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A Tanítóképző-Intézeti Tanárok Országos Egyesülete

idei közgyülését pünkösd napján Győrött fogja megtartani.

Abban a városban, amely egykoron anémet betörések alatt,

majd a török hódoltság idején keresztül ment a nagy nem-

zeti szenvedések tüzén; de lakosságának nemzeti érzülete a

nagy küzdelrnekből megacélozva került ki s idővel a Dunán-

tú l lüktető nemzeti életének középpontjává lett. Abban a

városban, amely kicsinyben Magyarország képét mutatja, ahol

hazánk két vezető egyházának, a róm. katholikus és protes-

táns egyházak püspökei székelnek. ahol az igazságszolgálta-

tás és közigazgatás minden ágazatja képviselve van, ahol

egyesül mindaz, amit a Dunántúl, ipara s földmívelése ter-

m e l; abban a városban, amely szépen kifejlett iskolaüggyel

ékeskedik, - s ahol mindez a tényező egyetlen nagy eszm é-

ben egyesül, a nemzeti eszmében s valamennyi híven, buz-

galommal s diadalmasan szolgálja a nemzeti állam érdekeit.

Itt, ebben a városban jelennek meg a tanítók tanítói,

hogy tanácskozzanak a népoktatás ,fontos ágának,' a tanító .•

képzésnek ügyeiről. Mi lehet a hivatása a tanítóképző taná-

roknak á , multjánál s jelenénél fogva büszke városban?

Bizonyára nem a fény, nem az ünneplés és hivalkodó pom-

pázás. A gyülésezők a városba nem viszik a hatalom fényét,

a z anyagi hasznot, a nagy tömeg mozgalmasságát. Kisded és
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külső megjelenésében szerény leend a Győr falai között gyü-
.lekező tanítói csapat. De magával viszi e csapat kettős fele-
lősségének súlyos érzetét, azt a kötelességtudást, amellyel
a népiskolának s a leendő néptanítónak tartozik. Magával
viszi a nemzeti művelődés, a haza szeretetének lángglóérzeí---- -- ~-
mét, a törhetetlen kedvet az előhaladás munkálásáb an s a
felvilágosodás örökké égő fáklyáját Ielkében. -;

A tanítók tanítóinak gyűlése fontos hivatást szándékozik
betölteni Győrben. E kinálkozó alkalommal bizonyságot igye-
keznek tenni Győrváros fényes intelligenciáju közönsége előtt
arról, hogy méltó szolgái ők a rájuk rótt sulyos, de dicső
ügynek; hogy hivatásukat azzal a szeretettel s igyekezettel
töltik be, ami a sikernek leghathatósabb biztositéka. De hiszik,
reménylik a tanítók tanítói azt is, hogy ujabb impulzusokat
fognak nyerni hivatásuk betöltéséhez Győrváros lakosságának
magas szárnyalásu s a nemzeti élet mezején előre törő köz-
szelleméből. Az lesz nekünk Győr, 'ami volt a görög költő-JIHGFEDCBAI

nek Helikon vize s a küzdő Anteusnak a föld.TSRQPONMLKJIHGFEDCBA

B á r á n y G y u la .

1854-1904.

Szomoru (lapra virradtunk a tavasz első ünnepén, rügyfakaszto
Gyümölcsoltó Boldogasszony napján. Korán reggel bejárta városkankat
az a szomoru hír, hogy meghalt a köztiszteletben és közszeretetben álló
tevékeny férfiu:tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBABárány Gyula , állami tanítóképző-intézeti igazgató, fia
és méltó utódja Bárány Ignácnak, a tan ügy úttörő rnunkásának; kép-
zőnk első igazgatójának és megteremtőjének.

Régóta betegeskedett. Az emberiség legpusztitóbb ellensége: mell-
baj gyötörte. De szilárd akarattal sokáig ellent tudott állni a sorvasztó
betegségnek. Teste gyöngélkedett, de ő erős lélekkel végezte kötelessé-
gét. .'Elő voltunk készülve a csapásra, mégis váratlanul jött. Hiszen még
március első hetében megtartotta előadásait, második két hetében oda-
haza még végezte az igazgatói teendőket - néhány napra rá - már-
cius 25·én reggel 6 órakor megölte a tüdóbetegek réme, a márciusi szellő.

Sokat vesztett az elhunytban Csurgó társadalma. Nem volt jótékony-
ság, nem volt kulturmozgalom, melyben elől nem járt volna. I t t nőtt fel,
itt töltötte munkás- éveit, messze vidéken ismerte őt mindenki s közsé-
günk apraja-nagyja ragaszkodott hozzá, mint Ytldott, jószivű emberhez.
Most siratja mindenki.
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De nagy veszteség érte a korán elköltözött halálával hazánk tan-
ügyét is. Mint kitünő, képzett pedagógusnak, mint lelkiismeretes tanügyi
írónak nagyszámu tanítványa es elterjedt tankönyvei révén ismerős neve
volt az egész országban, sőt azon túl is. Népoktatásunk érezni fogja
hiányát nagyon.

Legtöbbet vesztett azonban Bárány Gyulában állami tanítóképző-
intézetünk, melynek sok éven át tanára, az 'utolsó három évben igaz-
gatója volt. Nagy műveltséggel és melegen érző szivével magához tudta
láncolni növendékeit. Szerették őt, mint ahogyaszigoru, pontos, de
jóakarattal teljes édesapát szokás szeretni. Ezt a hő ragaszkodásukat
megőrizték növendékei iránta tul az iskolán is. Most fájdalmasan gyászolják.

Tanártársai igazi jó barátjukat, igazságos vezérüket és tudós tanács-
adójukat gyászolják a boldogultban. Nem tett különbséget, különös
szimpátiáját soha sem mutatta ki egyik, vagy másik iránt. Mint szellemi
munkásokat, egyformán becsülte meg mindannyiukat., Önzetlen volt,
mint az igazán művelt, sokat tapasztalt és sokat érzett emberek szoktak
lenni. Tudománya gazdag tárházát szives örömest nyitotta meg s a hóna
alá nyúlva emelt mindenkit, akiben becsületes törekvést vett észre.

Elete utolsó napjáig folyton dolgozott. Sokat irt, sokat olvasott.
A tanügy minden mozzanatát élénk figyelemmel kisérte. Tudása, kriti-
kája, dacára, hogy évek óta távol élt a fővárostól, nem avult el.

Kedvenc tanulmánya a bölcsészet volt. A filozófia történetét, a
bölcseleti rendszereket kitünően ismerte. Ezzel előadásainak mélységet,
meggyőző szelid hangjával nagy érdekességet tudott adni. Igazgatása
alatt a módszertant tanította és gyakorlati tanításokat vezette. Tanítványai,
akik igen sokat tanultak tőle, rajongva várták mindig előadásait.

