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T A N Í T Ó K É P Z É S .

I K ir á ly Pál.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI

Egy sírral lett gazdagabb a budai temető; de kincscsel lett szegé-
nyebb az ország.

Király Pál nincs többé!
EI sem tudjuk ezt képzelni, a kik nem rég láttuk őt nagy terveket

szőni, eszmékért lelkesedni s friss erővel dolgozni.
Tegnap még láttuk a cédrust dacolni tomboló viharral s ma

porban hever büszke koronája. Mindenható Atyánk! Te tudod, iniért
cselekedted ezt.

t Mi, a tanítványok ezrei, tépett szivvel álljuk körül a nagy halott
sírját. De azért hálát rebegünk Neked, hogy adtad őt nekünk. }

A gyermek anyjától tanú! megwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAbé'szélni s mi tőle tanúltuk meg
édes, zengzetes magyar nyelvünket seeretni;

Áldott legyen a nagy nevelő emléke, mert megtanított minket a
két legdrágább kincset: a hazá t és a becsületet mindenele felett becsülni.

Áldva és könyezve álljuk körül az ó sírhantját. S im, egy angyalt
látunk sirj ára szállni lecsukló szárnyakkal: a magya r Géniuszt. Siratja
nagy halottját, Király Pált. Már bölcsőjében gyermekéül fogadta s áldó
szeretettel vezette őt az élet rögös, szövevényes útain.

S, Király Pál a magyar Géniuszhoz soha hűtelen nem lett. Egész
életét a nemzeti szellein szolgálatában töltötte el. Erőssé éshatalmassá
akarta tenni eszelIemet, s megtisztitani szárnyát idegen sallangoktól,
s felkutatta rég elfeledett ősi kincseit, hogy gazdagítsa eredeti tartalmár,

ősi erejét.
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Kedves Mesterünk! Mulandó tested elkeveredik azon földbe, a
melyet te annyira szerettél. S .lelked sem távozik el tőlünk. Itt marad
közöttünk, itt, e haza határain belől. Érezzük, hogy vezetni fog bennün-
ket, folyton előre, ama ragyogó 'angyal, a nemzeti Géniusz felé!HGFEDCBA

N L .cbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

M ó c s y EDCBAAnt»,J emlékezete.')

Mélyen tisztelt közgyülés 1wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Mócsy Anta /ról, egyesületunk elhunyt egyik alelnökéről tartok

rövidke megemlékezést. Köszönetet mondok a m. t. elnökségnek, hogy
felszólítás ával nekem erre alkalmat adott; s szives tűrelmét kérem a
m. t. közgyülésnek, a mig hazai népoktatásügyünk ezen úttörő, egyéni-
ségében tiszteletreméltó, tehetségében nagy, lángbuzgalmában hatalmas
és fáradhatatlanul kitartó, egész életében nemes alakjáról pár vonást
fölújítok.: Ki életében, önmagát' nem igen tekintve, mindig mások felé
fordult, igazán megérdemli, hogy holta után legalább pár percig forduljon
emléke felé a tiszteletteljes figyelem.

Eletében soha sem voltam képes irányában érzett tiszteletemet
teljesen kifejezni. Holta után most harmad izben emlékezem meg róla
s a körülmények most is olyanok, hogy kénytelen vagyok adósa ma-
radni ismét a szivemnek.

Mócsy szerény alakja oly nagy s hozzá az én erőm oly kicsiny,
de mondani valóm mégis annyi, időm pedig erre annyira szükre sza·
bott, hogy' a jelen alkalommal is csupán vonásokat adhatok az ő életé-
ből: egész lényét most sem mutat ha tom be .

. Mócsy izről-tőről szegedi, magyar, a szó evangeliumi értelmében
keresztény tanító. Ez a két vonás jellemzi négy évtizedre nyult tanítói
pályáját. Hű maradt jellemének alapvonásaihoz diadalaiban ; hű maradt
jellemének alapvonásaihoz gondterhes életének nagy szenvedésekben
gazdag Golgotha-útján is. Elvek és élet kevés embernél vannak olyan
összhangban, mint voltak Mócsyban.

Kilenc és fél esztendeig volt néptanító : Horgoson és az alsó tisza-
menti Adán. 1869-1896 decemberéig pedig a kalocsai érseki tanítóképző
'tanári székét, később igazgatói székét töltötte be Mennyet' után. Ettől
fogva haláláig (1900.) rendelkezési állapotban lévő igazgató-tanárként,
mint országgyülési képviselő szerzett tiszteletet a tanítói névnek.

Mint tanító igen szerenesés körülmények között élt. Horgosi plébános-
igazgatója nemcsak könyvtárát bocsátotta rendelkezésére az ő tudomány-

. szomjas kedvencének, hanem tanulmányainak vezetője is lett. Adai
plébánosa pedig, ki csekélységemet is Mócsy néptanítói közvetett öröké-
ben kilenc éven át dédelgette fölemelő szeretetében, igaz tisztelettel
rajongta körül az akkor már országos hirű fiatal tanítót s később kebel-

1) Dreisziger Ferencnek a közgyülésen, 1902. julius 4-én, tartott emlékbeszédének
szövege. Szerk.
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barátjának, egy úri családnak vejét. Tanítóképző korában a nagy
tanügyi férfiu,wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAKublnszky szivének lángjai mellett edzódött s világhirű
főpásztorának, HlJ ,yna ldnak igaz szeretetében, föltétlen bizalmát birva,
élt, mint tanügyi eszméinek egyik .megvalósító ereje és tanügyi tanács-
adója, kit nagyrabecsülése jeléül lovaggá avattat. Császka érsek pedig,
hogy Mócsy érdemeit anyagilag is jutalmazza, fizetését 1000 koronával
emeli. Mint törvényhozót tisztult s magas keresztény felfogása, okos
körültekintése, fölzavarhatatJan kedéJynyugalma, szigoru igazságszeretete,
retten hetetlen bátorsága, mindenkit .meglepő nagy tudása és politikai
készültsége magasan szárnyaló idealizmusa és hatalmas elokvenciája
tették még az ellenfelek táborában is tiszteltté.

Ismétlem, általános föltünést keltett Mócsy törvényhozói szerep-
lése. De a kik közelebbről ismerték őt s főleg a kik egész élete folyását
figyelemmel ismerték, tudták, hogy amire Mócsy vállalkozik, annak
emberül s nem közönséges módon fog megfelelni. Mert nemcsak tudása,
ítélőképessége és kötelességtudó munkabirása volt nagy, hanem eszme-
gazdagság tekintetében is fölötte állt sok kertársának.

A ki a hatvanas évek tanügyi mozgalmait vizsgálja, Mócsyt ott
találja a szellemi nagy csaták forgatagában. Mikor nálunk a népiskola
újrafejlődésének első hajnalpirja derengett csupán, azok a helyek, hova
az őszelleme bevilágított, tisztábban fénylettek a többi helyeknél. Mikor
nálunk még csak óhajtoztak a -népiskolai reáliák tanításáérr, Mócsy már
háborút folytatott az ő e nembeli kész terveiért. Hogy e tollharcban
Mócsy győzött, csak megemlítem; de hogy ma e tekintetben azon az .
alapon állunk, a melyért akkor ő harcolt, ezt különösen hangsulyozom.

Ebben a kerban kezdi meg nagy harcát az ugynevezett felekezeti
iskoláztatás érdekében semellett kitartott egész haláláig. Harcolt pedig
azért, mert a közös iskoláztatásban nem látta biztosítva az ember pozitiv
hitét, pedig éppen ezt tartotta az embernevelés fundamentumának. Mert -
saját szavaival élek - "a valláserkölcsileg jól oktatott ember a rnunkás-
ságot erénynek, a tunyaságot bűnnek tartja, nemkülönben a felsőbbség
iránti engedetlenséget is; miért a jó keresztény nem fog soha a hazafias
kötelességek terhe alól kibujni, azokat Isten iránti engedelmességből,
zúgolódás nélkül viseli; nem irigyli a gazdagságot, mint a hitetlen, sőt
még a nyomort is - bűneinek méltó büntetéséül - békével tűri, a nél-
kül, hogy magát a jólétben elbizná, erkölcstelenné válnék, sőt inkább
javaiból embertársainak nyomorát enyhiteni törekszik, javainak sajátképi
birtokosául Istent, magát csak sáfárnak tartván; nem' önző, mivel
jótetteiért a jutalmat nem itt, hanem az· égben várja, szóval minden
körülmény között munkás, békés, elégedett, őszinte s a mily munkás
tagja a társadalomnak, épp oly hű alattvalója az államnak s így meltán
mondható a jó hívő jó polgárnak is." Es mert a hitet semmivel nem
tartja helyettesithetőnek ; a polgárok itt fölsorolt tulajdonságait az állam,ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
'a nemzet, az egyén boldogulására nélkülözhetetlennek ismeri: az államot
felekezeti jellegü iskolák állítására es fönntartására hivja föl a törvény-
hozásban is. S hogy mennyire fontosnak ismerte a vallásoktatást a
nevelésben, mutatja az, hogy az országgyülésben többször és pedig
hathatósan, szót emelt az egyetemi hitoktatói katedra fölállításáért.
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Bárány Ignác, Mócsy egykori tanára, nagy tehetségü tanítványát
munkatársául fogadja s létrehozzák a hatvanas' és hetveneswvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAévek kiváló,
sőt még ma is számba vehető, a népiskola belső fejlődésére alapulZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
s z o lg á ló olvasókönyveket. ,

A hetvenes évek elején beutazza a külföldet. Küldőjének, Hay'nald-
nak, erről jelentést tesz. Haynald e jelentést kinyomatja Népnevelész

Tanulmányok cimen, mert látja, hogy e könyv minden figyelmes olvasó-
nak az olvasóasztalára viszi a külföld állapotát s mintegy belélopja az
olvasóba a tanügy fejlődéséhez szükséges okulásokat.

Ezen útjában, a freisingeni gyakorlóiskolában találja meg az ő egyik
eszméjének az embrióját: az egy-tanítós néP iskola tananyagának udtta -

kozó, pá rhuzamos menetben való elrendelését. Ezt az eszmét az 1876. évi
püspökkari népoktatásügyi elaborátumban realizálja. A reábizott általános
heti óratervek közül az egy-, két- és három-tanítós iskoláknál az egy
teremben vezetett rokon osztályokat egységesíti; közös tananyagukat
egybeolvasztva, két párhuzamos részre osztja; a rokon osztályokat, két

. éves váltakozó folyamra osztva, egy csoporttá teszi: a népiskola hat
oszrályából igy három csoportot alkot; ezzel, a tanítónak a közvetetlen
foglalkozásra kétszer annyi időt juttat s az előirt tanítási anyagot mégis
jobban elvégzi. Vagyis: az egy-ta r lÍtós (osztatlan) zskola problémá já t
,megoldja . S nézetem szerint a, mai, adott viszonyok között, csakis ez a
valóban helyes megoldása ennek a pedagógiai gordiusi csomónak.

És hogy nem pusztán üres eszme tüzelte a lelkét, bizonyság erre
a Petreudes és Schultzza l együtt készített osztatlan iskolás Olvasó, és

Tankönyve, a mely négy kötetben 18 éve közkézen forog - közvetetlen
és több éves tapasztalatom alapján állíthatom - az egy-tanítos iskola
nagy kérdését lényegében és valóságosan dűlőre vitte és megoldását
lehetővé tette. Hogy ez az eszme valóságosan csak kisebb körben isme-
retes s hogy megvalósításáért csak kevesen lelkesülnek : zavaros és
szornoru tanügyi viszonyainkban van az oka.

Ha ugy néha 8,Z ugynevezett Mécsy-kert felé visz az utam s e
miniatur magyar Neuhof előtt megállok, a lelkem szárnyat kap, hogy
fölérje e kert egykori gazdájának nagy szelIemét s az ő magaslatáról
lássam a magyar nemzet okszerü gazdálkodásának jobbraforduItát s igy
a nemzet szebb jövőjét. Sok tizezer forint ja van e romok alá temetve,
mit Mócsy még akkor fektetett a magyar tanítóság gazdasági kikép-
zésének . s ez' úton, a föld népe okszerü gazdálkodásra vezetésének
eszméjébe, a mikor a magyar Kanaán földjének kimeríthetetlen őserejé-
ben bizni a "honi" erények közé tartozott; a mikor a népboldogításnak
ez az útja-módja senkinek még álmában sem kisértett ; a, mikor Mócsyt
ezért gúny, félreértés, meggyanusítás, szidalom és átok érte, semmi más.
Kertje ma emlék és vagyonának koporsója csupán; özvegyére és hátra-
maradt kiskoru árváira, vagyoni állapotukhoz és Mócsy nagy jövedel-
méhez mérve, a szükség terhe nehezedik; de az elvetett mag életre kelt:
a népiskolai gazdasági oktatás általános és tartalmas lett; a nép gazda-
ságilag való kioktatásának eszméje szinte a divatos eszmék közé jutott;
sőt a gazdasági ismétlőiskolákkal bizonyos határt tul is lépett. S nyom-
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ról-nyomra ki tudnám mutatni az összefüggést Mócsy és az ugynevezett
gazdasági ismétlőiskolák eszméjének megszületése között.

Mint tanár: praktikus, lelkes, szigoru, következetes, igazságos és
csupa szeretet. Nem volt népszérü tanár s növendékei indítják meg
mégis a Mócsy-szobor eszméjét. Minden növendékét erős kézzel a maga
képére szerette volna formálni: puritán egyszerüségre, ászkéta életre,
igaz emberszeretetre, törhetetlen szorgalmu munkára, mély vallásosságra
és lángoló honszerelemre.

Politikai működéséből csak kettőt emelek ki: a kirakatok erkölcs-
telensége ellen való föllépését és agabonauzsora megszüntetése érdeké-
ben végigküzdött nagy hadjáratát. Az elsőben a nevelő, a másodikban
a gyöngét védelmező, nagyszivü keresztény ember tünik elénk. Hogy
ezek s többi elhintett eszméi a törvényhozásban csak később s nem az
ő nevéhez kötötten valósultak s valósulnak meg, a politikai életet
tekintve, természetes. De, hogy ez a két eszme, mely oly messze kiható
eredményeket szült már is s fog még szülni ez után; egy magyar tanító-
képzőtől származik, jól esik konstatálnom De Mócsy politikai műkö-
dését éppen ugy, mint pedagógiai és társadalmi kiválóságait külön-külön
kéne nagyobb tanulmányokban taglalni, hogy őt kellőképen megismer-
hessük.

Ki annyi eszrnéjéről tudtam, kinek még beteg ágyában is terveiről
beszélt, nemcsak jó emberemet, a nagy elmét, a kitünő pedagógust
siratom benne, hanem a sírjába temetett eszméket is, a melyek meg-
valósítása égetően szükséges volna nemzetünk haladásához, de a mihez
egy másik Mócsy kellene.

Istenem! mily ragyogó erényeket takar a kalocsai temető egyszerü
sirhalma ! Csak pár vonást ezekből, hogy tudjuk, kinek kéne utána
jönnie, hogy a sirba temetett eszméket új életre rámaszsza.

Erősebb, mélyebb és magasabban szárnyaló hitet Mócsyénál senki-
ben sem találtam a közpályán ; az övéhez hasonlót pedig bizony keveset.
AzZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAő hite, vallásossága, azt mondhatnám, filozófiai meggyőződés volt,
melytől őtet soha semmi körülményei nem tántorította. S ez tette őt
oly nagygyá, a mekkorává nőtt.

Elete csupa megtisztult reménykedés. Reménye volt az ő életének
a harmata; a mely élet napja az ő nagy szeretete, okossága, mérték-
letessége, igazságossága és a lelkierőssége, ez a négy fő erkölcs,
szerves egységben éltek az ő lelkében. Okosságában is mértékletes, de
igazságos és lelkierős ; rnértékletessége okos, igazságos" és erős; igaz-
ságossága, habár okos, mértékletes, de lelkierőben csodálatra méltó;
lelkierejében is okos, mértékletes és igazságos volt mindig.

Egész életének végső célja az Isten igazságáért való fáradhatatlan
küzdelem ; s ebben a küzdelemben önmegtagadó egész a heroizmusig ;
szenvedéseiben pedig valóságos Jób. Szelidsége tiszteletreméltó; alázatos-
sága igazán nem e világba való. Ellenségeinek szeretetében szinte naiv,
de igazi hős. Ellenségeivel jót tenni, azoknak megbocsátani, óh, hányszor
nyil ott alkalma. Elveinek megvallásában rettenthetetlen bátorságu. Hogy
kivel áll szemben; hogya' mit mond, népszerü-e vagy népszerűtlen;
hogy ellenfele egy vagy száz, vagy százezer; hogy amit mond vagy
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tesz, kedves-e az embereknek, mint az édes madárdal, vagy hullámokat.
korbácsol föl, melyek tán őt magát is veszedelembe sodorják: azzal egy
pillanatra sem törődik. Legfeljebb a ,körülmények. szerint a módot alkal-
mazza különféleképen s arra vigyáz, hogy használjon az ügynek s ne
ártson.

Talán emlékezünk még az országgyülésben szóvá tett Ballagi-esetre.
Hogy részben nehéz politikai helyzete, részben társadalmi állása mily
kényessé tették e felszólalást s hogy rnit kockáztatott itt Mócsy, sok

. volna elmondani. De azt tudjuk, hogya megtorlásnak elsöpréssel fenye-
gető hullámait a képviselőház igazságszeretete tette hatástalanná, nem
adta ki őt, mert a köztudatba ment át ezen testületben, hogy Mócsy
egyedül az igazságot, közjót szolgálja, ezért az ellene irányított meg-
torló eljárást zaklatásnak minősítette.

Egyházának hűséges tagja, kiváló harcosa, bátor és okos védelme-
zője és nagy eredményeket elért munkása, .
. Mint állampolgárZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAm in d n y á ju n k példája lehetne. Állampolgári jogait
önzetlenül és kedvvel gyakorolta; s nem volt állampolgári kötelesség,
mit, ha kellett,HGFEDCBAsz ive se n ne teljesített vo ln a . Ő az állampolgári jogot
kötelességnek, i l kötelességet meg jognak tartotta. Hogy ezek itt mind
szín igazságok, csak egy epizódot szabadjon röviden elmondanom az
életéből, 1869 ben Haynald új egyházmegyéjét utazván be, az eltávozott
Mennyei helyébe új embert is keresett. Volt is már kiszemelt je, kit ez
utjában személyesen. is megismerni óhajtott. Ez utjában Adára került,
hol a város Mócsyt bizta meg a zseniális főpap tiszteletére rendezett
fáklyásmenet üdvözlő szónoklatának elmondásával. Hajnaldnak, a világ-
hírü orátornak feltünt a szónoklat s tudakozódott a szónok után. Meg-
tudván; hogy tanító, maga elé rendelte s mert közben sok mást is meg-
tudott róla, egyszerüen meghívta Mennyei tanszékébe. Mócsy vo n a ko -

dott s végül tagadólag válaszolt. A főpap idegeskedése mitsern használ.
Később, a plebános unszolására, a főpap Mócsy önélet- és jellernrajzát
kéri. No hát Mócsy önélet- és jellemrajzánál különösebb aktát nem őriz
magyar levéltár. Mócsy rendre szedte a képzőtanár kellékeit, megfestette
az állás fontosságát és szépségét s azután tételről-tételre kimutatja, hogy
ő erre a fontos állásra alkalmatlan... De Haynald nem azért volt az,
a ki volt, hogy egy ilyen embert elszalaszszon. S hogy mennyire igaza
volt Haynaldnak, a következmények mutatják,

Nagyobb idealistát és hivatásába szerelmesebb embert nálánál nem
ismertem. Égett, lángolt a nevelés eszméinek megvalósításáért. Ezért lett
s z e rk e s z tő is. Nem győzte kivárni a messze jövendőt; tanítványainak
apostolserege az ő ihletével dolgozott ugyan, de rajongó lelke közelebbi '
eredményt akart: ő már a szülők oktatását és nevelését munkálta lap-
jával, S ezen az úton lett politikus is. Neki lassu volt .a tanügyi haladás
és az ennek nyomán fakadó áldások érése; és mert látta, hogy a tan-
ügyet csak más tényezőkkel kapcsolatosan lehet megoldani: politikus
lett s ,a törvényhozó testületbe ment.

Es mikor erői nem birják, asztalhoz ül s ír az iskolák e m e lé s e és
szellemének tisztasága érdekében: S mikor az ülést nem birja s kezéből
kiesik a toll, felnőtt fiának diktálja eszméktől duzzadó gondolatait. Siet,
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sürget, hogya halál meg ne előzze. De, ki annyi akadályon erőt vett,
annyi ellen en diadalmaskodott, munkában annyit megelőzött, a halálon
ki nem foghatott, meg nem előzhette... S eszméi is föld alá kerültek.
Pedig még úgy szeretett 'volna élni; s oly nagy szüksége volt reá kis-
koru árváinak, beteg özvegyének ; annyira nélkülözi. őt a tan ügy és
hiányaészrevehetó a törvényhozásban is.

A kitüzött idő határmesgyéjén érzem csak igazán, mily lehetetlen
munkára vállalkoztam. Mócsy nagyobb méretü szerepléséből pár vonást
hamarosan ide kényszerítettem; de lelkének egész tartaimát, törekvései-
nek egész nagy területét, diadalra juttatott eszméinek sokaságát, a községi
életben a közjóra fordított szereplését, az irgalom titokban jótékonykodó
munkáit, azt a száz meg ezer teendőt, a mire a közjóért vállalkozott s
a mit emberül elvégzett s a miben mind a valódi tanító vehető észre,
itt csak említeni is hosszadalmassá válnék. Hogy e munkásságát mennyire
méltányolta Kalocsa közönsége is, mutatja az, hogya Mócsy-szobor ügyét
községi közügygyé tette s az ujabb utcarendezéskor a tanítóképzőhöz
vezető utcát a nevéről nevezte el.

Emlékét ezek is őrizni fogják; alkotásai azonban megörökítik.
Tisztelt közgyülés! Különösen hangsulyozorn,' hogy Mócsyról nem

emlékbeszédet tartottam, csupán szivemnek dobbanásait követve, fecseg-
tem egyet-mást életem egyik .nemes eszmény képéről. Az emlékbeszéd a
szobrász munkájával azonos. Az emlékállítás moráljátwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBARuskin Velence
kövánek olvasása óta felettébb respektálom. Igazat adok neki a többi
között abban, hogy Velence nem akkor bukott el, mikor döntő csatát
vesztve, világhatalma megtört; hanem bukása művészetének hanyatlása-
val : az elnagyolt alkotások üres frázisaival, a külső látszatért való alko'
tások szaporodásával, az álnagyságok bombasztikus megörökítésévei, a
történelemben megállapított bukás előtt félszázaddal kezdődik. Teszem
ezen önigazolást azért, nehogy valaki e töredéket egésznek tartva, Mócsyt
félreismerje s így éppen én kisebbítsem emlékét, értékét annak, kihez
hasonlót keveset ismertem kortársai közül; s nem szeretnérn, hogy valaki
ezen kevés tétellel bizonyító s még akkora tisztelettel és dicsérettel
szóló megemlékezést Ruskz'n álláspontjáról nézve, üres, bombasztikus
dicshimnusznak itélvén, annak az ügynek, melyet Mócsy oly odaadóan
és lelkesen szolgált, dekadenciáját következtetné. .

Csak pár letépett virágot nyujtottam Mócsy sirjáról, a miért a
tisztelet fényét és melegét és a szeretet harmatát kérem viszonzásul,
hogy szivünkben őrzött emléke, sirjának szép virágai mindig üdén illa-
tozzanak. Dreissiger Ferenc.

Jegyzőkönyvek
a Tanítóképző-intézeti Tanárok Orsz. Egyesületének Budapesten tartott VII. ,közgyülésérő1.cbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1 . J e g y z ő k ö n y v .

1. Előértekezlet 1902. julius hó 3-án.
Jelen vannak dr. Kaudcs János elnöklete alatt: Dezső Lajos alelnök

(Sárospatak), Somogyi Géza (Znió-Váraljá), Krauss Sándor (Kolozsvár),
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CseprefJhy Endre (Félegyháza), dr . Weseely Ödön (Budapest), BÜtenbinder

Miklós, Horvay Ede, György Aladár, Hegedűs Paula, Hégér LUjza, Eitner
MilIa, NakY László, Sztankó Béla (Budapest), Pá rvy Endre, Blumenfeld
József (Znió-Váralja), 7ankó László (Pápa), Mohar József (Győr), Margita z'

József, Dékány Mihály (Csáktornya), Simkó Endre, Papp József, Kapi
Gyula (Sopron). Nagy József, P Nagy Zoltán (Debrecen), Szől/ősi
István (Arad),HGFEDCBAB e id n v» Tivadar (Pozsony), Ba lázs Endre (Znió- Váraija),
Németh Sándor (Budapest), utóbbi jegyző.

1. Elnök az ülést megnyitván, üd vözli a megjelent egyesületi
tagokat.

2. Sztankó Béla főtitkár előterjeszti a közgyülés tárgysorozatát,
mely az alapszabályoknak megfelelőleg az egyesület közlönyének juniusi
számában is közöltetett ; a juliusi szám ban pedig a közgyülés elé ter-
jesztendő határozati javaslatok is közzététettek.

Tárgysorozat : I. nap, julius hó 4 én d. e. 9-1.
o 1. Elnöki megnyitó.

2. Mócsy Anta l emlékezete. Emlékbeszéd, tartja Dreisziger Ferenc.
'3. A gyermek-p'sychologz'a helye a tanztók szakszerű kiképzésében.

Előadó: Pethes János.
4. A gyakor lóz'skola sserueste s a gyakor la tz' kiképzés. Előadó ;

Dezső Lajos.
J I. nap, julius hó 5·én d. e. 9-1.
1. Titkári és pénztári jelentés .

. 2. Tisztviselők és választmányi tagok választása.
3. A tanítóképesítő vzzsgá la tok tagozódása . Előadó: Mohar József.
4. Indítványok.
Az indítványokra vonatkozólag főtitkár jelenti, hogy Nagy László

a tanítóki!pző-intézetz' taná rok képzése és képesítése tárgyában, Somogyi

Géza pedig a tanítóképzők szakjelügyelete tárgyában jelentett be indít-
ványt. Ezeken kívül az iglói tanítóképző tanárkara a következő indít-
ványt jelentette be:
. Mivel kivánatos volna, hogyatanítóképzés munkásai a tanító-
képzés összes ügyeire nézve lehetőleg egyöntetű elvekben álIapodjanak
meg, mivel továbbá szükséges, hogy az egyesület munkássága rend-
szeres, összhangzatos és minden oldalú legyen, azért helyénvalónak
látná a tanári kar, ha az egyesület a tanító képzés összes általános és
részletes ügyeit magában foglaló rendszeres munkatervet tűzne ki, mely
egyesületi munkásságunkat vezetné. Evégből indítványozzuk, hogy a
választmány a f. évi közgyülés egyik tételéül ezt tűzze ki'

"Az egyesület munkaterve. "
Ez indítvány előadására az iglói tanárkar kebeléből előadó nem

vállalkozván, ez- indítvány vagyelnökileg lenne előterjesztendő. vagy-
előadó hiányában - a napirendről le volna veendő. Végül Nagy Sándor
aradi- állami tanítóképző-intézeti tornatanár a következő indítványt ter-
jeszti elő:

"Keresse meg a közgyülés a nm. vallás- és közoktatásügyi minísz-
teriumot az iránt, hogy az összes hazai tanítóképző-intézetekben heten-
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kint három rendszeres tornaóta és hetenkint egy játékdélután tétessék
kötelezővé. "

Az előértekezlet a közgyülés tárgysorozatát változtatás nélkül el-
fogadja.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI

Az indítványcik közül napirendre tűzi: Nagy L., Balázs E., Somogyi
Géza felszólalása után awvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAtaná rkepzésre vona tkozót (előadója Nagy László)
és Somogyi G., Csepreghy E., Krausz Sándor és Kovács János hozzá-
szólása után a szakjelüg)leletre vona tkozó indítványt is (előadója So-
mogyi Géza).

ElIenben Mohar József felszólalása után az iglói tanártestület indít-
ványát nem tűzi ki.

Nagy Sándor indítványára v.onatkozólag határoztatik : hogy az
indítvány a választmányhoz utasíttatik. .

3: Főtitkár jelenti, hogy az egyesületbe való belépésre az utolsó
választmányi ülés és a közgyülés közti időben jelentkeztek Karsay Jolán
(tanítónőképző-intézeti igazgató Győr), Blumenfeld József (gyakorlóiskolai
tan. Znió- Váralja). .

Az előértekezlet a jelentkezetteket örömmel igtatja rendes tagjai
sorába.

4. Elnök jelenti, hogy a miniszter úr magas személyének közgyü-
Iésünkön leendő képviselőjéül dr. Axaméthy Lajos miniszteri tanácsos,
a tanítóképzők ügyosztályának vezetőjét, küldte ki.

Örvendetes tudomásúl szolgál.
5. Simkó Endre kérdést intéz az iránt, hogy a választmány a

kolozsvári közgyülés által feladatává tett önképzőköri minta alapszabályok
elkészítés ének eleget tett-e?

Főtitkár erre nézve jelenti, hogy az alapszabály-tervezet készen
van s az őszi választmányi ülések egyi kén elő fog terjesztetni.

T u d o rn á s ú l szolgál.
6. Kiküldetik a közgyülésen megválasztandó tisztviselőket és választ-

mányi tagokat kijelölő bizottság; tagjai: Csepreghy Endre elnöklete alatt
Szől/ősi István, Kapi Gyula, Krausz Sándor; a bizottságban hivatalból
résztvesznek : Nagy László és Sztankó Béla.

7. Kiküldetik a pénztárvizsgáló bizottság; tagjai: MargZta i József
elnöklete alatt Sz·mkó Endre, Ba lázs Endre és Belányi Tivadar. Hivatalbór
részt vesz benne Horvay Ede.

8. Moha r József indítványozza, hogy Karsay Sándor elhúnyt
dunántúli ev. ref. püspök felett: kit a tan ügy terén szerzett érdemeiért
egyesületünk tiszteletbeli tagjává választott, a legközelebbi közgyülésen
emlékbeszéd tartassék.

Az előértekezlet az indítványt elfogadván, az emlékbeszéd megtar-
tására Kapz· Gyula egyesületi tagot kéri fel.HGFEDCBA

9 . Nagy László a tanítóképző-intézeti tanárok fizetése ügyében
terjeszt elő indítványt. Küszöbön lévén az állami tisztviselők fizetése
rendezésének kérdése, időszerűnek látná, ha a közgyülés is foglalkoznék
e kérdéssel, a mennyiben a képző-intézeti tanároknak is van ez ügyben
kivánni valójuk. Az ügy a közgyülés által a választmányhoz lenne uta-
sítandó, mely a teendők módját meghatározná.



Kovács János.. Dezső Lajos, Krausz Sándor és Sztankó Béla fel-
szólalása után az indítványelfogadtatik s annak a közgyülésen leendő
előterjesztésére főtitkár kéretik fel.

10. Egyéb tárgy nem lévén, elnök a gyülést berekeszti.

Jegyzette :wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBANémeth Sándor .

titkár.
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I I . J e g y z ő k ö n y v .

Közgyülés 1. nap, 1902. julius 4 én.

Jelen vannak dr . Kovács János elnöklere alatt: dr . Azaméthy Lajos
miniszteri tanácsos, Neményz' Imre osztály tanácsos, dr . Verédy Károly,
Komáromy Lajos, Nagy László, Kapt Gyula (Sopron), dr . Ba ló József,
Lubinszky Emilia, Keményfy Kálmán (Esztergom), dr . Veseely Ödön,
Dezső Lajos (Sárospatak), Krause Sándor (Kolozsvár), Hajós· Mihály,
Urbá llyi József, Iuanits Lajos, Sziklá s Adolf, Adler Simon, Folenta Lajos,
Szől/ősi István (Arad), Róna i Sandor (Léva), Kun Alajos, Boga Károly
(Déva), Grész Ernő (Temesvár), Kádá r Lajos, Miklós Gergely, Krick
Jenő (Léva), Kárpá ti Ernő (M.-Sziget), Dékány Mihály, BZttenbinder Miklós,
Ja skó Károly. Petreudes József (Kalocsa), Guzsvenz'tz Vilmos (Esztergom),
Láng Mihály (Léva), dr . Havas Gyula, Ember Károly, Sebestyén Gyula,
Mészá rus Jenő (Temesvár), Csepreghy Endre (Félegyháza), Somogyi Géza
(Znió-Váralja), Mo/za r József (Gyár), Beér Ferenc (Eperjes), Gerha rdt
Béla (Eperjes), Sa rudy Ottó (Pápa), Nagy József (Debrecen), Nagy Zoltán
(Debrecen), Margita i József (Csáktornya), Simkó Endre (Sopron), Ba lázs
Endre (Znió-Váraljá), Sla jchó Mihály (Eperjes), dr . Kiss Áron, Horoay
Ede, Snasei Ferenc, Pá rvy Endre (Znió-Váralja), Fa rea s Sándor, Pethes

János (Csurgó), Péter fy Sándor, dr . Herrmann Antal, Sztankó Béla,
Németh Sándor.

- 1. D r . K o v á c s J á n o s elnök a következő megnyitó beszédet intézi
a közgyüléshez :

Tisztelt kösgyülés! Legutóbbi, kolozsvári közgyülésünk első vidéki
közgyülésünk volt. Egy minden tekintetben szerenesés kezdeményezés
volt az, mely arra ad ösztönt, hogy rendre fölkeressük összejöveteleinkkel
a többr tanítóképző székhelyeket is. Hogya mai, mindjárt utána követ-
kező közgyüléssel mégsem követtük ezt az ösztönzést és BudapestenZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
g y ű ltü n k össze, annak oka, hogy ide hívott bennünket egy másik sze-
renesés kezdeményezés, mely utolsó összejövetelünk óta létesült. Ertem
a tanítóképző taná rok seiineti tanfolyamá t, mely a mult évben már álta-
lános érdeklődéstől fogadva megkezdetvén, az idén még fokozatosabb
érdeklődéssel várva folytatódik.

Szellemi előhaladásunknak egy uj forrást nyitott ez intézményben
a tanügyi kormány gondoskodása. Nem akarok abba a nem éppel) ritka
tévedésbe esni, hogy a tanárok szüneti tanfolyamában a továbbképzésre
ö'sztö'nző intézményt lássak. Inkább arról vagyok meggyőződve, hogy
a kiknek nem szokásuk önmaguknak folytonos továbbképzése, azokat
egy-egy ilyen rövid alkalom sem szoktatná arra; sót az ilyenelé okulást
is vajmi keveset meríthetnének egy kéthetes vakációi iskolásdiból, s
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okulást nem látván, a legelső alkalommal kedvük menne tőle. Ellenben
azoknak, a, kik szaktárgyuk tanulmányozásában folytonosan benne él-
nek, nagyon élénken kel! érezniök azt a fölüdítő hatást, a melyet könyv-
tanulmányaik közben egy-egy kiváló szaktudóssal való eleveri. és köz-
vetlen érintkezés kifejthet ; a ki próbálta, tehát tudja, hogy mekkora
fáradsággal jár a tudomány időszaki haladásának adatait innen- onnan
összeszedegetni, milyen nehéz így kikerülni a hézagokat, s mennyire ki
van téve a tiszta autodidaxis a tévedések veszedelmének, az hálásan
fogadja és készséggel ragadja meg az alkalmat, a midőn egy szakember
készen összeállítva, tömören és biztos tájékozottsággal állítja elébe azt,
a mit keresett. Az ilyenekre nézve a két heti idő is megerősítést, meg-
igazítást, szempontok tisztázását, sőt új szempontokkal való gazdagodást
is eredményezhet. A tanítóképző tanárság ilyen természetű szükségérzete
hozta létre a mi tanfolyam un kat. Erről tanuskodik a nem csupán előze-
tesen mutatkozó nagy érdeklődés, hanem főleg az, hogy a résztvevők
érdeklődése a kurzus folyamán folytonosan fokozódott és nem szűnt meg
annak befejeztével sem, mert az első tanfolyam eredményei többszörösen
földolgoztattak.

A magunk szükségérzete lévén irányadó ezen tanfolyamok rende-
zésében, természetes, hogy azok megfelelőbbet is adhatnak, mint egy-
egy esetleges külföldi tanfolyam. Mindig az adható bennök, a mi a
tanítóképzők tanárságát az idő szerint leginkább foglalkoztatja, s a meg-
levő tárgyi érdeklődés fölhasználása és kielégítése mindig biztosítja a
tanfolyamok eredményességét. Nem akarom ezzel azt mondani, hogy
tanfolyamaink fölöslegessé teszik a külföldi tanfolyainok látogatását,
főleg pedig nem a külföldi .tanulmányútakat. Ezeknek megmarad egy
itthon nem pótolható sajátságuk, az, hogy alkalmat adnak a külföldi
viszonyoknak közvetlen szemlélet útján való megismerésére. Ezzel azon-
ban az ilyen külföldi tanulmányok célja is meg van szabva és meg-
szorítva, és nem fogjuk az önképzés azon eszközeit, a' melyekhez itthon
megfelelőbb alakban férhetünk hozzá, a külföldön keresni.

Még egy jellemvonását akarom kiemelni tanfolyamainknak, olyant,
a melyik azt. a szellemet segít kifejleszteni, a melyiknek ápolása Egye- ,
sületünknek is egyik főfeladata: a kartársi összetartás szellemét, a közös
hivatás emberei között a közös hivatásérzet megerősítését.és uralomra
jutását. A tanfolyamokat rendező közoktatásügyi kormánya magyar
tanító képzés minden munkása előtt megnyitotta a hozzáférés útját, s a
tanítóképzőket fenntartó egyházi hatóságok hasonló készséggel mozdí-
ro trá k elő, hogyalkalmazottaik a tanfolyamon résztvehessenek. A min-
den oldalról készséggel adott, egyetértő támogatás hatása meglátszott
már az első tanfolyamon, a melyen hazánk mindenféle jellegű tanító-
képző intézeteinek alkalmazottai találkoztak össze és fáradoztak együtt,
összeforva a legnemesebb munkában. Hála és köszönet illeti ezért úgy a
magas közoktatásügyi korrnánvt, mint a főtisztelendő egyházi hatóságokat.

Azonban tisztelt közgyülés! a most említett intézmény, bár magá-
ban is igen nagy jelentőségű, de még sem a legfontosabb mozzanata az
utóbbi pár évben a tanítóképzők életének. Kiadatott awvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBArendta r tá si sza -
bá lyza t, elkészült s a közel jövőben kiadásra vár a tanterv; a melyet
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azonban már kiadása előtt is mindnyájan jól ismerünk. Hiszen mind-
kettőnél követte miniszterünk azt a bölcs szokását, hogy alkalmat adott
minden érdekeltnek a készülő javaslatokhoz hozzászólani. Még sohasem
történt meg az, hogy egy dologban sok érdekeltnek csupa egyféle
véleménye legyen, itt isZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAm e rü lte k fel véleményetrérések. de abban álta·
lános a megegyezés, hogy a rendtartási szabályzat szerencsésen egyesíti
a rend követelményeit a szabadság szellemével és hogy az iskola leg-
illetékese bb rendtartó testületének: a tanári karn ak a hatóságát a lehető-
ségig kibővítette; a tantervre nézve pedig, hogy az. a feladatokat szaba-
tosan írja körűl, biztos medret szab a tanítás irányának, a mi - te-
kintettel arra, hogy a tanítóképzők tanulmányi rendszere még eddig nem
alakulhatott ki hagyományszerűen - elsőrendű szükség volt. Az utolsó
évek arról is meagyőztek. hogy anyagi ügyeink gondozása biztos kezek-
ben van a közoktatási kormánynáL Ez irányban tehát nem nyugtala-
nítva, teljes figyelmünkkel fordulhatunk hivatásunk betöltése fele. ÉscbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi t t

is biztos úton járhatunk, mert hiszen a rendtartás és a tanterv együttesen
a tanári munkálkodás egész körét fel ölelik és szabályozzák. Mi sem áll
tehát útjában annak, hogy ezen kész kereteket hivatásérzetünk és tudá-
sunk értelmében duzzadó, gazdag tartalommal töltsük meg, s a kedvező
külső fejlődést egy visszaesést vagy ingadozást többé nem ismerő belső
fölvirágzassá alakítsuk.

Igaz, hogy ez utóbbi mozzanatokwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAMzvetlenűl az állami tanítóképzőkre
vonatkoznak, de a mint tapasztaltuk azt, hogy a rendtartás intézkedéseit
ugyanabban a szellemben alkották meg más hatóságok is, úgy nem
kételkedem a felől, hogy a tanterv is nem csupán az állami intézetek-
ben fog a tanítóképzés javára érvényesülni. Valamint remélni merem azt
is, hogy az anyagi gondoktól való fölszabadulás a nem állami kartársak-
tói sem késhetik sokáig, akár a fenntartó hatóságok, akár az állam
remélhető támogatása folytán.

- Az a mitől a keretek nek éleitel való kitöltését várjuk: a hivatás-
érzet es ügyszeretet, egyformán megvolt és megvan állami és nem állami
alkalmazottakban Egyesületünk az, a melyik ezen közösségnek organuma
kivánt lenni és egyesületi életünk a bizonyság rá, hogy tudott is azzá
lenni. Az évek során egy alkalommal fölmerült secessziós próbálkozás
éppen arra volt jó, hogy dernonstrálhassuk, miszerint a különválási
törekvéseknek nálunk nincs talaja, hogy mi együtt akarunk maradni. Es
csakis ez lehet a helyes. Egy állami szinezetű egyesület, a míg egyfelől
nehezen kerü1hetné ki azt a veszélyt, hogy teljes függetlenségét nem
tudja megőrizni, s még nehezebben a függés gyanúját, másfelől tanító-
képzésünk fejlesztésére sem hathatna annyira altálánosan, mert hiszen
tanítóképző-intézeteínk 2/3·á t az egyházak tartják fenn. Hasonló vesz,e-
delem fenyegetne egy felekezeti alapon s z e rv e z k e d ő egyesületet is. Es
egyik sem volna abban. a helyzetben, hogy a maga véleményét, mint
országos k özvéleményt respektálja úgy önmaga, valamint respektáltassa
masok által.

