. XV. 404. 1.)

Nemcsak a magyar nyelvtudomány. de a műveltebb közönség is
nagy hiányát érezte egy oly könnyen áttekinthető munkának, a mely
a nagy nyelvi forradalomnak. anyelvújításnak történerét tárgyalja. Az
ily munka megalkotása hosszú készűlődést kiván, e mellett szinte hálát-
lannak is látszik, ha meggondoljuk, hogy a legnagyobb buz~alom mellett
is, a felszínesség vádja könnyen fenyegetheti a' búvárlót. Ezért nagy
örömmel üdvözölhetjük a M. T. Akadémia tudós főtitkárának . közre-
bocsátott szótárát, a mely hivatva van a nyelvújítás történelmének alap-
jává lenni, s a melyre a további kutatásokban, mint szilárd alapra,
építhetnek A szótár célját az előszóban maga az író jelöli ki: «előre-
haladni a meggyökeredzett új szók nemzedékrendjében a meddig csak
lehet, a halvaszülötteket, a fiatalon elpusztultakat pedig mellőzni.s
Tökéletest és teljest nyújtani. ily roppant feladattai szemben merő
lehetetlenség. Még akkor is. ha egy munkás életet áldoznak rá, miként
teszi az író, ki Nagyszigethy Kálmán és Király Károly nevek alatt gyűj-
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tése sok eredményét a Nyelvér bíráló közönsége elé vitte. Ha ezt nem
is követeli, de azt reményli, hogy munkája új kutatásokra ösztönöz.
Az egybegyűjtött anyag legnagyobb részt szótárakból vett. Nagy
gondossággal vizsgálta a 19. szi irodalmat, kevésbé az 1750-1800.
terjedőt, a melyet a feldolgozott kb. 200 munka l/a_a képvisel. Igy
kimaradt a lelkes Kónyi 1. ca lelkes magyar haza egyűgyü hadi szol-
~ája,» noha több szavunk az ő érdekes munkássága révén terjedt el.
Mártori 1 csak pótláskép kerűlhetett be, erre enged következtetni a
számosabb tévedés, a melyek közül néhánynak kiigazítását megkisérlern :

Bűnbánat, 1835: bünbánat, Márton 1. 1803.1; <ciráda* (die Figur)
M. L 18°3. dicskoszorú," Jósika M. 1831.; flótázni* (flöten) M. I 1803.;
hanga, * Jós. M. 183 I. ; hirdetmény, köz-, Georch 1804.: felragasztott
cédula, hirdetmény, M. L 1803.; majmolni, Sándor Ist. 1808.: majmoini.
P. HorváthA. 1787. M. J.is 1803.; nézlet,M.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAL 1811.: nézlet(anschanuug)
a bölcseség tudományban, M. I. 1803.;. pendűlni, idézett példa nincs,
pedig Taxonyi L-nál 1747-ben. A Nytört. sz.-ban is hiányzik j rege (sage)
M. L 18°7.: rege (sage) M. 1. 1803.; sírjel* M. 1 1803.; sírvers* M. I.
1803.; szén (die Kohle) kőszén értelemben Sándor Ist. 1808. : szén
(die Kohle) M. 1..18°3 ; vid or, Sándor Ist. 1808.: vidor, vidám M 1. 18°3.

E néhány adatigazitás nem gáncsoló kritika akar lenni. Nagyon
is elismerjuk a feladat uehézségét, s e nehézséggel szemben az író
derekasan elvégezte munkáját. Megkaptuk végre nyelvújításunk törté-
netét, melynek világánál sok-sok szavunkat kisérhetjük érdekes útján.
Nyelvész, de általában tanár ember nem nélkülözheti e művet, Rég
érzett hiányt pótol, s ezért az irénak mindnyájan köszönettel tartozunk.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

-no

,dcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
A tír ó hangrajz. (Phonetika Transcriptoria) különös tekintettel

a magyar nyelvhangok kifejlődésére szóbanés írásban . .Irt a Dunay
Ferenc (Lampel Robert kiadása 190!, ára? N. 8-ad r. 524. 1.)