~ó terve, mell~l különösen ebben az évben igen sokat foglal-
kozott. a növendékek élelmezésének, 2. köztartásnak a jelenleginél egész-
Ségesebb alapon való szervezése volt. Csurgón ugyanis, ebben az inkább
f~ mint városi jellegű községben a tanítónövendékek élelmezése
évek ótatsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAbérbe van adva . Bárányt, mióta csak az igazgatást átvette,
sehogysem elégítette ki a köztartásnak ez üzletszerü kezelése. Egetővé
tette e kérdés rendezését az a körülmény, hogy ez év őszén a növen-
dékek nyiltan elégületlenkedtek a köztartás miatt. A humanus lelkű
igazgatóf nagyon bánfutta az, hogy a köztartás e formája állandó izgal-
mat képez s most nap-nap mellett leköti a tanulők figyelmét s indulatot
kelt, hátraveti ezzel a tanulmányi ügyeket is. Betegsége alatt sokszor
emlegette: "Csak addig éljek még, mig ezt a kérdést rendbe hozom."
Szerette volna a köztartást a praktikus életre hatalmas nevelő eszközzé
átalakítani ~_oagyob!L..növendékek tevőleges belevonásával, egybekap-
csolva a konyhakertészettel, áIIattartással, házi kezelésbe vétetui.

-Szép tervei végrendeletképen maradtak hátra, megvalósításukat
megakadályozta korai halála.

Temetése virágvasárnapján rnent végbe. Gyermekei, rokonai, tanár-
társai, jelenlegi és volt tanítványai: amegyebeli tanítóság, a kir. tan-
felügyelő, hatóságok, egyletek és igen nagyszámu résztvevő közönség
állotta körül akoszorukkal s a tavasz első virágaival elhalmozott; az
intézet lépcsőcsarnokában felállított diszes ravatalt. A megyei tanítóság
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nevében az egyesület elnöke, tanártársai nevébentsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAHorvá th József ifju-
kori tanuló- és legidősebb tanártársa mondott felette megható beszédet.
Az ifjuság gyászdalokat énekelt a koporsó és a sír mellett.

Életrajzi adatai az intézet 1869/70-1894/95 évekről kiad ott értesí-
tőjéből kivonatolva a következők:

Született Makón 1854. december 2Z-én, atyja: Bárány Ignác
akkor ott néptanító volt. Elemi iskoláit Szegeden és Pesten a kir. kath.
tanítóképző mintaiskolájában végezte. Ezután a piaristák főgimnáziurná-
ban öt osztályt végzett. Atyja 1869. nyarán a csurgói állami tanító-
képző-intézet igazgatójává neveztetvén ki, ő is ennek az intézetnek lett
növendéke. Képzőintézeti tanulmányait 187Z-ben végezte be, betegség
miatt azonban 1/2 évet a szülői háznál töltött. 1873 elején a csurgói
állami elemi leányiskolánál, mint helyettes tanító, nyert alkalmazást s
ugyanakkor október hóban a csurgói áll. tanítóképző nél elemi iskolai
tanítói oklevelet nyert. Ezután magán uton polgári iskolal tanári képesítő
vizsgálatra készült s 1874-ben a budai pedagógiumban azt le is tette s
a természet- és mennyiségtudományi szakra oklevelet nyert. Gyertyánffy
István ajánlatára még 1874 nyarán államköltségen' ki küldetett Svájcba,
hol jja] hetet töltött a kreuzlingeni és küstnachti képzök tanulmányo-
zásával Rohsamen és F r ies pedagógusok mellett. 1875 őszéri a budai
állami tanítóképző höz segédtanárnak neveztetett ki, mely állásában letette
az érettségi vizsgálatot a piaristák főgimnáziumában s beiratkozott -az
egyetemre. 1879-ben középiskolai tanári oklevelet nyert a filozófiából és
földrajzból. Még ezen év nyarán kineveztetett a csurgói áll. tanítóképző-
intézethez rendes tanárnak. 190Z ben ugyanennél a képzőnél elnyerte
az igazgatói állást. .:.--- .

Irodalmi munkálkodását a Somogymegyei Tanügyi Lapban kezdte
meg. Dolgozott a Néptanítók Lapjába, Népnevelők Lapjába, Család és
Iskolába, Iskolai Szemlébe, Magyar Tanítóképzőbe, Fővárosi Lapokba,
Somogyba, Kaposvárba, Csurgó és vidékébe. Önálló művei: Földrajz

• (6. kiadás), Növénytan, Állattan, Ásvány-, Kőzet- és Földtan, Vegytani
Kézikönyv. Valamenyi tanítóképző· intézetek számára. Atdolgozta atyjá-
nak következő műveit: Tanítók Könyve (6, 7 és 8 kiadás), Olvasó és
Nyelvképzőkönyv, Magyar Nyelvkönyv (1VUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA- I ll. füzet). Nyelvgyakorlatok
{ l- I ll. füzet), _Magyarország Története s irt több olvasmányt a Szent
István- Társulat által kiad ott V. olvasókönyvbe. A somogymegyei Tanító-
egyesületnek, a Csurgói Kereskedő és Iparos Ifjak egyesületének, a
Csurgói Daloskörnek több évig elnöke, a Csurgói Takarékpénztárnak
felügyelő bizottsági tagja, a csurgóvárosi képviselő-testületnek tagja volt.
Tiz éven át csurgói iparhatósági biztos, a csurgói iparos tanonciskola
felügyelő bizottságának elnöke, a csurgói Casinónak 12 éven át jegyzője,
majd választmányi tagja volt, de választmányi tagja volt a Tanítóképző-
intézeti Tanárok Orsz. Egyesületének is. .

Családi élete sok bánatot, de örömet is szerzett neki. Nyolc év
előtt egyik leánykáját vesztette el, három évelőtt pedig rajongva szere-
tett hitvesét ragadta el a halál éppen akkor, mikor a már sulyosan beteg
embernek legnagyobb s zü k sé g e lett volna a hű ápoló társra. Öröme
telt felserdült szép négy fiában, kik közül egyik Egerben városi mérnök,
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másik Gyergyó-Szent-Miklóson polgáriskolai tanár, harmadik ügyvéd-
jelölt, negyedik főgimnáziumi tanuló Csurgón. Sok boldogságot szerzett
a gyermekeket oly nagyon szerető nagyapának menyecske leánya is.
Négy kedves kis unokája körében elfelejtette búját-baját, szenvedéseit,
melyet a sors bőven mért neki.