. Nem is látok az Egyesület illetékes működési körében olyan föl-
merülhető okot, mely az együttműködés eme nagy előnyeit kockáztat-
hatná. Mert igaz ugyan, hogy a kulturális kérdéseknek sokféle politikai
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vonatkozásaik is vannak, s vannak különösen a tanítóképzés terén, ugy
hogy ezeknek tárgyalása közben alig kerülhető el egy-egy átsikamlás a
politika területére, s az IS igaz, hogy a magyar ember különösen nehezen
tudja magát visszatartani az ilyen átsikamlásoktól, de mindezekkel szem-
ben az is igaz, hogy az efféle. csak időszerű suffíxuma lehet a mai munka-
körünknek, nem pedig a lényege. A lényeget, a magyar nemzeti tanító-
képzés fejlődésének ügyét, mindig meg fogja tudni szabadítani a mi közös
ügyszeretetünk a ráragadt suffixumoktól,. hogy azok közűl a maga tisz-
taságában kiemelkedve, érvényesüljön. Es ha. az ilyen, lényeghez nem
tartozó kinövéseket kerülni igyekszünk, vagy ha teljesen el nem kerül-
hetnők. akkor utólagosan kiküszöböljük, akkor abban, a mi rnűködésünk
lényegeképen 'megmarad, minden jellemvonás, csak az együttműködésre
ösztönözhet és semmi a különválásra, Mindnyájunkat az a nemes törek-
vés lelkesít, hogy hazánknakwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAerényekbm gazdag tanítói nemzedéket nevel-
jünk. És lehetne-e erényesnek tekinteni az olyan nemzedéket, a melyből aká r

a va llá sos érzés, aká r a ha sa sseretet hiányzz'k? A vallás, a mely minden
erényt megnemesít és megszentel, a hazaszeretet, a mely az á ld o z a tra

kész hivatásteljesítés energiáját oltja belénk. Nem, tisztelt közgyülés! akár
az állam, akár az egyház bizott meg bennünket, mi mindnyájan ugy
érezzük, hogy megbizatásunk ilyen tanítónemzedék nevelésére szól, s
ezen közös megbizatásunk érzete előtt eltörpül minden szétválasztó
mozzanat s eloszlik mint a nyári felhő az örökké izzó nap hevétől.

Fogadják mindazok, a kik e nemes hivatás közös munkájára macbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
i t t összegyűltek, szivem mélyéből fakadó üdvözletemet, . s ezzel isten
segítségét kérvén munkánkra, a közgyülést megnyitom. (Eljenzés.)

2. Elnök jelenti, hogy a vallás- és közoktatásügyi miniszter .ű r

személyének közgyülésünkön való képviseletéveI dr. Axaméthy Lajos
min. tanácsos urat, a tanítóképzési ügyosztály nagyérdemű vezetőjét,
volt kegyes megbizni, kit a közgyülés nevében legmelegebben üdvözöl.
(Eljenzés.)

3. D r . A x a m é t h y L a j o s min. tanácsos a nagymélt. v a llá s - és köz-
oktatásügyi miniszter úr nevében a következő szavakkal üdvözli a köz-
gyülést: "A vallás és közoktatásügyi miniszter úr ó nagyméltósága
magas személyének képviseletéveI engem kegyesen megbízván. e minő-
ségemben az elnök úr sziv es ü z v ö z lő szavaiért mindenekelőtt köszönetet
mondok. Igazi lelki örömmel ragadom meg az alkalmat hogy kegyelmes
megbizom és a magam nevében is az egybegyűlteket üdözölfem. Kivánom,
hogy a jelen közgyülés is, melynek tárgysorozata igen fontos pedagógiai
kérdéseket ölel fel, ama nagy horderejű kérdések sikeres megoldásában
eredményt érjen el. Mégegyszer üdvözlöm a nagyérdemű elnök urat és
az igen tisztelt tagokat (Lelkes éljenzés.)

4. D r e is z ig e r F e r e n c Mócsy Antal, egyesületünk elhúnyt alelnöke
fölött tart emlékbeszédet. (Lásd a M. T. jelen számában.)

A közgyülés lekötött figyelemmel hallgatta végig az emelkedett s
a szeretet meleg hangján tartott megemlékezést s végeztével szónoknak
köszönetet szavazott.

5. Elnök jelenti, hogy Karsay Sándor dunántuli ev. ref. püspök,
kit a tan ügy terén szerzett érdemei elismeréseü! egyesületünk is tisztelet-
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beli tagjává választott, elhúnyt. Indítványozza, hogy róla a legközelebbi
közgyülésen megemlékezés tétessék.

A közgyülés elnök indítványát egyhangulag elfogadván, az emlé-
kezés megtartására Kapi Gyula egyesületi tag kéretik fel.

6.cbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAP e t h e s J á n o s "A gyerrnek-psychologia helye a tanítók szak-
szerű kiképzésében" cimű előadását tartja meg.

Hozzászóltak : P e t r o v á c z J ó z s e f igazgató (Kalocsa):
Tisztelt közgyülés! Részemről elismeréssel adózom azon buzgóságért

és törekvésért, melyet a t. előadó a szönyegen levő tétel megérlelésében
kifejtett. Ide vonatkozó tanulmányai sok hasznosat foglalnak magukban
s a mai előadásából is okulást meríthetnek azon pedagogusok, kik a
lélektan és a neveléstan elméleli művelésévei behatóbban foglalkoznak.
Nem számítottam azonban arra, s azt ki kell jelentenem, hogyat. előadó
fejtegetéseiben az anyagelvűség oly szélsőségeivel találkozunk, amely
szélsőségek Darvin tanaira ernlékeztetnek..

Én, mert a keresztény philosophia álláspontját teljes meggyőződé-
sernből osztom, a fajkeletkezés törvénye ellenében a világrend erkölcsi
tökélyét abban látom, hogy az alsóbb rendű lények tulajdonságai a
felsőbb rendű lényekben ugyan előfordulnak, de tökélyesebb alakban és
e mellett a felsőbb rendű lények, oly - ezektől eltérő - lényeges
tulajdonsággal is birnak, a mely mivoltukat megállapítja, nem fokozati-
lag, hanem lényegileg. Innen van az, hogy az ember, mint a teremtés
koronája a természet összes' képességeit egyesíti ugyan magában, de a
mi őt az érzéki világ fölé helyezi, az az isteni szikra, mely kizárólagos
sajátja. Az ember, mint érzéki s szellemi lény a képzésnél, a nevelésnél,
a nevelés legalsóbb fokán, midőn, csaknem kizárólag a szoktatás szerepel,
mint nevelési eszköz, még ekkor sem hasonlítható össze az állati élet fejlő-
désével, mert ha ezt elfogadjuk, akkor az, a mit szellemnek nevezünk, nem
egyéb, mint a fejlődés különböző fokú nyilvánulása. Rám pedig a tisztelt
előadó fejtegetéseinek egyik része olyan natást tett, mintha a Monizmust,
tehát az anyagelvűséget s ezzel a fajkeletkezés törvényét lehető nek tartaná.
Én az emberben a dualizmus elvét vallom, mint egyedül helyeset, s az
embert, mint a nevelés tárgyát ily szempontból vizsgálom s kivánorn
vizsgáItatni. Ha a lélek és a test közötti viszonyt úgy tekintjük, ~nt
az erő és az eszköz viszonyát, tisztában áll ellőttünk a fejlettebb test-
nek jelentősége a lelki működéseknél Ennyit kivántam mondani, hogy
miként óhajtom a magam és elvtársaim részéről felfogni az embert, mint
a nevelés tárgyát.

Hogy az emberi lélek minél alaposabb buvárlatára a leendő taní-
tókat serkenteni kell, hogy őket a lélektani kutatások módjaival meg
kell ismertetni, ez valami természetes s a tisztelt előadó köszönetet érdemel
azért, hogy az iltetékes szakköröket tiszteletre méltó kitartással buzdít ja
eme teendőik minél alaposabb teljesítésére, de ezen kérdést nem szabad
oly alakban előtérbe tolni, mintha a tanítóképző eddig mitsem vagy igen
keveset tett volna a .célból, hogy tanítványait e részben kiképezze. Az
eddiginél többet tehetünk, ezt a dolgok természetesZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAte jlő d é s e is úgy
kivánja, de hogy eddig sem hanyagolta el a tanítóképző a leendő taní-
tók ily irányú kiképzését, azt a tanterv is eléggé bizonyítja. Hisz a tan-
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tervben ott szerepel a lélektan, a lélek törvényeire fektetett elméleti
neveléstan; ezeknek fejtegetése, tanulmányozása mire is vezetne egyébre,
mint éppen a gyermeki lélek megismerésére.

A mi a lélek buvárlásának módszerét illeti, ebben sem értek egyet
a tisztelt elóadóval. Ó az induktív módszert túlságosan elótérbe tolja
akkor, midőn már a másodéves tanítójelöltekkel megfigyeléseket végez-
tet, vagy végeztetni kíván a gyermekeken, s ha jól értettem ezen meg-
figyelések konzekvenciáit is a tanulókkal akarja levonatni.

Ily általános ításra a tudomány terén csak a tudósok képesek. Hogy
valaki sikerrel végeznessen lélektani szempontból eredménye", megfigye-
léseket, kell, hogy alélek metafizikai ismeretével is birjon. En részem-
ről a tanítóképzóben a lélektani ismeretek gyűjtésében a deduktív mód-
szert oly mértékben nem mellőznérn, mint a mily mértékben azt a most
élvezetlel hallgatott, előadás kivánni látszik. A tömegek megfigyelése
lélektani szempontból egyre nagyobb jelentőséggel kezd birni a' tudósok
körében és a nép-pszichológia egyre nagyobb tért kezd hódítani. Az
iskola, mint kis állam nagyon alkalmas az ugyanazon hatás alatt álló
tömegek megfigyelésére és ezen megfigyelés általánosabb, s mert inkább
a lényegre vonatkozik, tehát 'k ö n n y e b b is.

A tanítóképző gyakorló iskolájában eddig a jelöltet nem az egyes
gyermekek különösebb megfigyelésére, hanem inkább a tanulók seregé-
ben a fegyelmezés és tanítás eredményének megfigyelésére voltak utalva
és én ezt reszemről megfelelőnek találom.

Még csak azt kivánom megjegyezni, hogy a lélektani megfigyelé-
seknél a gyermeki lélek-féle megkülönböztetést nem osztom. Ha lélek-
tanról van szó, akkor az ember lelkéről beszéljünk. Ezt tartom helyes-
nek. Az meg éppen nem helyes, külön specifikálni a magyar gyerek
lelkét. A magyar gyerek véralkatáról, a csaladi nevelésben szerzett szo-
kásairól szólhatunk, ezek az Ő nemzeti, társadalmi tulajdonai, de lényegé-
ben a lelke minden embernek egy és ugyanaz. Hogya gyermekből jó
magyar embert nevelhessünk, a nemzeti szokásokat, a nemzetnek nagy
feladatait kell megfigyelnünk, s ezeket kell a gyermek nevelésenél szem
előtt tartanunk, sekkor jó magyar hon polgárokat fogunk adni a hazá-
nak. Igy fogván fel tisztelt közgyülés a dolgot, részemről a tisztelt elő-
adónak javaslatát általánosságban sem fogadhatom el. .cbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

D r . B a ló J ó z s e f : Eddig csak egy felszólaló szólott, s máris látjuk,
mily nagy ellentétek vannak, e kérdés felfogásában közöttünk. Ez ellen-
tétek kiegyenlítésére pedig egyhamar nem is gondolhatunk.

Azért különösen méltányolom felolvasónak azon utolsó kijelenté-
seit, hogy az eszközök megválasztásában, a sorrend megállapításában
tévedhetett s ennélfogva ezeknek véglegesebb elintézését a választmányra
bizza.

Magam is úgy vagyok meggyőződve, hogy aki a psychologus
cimére jogon tart, annak a gyermeki lélek fejlődésének vizsgálását, ha
nem pedagógus is, akarni kell. S habár a gyermeki lélekről példáú]wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Comenz'usnak is szép ismeretei voltak, mégis a gyermeki lélek alaposabb
kutatása a mai pedagógiai munkásságunkban nem eléggé emelkedik ki.

Ahhoz, hogy a gyermekpsychologiai kutatások valamelyes módja
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a tanítóképzőbe az eddiginél alaposabban, nagyobb súlylyal bevitessék,
hozzá járulok. Tűzzük ki ezt, mint célt,' de óvakodjunk az .eszközökre .
vonatkozó és absolut értéket játszó megállapodásoktóI, határozatoktól.

Ingó talajon áll még e tudomány. A psychologfában általában is
alig van két tudós, a ki teljesen egy felfogású volna. S a tudomány

. maguk között a tanítóképző-intézeti tanárok között sem elég mértékben
elterjedt. Ha tehát a gyermek-psychologiai vizsgálatokra nézve egy hatá-
rozott módszert akarnánk megállapítani, csak annyit jelentene ez, hogy
szerkeszszünk hamarjában egy tudományos értékű, egységes psychologiat.

Legegyszerűbben tehát úgy cselekszünk, ha az előadó úr elvi elő-
terjesztéseit, mint messzi célt elfogadjuk, de a részletek, eszközök, mód-
szer általános megállapításában kereket kötünk. Annyival is inkább,
mert az 1. és II. éves növendék nem folytathat oly kutatásokat, a milye-
neket Pethes neki száno Nem is nagyon ér rá, éppen úgy nem a gya-
korló iskolai tanító.

Véleményem szerint tehát folytassuk a gyermekpsychologiai kuta-
tásokat, keressük módszereit, tegyük, ha lehet általánossá intézetűnkben ;
a választmányt .bizzuk meg az ügy ébrentartásával, de ne k ö s s ü k meg
a kezét, a rmg eljön az ideje, hogy módszermegállapításról lehessen
szó. Addig az ügy .főkép a külön kedv és képesség dolga legyen.

Egyszersmind kéressék fel a miniszterium, hogy a tanítóképző-
intézeti tanárok nyári' tanfolyamának tárgyai közé iktassa be állandóan
a psycbologiának külön a gyermeki lélekre vonatkozó vizsgáló módszereit
és eredményeit is.cbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

N a g y L á s z ló : Petrovácz tagtársam nyilatkozott az állati és emberi
lélek viszonyáról, leghelyesebb, ha ezen a téren nem bocsátkozunk
spekulatióba, hanem a puszta tényeket vizsgáljuk. Azért én nem is bo-
csátkozom elméleti fejtegetésbe, mint azt előttem szólók tették, hanem

c utalok egy közleményre, a mely a Természettudományi Társulat egyik
füzetes vállalatában, az Állattani Közleményekben jelent meg a tavaszszal.
Ebben szerző dr. Gorka Emil összefoglalja az állatok lelki életére vonat-
kozó legfőbb kutatásokat a legfejletletlenebb, az egysejtű állatoktól a
legfejlettebbekig. (Közbeszólások : Mi az álláspontja?) Tessék I elolvasni.

Még egy másik tévedést kell helyreigazítanom. Petrovácz t. tagtárs
úr elítéli a gyermekek tanulmányozását a képzőintézetekben s a helyett
a nép életjelenségeinek megfigyelését ajánlja. Ez tévedés, mert egyik a
másikat nem helyettesítheti, hanem kiegészítheti. A néplélektan és gyermek-
lélektan oly viszonyban van a pedagógiánoz, mint acél és az eszköz.
A néplélektan jelöli a nevelés cetját, a gyermeklélektan a módszerekhez
juttat. Ezért mindakettő szükséges. Nagyon fontos, hogy megállapítsuk
hazánkban a magyar nép faji tulajdonságait, egyéni jellemvonásait, egy-
szóval a magyar nép lélektanát. Azonban ez nem lehet feladata a tanító-
képző-intézetnek, mert ehhez nem elég a néprajzot, a népnyelvet, a
közmondásokat tanulmányoznunk, hanem vizsgálatainkat az egész magyar
irodalomra, a történelemre, különösen a közjog fejlődésére is ki kell
terjesztenünk. Hiszen Schneller István, a kolozsvári egyetem tanára, csak
a közmondások alapján foglalkozott .az Athenaeum cimű folyóiratban a
kérdéssel, s ez a s z ü k tanulmányi kör is évek munkájába került. A



rZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 4 5 7zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

néplélektani kutatások eredményeit tehát ismernünk kell és fel is kell
használnunk, de ilyen megfigyelések ki vannak zárva a tanítóképző.
intézetből.

A gyermeklélektani megfigyelésekkel azonban foglalkozni kell a
tanítóképző-intézetekben, mert ennek módszere nem' oly bonyolult és
erre nagy szükség van. A gyermeklélektani megfigyelések hasznát én az
iskolában abban látom, hogy azok felköltik s állandóan, ébren tartják az
érdeklődest a gyermek iránt. Az oktatásban a figyelem a tudományok-
tói a gyermek felé is terelődik s a tudomány érdekeit a gyermekfejlődés
érdekeinek fogjuk alárendelni. A gyermeklélektan művelésének másik
hasznát abban látom, hogyaneveléstudományt át fogja alakítani induktív
tudománynyá, mert körébe tartozik azon fejlődések kutatása is, a melyek
a gyermekben a nevelői hatások következtében származnak. Nemcsak
azt fogjuk keresni, hogy mitwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAkell tenni, hanem, hogy az iskolában,
családokban, a társadalom különböző csoport jaiban hányféle eljárást;
módot szoktak követni valamely tulajdonság, pl. a bátorság kifejlesztésére.

. Nagyon fontos annak eldöntése, mit és miként figyeljünk meg.
Nézetem szerint a leghelyeseb az iskolákban, főleg a gyermek egyéni-
ségének kikutatására szorítkozni. Ebből közvetlen haszna van a peda-
gógia gyakorlatának. A tudománynak művelése exakt módszerekkel már
távoli cél. A gyermek egyéniségének megismerését kell a gyakorlóiskolá-
ban is a megfigyelések- céljává tenni. Erre szolgál a törzskönyv vezetése.
Legyünk azonban óvatosak, hogyatanítónövendékek nehogy alkalmat-
lanok legyenek megfigyeléseikkel a gyermekeknek. A gyakorlóiskolai
tanító mindenesetre vezessen törzskönyvet a gyermekekről, s közölje
annak tartaimát a tanítónövendékekkel. Néhány kiválóbb negyedéves
növendék szintén megbízandó önállóan ilyen törzskönyv vezetésével.
A gyakorlóiskolai tanító feladata leend a maga adataival nyilvánosan
egybevetni a tanítónövendékek adatait.

-Az exakt tudományos vizsgálatokkal csak szakképzett pedagógusok
foglalkozhatnak. Engedjék meg, hogy, erre nézve szíves figyelmükbe
ajánljam dr. Ranschburg Pál szekrényét, a mely a tudat jelenségeinek
vizsgálatára a legszabatosabb s legkevésbbé bonyolult eszköz s aránylag
olcsó is; valamint az ő emlékezetvizsgáló módszerét, a mely szerfölött
egyszerű s mégis meglepő eredményeket lehet vele elérni. .

Fogadjuk el az előadó úr javaslatai nak elvét; a részletek meg-
oldásat hagyjuk az egyes tanítóképző intézeteknek. .•cbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

G u z s v e n it z V i lm o s : Midőn felszólalok, becses türelmüket kérem,
ha hosszabb leszek, vagy sorrendet nem tartok. Mindjárt felszólalásom
elején kijelentem, hogy habár Baló igazgató úr nem így fogta fel e
kérdést, mint én, de az ő érvelését elfogadom. Ugyancsak elfogadom
Petrovácz úr érvelését is, ki a dolgot a keresztény filozófiával világitotta
meg. Baló úr megjegyezte, hogyaképezdei tanárok nem tanulmányozzák
eléggé a lélektant. Ezt én is látom.

S a kikről azt hiszszük, hogy a legjobb pedagógusok, rendszerint a
legrosszabbak. Értem ez alatt az édesanyákat, mert ő előttük az ő gyer-
mekeik mindenik egy-egy angyal.

A modern lélektanok tú ls a g o s részletező felosztása, annak az irány-
Magyar Tanítóképző, 3 2
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nak a következrnénye, mely a tudományban uralkodik. _Az az óriási
analizálás, mely a tudományt a legkisebb részekre szétszedi és az
individualizmus nak veti meg az alapját; a lélektani jelenségeket az érzetekre
vezetik vissza, úgy, hogy az egész psychologia nem egyéb, mint az
érzetek tana, lélektan lélek nélkűl. A ker. bölcselet nem fokozati, hanem
minőségi különbséget ismer az emberi és állati lélek között, Ezt a kü-
lönbséget át nem hidalja semmiféle idomítás és állati ügyesség. Az
ember lelke által áll az állatok felett és a ker. bölcselet soha sem
fogja elismerni, hogya legnemesebb eszmék, a szeretet csodái, az ön-
feláldozás hőstettei, a gondolatok s a szellemi működés puszta agybeli
működés volna, mint az anyagelvűek tanítják. A javaslatot illetőleg az
a megjegyzésem, hogy ha oly megfigyeléseket kell tenni a tanítónak,
mint az előadó mondta, akkor azoknak ezermestereknek kellene lenniök.
Hogy ily megfigyelő-intézetek rendeztessenek be a képzőben. azt el nem
fogadom. A pozitiv filozófia és a pozitiv pedagógia elmegy egy bizo-
nvos határig, az anyagig. Ott megáll. Aristoteles azt mondja: "A ter-
mészetfelettiekről való legkisebb ösmeret többet ér, mint a természetről
való legnagyobb ismeret." A pozitiv filozofia az anyag határáig megy,
mikor az okhoz ér, azt kénytelen mondani, nem ismerjük és nem fog-
juk ismerni soha. Már pedig a lélekismeretnek nem az a célja. A mult
században Büchnert, Darwint stb. mondták a legnagyobb filozófusok nak.

Mikor Büchner azt mondta, hogya tudományt úgy izzadjuk ki,
mint az izzadságot, akkor megtapsolták! Virchhof a bécsi kongresszuson
azt mondta, két kérdés van, melyre az ember felvilágosítást adni nem
fog. Ezek között van az élet eredete és a sze!lemi lét kérdése. A ki azt
mondja, hogya ki a lélekre vonatkozó ezen állításokat nem fogadja el,
az nem áll a tudomány színvonalán, igazságtalanságot követ el. Már
hangsulyozták előttem, én is említettem, hogy az állati és az emberi
lélek között nem fokozatbeli a különbség, hanem kvatitativ, melyet az
állat nem fog soha áthidaini. Sokan keresték már azon őskoponyákat,
melyek átmenetet képeznek az állat és az ember között, de még nem
találták meg a testi egyenlőséget sem, annál kevésbé fogják megtalálni
a szellemit. Sok dolgot mondanak most tudományosnak, a melyet a
tudomány 20 év múlva túlhaladott álláspontnak fog minősíteni. Ha
Aquinói szt. Tamás munkáját ismernék, nem mondanák, hogy a ker.
bölcselet határok közé szorítja az emberi értelmet. Aquinói szt. Tamás
oly kérdéseket világírott meg, a melyekről sejtelemmel sem birtak.

Egy kiváló protestáns tudós 30HGFEDCBAé v ig dolgozott egy munkán, s
mikor kiadta, egy káplán azt mondta róla, hogy ez az író nem ismeri
Aquinói szt. Tamás munkáját. A következő kiadásnál azt mondta a
szerző: "Kár, hogy nem ismertem, nem kellett volna 30 é v ig fáradnom,
mert ott mindent megtaláltam". Kénytelen voltam ezeket elmondani,
mert nem szeretném, ha válasz nélkül hangoznék oly állítás, mely a
keresztény bölcseletbe .. ütközik.cbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

D r . W e s z e ly O d ö n : Engedjék meg, hogy röviden visszatérjek a
gyermek-psycholegiára és annak jelentőségére, mert a vita kissé eltért
e tárgytól.

Mindenekelőtt elismeré semet fejezem ki a felolvasó úr eddigi mun-
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kásságáért, melyet e téren kifejtett. Nagy szorgalommal gyüjtött és
munkálkodott eddig, s ez valóban tiszteletreméltó. Ugy látom azonban.
hogy a felszólató úr túlbecsüli azt, a mit őwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAgyermek-ps')Ichologzának

nevez. Ez természetes jelenség, mert hiszen, a midőn ó ezzel foglal-
kozik, csak ezt látja, ezt tartja tehát mindenek fölött fontosnak. Nekünk
azonban nem szabad szem elől tévesztenünk a fődolgot. s a gyermek-
psychologiát, mely tulajdonképen részlet, részlete a psychologiának, be
kell illesztenünk a többi részlet közé.

Hogya felolvasó úr e részletet túlbecsüli, látszik a címből is,
melyet könyvének adott. Gyermek-psychologia, mint külön tudomány,
ma még nincs. Még külföldön példáúl nem jelent meg ily munka. A mik
megjelentek, azok csak adalékok a gyermek psychologiához. De nincs is
szükség reá, hogy külön tudománynyá legyen. A mit annak. neveznek,
az csak gyermek-megfigyelés, épp úgy, mint a hogy van tömeg-meg-
figyelés. A nép-psychologia sem külön psychologia, hanem csak egy
részlete a psychologiának, mint tudománynak. Igy van ez Wundtnál is.
A psychologia tekintetbe veszi a gyermeklélek fej lődését, a nép fejlő-
dését, a lelki betegségeket.

Túlbecsüli a felolvasó úr a gyermek-psycholegiát abból a szem-
pontból is, hogy nagy eredmenyeket vár tőle. Látjuk ezt javaslatából is.
Tevéd, mikor azt várja, hogya gyermek-psychologia ki fogja jelölni,
reformálni a nevelés módját. Angliában, s Amerikában már napirendre
tértek fölötte. Elég e tekintetben a legkiválóbb amerikai psychologusra
'.J amesre hivatkoznom. Hasonló állásponton van Münsterberg is. Angliá-
ban s Amerikában óriási arányokat öltött az adatok gyüjtése. Sokat
vártak ezektől az adatoktól, s nem tudtak belőle mindekkorig semmit
sem kihalászni. Nem mondom ezzel, hogya gyermek-meg figyelés haszon-
talan dolog, csak nem szabad túlbecsülni, mint a felolvasó úr teszi,
mikor minden üdvöt tőle vár.

Kételkedern pedig különösen abban, hogy a gyermek-psychoíogía
megváltoztatná az egész nevelés arányát. S ebben nemcsak én kétel-
kedem, hanem mások is, ilyen kiváló psychologusok, mint példáúl az
előbb emlí tett James és Münsterberg.

De egyáltalán nem helyeselhetern azt, hogy bevigyünk az iskolába,
a tantervbe olyan dolgokat, melyek ma még nagyon ingatag alapon
átlanak Hiszen nemcsak a· gyerrnek-psychologiának, hanem az egész
modern psycholegiának sincsenek egészen megallapodott alapelvei. Itt a
tudományra még nagy föladat vár. A hány psychologus van, rnind más és
más állásponton áll. Wundtot tanítványai sem követik mindenben. A physio
logiai psychologia még koránt sincs készen. Ma még csak külön physiologia
és külön psychologia van. Ezek össze vannak ugyan kapcsolva, de csak
egymás mellé, s nincs még igazi élettani alapokon nyugvó psychologia.
De nekünk a képzőben nem is erre van szükségünk. Nekünk pedagógiai
psychologia kellene; azaz olyan psychologia, mely a nevelés munkáját
magyarázná meg. Ez a psychologia sincs még a tudományban meg. Ez
a psychologia kétségkivül nagy hasznát veheti a gyermekmegfigyelés-
nek. De ilyen megfigyeléseket, melyek voltakép arra valók.. hogya
tudományt előbbre vigyék, kétes kérdéseket tisztázzanak, vagy akár



csak arra, hogy egy adalékkal járuljanak valamely kérdés tisztázásához :
nem a tanulóktól, 16 éves ifjaktói várunk, hanem a tanároktóI. A képző-
intézeti tanárok feladata a tudományos búvárkodás, a gyermek-meg-
figyelés, s ez alapon egy pedagógiai psychologia megállapítása.

Abban tehát egyetértünk, azt hiszem, valamennyien, hogya gyermek-
rnegfigyelés hasznos és helyes dolog. De a felolvasó úr javaslatai, melyek
tele vannak túlzással, nem fogadhatók el, s azért indítványozom, hogy
bizassékHGFEDCBAm e g a választmány azzal, hogy találja meg a módját, hogyan
és miképen volna a gyermek-psychologia a tanítóképzőre nézve értéke-
síthető.cbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

L á n g M ih á ly : A határozati javaslatot egész terjedelmében elfoga-
dom. A gyermek-megfigyelésnek a kérdése nehány év alatt annyira fejlődött
már, hogy a tanítóképzők nagy mulasztást követnének el, ha az ifJu-
ságot arra rá nem szoktatnák. E téren máris sokat tett egyik-másik
intézet. Némely tanítóképző a megfigyelést nemcsak a 6 -12 éves
gyermekeken, hanem az intézet ifjuságán is gyakorolja. A mikor a lévai
állami tanítóképzőnél működésemet megkezdtem. már egy törzskönyvet
találtam ott, a melybe minden tanár az egyes ifjura vonatkozó meg-
figyeléseit bejegyezte; tehát az ifjuság testi.és lelki életének megfigyelése
már folyamatban volt. 1900 őszéri megkezdtük a megfigyeléseket a.
gyakorló iskolai gyermekeken is. Az 1. évesek különösen a gyermek
testi életére vonatkozó dolgokat vették szemügyre. a II. évesek pedig a
testi és lelki élet kapcsolatát s ez alapon a lelki sajátságokat. A meg-
figyeléseket az ifjuság a gyakorló iskolaiZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAta n író s a pedagógiai tárgyak
tanárának az útmutatása szerint végezte. Ez eljárás sal meglépő ered-
ményeket értünk el. Tanítványaink gyakorlati tanításai sokkal jobbak,
mint akkor voltak, a mikor megfigyeléseket nem végeztek. A 6 -12 éves
gyermekekkel való bánásmódjuk pedig, a mióta megfigyelik a tanulókat,
valóban példás. Természetes dolog, a tanítóképzőkben szó sem lehet a
tudományos értelemben volt megfigyelésekről. Ugy v e z e tjü k az ifjuságot
a testi és lelki dolgok észrevételére, a mint felfogó ereje megengedi. Az
ifjuság érdeklődését a dolog iránt fel kell ébreszteni. A pillanatnyi érde k-
lődés felkeltése nem nehéz különösen kezdetben, a mikor a megfigyelés
az ujság ingeréveI hat úgy a tanárra, mint az ifjuságra; de óriási feladat
az érdeklődésnek állandó biztositása. Hogy mily nagy türelem, kitartas
és önfeláldozás kell ehhez, arról minket a lefolyt két esztendő győzött
meg. Mikor figyelhetjük meg legjobban a gyermekeket? A gyülekezés
idején és az órák között levő szünetek alatt. Ezért a megfigyelést vezető
tanárnak és a megfigyelésben részt vevő ifjaknak úgy a délelőtti, mint
a délutáni gyülekezés kezdetén (reggel 7, délután 1 órakor) már meg
kell jelenni a gyakorló iskolában. Méltóztassanak most számba venni
egy pedagógiai tanárnak heti munkáját Ha igazgató is egyuttal, tanít
heti 10 órában; részt vesz a gyakorlati kiképzésben ; ez a megfigyelésekre
való előkész itéssel és megvitatásával együtt II órát vesz igénybe. Most
számítsuk még ehhez a gyakorlati megfígyelésekre fordított heti 10 orat
s rájövünk, hogy az igazgató heti óráinak száma 31. Ezenkivül végzi
az irodai dolgokat, jelen van a tanárok tanításain, meglátogatja az ifju-
ságot lakásán s étkező helyiségében stb.
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Meggyőződésem, hogyatanítóképzés belső életének a fejlesztése
mindaddig csak frázis marad, mig az igazgatókat fel nem mentjük a
gazdasági teendők alól s arra az álláspontra nem helyezkedünk, hogya
tanítónevelés nem heti 14-18 órát kiván 1-1 tanártóI, hanem egész
napot, egész embert. A mig e véleményt el nem fogadjuk, addig a
gyermekmegfigye'Jés kérdésének csak elméleti értéke lesz.

Örömmel fogadom el Pethes kartársamnak határozati javaslatát;
azt tartom azonban, hogya rendkivül fontos kérdésnek sokkal nagyobb
szolgálatot tesz, ha előadta volna nekünk, hogy hogyan végzi és végez-
teti ő a megfigyelést a csurgói állami tanítóképzőben.

Az élet. győzött meg arról, hogy a hazai népnevelést a helyesen
alkalmazolt gyermekmegfigyelés reformál hat ja csak. Hiába való addig
mindenféle tantervi reform, ügyrend, szabályrendelet, a mig a tanítókép-
zőkben a gyakorlati gyermekmegfigyeléssel a népnevelői hivatásszeretetet
és tudatos nevelői es tanítói eljárast át nem viszszük az ifjuság vérébe.cbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

K r a u s z S á n d o r : A tudományos fejtegetések mezejére léptünk és
ezzel nem sokkal jutottunk közelebb a kérdés megoldásához. Tulajdon-
képen azt kellene tisztázni előttünk, hogy mi a tisztelt előadó úr interi-
tiója. Tudományos kutatást akarunk-e növendékeinkkel végeztetni, vagy
azt akarjuk-é, hogy a tanárok végezzenek ily kutatást? Egyiket sem
akarjuk. Nem ez a feladat és ez, Ugy látom, az előadó úrnak sem inten-
tiója, Hanem azt hiszem, mindannyian szükségesnek tartjuk agyakorló
iskolai tanulók s a képezdei növendékek rendszeresebb megfigyelését. A
lélektan tanításánál azután alkalmazni kivánjuk a megfigyeléseket. Ez az
induktio okából is szükséges. Igya növendékek a lélektant jobban meg
fogják erteni. Tapasztalataik tartalmasabbak lesznek s akkor a lélektan
majd jobban szolgálja a pedagógiát is. Tehát pedagógiai okok indítanak
arra, hogya megfigyeléseket használjuk fel, tegyük rendszeresebbekké.
Elismerem, hogy az előadó előadása félreértésekre is adott alkalmat.
Én korainak tartom a tételt annyira részletezni. Hogya tanítóképző'
intézeti tanárok mennyire foglalkozzanak vele, ezt nem akarnám már
most korlátok közé szorítani. Csak azt mondanám, hogy ez útmutatás
óhajt lenni, követhetünk azonban más utat is. Hogy minden tanító egy-
formán foglalkozzék vele, az nem lehetséges. A pedagógia tanára nyujtson
azonban módot, hogyatanítójelöltek a megfigyelésekben bizonyos
jártasságra tegyenek szert. Ez által a jelöltek ben a gyermekek iránti
szeretet is fejlődik és ha egyéb haszon nem volna is, már ezért is erdemes
foglalkozni a gyermekmegfigyeléssel. Érdekes volna ezek után az egyéni
es a társas nevelés kérdésére is kiterjeszkedni, erre azonban nincs idő.
Azzal fejezem be felszólalásornat, hogy egyelőre az előadó tételeit csak
mint útmutatast fogadjuk el.. Abban azonban megegyezhetünk, hogya
gyermekek megfigyeléseZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAs z ü k s é g e s , .

P é t e r f y S á n d o r a tárgyat igen érdekesnek, anyagát igen figyelem-
keltőnek tartja, de szerinte azt még ma nem lehet elfogadni. Lehetetlen-
ségnek tartja, hogy a növendékekkel oly vizsgálatokat végeztessünk,
melyekre csak szaktudósok vannak hivatva. Hogy alélek, mint ilyen,
létezik-e, vagy a lelki jelenségek csak idegrendszer tünernényei-e, e kér-
déseket a nagy tudósok feszegethetik, de éretlen fiatal embere knek ez
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nem való. Óva inti a tanárokat, hogy ne vegyék el a fiatal emberektől,
a mit nekik nem .adhatnak. Ha a fiatal ember kételkedni kezd, hol lesz
az ideális ta, mi lesz a magyar tanítóból ? A képezdei növendékeket nem
szabad oly tényezőknek tekinteni, kiken a tudomány művelésére tesz-
nek kísérletet.

Fődolog, hogy . olyan lélektant tanítsunk, melynek alkalmazását
meg tudjuk velük értetni A lelki jelenségeket iparkodjunk kapcsolatba
hozni oktatástani kérdésekkel. Csatlakozik Weszely Ödön indítványához,
hogya tételeket a közgyüles ne fogadja el, de a választmány foglal-
kozzékZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi l kérdéssel.cbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

E m b e r K á r o ly : Azt hiszem, hogy e nagy vitát az előadó úr szavai
okozták, mivel b e v e z e tő szavaiban oly térre lépett, hova ót az igazi
nevelő nem kővetheti. A nevelés emberi természetet ismer, hivatása az
embert emberré nevelni s így méltó a felháborodás azon, hogy ó az
emberi és állati természet között csak fokozati különbséget ismer.
Kijelentem, hogy előadónak a bevezetés ben mondott elmélkedései meg ..
győződésemmel ellenkeznek, de erre nem térek ki bővebben. A nevelő-
oktatás intézkedései megkövetelik, hogya gyermeki lélekkel foglalkoz-
zunk és ismerjük meg az ember lényegét, nogy megállapíthassuk az
ember rendeltetéséhez viszonyítva a nevelés célját. A ki téves fogalom-
mal rendelkezik az ember igazi lényegéről, annak halvány fogalma sem
lehet az ember rendeltetéséről és így a nevelésnek igazi céljáról. Ha az
ilyen nevelő nevelési rendszerról elmélkedik, fejtegetései csak úgy hem-
zsegnek a következetlenségektól. Ezt tapasztalja szóló előadőnál is.
Ezután előadó értekezéséből több feljegyzést idéz a fenti állítas igazo-
lására A mit vártunk az előadótól, azt kaptuk legkevésbbé. Nem adta
a gyermeklélek megfigyelésének öntudatos módszerét. A mit hangoztat,
tudniillik, hogy foglalkozzunk a gyermeki lélek megfigyelésével, erre az
a megjegyzésem, ha csak most jutunk ennek tudatára, akkor eddig nem
voltunk igazi tanítókat nevelő tanárok. Azt elfogadom, hogyaképezdei
tanár és a gyakorló tanító foglalkozzék többet a gyermeki Jélek meg-
figyeléséveI ; de hogy az előadó által ajánlott mód e célra fog szolgálni,
avagyacél elérését sikeresebbe teheti, abban kételkedem. Valamint nem
szolgál a testedzésnek előnyére a tornázás túlhajtása, épp úgy fogja e
módszer megutáltatni a gyermeki lelket a tanírónövendék előtt, ha az
lélektani alap ismeret nélkűl fog e feladathoz. En abban Láng kartársam-
mal egyetértek, hogy sokat kell valamivel foglalkozni és akkor meg-
szeretjük. Es én sok olyan buzgó. tanart kivánok a hazának, .mint Láng
kartársam. de módszere eredményre nem fog vezetni még nagyobb buz-
galom mellett sem, mert homokra épít. En az elvet, melyet felvetett,
szükségesnek tartom a megviiatásra a .pedagogiai oktatás intenzivebbé
tétele céljából, de ne akarjunk oly dolgokat kivinni, melyek kivitele
lehetetlen. Maradjunk a mellett, a mi lehetséges. Az előadó úr javas-
latai messziről sem közelítik meg a módszert, mely azokat szolgálja.
Csatlakozik dr. Baló indítvanyához és a kérdést a választmány hoz uta-
sítandónak tartja. .

D e z s ő L a j o s : Comeniusig a pedagogia inductiv volt, később azután
Herbart a psychologiából vezette le a pedagogiát. Az inductio után
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kisérletek és megfigyelések következtek. A kisérleteket és megfigyelése-
ket rendkívül fontosnak tartja; ezeknek feladata, hogy az elméleti peda-
gogiát összekössék a gyakorlati pedagogiával. Szóló a javaslatot általában
elfogadja, bár szerinte is sok hiba van benne. Reméli, hogy e kérdés
további tárgyalásainál e hibák is el fognak enyészni.

Peth escbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAJ á n o s előadó az idő előrehaladottsága miatt csak röviden
kiván a felszólalásokra reflektál ni. Előadónak más célja nem volt, mint
hogy rámutasson arra, hogy nagyobb érdeklődest kell a gyermeki lélek
iránt tanusítani, mert ez ideig, ha történtek is megfigyelések, azok felü-
leteseknek mondhatók. Példákkal bizonyítja, hogyatanítónövendékek
mennyire felületesek megfigyeléseikben. Elismeri, hogy az ember és állat
között meg van a különbség. Meg van győződve, hogy javaslata előbb-
utóbb helyet talál a tanítóképzésben. A közgyülés határozatában meg-
nyugszik.

Elnök kimondja a határozatot, mely szerint a közgyülés köszö-
netet mond előadónak az érdekes felolvasásért s előadó intenciói iránt
való elismeréssel kiadja a Javaslatot a választmánynak további tárgya-
lásra való előkészítés céljából.

Elnök az ülést 10 percre felfüggeszti.
Szünet után:wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
7. Dezső La jos nA gyakorlóiskola szervezete s a gyakorlati ki-

képzés" című előadását tartja meg. (Kőzölni fogjuk a Magyar Tanító-
képző jövő számában).

Hozzászólt :
S im k ó E n d r e : Az előadó úr - úgymond felszólaló - azt kivánja,

hogy minden képző intézet mellé két gyakorlóiskola állíttassék fel: u. m.
egy osztatlan hatosztályú egy tanítóval,HGFEDCBA(A . tanítós) és egy osztott iskola
két tanítóval. Itt B . tanító vezesse azZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 - Ill. osztályt, C . tanító a IV-VI.
osztályt. A hol az osztott iskola felső (C . tanítós) osztályai (IV-VI. oszt.)
nem volnának szervezhetők, ott legalább az első (I.-Ill.) osztály (B . tanítós)
szervezendő.