1856 ban jelerit. meg Brücke : «System der Sprachlautes című
munkája. Az .ezen munkában közzétett eredmények ösztönözték Dunay
Ferencet a megjelölt irányban való kutatásokra. A már [éléve megjelent
könyvben felállított rendszer: épületéhez 40 éven keresztül' hordta az
anyagot az Író, azzal a mélyreható erővel, a melyet csak a vizsgált
tárgy iránt való szeretet kölcsönözhet. Vele egyidejűleg N émetország-
ban is foglalkoztak a hangok akusztikai vizsgálatával, így Techmer
és Trautman, felhasználva azokat az eredményeket, a melyeket Helmholtz,
Donders és Merkel megállapítottak. De mindezek munkásságánál rend-
szeresebb eredményeket közöl velünk Dunay átíró hangrajza.

Mily cél elérésére íródott e vaskos, tudományos értékű mű? «Oly
egyetemes érvényű kulcsot szolgáitatni anyelvbeli hangzásnak. a mely-
lyel a nyelvhangokat nemcsak híven leírni, hanem az utókornak is,
változatlanul fentartani képesek legyünk. A mint tehát, a született angol
a .kottára szedett magyar dalt hibátlanul tudja elénekelni, é~ úgy a

1 Az első a M. Ny. Sz adata, a második az igazítás. A *-gal" jelöltek hiányzanak.



nyelvhangokat is, legyenek azok bármely nemzet sajátos hangzói, a
hangrajzi átírás segítségével kifogástalanul fogja kiejteni.

Hogy ezt elérjük, helyesen kell írnunk, de így csak ,akkor Irhatunk.
ha az írás hű kifejezője a nyelvnek, s ha annak hangzását a lehető
legtökéletesebben láthatóvá teszszük. A nyelvhangok mai jegyeivel e
célt nem érhetjük el. Szükséges tehát a jegyszaporítás ; a legegyszerűbb
vonalegyi evetésekből alkotva, a melyekkel a legfeljebb 300-ra menő
nyelvhangváltozatokat leírhatjuk. Ez a kftűzött cél és ez a mód, a
melylyel az író a sikert elérni hiszi, alig hihető, hogy a vizsgálódások-
nak általános értékű eredményei legyenek. Nem szabad elfelejteni, hogy
nagyon is az egyéntől függők, de még előbb a beszélő szervek mecha-
nikai mozgását is teljesen ismernünk kellene.

A kevésbé ismert terület, a legkisebb hangtani jelenség magya-
rázására is kiterjedő gondoskodás, az újonnan alkotott műszók, nehézzé
teszik a munka megértését. Elég sajnálatosan dokumentálja ezt az is,
hogy noha már hónapokkal ezelőtt megjelent, nyelvtudományi folyó-
irataink meg' nem emlékeztek róla. Pedig az író maga kéri, első sorban
a M. T. Akadémia birálatát. Mindazáltal Dunay Ferencnek s vele együtt
a magyar tudományosságnak az érdeme és büszkesége, a -nyelvhangok-
nak, főként a magyar nyelvhangoknak ily bőséges és mélyreható meg-
figyelése és az átíró hangrajz tudományos rendszerezése.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-nodcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

U ja b b m ű v e k je g y z é k e .

P e d a g ó g ia i m ű v e k .

Á lla m i n~poktatás Irta Halász Ferenc. Budapest, Athenaeum
kiadása. 1902. Ara 4 korona.

V e r e s P á ln é B e n ic z k y H e r m in é le te é s m ű k ö d é s e . Hálás
tisztelete jeléűl kiadta az Országos Nőképző Egyesület. Ősszeállították :
Rudnay :Józselné ls Szigethy Gyulánl. Budapest, 1902. Ara S korona.

L é le k ta n , tekintettel a nevelés feladatára. Tanítóképző-intézetekXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Il. osztálya számára. Irta dr. Baló !József, áll. tanítóképző-intézeti c.
igazgató. Budapest, 1901. Larnpel R. (Wodianer F. és íjai).