Csurgó, .1904. március 29.tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Mzha lt'k La jos.VUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

* *
*

A Bárány Gyula halála felett érzett fájdalom, amelyet tisztelt Kar-
társunk egyénileg egyszerü, szép szavakkal fejez ki, általános a tanító-
képző tanári körökben. Az ő személye általános tiszteletnek és rokon-
szenvnek örvendett kiváló egyéni tulajdonainál s azon igen értékes tevé-
kenységnél fogva, amelyet hivatásának teljesítése körül s a pedagógiai
irodalomban kifejtett. Aki csak egyszer érintkezett komoly ügyekben
Bárány Gyulával, rögtön tisztában volt azzal, hogy nem közönséges
szellemü férfiuval van dolga. Meglépő volt széles körü tudományos ké-
szültsége különösen a filozófiában, esztétikában, . természettudományok-
ban s a magyar irodalomban. Itéletei határozottak sokfejtése világos
volt. Szelleme könnyen szárnyalt a magasba. Látta és kereste a maga-
sabb eszményeket s meg volt az a képessége, hogy eszményi gondol-
kozását be tudta a vele érintkezők lelkébe oltani. _Igy érthető meg az
a mély hatás tanítványaira, amelyet életrajzának irója találóan jellemez.
Bárány Gyulának kiváló érdeme; hogy már akkor kisérelte meg képző-intézeti
tankönyvek irását, amikor a talaj, a viszonyok azokhoz előkészitve nem
voltak; amikor a képzőkben országszerte polgáriskolai és középiskolai
tankönyveket használtak. Ezen a téren ő uttörő volt. Bárány Gyula tan-
könyveivel megörökítette nevét a tanítóképzés történetében. Habár
Bárány Gyula munkássága éppen tankönyvei által országos értékü a
tanító képzés terén: szellemének sugarait mégis legmelegebben s legfé-
nyesebben szórta közvetleu környezetére, tanítványaira s Csurgó társa-
dalmára. A csurgói képző nemcsak hivatalfőnökét veszítette el benne,
hanem szellemi koronáját is. S Csurgó kulturális mozgalmaiban is alig
pótolható ürt hagy maga után. Mi is, ksrtársak, szeretettel őrizzük meg
Bárány Gyula emléket, de tanítványaira, tanártársaira s a csurgói tár-
sadalomra sulyos veszteségként nehezedik az ő korai halála. Ő azon
egyének közé tartozik, akiknek értéke haláluk után a távolsággal gyara-
podni fog.TSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A ta n ító k é p z ő - in té z e t i ta n á r o k k é p z é s e és képesítése.

Nagy László a választmánybantartott előadásával.') megint expo-
nálta ezt a tárgyat, amely különben évek hosszu sora óta foglalkoztatja
már a tanügyi köröket és időszerűségéből sohasem veszi tett ; mert, ha
ebben az ügyben történt is az idők folyamán egy-egy hivatalos intéz-

1) Magyal' Tanítóképző 1904. 1. füzet.
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kedés, az sohasem volt teljes és általában megnyugtató, végleges meg-
oldás. A baj tehát krónikussá lett és gyökeres orvoslást kiván. Ezért
csak üdvözölhetem a választmányt, hogy nem engedi ezt az ügyet
elaludni, hanem állandó és lelkes agitációjával a végleges megoldáshoz
iparkodik segíteni.

Mennyit beszéltek és irtak a legutóbbi tiz év alatt (hogy a régebbi
mozgalmakat ne is említsem) e tárgyról! Vegye elő valaki a "Magyar
Tanítóképző" utóbbi 10 évfolyamát s a kérdésnek nagy irodalma tárul
föl előtte. Pedig más tanügyi lapok is foglalkoztak sürün a tanítóképző
tanárok képzéséveI. Egyeseknek cikkein és egyesületünknek tárgyalásain
kívül figyelmet érdemelnek azok a vélemények, amiket a tanítóképző-
intézeti tanári testületek küldtek be, továbbá a II. Orsz. és Egyet. Tan-
ügyi Kongresszus tárgyalásai és határozatai és az Orsz. Közokt. Tanács
albizottságának javaslata. Tárgyalta a kérdést a Paedagogiai Társaság
és szám os tanítóegyesület,VUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.ső t foglajkoztak vele középiskolai tanárok is.
(Temesvári tanári kör.)

Megpróbálom mindezek alapján a vezető gondolatokra és vélemé-
nyekre az alábbi szempontok szerint röviden rámutatni és reflektáini.TSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A k é p z é s .tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A képzés elvi kó·vetelményei.

a j A leggyakrabban hangoztatott elvi követelmény az, hogy a
taníróképző tanarnak a tudomanyos szakkészültsége emeltessék a kellő
színvonalra. Vannak, akik ebben a tekintetben óvnak a "túlzástól", mint
Gyer tyánffy István az ő terjedelmes emlékiratában 1) és dr. Kerékgyá r tó

Elek a Paed. Társaság 1899. május havi ülésében, ahol ugyanis elégnek
mondotta a tanítóképző tanárokra nézve is azt a szakműveltséget, amit
a polgári iskolai tanítóképzők nyujtanak. Ilyen és ehhez hasonló szór-
ványos álláspontokkal azonban szemben áll a többség, amelynek felfo-
gását híven fejezi ki az "Orsz. Közokt. Tanács" albizottságának javas-
lata,2) mely szerint a képző- intézeti tanárnak nem kevésbé magas fokú
filozófiai műveltséggel és szaktudománnyal kell birnia, mint a középisk.
tanárnak; tekintse át valamely tudományágban a tudomány egész rend-
szerét s legyen ismerős a tudományos módszerekkel. Legutóbb Kármán
Mór követeli a tanítóképző tanár tudományos tájékozonságát és filo-
zoflai készültséget 3) és Nagy László fejti ki;") hogy miért legyen járatos
a tanítóképző tanár "a tudományok magasabb tájékaiban. " (Hasonló
óhajnak adott kifejezést e sorok írója is a "Népoktatás" 1899. évi 7.
számában.) • .

Kétségtelen, hogy a tanítóképző-intézeti s za k s ze rű oktatás, amelyet
az uj tanterv az eddiginél is jobban megkiván, a taná rképzés tudomá-
nyos szakszeyüségét megdoruheteüe» kó'vetelménnyé teszi. A tanítóképző