Az előadó úr célja annyira ideális, hogy azt, - legalább mai
napság, - megvalósítani nem lehet. Hiszen a legtöbb gyakorlóiskolánk
csak négyosztályú. Ha egy osztatlan, hatosztályú, egy tanító s iskolát
sem tudunk szervezni, hogyan valósithatnők meg az előadó úr két
iskolás s három ta n író s tervét?

Különben az előadó úr maga is megsokalja a mit kiván,· mert alig
hogy megjelenik a C tanító, el is tünik, vagyis az egész 1avaslaton át
előadó neki semmi szerepet sem juttat. Ezután marad egy teljesen osztott
és mellette egy három (1- Ill.) osztályú csonka iskola. M I értelme van
ennek a csonka (B . ta n ító s ) intézménynek, ezt valóban bajos megérteni.

A javaslat 3-ik pontja szerint B . tanító a képzőintézet IL osztályá-
ban, A . tanító pedig a III-ik osztályban ta n íta n a módszertant ; ezek fejé-
ben pedig a képzőintézeti tanárok a gyakorlóiskolában vennék át egyes
tárgyak tanítását. Az igen tisztelt előadó úrnak ezen javaslata merőben
ellenkezik az új tantervjavaslat intentiójával. Mert ez éppen az ellen-
kezőt irja elő: vagyis minden szaktanárnak a saját tárgya módszertanát
kell előadni. Ha fo rd ítv a .volna a dolog, - mint az előadó ú r javasolja,
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- akkor a képzőintézeti tanárok beállanának a saját tárgyaikban gya-
korlóiskolai tanítóknak, vagyiswvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAbevinnék a seaerendsser t a gyakorlóiskolába
is. Ez igen veszedelmes volna.

AZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAg y a k o r tó is k o la i látogatást a II. oszt. növendékei B. tan.ítónál, aEDCBA

Ill. oszt növendékeiHGFEDCBAA . tanítónál végzik.
A próbatanítások tartását előadó úr nagyon megosztja. A' Ill. oszt.

növendékeinek fele a B. tanító, a másik fele a neveléstudományok tanára
előtt tart próbatanirásokat. A IV. oszt. növendékeinek fele A. tanító előtt,
a másik fele a neveléstudományok tanára előtt tart PI óbatanításokat. Ily
szétosztás, felaprózás mellett egységes képzésról szó alig lehet.

A próbatanításokon kivül önálló, vagyis huzamosabb ideig tartó
tanítást is kell végezniök a növendékeknek, csakis így nyerhetnek a
gyakorlati kiképzésben annyi jártasságot, önállóságot, hogy azzal bátran
kimehetnek önálló tanítóságra is.

A mai viszonyok' szerint a célnak is megfelelne s megvalósítható
is volna egy hatosztályú osztatlan, - de részekre is osztható, tehát

. legalább ket tanteremmel ellátott, - gyakorlóiskola.
A gyakorlati kiképzés fokozatai volnának: a) hospitá lá s, b) tanítá sok

utánzá sa (lemásolt tanítások) egy osztály előtt, c) próba tanítá sok egy
osztály, majd két, három osztály előtt a gyakorlóiskolai tanterv ér intése
nélkül a gyakorlóiskola vezetője által választott tetszés szerinti tárgyból.
d ) ö'ná lló, huzamosabb z"dág, példáúl egy negyed évig ta r tó tanítá sok az

oszta tlan iskolában, a gyakor /óúkola i tanterv a lapján. annak keretében,
egy· két-három tárgyból, nyilvános vizsgatartás kötelezettségéveI.

A gyakorlóiskola tanítójának az eddiginél jóval nagyobb szerepet
s önálló jogkört kivánok megállapítani. Ő legyen a gyakorlati kiképzés
lelke, ne olyan sok póznán rángatott báb, mint manapság.

De nem boncoigatok tovább; pedig sokat lehetne még a javaslat
s e, sz ep és fontos tárgy felett vitatkozni. .

Mélyen tisztelt közgyülés ! A gyakorlati kiképzés felette fontos része a
tanítóképzésnek. Mert igaz az: "Mutasd meg a gyakorlóiskoládat és én
megismerem tar ítoképzésedet." Sajnos, hogy az uj tanterv éppen a gyakor-
lati kiképzésset bánik el a legfelületesebben. De ha a gyakorlati kiképzés
ennyire fontos, akkor meg is érdemli, hogy alaposan s behatóan foglalkozzunk
vele; adjunk nemcsak időt, de módot is a kellő megvitatásra, megrostálásra.

Az előadó úr javaslata csak egyém vélemény. Ezzel sem a valaszt-
mány, sem hazánk tanítóképzői nern " foglalkozhattak. Pedig nagyon
kivánatos, éppen a tárgy fontosságát tekintve, hogy a gyakorlati kiképzés
az országos vélemény rostáján átszürten kerüljön elébb a választmány
elé, innen csak nagyon, de nagyon is beható tárgyalás Után vét essék
fel ujra a közgyülés tárgysorozataba.

Azt indítványozom tehá t, miután e fontos' tá rgy nem volt kellőleg
előkészít7/e, a z előadó úr legyen seitres java sla tá t a vá la sztmány elé ter -
jeszteni, ez pedig küldje ezt el hazánk összes tanítóképzőinek tá rgya lá s

végett / a bekiildött véleményekböl á llítson össze, a vá la sztmány egy magvas
java sla tot s így ter jeszsze azt érdemleges ha tá roza thoza ta l végett a ket év
mulva ta r tandó közgyiilés seine elé.

A közgyülés köszönetet szavaz előadónak, az általa záró beszédé-
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ben javasolt következő három pontot elfogadja: 1.,wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAkivá lza tos, hogy leg-
a lább két gyakor lóz'skola i tanító legyen; 2. a tanítójelö'ltek a lapos pre-

pa ra tióban részesíttessenek, 3_ a prepa ra tzóra külö'n óra vétessék fel; a

részletes tárgyalás ba azonban a közgyülés ezuttal nem bocsátkozik, hanem
a javaslatot kiadja a választmánynak a hozzá szóló által kifejezett azon
utasítással, hogy a gyakorlati 'kiképzés ügyét tűzze napirendre s a
kérdést a legközelebbi közgyülés elé ujra terjeszsze elő.

A napirend ki lévén meritve, elnök az I. napi ülést bezárja.

Jegyzetre : Németh Sándor .cbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

IH . J e g y z ő k ö n y v ,

Második nap, 1902. julius 5.

Jelen vannak: dr . Kovács János elnök, Sebestyén Gyula, Nagy
László, Kapi Gyula. (Sopron), Pá rvy Endre (Znió-Váralja), Keményfy
Kálmán (Esztergom), dr . Weszely Ödön, dr . Ben-mann Antal, 7anji

Iván (M.-Sziget) Folenta Lajos, Kárpá ti Ernő (M. Sziger), Blumenfeld
Jozset (Znió-Váraljá), Mzk~ós Gergely, Kárpá ti Károly (Félegyháza), Papp

József (Sopron), Krick Jenő (Léva), Nagy József (Debrecen), Nagy
Zoltán (Debrecen), BZttenbinder Miklós, Horuay Ede, Guzsvemtz Vilmos
(Esztergom), Dreisúnger Ferenc (Kalocsa), Beér Ferenc (Eperjes), Sa rudy
Ottó (Papa), Gerhá rdt Béla (Eperjes), Lubinszky Emilia, Tomcsányi
János, Tomcsányiné Czukrá sz Róza, Szől/ősz' István (Arad), Csepreghy

Endre (Félegyháza), Láng Mihály (Léva). Belányi Tivadar (Pozsony),
Ba lázs Endre (Znió-Váralja), Somogyi Géza (Znió-Váralja). MargZta i

József (Csáktornya), Szmkó Endre (Sopron), Mészá ros Jenő (Temesvár),
Grész Ernő (Temesvár), Éber Rezső, Vér ;h József, dr . Havas Rezső,
Róna i Sándor (Léva), Szta1lkó Béla, Németh Sándor stb.

1. Elnök az ülést megnyitvan üdvözli az egybegyűlteket.
2. S z t a n k ó B é la főtitkár előterjeszti titkárijelentését ; ebben vázolja

az egyesület 1900-1902. években való működéset, kiemelvén mindama
mozzanatokat, melyek az egyesület életében kivalóbb fontossággal bir-
nak. VisszapiIlant az 1900. évi, Kolozsvárott tartott közgyülésre, felújítva
azon mindnyájunk lelkében kitörölhetetlen nyomokat hagyott napokat,
melyeket kincses Kolzsvár városában, annak előkelően niívelt s igazi
magyar vendégszerető népe körében, átélni szerencsések valánk, Majd a
választmány munkatervét ismerteti s ennek egyik kimagasló pontját a
tanterv módositásának ügyét tárgyalja, nem hagyván ernlítetlenűl a
választmány nak egyéb oktatásügyi kérdések tisztázása körűl kifejtett
működését sem. Szól az egyesületnek 1900. évi párisi kiállításon való
részvételéről s az ott elért sikerek- és kitüntetésekről ; szól a képző
-tanárok első hazai szünidei tanfolyamáról. Az anyagi ügyek fejezetében
a választmánynak a segedtanárok helyzetének javítására irányuló, to-
vábbá a nevelők és nevelőnők, s a katholikus tanítóképzők tanárainak
nyugdíi-űgyében kifejtett tevékenységét ismerteti A következő fejezet az
egyesület kegyeletes ténykedéseiről ad s z á m o t. Majd az egyesület szer-
vezetére vonatkozó indítványokat ismerteti: kimutatja a tagok létszámát
s azoknak a Magyar Tanítóképző-beli működését s végezetül a tanító-
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képzés terén felmerült nevezetesebb mozzanatokról számol be. (A titkári
jelentést a M. To, jelén száma közli).

A közgyülés. lelkes éljezéssel és helyesléssei veszi tudomásul fő-
titkár jelentését s neki buzgó és tevékeny működéséért jegyzőkönyvileg
köszönetet szavaz

3.cbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAH o r v a y E d e pénztáros az 1900. és 1901. évekre vonatkozó pénz-
tári jelentését s az 1902. évekre vonatkozó költségelőirányzatot terjeszti elő.
(Közli a M. T. jelen száma.) Elnök bemutatja a Margital József elnöklete
alatt kiküldött pénztárvizsgáló bizottság jelentését, mely szeönt a péztár
rendben, a számadások pedig az okiratokkal megegyezőknek találtattak.

A közgyülés pénztárosnak a felmentvényt megadja, az 1902., évi
költsegelőiranyzatot tudomásúl veszi s pénztárosnak buzgó rnűködéseért
jegyzőkönyv! kőszönetet szavaz.

4. Elnök bejelenti a tisztikarnak az alapszabályok. értelmében való
lemondását s míg azZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAú j tisztikar megválasztatik, korelnökül Margitai
Józsefet kéri fel. Az elnöki széket Margrtai József foglalja el.

Az előértekezlet által Csepreghy Endre elnöklete alatt kiküldött
kijelölő bizottság jegyzője, Szőilősi István jelenti, hogyakijölő bizott-

,.iag javaslata következő: .
" -1 Elnök:wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAdr . Kovács János. Alelnökök : Petrovace József, Dezső Lajos,

Komáromy Lajos. Főtitkár: Sztankó Béla. Titkár: Németh Sándor. Pénztáros:
Horvay Ede. Szerkesztő: Nagy László.

tr A közgyülés egyhangú közfeikiáltással megválasztja a kijelölő bizott-
ság által javaslatba hozott tisztikart.

Ezzel kapcsolatban a kijelölő .bizottság elnöke jelenti, hogy a
bizottság előértekezletén a választmány egyharmadát tevő s az 1896-ban
választou válaszimányi tagok kisoroltattak s a kijelölő bizottság a követ-
kező tagtársakat ajánlja választásra: Arányi Antal, Kozma Ferenc,
Simkó Endre, Boga Károly, Ujvári Mihály, Csepreghy Endre, Ember
Károly, Beér Ferenc, dr. Herrmann Antal, Horváth József; Pethes János,
Krausz Sándor, Lakits Vendel, Láng Mihály, László Zsigmond, Léderer
Ábrahám, Mohar József. Peres Sándor, Radó Vilmos, Sándor Domokos,

Szuppán Vilmos, Tóth József, dr. Weszely Ödön, Krick Jenő. Dreisziger
Ferenc, Guzsvenitz Vilmos. .

A közgyülés az ajánlottakat egyhangú közfelkiáltással hatévi idő-
tartamra választmanyi tagokúl megválasztja. .

5. D r . K o v á c s J á n o s elnök az elnöki széket elfoglalván, azujonnan
megvá'asztott tisztikar nevében megköszöni a közgyülésnek az egész
tisztikar iránt tanusított bizalmát s azzal az igérettel veszi át e megtisz-
telő megbízatást, hogy úgy ő, mint az egész tisztikar igyekezni fog e biza-
lomnak a tőle telhető legjobb akarattal megfelelni. (Éljenzés.)

6. M o h a r J ó z s e f : "A tanitókepesitő vizsgálatok . tagozódása" cimu
előadását tartja meg. Az előadás befejeztével elnök jelenti, hogy a vallás-
.és közoktatásügyi miniszrer úr egyesületünk közgyülésének tisztelgő
küldöttségét fogadni fogja. •

_ E célból a közgyülés tanácskozásait felfüggeszti s felszólítja a
küldöttségben résztvenni akarók at, hogy vezetése alatt a miniszterium-
ban megjelenni sziveskedjenek.
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Szünet.

Az elnök az ülést ujból megnyítja s jelentést tesz azon lekötelezően
szives fogadtatásról, melyben miníszter urŐ nagyrnéltósága egyesüle-
tünk küldöttségét részeltetni kegyes volt. (Elénk éljenzés.)

Következik a napirend folytatása.
"A tanítóképesítő vizsgálatok tagozódása" cimű előadást hosszas

és igen élénk vita követte.
Hozzászóltak :cbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAK a p i G y u la (Sopron): a javaslatot annyiban elfogadja,

a' mennyiben az a vizsgálatok reformálását célozza, a részletekre azon-
ban vannak észrevételei, többek közt a képesító bizottság összeállítását,
mai formájában óhajtaná fentartani. Altalánosságban hozzá járul a' javas-
lathoz, bár sürgősnek nem tálálja. A javaslati pontok közül a következő-
ket óhajtja kiemelni. 1. Ketté választassek-e a vizsgálat vagy nem; 2.
redukáljuk-e a vizsgálati tárgyak számát, vagy pedig nem és 3. aik al-
mazzunk-e gyakorlati évet, vagy sem? A többi pontokat egyelőre
mellőzendőkriek tartja, mert a múlt évben jelent meg a tanitóképesítő
vizsgálatról szóló szabályzat. .

D r e is z ig e r F e r e n c rövid felszólalásában a javaslat hibáit sorolja fel
sazt még általánosságban sem tartja elfogadhatónak. Ha emeljük az
évek számát, az úgy is silányul dotált tanítói pályát még kevesebben
fogják felkeresni. Hogyan lennének megválaszthatók azon tanítók, kikre
a gyakorlati év bizandó lenne? A valahára megszünt segédtanítói intéz-
mény ujra felélesztése sem okadatolt

B e é r F e r e n c (Eperjes): csatlakozik Dreisziger véleményéhez s a
javaslatot nem fogadja el; nem fogadja pedig el először elvi, másodszor
a gyakorlati kivihetőség szempontjából. A tanítóképzés. egységét kell
szem előtt tartanunk s ne feledjük, hogy ma is vannak felekezeti képzök.

melyek még nem tudtak négy évfolyamúvá fejlődni s ha most még inkább
bővítjük a képzés keretét - erre irányúl az előadói javaslat - akkor
a felekezetiek a legnagyobb jóakarat mellett sem lesznek képesek követni
bennünket. A gyakorlati ev a javaslat szerint a szakvizsgálatra való elő-
keszülésre volna szánva oly módon, hogya kibocsátott ifjú valamely
tapasztaltabb mcster mellett tapasztalatokat szerezzen. De éppen emiatt
van szólónak aggodalma; falu helyen, hol maga a mester is nyornoru-
ságos viszonyok között él, az iskolák felszereletlen ek, S ha még hozzá
veszszük az ifjú em ber könnyelmüségre való hajlandóságát, alig lehet
reményünk, hogy a fiatal ember .ez év alatt valamit tanuljon. Felfogása
szerint a képző! a jelenlegi keretben kell fejleszteni és a gyakorlati
kiképzés fogyatékosságán ezen keretben valamiképen segíteni; az ötödik
év felvételét nem -helyesli.

G u z s v e n it z V i lm o s : Midőn e tételhez hozzá szólok, - úgymond
- megvallom, zavarban vagyok; nem tudom ugyanis, tulajdonképen kihez
intézzem szavaimat, más a tétel előadója s más a szerzője. De látok
itt mást is, a mit eddig nem volt szerenesém látni, egy egészen új dol-
got, mely eddig nem szerepelt. Ugy gondolom, hogy Nagy László
barátom a gyakorlati évre vonatkozó ezen javaslatot csakZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAs z ü k s é g b ő í

rántotta elő, mikor a javaslat gyakorlati megvalósításának nehézségei
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ketté osztásának elvét elfogadom, de ezt a javaslatot úgy, a mint van, nem
togadom el. Hogy pedig ezen álláspontomat okadatoljam, azokat az argu-
mentumokat kell mérlegeinem, melyekre e javaslat védői támaszkodnak.
Különösen kettőre hivatkoznak: azt mondják ugyanis, hogya vizsgá-
latnak javasolt ketté osztasa a képesítőr könnyebbé és szakszerűbbé
teszi. és emelni fogja a tanítói oklevél értékér. Az elsőt elfogadom s
magam is állítom, hogy könnyebbé teszi, de hogy szakszerűbbé is, az
már nem olyan világos, mivel a szakvizsgálatból . hiányoznak olyan
tárgyak, a melyeken a képzök szakjellege alapszik. Erre azonban nem
helyezek súlyt, mivel én azt tartom, hogya szakszerűséget inkább a
képzésben, mint a képesirésben kell kidomborítani. Azt mondják továbbá,
hogy a javaslat emelni fogja az oklevél értékét. Ezt én üres prófé-
talásnak tartom, a melynek nincs bizonyító ereje. Mondani sokat lehet,
de tessék bizonyítani is. Lehet, hogy emeli, megengedem, de én erre
az argurnentumra nem szeretek hiva tkozni, mert· sérelmesnek látom
azokra,a tanítókra, kik a régi rendszer szerint képesítettek s a kiket az
új rendszer szerint képesített fiatalabb tanítók kicsinyeini fognak. Ez pedig
nagy méltatlanság volna azokra, a kik teljes erővel igyekeznek kötelesse
güknek megfelelni. .

A gyakorlati évre nézve három eshetőség előtt állunk. Az életbe
kilépő tanító vagy egészen önmagára lesz hagyatva, vagy egy értelmes.
lelkiismeretes és a kor színvonalán álló tanító mellé kerül, vagy pedig
olyan mellé, a ki minden elméletnek. ellensége s mint ilyen nem halad
a korral. Az első eset igen sokszor fog előfordulni, mert a felvidéken
számtalan iskola van, a hova intelligens embert valósággal fogni kell,
a ki ott azután teljesen magára van hagyatva támasz és vezető nélxül,
Már most hogyan fogja az az önmagára hagyott fiatal ember az elmé-
leti ismereteket és elveket a gyakorlati életben érvényesíteni, miként
azt a javaslat indokolása kivánja P Az a fiatal ember szamtalan téve-
désnek lesz kitéve, mikor még tapasztalt s tudós férfiak is könnyen
tévednek. Ha a második eset áll elő és a kezdő tanító egy 'kiváló
vezető kéz alá kerül, ez rá nézve nagy szerencse lesz, de ez az eset
nem sokszor fog előfordulni, hisz általános a panasz a tanítói önképzés
hiányáról ; azért azt hiszem leggyakoribb lesz·a harmadik eset, a midőn
a kezdő tanító olyan mellé kerül, a ki előtt az elmélet semmi, csak a
gyakorlat valami. Az ilyen tanítók hatása kész veszedelem a kezdő
fiatal emberre, mert olyan példát adnak neki, a minőtől jobb volna távol
tartani. En tehát ezt a gyakorlati évet nem helyeslem s nem tartom
másnak, mint a régi rendszer felújításának azzal a különbséggel, hogy
akkor három év után küldrék ki a jelölteket, most pedig négy év után
akarják kiküldeni, En tehát a vizsgálatok megosztásának barat ja vagyok,
de hogy mikép tartom keresztül vihetőnek. azt más helyen fogom kifej-
teni. Itt nincs most arra idő. Az előadó javaslatát nem fogadom el.cbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
. L á n g M ih á ly : Pethes szép határozati javaslata tárgyában a 1. köz-

gyülés érdemleges határozatot nem hozott. Valószínű, hogy ezen javas-
latnak is ugyanaz lesz a sorsa, Mmdarnellett, hogy a választmány a
kérdéseket valóban nagy gonddal s alap os tanulmánynyal készítette elő,
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ott vagyunk, hogy ujra csak átteszszük az érdemleges határozatokra
megérett szép dolgokat a választmányhoz. E jelenségnek is meg van a
maga oka. A választmány többsége megállapodott a határozati javas-
latokban, mert az előadók felfogása a választmány többségének a lelké-
ben közös gondolattá és érzéss é érlelődött. Nem mondhatjuk el ugyan-
ezt a közgyülés többségéről. A jelenben működő tanítóképző tanárok
kiképzése oly sokféle, hogya határozati javaslatok a többségben egységet
nem teremthetnek. Van sorainkban elemi iskolai, polgári iskolai tanító,
középiskolai tanár, pap, sőt jogász is. Lehetetlennek tartom, hogy ezen
különböző irányú kiképzés, ha még a felekezeti érdekeket is figyelembe.
veszszük, a harmonikus egységet valaha biztosítsa. En tagadom, hogy
jó tanítókat nevelhessenek azok, a kik a népiskolát közvetlen gyakorlati
tapasztalatból, tehát néptanítói gyakorlati működés útján,wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAjol nem ismerik ..
Megengedem, adhatnak fényesen ragyogó tudást, de népnevelői gyakor-
lati műveltséget nem. Hogya tanítóképző tanárok kiképzésének a kér-
dése az utolsó 15-20 év alatt sokat fejlődött, az tény; de, hogya ki-
képzés igazi céljától még messze vagyunk, az is bizonyos. Nem lehet
jó tanítóképző tanár, illetve tanítónő az egyetemet végzett nő vagy férfi
sem,' ha előbb tanítói gyakorlatot nem szerzett. Bocsánatot kérek, de
bátran kimondom, hogy a 22-23 éves fiatal ember, vagy- nő nem
jutott még oda, hogy leendő tanítók mestere lehessen. Mindezekből ki-
folyólag én a tanítóképző-intézeti tanárok képzésében látom a kérdés
sulyát .cbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

C s e p r e g h y E n d r e aggodalmát fejezi ki a képzésnek egy évvel való
megtoldása . fölött. Mindamellett a javaslatot elfogadja, 'men haladást lát
benne s a haladás a jobb képzést, ez pedig a jobb anyagi helyzetet
vonja maga után. Óhajtja, hogy az osztályvizsgálatok is alaposabbak
legyenek s ne csak a kétesek, hanem mindenki feleljen az osztály-
vizsgálatokon. '

'Torncsárry i J á n o s engedelmét kér, hogy mint népiskolai tanító
nézetejt elrnor.dhassa, mint híve azon törekvésnek, melyet a M T. szer-
k é s z tő je is vall s lapjában is proklamál, hogy a tanítóképző-intézeti
tanárok egyesületének s a néptanítók egyesületeinek működése között
kapcsolatot kell teremteni. Örömmel fogad minden törekvést, mely a
tanítóképzes színvonalának emelé.sét célozza. Úgy látja azonban, hogy
ezt előadó javaslataval e lé rn i nem lehet, főként ha meggondoljuk, hogy
az oly kitünő tanítók s jól felszerelt iskolák száma igen c;sekély, a kik
mellé s a hova a jelöltek gyakorlatra kiküldhetők lennének s ez ügy-
ben anyagi áldozatot sem várhatunk a pénzügyileg kimerült községektől.
Magasabb képzettséget semmifele vizsgálat nem ad, ezt csak a képzés,
a tanítás adhatja meg, épp ezért a képzés színvonalát kell emelni. A
tanítónak általános és szakműveltségre lévén szüksége, ezen elvekre
helyezendő a képzés és képesítés is. Általános műveltséget nyújtó
iskolánk elég van, legyen ezeknek feladata megadni a tanítójelöltek ál-
talános műveltségét. A középiskolai érettségi után menjen a jelölt a
tanítóképző-intézetbe s ott két évi szakképzés után nyerjék az oklevelet.
Ilyen értelemben új határozati javaslatot nyújt be.

K r ic k J e n ő a képesitő vizsgálat tagozását szükségesnek tartja;
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ki vánatos, hogy könnyebbé, szakszerűbbé és alaposabbá tétessék s épp
ezért a javaslathoz általánosságban hozzájárul. A javaslat a történeti
fejlődést tartja szem. előtt. Mielőtt a képzés u. i. az állam kezébe
került volna, teljesen a felekezetek kezén volt s ekkor a katholikusok
gyakorlatilag, a protestánsok pedig elméletileg adták meg a szükséges
Ismereteket. Az előttünk levő javaslat szerint is négy évig elméleti, egy
évig pedig gyakorlati ~iképzést nyerne a jelölt.cbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

D r . Weszely O d ö n úgy látja, hogy mindnyájan érezzük a mai
rendszer tarthatatlanságát. Absurdumnak tartja, hogy 24 tantárgygyal
egy óra alatt elbánjanak ; ezen okvetetleuül változtatni kell.. A refor-
málásnál két elvet óhajt szem előtt tartani. Először, hogy a vizsgálat
ne extensiv, vagyis ne nagyterjedelmű legyen, másodszor - ez a gya-
korlati évre vonatkozik -;- a jelölteket a gyakorlati kiképzés idejére
az intézet ne bocsássa ki, tartsa a gyakorlati képzést is a kezében,
mert a felmerült aggodalmakból látszik, hogy az Ú . n. gyakorlati év
könnyen az elzülJés évévé válhatik. A javaslatot általánosságban el-
fogadja.

S e b e s t y é n G y u la nem hivatalos minőségben, hanem mintegyesületi
tag, kiván részt venni a vitában. Opportunusnak nem tartja a javaslat
beterjesztését, mikor csak most jelent meg új vizsgálati szabályzat. Nem
helyesen jár el az egyesület, ha már egy esztendővel az új szabályzat
életbe léptetése után ú] javaslattal áll elő. Ha egy javaslatot tárgyalás
alá veszünk, számot kell vetnünk azzal, hogy attól micsoda eredmé-
nyeket várhatunk, Jelen esetben gyakorlati eredmény nem várható, mert
ennek elerhetése törvény-módosítással járna s ehhez nem lehet nagy
reménységünk. A javaslat célja a jelenlegi helyzeten való javítás lenne.
A javítás szükséges; de a választmány javaslatát szóló veszedelmesnek
tartja; szereme tiltakozni annak elfogadása ellen. Veszélyesnek tartja
a képesítés is képzés egysége szempontjából. Szóló a tanítóképzőben
nem ismer szak. és nem szaktárgyakat ; minden tantárgy úgy tanítandó,
hogy abból a jelölt gyakorlati hasznot" merítsen. A képesítőnek sem
látja más feladatát, mint hogy meggyőződést szerezzünk, vajjon a jelölt
képes-e gyakorlati hivatásának megfelelni. Egyéb vizsgálatra kiterjesz-
kedni nem kell. A képesítő vizsgálatot a négy évi tanfolyam után kellene
megtartani s ennek tárgyai azok lennének, melyek a képesítés szem-
pontjából fontosak: főképen az oktatási módszertan s az ezt kiegészítő
gyakorlat. Minden tárgy a tanítói hivatás szolgálatába állítandó; kiemeli
.a magyar nyelvet, történelmet, földrajzot,' számtant, mert tudnunk kell,
hogy ezekből is mennyit tud a jelölt. Ily módon a vizsgálat egy elméleti
egy gyakorlati részból s a zenei vizsgálatból állana. Az oklevélbe is
'csak azon tárgyak osztályzata vezettetnék be, a melyekről szó volt a
vizsgálaton. A többi tárgyak az osztályvizsgálatok tárgyai lennének. Ily
módon meg lenne a garancia is a jelöltre nézve s az egységet is
megóvnók s a képesítést megmentjük minden feleslegtől. Ajánlja,
hogy a javaslat utasíttassék a választmányhoz, hogy az az egység
.alapján dolgozzon ki új javaslatot.

N a g y L á s z ló : Többen szóbahozták, hogy neki jelentékeny része
van az ügy előkészítésében. Ezt elismeri. Azonban tévedés azt hinni,



rzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

hogy pusztaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI agitációval sikerült volna nekiwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAvagy bárkinek az ügyet
a jelen stádiumig érlelnie. Hogy a tétel jelen részletes alakjában a kőz-
gyűlés asztalára került s foglalkozik azzal az egész ország tanítósága,
a tanítóképesitő vizsgálatok tarthatatlan s a kor követelményeivel ellen-
tétes szervezetében leli magyarázatát. Ne beszéljünk arról, hogy állam-
politikai szempontból nem időszerű a javaslat. Hiszen a választmány
javaslata minden politikai vonatkozástói meg van fosztva. Különben is
a mi feladatunk csupán a pedagógiai szempontok mérlegelése. Hogy
pedig a mai vizsgálati rendszer rossz, azt előtte szóló is elismerte,
szóló szerint a bajokon csak a vizsgálatnak általános és szakvizsgálatra
való tagolásával lehet segiteni.

Az mind mellékes szempont, a mit előtte szóló felhozott. A fő
kérdés, legyen-e gyakorlati év vagy ne? Gyakorlati évre föltétlenül
szükség van azon okból, mint a birónak, ügyvédnek, papnak, orvosnak,
középiskolai tanárnak. Csak a gyakorlati év alatt szerzett képességek
nyújtanak elég garanciát ahhoz, hogy a tanító jól fogja betölthetni
hivatását. Mielőtt kezébe kapja az ifjú a diplornát, tanuljon a maga
lábán járni, az elméletet a viszonyok szemmel tartásával, a. saját belátasa
szerint alkalmazni. A társadalom mind magasabb felfogással van a
tanítói hivatás iránt; emelni kell a tanítói munkaértékét magának a
tanítónak szemében is. Ezért tartom' én e javaslatot a kor követel-
ményének.

Hogy állunk most? Az 1900. evi rendtartási szabály szerint
14 'éves korban vétetnek fel a képzőkbe a tanulók s a 18 éves korban
teszik le a tanítói képesítő vizsgálatot. Lelkiismeretbe vágó dolog egy
18 éves tapasztalatlan ifjút föltétlenül rászabadítani a népiskolára. Igaz,
hogy csak 19 éves korában kapja meg a diplomáját. Miért nem kívánunk
az ifjútól ezen év alatt önképzésen alapuló gyakorlatot s a végén
gyakorlati vizsgá t? Ez valóban érthetetlen. Szóló az uj rendtartás s z ü k -

ségszerű folyományának tartja a reformot. Nem mutat a viszonyok
beható ismeretére, ha valaki tagadja e reform időszerűségét. Nem helyes
a reform ellen felhozni, hogy a 70-es években már volt gyakorlati év,
de be kellett szüntetni, mert a képesítő vizsgálat eredményei igen rosz-
szak .voltak. A sikertelenség oka' nem a gyakorlati év volt, hanem,
hogy az felölelte az össze~ elméleti és szaktárgyakat so hogy nem
volt szervezve a gyakorlati év. Ellenben egészen helyes a választmány
javaslata, a mely a második vizsgálatot egészen gyakorlativá teszi s a
próbaév szervezéséről gondoskodik. Weszely Ödön tisztelt barátom
említette, hogy így van ez szervezve a középiskolai tanároknál, mégis
sokan megbuknak a pedagógiai vizsgán. Ez igaz, de azt nem említette,
hogy a középiskolai tanárok abszolute nincsenek előkészítve a pedagógiai
vizsgálatra, mert ők az egyetemen csak szaktudományaikkal foglalkoznak
komolyan. A tanítóképző-intézetekben ellenben már most is nagy gonddal
képeztetnek ki a jelöltek a pedagógiai tantárgyakból s még behatóbbá
válik ez oktatás a külön szakvizsgálat létesítése esetén. Eppen ez lesz
az egyik haszna ennek a vizsgálatnak.

Tisztelt előttem szóló a tanítóképesítés egységét állítja fel olyan
várul, melyet e reformnak meg kell hódítania. Az ő theoriája elméletnek
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lehet igen szép, de- a gyakorlatban nem állja meg a helyét, mert ellen-
tétben áll a tanítóképzés fejlődésével. Hosszú fejlődésnek az eredménye
lett azon törekvés. hogy az általános és szakképzés egymástól minél
teljesebben elválasztandó. Ezen az alapon áll az ú] tanterv, amely
nemwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAösszekever i, hanem elkülöníti a kettőt. S az új tanterv elvének
szükségszerű folyománya a tanítóképesítő vizsgálat ezen új módja. Azon-
ban ez a reform sem fog teljesen kielégitő helyzetet teremteni; egész-
séges állapot csak akkor fog bekövetkezni, ha egykor a Tomcsányi-féle
javaslat megvalósulhat. Ellenben a Sebestyén Gyula elméletében én a
régi "előkép-theoriát" látom felelevenedni. Hogy az Ő elmélete nem a
haladást jelzi, mutatja, hogyZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAŐ a képesítő vizsgálatokat nem előre akarja
kitolni, hanem hátrafelé a harmadik és második évfolyamokra elosztani.
Azonban számolok a helyzettel.

Habár én szükségesnek látnám a reform mielőbbi keresztülvitelét s
e célból üdvös volna, ha az összes pontok mint a közgyülés határozatai
mennének fel a miniszteriumba; belátom, hogy az idő rövid a részletes
tárgyalásra. Azért azt indítványozom, fogadjuk el a Kapi Gyula határo-
zati javaslatait, 1melyek megegyeznek a választmány munkálatának lé-
nyegével s terjeszszük fel a miniszter úrhoz, de küldjük fel mintegy
háttér gyanánt, a részletek és keresztül vitel megvilágosítása végett a
választmány javaslatait is.cbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

M ik ló s G e r g e ly belátja, hogy a javaslat minden egyes pontja csak
törvénymódositással lenne keresztülvihető, épp azért meddő dolog olyat
akarni. a miről nem tudjuk, mikor hajtható végre. A mit megvalósít-
hatunk, azt Sebestyén Gyula kifejtette, ehhez újat toldani alig lehet. Ha
a gyakorlati képzést fejlesztjük, kész tanitót még se kapunk. Elég ha
irányelveket tanul a jelölt, majd tökéletesiti azután maga magamagát. Ajánlja
Sebestvén javaslatát elfogadásra.

T a n f i I v á n a javaslatot nem tartja célszerűnek a segédtanítói szo'-
gálat újból való behozatala miatt. Ajánlja, hogy a Ill. év végén vizsgál-
tassék meg a jelölt az általános műveltséghez tartozó tárgyakból, a IV.
év végén pedig szakvizsgálatot tartsunk.

S o m o g y i G é z a törvénytelennek mondja a jelenlegi állapotot, épp
azért, mert nincs meg az egyévi gyakorlat. A képzés egységét a vizs-
gálat két részre való osztásától nem félti, más pályákon is két részre
vannak a vizsgálatok osztva.

M o h a r J ó z s e f kijelenti, hogy nem saját dolgozatát adta, elfogadta
a tétel előadására vonatkozó megbizást, de mint felolvasás közben
jelezte, a részletekre nézve neki is vannak megjegyzései. A felszólalások-
ból azt látja, hogy nincs egységes felfogás, csak abban, hogy a képe-
sítést változtat ni akarjuk. Legtöbb felszólaló általánosságban a javaslat-

, hoz hozzájárult s ha oly súlyos felszólalás nem történik, mint Sebestyén
GyuJáé, a taníróképzés tapasztalt munkásáé, akkor akár szóba se jöhetne,
hogy mit cselekedjünk. Oly indítványt, melyet az ország tanítóképző-
intézeti tanárainak többsége elfogadott s ebből k ifo ly ó 'a g a választmány
most eléállott a javaslattal, levenni a napirendról nem tartaná helyes-
nek. Dacára az elhangzott súlyos felszólalásnak, megmarad javaslata
mellett. Ajánlja, hogy mondja ki a közgyülés : kívánatos a képesító



4 7 & zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

vizsgálat tagozása; tartassék érettségi (alap) és képesítő vizsgálat; i l

részletekbe pedig ne bocsátkozzunk. Ajánlja a javaslat elfogadását.cbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

E ln ö k a vitát bezárja. Ugy látja, sokfelé ágaznak el a vélemények,
de ez csak látszik. Van valami egységes a vélemények kőzt s ez minden-
esetre pozitiv eredmény, az t. i., hogy a képesíiő-vizsgálatok mai rend-
szere tarthatatlan s mi ezen tartahtatlan állapot megváltoztatását óhajt-
juk. A részletekben lát eltéréseket. Szóló a maga részéről nem látná
a mai vita eredményeit felhasználva, ha csak egyik vagy másik véle-
ményt terjesztenők föl, terjeszszük elő tehát az összes módozatokat,
csak az a kérdés, vajjon melyik módozat lenne, mint a közgyülés állás-
pontja. kimondnató s az is elvi különbség, hogy a tanítóknak a képző-
intézetből való kibocsájtása kész oklevéllel történjék-e ?

. Ezek után elnök mint a közgyülés határozatát kimondja: a képe-
sítő-vizsgálatok jelen alakjában tarthatatlan lévén, a közgyülés indokolt-
nak tartja, hogy a tanítóképesítő vizsgálat gyökeresen reformáltassék;
Megbízza a választmányt, hogy e tárgyban felterjesztést készítsen, mely-
ben felkerendő a magas korrnány, hogy a képesitő-vizsgálat kérdését
tűzze napirendre s akozgyülésen felszólalások alakjában felvetett mó-
dozatok figyelembe vételévei oldja azt meg.

7. Elnök 'jelentést tesz a következő indítványokról:wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
a ) Nagy László a tanítóképző·z·ntézetZ taná rok képzésére vonatkozólag

terjesztett be indítványt, mely a közgyülés elé terjesztett határozati
javaslatok között kinyomatott ; a közgyülés az indítványt tudomásul
veszi s rr egbízza a választmányt, hogya tanítóképző-intézeti tanárképzés
ügyét tegye tanácskozás tárgyává.

b) Somogyz' Géza a tanítóképzők szakfelügyeletének rendezése tár-
gyában jelentett be indítványt; a közgyülés idevonatkozólag megbízza
a választmányt e kérdés tanulmányozásával.

e) Nagy Sándor indítványa a tornatanítás, a játékdélutánok s a
tornatanárok anyagi helyzete tárgyában, az idő előre haladottsága miatt
nem volt tárgyalható.

Végűl jelenti elnök, hogy az előértekezlet megbízta az elnökséget,
hogy a tanítóképző-intézeti tanárok fizetése ügyében tegyen indítványt.
Küszöbön lévén ugyanis az állami tisztviselők fizetésrendezésének kér-
dése; időszerű lenne, ha a közgyülés is foglalkoznék a képző-intézeti
tanárok fizetésügyével, a mennyiben nekik is van erre nézve kivánni
valójuk. .

A közgyülés megbízza a választmányt, hogy a fizétési törvény
revizióját éber figyelemmel kísérje s ha a tanárokra nézve fizetésüket
illetőleg küiön törvényt hoznak, a választmány intézkezdjék, hogy abban
a tanítóképző-intézeti tanárok ügyei is a kellő helyre jussanak.

8. A közgyülés megbízza az elnökséget, fejezze ki az egyesület
köszönetét a mélyen tisztelt Akadémiának, hogy üléstermét a közgyülés

. céljaira átengedni szíves volt.
9. A jegyzőkönyvek hitelesítésére Nagy László és' Bittenbinder

Miklós egyesületi tagok kéretnek fel s ezzel az elnök az ülést bezárja.
(Éljenzés) K. m. f . Németh Sándor ,

egyes. titkár.

Magyar Tanítóképző. 33
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A . g y e r m e k - lé le k t a n s z e r e p e a t a n ít ó k zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAkiképzésében.']

Tisztelt közgyü1és! Tárgyammal röviden kivánok végezni, hogy
annál több idő juthasson az esetleges tárgyalásra. Azért a gyermek-
lélektan nagy kérdéseit csak vázlatosan fogom érinteni.

Tisztelt közgyülés l Fogalmunk a lélekről az utolsó három évtized-
ben. egészen átalakult. Ma már az emberi lélek ép úgy tárgya az exakt
vizsgálodásnak, mint bármely terrr.észeti tünemény, s hogyha az emberi
lelket a maga valóságában megakarjuk ismerni, akkor a természettudo-
mányokban alkalmazott módszerekhez kell folyamodnunk. Szakítanunk

. kell a scolasticismus metaphysikai alapjával s a lelket minden élőlény-
ben vizsgálva ki kell mutatnia a lélekről szóló tudomány elméletének:
milyen fokozati különbség van az állaticpára " s az emberi "Iélek," valamint
azt is: a kifejlődött és a még fejletlen ember (a gyermek) lelke között. Miután
igy a gyermek psychologia helyét nagyjában megjelöltük a tudományok
körében, áttérhetünk a gyermek-psychologia gyakorlati alkal-mazására.

A gyermek-lélektan nemcsak a lélektaniwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAelméletnek a szolgája. Neki
magának is megvan a gyakorlati alkalmazhatósága. Azok, a kik vele
foglalkoznak, azok, a kik érte lelkesednek, nagyon sokat várnak a családi,
a társadalmi és az iskolai nevelésre tőle.