A m a g y a r n é p o k ta tá s ü g y s z e r v e z e te . Tanítóképző-intézetek
IV. osztálya számára. Irta dr. Baló :József, áll. tanítóképző-intézetizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIC.

igazgató. Ára 1 korona 80 fillér. Budapest, 1901. Larnpel R~(Wodianer F.
és fiai).

E le m i lé le k ta n . Szemléltető alapon a neveléstanra alkal-
mazva. H. de Raal hollandi. eredetije ésW. Rheiner fordítása nyomán
tanító és tanítónőképző-intézetek használatára Vágvölgyi Béla tanító-
képző tanár. Esztergom, 1902. Buzarovits Gusztáv kiadása. .

. A z Irásbelí d o lg o z a to k p s y c h o lo g iá ja . Irta dr. Wesseiy Ödötl.
Budapest, Lampel R. (Wodianer F. és fiai). 1902. Ara 80 fillér.

S c h w a r c z G y u la m in t k u ltu r p o lit ik u s . A Magyar Pedagógiai
Társaság 1902. évi január hó 2S-iki közgyülésén tartott emlékbeszéd

2 7 - .
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(Külön lenyomat a Magyar Pedagógiából.) IrtazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBANagy László. Budapest,
Eggenberger-féle könyvkereskedés. 1902. Ára 80 fillér.dcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

M in ta le c k é k a népiskola összes tantárgyaiból. Szerkeszjette :
Schultz In;tre nyugalmazott tanítóképző-tanár. Pozsony, Ig02. Stampfel
Károly. Ara 5 korona 50 fillér.

A te s tg y a k o r lá s tö r té n e te . Irta Szemző Lajos. Budapest, 1902.
Légrády test vérek.

E th ik a i s z é lje g y z e te k a középiskolai tantárgyakhoz. Irta dr.
Lesznér Rudolf, a soproni áll. főreáliskolán az egészségtan tanára. Buda-
pest. Politzer Zsigmond és fia kiadása. 1902. Ára 4') fillér. .

A n é p n e v e lő i h iv a tá s r a v a ló s z o k ta tá s m ó d ja . Az óvó,
tanítónő-, tanítóképző- intézetbe lépő I. osztályu tanulok, óvónők, tanító-
nők és tanítók számára Irta Láng Mihály, a lévai áll. tanítóképző-
intézet igazgatójá. Eperjes, Sziklay Henrik kiadása. 1902.

B ir á la t i N a p ló a gyakorlati tanításokról. A győ ri kath. tanító-
internátus alapjának kiadása. Megrendelhető Győrött a kir. kath. tanító-
képző-intézet igazgatóság'ától.

M a g y a r r ím -s z ó tá r . Egyúttal kimerít6nyelvtani példatár, két
függelékkel. Tanulók, tanítók, verselők és nyelvészek használatára, Irta
Füredi Ignác, budapesti gyakorló-tanító és képző tanár. Budapest, 1902.
Dobrovsky és Franke, Ára t koróna 50 fillér. .

A té r k é p o lv a s á s m e th o d ik á ja , tekintettel a térképek vizszintes
arány jelzéseire. Elemi és polgári isk. tanítók és tanítójelöltek használa-
tára. Irta Pataky Lajos, tanítóképző-intézeti tanár. Ara 40 fillér. Szatmár,
Lővy Miksa kiadása. 1902.

A b io lo g ia i k ir á n d u lá s o k c é lja é s fe la d a ta a ta n á r k é p z é s

s z e m p o n tjá b ó l. Irta dr. Vángel Jenő. Felolvasta szerző a Pedagógium
harmadéves hallgatóinak az IgOl. évi tanulmányi kirándulásokról szóló
1902. február 25-én tartott ünnepélyes beszámolóján. Külön lenyomat
a Pedagógiumi Lapok 4. és 5. számaiból.