1) Magyar Tanítóképző 1898. l. és ll. füzet.
2) Magyar Tanítóképző 1899. 165. lap.
B) Magyar Tanítóképző 1904. 36. lap.
4) Magyar Tanítóképző 1904. 46. lap.
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tanárnak ma tudományos alapon nyugvó tanításra kell képesnek lennie
s a bőviből kell merítenie.JIHGFEDCBAf\ tanítandó adatok helyes megvilágítása és
értékelése végett szükséges, hogy a tanítóképző tanár lelkében - mint
Nagy László helyesen jegyzi meg: - "a m egv ilág ító gócpontok. a
tudomány általános tételei világosan kifejlődve legyenek." Az ilyen taní-
tásnak - ha a methodikai és didaktikai kellékek is fenforognak -
psychologiai tudatossága és ebből kifolyólag tartalmi és hatás beli értéke
is nagyobb lehet, mint a kornpilativ, középiskolás tanulás szűkebb kere-
teiből és látóköréből a tudomány tágabb és szabadabb szférájába soha
ki nem bontakozott tanárénak. Mi tűrés-tagadás: sokan és sokszor meg-
sejtettük és éreztük is azt, ami csak meghatványozta bennünk a tudo-
mányos önképzés kedvé t és fokozta ebbeli, a hiányokat pótló munkás-
ságunkat. S ha vannak köztünk, akik tudományos tájékozottság és belá-
tás dolgában a középiskolaikkal (sőt azok legjobbjaival is) egyetemi
végze ttség nélkül is fö lvehe tik a harcot, úgy az csak az egyesek egyéni
buzgóságának, lelki erejének és értelmi tehetségének eredménye, akik •
rajongó áhítattai csüngvén hivatásukon, égő szomjukat autodidaxis
útján kétszeres fáradsággal is iparkodnak kielégíteni ; nehogy, minttsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Kármá it mondja: "félig m űve it, tudományos tájékozottságuk hiányát
folyton érző tanítók" legyenek, De ez az egyéni iparkodás - dacára a
tanítóképző tanárok k inevezésében mindig érvényesült nagyobb körül-
tekintésnek -- mégsem általános garancia. A tudományos képzést intes-
ményi/eg kell bietostzan» !

b) A tudományos szakképzettségen felül e lv i köve te lm ény továbbá:
az alapos elméleti és gyakorlati pedagógia i kiképzés (amely nélkül lehet
valaki tudós, de nem tanár is egyszersmind) es a nepZskola .s a tanítói

hiva tá s ismerete (amely nélkül lehet valaki tudós 'is, tanár is, de nem
igazi tanítóképző tanár).

Az alap os pedagógiai képzettség minden tanítással és neveléssel
hivatásszerüen foglalkozó egyén nélkülözhetetlen kelléke; de mennyivel
inkább az a tanítóképző tanárnak, aki par excellence pedagógz'a i inté-
zetnek a tanítója! Hol uralkodjék a tanítás és nevelés minden vonatko-
zásában igazi pedagógiai szellem, ha itt nem! Eszembe jutnak Sebestyén

Gyulának a tanítóképző tanárok 1902. év i nyári kurzusán tartott fejte-
getései az "előkép" theoriáról. Eszerint a tanítóképző-intézetnek peda-
gógiailag minden tekintetben mintaszerünek kell lennie, hogy a tanító-
növendék már példa' és megszokás által is tegyen szert bizonyos tanítói
erényekre, mire végez. N eve lje őt tanítóvá az intézet a saját rendjének
és pedagógiai életének a hatásával is.

A néP iskola és a tanítói hiva tá s ismerete szintén régi és igen álta-
lános óhajtás. Regéczy József 1894· ben azt kívánja, hogy a tanítóképző
tanár kz'tünő nép:anítb legyen; csak az lehessen tanítóképző tanár, aki
legalább 3 év ig vo lt néptanító. A "Magyar Tanítóképző" 1894, évi köte-
tében a legtöbb javaslatot tevő (beleértve a tanári karokat is) azt kivánja,
hogya tanítóképző tanárok képző-intézetébe, bárhol és bármiként szer-
veztessék is az, a tanítói oklevél nemcsak feljogosítson, hanem előjogot
adjon; amivel nemcsak az okl, tanítók egyéni érdeke, de a népiskola
(és tanítóképző) ismeretének a szüksége is kifejezésre jut. Dezső Lajos



1) Magyar Tanítóképző 1899. 178. lap.
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(1896.) két évi népisk. gyakorlatot kíván.tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAGeőcze Sarolta is kivánja,
hogy a tanítóképző tanár töM évz"g elemi isk. tanító lett légyen.l) Ennek
a felfogásnak hódolt Amberg József a tanítóképző tanárok 1902. évi
kurzusán, amikor arról volt szó, hogy az uj tanterv szerint az egyes
szaktanárok tárgyuk népiskolai módszerét is fogják tanítani. Szerinte
csak az fog tudni ennek a feladatnak a meggyőződés tapasztalaton
nyugvó erejével megfelelni, aki népiskolában néhány évig tanított. A
tanítóképző tanár előzetes népiskolai működését szükségesnek mondja
Margitaz" József is a Népt. Lapjában s cikkek ben és gyüléseken még
sokan mások.

Legutóbb Nagy László hangsulyozza, hogy az általa konternplált
tanárképzőben "a népiskolai oktatásban járatos s a népiskoláért lelkesülő
ifjak. képeztessenek ki. Ecélból sokat kell forgolódniok a jelölteknek a
népiskolában, ahol tanítói gyakorlatokat is kell végezniök. A legfőbb
pedig az, hogy mindenekfelett a gyakorlatukban és tanulmányaikban

• kiváló népiskolai tanítóknak biztosítsuk a tanítóképzőbe való felvételt s
a tanítóképző tanárrá való kiképeztetést." "A tanítóképző· intézeti taná r -
képzés a végső céljá t a népz"skolában érz' el" mondja ugyancsak Nagy
László s ebben látom a legfontosabb érvét annak, hogy a tanítóképző
tanár minden fázisában jól ismer je a népz"skolá t és a tanítói kz·va tá st.

A népiskolát meg lehet ismerni a gyakorló iskolában is, de tiszta képe,
erős meggyőződése a tanító iskolai és társadalmi feladatairól, szóval:
a tanítói pályáról és a tanító kellékeiről igazán csak annak van s így
tanítót teljes céltuda tosságga l csak az nevelhet, aki jó pár esztendeig
maga is néptanító volt. Igazi, önálló küzdő-fáradó, munkájáért a világ-
nak és lelkiismeretének felelős néptanító, nemcsak amolyan dilettáns
vendég és kisérletező. Ez volna az ideá lis álláspont. Azonban itt legyen
szabad egy kis kitérőt tennem.