Várják mindenekelőtt a csa ládi élet egészségesebb t'rányba terelését,

megnemesbülését. Azt tartják, hogy azt az apát, azt az anyát, a ki gyer-
mekei gondozását, nevelését, érzelmi és akarati világának irányitását jó-
formán maga végezi s nem bizza rá tökéletesen a csupán csak a bérért
dolgozó s nem egy esetben durva, míveletlen, sokszor erkölcsileg laza
dajkára vagy mindenes cselédre, ezt a szülőt a világ drága pénzen meg-
vásárolt sok hiábavalóságért bőven kárpótolja a családi tűzhely édes
melege. A boldog családi életben gyökeredzik a gondos csa ládi nevelés s
az egyesek boldogsága alapjává válik a társadalom boldogságának.

Ennél azonban sokal fontosabb, a mit az iskolai nevelés és oktatás
tekintetében várhatunk a gyermeklélektantóI. Nem kisérhetjük ugyan
figyelemmel a szunnyadó léleknek ébredését, mert hisz óvóintézeteinkbe
3, - elemi iskoláinkba pedig csak hat éves korában kerül a gyermek,
de az óvóintézetben és a népiskolában eltöltött évek alatt szerzett tapasz-
talatok mégis alkalmasak arra, hogy nevelész' és tanÜá r i rendszerünket
gyó'keresen á ta lakitsák.

Ha fejleszteni, irányítani akarjuk a gyermekek ·Ielkét. akkor mindenek
előtt alaposan ismernünk kell. Ab ovo kutatnunk kell sajátságainak, termé-
szetének ·az okát.

Az i t t most már az első kérdés: ismerjük-e alaposan a gyermekek
egyéniséget, ismerjük-e természetének valódi okait? Én ugy látom és a
napról-napra ismétlődő tapasztalatok azt mutatják, hogy - leszámítva
egyeseket - ismereteink e téren nagyon hézagosak, még talán azt is
mondhatnám : éppen olyan felületesek, mint azokról a tárgyakról, a melyek
mindennapiasságuknál fogva kózónyó"só"kké váltak reánk nézve.

': A tanítóképző tanárok egyesületének ez idei közgyülésén tartott előadás. Szerk,
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Felületességünk sok pedagógiai botlásnak, tévedésnek, sőtwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAbűnnek
válik forrásává. Talán többször is hangsúlyozzuk mint kellene, hogy
alkalmazzuk a nevelést a gyermek egyéniségéhez ! De hogyan? Hiszen
ezeket az egyéni sajátságokat, ezeket a jellemző vonásokat csak felüle-

. tesen ismerjük, ha ugyan ismerjük. -Fezyelmezésünk legfőbb és leggyak-
rabban használt eszközei: a jutalmazas és a büntetés ennek a felületes
ismeretnek bélyegét viselik magukon. Büntetűnk akárhányszor azért, a
m ié r t talán az apák büne, talán az életkörülmények miatt szánalommal
kellene a gyermek iránt viseltetnünk; aztán jutalmazunk olyanokat, a
kiket örökölt és szerzett dispoziciók, érzelmi hangulatuk miatt maguk
sem tehetnek róla, hogya szülei ház és az iskola olyan áldott, olyan
jó gyermekeknek tekinti őket. Elméletben tagadjuk a nyakló nélküli szabad-
aka ra tot s a gyakorlatban meg édes- keveset, vagy talán semmit sem törő-
dünk a test és a lélek egymásra hatásával.

Oe menjünk csak tovább? Nyakig benne vagyunk a oeroa iismu»:
sal. szoros kapcsolatba lépett z'ntellektua lzzmus-ban. Már a nép iskolai tanuló
fejét gummizacskónak tekintjük, a melyet jól felfujhatunk és szükség es etén
még mogyoró-pálcával is tetszés szerint tágithatunk. Örvendve szemléljük,
milyen sok apró-cseprő tankönyvet, - értett és nem értett nagyfontosságú
igazságot beszed igy a gyermek magába. Egyet követelnek: a gyermek
tudjon. Azt, hogy az a tudá s ne csak a mozgási idegeknek, hanem az
agy magasabb központjainak is tulajdona legyen s így az érzelmek
nernesedésének, a becsületesedésnek, egy szóval a lélek fejlődésének szol-
gálatába álljon: tökéletesen mellékes.

Beszélünk nem seti nevelésről! Oe van-e tiszta és 'világos fogalmunk
azokról az eszmékrőt, miket nemzetünk szelleme a magyar nevelés cél-
jául elénkbe kitűz? Es ha volna is, ismeretes-e előttünk : melyek azok a
sajátságok, a melyek a magyar népet és gyermekét minden más nemzet
gyermekeitől megkülönböztetik? Es ha úgy találnók, hogy már magát
azt az a ianyzt, a mire hatni akarunk, sem ismerjük· eléggé, ha mind a
kiindulási pont, mind pedig a fejlődés fokozatai ismeretlenek előttünk,
várhatunk-e mást, mint a folyton-folyvást sötétben való ide oda tapoga-
tódzást! Ha magyar nevelést és magya r nevelés tudományt akarunk, akkor
legelőször a magya r gyermekeket kell alaposan megismernünk.

A gyermek- lélektan nem holmi máról-holnapra eltünő s tiszavirág
életü "pedagógiai divat" mint a rmlvennek nálunk is sokan tekintik.

A gyermekek megfigyelése, kiismerése korántsem oly könnyű, mint
-,első. tekintetre látszik. A lelki történés utolsó jelenetét észreveheti, meg-
figyelheti bárki, de ennek a lelki történésnek az elemezése, az ok és
okozat közötti viszony feltárása és a pedagógiai orvoslás megállapitása
alapos testi-lelki és neveléstani ismeretet kiván,

Ha azt akarjuk, hogy a magyar tanító haszonnal foglalkozzék a
gyermeklélektannal. be kell a megfigyelés módjába, az adatok értékesi-
tésébe, a hiány és fogyatkozás diagnózisának megállapitásába már a
képző intézeti növendékeket vezetnünk. Ezt tenni annyival inkább köteles-
ségünk, mert egyrészről megmérhetetlen haszon háramlik belőle hazai
népoktatásunk ügyére, másrészről vele és általa tanítványaink szak-
képzettségét mélyitnetjük.



A szakképesség mélyítéséről még talán sohase esett nálunk annyi
szó mint legközelebbi közgyűlésünk óta. Tanító-egyesületek, szaklapok
és folyóiratok egyre azt hangoztatták felénk: Szántsatok mélyebben !
Arra, hogya' szakképzettség mélyitését egyesületunk is óhajtja, a leg-
közelebbi bizonyíték éppen mostani közgyűlésünk tárgysorozata. És én
a szakképesség mélyítésére nagyon alkalmas eszköznek látom a gyer-
mekphysiológiával párosult gyermeklélektant

Félre ne értsenek! Nem arról van itt szó, hogy az ember általános
élettanát vagy lélektanát kiszoritsuk a tanítóképzők tantervéből, hanem
arról, hogy az általános igazságok megértésére szemléleti alapot nyerjünk
s ezzel a tárgyak iránt érdeklődést és a lélektant a száraz megemészt-
hetetlen tantárgyak sorából kiemeljük és a .gyakorlati kiképzés fontos
ágává tegyük. Tanulja itt szemlélni s a megismerkedés révén megszeretni
a tanítónövendék a gyermekeket s a felmerülő pédagógiaiZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAe lwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAétek elemezései
kedveltessék vele meg a pedagógiát, mint tudományt. Működjék közre
már most abban, hogy a magyar gyermek jellemző sajátságait, psycho-
genesisét megállapíthassák. Ismerje fel a testi és a lelki abnormitást.
Gyakorolja magát a hibák és a fogyatkozások gyógyításmódjának meg-
állapításában és a nevelés utjaí s módjainak megjelölésében. Ha ezekre
alkalmas a gyermeklélektan, akkor elmondhatjuk : méltán foglal helyet
a nemzeti és a népiskolai nevelés aLapvető tudomanyai körében.

Pethes János.
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Ó h a j o k a t a n ít ó k é p z ő t a n á r o k képzéséről,')

Tekintetes közgyülés! Ha végig tekintünk azon a téren, a hol a
tekintetes közgyülés, s. még inkább a magyar közoktatásügy. vezetői
által az egységes nemzeti kultura érdekében a megvalósítandó munkák
sorakoznak, megvallhatjuk, tekintélyes képviseletben, szép számmal látjuk
ott a népoktatásügyet, szorosabbana tanítóképzést. Rohamos fejlődésünk
az anyagiak és szellemiek terén egyaránt, a szobrász nagyoló munká-
jával hasonlítható össze, ki az alaktalan anyagból fő vonásaiban a szob-
rot megalkotta ugyan, de a részletes munka, a holt tömegbe az élet
lehelése, a jellemzetes kidomborítás hátra van. És ha munkája első
felével genialitásának arányait mutarta, második szakában képességének
erejét tünteti fel. Közoktatásügyünk új kora, Eötvös József báró alap-
teremtő munkásságától számítható fél század a nagyolás munkáját végez-
hette csak el, s a minden nemesre törekvő jelenlegi közoktatásügyi
miniszterünk a végzendők alapos átértésévei jelenthette csak ki, hogy
a nagyobb munka, az egységes nemzeti műveltség megteremtése a jelen,

_s az. ezen épűlőHGFEDCBAjö v ő feladata. Az elvégzendők között elsőrendű, fontos-
ságú a tanítóképzők ügye, s a mi ezzel elválaszthatatlan: a tanítóképzők
tanárainak képzése.

Mig a középiskolai tanárképzés a főbbekben szervezve van, addig
a mi tanárképzésünk ügyében alig történt fontosabb, vagy olyan intéz-
kedés, a melyennek az intézménynek a tanárképzői jelleget biztosítaná.

1) A folyó évi közgyülésre beterjesztették a «tanítóképző tanárjelölteks. Előadó
indítványával együtt a közgyüléshez utasíttatott. Szerk, I
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S z ü k s é g te le n nek tartjuk történelmileg a pedagógiummal kapcsolatos tanár-
képzőnek fejlődését lépésről-lépésre mutatni be. Főbb vonásait vázolva
csak annyit jegvzünk meg, hogy a Pedagógium végzettjei közűl kerlátolt
számmal, leginkább egyet a nyelv- és tőrténettudornányi, egyet a merinyi-
ség- és természettudományi szakról tartottak vissza, a kik rnint képzői
tanárjelöltek, egy éven át az igazgatói irodában foglalatoskodtak. Tanul-
mányaikról, a mi teljesen önképzés volt, egy pedagógiai és egy szak-
tárgyú dolgozat készítésével adtak számot. Ez egy éves tanfolyam tehát
valójában tanárképzés nem volt. Legföljebb módot és alkalmat adott,
hogya leendő segédtanárságra előkészítsen, a mikor is működésének
két legfontosabb tere az internátus vezetése és az igazgatói irodában
való foglalatoskodás.

Mikor a polg. isk. tanítóképző dr. Pauer Imre gondnokká való
kinevezésével némileg módosított, de nem mindenben szerenesés tanul-
mányi szervezetet kapott, a Pedagógiummal kapcsolatos tanári tanfolyam
is változáson megy át. .Két évfolyamuvá válik, a szellemi képzést az
egyetemre helyezik át, a gyakorlati képzés pedig a Pedagógiumban marad.
Az úgynevezett "továbbképző tanfolyam" hallgatói az irodai munkásság
a'úl felmentettek, valamint megszünt a Pedagógiuni internátusának veze-
tésében való segédkezésük is. Örömmel lehetett fogadni ez újítást, mint
.a közelgő rendszeres tanárképzésünk előhirnökét. De azóta már évek
multak el, az óhajtva várt reform még sem következett be. Hogy tisztán
lásunk, hogy megismerjük hol és miben, mily irányban kell tanárkép-
zesünkért tenni, a továbbképző tanfolyam jelenlegi szervezetét bátorkodunk
a tekintetes közgyülés előtt vázolni, hogyannál biztosabban mutat-
hassunk azokra az okokra, melyek miatt tanárképzésünk szenved,wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAva ló-
jában meg nincs, hanem ·csak a taná -yképző nevet uzseli. Csak ez után
mutathatunk azon teendőkre, a melyeknek minél előbb ,való megvalósítása
nemcsak a továbbképző tanfolyam, de a tanítóképzők egyetemes érdeke .

. A 4367/1899. ein. sz. alatt kelt miniszteri rendelet 2 évfolyamos
"továbbképző tanfolyamot" állít fel, a mely szoros kapcsolatban állva
a Pedagógiummal, az első ügyosztály hatáskörébe jut. E tanfolyam hall-
gatói a végzett polg. isk. tanítójelöltek közül kerűl nek ki, s számuk a
szükséghez képest évről-évre állapíttatik meg. A felvétel föltétele jeles
osztályzat ú oklevél, vagy. legalább is a választott szaktárgyakból jeles
eredmény. A kiválasztás a Pedagógi um tanári testületének joga, sennek
ajánlatára történik a felvétel. A felvett hallgató teljes ellátásban és évi
400 korona ösztöndíjban részesül. A képzés két irányú e , Nagyobb fon-
tosságú a szellemi képzés, s mellette a gyakorlati képzés úgyszólván
jelentéktelenné zsugorodik. A szellemi képzés az egyetemen történik .
.A nyelv- és történettudornányi szak hallgatói a következő szakcsoportok
között választhatnak :

1. filozofia-pedagógia;
2. magyar-történelem -földrajz;
3. magyar-német;
4. történelem-föld rajz-ném et.
A mennyiség- és természettudományok ekként csoportosíttattak:
5. mennyiségtan-természettan;



6. biologia-vegytan;
7. ásvány tan-természettan.
Mind a két szak hallgatóira általánosan kötelező tárgyak: lélektan,

logika, a filozófia történeteés elméleti pedagógia. A választott csoport
tárgyai közűl egy a főtárgy, a többi melléktárgy. Kivétel az első csoport,
a hol mindakettő főtárgy. E megkülömböztetés felemIítését azért tartottuk
szükségesnek, mert a rendelet kötelezővé teszi legalább is a főtárgyból
való kollokválást, s ki ezt bármely félév végén elmulasztja, elveszíti
ösztöndíját. Meg van szabva a hallgatható órák száma is. Kötelező heti
óraszám 10. De lehet több is, maximuma 20-24. A hallgatók féléven-
kint tartoznak beszámolni az eredményról a tanfolyam vezetőjének, a
ki e beszámolás alapján tesziwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAmeg jelentését. Hogy pedig az egyetemen
való képzés minél biztosabban ellenőriztessék. s a siker minél jobban
becsűlhetöbb legyen, a hallgatók hónaponkint, ugyancsak a tanfolyam
vezetője által tanácskozásba hivatnak. Sitt, ebben a pontban érintkezik
a gyakorlati képzés a szellemivel Ezen a hónaponkint tartott konferen-
ciákon őrizik ellen. vajon a képzés másik részének, a gyakorlati kép-
zesnek mennyire felelt meg a hallgató. A gyakorlati képzés céljából a
pedagógiumi tanárok mellé osztatnak be, a szerint kinek milyen a hall-
gatott főtárgya. Ennek különősen a mennyiség- és természettudományi
szakok hallgatóinál van értéke. a másik' csoportnál kevésbé. Előírja még
a rendelet a fővárosi intézetek időszaki megtekintését. de a tanításban
való gyakorlatról nem intézkedik. .

Ezek után vizsgáljuk, vajon e szervezet mennyiben felel meg a
kitűzött célnak, s hogy oly kifogástalanok-e az állapotok, hogy minden
további építés fölöslegessé vall volna. NemZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAs z ó lv a arról az érthetetlen-
ségről, mely az ügykezelés szempontjaból tanárképzőnket a tanítóképzők
középponti igazgatóságától elválasztja, s minek eredménye természetesen
az az elhagyatottság, hogy sem a tanítóképzők miniszteriumi osztálya,
de sem a pedagógi um középponti vezetősége a tanfolyam érdekét a
megillető módon nem karolhalja föl, több kifogásunk van a szellemi
képzés rendszere iránt is. Ar. igaz, örömmel fogadott volt a kötelező
egyetemi tanulmányok, de csak mint kezdetet lehetett üdvözölni, abban
a reményben, hogy nemsokára a tanfolyam végleges rendezése fogja
követni. Mindez meddő reménynek' bizonyult ; ma már 4 éve az első
lépés megtételének, de azért még minden ott van, a hol volt.

A kétéves tanfolyam heti IQ órával kötelező. Nagyon elég volna
a heti 10 óra, ha gyakorlati tanítások. birálatok s érdemleges szemináriumi
gyakorlatok volnának. Ha már a tanítóképző tanárok képezéset 2 esztendőre
terjesztették, - a mi magában igen kivánatos és helyes volt, - úgy
.legyen a képzés minden tekintetben legalább is egyenlő értékü a közép-
iskolai tanárok képzéséveI, s jusson ez kifejezésre a kötelező heti óra-
számban. Mert igya hallgatott kollégiumokat tekintve a két év értéke
tulajdonképpen egy évvé zsugorodik össze, s ez nagy hátránya a tanár-
képzésnek, egy évi vesztesége a hallgatóknak. De meg a 10 órás köte-
lezettség mellett lehetetlen eleget tenni a pedagógiai és szaktanulmányoknak,
annál kevésbé, mert a szaktárgyak csoportosítása is hagy maga után
kivánni valót. Igy a jelenlegi képzés mellett, mely -a gyakorlati tanításnak
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-teljes hiányában van, a pedagógiának mint szaktárgynak nem igen lehet
hallgatója, Ep ilyen helyzetben van a földrajz, melyet eddig szaktárgynak
senki sem választott s nehezen is fogja valaki választhatni, mikor mint
részben természetrajzi tárgyat a magyar nyelvészettel egy kalap alá fogják.

A tanárképzés egyik fontos célja, hogy alkalmat és módot nyujtson
a tanítás művészetének elsajátítására. Kétszeresen fontos ez a cél a mi .
tanárképzésünknek, mert mi vagyunk hivatva arra, hogy a nemzet taní-
tóit Képessé tegyük magasztos hivatásuk teljesítésére, hogy valódi tanítókat
neveljünk. Az előbbi egyéves kurzus e lehetőséget inkább megadta, mert
a tanárjelöltek részt vettek a tanítóképzői előadásokon, maguk is többször
tanítottak s jelen voltak mint bírálók a tanítójelöltek próbatanításain. Egy-
szóval akkor még meg volt az egészséges és szükséges kapcsolat a tanár-
képző s a tanítoképző mint gyakorló iskola között. Az egyetemen való
két évi tanulmányok kőtelezővé tételévei a képzés ezen gyakorlati iránya
megszünt. S igy, míg a gimnáziumi tanárjelötrek gyakorlati úton is képez-
tetnek a tanári pályara, addig a képzőintézetiek, - noha ez utóbblaknál
kétszeresenZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAs z ü k s e g e s volna, - nélkülözik Az igaz, hogya kurzus
hallgatóinak volt alkalrnuk és médjuk az elemi és polgári tanítóképzők-
ben tanítani, ámde az itt szerzett gyakorlat teljes értékü rájuk nézve
nem lehet, mert mint tanitóképzői tanároknak egeszen más körben és
szellemben kell tanítaniok, mint akár a polgári akár az elemi iskolában,
más részről pedig nem szabad elfeledni, hogy a tanítóképző tanarnak a
tanításban mesternek kell lennie, már pedig gyakorlat szüli a mestert.

Erdemes célt csonka szervezettel, kétséges állapotok között elérni
nem lehet. Hogy mennyire szervezetlen tanárképzőnk, mi sem bizonyítja
jobban, hogy a két évi tanulmányokról számot adni senkinek nem kell,
a képesítő, de bármilyen vizsgálat is hiányozván. Már pedig, míg a vizs-
gálatot kötelezővé nem teszik, addig a tanárképzésról komolyan nem
beszélhetünk. Miért húzzák-halasztják a vizsgálat elrendelését, mikor mi,
a hallgatók óhajt juk legjobban, mert egy részről 5 évi szorgos tanulá-
sunk látható eredményekép tanári oklevet mutathatnánk fel, - a mit a
jelenlegi kollokviumokkal telejegyzett végbizonyitvány csak igen gyengén
pótol, és lj. mi által szerosabb korlát jönne a tanítóképzők katedrái köré
is, a hová a mai körülmények között a tanfolyam kikerülés ével is el lehet
jutni, másrészről pedig a tanári vizsgálat folytonosan buzditólag hatna
ahallgatóra s a komoly munkára jobban serkentene. Ezen végvizsgálat
elengedhetetlen. Ha a tanítóképző tanárait külön kurzussal akl}rják továbbra
is képezni, - s ezt a tanítóképzők tanulmányi rendszere okvetetlenül
szükségess é teszi, - úgy a vizsgálatnak mihamarább életbe kell lépni,
mert csak egyedül ez adhatja meg a két éves tanfolyam külső értékét,
s az ezzel járó tanári oklevél a hallgatóknak a jutalmat az öt évi tanu-
lásért. Es ezt a jutalmat annál inkább kivánhatjuk, mert a pedagógium
tanári kara által ajánlva, a végzett polgári iskolai tanítójélöltek érdemesebb-
[ei közül a magas minisztérium által hivattunk vissza. Hogy miként
szerveztessék _a vizsgálat, miként alakíttassék a vizsgáló bizottság, az
intéző körök dolga. Mindenesetre a mód megtalál ható, a melylyel az egye-
temitanulmányokról való, szám adás a vizsgálatnál összeköthetö legyen
a-pedagógiumi és a gyakorlati képzés eredményének megvizsgálásával.
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Ezek után engedje meg a tekintetes közgyűlés, hogy képzésünk
refermálására irányuló óhajainkat pontokba foglalva előterjeszthessük,
azzal a tisztes kérelemmel, vegye pártfogásába ügyünket, a tanítóképzői
tanárképzés nemzeti ügyét.

1. A tanfolyam maradjon kétZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAé v fo ly a m ú , a hová az eddig is érvény-
ben volt feltételek mellett történhetik a felvétel.
, 2. A szellemi képzés csakis az egyetemen történjék, kötelező heti

20 óraszámmal
3. A tanárjelöltek bevonassanak az elemi tanítóképzőkben való taní-

tásba, hogy a tanítóképzői tanárt megillető gyakorlatra tehessenek szert.
4 . K iv á n ju k , hogy a tanárképző kapcsolatba hozassék az elemi

tanítóképzővel, s mint ilyen önállósítassék a jelenlegi vezetőség és gond-
nokság felügyeletével, s hogy a megfelelő kapcsolat meglegyen a minisz-
térium tanítóképzési és egyetemi ügyosztályával.

5. Kivánjuk a két év végeztével a tanári vizsgálatot, annál is inkább,
mert e nélkül komoly szó a tanárképzésről nem is lehet.

6. Végezetül kérjük a méltányosságot, hogy a végzett tanárjelöltek
az ál1ásfoglalasnál azokkal szemben, kik taná r i képzést nem nyer tek, ne
mellőztessenek.

Országos tanáregyesületünk néhány év előtt foglalkozott képzé-
sünkkel. Az elejtett ügyet vegye ismét kezébe, s ha annyi jóakaratot és
nemes buzgalmat fog jobb sorsra érdemes ügyünk támogatására fordítani,
mint a mennyivel tanítóképzónk egyéb ügyeit gondozza, úgy a siker nem
maradhat el.cbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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T it k á r i j e le n t é s .

Mélyen tisztelt Közgyúlés!

A Tanitóképzö-Intézeti Tanárok Országos Egyesülete az utolsó két

évi ciklusban működésének 12. évét tölté be s ez alkalommal hetedik

rendes közgyűlését tartja meg.

Alapszabályaink 21. §-ából kifolyólag van szerenesém a választ-

mány - s általában egyesületünk ez utolsó két évi működéséről, nem-

.külömben a tanitóképzés terén ez idő alatt felrnerült nevezetesebb

mozzanatokról az alábbiakban beszámolni.

*
Úgy hiszem, m. t. Közgyűlés, nem lépem túl igénytelen jelenté-

semnek alapszabályainkban körvonalozott határait, ha egyszerű krónikám

fonalát épen a legutolsó közgyűléstől kiindulva veszem fel. Nem halad-



hatok el ugyanis szó nélkül azon" kellemes emlékek mellett,: melyek

most, a közgyülés idején, Kolozsvárott tartott utolsó (VI.) közgyülésünk

verőfényes, szép napjaira irányítják gondolataimat, s velem együtt talán

mindazokét, kik emez utolsó közgyűlésünkön részt vehettek ..

E nemes város előkelően mívelt társadalma igaz magyar vendég-

szerétettel fogadott bennűnket, annak kil'önösen iskolaügyi rétege meleg

érdeklödéssel kísérte tanácskozásainkat, ottani kartársaink kollegialitásuk

egész bensőségével tették magukévá egyesületünk ügyét, az a lelkes

csoport pedig, mely a "helyi rendező bizottság" neve alatt fáradozott

közgyűlésünk sikere érdekében: fáradságot nem ismerő buzgalmát, szíve

egész melegét adta annak az ideális ügynek szolgálatába, melyet ott

egyesületünk képviselt.

AzwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAifjúság nevelésének eszménye volt tanácskozásaink vezér-

motívuma s így természetes, hogy közgyűlésünk méltóságteljes lefolyása

minden tekintetben illett és méltó is volt azon várakozás okhoz, melyeket

Kolozsvár közönsége egyesületünk iránt támasztott .

. A helyi sajtónak - az iskolaügyinek ép úgy, mint a társad al-

min ak - valamennyi organuma a legnagyobb érdeklődéssel nézett

tanácskozásaink elé s a legrokonszenvesebb hangon emlékezett meg

azokról a közgyűlés lejárta után is.

A "Család és Iskola" vezércikkében im ezen szókkal kelt figyel-

met egyesületünk iránt:

.• "Az iskola s kiváltképen a népiskola, valamint az egyház")
s kűlönösen épen a protestáns egyház szoros kapcsolatban áll
nemzeti létünkkel, alkotmányos szabadságunkkal, mert a nép álta-
lános műveltsége gazdagítja, terjeszti legsikeresebben a nemzeti
nyelvet, a gondolatszabadság biztosítja legtermészetesebben az
állampolgárok mal\án és közéleti jogait. Az iskolai és egyházi élet
képviselői jól választották meg gyűlekezésüknek nemcsak idejét,
hanem helyét is, mert az erdélyi részek s ezek területén épen
Kolozsvár mult ja minden magyar érzésű hazafi lelkét közelről
érintő szép példáit tudja felmutatni a nemzeti és ••vallásos élet
egészséges fejlődésének. A nemzeti fejedelmek hazája, a Hunyadi
Mátyás és Bocskay István szülövárosa nagyon is alkalmas a.rra,
hogy a célnak megfelelő hangulatot ébren tartsa, sőt. fokozza
azon gyülekezetekben, melyek a magyar nemzeti állam épitésén
s a tisztult vallás-erkölcsi élet fejlesztésén dolgoznak.

Mindkét gyűlés kétségkívül érdekel mindenkit, a ki a
magyar nemzeti államélet legszentebb ügyei iránt bármily csekély
fogékonysággal bir. A nélkül, hogy az egyenlően magas rendü,
emberi, nemzeti és állami érdekek között rangfokozatai különb-
séget akarnánk felállitani, érezhetjük, hogy bennünke', mint a

1) Ugyanakkor tartotta egyházi értekezletét az Erdélyi ev. ref. Egyházkerület is.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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népnevelés munkása it, hiva tá sunkná l s szivh'ljlamunkná l fogva
első sorbanzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAaz időrend szerint is előbb gyülésező képezdei taná rok
gyűlése érdekel közvetlen-közelről. Már a tárgysorozatba felvett
tételek is megragadják figyelműnket, mert azok a népoktatás
olyan tényezőit érintik, melyek a magyar nemzeti nevelés sark-
pontjait alkotják."

Majd tartalmas reflekxiókkal kiséri a közgyűlésünk tárgysoro,zatába

felvett összes pontokat, az elméleti pedagógiai tételt, az ifjusági önképzö-

kör, a segélyző egyesületek, az iskolai kirándulások, a tanítók háza, a

tanítóképesítő vizsgálatok tagozódása címü tételeket simigy végezi:

"Mint egyéb irányban, ugya jelzett úton is, a költő szavaival
szólva, végetlen a tér , mely munká ra hív s tudhat juk, hogy acélt
még százszor el nem érjük; de arról is biztosak lehetünk, hogy
munkánk nem lesz haszontalan, mert az eszme, mely lelkesítni
tud, legyen kereszt, tudomány vagy szabadság, még mindig előbb-
vitte az embernemet s igy ami fáradozásunk is járul, ha csak
egy parányi val is a népoktatás javitáshoz s ezzel a magyar nem-
zeti művelődés előbbviteléhez.

Ilyen gondolatok között szivhől üdvözöljük s örömmel várjuk
kedves kartársainkat sóhajt juk, hogy mennél többen szerenesél-
tessének bennünket becses megjelenésükkel, hogy legyen együlés
nemcsak a ránkbizott ügy iránti buzgóságnak, hanem az össze-
tartozás érzésének, akartársi és baráti melegségnek is mentől
teljesebb megnyilatkozása. Ohajtjuk, hogy találják magukat ked-
ves vendégeink közöttünk olyan jól, mint a milyen szivességgel
és szeretettel várjuk mi őket."

A közgyülés lejárta után megjelent méltató cikkekből hadd köz-

löm e helyen a "Magyar Polgár" pünkösd utáni számának vezércikkéből

az alábbi részleteket:

"V árosunk egészen méltóan ülte meg a Szentlélek ünnepét
akkor, midőn a vallásos élet, az oktatás és a nevelés hivatott
apostolait fogadta vendégszeretetéről hires falai között, a kik
nehány napi pihenőjüket is a közérdeknek szentelték s az ország
minden részéből ide sereglettek, hogy tanácskozásaikkal kulturális
érdekeinket előbbre vigyék.

Értjük a tanítóképző intézeti tanárok országos kongresszusát,
a mely eddig következetesen a fővárosban folyt le, de ezuttal
először vidékre költözött s ezt a helyesebb rendszert épen váro-
sunkban kezdette meg, a miért az intézőket külön elismerés illeti.
Hogy a vidéknek ily alkalmakkor való figyelembe vétele egyálta-
lában, de különösebben tanítóképző tanárokra nézve mennyire
fontos, ezt talán fölösleges is indokolnunk, mert hiszen mindnyájan
tudjuk, hogy hazánk különbözö részeinek és viszonyainak ismerete
első sorban ép azoknál szükséges, a kik ezeket előadják és tanít-
ják s a közvetlen tapasztalatok csak fokozhatják azt az előszere-
tetet és melegséget, melyek föltétlenül megkivántatnak az -elő~



adásokban. ha azt akarjuk, hagy ezeknek a hazaszeretetre jótékony
befalyásuk legyen.

Ez a kangresszus a vidék figyelembe vételén kivül,wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAhiva tá -
sáná l és tá rgya lá sa inak komolyságáná l fogva is méltán megérdemli
mindnyá junk érdeklődését.

Hivatásánál fagva azért, mert tanítóképző intézetei nk azok a
források, melyekből a civilizáció, a kibocsátott tanitók révén,
népünk rétegei között szétárad. Hazánk millióinak erkölcsi és
szellemi állapata függ attól, hagy ez intézetek mily készültségű
és szellemű néptanítókat rajzanak. Népiskoláink maradandó és
üdvös hatásának biztosítéka att van a tanítóképző intézetekben,
ezek rendszerében és tanáraiban. Ez pedig nagy szó, mert ismer-
jük a népnevelés terén még mindig fönnálló hiányokat és ezek
következményeit, melyeknek okait csakis általános viszonyainkban
kereshetjük. Midőn tehát a néptanítók képzésére hivatalt tanférfiak
az ország minden részéből összegyűlnek, tapasztalataikat kicserélik,
gondolataikat össze teszik s fáradozásaik sikerének biztositekai
fölött tanácskoznak, . akkor nemcsak szükebbkörü iniézeteik ügyét s
épen nem a sa já t helyzetük érdekeit, hanem bízvást elmandhatjuk,
hagy a nemzet és az ország egyetemes javá t szolgá lják, mert a ki
ezek legnagyabb tényezőjét: a népet oktatja, müveli, javítja, az
Magyararszág alapját erősíti és a nemzet érdekeit mo.zdítja elő.
Még pedig nemcsak művelődés és hazafias szellem tekintetében,
hanem anyagi tekintetben is, mert eltekintve attól, hagy a szellemi
látkör emelése és az erkölcsi fölfogás tisztulása már magukban
véve is hathatós föltételei az anyagi jólét előmazdításának, a nép-
tanítók a legközvetlenebb és legsikeresebb terjesztöi a helyi viszo-
nyaknak megfelelő gyakarlati kereseti ágaknak, a mik a népnek
a földmívelésen kívül az év minden szakában biztosítsák nemcsak
a megélhetést, hanem fokozatosan az anyagi gyarapadást.

E fontos hivatásnak megfelelt a tárgyalások tartalmassága
és kamalysága is, mert az értekezlet java részét a nevelés tudo-
mánya s az iskola i tá rsa s szellem intézményei fó'ló'tt folyt eszme-
cserék fo.qla lták el s bizanyára mindenki belátja, hogy mindkét
tárgy olyan, a mely első helyet foglal el minden jóravaló tanító
hivatásában. Hagy kell a nép gyermekeivel bánni? Hogy kell
azokkal az ismereteket megkedveltetni, azok körébeji a haladást
biztosítani ? Ez alapvető kérdések a népiskolák kiindulási pontjai
s csak ugy lehet kilátásunk a sikerre, ha a néptanítók e tekin-
tetben hivatásuk magaslatán állanak, a mit megint csak akkor
érhetünk el, ha a tanítóképző intézetek e kérdésekkel tisztában
vannak s a tanítókat megfelelően képezik.

Nem kevésbbé fantos az iskolák társas szellemének fejlesz-
tése közvetlenűl az oktatás sikerének biztosítása szempontjaból is,
mert ha a növendék már az iskolában fölismeri az egyesűlés
előnyeit, a férfi annál biztosabban propagálja azt később az élet-
ben. Intézeteink egyik nagy baja épen az, hagy agyakarlati
kivánalmakat nem részesítik kellő figyelemben s nem növelnek az

483



484zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

életnek. Jól esik tehát minden kis mozzanat, a mi az ellenkező
helyes irány követésére vall."
Természetes, hogy választmányunk - mindjárt a jelen ciklusban

tartott első gyülésén - a legnagyobb örömmel vett tudomást VI.
közgyülésünk szép . sikereiről s jegyzőkönyvileg fejezte ki köszönetét
Kolozsvár város Tekintetes Tanácsának nemes áldozatkészségéért, nem-
különben a helyi rendező bizottságnak nemes buzgóságáért, együtt
feledhetetlenűl szives vendégszeretetükért. E köszönő iratok elküldése
kedves kötelessége volt az elnökségnek.

Utolsó közgyülésünk tárgyalásai érezhető nyomot fognak hagyni
tanítóképzésünkben. Itt-ott már is látszik azon közvetlen hatás, melyet
az ifjusági társas szellem ápolását célzó intézmények szervezése tárgyá-
ban hozott határozataink - a keletkező. önképzökörökre, segélyező-
egyesületekre gyakorolnak.

S ha üdvös és ihlető. volt reánk nézve a magyar 'nemzeti kultura
egyik gócpont jának megismerése, - Qgy nem kevésbbé örvendetes és
felemelő annak tudata, hogy országos egyesületünk érdeket keltett
maga iránt s ismertté tette önmagát a nemes városnak történelmi
ernlékekkel megszentelt falai között.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

*

A választmány munkatm·ve.

Sürgős és időhöz kötött elfoglaltsága miatt a választmány csak
az 1901. évi februári ülésen tette tanácskozás targyáva ezen ciklusbeli
munkatervét.

Ezen tervezet szerint a választmány munkaprogrammjaként a
következö tárgyak tűzettek ki:

1.wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAPeda ,qó,qia i kérdések tá rg.ya lá sa a tanítóképző-intézeti nevelés
és oktatásra vonatkozólag.

2. A tanítóképesítő vizsgá la t ok tagozódása .

3. A gyakor la ti kiképzés ügye s a gyakor ló iskolák seerueeeie.

4. A tanítóképző-intézeti ifjúsági könyvtá rak.

5. iskola i tö'rvénykö'nyv (ifjúsági rendtartási szabályzat).
6. Külö'nbö"zeti vizsga la to7c, illetőleg a tanítóképző viszonya r i tö'bbi

iskolákhoz.

Mennyiben valósította meg a választmány. ezen önalkotta terve-
'zetét, arról az alábbiakban leszek bátor részletes jelentést tenni. Itt
csak - általánosságban - annyit legyen szabad előre bocsátanom,
-hogy pedagógiai és didaktikai kérdésekkel több izben foglalkozott a
választmány segy idevonatkozó tételt a közgyiílés tárgysorozatába is



beigtatott; a taníló-képesítő vizsgálatok tagozódására nézve a m. t.

közgyűlés elé határozati javaslatokat terjesztett; a gyakorlati kiképzés

ügyére s a gyakorló iskolák szervezetére vonatkozólag a tételt kőz-

gyülési tárgyúl kitűzte s a fölkért előadó idevonatkozó tételeit a kőz-

gyűlés tanácskozása tárgyává tette; a 4. és 5. sz. tételek az idő rövid-

sége miatt már nem voltak targyalhatók, de a különbözetí vizsgálatok

ügyében álláspontot foglalt el s részletes javaslatokat készített. Úgy a

befejezett tanácskozásokról, mint az időközben fel merűlt alkalomszerű

tételek tárgyalásáról az alábbiakban lesz részletesen szó.

AwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAtanter» módosítása.

Legelső, legaktuálisabb, talán legfontosabb kérdés a tanterv
módosításának ügye volt.

Már a kolozsvári közgyűlésen tétetett indítvány az iránt, hogy az

Orsz. Közokt. Tanács által lényegesen módosított új tantervjavaslatot

a nagyrn. miniszterium étetbeléptetés előtt a tanári testületeknek véle-:
ményezés végett kiadni kegyeskedjék.

Ez indítvány teljesen egybehangzó volt a magas miniszterium

szándékával, úgy hogy a javaslat már az indítvány fölterjesztése előtt

szétküldetett a tantestületeknek - sleküldetett egyesületünknek is.

A 25389/1900. sz. magas rendelet záradékában kimondatik, hogy

a nagym. miniszteríum egyesületünket "kiválóképen illetékesnek és

hivatottnak" ismeri a véleményadásra s a tanterv tüzetes tárgyalásáról

szóló jelentést 1900. október 15-ig elvárja.

Első teendője az Elnökségnek az volt, hogy a véleményezés végett

lekűldött tantervjavaslatot a Magyar Tanítóképzőben egész terjedelmé-

ben közreadta (1900. VI-VII. sz.), hogy azt - minden tagtársunk

részére való hozzáférhetővé tevése által - a köztudatba belevigye.

Ezt illetőleg a rendszeres munkálatokat csak az 1900-1901-ik év

beálltával lehetett megkezdeni.

Az egyes tárgyak tantervére vonatkozólag az elnökség a követ-

kezőket kérte fel előadókúl : a neveléstanra Nagy Lászlót, a gyakorlati

tanításra dr. 'Ba ló Józsefet, a magyar nyelv és irodalomra dr. Weszely

Ödönt, a német nyelvre Radó Vilmost, a földrajz, történelem s alkot-

mánytanra Fa rka s Sándort, a mennyiségtanra Bittenbinder Miklóst, a

természetrajz- és vegytanra s a természeUanra Miklós Gergelyt, a

gazdaságtanra Snasel , Ferenczet. a női kézimunka- és háztartástanra

Ea ionáné. Thuránszky Irént, az ének és zenére .Sztankó Bélát, a

tornára Oherolly Jánost, a kézügyességre Szab» Gábort, a rajz- és
szépírásra Nagy Károlyt.
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A tantervjavaslat füzetes tárgyalása 8 választmányi ülést foglalt le.
Általános határozatok voltak a következők: 1. a választmány a

javaslatot értékes alkotásnak -tartja, mely jelentékeny haladást mutat s
alkalmas leend arra, hogyatanítóképzés szinvonalát úgy az általános,
mint a szakmíveltség tekintetében, valamint gyakorlati irányban is
emelje. A véleményes jelentésbe felvétetett egyeseknek azon ellenvetése,
hogy tárgyi szempontból a javaslat oly tanulóanyagot szupponál, a
milyenre a tanítóképzők ma még nem számíthatnak, valamint a tulsá-
gos részletezés ellen alaki szempontból tett kifogás is. Az előbbi aggo-
dalom eloszlatására a választmány kivánatosnak mondotta ki, hogy a
tantervet életbeléptető rendeletben jelentessék ki, miszerint a tanterv
részleteiben felsorolt anyag csak tárgyilag kötelező, az anyag módszeres
elrendezésében és tanmenetté való alakításában azonban a tanároknak
teljes szabadság adatik. Másfelől a választmány helyeselte a tanterv-
javaslat azon célzatát, "hogya tanítóképző-intézeti tanítás az általános
míveltségre vonatkozó tárgyakat illetőleg ne kezdessék ismét a tudo-
mányágakwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAelemeinek közlése által úgyszólván ismét a legelején, hanem
- a mennyire csak lehetséges - építsen arra az alapra, mely a
tanítóképzőkbe lépő ifjak előtanúlmányaiban - a tanító-jelöltek korát,
előképzettségét és fejlettségét tekintve - joggal feltételezhető."

2. A tantárgyak elrendezését illetőleg javasolta a választmány, hogy
a j a magya r nyelvből az I-- II. osztályban rhetorika, poetika és stilisztika,
aEDCBAIll. osztályban irodalomtörténet, a IV. osztályban rendszeres magyar
nyelvtan taníttassék;HGFEDCBAb ) a mennyiségtanná l a könyvviteltan tétessék át a
gazdaságtan körébe; ej a fizika egészen helyeztessék at a IV. osztályba;
d) a senénél a hegedü tanítása azZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 . osztályban kezdessék meg.