A b a lk á n á J .1 a m o k n é p o k ta tá s a . Pedagógiai tanulmány. Irta
Seabo Lajos, budapesti' községi elemi népiskolai tanító. Ára 50 fillér.
Budapest, Lampel R. (Wodianer F. és fiai) I90r:

S e g é d k ö n y v e k a m a g y a r ir o d a lm i o k ta tá s h o z . 2. füzet.
Magyar politika i iroda lom. 1. Kossuth Lajos. Szemelvények Kossuth
Lajos műveiből. Születésének századik évfordűlőjára. Bevezette és magya-
rázta dr. Jásza i, Rezső, főgimnáziumi tanár. Szeged, Traub B. és társa
kiadása. 1902. Ara 40 fillér ..

F o ly ó ir a to k .

U n g a r is c h e P e d a g o g is c h e R e v u e . (Revue Pedagogique Hong-
roise). Célja a külföldet a magyar nevelésügyi viszonyok haladasaról
tájékoztatni. Főszerkesztő: dr. Kemény Ferenc, igazgató. Felelős szer-
kesztő: Szől!őst' Jeno. Eddig megjelent 5 füzet .

. I f ju s á g i ir o d a lo m . Kritikai folyóirat. Megjelenik minden hó
elején julius és augusztus kivételével. Szerkesztik : Perjéss)' LászlQ és



dr.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAKárpáti Károly. 1902. május I. szám. Kiadóhivatal : Endrenyi
Imre könyv kereskedése Szegeden.dcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A m a g y a r F ilo z ó f ia i T á r s a s á g k ö z le m é n y e i. II. ésXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIll. füzet.
Kiadja a Magyar Filozófiai Társaság. 1902. E szám ára 3 korona. A
M. Fil. Társ. a közleményeket a tagsági díj (6 korona) fejében kapják.
Nem tagok előfizethetnek szintén 6 koronáért.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA pénzbeli közlemények
Jász Géza úrhoz, a Társaság pénztárosahoz (Budapest. V., Földhitel-
intézet, egyéb közölni valók az elnö'kséghez (Budapest. II ker., Margit-
rakpart 8.) intézendök. A II. és Ill. füzet közleményei:

Felhivás. - Emmer Korttél elnök megnyitó beszéde. - Dr. Bökfft
Károly értekezése: A filozófiai irányok különbözőségeinek gyökereiről
és megegyeztetésök lehetőségéről. - Dr. Ranschburg Pál értekezése:
Felfogásbeli tévedései nk törvényszeriisége. - Dr. Pekár Károly: Darwin
és Spencer. - Weber Károly: A szép és a tetszés. - Irodalom. -
Folyóiratok szemléje.

V E G Y E S E K .
A k ö z e lg ő k ö z g y ű lé s . Pár hét mulva megnyilik a tanítóképző tanároknak

hetedik közgyűlése. Az ország minden részéből össze fognak seregleni a tanítók
tanítói, hogyatanítóképzést és az egész népoktatást érdeklő nagyfontosságú
kérdésekben tánácskozzanak s döntsenek s hogyakartársi érzület oltárán szerető
szívvel áldozzanak. Örömmel várjuk kartársainkat a középpontban. Csak jőjjenek
minél nagyobb számmal! Nagy várakozással tekintünk tanácskozásaik elé s egy'
időre bizonyára felénk fordul az ország figyelme, kü!önösen azoké, a kik figye.
lernmel kisérik a népoktatás ügyeinek fejlödését, Szereljük fel lelkünket mély

tanulmányokkal s alapos érvekkel, vértezzük türelemmel, hogy a helyes mederben

folyhassanak tanácskozásaink és sikerüljön a vitás kérdések megoldásában a
leghelyesebb mödokat, az igazságot megtalálni. Isten segedelmével készüljünk a

nagy napokra!