Az, hogy a tanítóképző tanár ismerje a népiskolát s általában a
tanítói életet, hogy tehát tanító lett légyen, különösen tanítóegyesületek
körében azt a szélsőséges álláspontot juttatta nem egyszer kifejezésre,
hogy a tanítóképző tanárok egyenesen népiskolai tanítókból neveztesse-
nek ki. Sokan emlékezhetnek arra, hogy mikor Vaszary Kolos herceg-
primás 1896-ban kinevezte az ujonnan szervezett esztergomi tanítóképző
tanári karát, milyen ellentétes felfogások jutottak kifejezésre a tanügyi
sajtóban afölött, hogyakinevezettek valamennyien elemi iskolai tanítók
voltak. A Népnevelő és a Tanítók Lapja dicsőítették érte a herceg-
prímást, a Nemzeti Iskola s a Magyar Tanítóképző pedig helytelenitették
a kinevezést. Utóbbi a következőkép mondta el -nézetét : '

"A tanítóképző a legtöbb tárgyból magasabb, a középiskolával
egyenlőfokú képzést nyujt. Már most taníthatja-e az egyes szaktárgya-
kat tudományos alapossággal, aki egyéb készültséget nem hoz az inté-
zetbe, mint "pályája keserveit és örömeit"? Vagy talán szá11ítsuk le az
elemi tanítóképző színvonalát ? Kérdés. hasznára válnék-e ez a népisko-
Jának s különösen a néptanítónak. Követelhetnők-e ez esetben, hogy
az elemi isk. tanítói oklevél egyenlő értékünek ismertessék el a közép-
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iskolai érettségi bizonyítvánnyal s még az egyetemi tanulmányokra is
képesítsen ? Jó lesz meggondolni a dolgot; jó lesz vissza nem kérni az
50-es évi állapotokat, amikor az elemi tanítóképző oktatás nem állott
egyébből, mint az elemi iskola tantárgyainak módszertani szempontból
való ismétléséből. Azóta haladtunk már egy kicsit. Mi tehát nem óhajt-
juk, hogya herceaprimás kinevezésébóltsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBArendszer legyen, éppen a nép-
iskola és a néptanítóság érdekében."

Az ország egyik legnagyobb és legtekintélyesebb tanitóegyesületé-
ben, a Délmagyarországi Tanítóegyesületben Dold István népisk. tanító,
2 évvel ezelőtt azt kivánta, hogy a pedagógia i tá rgyak tanítására alkal-
mazzanak kiváló népiskolai tanítókat. Ez tehát közvetitő álláspont lenne.')
Erre e sorok írója ugyancsak az említett egyesület egy gyülésén a kö-
vetkezőleg reflektált: 2)

"Azt az álláspontot, hogy az elemi iskolai, tanító szaktanárnak
bekerüljön a képzőbe, anélkül, hogy az elemi tanítóinál magasabb kép-
zettséget igazolt volna, nem tartom elfogadhatónak még a pedagógiára
vonatkozólag sem. A képző intézeti pedagógus-tanárnak nemcsak az
iskolai élet gyakorlati kérdéseiben, de a tudományos elméleti pedagógiá-
ban is tájékozottnak kell" lennie, mert éppen ez a" tudományos elméleti
tájékozottság fog belevinni az ő gyakorlati tapasztalataiba és utasitásaiba
magasabb szempontokat és értéket kölcsönöz egész oktatásának. A mai
tudományos irányú pedagógia a fiziológia, pszihologia, sociológia és
ethika igazságaiból igyekszik megszerkeszteni a maga rendszerét és ezen
igazságok világánál a legegyszerübb gyakorlati jelenségnek is máskép
látja 'a mivoltát és rejtettebb vonatkozásait a tudós pedagógus, mint az
ezen a téren járatlan egyén. Eppen azért a pedagógia tanszékét én csak
annak a tanítónak adnám, aki elemi iskolai gyakorlatán felül elméletileg
is továbbképezte magát és ezt valamely fórum előtt be is zgazolta . Ne
becsüljünk túl minden apró cseprő és módszernek keresztelt iskolai
fogást, amelyre minden józan eszü ember magától is rájőn. A "józan
ész pedagógiájával," amennyiben ez nem egyéb, mint a tanításra és
nevelésre vonatkozó egynéhány szabálynak ismerete, többé-kevésbé
minden okos ember rendelkezik. A tanítóknak tanítóképző tanárokul
való alkalmazásával én már évekkel ezelőtt foglalkoztam a Nemzeti
Iskolában s álláspontom akkor is teljesen ugyanez volt. Idéztem akkor
Goethe-nek a Wilhelm Meisters Wanderjahre-ból vett ezen szavait: Es
ist nichts schrecklicher, als ein Lehrer, der nicht mehr weiss, als die
Schüler allenfalls wissen sollen. Wehr andere lehren will, kann wohl
oft das Beste verschweigen, was er weiss, aber er darf nicht halb-
wissend sein. (Nincs borzasztóbb oly tanítónál, aki nem tud többet,
mint amennyit a tanulóknak mindenesetre tudniok kell. Gyakran elhallgat-
hatja ugyan a legjavát annak, amit tud, de nem szabad féltudásunak Iennie.)"

Ezen nyilatkozatomban ki van fejezve felfogásom, amely ma is
ugyanaz. Azért tartottam szükségesnek e kitérést, hogy amikor a tanító-
képző tanártói a népiskola es tanítói hivatás gyakorlati ismeretét

') Délvidéki Tanügy VII. évf. 9. sz.
2) Délvidéki Tanügy VII. évf. 20. sz.
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oly nyomatékosan kívánom, senki se olvashassa ki belőle azt, hogy
talán az esztergomi kinevezéseket helyeslő, vagy egy Dold féle állás-
ponttal rokonszenvezem. Ez a tudományos szakképzettségtsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa ) alatt ki-
fejtett elvi követelményével ellenkeznék. Már pedig nem elejteni, hanem
egyesíteni kell a szempontokat. Még a szászországi álláspontot sem
venném át, amely szerint egy tanítóképzőben a tanárok lfa·a kitűnő
népisk. tanítók közül nevezhető ki.

c) Az elvi követelmények sorában foglalhat helyet a soknyelvü
hazánkban oly fontos politika i, vagy mondjuk : nemzeti szempont is,
melyet a tanügyi kongresszuson Groó Vilmos és Krause Sándor juttat.
tak kifejezésre s amelynek lényege a következőkben áll:

"Hogy a tanítóképzők a nemzeti szellem fejlesztésére a lehető
legnagyobb hatással lehessenek, azaz: hogy hazaszerető, nemzeti tanító-
kat nevelhessenek, erre nézve feltétel, hogy kivétel nélkül hazafias,
nemzeti szellemü tanári karral rendelkezzenek." Továbbá:

"Nagyon hasznos a nevelésben, ha a végvidéken működő tanár
ismeri azt a nemzetiséget, melyhez a nem magyar ajkú növendékek
tartoznak." (Krausz.) Mert:

"Legnehezebb feladat vár azon tanítóképző- intézetekre, amelyeknek
nem magyar ajkú honpolgártársak gyermekeinek nevelésére és oktatá-
sára hivatott néptanítókat kell nevelniök. Ezeknek a tanítói képzettség
mellett növendékeikben azt a képességet és készséget is ki kell fejte·
niök, amely a nemzetiségek között esetleg felmerülhető bizalmatlanság meg-
szüntetéséhez, a hazaszeretetnek és nemzeti közérzületnek ápolása és gon-
dozásához s az álla -ni nyelvnek megkedveltetéséhez megkívántatik. "(Groó.)