Fölvétetett a felterjesztésbe azon ellenészrevétel, hogy az egyes
tárgyak részletes módszertana ne tagoltassék szét az egyes tárgyakat
tanító szaktanárok kezébe s ne a tanfolyam végére helyeztessék, hanem
hagyassék meg az általános módszertan keretében s előzze meg a
jelöltek gyakorlati föllépését. A választmány azonban a javaslat beosz-
tását a szakképzés szempontjaból a javaslat kiváló jó oldalának tekintette.

3. Az egyes évfolyamok óraszámát mint maximumot tartotta a
választmány elfogadhatónak s beigtatandónak tartotta a gazdaságtani
s kézügyességi gyakorlatok óraszámát is, melylyel együtt a végösszeg

33 + 33 + 33 + 32 órát teszen ki.
Ezen általános határozatokon kivül a részletes tárgyalások során

némely tárgyból teljesen ujra. szövegezett tantervet javasolt (lélektan,
magyar nyelv és irodalom, német nyelv, kézimunka, testgyakorlat és játék).

Másokon többé-kevésbbé lényeges -módosításokat javalt (test- és



élettan, nevelés-történet, mennyiségtan, ének és zene, rajz- és szép irás)
ezenkivül - marginalis jegyzetek alakjában - több alaki módositásra
vonatkozó javaslatot tett.

A tanterv-re vizió alkalmát is felhasználta a választmány arra,
hogy nyomatékosan hangsúlyozzawvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa gyakor l6iskolák kétoszfa túakká va ló

á ta lakítá sának4 szükséges voltá t.

A vál Q sztmányi tárgyalások befejezte után, de a véleményes
jelentés közzététele előtt az iglói tanítóképző tanárkara "Fölhivás"
címmel körlevelet intézett az összes tanítóképző intézetekhez.

A fölhivás abból indul ki, hogy "a választmánynak 1900. évi nov.
24-én tartott ülésén jelenvoltak közül a többség magáévá tette a
közokt. tanács tantervjavaslatában nyilvánuló azt az elvet, hogy a
tanítóképzök oktató terve folytatása legyen a középiskolainak. A jelen-

voltak kisebbsége csupán külön vélemény beadására szorult".
Az iglói testület úgy hiszi, hogyajelenvoltaknak szóban levő

kisebbsége az egyesületi tagok túlnyomó többségének véleményét tol-
mácsolta. Ha ez úgy van, akkor az a visszás helyzet állott elő, hogy
az elnökség a választmány határozata folytán olyant javasol az. egye-
sület nevében, a mit az nem kiván. Olyant, a mi - ha megvalósul, -
évtizedeken at tartó oly munkára van hivatva kárhoztatni a tanárokat,
a melylyel nem tudást, hanem legfeljebb tudákosságot fog produkálni;
és a mely utoljára is lehetetlenségnek fog bizonyulni.

, "Hogyaválasztmánynak az a határozata létrejött, az alkalmasint.
csak azért történt, mert a vidéki tagok csekély számban, vagy épen
nem vettek részt a tanácskozásokon; a fővárosi tagokból álló többség
pedig nem jól ismeri a vidéki intézetek tanuló anyagát. " Épen ezért föl-
kérik a testvérintézetek testületeit, hogy a következö kérdésekre adott
rövid véleményüket sürgösen terjeszszék fel az Elnökséghez.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1 . "A tanítóképzők mai és még hosszú időre várható, különös en
a férfitanítóképzők tanulóanyagbeli állapota lehetővé teszi-e azt, hogy
a tanítóképzők tanterve sikeres folytatása lehessen a k9zépiskolák
negyedik osztálybeli tantervének. úgy, a mily értelemben az egyesület
választmánya erre nézve határozott?"

2. Ei alapon javasolja-e a testület a köz okt. tanács új oktató-
terv-javaslatának életbeléptetését ?"

E felhivás természetesen élénk visszhangot keltett a válaszi-
mányban is s nemcsak e kérdés körűl fejlesztett sokoldalú és nagy
vitákat, - de a hullámok egyesületünk szervezetét is csapdosni kezdék.

A választmány - igen szétágazó vélekedések után - két irány-
ban látta szükségét az intézkedésnek:
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1. Hogy a tanártestületekhez körlevél intéztessék, mely tartal-
mában tisztán a tantervi memorandumból vett szószerinti idézésekre
szorítkozva tájékoztassa a testületeket a 'választmány álláspontjáról.
E körlevélbe fölvett idézetek közül - ez ügy tárgyilagos megitélhetése

végett - minthogy a választmány általános elvi álláspontját már fen-
tebb szerenesés voltam ismertetni, itt csak a következő ,pont közlését
látom szükségesnek:

"Sajnos, hogy a vélemény beterjesztésére kiszabott határidő rövid-
sége miatt egyesületünk egész egyetemének e munkába való belevonása
nem volt lehetséges, sőt az ez ügyben hetenkint tartott választmányi
ülésünkre vidéki választmányi tagjaink meghívása sem látszott okadatolt-
nak, s ígywvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAaz a lábbiakban beter jesztett munká la t aHGFEDCBAk á epon tbam műkó'dő

vá la sztmány munká la tának tekintendő; mindazonáltal, tekintette]' arra,
hogy ez ügyben tartott utolsó választmányi ülésünk elvi fontosságú
határozatainak megállapításanal - a teljes választmány összehívása
által - mód adatott vidéki tagtársainknak is véleményük nyilvánítására
s ahol különösen szükségesnek látszott (mint pl. a női kézimunkánál),
az összes érdekelt nöképzök véleményei is bekérettek s egyébként is
Nagyméltóságod ejavaslatot - tudomásunk szerint - az összes hazai
tanítóképzőknek megküldvén, va lamennyi tanítóképző véleménye ezen for -

mában úgyis eljutott Nagyméltóságodhoz: hiszszük, hogy e munkálat
által így is figyelemre méltó ada lékot nyújt egyesületünk az á lta lán meg-

nyila tkozott tantervi vélekedésekhez."

. 2. Határozatképen kimondta a választmány, hogy a tantervi mun-
kálatra vonatkozó egész elaboratum tétessék közzé a Magyar Tanító-
képzőben. Ez közöltetett is a M. T. 1901. évf. IV. sz. 209-225, s u. a.
évf. V. sz. 303-318. lapjain.

Azon tanártestüJ.eti véleményekről, melyek az iglói felhívásra való
hivatkozással egyesületünk elnökségéhez beküldettek. részletes jelentést
terjesztettem a választmány elé (megjelent a M. T. 1901. évf. VII. sz.
429-434. lapjain). Idevonatkozólag 17 vélemény érkezett be, még pedig
16 tanártestületi, 1 igazgatói; tanítóképzők részéről 15, tanítónőképzők
részéről 2; az állami képzök köréből ll, ahitfelekezeti képzök köréből 6.

Említett jelentésemben hűségesen számot adtam a vélemények tartal-
máról is, ezekről - tárgyi szempontból - jelenleg rövid összefoglaló
summázást csak azért nem terjeszthetek a m. t. Közgyülés elé, mert
bennük az ítélkezés szempontjai oly szerteágazók, hogy egész tartal-
mukat kellene ismételnem, a mi - úgy hiszem - túlhaladná jelenté-
semnek amúgy is szűkre szabott kereteit.

A történeti hűség kedveért legyen szabad megjegyeznem, hogy az

-- - ------- - ------------"---------
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elnökség tantervi munkálata 11. sz. a., 1901. jan. 21-ild kelettel már
.az iglói felhívás kelte (febr. 16.) előtt felterjesztetvén: az iglói felhívás
következtében beérkezett - igen becses vélemények a tantervi felterjesz-
tésben, az ott kifejezett álláspontnak sem támogatása, sem módosítása
szempontjából értékesíthetők már nem voltak.

Valamint feljegyzésre érdemesnek tartom azt a tényt is, hogy az
1901. márcz. választmanyi ülésen megállapított elnökségi körlevél szét-

küldése után a kérdést érdemlegesen tárgyaló beadvány az elnökséghez
a testületek részéről több nem jött- be, de két képző (a lévai áll. tanító-,
s a budapesti Fröbel-féle tanítónő-képző) testülete indíttatva érezte magát
arra, hogyaválasztmánynak bizalmi nyilatkozatot küldjön.

Utolsó habfodrai a tantervi ügy által keltett mozgalom hullámainak.wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Más okta tá s-ügyi Ieérdésete,

Ily aktualitása lévén a tanítóképző intézeti tanítás kérdésének, a
választmány igyekezett ez ügyet más szempontból is tanulmányozni,
megvilágosítani, napirenden tartani.

Idevonatkozólag különösen két mozzanatról legyen szabad meg-
emlékeznem.

Az elnökség felkérésére választmányunk egyik buzgó tagja, Snasei

Ferenc, a választmány 1901. évi októberi ülésén alaposan és behatóan
ismertette a porosz tanítóképzőkHGFEDCBAú j tantervét, mely 1901. julius l-én lépett
életbe. Részletesen bemutatta valamennyi tárgyból az anyag-felosztást
úgy a preparandiákra, mint a szemináriumokra vonatkozólag s mindenütt
kiterjeszkedett a tantervbe illesztett methodikai utasításokra is. Végül
néhány figyelemre méltó szempontot emel ki. Így felemlíti az új porosz
tanterv azon alapelvét, hogy a szemináriumi oktatás mindenütt a fel-
vételhez szükséges előképzettségre igyekszik építeni, mely a meglevő .
prepárandiák mellett azért méltó a figyelemre, mert a Muthesius által
közölt statisztikai adatok szerint a preparandiát végző növendékek száma
1093 volt s a szemináriumokba 4170 vétetett fel; következetesen keresz-
tűl van víve azon elv, hogy minden szaktárgy befejezése után annak
tanítási módszere következik. Idézi Muthesius szavait, ki hálával emliti
fel, "hogy az 1872-iki általános, intézkedéseknek ama kitétele, hogy a
szemináriumi tanítás a népiskolai tanítás módszerének is mintája legyen,
ezen új tantervből és utasításokból minden nyom nélkül eltünt 1"

Másik nevezetes mozzanat volt dr . Wangel Jenűnek , a pedagogium
nagyérdemü tanárának a választmány 1902. évi márciusi ülésén tartott
rendkivül érdekes és tartalmas előadása az á lla ttan és nö'vénytan taní-

Magyar Tanítóképző. 3 4
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tá sá ról.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAElőadó a legnagyobb elismeréssel emelvén ki a készülő félben
levő tanterv idevonatkozó részének jó tulajdonságait, főképen azon
nélkülözhetetlen segédeszközöket ismerteti, melyekkel az állat- és
növénytan tanítása a tanítóképző intézetekben sikerrel megoldható.
Részletesen kiterjeszkedik dr. Wangel a tanulógyüjtemények összeállí-
tására, (igen becses jegyzéket állítván össze a gyüjteménybe felveendő
állatokról és növényekről); az iskola i ker t berendezésére a tanulmányi

kirándulá sokra s a növendékek· biologia i továbbképzésére, ennek az
ifjúsági önképzőkörök munkakörébe való beleillesztésére. Alig kell
említenem, hogy a választmány a legnagyobb érdeklődéssei hallgatta
e fejtegetéseket s hiszem, hogy aM. T. olvasóiban is lelkes vissz-
hangot keltett ez előadás közzététele. Birjuk nagyérdemü tagtársunk
azon szíves igéretét, hogy a jövő ciklusban ugyanezen tárgyak tanítási
módszerének elméletét is elő fogja adni.

Az új rendtartásból folyó ügyek.

A jelen ciklusban kiadott új rendtartási szabályzat intézkedései
is fontos és érdekes tanácskozási tárgyakat adtak a választmánynak.
A választmány - feladatainak élénk tudatában - ugyanis tárgyalás
alá szándékozik venni az új rendtartás mindazon pontjait, melyekre nézve
az egységes megállapodásnak szükségessége mutatkozik főként oly célból,
hogy egységes szempont megjelölése által előkészítse ezen kérdéseknek a

testületek kbrében leendő s egységes irányelvekhez szabott további tá rgya lá sa it.

Ezen irányban a jelen .ciklusban két fontos tétel kerűlt szőnyegre.
Egyik a külö'nbözeti v,izsgá la tok ügye (Rendt. Szab. 13. §.), melynek

előadói voltak a tanítóképzők részéről Miklós Gergely, a tanítónőképzők
részéről Bittenbinder Miklós val, tagok. '

Mindketten beható tanulmány tárgyává tevék a számbajöhető iskola-

fajok tantervét s az illető osztályokban végezni szokott tanulmányi anyagot
s részletesen megállapítottak a tárgy- és anyagbelikülönbözetet.

A választmányban két nézet állott szemben egymással; egyik
megelégedett volna a tá rgybeli különbözeti vizsgálattal azon tanulmányi
ágakra nézve, melyek az előkészítő iskolafajokban egyáltalában n~m
taníttatnak (pedagogia, zene); a másik az ~nyagbeli különbözetböl való
megvizsgálast is szükségesnek tartotta. A választmány többsége azon
elvi álláspontot foglalta el, hogy azon tá rgyakból, melyek az előkészitő

iskoláknak nem voltak tá rgya i, a külö'nbö'zeti vizsgá la t feltétlenül meg-

kivánandó, de megkivánha tó mindazon tá rgyakból,melyek a tanítók'épzöHGFEDCBA

Ill. és TV.. osztá lyoknak már nem tá rgya i. A különbözeti anyagra
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nézve elfogadta a Miklós G. tanulmányában összeállított különbségtételt
(M. T. 1901.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA. ,V r. sz. 362-366. 1.), a nélkül azonban, hogy kivána-
tosnak, avagy szükségesnek látta volna az anyagbeli különbözetet, általá-
nosan figyelembe veendő normativum gyanánt megállapítani.

Ugyancsak a Rendt. szabályzatok intézkedéseiből (74. §.) kifolyólag
tartotta szükségesnek az elnökség, hogy awvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAmádseeres tanácskozá sok

ügyét napirendre tűzze.
Hogy az ily tárgyú kérdéseknek, sőt épen ennek a kérdésnek a

napirendre való tűzése idöszerü volt, mi sem bizonyítja jobban, hogy
épen az ezen kérdés tárgyalása végett összehívott 1902. évi januári
val. üléssei egyidőben megjelent M. T. januári szamába egyik kar-
társunk hasonló tárgyban igen értékes cikket küldött be, melynek egyik
jegyzetében az intézeti belélet intenziv kifejlesztését jelö"li meg a leqkiiee-

lebbi és legégetőbb felada t gyanánt s er re nézve kér a vá la sztmánytól

mindenekelőtt irányt. Im, épen az intézeti belélet intenziv fejlesztését
célozta, épen ezen legközelebbi feladatok teljesítésére vállalkozott s
épen erre nézve óhajtott irányt szabni a választmány által az elnökség,
midőn már jóval előbb e cikk beküldése előtt felkérte dr. Ba ló József
vál. tagot a módszeres értekezletekre vonatkozó javaslatainak elő-
adásával.

Ezzel a kérdéssel választmányunk 4 gyűlésen foglalkozott, még
pedig az 1902. évi januári, februári, márcziusi és áprilisi üléseken.

Az ez ügyben hozott határozatok a M. T. f. é. májusi (V.) számá-
ban tétettek közzé. A határozatok kiterjednek: 1. az év elején tartandó,
2. az éokoei; 3, az évvégi módszeres konferenciák tárgyaira, részletesen
és tetelénkint felsorolva azokat a pontokat, melyek ezen konferenciák
tárgysorozatát alkotni hivatvák. Az előbb említett cikk hatása alatt a
választmány kijelölte azon irányelveket is, melyek a részletes (helyi)
tantervre vonatkozólag egységes szempontokat nyujtanak. Ilyenek az

érvényben levő tanterv figyelembe vétele, a testületeknek ?}evelésbeli és

módszerbeli egys~qes megá llapodása i, a z érzületi okta tá si anyag feltünte-

tésének és elrendeeésének szükségessége s feltüntetése ann ak a tan-
menetben, hogy a pedagógia i szaktá rgyak iránt va ló külö'nö's érdeklődés

lelkö"ltésére, a logikus gondolkozá sra és a gondola tok szaba tos előadá sá ra

vonatkozó közremüködés a testület minden tagjának közös törekvése,
végül a tanítá s formá lis olda la inole egy intézetben és a lapjában egységes

eljá rá s .szer int va ló 7cidombor ítá sa . E tétel kitüzéséböl kifolyólag a sá ros-

pa taki áll. tanítóképző tanártestülete indíttatva érezte magát arra, hogy.
idevonatkozó eljárásának módját a választmányhoz intézett beadványában
ismertesse. Hiszszük, hogy e tétel a jövő évi ciklusban alkalmas tanács-
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kozási tárgya lesz az összes tanítóképzők testületeinek s a választmány
megállapodásai célszerü kiindulási pontul és alapul fognak szolgálni s
biztos kereteket fognak szolgáltatni e tanácskozásokhoz .

A tanítóképesítő vizsgálatok ügyének egyesületünk évkönyveiben
már hosszu története van. Már 1889-ben felmerült a tanítóképesítő
vizsgálatok szakszerü megosztásának az ügye s 1890-ben a közgyülés
részletes tervezetet fogadott el a vizsgálatok reformja, illetőleg azoknak
részletekre való tagolása érdekében.wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAGyiirgy Aladár tagtársunk az
1893. év folyamán felvetette azon indítványt, hogy egyesületünk indítsa
meg a nép oktatási törvények azon részének revíziójára nézve a mun-
kálatokat, mely a tanítóképzők szervezetét határozza meg. Még hatá-
rozottabb formát öltött e kérdés akkor, midőn az 1894-iki debreceni
gyülésen, a magyar nyelv ügyének tárgyalása kapcsán Krause Sándor
s ugyanakkor Dezső Lajos az országos tanítóképesítő vizsgálóbizott-
ságok szervezésére vonatkozólag tettek indítványokat. Az 1895-iki évben
a testületek is felkérettek véleményadásra, mire ez az ügy a második
.egyetemes tanítói kongresszus tanítóképzési szakosztályán tárgyalt
tételek közé is felvétetett. A kongresszus tanítóképzési szakosztalva
szintén a tanítóképesítő vizsgálat kétfelé tagolása és külön tanító-

képesítö vizsgáló országos bizottságok mellett hozott határozatokat.
A kongresszus tanítóképzési szakosztályának ezen határozatát az
1898. évi közgyülés magáévá tette és azokat minden változtatás nélkül
beleillesztette azon nagy szervezeti munkálatha, mely tanítóképzésünk
egész rendszerét felöleli s mely kiterjed a tanítóképzők felállítására és
elhelyezésére, a felvételre, a tanulmányi ügyekre, a tanári testület és
igazgatás szervezetére, a fizetés és nyugdíj ügyekre, a fegyelmi ügyekre,
a népiskola i tanítók képeeitésére, a tanítóképző intézeti tanárok képesí-
tésére és képzésére s a tanítóképzők felügyeletére. E nagy munkálatnak,

melyben a vezérgondolat : tanítóképzésünknek egyöntetiibbé tételet
a hazafiasan, nemzeti szempontok kellő érvényesülhetése, a tanítókép-
zésnek minden irányu tökélyesbülése: gyakorlati célja szintén az vala,
hogy a tanítóképzésről hozandó uj törvény ez által előkészíttessék.
A választmány kebelében meg ujra felmerült ez ügy 1899-ben, akkor,
midőn a nagymélt. miniszterium a tanítóképzők rendtartási szabály-o
zatára, valamint az 1892-iki tanítóképesítő vizsgálati szabályzatra
vonatkozó javaslatokat egyesületünkhöz véleményezés végett leküldötte.
De mig a rendtartási szabályzatokra nézve a választmánya legbehatóbb



és részletekbe menő véleményekben állapodhatott meg, addig a tanító-
képesítő vizsgálatokra nézve a részletes tárgyalásoknál oly ellentétes
'szempontok merültek fel (orsz. bizottságok az áll. képzők részére),
hogy a választmány - már a véleményezésre kiszabott határidő letel-
tére való' tekintettel is - mellőzve a részleteket, azon általános elvi
kijelenté.st tette, hogy az állami egységes képesitővizsgálat törvény
utján szabályozandó.

Kolozsvárott tartott legutolsó közgyülésünknek szintén nagy érdek-
lődéssel tárgyalt tétele volt a tanítóképesítö vizsgálat ügye, E kérdés

további tárgyalásának irányzó szempontjait ezen közgyülés idevonat-
kozó határozatainak 2. pontja szószerint a következőképen fejezi ki:wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"A képesitő vizsgá la tok refor rnjáná l figyelernbe veendőnek ta r tja a

közJyűlés a ) azt a 7cö'vetelrnényt, hogy a képesítő vizsgá la tok az á lt.

műveltség,. de külö'nó'sen a tanítói szakképzettség kipuha tolá sa szempont-

jából a laposabbokká s beha tóbbak7cá teendők sHGFEDCBAb ) hogy a vizsgá la t letevése

a tanítójeló'lteknek lehetőleg rnegkö'nnyíttessék,ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI I

Ily előzmények után alakult ki az ügy a tanítóképző intézetek
egyik elsőrendü s főfontosságu pedagogia i 7cérdésévés a most lefolyt két
éves ciklusban a tárgyalás intenzitás a szempontjaból is, az érdeklődés
körének terjedelmét tekintve is, a legelső helyet ez foglalta el.

Általános érdeklődésseI kisérte a választmány azon ismertetést,
melyet Snasei Ferenc választmányi tag a már fentebb emlitett porosz
tanterv ismertetésével kapcsolatban a poroszországi népokta tá si intézetek

tanítóinak képesítő vizsgá la ta tárgyában 1901. julius havában kiadott
uj szabályzatára vonatkozólag az 1901. évi novemberi ülésen ter-
jesztett elő,

E kérdés rendszeres tárgyalásának fonalát azonban a választmány
akkor vette fel, midőn az elnökség ez ügy választmányi előadójá-vá
Nagy Lászlót kérte fel, ki ez ügynek kezdettől fogva a leglelkesebb
előharcosa volt. Nagy László az 1901. évi októberi gyülésen terjesz-

"tette elé idevonatkozó javaslatait.
Tekintettel arra, hogy e kérdés tárgyalásának megkezdésekor az

1902. évi szabályzat reviziója ténynyé vált s az uj képesítő szabályzat
~ mely lényegében alig tartalmaz gyökeres módosítást - már kiada-
tott, többen időszerűtlennek tartották ezen ügy ujabb tárgyalását.
A választmány azonban részint át lévén hatva a reform égetően szük-
séges voltának tudatától, részint eleget óhajtván tenni a VI. közgyülés
határozatainak, a kérdést napirendre tüzt.e, az előadó javaslatait a
novemberi valasztmanyi ülésen előzetesen tárgyalta s azokat, minthogy
kiegészítő javaslatok az elnökséghez nem küldettek, az 1902. januári
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kelettel kelt Körlevél kapcsán a magyarországi osszes tanító- és taní-
tónöképzőintézeteknek véleményezés végett megküldötte.

A tanártestületek véleményéről szóló összefoglaló és táblázatos
jelentésemet a választmány f. é. áprilisi ülesén volt szerenesém elő-
terjeszteni. (Közöltetett a M. T. f. é. májusi számában.) Azon általános
érdeklődés, melylyel e kérdést a. tanártestületek tárgyalták, minden
nagyítás nélkül példátlannak mondható és kitünően bizonyít a mellett,
hogy e kérdés valóban időszerű, fontos, megoldása pedig égetően
szükséges és nagyjelentőségű.

46 tanártestület küldötte be véleményes jelentését (példátlanul
álló nagy szám egyesületünk történetében is !). Érdekesnek tartom a
véleményezők statisztikáját is közölni. Véleményét beterjesztette:wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAá llami

tanítóképző 17; á llami tanítónöképzö 6; róm. ka th. tanítóképző 4;
róm. ka th. tanítönöképző 6; ev. ref. tanitóképzö 2; ev. ref tanítónő-
képző 1; ágo ev. tanítóképző 5; gö·r . ka th. tanítóképző 2; gö"r . kel.

tanítóképző 2; egyesületi tanítóképző 1; ezekhez járul még SimM

Endre kartársunknak szintén a választmányhoz intézett beadványa.
Említett tiszteletteljes jelentésemben bő kivonatban ismertettem

a véleményező tanártpstületek elvi álláspontjait, míg a részleteknél az
előadó javaslata fonalán híven közöltem minden részletészrevételt.

A választmány f. é. május és junius hónapok folyamán három
egymásután következő ülésen részletesen letárgyalta azon javaslatot, .
melyet idevonatkozólag a választmanyi előadó a beérkezett vélemények
s észrevételek figyelembevételével szerkesztett. Igen beható és részletes
viták eredménye azon határozati javaslat, a melyet im, a közgyűlés
elé terjeszteni szerencsések vagyunk s melyben atanítóképesítés ügye,
a kolozsvári közgyűlés határozmányaihoz híven, mint tisztán pedagógia i

kérdés lévén felá llítva , hiszem, hogy az - tniként minden jelleg szerint
való tanítóképzők tanártestületeinek közös munkálkodással elért ered-
ménye, azonképen alkalmatos leend arra is, hogy alapjául szolgáljon
egyetértő és együttérző további együttes munkálkodásunknak ..HGFEDCBA

A z 1900. é v i p á 1 'is i k iá llitá s .

Az 1900. évi VI. közgyűlés elé terjesztett titkári jelentésemben
behatóan volt szerenesém ismertetni a hazai tanítóképzőknek a párisi
világkiállításonZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAj örtént bemutatását.

Ezen kiállítási részlet, melyet a vallás- ésközoktatásügyi minister
úrnak megtisztelő bizalmából s Halász Ferenc ministeri osztály tanácsos
úrnak, a magyarországi népoktatásügy kiállítási előadójának vezetése



alatt teljesen Országos Egyesületünk tervezett és rendezett, azt célozta,
hogy hazai tanítóképzésünk a hazai népoktatásügy egészébe szervesen
beillesztve, de mégis a magawvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAö'ná llóságában és intézményesen mutattas-
sek be a müvelt külföl d elött.

Említett jelentésem épen arra az időre esik, midőn tanítóképzé-
sünk állapota már fel volt tárva a művelt világ előtt s bárha már
akkor kifejezést voltam bátor adni abbeli reményemnek, hogy kiállítá-
sunkkal mind belső becs, mind külsö csín, mind pedig jellegzetesség
tekintetében méltó módon veszünk részt a nemzetek e nagy versenyé-
ben, hol a XIX. század nagy számadását a népek milliói által elért szel-
lemi és anyagi eredmények inventariumaiból állíták össze: mégis feszült
érdeklődéssel, sőt a kiváncsiságnak is nagy mértékével várók az első
híradást, mely az egyesületünk által szervezett ezen kiállítás sikerének
mértékét volt tudtunkra adandó.

Várakozásunk nem volt hiábavaló.
Az elsŐ kellemes tudósítás a Néptanítók Lapjában kőzölt azon

cikknek reprodukciója volt, melyet Comte Felix, kiváló francia pedagógus,
a franciaországi kőzokt. tanács tagja az Union Pedagogique-ben írt.
E cikkben a legnagyobb dicsérettel, ne mondjam magasztalással emeli \
ki a magyar tanítóképzők kiállításának értékét s innen következőleg a
magyar tanítóképzés fejlettségét. Különös figyelmet érdemlőnek mondja
kiállításunkat, "mely a Tanítóképző-Intézeti Tanárok Orsz. Egyesülete
tagjainak nagy munkasságaról tesz tanuságot, s mely minden tekintet-
ben dicséretre méltó". Nagy elismeréssel adózva a kiállított tárgyak
iránt, kimondja, hogy ez intézetek semmit sem irígyelhetnek a franciák
hasonló legjobb intézeteitől ...

Hasonlókép örvendetes tény egész egyesületünkre nézve, hogy a
nagym. vallas- és közoktatásügyi m. kir. minister úr 1901. é~i 1069. sz.
eln. rendeletével egyesületünknek "az 1900. évi párisi nemzetközi kiállí-
tás magyar része közoktatási csoportjának sikeréhez való hozzájárúlá-
sáért" köszönetét és elismerését fejezte ki.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.•

1901. évi augusztus hó, 48,222. sz. kereskedelemügyi min. magas
rendelettel vettük az illetékes nl. kir. minister úr Őnagyméltóságának
azon értesítését, hogyapárisi kiállítás juryje egyesületünk részére az
a ranyéremmel va ló kitüntetést ítélte meg.

Végűl a m. kir. kormány biztosság is, midőn a kiállítási ügyeket
lebonyolítva, működését beszünteté, egyesületünknek a kiállításon való
részvételért köszönetét nyilvánította.

"Nagy, nemes és hazafias "feladatra vállalkoztunk, - úgymond e
köszönő irat - midőn Párisban öt világrész népével felvéve a versenyt,
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próbára tettük Magyarország kulturális és gazdasági életerejét, hogy
egy emberöltöt meghaladó munkásság eredményével tudományos, művé-
szeti, gazdasági és ipari téren beszámoljunk.

De nemcsak az országra virradt kedvezőbb kor vívmányait, a
szabadság éltetö talajából fakadt gyümölcsöket óhajtotluk bemutatni,
hanem awvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAhaza fia s ténykedé.~ magas(J ,bb eszménye lelkesítette a nemzetet,

midön minden lehetőt elkövettünk - súlyos áldozatoktói sem riadva
vissza; hogy magya r nemzeti á llamiságunka t, a magya r fa j teremtő erejét,

míveltségünket és haladásunkat a népek e nagy találkozójan érvényre
emeljük.

Igaz örömmel emelem ki, hogy nemcsak az egész ország méltá-
nyolja osztatlanul az e kiálIításra legnagyobbrészt hazafiúi Ielkesedéshől
hozott tetemes áldozatokat, a melyekhez t. Címed is készséggel járult,
de öntudatos törekvéseink et, igyekezetünket és szorgalmunkat, - nem-
zeti életünk általános haladását teljes mértékben elismerte a leülföldi
közvélemény is, és a legvérmesebb reményeket felülmúló módon pecsé-
telte ezt meg a nemzetközi jury hazánkra vonatkozó ítéleteinek fényes
végeredményével.

Megnyugvásunkra szolgálhat tehát, hogy nemzetközi eszmények
köré törnörülö céltudatos munkásságunk nem volt meddő, hogy ezen

első nagyobbszabású önálló fellépésünk szép sikereket eredményezett,
hogy anagy világ előtt ez a rokon nélküli nemzet erős fa j-jellegével a

félreismerés homá lyából rokonszenvesen és előnyö'sen domborodott ki a

müvel( nagy nemzetek kö·zö'tt."

És itt, az elismerések e szép tényei mellett, nem hallgathatom
el azt az erkölcsi sikert, hogy Orseáqoe Egyesületünk hazánknak külö'n-

böző jellegü 38 tanító(nő)képzőjét egyesítette ideálisan szep hazafias tény-
kedésben, mindvégig tanuságot téve arról, hogy összetartozóságunk
érzete élt mi bennünk. S ez a közös érzés, a közös munka hevületéig
gerjedt fel.

De maguk a kiállító intézetek - sőt egyesületünk elnöke és
főtitkára is -- közvetlenül is részesedtek a magyar kultura vezérének,
a vallas- és közokt.-ügyi m. kir. minister úrnak kitüntető elismerésében
és köszönetében, mely elismerő .köszönet bizonyára egyik legszebb
emlékük leszen mindazoknak, kik e szép munkáhan résztvettek.

Hiányos volna e jelentésem, ha meg nem emlékezném arról, hogy
a kereskedelemügyi m. kir. minister úrnak 65,468/IX. sz. magas ren-
delete értelmében a kir. kormánybiztosság által a tanítóképzők kiállí-
tásának költségei re kiutalt 2650 kor. elölégről bemutatott számadás



helyesnek találtatott, az előlegek a nyilvántartásból töröltettek s így
elnökségünk a kiállítás anyagi részét illetőleg is teljes felmentvényt
kapott. 'wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A képzőtaná rok első szünidei tanfolyama .ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA,
Résztvett az egyesület választmánya a tanítóképző tanárok részére

rendezett első' pedagógiai szünidei tanfolyam előkészítésének mun-
kajaban is.

Az 1901. évi február hó 4-én tartottválasztmányi ülésen Léderer
Ábrahám tette meg azon indítványt, hogya tanítóképző-intézeti tanárok
részére szünidei tanfolyamok tartassanak, a melyeken a pszichológia
ujabb irányai és szociál-pedagógiai kérdések adassanak elő s ily
irányu kérés felterjesztését javasolta. A választmány elvben azonnal
hozzájárult a javaslathoz s az ugyanazon évi április hó 12-én tartott
ülésen foglalkozott behatóan az ügygyel. Nevezetesen javaslatot tett
ezen tanfolyamok állandó szervezete, ezen első tanfolyamnak intéz-
ményesen a pedagógiuruhoz való csatolása, a tanfolyamon előadandó
tárgyak sorozata, a felkerendő előadók, a tanfolyam időtartama és
kezdete, a hallgatók ösztöndíjazásának és elhelyezésének ügye, a tan-
folyam költségvetése tárgyában.

Az idevonatkozó kérvény felterjesztése után ez az ügy két hatalmas
faktor kezeibe jutott; ezen faktorok egyike a nagymélt. ~allás- és
közoktatasügyi m. kir. ministerium, másika pedig a tanfolyam nagy-
-érdemü vezetősége. A tanfolyam sikere kőztudatu, jelentőségéről bizo-
nyára mindannyian meg vagyunk győződve; de ez uj intézmény inau-
gurálása alkalmából legyen szabad ennek fontosságát e helyen is
különősen kiemelnem.

Az alsó és középfoku tanító- és tanárképzésnek majdnem minden
ágazatán már életbeléptetett, hasonló természetü tanfolyamok jelenté-
keny és jótékony hatásai már is érezhetők hazai közoktatásügyünkben.
Ez a jótékony hatás elsősorban a tanfolyamokon résztvett hallgatókra
egyénileg gyümölcsöző, mert az ily tanfolyamokon nyert" impressziók,
az itt végzett tanulmányok nemcsak az ismeretkör bővítését, a tudo-
mány ujabb vívmányainak átvételét s az ezek nyomán szükségszerüleg
előálló magasabb szempontokat biztosítják, hanem felkeltik s illetőleg
éberen tartják a tanítói pályán való sikeres működésnek egyik leg-
szükségesebb alapfeltételét, t. i. a tudásvágyat, a folytonos önképzést,
a továbbtanulás iránti törekvést.

Még szembeszőkö bb e jótékony hatás, ha meggondoljuk azt,
hogy a tanári hivatás a szerzett lelki vagyonnak az iskolai életben
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való értékesítésében, e szellemi erőknek továbbplántálásában , van,
miáltal a fentemlitett gyarapodas már egészwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAnemeedékekre válik gyü-

mölcsözővé.
S ha ezeken kivül még tekintetbe veszszük azt, hogy az ily tan-

folyamok rendezése által a tanfolyamon előadó szaktudósok is mély
tudományukhoz "mért ügyszeretettel, buzgóságukkal, kutató hajlamaikkal
s tudatos ambició val a tudomány s ismeretkör megannyi új megZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAú j

forrásait nyitják meg, s így ezáltal magát a tudományt is fejlesztik:
bizvást mondhatjuk, hogy az ily tanfolyamok a nemzeti szellem tartal-
masabbá tételének ideális céljaiból is hasznosak.

S ha áll mindez a közoktatásügy egyéb térein müködö tanítókra
és tanárokra. úgy sokszorosan fokozott mértékben áll a tanítóképző

tanárokra nézve is.
Áll a tanárok egyénisége szempontjáhól, mert - nem tekintve

azt, hogy rendszeres és tudományos, felsőbb fokú tanárképzésről is
csak az ujabb időkben lehet szó, - nekik épen azon tanítói kvali-
tásokat kell tanítványaik lelkébe oltani, melyeket imént a tanítói sikeres
működés alapfeltételeiül említénk. Áll fokozott mértékben a nemzedé-
kekre való kihatás szempontjából is, mert a tanítóképző-tanár tanítói
működése, ennek eredménye, értelmi és erkölcsi hatása közvetlen tanít-
ványaiban még nem ér véget, hanem él, hat és munkálkodik a tanítokká

leendett tanítványokban továbbra is s a népoktatás expansiv jellege
által kihat az egész nemzetre. Áll végre a nemzeti szellem tartalmasabbá
tételének szempontjából is, mert az örvendetesen virágzó (8 képzőínk-
ben szintén ápolt és gondozott) szaktudományok mellett a vezérszerep
annak a tudománynak jut, mely más iskolák keretében legfeljebb csak
eszközként míveltetik, holott a tanítóképzőkben öncélt is alkot s ez
magának a tanítá snak és nevelésnek tudománya .

Anyagi ügyek.

A választmányalapszabályszerű kötelességénél fogva nem feled-
kezett meg azon feladatairól sem, melyeket orsz. egyesületünk a képző-
tanárság anyagi ügyeinek figyelembe vétele, ezek érdekében szükséges
lépések megtétele szempontjából iránta joggal támaszthat. Egyesületünk
hivatalos közlönyében évről-évre ismertetve van a költségvetési javas-
latnak bennünket illető részlete. A választmány is ezen ismertetés alap-
ján állapítja meg az egyesület nevében s a tanítóképző tanárság anyagi
ügyében a nagymélt.vallás- és közoktatásügyi minister úrhoz intézni
szokott évi felterjesztések pontjait.
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Így az 1901..· évi januári választmányi ülésen a legnagyobb öröm-
mel vett tudomást a választmány az igazgatók és rendes tanárok lét-
számában részint beállott, részint tervbe vett fizetésügyi intézkedések-
ről, de határozatilag kimondotta, hogy az 1901. évi fizetésűgyi fölterjesz-
tésben - rövid hivatkozással az igazgatói létszám elkülönítését illetö
kivánalomra s gyak. isk. tanítók kezdő fizetésének az 1868-iki törvény-
ben megszabott mértékére, - minden más ügytől függetlenül, kizárólag
csakis a segédtanárok, segédtanítónők és megbizottak anyagi helyzeté-
nek jobbítását célzó kérelemre terjeszkedik ki, melynek föbb pontjai:
a rendes tanári állás ok szaporítása, a segédtanári szolgálati időnek leg-
feljebb három évben leendő megállapítása s a megbizatások meg-
szüntetése.

Ézen . határozatok teljesen egybehangzók azon kivánalmakkal, a
melyeket több tanítóképző tanártestülete (Eperjes, Papa, Léva, Kolozsvar,
Temesvár), a győri áll. tanítónőképző tanártestületének kezdeménye-
zésére, a fizetésügyben teendő lépések szempontjából egyesületünk
választmányához intézett beadványokban kifejezett volt.

E kérvényünket 1901. febr. 21-én a választmánynak fővárosi tagok-
ból álló nagy küldöttsége személyesen nyújtotta be.

A f. évi költségvetésnek az 1902. évi januári választmányi ülésen
történt ismertetése alkalmából a választmány le~hálásabb köszönetének .
adott kifejezést a közoktatásügyi minister úrnak azon intézkedéseért,
hogy a VIlI. és IX. fizetési osztályba sorozott rendes tanárok létszáma
teljesen egyenlősíttetett. Ezuttal a választmány évi felterjesztésünk tár-
gyát abban határozta meg, hogy az alsó fizetési osztálybeli létszám
csökkentessék s a felekezeti képzök államsegélye emeltessék fel. Ezen
memorandum tekintettel arra, hogy aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAf . é. leöltségvetési törvény csak
junius hóban nyert szentesítést s az ott rendszeresitett állásokra való
kinevezések s az ezekből folyó előléptetések csak e napokban foganato-
síttattak, rendes úton terjesztetett föl.

Nem kerülte kia választmány figyelmét azon jóindulatú pártolás,
melylyel a képviselőház pénzügyi bizottságában Komjáthy Béla és gróf
Teleky Sándor orsz. képviselők a tanítóképző tanárok an1agi helyzete
érdekében felszólaini kegyesek voltak. A választmány határozatából
kifolyólag az elnökség nekik is legőszintébb köszönetünket fejezte ki.

Ezenkivül is több izben volt alkalma a választmánynak anyagi
ügyekkel foglalkozni. Igy sorra kerülvén a tanítók nyugdijazásáról szóló
1891: XLIII. t.-cikk reviziója, mely t.-cikk 1. §-a mélyen érinti a
tanítóképzés érdekeit annyiban, hogy az s u . tanítóképző-intézeti gyak.
isk. tanítók, a kik 1891-ig az 1885: XI. t.-cikk 2. és 23. §-a értelmé-
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ben az állami intézetek tanáraival együtt az államtól nyerték nyugdíjaz-

tatásukat, az említett §. alapján a tamtói nyugdíj és gyám alapba vétettek

fel: egyesületünk az 1901. évi márciusi, továbbá az 1902. évi januári

választmányi ülések határozatából kifolyólag kérvénynyel fordult a vallas-

és közoktatásügyi minister úrhoz, kegyeskedjék a revizionális nyugdíj-

törvényjavaslatban gondoskodni, 1. arról, hogy e törvény 1. §-ából ezen

. kifejezés:tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA"a tanítóképezdék mellett fenn-á lló gyako1'ló iskolákná l" töröl-

tessék es törvénybe iktattassék az, hogy az áll. tanítóképző-intézeteknél

alkalmazott gyak. isk. tanítók a fentebb is említett 1885: XI. t.-c. 2. és

23. §-a értelmében nyugdíjaztatnak; 2. kérelmeztük, hogy a felekezeti

tanítóképzőknél müködö gyak. isk. tanítók nyugdíjűgye a felekezeti

tanárok nyugdíjűgye szerint, vagyis az 1894. évi XXVII. t.-c. értelme

szerint intéztessék el.