A k ö z g y ű lé s ta g ja in a k e lh e ly e z é s e . Egyesületünk elnöksége felkérte a
Paedagogium 'és a II ker. tanítónöképzö intézet igaigatóságait, hogy sziveskedjenek

elhelyezni a szünidei tanfolyam azon hallgatóit, a kik már a közgyűlésen is
részt akarnak venni, tehát a tanfolyam. megnyitása előtt jelentkeznek. Az igaz-
gatóságok örömmel adtak helyet eme kérelemnek, a mit örömmel hozunk azon

tisztelt kartársaink tudomására, a kiket érdekel.

K ö z lö n y ű n k é s a k ö z g y ű lé s . A Magyar Tanítóképzőnek a közgyülés előtt,
még e hó folyamán meg fog jelenni egy füzete, amely tartalmazni fogja a köz-

gyűlés elé terjesztendő összes határozati javaslatokat és indítványokat.

A k e d v e z m é n y e s je g y e k . A felekezeti kartársak közül eddig ro-en jelen-
tették be igényöket kedvezményes jegyekre. Felhívjuk t. kartársainkat, hogy

mielőbb jelentkezzenek; a kik eddig nem tették, hogy jegyeik a kellő időben
elküldhetök legyenek. (Sztankö Béla fötitkarnal, Bpest, L, Mozdony-u, s/a.)
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A közgyü lés előkészítése. A választmány keményen dolgozik, hogy u köz-

gyűlés tárgyait a tanácskozás számára alaposan előkészítse. Főgondot azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAtanító·

képesítő vizsgá la tok reformjának kérdésére 'fordítja. Már három ülést tartott ez
ügyben, május ao-an, junius 2 an és 9·én. Mind a három ülésen a tárgy elö-

adója Nagy Laszlö volt. Az első ülés elnöke, minthogy dr. Kovács János csalad-
jában gyászeset fordult elő, Katanane Thurá llsky Irén volt. Ezen az ülésen Nagy
Lászlo előterjesztette azon jelentését, a melyet a jelen füzet elején. közlünk.

Meghallgatván az, 'előterjesztést, minthogy az ülésen a tagok a zivataros idő
miatt csekély számmal jelentek meg, a tárgyalást elhalasztották. Figyelemre
méltö volt ekkor is dr. U'eszetY Ödön felszólalása, a melynek tartalmat szintén

az előterjeáztés keretében közöljük, A második ülésen, a melyen dr, Kovács

János elnökölt, letargyaltak a javaslatok általános. részét, az alapvizsgálatok at.
Minden pontnál, különösen az elsönél, sok volt a vita, a kölcsönös kapacitálás;

mindamellett többnyire szavazással kellett dönteni. Az első pontnal (.általános
határozmányob) dr. Weszery Ödön és Peres Sándor azon javaslattal állottak elő,
hogya tanítóképzó'·intézetekJIHGFEDCBAö t évforyamúakká tétusenek s az ötödik évfolyam
legyen a kivant gyakorlati év. A választmány szetöbbséggel a Nagy Laszlö
indítvány a mellett döntött. Az alapvizsgálat cimű tételnél Hermann Antal az
ellen szólalt fel, hogy a 8 középiskolai osztályt végzett tanulöknak megengedjek
a vizsgálatokra bocsátast. «Ne legyen a tanítói pálya gimnáziumok letörtjeinek

menedékhelye» - monda, A N. Li-féle javaslatot íogadták el. Az alapvizsgalat
tantárgyai közül különös en sok szö esett. A vizsgálati tárgyak csoportosnasara
nézve Stankó Béla javaslatát fogadták el, a mely szerint külön csoportosítandók
1. a gyakorlati, 2•• az írásbeli, 3. a szöbeli elméleti tárgyak s ha valaki az egyik
csoport tárgyából megbukik is, mindazáltal mehessen tovább a következö

, csoport tárgyaira. A vizsgálati tárgyak alól való fölmentés tárgyában számos
nézet merült fel. Dr. Kovács János azt indítványozta, hogy legalább egy természet-

tudományi tárgy, a természettan, legyen mindenkire kötelező. Csekély szötöbb-
séggel az eredeti javaslatot fogadták el, de hozzá járultak dr. Kovacs azon
iudítvanyahoz, hogy az egyetemes földrajzból és történeicmból fölmentés adhato.