A képzés ehJ i kívána lma iból folyó kö·vetkezések.

a ) A tudományos szakképzés elvi követelménye a képzés sseruesese-
nek mzkénijébm leli kielégítését s így azt a kérdést veti föl, hogy milyen
eszközökkel és hol történjék a tanítóképző tanárok képzése? A peda-
gógium és az egyetem körül indult meg a harc.

Dezső, Ká rmán és mások, továbbá a kongresszus és a közokt.
tanács az egyetem mellett foglaltak állást. Kármán az összes középfokú
iskolák tanárainak az egyetemen történő egységes képzését .kÍvánta és
kivánja még "ma is; vele együtt a csurgói és sárospataki tanári karok
szintén egységes képzést kívántak a középiskolaiakkal. Kármán állás-
pontját helyeselte az Aradvidéki Tanítótestület is. Egy-két cikk és tanár-
testületi vélemény (Balázs, a zniói képző stb.) a pedagógium mellett
foglalt állást. Ma már általános az egyetem melletti állásfoglalás, amikor
az elméleti szakképzés, mint megfelelő helyére, már oda is terelődött.
Most csak a tanítóképző tanári tanfolyamnak sorsa, illetőleg egy tanár-
képző intézet szervezése fölött van véleménykülönbség s úgy látom,
megint a pedagógium szempontjából. De lássuk rendre a dolgokat.

A népoktatási törvény a tanítóképző tanárok képzéséről és képesí-
téséről nem gondoskodott. Ennek következtében kezdettől fogva a mai
napig a legkü'önbözőbb képesitésü egyéneket alkalmazták és alkalmaz-
zák a képző kben. Eleinte középiskolákra képesített, vagy nem képesített,
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de egyetemi tanulmányokat végzett, sőt theológiai tanulmányokat fel-
mutató egyéneket alkalmazott az állam; majd népiskolai, utóbb pedig
polgári iskolai képesítésü tanítókat és kurzust végzetteket. A felekezeti
.tanítóképző tanároktóI megkívánt képesítés is a felekezetek, sőt az inté-
zetek szerint különböző volt és az ma is.

Rendszeres tanítóképző-intézeti tanárképzésról 1888 ig, amikor Tre-
fort miniszter a pedagógiummal kapcsolatos tanfolyamot szervezte, szó
sem volt. Nem akarom s nem is lehet ennek a kurzusnak bizonyos
értékét tagadni, de azt kétségtelennek tartom, hogyatsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAtudományos képzés
szempontjából nem ütötte meg a kívánható mértéket. Mint a tanítóképző
tanárképzés gondolatának első megtestesítóje és a speciális szükséglet
első kiélégitője a maga önképző jellegéveI és eminenter gyakorlati irá-
nyával is megbecsülendő tényezője volt a tanítóképzés ügyének.

Szempontunknak az 1899-ben kiadott azon kormányrendelet ked-
vezett, amely a tanfolyam hallgatói előtt megnyitotta az egyetem kapuit
s ezzel oly elméleti képzést' teremtett meg, amely általában megnyug-
vást keltett.

Dr. P auer Imre, a tanítóképző tanári tanfolyamnak vezetője, a
képzésnek ma érvényes ezen rendszeréről az 1902. évi nyári kurzusonVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
ú g y nyilatkozott, hogy ő a tanárképzésnek valóságos ideálját látja benne.
Amde vele szemben maguk a tanfolyam hallgatói lépnek fel s fölszóla-
lásuk megérdemli a figyelmet. Gerencser a szemináriumi gyakorlatok
hiányát érzi s kevésnek tartja a heti 10 órát. Folenta pedig azt pana-
szolja, hogy "míg rendeletileg -'- mondhatni - gyakorlati volt a
képzés, most I egyenesen a másik szélsőségbe csaptak át, tisztán elmé-
letileg képezvén a tanárokat."

De nem tekintve ezen, nem is éppen a tudományos képzést támadó
felszólalásokat, senki sem tagadhatja, hogy a mostani kurzussal szem-
ben a képzés bármely érdekéből mégis csak megnyugtató bb a Nagy
László tervezte taná rképző, mer : a tö'kéletesebb es végleges megoldás á llá s-

pontjá t kéPvZselz'. E' tanárképző, főleg a régi egyoldalu álláspontokkal
szemben (egyetem-pedagógi um) szolgálatába hajtaná és egységes szerve-
zetbe foglalná a tanárképzés elméleti és gyakorlati szűkségleteit a kor
kívánalmai szerint kielégitőJIHGFEDCBAdssees tényezőket, s csak a külső látszaton,
de nem a lényeg mérlegelésén épült fel azon ellenvetés, hogy ez a
tervezet "szem elől téveszti az egységet."

Különben nem is egészen uj dolog, amit Nagy László követel. A
kongresszus pl. kimondotta, hogy az elméleti képzés helye az egyetem ;
a gyakorlatié a pedagógium és a VI. ker. polg. tanítónőképző. Enek,
zene és rajztanárok képzése a Budapesten fennálló országos felsőbb
szakiskolákban történjék a tanítóképző tanárok képzése követelményeinek
megfelelőleg Az elemi tanítóképzőve! kapcsolatos gyakorlati kiképzést
hangoztatták Kármán és Sebestyén. Ezt most m in d a taná rképző szerve-
zetében foglalta össze Nagy Lász!ó. Sőt a tanárképző eszméje sem uj.
Hogy mást ne említsek: ott van a Gyer tyánfty javaslata. Gy. egy .,meg-
felelőert reorganizált" pedagógium mellé tanítóképző-intézeti tanárképzőt
kivánt felállítani s az egyetemet, rajztanárképzőt és zeneakadémiát szintén
fel akarta használni, de csak mint "külső képzési tényezőket." Még így
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sincs a tudományos szakképzés biztosítása szempontjából lényeges
különbség a Nagy László és a: Gyertyánffy tanárképzője között, csakhogy
amazétsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAö"ná llóbb, mert nincs a pedagógiumhoz láncolva és a pedagógiumot
is csak "külső képzési tényező"-nek tekinti. Már pedig ez az ő javára
billenti a mérleget, mert a ha ladás elvét, a tökéletesebb szervezés és az
értékesebb garancia álláspontjában itt is ő képviseli; függő viszony sok
esetben kerékkólője lehet a fejlődésnek.

Nem látom tehát be, hogya mostani· ideiglenes kurzussal szemben
miért tudják ellenezni a törvényesen és tökéletesebben is szervezett
tanárképzőt. Nem sürgős?