Ugyancsak az 1891: XLIU. t.-c. reviziója alkalmából az 1901. évi

áprilisi s az 1902. évi januári választmanyi ülés határozatából kifolyólag

kérelmet intézett egyesületűnk a vallas- és közokt.-ügyi minister úrhoz,
J '

hogya megalkotandó törvény keretében a nevelők és nevelőnők nyugdíj-

ügye is felvétessék s ez az ügy a nemzeti kultura terén oly jelentékeny

szolgálatot tevő s mégis mindezideig teljesen rendezetlen jogviszonyok

között élő nevelők és nevelőnökre nézve kedvezően rendeztessék ; nehogy

e jogviszonyok rendezetlensége s kivált a nyugdíjügy szervezetlensége

miatt a nevelői pályára hivatott és, a mi egyesületünknek ez irányban

tett lépését leginkább okadatolja, rendszeresen kiképzett magyar nők az

ezen pályán elérhető anyagi előnyök által sem buzdíttatva, az ezen

állások után való törekvéstől visszariadjanak s helyüket újra a beözönlő

külföldi, idegenek foglalják el: kérelmeztük, hogy a j a tanítói, vagy

tanári oklevél birtokában levő mindazon egyének, kik mint nevelők

nyernek alkalmazást, bevétessenek az orsz. tanítói nyugdíj-intézetbe,DCBA

lJ ) hogy e férfi (illetőleg női) nevelők e minőségben eltöltött szolgálati

évei, ha a köztanítói pályára lépnek, a nyugdíjba beszámíttassanak,

feltéve, hogy tanítványaikkal nyilvános vizsgát tétettek.

V égül legutolsó közgyűlés ü nk megbízásából kifolyólag ezen cik-

lusban is napirenden tartotta egyesületünk választmánya a kath. tanító-

képzők tanárainak közérdekü, de teljesen még maig sem rendezett

nyugdíj ügyét. Mult közgyülésünk elé terjesztett titkári jelentésemben

részletesen volt szerenesém ismertetni ezen ügynek előzményeit. Legyen

szabad itt ebből annyit megemlitenem, hogy egyesülétünknek ez ügyben

1899. évi április 24-én a közokt.-ügyi minister úrhoz benyújtott fel-

terjesztésére közvetett válasz gyanánt kiadatott a kath. képzök fen-

tartóihoz intézett 31,,460/1899. sz. körlevél, melyben .utalva arra, hogy



a Ratio Educationis 290. §-a a tanítóképző-intézetek tanárairól nyugdíj-

igény szempontjából nem intézkedik s egyéb adatok hiányában nem

lehet tudni azt, hogy a róm. kath. tanítóképző-intézetek tanárai álta-

lában, vagy specialis viszonyoknál fogva szereztek-e ellátásra jogokat

s azok mely rendeleteken alapulnak: fölkeretnek az egyh. főhatósagok,

hogy képezdéjük alkalmazottairól ajelzett tekintetben nyilatkozzanak. Mível-

az emlitett magas minísteri rendeletből az látszik ki, hogy azon Ratio

keretén belül, mely kizárólag a kath. iskolaügyet szervezte és a tanító-

képzőnek is szülője volt, a róm. kath. tanítóképzők tanárainak a nyugdíj-

igény szempontjából helyet szorítani nem lehetett s mert a kath.

tanítóképző tanárok nyugdíjigényeinek meats-vára a fennebbiekből követ-

kezőleg csakis a Ratio lehet: felhívtuk a nagymélt. vallás- és .közoktatás-

ügyi minister úr kegyes figy.elmét egyfelől arra, hogyanyugdíjigény el-

ismerésénél a Ratio 289. §-ának van döntő szava, mely, nem kutatva az.

iskolatulajdonos hajlamait s nem vizsgálva az iskolát fentartó anyagi

források természetét, egyszerüen kimondja, hogy mindenkinek, ki nyil-

vános iskolában dolgozott, nyugdíj-ellátás jár; másfelől, hogy a nyugdíj

nagyságát kiszabó 290. §-nak a 35,111/1879. sz. a. ismert hivatalos for-

dítása,nem vévén figyelembe a Ratiobeli tanügyi szervezetet, idevonatkozó-

részletében nem teljesen hü. Idevonatkozó tiszteletteljes kérelmünk tehát

az volt, méltóztassék a nagymélt. ministerjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAú r a Ratio- Educationis 289.

és 290. §-ának újból leendő lefordítását elrendelni s mivel a jelenlegi

fordítás főként magyar köz oktatásügy történeti szempontból veendő

revizió alá, kérelmeztük a fordítóhoz munkatársúl egy oly pedagógus

beosztását, ki a Hatio Educationis-korabeli iskolaügy szervezetét magyar

tan ügy történeti szempontból is minden kétséget kizáró módon ismeri s

azt a mai terminologia szerint is pontosan meghatározhatja.

Reméljük, hogy e tanügytörténeti tény földerítése kath. képző-

intézeti tanáraink nyugdíjügyének elintézé se szempontjaból érdekelt

kartársainkra nézve csak kedvező eredménynyel járhat.

NevezetesebbtsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAmoeeana tok,

A lefolyt két évben - a fentebbiekben felsorolt munkálatokon

kivűl - egyesületünket érintőleg még a következö mozzanatokról adha-

tok számot.

A hála és a kegyelet jelében kezdem e szakaszt, midön azon

fájdalommal - avagy örömmel teljes ünnepélyesebb momentumokat

sorolom fel, melyek választmányi üléseink jegyzőkönyveinek lapjain

felj egyezvék.DCBA
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Alig oszlánk szét Kolozsvárott tartott közgyűlésűnkről, -tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAMócsy

Antal egyesületünk nagyérdemü alelnökének haláláról vettük a szomorú
hírt. A katholikus iskolaügyekiváló munkása, s közelebbről a katho-
likus tanítóképzés e vezérférfia egyesületünk életében is tevékeny sze-
repet vitt s kiváló érdemeket szerzett. Választmányunk - mindjárt e
cziklus első ülésén - az 1900. évi októberi vál. ülésen Mócsy Antal-

nak a tanítóképzés s általában a népnevelés terén szerzett érdemeit s
a választmánynak elhunyta fölött érzett legmélyebb részvételét jegyző-
könyvbe igtatta, s már ekkor elhatározta, hogy a legközelebbi - vagyis
a jelen közgyűlésen róla megemlékezés tétessék.

A hazafias lelkesedésnek azon magasztos felbuzdúlása, mely
Vöró'sma r ty Mihá ly születésének 100 éves évfordulója alkalmából mínd-

annyiunk lelkét áthatotta s mely azon óhajt érlelte o/eg, hogy vajha
magyar Homerosunknak itt, az ország szívében, hazánk fö- és szék-
városában hozzáméltó ereszobor örökítené meg alakját: nem hagyá
iIIetetlen Egyesületűnk választmányát sem.

A nemzet nagy költöi - igazi tanítói a népnek, kik iránt mi,
tanítóképző tanárok áldozatra kész lelkesedést, hívséget és kegyeletet
kell, hogy fakaszszunk tanítványainknak, mint a nép leendő tanítóinak
ifjú, zsönge lelkeiben. És példaképen el ébük kell állítanunk a mi áldo-
zatra kész lelkesedésünket, hívségünket és kegyeletünket, mint nevelői
hatásaink legfoganatosabbját.

Hogy országszerte megindúlt a gyűjtés Vörömartynak Budapesten
felállítandó szobrára, az országos nagybizottságban elnökünk által egye-
sületünk is képviselve volt; egyesületünk választmánya pedig 1900. évi
nov. havi ülésén határozatilag kimondotta, hogy saját kebelében a
a gyűjtést eszközlendi, a tanártestületeket adakozásra s a felajánlott
-összegnek egyesületünk útján való beküldésére fölkéri. Ez meg is történt.

Egyesületünk az adományokat a maga részéről saját hivatalos
. közlönyében, a Magyar Tanítóképzőben nyugtázta, a begyűlt összeget
pedig az ad.akozók névjegyzékével egyetemben a központi gyűjtő-bizott-
ságnak szolgáltatta áto

A kegyeletnek szintén szép tényeit alkotta meg választmányunk
azáltal, hogyapárisi kiállítás volt kormánybiztosa, Lukács Béla emlé-

_kének megtisztelésére s a kiállítók által az ő nevére létesített közérdekű
alapítvény céljaira egyesületünk nevében erejéhez mért összeggel hozzá-
járult ; adakezott választmányunk Brassa i Sámuel a nagy polihisztor s
egyesületünk volt tiszteletbeli tagja síremlékére, valamint a nagy zene-
,pedagógus Bar ta lus Istvánnak sírkövére.

A kegyeletnek itt felsorolt szép tényeivel választmányunk nemcsak



önmagát tisztelte meg, de híven ápolta ezáltal egyesületünknek régi
tradícióit is!

E nevezetesebb mozzanatok során örömteljes pillanatoknak is
voltunk részesei.

Kétségkívül a legkiemelkedőbb momentum ezek során az, midőn

a tanítóképző-intézetek részére kiadott új Rendtartási Szabályzat életbe-
léptetése alkalmából s a választmány 1901. febr. ülésének határozatából
küldöttségileg tisztelgett a választmány a vall. és közokt. minister úrnál,
részint, hogy kifejezze a tanárság örömét az újonnan életbeléptetett
szabályzatnak a törvény korlátai között lehető liberalis irányzatáért,
részint hogy köszönetet mondjon a tanítóképző tanárok inűkődése iránt

való azon magas elismerésért, melynek a minister úr a rendtartást kisérő
rendeletében oly szép és meleg szavakkal adott kifejezést. A nagyszámú
küldöttség vezetőjének, elnökünknek szavaira adott válaszában a minis-
ter úr jóleső érzésének és köszönetének adott kifejezést, majd az új

szabályzat vezérgondolatainak méltatása után im ezeket mondá: "A mai
világban, mikor az önzés oly nagy tért hódít az emberek szívében, a

tanítójelölteket a magyar néptanító eszményképének elébe állításával
kell nevelni, hogyjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAŐ is a népet altruisztikus érzelmekre tudja nevelni.
Jól esik tapasztalnom, hogy a tanítóképző tanárság nemes hivatását
felfogva, a tanítónövendékeknek nemcsak elméleti kiképzésében, hanem
jellernfejlesztésében is buzgón működik. A mennyire hivatalos müködé-
sem erre időt enged, élénk figyelemmel kisérem a "Magyar Tanítóképző"-

ből egyesületi munkálkodásukat is s a legnagyobb örömmel látom, hogy
a tanítóképző tanárság mily magas színvonalon fejtegeti a tanítóképzés
ügyének komoly kérdéseit il hogy irodalmi téren is mily szép tevékeny-
séget fejt ki."

Küldöttségileg tisztelgett egyesületünk választmánya 1901. nov·
. ·28-ántsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAdr . Axa rnéthy Lajos min. tanácsos úrnál, a tanítóképzési ügy-
osztály vezetőjénél s egyesületünk tiszteletbeli tagjanal, abból az alka-
lomból, hogy ŐFelsége őt buzgó működésének elismeréseül a Ferenc
József-rend középkeresztjével tüntette ki.

Küldöttségileg képviseltette magát s üdvözölte a választmány
Halá sz Ferenc min. osztály tanácsos urat azon szép ünnepélyen, melyet
az Áll. tanítók orsz. egyesülete az ö tiszteletére 1900. június havában,
30 évi tanügyi munkásságának jubileuma alkalmából rendezett. volt.

Ezeken kívül is egyesületunk választmánya a lefolyt ciklusban is
mindig megragadta az alkalmat, valahányszor hazai tanítóképzőink,
avagy egyesületi tagjaink életében kimagasló momentumok állottak be.
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Örvendezett az örvendezökkel s kifejezést adott fájdalmának, ha erre
szomoru alkalom kinálkozott.

Mindezekről választmányúnk közzétett jegyzőkönyvei esetről esetre

híven beszámolnak.jihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
*

Itt említem fel aztsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAegyesületünk eeeroeeeiére vonatkozó azon indít-
ványt, melyet Arányi Antal tagtársunk, az iglói áll. tanítóképző-intézet
n. é. igazgatója a M. T. 1901. évf. Ill. számában "Nyilt szó" címen
közölt s melyet 1901. febr. 20-iki kelettel a választmányhoz is betér-

jesztett. Ezen javaslat abból indul ki, hogy a válo üléseken a legtöbb-

ször csakis fővárosi tagok vesznek részt s az ilyen "ülések határozatai
fontosabb és kivált elvi jelentőségü kérdésekben a mindenolda lu s
behatóbb eszmecserék eredményeiül nem tekinthetők satképző tanárok
egyetemének közvéleményeül el. nem fogadhatók"; "tekintettel arra,
hogy a vidéki vál. tagok eddig nem minden egyes esetben kaptak a

/"

yl. ülésre meghivást, avagy ez utóbbi sokszor elkésve érkezett, továbbá
/ tekintettel arra, hogy a vidéki tagok csak kerlátolt számban jelenhetnek

meg s néha a vidéki tanítóképzők a vál. üléseken egyetlen tag által
sincsenek képviselve (különben ez is a saját egyéni nézetének a kép-
viselője): ez okokból határozza el a választmány, hogy

1. Ezentúl minden vidéki v. tag lega lább 8 nappa l elébb minden

v. ülésre meghiva ssék ;

2. Fontosabb s kivá lt elvi jelentőségü kérdésekben joga legyen min-

den- rendesen seeroeeeti vidéki tképző taná r i testületnek sa já t véleményét

irá sban kifejezni; mely egy-egy szavaza t erejével bir jon s ekként a

hoeando há tá roza tná l figyelembe veendő."

Az elnökség ezen indítvány tárgyalását az 1901. evi márc.
választmanyi ülésre kitűzte ; minthogy azonban indítványozó u. a. evi

Ill. Ifi-an kelt beadványában indítványa tárgyalásának a juniusi vál.
ülésre való halasztását kivánta, az indítványt a választmány. egyelőre
tudomásul vette; ugyanekkor s ezzel kapcsolatban a vál, tagok részé-.
ről két indítvány merült fel ; egyik ez: "mondja ki a választmány,
hogy nem idegenkedik az alapszabályoknak oly nemü módosításától,

mely szerint egy középponti választmány szerveztetnék kisebb és egy
nagy választmány nagyobb hatáskörrel" (Nagy L.),. továbbá a másik:
"a vidéki, valasztmanyi tagoknak, ha a gyülésekre feljönnek, utazási
költségük megtéríttessék" (Miklós G., Léva),

Aranyi indítványa az 1901. juniusi val. ülésen került igen élénk
s beható tárgyalás alá. A választmány az indítvány első pont jához



hozzáj árult s felszólította az elnökséget, hogy az ülésekre kellő időben
a vidéki választmányi tagok is meghivassanak.")

A második pontra nézve, minthogy. egyesületünk nem körök
szövetségé, hanem szabad egyesület, az indítványt a választmány nem
fogadta el '; de kimondotta, hogy fontosabb elvi ügyek ezentúl is adas-
sanak ki a tanártestületeknek hozzászólás végett.

Egyesíiletünk szervezetéről lévén szó, felemlitendönek tartom,
hogy közvetett értesülésünk szerint a "Budapesti (hiv.) Tanítótestület"
kormányhatóságilag jóváhagyott alapszabályainak 4. §-a a testület ren-
des tagjai közé sorolja azon tanítóképző-intézeti tanárokat és tanító-
nőket, kik a "Tanítóképzőintézeti -Tanárok Orsz. Egyesületének"tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAnem

rendes tagja i.jihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
*

Legutóbbi közgyülésünk elé terjesztett titkári jelentésemben rész-
letesen megemlékeztem azon alapítványról, melyet Gyer tyánffy István

1900-ban tett volt, a Pedagogiumot az ő igazgatása alatt végzett taná-
roknak főiskolai tanfolyamokat hallgató gyermekei részére; s mely
a lapítvány fele része felett va ló rendeikesés joga - ha az említett nem-

zedék kiha l - a tanítóképző-intézeti taná rok orse. egyesületét illeti meg,

de addig is, az alapítványt kezelő és osztó bizottságban egyesületünk
egy taggal magát képviseltetni köteles és jogosult.

Ím ezen kapcsolatok folytán ez alapról való jelentéstételt tisz-
temhez tartozónak tekintem ezuttal is s e tiszteletteljes előterjeszté-

semben legyen szabad a m. t. közgyülésnek jelentenem, hogy az
alapitó levél a választmány 1901. márcziusi ülésén bemutattatott s az
alapkezelő bizottság felkérte a választmányt, hogy az alapítólevél értel-

mében az egyesület részéről a kezelő bizottságba egy tagot küldjön ki.
A választmány az egyesület képviseletére az' elnököt kérte fel. Az
alapító nagylelküségéből az alap kamatai már az 1901/2. isk. évre
nézve folyósíttattak s a kezelő-bizottság 1901. május havában meg-
tartotta alakuló értekezletet. Egyuttal az ezen értekezleten kiküldött
albizottság, melynek egyesületünk elnöke is egyik tagja ~olt, csekély-
ségem pedig előadója, elkészítette az alapítvány ügyrendjét, mely
jelenleg a vallas- és közoktatásügyi ministerium ' jóváhagyása elé
van terjesztve. '

*
Itt említern fel azt is, hogy egyesületünk választmánya még az

1900. évi februári ülésen elhatározta, hogy br. Eötvös Józsefnek az

1) Legyen szabad itt megjegyeznem, hogy az indítvány beérleezte (1901. II.)

óta mindcn ülésre minden fővárosi és vidéki választmányi tag meghivatik.

Magyar Tanítóképzö. 35
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Eötvös-alap, illetőleg a Tanítók 'Háza javára kiadandó ÖSS3es müvei
az egyesület könyvtára részére megszereztessenek.

Ezen a/magyar irodalomtörténet szempontjaból is oly nagybecsü,
pedagogiai szempontból is értékes, a kiadvány anyagi sikereiben és a
tanítóság javát czélzó nagyszerü sorozatból, mely 20 kötetre van ter-
vezve s mely csak az előfizetők számában nyomtattatik ki s melynek
előfizetői ez által a Tanítók Házának pártoló tagjaivá válnak: két
részlet ezen ciklusban jelent meg. Így tehát egyesületünk könyvtára,
melyről számszerű adatokat 1898. évi titkári jelentésemben volt sze-
renesém közölni s mely könyvtár jelenleg is a budapesti 1. ker. állami
tanítóképző-intézet helyiségében, ? nevezett intézet tanácskozó termében
s az intézet tulajdonát tevő szekrényben van elhelyezve: ezen ciklusban
a következő művekkel szaporodott: -

A Karthausi.i 1 kötet;
A Falu Jegyzője 2 "
Magyarország 1514-ben 2"
A Nővérek 1 "
Elbeszélések 1"
Beszédek 3"

összesen 10 kötet.

Legyen szabad e pont záradékául felsorolnom az ezen ciklusban
megtartott választmányi üléseket.jihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI

Ezeknek időrendi sorozata a következö :
1900. X. 8; X. 15; X. 22; X. 29; XI. 5 i XI. 12; XI. 24 = 7 ülés;
1901. 1. 21 i II. 4; Ill. 18; IV. 22; V. 20; X. 28; XI. 25 = 7 ülés;
1902. 1. 20 i II. 13; Ill. 3; IV. 21; V. 20; VI. 2; VI. 9 = 7 ülés.

A lefolyt 2 éves ciklusban tehát a választmány összesen. 21 rendes
ülést .tartott s így ebből a szempontból is eleget tett alapszabályszerü
kötelességének.tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

.LLDCBAta g o k s z á m a .

Egyesületünknek jelenleg 14 tiszteletbeli, 1 alapító és 367 rendes
tagja van.

Ez utóbbiakat illetőleg van szerenesém jelenteni, hogy
Volt 1900-ban Belépett Kilépett

a jelen ciklusban
Áll. tanítóképző tanár(tnő) 196 25 6 215

"óvóképző " " 7 1· 6
Felekezeti s társ. tképző tanár(tnő) 52 6 2 56

" óvóképző tanár(tnő) 4 4
Közokt. tisztviselő, tanfelügyelő 16 1 15
Más tanügyi munkás 29 11 3 37
Tanítótestület, egyesület 20 1 1 20

Intézet (iskola) _ ~lru3::;__---:-:-1-:-____:::_:_-....-_=14::__
Össszesen 337 44 14 367

Egyesületünk tagjainak számában tehát mult közgyülésünk óta
iircendeies emelkedés van.

Létszám
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Egyesületünk közlönye s a tagok munkássága a "Magyar
Tanítóképzö"-ben.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Egyesületünk közlönyét, a "Magyar Tanítóképző" -t a lefolyt két

év alatt is Nagy Laszló szerkeszté; a Magyar Tanítóképző jelenleg

XVII. évfolyamában jelenik meg, ebből e lap 12 év óta hivatalos köz-

lönye egyesületünknek s mely 12 év alatt közlönyünk állandóan a

jelenlegi szerkesztő buzgó és szakavatott kezeibe van letéve.

Egyesületünk tagjai közül rövidebb vagy hosszabb tanulmá-

nyokat irtak:tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

a ) A tanítóképzők seeroeeetére vona tkozólag: Nagy László, Sándor

Domokos, Mohar J., X. Y., Miklós G., Juhay Antal; Lengyel József,

Délvidéki Tanító, Simkó E., Sztankó Béla; Folenta Lajos, Krausz S.

b) A tanítóképző intézeti nevelésre vona tkozólag: Simkó Endre,

Ujváry Mihály, Mohar József, Wagner János, dr. Baló József.

c) ADCBAia n ito k é p e ö intézeti okta tá sra vona tkozólag: Krausz S., 'Béér F.,

Sárvay József, Szente Pál, dr. Wan gel Jenő, Krick Jenő, Pethes J.,

Kapy Gyula, Dezső Lajos.

d) Külö'nö'sen a tantervre vona tkozólag: Mohar J., Nagy L., Soproni

tanártestület ; dr. Weszely Ö., Miklós G., Guzsvenitz V., Esztergomi

tanártestület ; Arányi Antal, Elnökség; Répay D., Karoliny Mihály;

Palágyi Lajos, Kolumbán S., Krausz S. .

ej Álta lános pedagógia i vagy más tudományos érdekü tanúlmányoka t

ír tak: Dr. Wangel Jenő után Simkó Endre; Király Pál.

f) Különö'sen pszichológia i tanúlmányoka t ír tak: Pethes J., Nagy L.,

dr. Ranschburg Pál után Karoliny Mihály.

g) Álta lános népokta tá si érdekü cikket ír tak: Felméry Albert, Mohar

József, Krammer József, Somogyi G.

h) A Népiskola i okta tá s vagy nevelés kiirében. dolgoztak: Józsa

Dániel, Láng Mihály.

i) sousu: intézeteket avagy intézményeket iemer tették : A jénai

kurzus hallgatói; Somogyi Géza, Snazei Ferenc.

k) Haza i tanügytör téneti ada lékot adtak: B. J., Simkó E., Varga J.,

Pataky Irma, Mj., N. L., Pataky Ferenc, Beyer Károly; K. S., -th -f.,

Répay D., O. M., K., Zoványi Lajos.

lj Kö'nyvismerfetéseket, birá la toka t ir tak: Thaisz 1., Kolumbán S.,

Hodossy B., Sarudy Ottó, Köveskúti Jenő, Láng Mihály, Belányi Tivadar,

Krick J., Bittenbinder M., Krammer József, Simkó Endre, Krasznai;

Papp József, Békei Józsa; E. F. S., -no
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m) F izetés és nyudíjügyben fe~zQla ltak .' F-IerchI János, Komáromy L.,
Dékány M., Lévai tanártestület, Bittenbinder Miklós, N. L., -n;

Secans.

n) A kö·zokt. ügyi költségvetést ismer tette mindkét évben,' Sz. B.

o) Tá rca szerü kö'zleményeket ír tak: -i ("Kalászok"). Sz-ó.

Egy közülünk. Tánfi 1., Palagyi L.

p) A tanítóképző' taná rok képzéséről ír tak : Gerencsér István, Nagy L .

Ezeken kivül lapunk "Egyesületi Élet" címen állandóan közölte

a választmányi üléseken felvett jegyzőkönyveket, a fontosabb körira-

tokat, az elnökség felterjesztéseit s általában mindig híven számot

adott egyesületünk munkásságáról.SRQPONMLKJIHGFEDCBA

.L l tanító képzés terén felmerült nevezetesebb
moeeana tok,

Alapszabályainknak a titkári jelentésről szóló szakasza úgy ren-

delkezik, hogy a titkári jelentés az egyesület működésének ismertetésén

kívül, terjeszkedjék ki a tanítóképzés terén felmerült nevezetesebb

mozzanatok vázolására is .

.van szerencsém e követelménynek az alábbiakban eleget tenni.

Mindenekelőtt a tanítóképzőket érdeklő magas miniszteri rendel-

kezéseket legyen szabad felsorolnom :

Az 1900. évi 19.097. számú rendelettel az áll. el. tanító-, tanítónő-

és óvónőképző-intézeti rendes növendékek az oklevél-díj fizetése alól

félmentettek.

Az 1900. évi 45781. számú magas rendelettel életbe léptettetett

az áll. el. tanító- és tanítónőképzö-intézetek rendtartási és az áll. el.

népiskolai tanítók és tanítónők képesítő vizsgálati szabályzata. E nagy-

jelentőségű intézkedés a tanítóképzők életét összefoglalóan szabályozza

és benne a fennálló törvény keretében a tanártestületek jog- és hatás-

körét kiterjeszti s így míg egyfelől biztosítja a tanítóképzők beléletében

a rendet, addig megadja e rend érdekében a legilletékesebbeknek a

kellő szabadságot is. Hiszszük, hogy a rend és szabadság ezen egye-

süléséből csak jó gyümölcsök teremhetnek.

Az 1901. évi 14530. számú körrendelet értelmében célba vétetett,

hogy egyes vidéki városokban, főleg a tanítóképzők széhhelyein, a kör-

nyékbeli tanítóság számára 3-4 napos szaktanfolyam fog tartatni a

mentő-egyesület által kiküldendő orvosokkal, a baleseteknél szükséges

első segitségnyújtás ismereteinek terjesztése tárgyában.



AzDCBA1 9 Q 1 . -éví 13618. számú rendelettel szabályoztatik a tanító- és
tanítónőképző-intézetek évi értesítőjének kiadása .

. . Az 1901. évi 18288. sz. rendelettel szabályoztatott a felsőbb leány-
iskolából tanítónöképzö intézetbe átlépő tanulók különbözeti vizsgálata.

Az 1901. évi 34223; sz. körrendelettel életbe léptettetett a tanító- I

és tanítönöképző-intézeti tanárok részére az első szünidei pedagógiai'
tanfolyam .. E tanfolyam 1901. jul. 4-én vette kezdetét és két hétre ter-
jedett. . A tanfolyam vezetésével .dr,tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAPauer Imre miniszteri tanácsos,
egyetemi tanár bizatott meg, ki a tanfolyamon az ált. pszichologiát is
előadta. Ezen előadáshoz csatlakoztak a dr. Ranschburg Pál egyetemi
m. tanár által vezetett pszicho-fizikai demonstrációk és a dr. Vangel
Jenő egyet. m. tanarra bizott biologiai praktikum. A tanfolyamnak 49jihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

;

hallgatója volt, köztük tanítóképző-tanár és tanítónő 45, felső leány-
iskolai tanítónő 1, polg. isk. tanár 2, gyógypedagogiai tanár 1. Alkal-
maztatásuk jellegét tekintve állami 32, róm. kath. 3, ev. ref. 2, ágo ev. 2,
gör. kath. 2, gör. kel. 2. izr. 1, egyesületi 1. '.

Felemlítendőnek tartom, hogy az 1901. évi 40925. sz. rendelettel'
életbe léptetett felsőbb leányisk. új tantervben a lélektan s annak a

nevelésre va ló a lka lmazása kötelező tantárgygyá tétetett s kihagyatott a
népisk. módszertan.

Az 1901. évi 3151. sz. elnöki rendelettel a közoktatásügyi minisz-

teri népnevelési ügyosztályok ujonnan osztattak be s a tanítóképzők
összes ügyei a VI. c) ügyosztályba soroltattak.

Az 1901. évi 91780. sz. rendelettel a tanító- és tanítónöképzö-

intézetekben a jegyzetek mellőzése és a női kézimunka anyagának a
leckeórák keretén belül való feldolgozása tárgyában történt intézkedés.

Az 1901. évi 74306. sz. rendelettel a tanítönö-jelöltek részére a
tanítóképző-intézetben tartott úgy osztály-, mint képesitö-vizsgálatok

megszüntettettek.
Az 1901. évi 85266. sz. rendelettel intézkedés történt az iránt,

hogya. tanitóképző-intézetí.tanulók a gyak. isk. kívül más népiskolakat

és kisdedóvókat is látogassanak. .
Az 1902. évi 726. el. sz. körrendelettel szabályoztatott a nyugdíj-

kérvények szabályszerű felszerelése. .
Az 1902. évi 539. el. sz. rendelettel kiadatott a felső nép- és

polg. isk. tanítók és tanítónők képesitő vizsgálatának szabályzata.
Az '1902. évi 15146. sz. a. kelt rendelettel megengedtetett, hogy

az áll. óvóképzők 1. évfolyamába való felvétel ezentúl a tanítóképzők
rendtartási szabályzata 10. és ll. §-nak intézkedései szerint tartas-
sanak meg.

,
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Az 1902. évi 22404. sz. rendelettel szünidei tanfolyam rendeztetik
a polg. isk. tanítók és tanítónők részére ; a 11380. sz. rendelettel pedig
a tanító és tanítónőképző-intézeti tanárok és tanítónők részére. Az utóbbi
f. é. jul. 7-én kezdődik, vezetésével ezúttal is dr. Pauer Imre min. tan.
s egyet. tanár bizatott meg, ki neveléstani előadásokat is fog tartani.
Egyébb tanúlmányi ágak: a müvészetek története, előadja dr. Pasteiner
Gyula; előadások a kísérleti fizika köréböl, tartja Wittman Ferenc s
konferenciák, vezeti Sebestyén Gyula.

Szünidei tanfolyamok tartatnak ezeken kívül a népisk. tanítók
részére is a budapesti I. ker. áll. és a kolozsvári áll. tanítóképzőkben.

*

A tanítóképző-intézetek tanterve nevezetes lépésseI haladt elöre

a jelen ciklusban.
Az Orsz. Közokt. Tanács kebelében megalakult tanítóképzési osz-

tálya figyelembe véve a tanártestületeknek és orsz, egyesületünknek
a tantervi munkálatra tett megjegyzéseit, teljesen revidiálta az egyes
tárgyak tervezetét s a reviziót teljesen be is végezte, minek folytán
remélhetjük, hogy e régóta munkálathan levő ügy tanítóképzöink javára

a közel jövőben végleges befejezést nyer.

*

Mint bennünket érdeklő s figyelemre méltó mozzanatokat fel-
említhet em végül, hogy az 1901. évben megalakult a magy. filozofiai
társaság, mely "A Magyar Filozófiai Társaság közleményei" címen
folyóiratot is alapított.

Új szakközlöny van tervezőben Sárospatakon a tanítóképzés
számára is, mely "Gyakorló iskola" cím alatt a pedagógiai ismereteknek
a gyak. kivitellel összhangzatba való hozását célozza. A lap programmját
Dezső Lajos tanítóképzői igazgató s Balog Kálmán gyak. isk. tanító

tették közzé.
F. é. április 2-án Debrecenben megalakult az Orsz. Ref. Tanár-

egyesület, melynek tanítóképző-intézeti szakosztályában a tanítóképzö-
intézeti rendtartási és tanítóképesítési szabályzat volt a tanácskozások
főtárgya.

Rokontermészetü ezzel azon mozzanat, hogy a magyarországi
kath. tanítók tanügyi tanácsában a f. é. márcz. 21. és 22-ikén tartott
közgyülésen szintén a rendtartási és képesítési vizsgálati szabályzatok

ügye került szőnyegre.



Ha még. ezeken kivül felemlítem azt, hogy a budapesti Fröbel-féle
és sepsi-szt.-g~örgyi óvónőképzőknek tanítónőképzőkké való fejlesztése·
folyamatban van, úgy hiszem, számot adtam a tanítóképzés terén ezen
ciklusban történt nevezetesebb mozzanatokról.

Mélyen tisztelt közgyűlés! Ezekben voltam bátor beszámolni
egyesületünknek, különösen pedig az elnökségnek és a választmánynak
két évi müködéséröl s a tanítóképzés terén, vagy azzal kapcsolatosan

felmerült ujabb eseményekről.
Nincs egyéb hátra, minthogy egyesületünk ügyét további szíves

jóindulatukba ajánljam s működésünk felől kikérjem igazságos birá-

latnkat.
Budapest, 1902. jul. 2-ántsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBASztankó Béla

főtitkár.baZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

P én z tá r i je le n té s .

Tisztelt Közgyülés!

Mielőtt az elmúlt két egyesületi esztendőnek (1900. és 1901.) pénz-
ügyi képét számokban mutatnám be, hozzácsatolva a f. évre vonatkozó
költségelőirányzatot, úgy amint azt az említett rsztendőkben a tisztelt
választmány előtt tettem'}: mint örvendetes tényt kell elöreboosajtanom,
hogy legutóbbi ilynemű jelentésemben kifejezett óhajtásom - ha lassan
is, de mégis - kezd valóra válni.

Ugyanis egyesületünk fizető tagjainak' a száma az. 1898-ban,
továbbá 1900-ban kimutatott 271-ről 293-ra emelkedett, oda, a hol
1896-ban állott. Ugy, hogy valóságos emelkedésről igazán csak ezentúl
lehet szó. Ez pedig két irányban tőrténhetik: ha még sokkal több tagot
toborzunk az egyesületnek és ha a tagok pontosan be is fizetik tag-
sági dijaikat.

Mind a kettő annyival fontosabb és sürgősebb, mivel az egyesületi
élet élénkebb lüktetése az egyesületi folyóirat terjedelmét növeli, a tar-
talom színvonalának emelésében pedig az irói tiszteletdíjak növelése
elsőrendű tényező. Ezzel is, azzal is szaporodik a kiadás, a melynek
fedezésére pedig a magas közoktatásügyi kormány legjobb akarata
daczára a kért 2000 korona helyett eddig csak évi 1600 kor.jállam-
segélyt utalványozhatott. Ezért a kegyes segélyezésért fogadja e helyen
is hálás köszönetünket.

Úgy az 1900., mint az 1901-ik évet deficit nélkül sikerült lezár-
nunk; s remélem, hogy ez a folyó évben is eheltséges lesz.

1) L .. "M. Tanítóképző" 1901. 273. 1. és 1902. 168. 1.jihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Még csak azt emlitem meg, hogy dr. Hermann Antal tagtársunk
200' koronás alapítványa 1893. óta ésedékes kamataival együtt most is

takarékpénztár ban van elhelyezve.
Most pedig arra kérem a t. közgyülést, hogy az alábbi szám adá-

sokat megvizsgáltatni s nekem a fölmentvényt megadni kegyeskedjék.
Budapest, 1902. junius hó 25-én.tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Horvay Ede
egyes. pénztáros.

A "Tanítóképző-Intézeti Tanárok Orsz. Egyesülete"
bevételeinek és kíadasaínak kimutatása az 1900. évről.

Bevételek:

1. Áthozat az 1899-ik évről 62 kor.
2. Államsegély 1900-ra _ , 1600 ,,'
3. Tagsági díjak 1897 -re 8 kor. - fill.

1898-ra 58" 49 "
1899-re 474" 09'"
1900-ra 1426 " 80 "
1901-re 40 2007

--------~----~

42 fill.

" 38 "
4. A "M. Tanítóképző" kiadójatol szerk. tiszteletdij

fejében 600" "
5. Takarékpénztárí időleges kamatok 31 98"

Összesen 4301 kor. 78 fill.

Kiadások:

1.' A "M. Tanítóképző" 1900. évi kiadása 1707 kor. - fill.
2."" " . 1900. " 16'5 ívtöbblete 780" "
3. Nyomtatványok '___ 143 JJ 48 "
4. Irói dijak ] 900-ra 540 " 25 "
5. Könyvtárra 27 " 60 "
6. A szerkesztő tiszteletdija 600" "
7. A főtitkár " 200 "
8. A pénztáros " 100" "
9. A szerkesztőség apróbb kiadásai 6" "

10. A titkárság " " 49" "
ll. A pénztáros " " ,___ 17 " 72 "
12. Vegyesek 62 " 52 "
13. Pénztári készlet mint átvitel 1901-re 68 . 21 . "

Összesen 4301 kor, 78 fill.

Jegyzet. Az egyesület 200 (kétszáz) kor.-nyi alaptőkéje 1893.
a pr. 12-től esedékes kamataival együtt takarékpénztárban van elhelyezve.

Budapesten, 1900. decz. 31-én. Horvay Ede

egyes. pénztáros.



4. A "M. Tanítóképző" kiadójatói szerkesztői tiszte-
letdíj fejébentsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.:»: _

5. Takarékpénztári időleges kamatok _

Összesen

600 "
54 74jihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA"
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. A bevételi és kiadási tételeket az 1900. évről átvizsgáltuk, a
nyugtatványokkal és okmányokkal összehasonlítottuk s mindenben
helyeseknek találtuk. E szerint az összes bevétel 4301.78 korona, az
összes kiadás 4233.57 korona, s így a pénztári maradvány 68.21 kor.

Budapest, ',1901. márez. 18.
P eres Sándor s. k, Buienhinder Miklós s. k,

a pénzt. vizsg. biz. elnöke. a pénzt. vizsg. biz. tagja.
Miklós Gergely 8. k,

a pénzt. vizsg'. bizotts. tagja.baZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A "T a n ító k ép z ő -In té z e t i T a n á r o k O r sz . E g y e sü le te "
b e v é te le in e k és k ia d á sa in a k k im u ta tá sa a z 1 9 0 1 . é v r ő l .

Bevételek:

1. Áthozat az 1900-ik évről
2. Államsegély 1901-re
3. Tagsági dijak 1898-ra 8 kor.

1899-re 75"
1900- ra 623 "
1901-re 1455 "
1902-re 48_-'",,__ ..::.."_2210

68 kor. 21 fill.
1600 "

-- fill.

77 "
61 "

"
" 38 "

___4533 kor. 33 fill.DCBA

K ia d á s o k :

1. A "M. Tanítóképző" 1901. évi kiadása.L 1760 kor. 84 fill.
2. A "M. Tanítóképző" 1901. évi 17 ívtöbblete 816" ."
3 .. Nyomtatványok 196"."
4. Irói díjak 1901-:re 696 " 70"
5. Könyvtárra . 27 " 50 "
6. A szerkesztő tiszteletdíja 600" ."
7. A főtitkár "___ 200""
8. A pénztáros " 100""
9. A szerkesztő ség apróbb kiadásai 24' ""

10. A titkárság "" 38 " 03 "
11. A pénztáros "" 26 " 98"
12. Vegyesek 43 " 60 "
13. Pénztári készlet mint átvitel 1902-re 3 " 68 II

Összesen 4533 kor. 33 fill.- ,

Jegyzet.. Az egyesület 200 (kétszáz) kor.-nyi alaptőkéje 1893. apr, 12.
óta esedékes kamataival együtt takarékpénztárban van elhelyezve.

Budapesten, 1901. deczember hó 31-én. Horvay Ede,

egyes, pénztáros.
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Az 1901-ik évi szamadásokat a 23-42. lapokon az 1-334.
tételekig átvizsgáltuk s a bevételeket 4533 kor. 33 fillérben, a kiadá-
sokat 4529 kor. 65 fillérben helyeseknek s a bemutatott okmányokkal
megegyezőknek találtuk.

Budapesten, 1902. február 13.tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

P eres Sándor s. k.,
a pénzt. vizsg. bizotts. elnöke.

Miklós Gergely s.DCBAk .,

a pénzt. vizsg. bizotts. tagja o

Bittenbinder Miklós s. k .,

a pénzt. vizsg. bizotts. tagj a,

A "Tanítóképző-Intézeti Tanárok Orsz. Egyesülete"
bevételei nek és kiadásainak előirányzata az 1902. évre.

(Elfogadtatott a választmánynak f. é. febr. 20-án tartott ülésén.)

. Bevételek:

1. Áthozat az 1901-ik évről.. __ .._ '_0 _

2. Államsegély 1902-re _ _
3. Folyó évi és hátralékos tagsági díjak _
4. A "l\;I: Tanítóképző" kiadójától szerk. tiszteletdíj

fejében _ _
5. Takarékpénztári időleges kamatok _

--------~----~
Összesen

3 kor. 68 su
2000 "
1912

600 "
20 "

4535 kor. 68 fill.

"

K ia d á s o k :

1. A "M. Tanítóképző" 1902. évi kiadása·290 péld. után
2. A "M. Tanítóképző" 1902. évi 13 ívtöbblete (48X13)
3. Nyomtatványok 0__ _ __
4. Irói díjak ___.__ __, ___
5. Könyvtárra ___
6. A szerkesztő tiszteletdíja 1902-re _
7. A főtitkár " ,,___ ___
8. A pénztáros " ,,___ ___
9. Szerkesztőségi, titkársági és pénzkezelési apróbb

kiadások , . '. "_ 140 "
10. Vegyesek 60"
11. Pénztári maradvány mint átvitel 1903-ra 1" 68 "

Összesen 4535 kor. 68 fill:

1740 kor. - fill.
624 "
300 "
600 "
170 ".
600 "
200 "
1QO "

"
"

"

Budapesten, 1902; január hó 1-én.
H~rvay Ede,

egyes. pénztáros.
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N eh á n y 's z ó a k ö z g y ü lé s r ő I .
;zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Pár hónapja már, hogy utolsó közgyülésünk lezajlott; de emléke
bizonyára. élénken rezeg azok szivében, a kik azon részt vettek. Az ott
lefolyt viták, elvi küzdelmek mély nyomot hagytak mindnyájunk lelké-
ben. Alig volt mozgalmasabb közgyülésünk ennél. Nem személyes harcok
tették azt ilyenné, mert ezektől távol állott, sőt a harmonikus közszellern-
nek, a kartársi szeretetnek nem egy lélekemelő mozzanatát termelte a
tanítóképző tanárok .erne országos gyülekezete is, miként a többiek. De
élénk elvi csaták, tartalmas felszólalások, váratlan fordulatok s meglepe-
tések emelték azt ki aszintelen közgyülések sorából. S éppen ezek az
elvi küzdelmek hívták fel közgyülésünkre a sajtó figyelmét, a közérdek-
lődést. A napi sajtó azon része, a mely egyáltalán szokott tanügyi kér-
déseket behatóbban szellőztet ni hasábjain, a közgyülésünkről hozott
tudósítások kapcsán szinte belemelegedett a fölmerült tételek megvitatá-
sába s a közgyülés óta is gyakran van szó a sajtóban egyesületünk
működéséről, a kebelében kifejlődött irányzatokról.