Igen erős párt ja akadt annak a nézetnek, hogy a magán tanulók is fölmenthetök
legyenek az egyes targyakból. A szavazatok egyenlően oszolván meg, elnök az
eredeti javaslat mellett döntött. Fölmerült azon indítvány is (Sztankö B.), hogy
a negyedik osztály végén maradjon el az osztályvizsgalat, de az alapvizsgalat
tárgyaiból senkisem legyen fölmenthető Nem fogadták el. A harmadik gyűlésen
befejezte tárgyalásait a választmány, a melyen néhány nevezetes módosítást
tettek aN,. Li-féle javaslaton. A legfontosabb ezek közül az, a melyet dr.

Koudcs János indítványa alapján hoztak, hogy a Paedagogiumba s az egyetemre
való fölvételt ne a szakvizsgalathoz, tehát a tanítói oklevél megszerzéséhez kös-

sék, hanem már az alapvizsgálati bizonyítványhoz. Ezen határozat ellen Nagy
Lászlo előadó ellenvéleményt jelentett be, mert ,e határozat fontos elvi és gya-
-korlat kérdéseket dönt meg. E pont tehát az ellenvéleménynyel együtt fog a
közgyűlés elé terjesztetni. Szintén fontos módosítás az, a melyet Bittcnéinder

Miklös indítványára hoztak.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAE szerint a vizsgálaton eltörülték a zárthelyi Irás-



beli dolgozatok készítését; e helyett felvették egy nagyobb pedagógiai tanul-
mány bemutatását, a melyet a jelölt otthon készít. KimondottákzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBASztankó Béla
indítványara tovabba, hog)' mind az a lapo, mind a szakzlizsgdla t nyelve az orsedg

iisszes tanítókéjJzőibm magyar legyen. Nagy Lászlónak a gyakorlati év szervezé-
séröl szölö javaslatait oly mödosítassal fogadták el, hogy a 4-ik és S-ik pontok
kerülje.íek előre fo és 2. pontoknak : az első három pont pedig összevonandö

egy pontba és harmadiknak teendő. E szerint a következő három módja lesz a
gyakorlati évnek:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI. a próbaéves tanítók beosztatnak jelesebb tanítókhoz gyákorló
tanítökúl ; 2. a tanítóképző-intézet gondoskodik a gyakorlatról a saját gyakorló-
iskolájában és a képzővel kapcsolatos elemi iskolákban. 3. A próbaéveseket az
ország népiskolaiban önállóan is alkalmazzák, mint ideiglenes (segéd-) tanítókat.

Ezzel a tanácskozásokat berekesztették.

tXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBASzová thy La jos . a pápai tamtöképzö-intézet igazgatója, május 22·én
hirtelen elhunyt. Szováthy Lajos életsorsa gazdag volt a fordulatokban. Műkö-

dését életében sokfélekép ítélték meg. Voltak barátai és .ellenségei is. Annyit

azonban ellenségei is elismertek, hogy kiváló nevelői tulajtonokkal vala felruházva,
a melyekkel nagy hatást tudott az ifjakra kifejteni. Tanítványai szerették s még akkor
is ragaszkodtak hozzá s tisztelték, mikor kezei alól kikerültek. Érdekes élete
folyásáról a jövő füzetben hozunk közleményt. Nyugodjék békében! '