Nem méltányolhatom ezt a Pató Pálos felfogást, amely az ügyet
keleti kényelemmel ésVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAő s konzervativizmussal félretolja, halogatja - ad
calendas graecas talán?' Miért? "Mert a képesítés 'az első s a képzés
ügyének szőnyegre hozása csak megnehezítené és késleltetné a képe-
sítés ügyének a megoldását." Véglegesen és teljesen rendezett képzés
előtt a képesítés megoldása is csak ideiglenes lehet. Nem oly sürgős az
utóbbi sem, hogy ezért az oly természetesen együvé tartozó ügyeket külön
és pláne a megfordított sorrendben kelljen elintézni. De erre még vissza-
térünk.

A tudományos képzés elvi követelménye tehát intézményileg ideig.
lenesen már meg volna oldva, de kívánatos a mihamarábbz' végleges

rendezés.JIHGFEDCBA

b) Az elvi követelmények másodika: az elméleti és gyakorlati
pedagógiaz' kiképzés a Nagy László javaslatában a kellő figyelemben,
részesü\. A képzésre vonatkozó javaslatának 9. pontja szerint a tanár-
képző-intézet férfitagjai egyetemi tanulmányaik befejezése után (értendők
természetesen az elméleti pedagógz'a z' tanulmányok is) egy évig e célra
kijelölt. vagy egyéb tanítóképző intézetben, nőtagjai pedig szintén egye-
temi tanulmányaik befejezése után egy évig egyik tanítónőképző-intézetben
s ezek elemi gyakorló iskoláiban tanítói gyakorlatokat végeznek. E gya·
korlatokat a tanárképző-intézet igazgatójának felügyelete alatt a kijelölt
intézetek tanári testületei vezetik.

Ez a javaslat jobb volna a Gyertyánffyénál, amely egy ilyen
külön gyakorlati évet az egyetemi tanulmányok fölé nem kontemplál.
Gy. szerint az első évfolyamon a képzés túlnyomóan elméleti, a máso-
dikban pedig gyakorlati legyen. Az elméleti és gyakorlati képzés tehát
párhuzamosan haladna, míg Nagy László a tanítói gyakorlatot a befeje-
jezett képzés végére teszi s egy további külön évet szán neki; csak-
hogy ezt a képesítő vizsgálat feltételeül elmulasztotta a tanárképző
ossees tagjaira nézve kiterjeszteni, sőt ellenmondásba is jut önmagával,
amikor a képesítő vizsgára vonatkozó iavaslatának 3. a ) pontjában a
nép iskolai és tanítóképző-intézeti tanítói gyakorlatnak a két évi egye-
temi tanulmányokkal egyidejü végzéséról beszél.

De mindegy! Ezt könnyü tisztázni. A lényeg az, hogy javaslatá-
ban gondoskodik a pedagógiai elméleti és gyakor la tz képzésről s így e
fontos elvi követelményt nem hagyja figyelmen kívül, És itt konstatál-
norn kell, hogy a fennálló ideiglenes tanárképző tanfolyamon jelenleg
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gyakor la ti kiképzés nincs,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAAz újjászervezés és végleges rendezés már
ezért isVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAs zü k sé g e s .

Konstatálom továbbá, hogy Nagy László igen helyesen a tanító-
klp&őz-mellett a néPúkola t' tanítói gyakor la tnak ts Jutta t sserepet a képzés-
ben. Már Gyer tyánpy is felvette javaslatába, hogy az elemi tanítóképző-
höz csatolt elemi gyakorló iskolában a tanárjelöltek közvetlen tapaszta-
latok alapján és gyakorlatilag fognak megismerkedhetni a tanítóképző-
intézeti tanárok feladatainak végcéljáva l.

Fentebb kifejeztern, hogyanépiskolát (az ottani tanítást és neve-
lést) egy gyakorló-iskolában is meg lehet ugyan ismerni, de én az elvi
követelményt szántszándékkal így fejeztem ki: a népiskola is a tanítói
hiva tá s ismerete. (Teljes ismerete 1. L) Mert hiszen a tanítóképző-intézet
végcélját nem látja a tanárjelölt .abban az elemi gyakorlo iskolában a
maga teljes~'égében, mert a tanítónak úkolán kívül, a nép gazdasági és
erkölcsi életének irányításában kifejtett nem:: :etga : : :da ságz',poütikaz' és köz-
művelődési r : : :erepét s a tanítói élet minden fázúá t csak az ismeri igazán
és alaposan, nemcsak hírből, de közvetlen szemleletből és gyakorlatból,
aki huzamosabban néptanítók között élt és forgolódott s maga ts néP -
tanító volt. Ez ismeri a külső viszonyokat és nehézségeket, a tanító,
önálló működését és társadalmi életét. Ez tudhatja csak igazán, mire
kell tanítani és nevelni, miben és hogyan kell útbaigazítani a leendő-
néptanítót, hogy mentől jobban fölfegyverkezve léphessen ki az életbe. A
tanítói pályáról való teljes tá jékozottság, a gyakorlatnak ezer és egy
értékes tapasztalata sok esetben támogathatja működésében a gondol-
kodó tanítóképző. tanárt. Az életnek fog nevelni, mert ismeri azt. Vilá-
gosan látja az ideált s az annak megvalósítására .vezető gyakorlati fel-
adatokat. S ha ehhez lángoló lelkesedés és tudomány is járul: akkor-
nemcsak ismeri, de meg is tudja, meg is akarja s meg is fogja oldani
magasztos feladatát.

Vajjon elmondhatjuk-e a kurzus ból egyenesen a tanítóképzőbe
lépő fiatal tanárokról, hogy azonnal hivatásuk magaslatán állnak ebben
a tekintetben? Kérdezze meg egyik-másik önmagától: a ta ,nító s a néP -
iskola nem-e közönytfs, mondhatni: zdegen dolgok előtte? Es jól van ez
így?! Idegenül áll speciá lú hivatásával szemben. Ő csak "tanár," de
nem tanítóképzo tanár. Pedig tanitóképző-intézeten át jutott a pedagó-
giumha s onnan a tanárképző kurzusra. De ez nem elég. Az a szellem,
amely főleg a polgári iskola reformja körül folyó viták óta a pedagógium
ifjuságában honol, az elemi iskolától és elemi tanítóságtói messze eltereli
őket. A leendő polgári iskolai tanár nem érzi, s ha érzi, megsza-
kítja az atyafiságot az elemi iskolával s annak tanítóival. Most aztán az
ily szellemtől áthatott kész polgári iskolai tanár még két évig tovább-
tanul s akkor ugyan tudja, hogy ő most "tanárj.elölt" s nem polgári
iskolában, hanem tanítóképzőben fogja ezt, vagy azt a tárgyat tanítani.
de most sem eszmélteti őt senki és semmi arra, hogy az elemi tanítók-
hoz és a népiskolához egy kis köze is volna, mert nemcsak ismereteket.
fog közölni valamely tárgyból, hanem tanítóka t fog nevelni s munkás-
sága a népúkolában érendi majd el végcélját ; hogy ezt át is kell érteni
és érezni, hogy ez iránt érdeklődni s ezért lelkesedni is kell tudni.
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A tanítóképző tanárokat az ehheztsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAhiva tá st érzőkból nevelni kell.
Ámde a talajt erre csak a néptanítói állásnak megbecsülése s néhány
évig való betöltése készíten é elő alaposan az illetők lelkében Ezért -
mint Nagy László igen helyesen kivánja: - elsőbbseget (s mentől na-
gyobb anyagi segítséget!) kell adni a taná rképzőbe va ló felvételnél annak,