Egyszóval a lefolyt közgyülésünk egyike volt aztsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAérdekes gyülések-
nek s kétségtelen, hogy hatással leend az mind egyesületi életünkre,
mind a tanítóképzés munkájának menetére. Mindazáltal, midőn annak
redlis értékét akarjuk méltatni, érezzük, nem csekély feladat előtt állunk.
Ha a rendes mértékkel mérnők, úgy annak sikerét könnyen kétségbe is
vonhatnánk. Hiszen a szőnyegre került tételek egyikéről sem tudtunk
pozitiy határozatokhoz jutni: a gyermeklélektan ügyét a választmány hoz
utasították, a gyakorlati kiképzés ügyét szintén s a ,tanítóképesítés tár-
gyában sem birtunk pozitiv határozatokhoz jutni. Es mégis eme köz-
gyüíésünk, miként említém, nem csupán a nagy közönség szemében
emelkedett a különösebben észrevett' pont magaslatára, hanem bizonyos
mértékben kimagasló pontot képez egyesületünk életében s tanítóképzé-
sünkre is nagy hatással leend. Hogy eme közgyülésünket s várható
hatását helyesen megitélhessük s mértéken sem alul, sem felül ne becsül-
jük, szükséges egy kicsit mélyebben tekintenünk annak lényegébe.

A mi első sorban egyesü\etünk bel életét illeti, kétségtelen, hogy
eme közgyülésünk fejlett s magas szinvonalu egyesületi életről tanus-
kodik. Idők folyamán eszmék és törekvések, irányzatok fejlódtek ki
egyesületünk kebelében, a melyek közömbös együttléte i01I1)ár megszünt
s egymással egy vagy más ponton szembe kerülnek s harcba elegyednek.
Nos, mi ebben semmi szerencsétlenséget nem látunk, sőt természetesnek
találjuk. Természetesnek azért, mert egyesületünk nem a maradiság és
nemtörődömség párnáján pihen, hanem minden téren a munkát és' a
ha ladá st irta zászlójára. Haladás pozitiv eszmék, törekvések nélkül
el nem érhető s igy az provokálja az ellen véleményt, ellentörekvéseket.
Ebben semmi hiba nincs mindaddig, a míg az a haladást teljes mérték-
ben meg nem köti, a mig a tagok érintkezése olyan marad, a milyen
volt a lefolyt közgyülésen; a mig az elvi értekezlet ek .távol maradnak
a személyes harcoktói ; a mig a kölcsönös bizalom megvan egymás
törekvéseinek önzetlenségében, eszményi mivoltában. Lefolyt közgyülé-
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sünk mindezektől ment maradt s bízunk abban, hogyezentul is ugy
marad' Ezért a jelen közgyürésünk az eszményi színvonal megtartása
mellett csaktsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAhoZzá já rul ahhoz, hogy egyesülelz' életünkben a belső erők
meggya rapodjanak. .

A mi a közgyülés eszmei tartalmát illeti, a tárgyalásokból egy
irányzat kerekedett -ki uralkodó erővel s maradt megoldandó kérdés
gyanánt a jövendő időkre, ez a tanítókéjJzés szabseerü irdnysa tdna i:

gondola ta . Ez eszme nem a közgyülésen született meg. Föltaláiható ez
egyesületünk első közgyülésének határozataiban. az ernlékiratokban, iro-
dalmi vitákban, az 1900-ban kiad ott rendtartási utasításban, az új tanító-
képző-intézeti tantervben s ez domborodik ki a választmánynak a jelen
közgyülésre előterjesztett javaslataiból s a kitüzött tárgysorozatból.
Mindazáltal oly erőteljes hangsulyozásban és részletes kifejtésben még
sohasem részesült a szakszerüség elve, mint a lefolyt közgyülésen és
az azt követő tanítóképző tanári tanfolyamon. S a szakszerü irányzat
ezen győzelmes előnyomulását tartjuk mi a közgyülés legfőbb eredrné-

) , knyene . .
Azonban midőn ezttelismerjük, ki kell jelentenünk azt is, hogya

közgyülés felszólalói úgyszólván megelégedtek a jelszó hangoztatásával.
Sőt a közgyülést követő tanfolyami előadásokon kifejtett részletezesek
sem tekinthetők egyebeknek, mint többé- kevésbbé sikerült kisérletnek a
tétel helyes megoldásában. A nélkül, hogy jelenleg véleményt monda
nánk, nem tartjuk fölöslegesnek jelezni azokat az elvi ellentéteket, a
melyek a szakszerüség elvére nézve fennállanak.

Az egyik felfogás szerint az ifjak általános műveltsége akkor, mikor a
képző be lépnek, nincs befejezve. Ezért az általános képzés és szakkép-
zés párhuzamosan halad s egymást támogatja; de a kettő össze nem
zavarandó. A másik nézet ellenben azt tart la, hogy a tanítóképző-intézet
tisztán szakiskola, a melyben csakis szakképzés folyik, általános célu
képzésról szó sem lehet Az előbbi felfogás szerint az egész tanítóképző
intézeti oktatás rendszerében elkülönírendő egymástól az általános és szak-
szerü elem s az elkülönítés oly módon érvényesítendő, hogy valamely
tantárgy általános célu tárgyalása után következzék a tárgy elemi isko-
lai feldolgozása. Ezen elv a vizsgálatok rendszerében is keresztül viendő,
a mennyire a képzőben elkülönítésről szó lehet s megkülönböztetendő
egy fOleg általános célu s egy főleg szakirányu tanítói vizsgálat. Az
ellentétes felfogás szerint minden tantárgy csakis az általános képzést
szolgálván, a tantárgyak tudományos célú és szakszerű oktatása egy-
mástól el nem különíthető s így a tantárgy tanításától a népiskolai okta-
tásra való' alkalmazás időben el nem választható. Az általános és szak-
vizsgálat megkülönböztetése és elválasztása ellenkezik a tanítóképzés
egységes rendszeréveI. Minden tanítóképző-intézeti vizsgálat szakvizsgálat,
másnemü vizsgálat nincs. .

Hogy hol itt az igazság. hol az ifjak kor lá toltságra nevelése: azt
nem akarjuk most fejtegetni. Annyi azonban bizonyosnak látszik, hogy
ezt a kérdést mind elméletileg, mind gyakorlatilag meg kell oldanu lk,
mert mélyen belevág munkarendünkbe. Régóta -lebegő kérdésünk ez, a
melyet tisztázni a közel jövő feladata. Megoldandó a tantervi utasítások-SRQPONMLKJIHGFEDCBA

d
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ban és a tanítóképző-intézeti (osztály- és képesítő) vizsgálati rendszer
reformjában. '

A választmánynak a tanítóképesítő vizsgálatok megosztásáról szóló
javaslatát, miként elóbb említettem, a közgyülés nem tette magáévá.
Ily módon ezen ügy, a mely szorosan összefügg a tanító képzés szak'
szerü berendezésével, mondjuk ki őszintén:tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAvereséget szeriveden s a mi
nevezetes, vereségét éppen azok segitették elő, a kik a szakszerű fejlesz-
tés jelszavával mentek a harcba. Mindazáltal a szakszerű fejlesztés elve'
e közgyülésen figyelemre méltó Iépést tett előre nemcsak elvileg, hanem
való intézmények kiépítésével. Értjük a gyakorló iskolát s a gyakorlati
kiképzést. E tárgyban a közgyülés elé terjesztett javaslatok nagy hala-
dást jelentenek a multhoz képest. Az 1890. évi közgyülés - még határo-
zottan az osztatlan, az egy-tanírós gyakorlóiskola álláspontjára helyez-
kedett s az iskola megosztását csak kivételesen engedte meg. A mostani
tervezet azonban kétféle, 'egy osztott és egy osztatlan gyakor!óiskoláról
beszél s három gyakorló-iskolai tanítót kiván. A közfelfogás a gyakorló-
iskolárói, mondhatjuk, teljesen átalakult. Ezen megváltozás, habár nem
döntöttek e tárgyban, a közgyülésen határozottan mutatkozott a rövid
tanácskozás alatt. -

A gyermeklélek tan ügye ugyan szintén összefügg a szakszerű fejlesz-
téssel, a mennyiben a tanítóképző ben az elméleti és gyakorlati kikép-
zést van hiva tva támogatni. Mmdazáltal e tárgynak a közgyülés asztalára
kerülése általánosabb szempontból itélendő meg. Szó van itt arról, hogy
egyesületünk a magyar pedagógiai tudomány előbbre vitele s az ujabb
vivmányoknak a népiskolai oktatásban va ló értékesítése körül, a mint
illik, néminemű kezdeményező és úttörő szerepet vállaljon. Ez volt a
közgyülés első tárgya s ebben érte a közgyülést az első meglepetés, a
mikor a gyermeklélektant a hit és felekezeti dogma szempontjaból kezd-
ték támadni. Szerencsére a közgyülési tagok mérséklete megóvta a vitá t
az elfajulástól s a tárgyalás gyakorlati irányt vett s az előadó határo-
zati javaslatai körül forgott. Végül a közgyülés határozata megmentette
e tételt - nem a philosophiai tudomány, hanem a gyakorlat számára s
a választmányra bizta azt a feladatot, hogy a gyermekek megfigyeléss
körüli teendőket irányi tsa, intézze. A gyermek-lélektan tehát egyesüle-
tünk kebelében is kiállotta egy komoly harc tüzét s ha tudományos alap-
elve nem is aratott teljes győzelmet, de megmaradt a lényege: a gyermek-
rnegfigyelés. Eredménynek egyelőre ez is elég, a tanítóképzők gyakorlati
rnunkakörét :kielégítő. -,}

Ime, ez hetedik közgyülésünk elvi eredményeinek rövid foglalata.'
Igaz, sokat nem végeztünk, de azért nem hiába dolgoztunk. Ba talán
egyes javaslatoknak nem is adta meg a szentesitést, de irányeszmék, a
tanítóképzés s a népoktatás életét mélyen érintő nagy elvek erőteljesen
keltek ki a tanácskozó terem légköréből. Eme közgyülésünk lefolyása
bizonyitra. hogy a tanítóképző tanárok egyesületének közgyülése még
sokáig főforuma leend a tanítóképzést egyetemesen érdeklő reformok elvi
eldöntésének. Végső óhajunk, hogy egyesületünket semmi erő le ne
térítse a haladás útjáról, de ne is térjen ki erőtlenül a haladással járó
küzdelmek elől.DCBA X .
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F iz e té sü g y i m o z g a lm a k .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Alább közöljük a tanárok fizetésügyi mozgalmáról szóló adatokat.
Általános jellemzésül csak annyit nfondhatunk, hogya helyzet ma is
bizonytalan s a mit tudunk, abban kevés a biztató. A középiskolai
tanároknak elvül felállított ama kövételrriénye, hogya tanárok fizetése
a rangsorozati beosztáson kívül, a kerpótlékrendszer alapján, külön
törvénynyel szabályozandó, kétségtelenül valóvá válik ugyan; de hogy
mik a fizetésrendezés részletei, azt még ma is sötét homály borítja. Az
eddig a napi lapokban nyilvánosságra jutott tervek csak arra valók, hogy
bensőnket sötét kétségek szorongassák a jövő felől. Szüntelen az a
kérdés háborog lelkünkben, elérjük-e azt, a mit jogosan kivánhatunk s
kivánunk? Erre a kérdésre nem merünk magunknak igennel felelni.

Mi lehet a mi kivánságunk alapja? Ezt az alapot ebben a kettős
tételben fejezhetjük ki:tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Seereett jogúnkból nem eni;edhetünk semmit. Sőt kiván juk, hogy a
megszerzett jogok az igazságos mér tékig tovább fejlesztessenek;

Ilyen megszerzett jogunk: a tanítóképző-z'ntézett' taná roknak a kóZép·
iskola i taná rokka l va ló pa rz'tá sának joga . Megjegyezzük azonban, hogy mi a
középiskolaiakkal való paritást korántsem a legnagyobb, hanem a leg-
kisebb kivánságnak tekintjük. Készűltségre, képzettségre nézve egyenlők
vagyunk a középiskolai tanárokkal, de a képző-intézetek iránt, minthogy
egyik legfontosabb kulturális pályára készítenek elő és képesítenek,
ethikailag magasabb rendű követelmények támasztatnak, mint a közép-
iskolák iránt.DCBAA hiva tá s a tanítóképzóket fóléje helyezz' a kóZépiskoláknak.

Es mégis olvasva a pénzügyminiszter urnak kijelentésér, a mely szerint
az állami tanítószemélyzet az iskolák "fontossága" szerint tíz fizetési
csoportba osztatik, ama ijesztő gondolatot ébresztette föl bennünk, hogy
nem kerültűnk-e mi, tanítóképző tanárok, még a középiskoláknál is
alacsonyabb rendű fokozatba. Jogosult volt e kétségünk, mert még min-
dig erősen tartja magát a kormány és társadalom közfelfogásában az a
"demokratikus" (?) elv. hogyanépoktatás a maga egészében, elemi iskolás-
tóI és képzóstól, alsóbb rendű állami funkciót teljesít.

Ez a kétség indított minket arra, hogy személyesen utána járjunk
az ügy állásának. Illetékes helyről azt a megnyugtató értesítést kaptuk,
hogy azon tervezetben, a melyet a közoktatási minisztérium kidolgozott,
a tanítóképző-intézett' taná rok fizetése a középiskola i taná rokéva l minden

tekintetben egyenlően rendeezetett.

Ezt megnyugvással veszszük tudomásul. De nem hagyhatunk meg-
említés nélkül egy mozzanatot, a melynek más úton jutottunk tudomására.
Azon a tanácskozmányon, a melyen a minisztérium osztályvezetői s a
középiskolai tanároknak hét megbizottja vettek részt, támadásokat intéz-
tek a két iskolanemű tanárok egyenlő sorozása ellen, állítván, hogy a
tanítóképző taná rok képesítése a la csonyabb fokú a középúkolazákéná l. Ha
a "képesítést" betű szerinti értelemben veszszük, akkor ez az állítás igaz,
mert, miként ismeretes, a képzök tanárainak az elemi oklevélen kívül
csak polgári iskolai ok levelük van. S a támadás mégis egészen jogtalan
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volt, yagy rossz indulaton, vagy a tények nem ismerésén alapult. Köz-
tudomású ugyanis,· hogy a tanítóképzó tanárjelöltek a polgári képző
3 évfolyamának elvégzése után ket évig az egyetemre járnak, a hol meg-
határozott. terv szerint rendszeres tanulmányokat végezn ek. S ez az öt
évi tanuljnány mélységébentsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA{tér i, terjedelmében pedig megha ladja a,
középiskolai tanárok négy évi egyetemi tanulmányát.

Nem elégedünk meg azon kijelentéssel', hogy fizetésünk egyenlően
rendezendő a középiskolaiakéval ; annát kevésbbé, merr, miként előbb
mondottuk, mi ezt a legkisebb követelménynek tekintjük. A szerzett jog
és a jogfejlesztés elve alapján nehány legfőbb kivánságunkat formulázzuk is.

A rendes tanárok fizetése az 1893. IV. t,-c. szerint a IX. fizetési
osztály2-dik íokozatán kezdődött. Ebből ma sem engedhetünk semmit ;
kivánjuk tehát, hogya kezdő fizetés feleljen meg az új törvény seer in:
is a IX. fl/Jetési osztá ly 2-dik fokoza tának. Ez most fontosabb követel-
mény mint 1893-ban volt; mert a korpótlék rendszer szerint külömben
is a létszám nagyobb része fog esni az alsóbb fokozatokba, mint a

. felsőkbe.
Kivánjuk, hogy ajihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA"k o r szerint a fizetési PÓtlékok oly mértékben

emelkedjenek, hogya maximá lis fizetés ér je el a VU fizetési o,sztá ly
legmagasabb fokoza tá t, vagyz's a 6000 koroná t. Kivánhatjuk ezt azon az
alapon, hogy az 1893. IV. to-C. szerint a tanárok legmagasabb fizetése
a korpótlékokkal együtt 4600 koronára rugott, a mi 200 koronával volt
magasabb fizetés a VII. fizetési osztályZ-dik fokozatánál. Kérjük most az
első fokozatig való teljes kikerekítést, a kedvezőtlen elólépésre való hivat-
kozással. Nekünk egyetlen előlépési fokozatunk lenne az igazgatóság.
De sajnos, nem tekinthetjük ezt annak, mert még ma is fennáll az a
sérelmes szokás, h o g y egyes igazgatói állásokat idegenekkel töltenek be.
A tanítóképző tanároknak 5%-a részesül csak igazgatói előléptetés ben.

Kérjük,' hogy az igazga tók fokozatosan emelkedő, s a nyugdíjba
is beszámítandó fizetési pótlékokkal díjaztassanak.

A szerzett jogok megtartásán és fejlesztesén kívül van még egy
fontos szempontja fizetésünk ügye javításának s az: a fenná lló sirelmek
megszüntetése. Mert ilyenekről is beszélhetünk mi, tanítóképző I tanárok,
Régi időkből ránk maradt bajok ezek, a melyek ma már ellentétesek a
gyökeresen átalakult viszonyokkal s éppen azért igazságtalanok az egyesre
s veszélyesek a tanítóképzésre nézve. Ertem itt különösen a segéd-
tanárok helyzetét. A segédtanárok viszonya a rendes tanárokéhez ugyan-
az, mint a középiskolákban a helyetteseké a rendesekhez. Képesítése és
munkaköre a segédnek és rendesnek ugyanegy. A segédtanár semmi
egyéb, mint kezdő tanár, mint a középiskoláknál a helyettes. De míg a
középiskolákban a helyettes tanár 2 - 3 évi szolgálat után egyszerre'
rendes tanár' lesz, addig nálunk a »segéd" három fokozaton keresztül
jutott a rendes tanári álláshoz, a helyüresedés szerint. Igy aztán a
segédtanári szolgálat, a megbízotti éveket nem számitva,' 6-8 évig is
eltart. Ez anomália megszüntetésére kettős a kivánságunk:, az egyik,
hogy a külön segédtaná r i sta tus megszüntetendő. Minden tanár kineve-
zésekor kapjon 2000 korona fizetést, a melyet húz addig, mig rendes
tanárrá -kinevezik. E kinevezés nek legföljebb 3 év alatt, kell bekövet-
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keznie, mint a középiskolákban. De bármennyi ev 19 szolgál is valaki,
minttsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAsegedtaná r . e múzőségében töltö"tt. évei a rendes tana r i szolgá la tba

betudandók .. Ha példáúl valaki valami OK miatt öt évig segédtanárkodott,
akkor rendes tanari kinevezésekor egyszerre oly fizetést élvezzen, mintha
öt évig rendes tanár lett volna. Ez feltétlenül szükséges, mert különben
ki van zárva annak lehetősége, hogy bárki is a harminc évi szolgálat
után a magasabb korpótlékú fokozatokba juthasson. Ez a követelrnény
a korpótlék-rendszer természetes folyománya. Ugyanigy rendezendő ter-
mészetesen a segédtanítónők fizetése és kinevezése is.

A gyukor lóiskola i tanítókra nézve fen tartandó egyesületünk azon
régi álláspontja, hogy jizétésö'k egészen a rendes taná roké sser int rende-
zendő. A gyakorióiskolai tani.ók fizetésügyének rendezéseker nem lehet
irányadó szempont az ő esetleges kisebb fokú képesitesők. Hanem figye-
lembe veendő az ő munkakörük előkelő fontossága; hogy rendes tagjai
a testületnek s rendes tanári munkát is végeznek. Nagy érdeke a tanító-
képzésnek, hogy kiváló pedagógus néptanítóink becsvágyának tárgya
legyen a gyakorlóiskolai tanítói állásra jutás.

Ezek előrebocsátása után ismertetjük a' tanárok fizetésügyének
mozgalmait.

Egyesületünk választmánya október 22-én tartott ülést a fizetésügy
dolgában. A tárgyalasról s hozott határozatok ról az ülés jegyzőkönyve'
nyujt felvilágosítást. Azok ismertetését itt mellőzzük. Csupán azt jegyezzük
meg, hogya választmány határozatát egy ponton, t. i. a fizetési
maximum megállapításában tulzoltan mérsékeltnek tartjuk. A választmány
álláspontja az volt, hogy ne a legnagyobb, hanem a legkisebb kiván-
ságot terjeszsze a miniszter úr elé. Ebből valóban nem lehet törülni
semmit a tanárok érdekeinek határozott sérelme nélkü!.

* *

Első sorban közöljük Lukács László pénzügyminiszter általános
költségvetési előterjesztésének azon részét, a mely a tanítók fizetésének
rendezéséről szól.

"A mi, t. képviselőház, a tanárok és tanítók, egyszóval az állami
tanító-személyzetet illeti, ennek fizetési osztályokba való besorolását a.
foglalkozás sajátlagos természeténél fogva elejtjük, illetőleg nem propo,
naljuk, úgy, hogy a taná rok és tanítók nem lesznek fizetész" osztá lyokbaDCBA
s o ro s u a . Minthogy azonban itt is bizonyos rendszert meg kell állapítani,
azt tervezzük, hogy az egyes állásokat a seer int, a 'milyen fontosságga l
bir a z iskola . a melynél az illetők alkalmazva vannak, különböző csopor-

tokba osztjuk és pedig a tervezet szerint tíz csopor tba . A legfontosabb
iskolák az első csoportba jönnének, és így tovább le egész a tizedik
csoportig. Így csoportosittarván a tisztviselők, a törvény, a szerint, a.
mint az egyik, vagy másik csoportba tartozik az illető, megállapítja neki
az alapfizetését, megállapítja előlépési idejét, a korpótlék nagyságát, a
fizetés maximumát és a lakbérét, a miből kiderül, hogy az állami tanítói
szeméíyzetre nézve az úgynevezett korpótlék-rendszer t akarjuk alkalmazni,
(Helyeslés) a mi kétségkívül ezeknél az állásoknál a legmegfelelőbb.
Az állami tanító-személyzet tagjaira is kimondatnék az az alapelv, amely
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a tisztviselőkre kimondatik, hogy tudniillik minden kinevezés csak az
alapfizetésben történhetik, nem pedig egy magasabb fokozatba.

A mi az intézeti igazgatókat illeti, ezek a tanári fizetésen és az
őket megillető korpótlékokon kivül különtsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAigazga tói pótlékban részesül-
nénele az igazgatói teendők tartamára, a mely pótlék mindenben a fizetés
természetével birna."jihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Á Budapesti Hirlap október 25 iki számában ismerteti azon törvény-
javaslatot, a melyet a pénzügyminisztériumban az á llami túztvúelők
fizetésének rendezéséről kidolgoztak. Tájékozás végett közöljük a cikkból
a fizetési osztályok terveztét:

in. 16.000 korona
IV. 14.000

"
l

l.

VIlI. 2.
3.

)

1.

IX. 2.
3.

~.1.
X. 1 2 .

'3

1

1.

XI. 2.
3.

21400
4000
3600
3000
2800
2600

·2400
2200
2000
1800
1600
1400

"

korona

"
v. H: 12000

"10.000
"

)1. 8000
"VI. 2. 7200
"(3. 6400
"

r 6000
"VII. 2. 5400
"3. 4800
"

"
"

"

"
"
"
"
"

Végül meg kell emlékeznünk a középiskolai tanárok mozga Imáról, .
mert az a mi ügyünk fejlődésével szorosan kapcsolatos. A közép-
iskolai tanárok a szabadkai közgyűlésökön tanácskoztak fizetésök ügyé-
ről s elhatározták, hogy egy titkos hetes bizottságot választanak,
a minisztérium mal való állandó érintkezés végett. Ez a hetes bizottság,
azután részt is vett a közoktatási minisztériumban rendezett anketteken
jól titokban tartván szándékaikat s a tanácskozás eredményét. Hogy
miért kellett mind ennek oly titokban folynia, nem kutat juk ; utóvégre
is a középiskolai kartársak dolga. Azon azonban fölötte csudálkozunk,
hogya miniszter úr, ha már elfogadta az egyik oldalról felajánlott
bizalmi férfiakat, hogyan nem gondoskodott arról, hogy más iskola-
nemek is küldj enek ki legalább egy-egy megbizottat. Mérjünk egyenlő
mértékkel! _

Időközben (október 14-én) a Budapesti Hirlapban .•egy tervezet
jelent meg a középiskolai' tanárok fizetéséről, mely szerint a tanárok
kivétetnek a rangsorból s fizetésök külön törvénynyel, akorpótlékrendszer
szerint a következőleg rendeztetik : .

1- 4. évben 2600 korona 16-20. évben 4200 korona
4- 8. " 3000" 20-24." 4600 "
8-12. " 3400" 24-28.., 5000 "

12-16. " 3800" 28~30." 5400 "
Sőt a B. H. okt. l ő-iki száma még roszabb tervezettel is kedves-

kedett, a mely szerint csak hat előlépés lenne s· a fizetés csak 5000 ko-
ronáig emelkednék. A közhírré vált adatok nagy felháborodást okoztak

36Magyar Tanítóképző.

r
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a középiskolai tanárok között, Azóta több tanári ,kör tiltakozó gyűlést
tart. Első sorban atsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAbudapesti taná r i ,kö'r . A tanárok az ilyen sérelmes
fizetésrendezés ellen erélyesen tiItakoztak s kimondták, hogy a tanárság
maradjon hű régi elvéhez s kivánja, hogy olyan fizetést kapjon a
tanár, mint 'a birák vagy legalább a. mai differencia még nagyobbá ne
tétessék. Az ungmegyei kör a következőleg fejezte ki tiltakozását:
"A lapokban közölt tervezet, mely.legméltánytalanabbúl oldaná meg a
kérdést, minthogy az a többi hasonló minősítéssel biró állásokhoz képest
a tanári állást lefokozná, a legmagasabb fokú elégedetlenséget idézné
fel, mely tanügyi életünkre végzetess é válhatnék." A temesudr i tanári
kör szintén erélyesen emelte fel szavát s a többi' között a következőkben
fejezték ki kivánságaikat:

"A hazai tanárság nem kiván többet, de nem is elégedhetik meg
kevesebbel, mint a mennyit a tanári képesítéssel congruens képesítésű
más tisztviselők Catörvényszéki birák) kapnak, Kezdőfizetésül a tanárság
szerzett jogainak confiscálása nélkül nem kaphat kevesebbet, mint a
mennyit majd az új fizetési törvény aIX. \fiz. osztály 2. fokozatába
sorozott tisztviselők részére megállapít; végsőfizetésül pedig a tanárságot
a törvényszéki birák által elérhető maximális fizetés illeti meg."

"A fizetés emelkedésének 7 quadrienniumba való beosztása igazság-
talan és méltánytalan; mert ilyen módon a tanár a maximális fizetést
csak az esetben élvezhetné, ha a köteles szolgálati időn túl is szolgál."jihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

, ,

N E PO K T A T A S .

A tanítóképző-intézetek tanítóinak belső munkatársai a népoktatás
fejlesztésében a népiskolai tanítók. A két elem társadalmi működése
egymást kiegészíti, erősíti; egymás nélkül értéktelen, hiábavaló. Miből
az a gyakorlati következmény származik, hogy a tanítóképzők tanítóinak
részt kell venniök a népiskolai tanítók egyesületi tevékenységében;
hozzájuk, mint kartársukhoz, szeretettel, de nem leereszkedéssel, hanem
barátsággal kell közelíteniök. Egyesületünkre pedig, mint a tanítóképzők
testületére az a kötelesség háramlik, hogy törekedjék a népiskolai tanítói
egyesületeket s az egyes néptanítókat munkakörébe bevonni. Miér t nem
lá tunk mostanában közgyüléset'nken néPúkola i tanítóka t? Miér t nem kér jük
ki a tanítóegyesületek véleményétDCBAa tá rgya lá sra kitüzöU tételeinkről fl Egye-
sületi közlönyünkre pedig az a' feladat háramlik, hogy kisérje figye-
lemmel a .tanítóegyesületek dolgait szükre szabott terjedelme szerint s a
tanítóknak legalább országos gyülését, a főbb határozatokat ismertesse.
Ennek a kötelességnek akarunk - szük keretben - megfelelni az
alábbi sorokkal.
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Az· Eötvös-alap augusztus 18-án tartotta közgyülését. Ennek leg-
fontosabb tárgya az elnökválasztás volt. Az Eötvös-alap megalapítója,
fejlesztője s vezetője, Péter fy Sándor véglegesen visszavonult az elnöki
teendők intézésétől, még el is költözött Budapestről "Győrbe, hogy az
ügyek aktuális vezetésétől távol tarthassa magát. Lakzts Vendel, alelnök,
szintén megvált tisztétől, Az Eötvös-alap tagjai sehogysem tudtak bele-
törődni eme két kiváló vezérférfiu elvesztésébe s csak akkor volt hajlandó
ú j elnök választásába belem enni, midőn kétségtelenné vált Péterfynekés
Lakitsnak távozása. Ez a közgyülést megelőző értekezleten tünt ki
véglegesen. A jelenlevők egy része Ujvá ty Bélát, a Néptanítók Lapja
szerkesztőjét, más része Tóth Józsefet, pestmegyei tan felügyelőt aján-
lotta elnökül. A közgyülésen szavazattal döntöttek s szótöbbséggel
Ujváry Bélát vál~sztották meg.

Az Országos Bizottság ülése.

A Magyarországi Tanítók Országos Bizottsága a magyarorszagi
tanító egyesületek szövetsége. Hatalmas, nagy szövetkezet. Eddig 108
tanítóegyesület van benn a szövetkezetben, köztük a tanítóképző-intézeti
tanárok egyesülete is, a melyek összesen 18,300 tagot képviselnek. Ez
azonban még mindig a kisebbsége a tanítóknak, a mennyiben a tanító-
egyesületek száma 294, a melyek tagjainak száma 41,000. Tehát az
Országos Bizottság az összes létszámnak csak a 440/0-át foglalja
magában. Ennek oka, hogy a felekezetek egy része felekezeti s nem-
zeti féltékenységből. idegenkedik az Országos Bizottságtól, sőt annak
működését külön országos bizottságok alakításával igyekszik ellen-
súlyozni. Azonban az Országos Bizottság így is a legnépesebb testülete
a tanítóságnak s erkölcsi értékben a leghatalmasabb, mert egyetemes
jellegü. Méltó tehát e testület a közfigyelemre. Különösen nekünk,
a tanítóképző tanárok egyesületének, gonddal kell szemmel tartanunk s
támogatnunk működését. Mert kitünt a Bizottság idei közgyülésén is,
hogy a mi egyesületünk eszméi, törekvései éppen az Országos Bizott-
ságban a leghathatósabb támogatásra találnak.

* **
Az Országos Bizottság folyó évi közgyülését augusztus 19-én és

20-án tartotta. A közgyülés legáltalánosabb tárgya a gyermekek eréoics»
megóvása volt. A civilizáció természetes szülöttje e kérdés. Mint valami
árnyékot hurcolja magával a mai közműveltség az erkölcsi élet ezerféle
veszélyét, a finomodott idegélet exotikus mulatozásvágyát, a közélet
szertelenségeit. Az erkölcsileg kétes szokások és intézmények sokkal
mélyebben hatják át magán és társas életünket, mint hogy azok hatását
ne éreznék gyermekeink, különösen városokban már oly korán, midőn
még a legcsekélyebb természetellenes inger is méregként hat reájuk. E
hatásoktói ma már mesterségesen kell megóvni a gyermekeket s célszerű
eszközökkel arra törekedni, hogy nemes irányba tereljük, különösen a
.serdülő ifjak magán és közéletét. A baj már mélyen van s a nagy
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tényezőknek, az államnak és társadalomnak egyaránt föl kell ellene
vennie a harcot. Megelégedésünkre szolgál, hogyatanítóság a baj e\len
áramló mozgalom sodrában az elsők között van.

A közgyülésen az ügyelőadójatsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAKovács Vince igazgató-tanító volt
Aradról. A kifejlődött vita érdekes és tartalmas volt. Még érdekesebbek
azonban az egyes tanítóegyesületek .és körök nyilatkozatai, a melyek mint
az előzetes, tárgyalások eredményei, megjelentek az Országos Bizottság
hivatalos Ertesítőjében. Az egyesületek a baj orvoslására a következő
intézkedéseket ajánlották:

1, Az ifjak eltiltását a korai kocsmázástól, a nyilvános kártyajáté-
koktói, a nagy bálok s kü\önösen a fonókák látogatásáról.

2. Ifjusági egyesületek, daloskörök, népkönyvtárak alakítandók.
3. A tanító használjon fel minden tantárgyat és alkalmat az ifjuság

erkölcsi nemesítésére.
4. Gyermekotthonok létesítendők.
5. Az iskola es szülői ház érintkezése végett szülői értekezletek

tartandók.DCBA f

6. Megyénként erkölcsjavító egyesületek és, nevelőintézet ek alakí·
tandók.

7. A sajtó küszöbölje ki napi hireiből, reklámjaiból, apró hirdeté-
seiből az erkölcscsel össze nem férő termékeket.

8, A ponyvairodalom erkölcsrontó olvasmányainak árusítása til-
tassék be.

9. Az erkölcstelen képek és iratok terjesztői bünteteridők.
10. A szülők között népies iratok térjesztendők ingyen s népszerű

előadások tartandók számukra, a melyekben a bajra s az orvoslás mód-
jára fígyelmeztetendők.

11. Takarékossági szövetkezetek létesítendők filléres betétekkel.
12, Mértékletességi (alkoholellenes) egyesülerek alakitandók ország-

szerte.
13. A kaszárnyákban olvasó szobákról s komoly szórakozásokról

kell gondoskodni. .
Ez ügygyel kapcsolatosan említjük, hogy Somogyi Béla fővárosi

tanító az indítványok sorában a gyermekek testt' védelmét is szóba hozta.
Kivánta, hogy az Országos Bizottság ez, irányban is indítson mozgal-
mat, mert rendkivüli káros visszaéléseket 'követnek el a munkaadók, sőt
a szülök is a gyermekek munkáltatása körü!. "Meg kell óvnunk a gyer-
mekeket a testi és lelki elfajulástói !" Részletes indítványai voltak:

1. Tizennégy éven alul való gyermekeket az iparban és a keres-
kedelemben egyáltalában nem szabad alkalmazni, a mezőgazdaságban
pedig csak saját szüleik vagy nevelő gyámjaik gazdaságában.

2. Tizenhét éven alul való gyermekeket az este 7 órától reggel 6-

óráig tartó időben semminemü ipari és kereskedelmi üzemben nem
szabad dolgoztatni.

3. A tizenhét éven alul való gyermekek munkaideje ipari és keres-
kedelmi üzemekben semmi esetre sem lehet több heti 60 óránál, bele
számítva a 60 órába az inasiskolában, vagy az ismétlő iskolában töltött
időt is.
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4. Az ipari és kereskedelmi üzemekben, valamint a házi szolgálat-
ban alkalmazott tizenhét éven alul való gyermekekkel nem szabad 15
kilogrammot meghaladó terhet vitetni és 25 kilogrammot meghaladó ter-
het kézi szállító eszközökkel szállíttatni.

5. A munkáltatónak (mesternek, gazdá nak) vagy a segédeknek a
náluk alkalmazásban levő gyermekeket nem szabad verniök. '

A közgyülés mindkét ügyet az Országos Bizottság igazgató taná-
csához azzal a meghagyással utasította, hogy a gyermekvédelem ügyé-
nek előmozdítása végetttsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAá llandó agZtá ló bizottságot alakítson. Az igazgató-
tanács már meg is alkotta e bizottságot s fejévé Nagy László tanító-
képző-intézeti igazgatót tette.

* *
*

Az Országos Bizottság közgyülése foglalkozott a tanítói fizetések
ügyével is, A tétel előadója. Gábet Jakab (Nagy-Várad) s többi felszó-
lalók azon felfogáson voltak, hogy a tanítók igazságos és méltányos
fizetése nem csupán a tanítók ügye, hanem a közművelődés érdeke, Es
.ez igaz is, mert abból, hogyanépiskolák jól fizetett tanítókkal láttatnak
el, közvetlenül az iskolának s közvetve az államnak van haszna. A
tanítók fizetése nem arány os azzal a műveltséggel, a melyet tanítóink
a mai képzőkben nyernek. S ha a fizetésöket tetemesen nem javítják,
abból a népiskolaügy fejlődésének visszaesése és a tanítói szolgálat
körül sulyos bonyodalmak fognak származni. Nagy pénzáldozatokra
lesz e téren szükség. S ne álljanak elő politikusaink a takarékosság
elvével. Ugyis tudjuk, hogy mindig van pénz, ha - Bécs kivánja.

Az előadó a tanítói fizetések rendezésének alapjául az 1 2 0 0 eorona
minimumot vette. Ezzel azonban nem elégedett meg a közgyülés, hanem
kimondotta, hogy a tanítók oly fizetésben részesítendők, m rn : a melyet a
velö'k egyenlő sseliem» képesitésű á llami túztviselők kapnak, Ez a helyes.
A tanítóság ezen elv kimondásával letért az alamizsna és száraz kenyér
kérésének útjáról s a melto díja zá s alapjára állott.

*
* *

A mi az Országos Bizottság idei [közgyülését különösen érdekessé
tette nekünk, hogy tárgyai közé felvette a tanítóképzés ügyet ca szak-
szerű tanítóképzés és képesítés» címen. De e tétel nem csupán az Országos
Bizottság, hanem az Állami Tanítók Egyesülete és számos tanító egyesület
napirendjén volt az idén. .J

Ha figyelembe veszszük az Országos Bizottság s a tanítóegyesületek
határozatait, mindenikökön szembetünően meglátszik a tanítóképző-intézeti
tanárok egyesületének hatása. Ugyanazon eszmék, törekvések hatották
át az egyesületek' tárgyalásait, a melyek egyesületeinkben közel másfél
évtized óta megnyilatkoztak. Már maga a tétel címe is oly irányt jelöl
meg, t. i. a szakszerűséget, amely egyesületünk működésében is fel-
színre tört Ezenkivül egyéb elvekben és részletkérdésekben is találunk
megegyezést, a mit megkísérlünk a tanítóegyesületek határozataiból a
következő összeállításban kimutatni.

Mondhatni, valamennyi egyesület határozatai az egységes tanítóklpzés
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gondolatától vannak áthatva s ezt mint a szervezés célját világosan és
nyomatékosan ki is fejezik. S ezért általában követelik a tanító képzésnektsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
tó'rvény útján való rendezését. Kivánják, hogy legyen egységes a szer-
vezet, egységes a tanterv, a tanítóképesítés s a felügyelet. Ebben tehát
valamennyien megegyeznek.

Eltérnek. azonban a nézetek a tanítóképzők sz'érvezetéről. A nagyobb
részük, egyesületünk álláspontját követve, aképzők mai szervezetét
kivánja fentartani és fejleszteni; helyeslik tehát, hogy a képzök a négy
középiskolai osztály fölé épített négy évfolyammal bírjanak. Ezzel szemben
több egyesület azon, mindenesetre kivánatos, de túlzottan ideális állás-
pontra helyezkedik, hogy legyenek a képzők a nyolc középiskolai
osztály fölé épített tanítóképző-akadémiák. Ez a két rendszer küzd ma
egymással. Ellenben alig van már híve - mindössze 3 egyesület nyilat-
kozott mellétte, - hogy a képzök a 6-ik középiskolai osztály fölött
szerveztessen ek.

A felvételi vizsgá la t eltó'r ltsét az összes egyesületek egyhangúlag

követelik.
A tantervről általában két kivánságot hangoztatnak ; az egyik, hogy

a tanítóképző-intézeti tanterv (olyta tá sa legyen a középiskolainak ; a tanító-
képző-intézet négy osztályában általában ugyanaz legyen a tanítás anyaga.
mint a középiskola négy felső osztályában. A másik kivánság, hogy a
tantervben az általános és szakképzés elkülönírendő egymástól' spedig
oly módon, hogy a három alsó évfolyam (némelyek szerint kettő) az
általános, a negyedik (némelyek szerint a két felső) a szakképzés szol-
gálatába állítandó.

Az egyesületek foglalkoznak az Znterná tusok ügyével is. Általában
kivánják, hogy a képzök bennlakással legyenek ellátva; s némelyek azt
is kifejezik, hogy az igazgató ne vezesse az internátust, hanem csak
ellenőrizze,' ,

'A tanárképzés ügyével szintén foglalkoznak az egyesületek s kivan-
ságaik .abban csúcsosodnak ki, hogya tanítóképző-tanártól valamennyien
megkivánják az egy vagy több évi népiskolai gyakorlatot; azonban szük-

ségesnek tartják a magasabb foku szakképzettséget, a mit a tanárok az
egyetemen szerezzenek meg,

VégŰl a képzők felügyeletéről, úgyszólván kivétel nélkűl, azt a
kivánságot hangoztatják, hogy a képzők fölé külőn egységes szak-
felügyelőségek (főigazgatóságok) szervezendők. '

Ime a taníióegyesületek ! A közöltekből megitélheti bárki a nagy
haladást a tanító képzés megitélésében a tanítói közfelfogás terén.