K itün te tés . Radó Vilmosnak, a budapesti IL ker. áll. tanítönöképző taná-
rának Ö felsége a. királyatanügy terén szerzett érdemei elismeréseül a tanító-

képző-intézeti igazga tói címet adományozta. Eme kitüntetéssel egy. 39 éves tanítói

paiyan szerzett gazdag érdemeket ért a méltó jutalom. Radó Vilmos a szö szoros
értelmében salft-rnan. TaÍlÍt9i pályáját Békésen kezdte, felekezeti iskolanal,
1863·ban, két év mulva az ó-budai föelemi iskolának lett tanítója; r87o·ben
nevezték ki a budapesti tanítöképaö-intézet gyakorló-iskolájahoz s 1874-ben a
budai tanítönöképzö tanárává, Azon ritka tanítóképző tanárok kőzé tartozik tehát,

a ki elemi iskolai oklevéllel jutott tanári álláshoz. Pusztán önműveléssel a magyar
és német irodalom, különösen a magyar nyelv ismeretében párját ritkító szak-
szerüséget szerzett magának. Mint pedagógus a kiváló elméleti és gyakorlati
készültséget egyesíti magában. Hazánkban egyike a Herbart-féle pedagögika
jeles kápviselőinek s előkelő munkásainak. Közvetlenül pedig. dr. Kármán Mór
tanítványának vallja magát, kihez ma is rajongó tisztelettel viseltetik. A Nép-
tanítók Lapjában, Magyar Tanügyben -s más pedagógiai lapokban írt magvas..
értekezéseinek sok része van abban, hogy hazánkban a Herbart-Kármán-féle
irányzat ismeretessé lett s· a népiskolában helyet talált. Egésapedagögiai mun-

kassagat jellemzi az erős nemzeti irány. Nagy része van abban, hogy népiskolai
olvasókönyveinkben érvényesült a nemzeti irány. Hazánkban ő szerkesztette az első
«nemzeti olvasökönyvet», a mely a zsidó iskolák számára jelent meg. Majd
Gyertyánffyval és dr. Kiss Áron 011 ő szerkesztette a legjelesebb nemzeti ábécét
és olvasókönyvet népiskolák számára. Mint ifjúsági író, egyike a számottevőknek.
Ezen a téren is a magyar népies irány híve és művelöje. Mint tanító is jeles.
Az ő széleskörű ismeretéböl, szabatos előadásából, biztos itéletéből s erős logi-
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kajaból nagyon sokat tanulnak tanítványai. Szigorú, de humanus banasmödjaért

köztiszteletben részesül. Radó Vilmos még javakorabeli férfiú s tőle a magyar
tanügy s ifjúsági irodalom még szép alkotásokat várhat. Üdvözöljük 1

Hangverseny. Bartalus István zenetudós síremléke-javára fényesen sikerült

hangversenyt rendezett junius hó 1-én a pápai Jókai-Kör. A város műértö közön-
sége, élénzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAPenyuessy Ferencz főispán védnökkel, teljes számban megjelent a
szinházban és lelkesen ünnepelte a közremúködőket.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

-A műsor a következő volt: Gáthy Zoltán: a) Mi zengi túl a bércek et.JIHGFEDCBA
b ) Álmaimban látogatsz meg. Előadta az áll. polg. leányiskola és az áll. tanító-
képző-intézet ifjuságaból alakult monstre-uegveséar , Bartalus István: Arany János

dalai. Énekelte Krén Margit urhölgy (Budapest). a) Chopin «Nocturne». b)

Wieniawski «Tarantellas , Hegedűn előadta Békei Józsa urhölgy (Budapest).
Major L Gyula: Magyar szonáta (Ill. tétel). Zongorán előadta: a Szereá .

Váradi Antal: Magyar dal. Szavalta - Nagy Gabriella urhölgy. Bartalus István:
á ) Magyar nemzeti indulo. b ) Petike (humoros zeneköltemény Vörösmarty Mihaly

szövegére) előadta az áll. tanítóképző-intézet ifjuságának jér jikara , Gounod:
«Ave ~aria». Énekelte Krén Margit úrhölgy. Hegedűn kisérte Békei Józsa

urhölgy, zongorán kisérte Mayor J. Gyula. Mendelssohn-Liszt: Naszindulö és

tündértánc. Zongorán előadta Major J . Gyula . a ) Major J. Gyula : «Andante»,
b) Sarasate: «Cigány táncok». Hegedűn előadta Békei Józsa urhölgy. Major r.
Gyula: ariak «Széchenyi Mária» operából. a) Románc, b) Miként hajó, c) Ha
azt kivánod. Énekelte Krén Margit urhölgy. Bartalus István: Magyar népdal.
csoport. Előadja az áll. polg. leányiskola és az áll. tanítóképző-intézet ifjúságából

alakult monstre-vegyeskar .