Az Országos Bizottság közgyűlésén a részletekről kevés szó esett.
Ott a tanítóképzők szervezetének két fő elve ütközött meg. A kérdés
az volt, hogy a képző a középiskola négy osztálya, vagy a teljes közép-
iskola fölé építtessék-e. Az előbbi nézetet Mohar József előadó, györi
tanítóképző intézeti tanár terjesztette elő, a másodikat pedig Schőn József
fővárosi igazgató, második előadó, fejtette ki.DCBA.Iv z Országos Bizottság
szetöbbséggel a Mohar József javaslatai, vagyis a négy évfolyámos
tanítóképző mellett döntött.
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Azokat" a tételeket, a melyeket az Országos Bizottság elfogadott,
egész terjedelmükben közöljük. '

1. Az 1868. évi 38. törvénycikk követelrnényeit' tanító-(nő- )képző-
intézeteink legnagyobb része messze túlhaladta, minélfogva ezen törvény
sem a további fejlődés irányátkijelölni, sem a fejlődés egységét, bizto-
sítani nem képes: ennélfogva tanítóképzés és képesirés ügye mielőbb
külön törvény nyel rendezendő. A tanítóképzés mai rendszere az alko-
tandó uj törvényben fentartandó ugyan, de a képzők pedagógiai szak-
iskolai jellege ugy szervezetükben, mint tantervükben és tanítási' mód-

szerükben a jelenleginél jobban és teljesen kidomborítandó.

2. Tanító-fnő-Iképzők allítása és fentartása az állam kötelessége. '
Az államkormány képzők állítás ára engedélyt és fentartására segélyt
adhat hitfelekezeteknek. községeknek és egyesületeknek ; ezt az enge-
délyt, illetőleg segélyt azonban - a törvényben meghatározandó okok
alapján - meg is vonhatja tőlük.

3. A tanitó-Inő-jképzők négy évfolyamú szakiskolák, a melyekben
az oktatás a tanügyi kormány által kiadandó egységes tanterv és enge-
délyezett tan- és segédkönyvek (taneszközök) alapján magyar nyelven
folyik.

4. A tanitó-Inő- )képzők I. osztályába való felvétel a közép-, illetőleg
polgáriiskolák IV. osztályának sikeres elvégzéséhez és a 14-ik életév
betöltéséhez legyen kötve. A felvételi vizsgálat ennélfogva eltörlendő.
A magasabb osztályokba yaló felvétel kizárólag a megfelelő alsóbb
osztály sikeres elvégzéséhez kötendő, ennélfogva a kisdedóvónőképzőkkel,
a középiskolákkal és felsőbb leányiskolákkal való mai kapcsolat, mint
a szakoktatásra hátrányos, mellőzendő. '

5. A tanító-(nő- )képzők tantérve úgy készítendő el, hogy minden
tantárgy a szakképzés szolgálatában álljon. Azon tan tárgyak, 8 melyek
a szakképzés szolgálatába nem állíthatók, vagy elhagyandók, vagy legalább
szűkebb tér re szorítandók. Az elméleti pedagógiai oktatásra és a gya-
korlati pedagógiai kiképzésre a jelenleginél jóval több idő és gond for-
dítandó.

6. Minden képzővel szerves kapcsolatban egy teljes (hat osztályú)
gyakorló népiskola (mintaiskola) szervezdneő, a melynek legalább 2
tanítója és 2 tanterme legyen. Ezen gyakorlóiskola ismétlő iskolával is
kiegészitendő Gyakorlóiskolai tanítókúl a népiskolai tanítás terén kivált
oly tanítók alkalmazandók, a kik a pedagógiai -tantárgyakbi>l tanítóképző
tanári képesítéssel birnak. A gyakorlóiskola tanítója a tanári testület
rendes tagja legyen és rendes tanári fizetéssel alkalmazandó.

7. Tanító-(nő- )képző-intézeti tanárrá csak ezen iskolákra képesített
tanár nevezhető. ki: ennélfogva a képzőintézeti tanárképzés és képesítés
ügye törvénynyel rendezendő. A tanárképzés és képesítés alapja a nép-
iskolai tanítói oklevél és a népiskolai tanítói gyakorlat legyen.

8. A tanító-Inő-Iképzés egységének és szakszerűségének tökéle-
tesebb biztositása céljából az összes hazai tanító (nő )képzők felett a
felügyeletet a közoktatásügyi miniszter kerületi főígazgatók által gyako-
rolja. (Ezidőszerint négy tanítóképző- int~zeti tankerület volna szerve-
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zendő.) Főigazgatókká csak a tanítóképzés terén, vagy a népiskolai
felügyeletben érdemeket szerzett okleveles tanítóképző-intézeti tanárok
nevezhetők ki. Az igazgatótanácsi intézmény, mint a szakfelügyelet
keretébe bele nem illő intézmény, eltörlendő.

9. A tanító-(nő-)képző-intézetek négy éves tanfolyamának elvégzése
után a tanítójelöltek tanítói érettségi vizsgálatra bocsáttatnak. Ilyen vizs-
gálat minden képzőben és minden évben junius havában a közoktatás-
ügyi miniszter által kinevezett biztos elnöklete alatt a képzőintézet tanári
testülete által tartatik. A vizsgálat nyelve a magyar.

10. A tanítói érettségi vizsgálat kiterjed a képzőintézet összes köte-
lezett tantárgyára és eredményéről tanítói érettségi bizonyítvány á\líttatik
ki. A tanítói érettségi bizonyítvány tanítói (tanítónői) állás ideiglenes és
legfeljebb 4 évig tartó betöltésére, a tudományegyetem bölcsészeti fakul-
tására rendes hallgatóúl való beiratkozásra és az egyévi önkéntességre
jogosít.

11. A tanítói érettségi vizsgálat sikeres kiállása után szerzett legalább
egyévi (nyilvános vizsgalattal egybekötött) tanítói gyakorlat alapján a
tanítójelöltek tanító (nő-)képesítő vizsgálatra bocsáttatnak. Képesítő-vizs-
gálat tankerületenként és évenként szept. havában a tankerületi főigazgató
elnöklete alatt az országos tanitóképesítő vizsgálóbizottság előtt tartatik.
'A bizottság tagjait a tanító (nő )képzóintézeti igazgatók és tanárok,
továbba a megyei kir. tanfelügyelők és a népiskolai tanítók sorából
időről-időre a köz oktatásügyi miniszter nevezi ki. A vizsgálat nyelve a
magyar.

1·2. A tanító-(nő-)képesító vizsgálat a nevelés és oktatás elméletére
és történetére, a nepiskolai tantárgyak részletes módszertanára, a hazai
népiskolai szervezettanra és a tanítási gyakorlatra terjed ki. Ezen vizs-
gálat sikeres kiállása után a jelöltek tanítói (tanítónői) oklevelet kapnak,
a mely tanítói állás végleges betöltésére és az országos tanítói nyugdíj-
intézetbe való belépésre jogosít.SRQPONMLKJIHGFEDCBA

S zem ély i h írek .tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAElőléptetések. A vallas- és közokt. miniszter dr. Hermann

Anta l, igazgatói címmel és jelleggel felruházott polgári iskolai tanítoképző-intézeti

tanárt a VII. fizetési osztály 3. fokozataból ugyanazon fizetési osztály I. foko-

zaraba előléptette ; továbbá Lovcsányi Gyula és Rohn József, áll. polgári iskolai
tanítóképző-intézeti (paedagogiumi) és Csemez Józse/, áll. polgári iskolai tanítönö-

képző-intézeti (Erzsébet nöiskolai) rendes tanárokat a, VIlI. fizetési osztály I.
fokozatabel a VII. fizetési osztály 3. fokozataba eddigi minöségükben és jelen-

legi állomáshelyükön való meghagyás mellett kinevezte.

Kinevezések. A vallas- és közoktatásügyi miniszter az Erzsébet nöiskolaval

kapcsolatos áll. polg. isk. tanítönöképzö-intézethez Bogná r Etelká t a természet-

rajzi, Szupper J J fá r tá t a mennyiségtani, továbbá a felsőbb leányiskolához Ullreich
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fz"lmá tzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAanémet nyelv- és irodalmi tanszékre a X. fizetési osztály 3. fokosataba

rendes tanítönökké ; továbbá a budapesti Fröbel-féle államilag segélyezert óvónő-

és tanítönöképző-intézethez DC1J1: jénIlona , elemi és polgári iskolai okleveles

tanítónőt gyakorló-iskolai tanítónővé ; ZorkóczyDCBAE d e , kézsmarki áll. polg. iskolai

okleveles tanítót a losonci áll. tanítóképző-intézethez segédtanárnak kinevezte.

Botos Imre, kolozsi áll. el. isk. igazgató· tanítót a székelykereszturi áll. tanító-

képző-intézet gyakorlo-iskolajahoz tanítóvá ; Diviaczky Rezsó·. tanítóképző-intézeti

oki. rajztanárt, a gyergyó-ditrói áll. polg. iskola rendes tanítóját a sárospataki

áll. tanítóképző-intézethez segedtanari minöségben ; Bocskay Emzlia , elemi és

polgári iskolai okleveles tanítónőt a harci állami elemi iskola tanítónőjét sepsi-

szt.-györgyi állami tanítóképző-intézeti gyakorló-iskolai tanítónővé ; Csipkés

Ilona , okleveles zenetanárnőt a kolozsvári állami tanítönöképzó-intézethez seged-

tanító nővé ; Dúzs Erzsébet, polgári iskolai tanítói okleveles es képezdei tanítönö-

jelöltet a XI. fizetési osztály 3. fokozarába segédtanítónővé kinevezte.

Továbbá Rév.fy Géza csák tornyai áll. tanítóképző-intézeti zenetanárt,

saját kérelmére, a temesvári áll. tanítóképző-intézethez helyezte á to Nagy Géza ,

okl, zenetanárt pedig a csáktornyai áll. tanítóképző-intézethez segédtanarnak

kinez'ezte.

Végűl Révay Ödiin, képesített tanítóképző-intézeti tanárt, a sárospataki

áll. tanítóképző-intézethez segédtanárrá, a X. fizetési osztály 3- fokozataba vég-

legesen kine~ezte. Kra ft József, s.irospataki áll. tanítóképző-intézeti segedtanart

pedig ezen minöségében a pápai áll. tanítóképző-intézet hez á tlzelyezte.

Áthelyezések. A vall. és közokt. miniszter Láng Mihá lyt, a lévai áll. tanító-

képző-intézet igazgatóját, jelenlegi minöségében a PáPa i áll. tanítóképző-intézethez,

saját kérelmére, áthelyezte. Továbbá Bede László, tanítóképző-intézeti segéd-

tanárt, a székelykereszturi áll. tanítóképző intézet gyakorló-iskolai tanítóját jelenlegi

minöségében, saját kérelmére, a kolozsvári áll. tanítöképzó-intézethez ; Belitzky

Gusztáv iglöi és Gyarma thv József losonci áll. tanítóképző- intézeti gyakorlo-

iskolai tanítókat, saját kérelmükre ; valamint KU1UCZ Ernő temesvári és Rónaz

.Sándor lévai áll. tanítöképzö-intézeti segédtanarokat, jelen minőségükben saját

kérelmükre kölcsönösen áthelyezte.

Továbbá Macskásy Zoltán, kolozsvári áll. tanítóképző-intézeti segedtanart

a csurgöi, Répay Dániel pápai áll. tanítóképző-intézeti segedtanart a kolozsvári

áll. taníröképzó-intézethez az 190z/3. tanévtől kezdődőleg ; Eoer-Banaor , sáros-

pataki áll. tanítöhépzö-intézeti segedtanart ezen minöségében, saját kérelmére

a bajai áll. tanítöképzö-intézethez áthelyezte.

Megerősítés. A vallas- és közoktatási miniszter Hrabetz Nándor , temesvári

áll. tanítóképző-intézeti segedtanart jelen állásában végleg megerősítette.

Megjegyzés. A valláso és közoktatásügyi miniszter az Erzsébet nöiskola

polgári iskolai tanítöképzöjéhez két tanítónőjelöltet s egyik, a losonci, tanító-

képző höz egy 'polgáriskolai tanítot nevezett ki. Mindakét kinevezést sérelmesnek

tartjuk. A polgári iskolai tanítóképző-intézeti tanari állásokat úgy óhajt juk tekinteni,

'mint előlépést a kiváló elemi iskolai tanítóképző-tanárok számára. Ez az egyedüli
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lépcső a tanítóképző-tanárok között a kivalötsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAszaktudományi- taná r i készültség

megjutalmazásara. A polgári képzőnek is javára válik, ha a megüresedett állások

kipröbalt tanerőkkel snem kezdőkkel töltetnek be. Épp úgy sérelmes, hogy egy

tanítóképzö-intézethez polgári iskolától neveztek ki tanárt akkor, a mikor 3:zt

az állást tanítóképző tanárjelölttel is betölthettek volna. A miniszter úr bizo-

nyára azért tartja fenn a tanítóképző tanári tanfolyamot, hogy nem tartja elégnek

a polgári iskolai tanítói készültséget' a képzőtanári állas betöltéséhez. S ezen

tanfolyam fentartása az államnak pénzébe is kerül. Nem látunk hát következe-

tességet abban, hogyatanárjelölteket gyakran mellőzi a kinevezéseknél. De a

tamtóképzö tanárok anyagi érdekeire nézve is káros a miniszter eljárása. Bizo-

nyára ilyen esetekre hivatkoztak azok, a kik meg akarták tőlünk tagadni a

középiskolai tanári fizetést. Még egyet. A közoktatási miniszter úr júniusban

két tanítónőt, a kik az egyetemi tanári tanfolyamot végezték, igen helyesen,

a 10. fizetési osztályba (1600 K) nevezett ki, képzőintézeti tanítónővé, s íme

egy hónappal később egy hasonló képesítésű tanítónőt (Dúzs Erzsébetet) alI.

fizetési osztály harmadik fokozataba (r ooo K) nevezett ki. Hol itt a követ-

kezetesség?SRQPONMLKJIHGFEDCBA

V álasztm án yi ü lés . A Tanítóképző-Intézeti Tanárok Országos Egyesületének

választmánya a f. é. júliusban tartott közgyüléstől azon megbízást kapta, hogy

a tanárok fizetésének rendezése ügyében szabadon tegye meg az intézkedéseket.

A választmány ezen megbizasahoz híven október z a-én ülést tartott a fizetés-

rendezés dolgában. Nem lévén mödunkban közölni a jegyzőkönyvet, e helyen

adunk rövid tudósítást a történtekről. Dr. Kovács János elnök megnyitván az

ülést, ismertette általában a tisztviselői fizetésrendezés ügyét s részletesen a

tanárok fizetése ügyében a kormany és a középiskolai tanarsag részéről történt

lépéseket. Kifejtette, hogy tekintve az ügy nagy fontosságát, k ötelességének tartja

az elnökség, hogy maga éljen előterjesztéssel és javaslattal az ügy rendezése

tárgyában. Szerinte leghelyesebb a szerzett jogok alapján állani, mert ez a leg-

kevésbé támadható alap. Főelv: abból a kiküzdiJ tt e!vből, hogy jizefésünk a kiJ iép-

iskola i ta71á rságga l egyenlően rendeztessék, ne engedjülzk semmit. Nekünk azonban.

sajnos, nincsenek bizalmi embereink a közoktatási minisztériumban folyó tanács-

kozmányokon; azért részletes előterjesztésekkel is kell élnünk. A kezdőfizetés

2900 K, a végfizetés 5700 K legyen. Az emelkedés négy évenként 400-400 K.

E tervet nem tartja olyannak, il. mely teljesen kielégítené a tanítóképző tanarsag

jogos érdekeit, de ajánlja elfogadásra. A tanárság azon erkölcsi haszonért, hogy

a rangsorozatból kivétetik, inkább hozzon anyagi áldozatot, mintsem hogya.

'régi meg nem felelő rendszerbe eröszakoltassék, Az igazgatók a rendes fizetésbe

betudandö működési pötlé •.ot (legalább rooo K) kapjanak. Előterjesztését grafi-

konokkal illusztrálta. Ezt kiegészítette Sztankó Béla főtitkár javaslata. Eszerint

a segédtanárok fizetése 2000 K legyen s három évi szolgálat után azonnal a

2900 koronás rendes tanári fizetést "kapjak meg. A segédtanárok szolgálatévei

a rendes tanári szolgálat éveibe betudandok. A gyakorló-iskolai tanítók kezdő

fizetése 2000 K legyen, a mely fizetés 4 évenként 400-400 K-val emelkedjék.



A XI. fizetési osztálynak megfelelő fizetési beosztásoktsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAtó'r lendők. Ilyenről többé

szó se legyen a tanítóképző-tanárok körében. A. nők fizetése a férfiakéval rnin-

denben teljesen' megegyezzék. Ezek voltak nagyjában az elöterjesztések, a

melyeket a választmány, majdnem az összes jelenlevők felszólalása után elfoga-

dott. Kirnondotta azonban a választmány, hogy e részleteket csak úgy tekinti,

mint illusztracziöját a főelveknek: a középiskolai tanárokkal való paritasnak, a

szerzett jogok fentartasanak. a fizetések korpötlék-rendszer alapján való rende-

zésének. A felterjesztés a közoktatási miniszter úrhoz ezen határozatok szerint

már elkészűlt s beadatott. Mind a jegyzőkönyvet, mind a fölterjesztest a jövő

füzetben hozzuk.baZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

M eg ju ta lm a z o t t ta n ító n ö v en d ék ek . A vall. és közokt. miniszter a föld-

mívelésügyi miniszter hozzajarúlásával Ujjaki István és Varga Gyula aradi,

Wittmann Zoltán bajai, Segnan VilojihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAés Lendva)' Dezső budapesti, Horváth

Ignác csaktornyai. Balogh Lajos félegyházai, Osztian János kolozsvari, Kucsera

József és Kovács Ignác lévai, Lux Gyula losonci, Islik György és Rácz Imre

m.-szigeti. Milovnyik János modori, Horváth Imre és Juhász József pápai, P alfy

Ákos és Török Elek sz.· kereszturi, Brozik Dezső és Zubek Rókus zniövaraljai
áll. tanítóképző-intézeti növendékek részére a gazdaságtanban s különösen a

gyümóksja -nemesftésbqz az l(;,or/2. tanév folyamán tanúsított szorgalmuk és tett

előmeneteliik megjutalmazásáúl egyenkint egy drb 20 koronás aranyat ado-

mányozott.

Ú ja b b h ír e k a f lz e té s r e n d e z é s r ő l . Naponként újabb hírek repűlnek világga

a fizetésrendezésról. a melyek gyakran egymást czafolják. A Budapesti Hirlap

október 28-iki számában a következőt írja: «Tudomásunk szerint az a bizottság,

.mely a tanári kar érdekében a kormánynyal ' tárgyalt, igen szép sikert ért el,

mely a középiskolai tanárokat bizonyára kielégítheti. A végső fizetés, értesülé-

sünk szerint, 2900 forint = 5800 korona lesz s ezt a tanár eléri rendes szol-

galatanak huszonötödik évében. ~ _

2 5 é v e s ta n ító i ta lá lk o z ó M od o rb a n . Szép és iélekemel6 ünnepély folyt

le f. é. aug. hö e ő-án a modori áll. tanítóképzöben, a mikor 25 évi találkozóra

gyűltek össze azon tanítók, a kik r877-ben ott végezték be tanulmányaikat,DCBA
I

Szeretettel üdvözölték egykori tanaraikat, a kik még ott működnek, hálásan

emlékeztek meg azokról, a kik mar eltávoztak s kegyelettel keresték fel aiok

sírját, a kik már' csak a túlvilágról adták áldásukat azokra, "kik a hála és

szeretet virágaival hintették be sírjukat. Az ünnepély, mely igen szépen sikerűlt,

a következő sorrendben volt megtartva : 1. Isteni tisztelet, tartotta ft. Kamerá th

Dénes, alsó diósi plébános, volt hittanár. 2. Boldogúlt Mikula Antal tanár és

Györffy Gábor iskolatárs sírjára koszorút tettek, megható beszédek kiséretében.

3. Tisztelgés az igazgató és volt tanároknál. 4. Csoport-fényképezés. 5. Közös

ebéd a «Harmonia» nyaralótelepen. 6. Tánc, a szeredi cigányzene mellett.

N yu g ta tá s é s k ö s z ö n e tn y ilv á n ítá s . Bar ta lus István síremlékének alapját a

pápai Jókai-kör 5.8 korona 46 fillérrel gyarapította. Ennyi volt a .tiszta jöve-

delme annak a hangversenynek, melyet a kör a jelzett célra f. é. június hó

531
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J -én rendezett. A hangverseny rendező-bizottsága hálás köszönetét fejezi ki ez

alkalombóltsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAdr . F enyvessy Ferenc, veszprémi főispán úrnak, ki a védőség el-

fogadásával a sikert előre is biztosította. 'Hálás köszönetét fejezi ki ezenkivül

nemcsak a Jókaz·kól-nek, a mely oly készséges kegyelettel jarúlt hozzá a nagy

zenetudós emlékének kultuszahoz, de különösen azon fővárosi művészeknek, kik

fáradtságot nem kimélve, valósággal áldozatot mutattak be művészetükkel néhai

jó Bartalus István örök emlékének. Békei Józsa hegedű-művészetére, Krén

Margit éneklésére, MajorDCBAJ . Gyula költészetére és zongorajátékára mindig

büszkeséggel fog Papa város közönsége emlékezni. Ha mindnyajan annyi lel-

kesedéssel járúlnánk a síremlék alapjának növeléséhez, bizonyára nem kellene

még most is töprengenünk, honnan teremtsük elő a még hiányzó összeget.

A rendező- bizottság nevében Sa rudy Ottó. .SRQPONMLKJIHGFEDCBA

. E lism erés a léva i á llam i tanitéképzőnek. A vallas- és közokt. miniszter a

lévai állami tanítóképző-intézetnek buzgó és sikeres működésének, különösen a

.hivatásszerű gyakorlati képzés terén, elismerését fejezte ki.

A z 1903 . év i kö ltség vetés . Idő és térhiány miatt e számban nem ismer-

tethetjuk az új állami költségvetést. Jövőre fogjuk részletesen bemutatni. Szives

tajékozasúl azonban most is közlünk néhány adatot a minket leg közelebbről

érdeklő elemi tanítóképzési költségvetésböl, 19°3- ban 1.672,889- koronát fogunk

költeni a tanító képzésre, 64,171 koronaval többet, mint az előző évben. Ebből

a többletból személyi járandóságokra - 16,671 korona, dologi kiadásokra pedig

47,400 korona fog' esni. A személyi ügyek közül legnevezetesebb, hogy két

segedtanart rendes tariarra s két segédtanítönöt rendes tanítónővé fognak elő,

léptetni, Ez azt jelenti, hogy 2-vel fogják emelni a rendes tanárok s szintén

2- vel a rendes tanító nők létszámát.

Hogy ország s világ kellőképen felfoghassa ennek a hallatlan helyzet-

javulásnak értékér, megemlítjük, hogya segédtaná rok s tanítónők jelenlegi lét-

száma 91 . Jövőre lesznek tehát csak (1) 87-en_ Kiváncsiak vagyunk, fel fogja-e

a miniszter úr említeni a programm beszédében, hogy javította a segédtar arok s

tanítónők helyzetet.

A z A kad ém ia d íja eg y tan ító kép ző tan árn ak . ÖrömmeljihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAli kartársi büszke-

séggel adjuk a következő hírt. Román-Petre községe 1000 koronát bocsátott a

vall.- és közokt, miniszter rendelkezésére, hogyaromán ajkú iskolák számára

magyar nyelv könyveket irasson. A miniszter az Akadémiára bízta a' pályakérdés

~ kitüzését. Az Akadémia ki is tűzte a palyakérdést, meg is biraltatta beérkezett

munkákat. A díjat Láng Mihá lynak. itélte oda azzal, hogy a művét a birálat

szerint dolgozza át, illetve egészítse ki. Örvendünk, hogy a legelőkelőbb tudo-

mányos helyről egy tanítóképző tanárt ért a kitüntető jutalmazás. Szivünkböl

üdvözöljük apályanyertest.

Államsegély a felekezeti kép ző kn ek . A soproni ev. tanítóképző szükség-
leteinek fedezésére már két évvel ezelőtt államsegélyt kérelmezett. A közokta-

tásügyi miniszter hosszu vajudás után most az egyházkerületi elnökséghez intézett

átiratában tudatja, hogy hajlandó az intézetet segélyezni. A miniszter leirata igy
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szcl : »Figyelemmel azon hasznos szolgalatokra, miket a soproni evang. tanító-

képző-intézet a hazai kulturának tett évek hosszu során keresztül, elhatároztam,

hogy ezen intézet fenntartását és a jelenkori pedagógiai igényeknek megfelelően

való fejlesztését a kért államsegély engedélyezése által elő fogom, mozdítani oly

mértékben, a milyenben azt az ország pénzügyi helyzete megengedi ... A

segélyezés minőségét a. mi illeti, s a tanárok fizetésének kiegészítése« cimén

kivanom- azt engedélyeztetni, mert a tanítóképzés sikerének emelését legelső

sorban az által vélem biztosíthami, hatsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa .felekezeti tanítóképzőintézetek tanüra inaé .

fizetése egvenlővé tétetvén a hasonló á llami tanintézetek a lka lmazotta iéva l, ezen

állások ez által a legmagasabb képzettséggel és képesítéssel biró tanárokra

nézve is kivánatosakká tétetnek.« Örömmel veszszük tudomásul a miniszter ezen'

üdvös elhatározását, mert egy minden tekintetben derék, hazafias és tényleg

nagy szolgálatokat tett intézetet érdemesit az állami támogatással. (Magyar Szö).

Kiegészítjük ez örvendetes hírt azzal az értesítéssel, hogy a felekezeti

képzöknek nyujtandó államsegélyt a jövő évi költségvetésben ismét 5000 koro-

nával fogják emelni, úgy hogy a felekezeti képzöknek ezen a réven mindössze

25,000 korona fog jutni. Csekély összeg biz ez a hiányok nagyságához képest ~

de mégis mód ahhoz, hogy a segélyezés ügye országszerte fokozato~an előhaladjon.

Tisztelettel kér jük a miniszter ura t, adjon módot a kó'zöllségnek a segélyezés rész-

leteinek megismerésére, 'aká r a költségvetés »Indokolá sa«, aká r a miniszter i »Jelen·

tés « keretében, Mert ehhez a köznek nagyon is sok köze van. Az érdekelt fele-

kezeti képzőkben _müködö kartársak figyelméc pedig fölhívjuk a miniszternek a

soproni képző leirataban - foglalt kijelentésére, a me ly a tanárok fizetésének ki-

egészftésé: öl szól, Az egyedüli helyes szempont csak az lehet, hogy a felekezeti

tanárok fizetése egyenlően rendeztessék az államiakéval. Kérjük akartársakat,

hogy ezen elvtől sem szerénységből, sem külső befolyá sokra semmi szín a la t: el ne

tér jenek, nehogy ártalmára legyenek azon ügynek, a melyet szelgalnak.SRQPONMLKJIHGFEDCBA

G yó g yin tézet d ad o g ó k szám ára . Általános a panasz a szakemberek körében ,

hogyalegkörültekintőbb kezelés dacára is, a dadogóknak igen nagy százaléka

visszaesik bajaba. E sűrün hangoztatott panasz indította Váradi Zsigmondot, a

siketnémák budapesti állami intézetének tanárát és a dadogók áll. gyógytan-

folyama vezetőjének segédét arra, hogy többszörös ösztökölésre oly kicsiny

internátust nyisson dadogók és egyéb beszédhibában (pöszebeszéd, orrbeszéd)

szenvedők számára, melyben a paciensek hat héten keresztűl, fiapi több órai

direkt kezelésen kívül, még egész napon át szigorú felügyelet alatt állanak, hat

'héten keresztűl pedig mint externáltak napi egy órai kezelésre bejárnak az

intézetbe. A gyögyintézetdr, Sa rbó Arthur egyetemi m. tanár, mint a dadogók

okt. képesítö áll. tanfolyam vezetője felügyelete alatt áll. A gégeorvosi teendőket

pedig a főváros egyik legkiválóbb specialistája : Dr. Z1f)illinger Rugó látja el.

A betegek a gyógyintézetben úri ellátást kapnak a lehető legelőnyösebb feltéte-

lek mellett. Felvilágosítást nyújt naponta 1- 3-ig és este 7-8~ig Váradi Zsig-

mond tanár Budapest, VIII., Kerepesi-út 47.

Isko la i k irán d u láso k . A györi állami tanítönöképzö-intézet a múlt tanév
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végéntsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAMoha r József tanár, igazgató-helyettes vezetése alatt a testület négy' tag-

jának részvételével, 11,0 növendékkel, tehát majdnem az összes növendékekkel,

kirándulast tett a magyar Dunán. Esztergomot. Kovacsipatakot, Visegradot.

Váczet nézték meg két nap alatt. Esztergom vidékén Guzsvenitz Vilmos, katho-

likus képzőintézeti igazgató kalauzolta a kirándulókat lekötelező seivességgel.

Ez a kirandulas egyszersmind előkészítője volt az őszi nagyobb kirándulásnak.

Ez a nagyobb kirandulás Délmagyarországra és Áldunára történt. Ezen a nagy

kirandulason 40 növendék vett részt Karsay Jolán igazgató, Watzesch Janka és

Mohar József tanárok vezetése alatt. Csatlakozott a helybeli társaság több elő-

kelő tagja; Kuliszeky tanfelügyelő és György Aladár. Szeptember 5-én indúltak.

Meglátogattak Temesvart, Aradot; megtekintették aresicabányai vasműveket.

Kiszálltak Herkulesfürdőn, Orsovan ; végigmentek az Aldunán Turn-Szeverinig,

a melynek megtekintése egyik legérdekesebb pontja volt a kirandulasnak, Az

utazás 7 napig tartott. A szegényebb tanulókat államsegélyból és az intézeti

segélyalapból támogattak. - Az iglói tanítóképző-zntézet ifjúsága tanárainak veze-

tése alatt szeptember 7. és 8. napjain kirandult a Magas- Tatraba. Az első napon

vasuttal T.-Lomnicra utaztak, a honnan a Tarpataki-vízesések s a Tatrafüredek

útbaejtésévei a Csorbai tóig gyalogoltak. A második' napon a Mlinica-völgyben

levő Fátyol-vízeséshez továbbá a Skok-, Zerge- és Szentiványi-tóhoz mentek s

még aznap este a Csorba-allomastöl vasuton hazautaztak. A kirandulas összes

költségei egyenként 2 kor. 64 f-t tettek ki.baZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

É rd ek e s p á ly á z a to k . A közoktatási miniszter a lefolyt nagy szünet alatt

hat állásra hirdetett pályazatot. Ezek közül négy gyakorlóiskolához szöl,jihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Ú . m. Kolozsvárra (férfi), Székely-Keresztúrra (férfi), a budapesti Fröbel-féle

tanítónőképzőhöz (női), a sepsi-szentgyörgyi tanítónőképzőhöz (női); továbbá

pályázatot irtak ki egy segedtanari állásra Losoncra és egy zenetanítónőire

Kolozsvárra,

E pályázatok részletes szövegét nem közöljuk, mert már lejártak. Mégis

érdemesnek tartjuk ezeket megemlíteni, mert elvi fontosságúaknak tartjuk.

Ugyanis mind a négy gyako'; lóiskola i tanítói á llá s a X. /izete'si osztá ly3-ik foko-

za tá ra , tehá t I600 K kezdó' fizetéssel hirdettetett. Ha számba veszszük, hogy eddig

a gyakorloiskolai tanítókat a XL fiz. osztály 3-ik fokozatába, 1000 korona kezdő

fizetéssel nevezték ki, úgy beláthatjuk e pályázatok elvi fontosságát. Figyelemre

méltó üdvös haladas ez. Méltö a följegyzésre. Alkalmas arra. hogy a tanító-

képzés minden barátjá ban lelkes örömet gerjeszszen. Ezzel az intézkedéssei kezd

visszatérni a népoktatási törvény paragrafusának szelleme: a gyakorló iskolai

tanítói állásnak a megillető megbecsülése. Örömmel mondunk hálás köszönetet

a miniszter úrnak ezen intézkedéseért.

A k a s sa i r óm . k a th . ta n ító k ép z ő b e s z ü n te té s e . Még a nyar elején járta

be a napi lapokat a hír, hogya fontos nemzeti kulturhivatást teljesítő kassai

római kath. képzöt beszüntetik. E képzöt részben a tanulmányi alapból, részint

a kassai egyházmegyei alapokból tartották fenn. Azonban e két helyről kapott

pénzdíjak korántsern voltak elegendők az intézetnek fentartására s fejlesztésére



s különösen nem volt biztosítva az intézet fenmaradása, mert az egyházi pénz-

adományok a 'jetenlegi püspök személyéhez vannak kötve. A képző ügyét ren-

dezni óhajtotta a püspök, Bende Imre s a közoktatasi miniszterhez nagyobb

állami segélyért folyamodott. A miniszter az állam segélyt nem' adhatta meg.

A püspök erre kijelentette, hogy a képzöt, hiányozvan az alap a fentartasahoz.

be fogja szüntetni S pedig mind a négy évfolyamot egyszerre, ha csak a miniszter

a három évre 300 korona rendkivüli állami segélyt nem ad. Ezt megkapták,

s így a jelen iskolai évre csak az első osztályt szüntették be, illetőleg nem

nyitották meg. - A város azonban nem tud bele nyugodni a képző megszünésébe

s a veszteség pótlásáratsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAGerevich Emil dr, főreáliskolai igazgató, mint törvény-

hatósági bizottsági tag a törvényhatóság juniusi közgyülésén indítványozta, keres-

tessék meg a közoktatásügyi miniszterium, hogy a Kassan megszünő tanítóképző

helyébe államit állítson. Javaslatát támogató érvei az eszme ellenzőit is nem-

csak a helyi, hanem országos fontosságú tanügyi kérdésnek megnyerték és a

törvényhatóság utasította -a városi tanácsot, hogy egy állami tanítóképzőnek

Kassán való szervezése dolgában a közoktatásügyi kormányhoz felírjon.

Sajnálattal értesülünk a kassai képző beszüntetéséről, mert ez intézet egy

kiváló tanártestülettel élén, az igen hiányos felszerelés mellett is, magas szín-

vonalon állott s vallásos és nemzeti érzésben szilárd apostolsereget tudott nevelni

a felvidék népiskolai számára. A kassai képző a tanítók képzése, nevelése mun-

kajaban jö hírnevet vivott ki magának. Ha már azonban Kassa püspöke nem

tarthatja fenn a képzöt, úgy kivánatosnak tartjuk, hogy helyébe az állam állítson.

Kassánál alkalmasabb helyet képzelni sem lehet tanítóképző számára. Ez a város

a kulturalis középpontja a felvidéknek s az összes feltételek megvannak egy

virágzó képzőintézet állítására s kifejlesztésére. A városban is megvan az áldozat-

kész szándék a képző érdekében s így valóban kötelessége a kormánynak meg-

ragadnia a kedvező alkalmat s ha másként nem, úgy az iglói kejJzó'dthelyezésével

juttatni Kassának s a felvidéknek tanítóképző-intézetet.baZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A ta n ító k ép z é s a k a th o lik u so k o r s z . n a g y g y ü lé s é n . Az október hó közepén
Budapesten lefolyt Ill. Orsz. Kath. Nagygyülésnek közoktatási osztályán első
tárgyul a tanítóképzést és képesítést vették fel. A tétel előadója Guzsvmitz Vilmos,
az esztergomi róm, kath. képző intézet igazgatója volt, a kinek előadását kivo-
natosan Ca Katholikus Tanügy után) a következőkben ismertetjük:

Vázolta az egyház és az állam elválását a tanítás terén. Az iskola birtokát
egyik sem akarja kezébő! kibocsátani, innét a küzdelem az @gyház és állam
között, Ez a küzdelem megvan a tanítóképzésnél is. Ujabb időben a tanítói
képesites államosítását sürgeti a pedagógusok egy része. Ezzel a kérdéssel több
gyülésen is foglalkoztak már. Az állam álláspontja még nem ismeretes, Az
állami képesítés mellett felhozatni szokott érvek nem bizonyítják az állami
képesítés szükségét. A katholikus képzök hazafias működése minden időben
kifogástalan volt. Nem szabad a katholicizmust a nemzetiségekkel azonosítani.
Nemzetiségi törekvéseket a katholikus egyház is elitél. Az állami felügyeletet a
katholikus képzők mindig szivesen fogadtak. Nem a képesítés, hanem a képzés
a fö, Ez legyen nemzeti irányu. A katholihus egyház ragaszkodik a képesítes
jogahoz. mint törvényes és természetes szabadságához. Előadása végén a követ-
kező határozati javaslatot terjeszti elő: Mondja ki a kath. nagygyülés:
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1. Hogy a katholikus tanító képzésjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAés képesítés jogához törhetetlenül ragasz-
kodik és tiltakozik minden olyan törekvés ellen, mely a katholikus egyház ezen
természetes és törvényesen biztosított jogának meg szorítására vagy megszün-
tetésére irányul.

2. Tekintve a katholikus szellemű tanító képzés nagy fontosságát, katholikus
tanítóképzök felállítását, fentartását és a modern igényeknek megfelelő szm-
vonalra emelését, elengedhetetlen szükségnek tartja.baZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

L a p u n k k é se d e lm é é r t bocsánatot kérünk tisztelt olvasóinktol. Oka volt e
késedelemnek- egyrészt a nagyterjedelmű közgyűlési jegyzőkönyv összeállításának
késése ; másrészt, hogy 108 oldalas (hat íves) füzetetcsaktsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAkettős szám gyanánt
adhattunk, pénzügyi okokból. A közgyülési értekezések egyrészét. a tanítóképző
tanári tanfolyam ismertetését így is a jövő (deczember elején) megjelenendő
füzetre voltunk kénytelenek hagyni.

K im u ta tá s
a zSRQPONMLKJIHGFEDCBA190:1 ; é v i o k tó b e r h ó IS -é ig b e f iz e te t t ta g sá g i d íja k r ó l .

i901-re: Stepankó Albert (8 kor.)
1901. II. félévre: Margóczy Gyula (4 kor.).
1902-re: Somogymegyei tanítóegylet, Röszler Béla, Beszterce-

Naszódm. Ált. taníióegyesület, Slajchó Mihály, Gaal Imre, dr. Stein berger
Ferenc, Tanítóképző N-Kőrö~, Groó Vilmos, Buday Tekla, Gondi Sándor,
Ujvári M ihá ly, Sándor Domokos, VégI er Gyula, Pasnáry Győző, dr.
Málnai Mihály, Stepankó Albert, Peres Sándor, Ferenczy Izabella, Karsay
Jolán, Haller József, Léderer Ábrahám, Perényi János, Bognár Károly,
Áll. óvónő képző Hódmező- Vásárhely, Lázárics János, Kuszákné Bánóczy
Róza, Karpati Ernő, Holczmann Ferenc, Gerhard Béla, Nagy Iván,
Piller György, Báthory József, Sz, Szabó Géza, Gamauf György, dr.
Walter Gyula, Kibédy Lajos, Horváth József, Dreisziger Ferenc, Kolbai
Arnoldné, Dittert Ferenc. Csemez Jozsef, ·ÁIl. taníróképző Modor, Len-
hardt Károly, Sztankovics János, Sztankovics Alajos, Bakos Kálmán,
Glünkl Ágost, Bergmann József, Herczegh Kamilla, Boér Gergely, dr.
Bilinszky Lajos, Hódinka Ágost, Ribár István, Erdődi János (8-8 kOL).
Belányi Tivadar (5'45 kor.); Wagner János (2'90 kor.), Sarudy Ot~
(2'05 kOL).

1902. 1. félévre: Zrinyi Károly, Strauch Gyula, Margócsy Gyula,
Schreder Izabella, Dékány M ihá ly (4-4 kor.).

1902. II. félévre: Molrrár László, Vashegyi népiskola, Czöndör
Sándor, Bellosits Bálint, Bene Gyula, Benkő Pál, Bocskay Kristóf, Desícs
József, Kiss A . József, Macskásy Sándor, Mihalicska István, Nagel Sándor,
Scherer Sándor, Szente József, R ónai Sándor, Menich Antal, Nagy Károly,
(4-4 kor.).

1903- ra: Bod Péter (8. kor).

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

Au leányiskola (Déva) 4 kor., Szarvasi helyi tanítóegyesület 50 kor
25 fill. Eddigi gyüjtésünk fő-összege : 531 kor. 83 ftll, '

Budapest, 1902. okt. 15. Horvay Ede
egyes. pénztáros.



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
állandó mulatságot, szörakozást sze-
rez az apró embereknek.tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBACsak 2 ker ,
negyedévre s mindenkinek módjá-

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

E lő fize tés i árak: ne~ed~vre 2 kor., félévre 4 kor.,
egesz evre 8 kor. ::.;-====

_.) Mutatványszámot tessék kérni: o

A Z É N U JS Á G O M
• o o o kiadóhivatalától o o o o

Budapest, VI., Andrássy-útbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 0 .

-~



M A G Y A R

LÁNYOKzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

KÉPES HETILAP fIATAL

LÁNYOK SZÁMÁRA o ojihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

=sZE R I\E S ZTI=

TU TS E K A N N A

A zoknak va ló ez a nagy gondda l s

szere te tte l szerkeszte tt lap , a kiknek

a legnehezebb szép és jó o lvasm ányt

adn i, t. i. a fia ta l m agyar lánynak.

A leg je lesebb irók, festők, tanítók,

tan itónők sorakoznak a szerkesztő

seg itségére s a lig van m agyar író, ki

nem irna a M A G Y A R LÁ N Y O K -ba.

A szép iroda lm i részen kivü l ism ere t-

te rjesztő czikkeíve l, továbbá a ház-

tartás, kertészet, konyha, kézírnun-

kák, nő i fog la lkozások, d iva t stb .

körébe vágó rovata iva l van m eg-

becsü lhete tlen szo lgá la tára lapunk a

m agyar lányoknak. tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAII /1 /1 /1 U U VDCBAI U

ELŐfIZETÉSI ÁRA

Egész .évre 12 kor. * félévre •• 6 kor.

Negyedévre 3 kor.

MUTATVÁNYSZÁM

KÉRÉSRE INGYEN.

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

H U N Q A R IA K Ö N Y V N Y O M O A .