Kérelem. Hazánk tanítóképző-intézeteinek igen tisztelt igazgatói hoz ! Most
a tanév végefelé, az értesítők szerkesztése idején; azon kérelemmel járulunk,
méltöztassanak értesítóiket a miniszterium által (Hivatalos Közlöny 1901. évi
1361'8. sz. 'alatt és a Magyar Tanítóképző 1901. juniusi füzet, 398. 1.) kiadott
utasításban foglalt fejezetek, címek, alcímek sorrendje szerint megszerkeszteni,
Tiszteletteljes kérelmünk célja az, hog}'. az egységes irányban szerkesztett érte-
sítők magát az egységes tanító képzést is szolgaljak, másrészt pedig az értesítők
ismertetését könnyebbé s behatöbba teszik. A Magyar Tanftóképző Szerkesztősége.dcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

K im u ta tá s
az 190:. évi junius hó 4-éig befizetett tagsági díjakról.

1898. I. félévre: Papp József (4 kor.).
1902. I. félévre: Desics József, Kiss Á. József, Felméri Albert,

Mihalitska István (4-4 kor.).
I902-re: Lusztig Emma, Guzsvenitz Vilmos, Herchi János (8-8

korona). .
Budapest, 1902. junius 4-én. Horuay Ede,

egyes. pénztáros.
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AZ ÉN UJSAGOM

~
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A legjobb, legelterjedtebb

képes gyermek heti lap

Megjelen minden szombaton.

Semmivel sem okozhatunk nagyobb
örömet a gyermeknek, mint AZ ÉN
UJSÁGOM-mal. Meséivel, elbeszélé-
seiveI, tréfáival, verseivel, képeivel
áIJandó mulatságot, szórakozást sze-
rez az apró embereknek.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBACsak 2 ker ,
negyedévre s mindenkinek rnódjá-

ban van, hogy ezt az örömet meg-
szerezze gyermekének. A legkivá-
lóbb magyar irók irják ezt a magyar
ujságot, januárban minden előfizető
gyönyörü mesemondó naptárt kap
ingyen. Előfizethetni AZ ÉN UJSÁ-
GOM kiadóhivatalában Budapesten.
VI., Andrássy-ut 10. =====

Előfizetési árak: ne~yed~vre 2 kor., félévre 4 ~or.,
egesz eyre 8 kor. - _

o Mutatványszámot tessék kérni: o

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

Budapest, VI., Andrássy-út tO.

•.

1-- 1



1zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
.

SINGER ÉS \VOLFNER 'KIADASA BUDAPESTEN.

MAGYAR
LÁNYOK. ,

KÉPES HETILAP fIATAL

LÁNYOK SZÁMÁRA' o o

=SZERl\ESZTI=

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,

tanitónők sorakoznak a szerkesztő

segitségére s alig van magyar író, ki

nem irna a MAGYAR LÁNYOK-ba.

A szépirodalmi részen kivül ismeret-

terjesztő czikkeivel, továbbá a ház-

tartás, kertészet, konyha, kézírnurt-

kák, női foglalkozások, divat stb.

kőrébe vágó rovataival van meg-

becsülhetetlen szolgálatára lapunk a

magyar lányoknak.JIHGFEDCBAII II U II U U li U

ELŐfIZETÉSI ÁRA

Egészévre 12kor .• félévre •• 6 kor.

Negyedévre 3 kor.

MUTATVÁNYSZÁM

l\ÉRÉSRE INGYEN.

~I ;t

Kiadóhivatal: BUDAPEST, VI., ANDRÁSSY-UT 10. SZ.

'-- l
HUNQARIA KÖNVVNYOMOA.