aki néhány évig tanítóskodott és természetesen olyan kvalitásokkal (jeles
tanítói oklevél, lelkes és sikeres működés, társadalmi korrektség és
értelmi tehetség) rendelkezik, amelyek felvétele mellett ajánlólag szólnak.
A többieknek ez irányú tájékoztatására pedig tegyenek meg minden
lehetőt a tanárképző-intézetben! Ismerjék meg azok is a népiskolát,
annak szervezetét és pedagógiáját, amennyire csak lehetséges; sőt az
ismétlő iskola, ifjusági egyesület és egyéb szociál pedagógiai intézmények
megismertetésére is, amelyekben a tanítónak működési tere van, keressen
módot a tanítóképző. Aki a népiskola belső életét és a tanítói hivatást
jól ismeri és -megbecsüli, beletalálja magát a tanítóképző speciális felada-
taiba anélkül is, hogy előbb tanítóképző ben is végzett légyen gyakorla-
tokat. Ezt nem azért állítom, mint hogyha ezeket nem találnám üdvö-
seknek, sőt szükségeseknek is; hisz ezekre, mint a tanár képzés közvetlen
céljával összefüggő szükségletekre tulajdonképen már akkor gondoltam,
amikor az elméleti és gyakorlati pedagógiai képzés elvi követelményét
fölállítottam.

Nagyon helyeslem, hogy Nagy László nem köti a felvételt a polg.
isk. képző végzéséhez, mint Gyertyánffy, hanem az egyetemnek elemi
tanítói oklevéllel beiratkozott rendkívüli hallgatói is pályázhatnak az ó
tanárképzőjébe, - sőt ezek elsősorban - csakhogy itt két évvel többet
töltenek, mint a polg. isk. oklevéllel bírók. Az ilyen legalább kezdettől
fogva tudja, hogy ő mi lesz és tudatosan halad kitűzött célja felé.
Külföldön is megnyitották az egyetemeket népiskolai tanítók előtt, hogy
tanítóképző tanárokká képezhessék magukat. (Poroszország, Jena, Lipcse,
hesseni nagyhercegség.)

Hiába tört lándzsát Nagy László amellett, hogy az okleveles
tanítókat bocsássák rendes hallgatóknak az egyetem filozófiai fakultására,
hiába hangoztatja ezt ma is Kármán (a mármaros-szigeti tanári kar 1897-ben
pláne azt akarta, hogy tanár csak tanítókból lehessen.l), ezzel szemben
még rendületlenül áll az egyetemi körök azon tagadó álláspontja, melyet
Het'nr ich Gusztáv a Magy. Paedagogiai Társaság 1899 jan. 21iki nagy-
gyülésén kifejezett. Meg kell tehát egyelőre elégednünk azzal, hogy mint
rendkívüli hallgatók vehessék igénybe tanárképzőnk tanítóból lett tagjai
az egyetemet. Nekünk szükségünk van az egyetemre, de szükségünk van a
tanítóképző-intézeti előképzettségre is. Nagy László már 1895·ben azt írja,
hogy j,az előtanulmányokat úgy állapítani meg, hogya tanítóképző tanári
álláshoz való jutás az okl. néptanítónak lehetetlenné válik: annyi volna,
mint a képesítés ügyének lényegében való elrontása. " Az egy évtized óta föl-
merült véleményeket vizsgálva, általános megegyezést 'találunk abban, hogy
a legjobb út a tanítóképző-taná rsághoz magán a tanÍlókéjJző,mtézeten vezet

keresztül. Ezt indokolja is a Közokt. Tanács albizottságának a javaslata
ilyenképen: "A tanárjelöltek megelőzőleg végigjárták az elemi tanító-
képzőt, magukba vették annak szellemét és megismerték tanulmányi
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rendjét, úgy, ahogy semmiféle külső szemlélet meg nem ismertethetné.
A tapasztalatok legintenzívebbje és legértékesebbje az, amit az ember
önmagán tapasztalt, fog majd rendelkezesökre állani képző-intézeti tanár
korukban."

A felvétel és előtanulmány szempontja a tanítóképző tanárképzés-
ben tehát egyenesen magával a képzéssel s ennek szóban forgó elvi
követelményével áll kapcsolatban s ezért tisztába kellett jönnünk azzal is.tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

e)JIHGFEDCBAA nemzeti kö·vetelmény garanciái a tanárképző szellemében terem-
tendők meg. Hogy pedig olyan tanítóképző tanárok is álljanak rendel-
kezésre, akik a nemzetiségeket ismerik, arról a felvételek alkalmával
lehet gondoskodni. Intézményes garanciát képezhet maga a képesítés is,
de erről alább.TSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A k é p e s ít é s .

1 . A képesítés sz.üksége. Az 1868. XXXVIII. 1. c. a tanítóképző-
tanárok képesitéséről nem intézkedik, így azután 1874·ben rendeleti
úton létesítettek tanítóképző tanárképesítő vizsgáló-bizottságot, amely
pár évig fenn is állott, de csupán csak 3 tanítóképző tanárt képesített.
Mivel ez az intézkedés különböző okokból eredményre nem vezetett,
az ügy pihent 1887 -ig, amikor Trefort Agoston akkori közokt. miniszter
a tanárképzést óhajtotta szervezni a poIg. isk. tanító- és tanítónóképző-
vel kapcsolatos tanfolyamok létesítésével, azonban anélkül, hogya kéPe-
sítésről intézkedett volna.")

A tanítóképző tanári képesítés és oklevél már régi kivánalom .. Tiz
évvel azelőtt á lta lánosan hangoztatták. Wlassz"cs Gyula volt közokt.
miniszter már első programrnbeszédjében a népokt. törvény egyik fő-
hiányának jelölte. meg, hogy nem gondoskodik a tanítóképző tanárok
képesítéséről, Nagy László 1895-ben megjelent tanulmányában ("A tanító-
képzésról szóló törvény módosítása'T') határozottan főlállítja azt a köve-
telményt, hogy a képesítés módját és feltételeit tö·rvényben kell pontosan
megjelölni. Országos vizsgáló-bizottságót kívánt már akkor s vele együtt
mások is (pl. az aradi tanári testület.) Az orsz. izr. tanítóképző-intézet
azt kívánta,VUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAh o g y a középisk. tanárvizsgáló bizottság előtt teendő a vizsga,
amely az oklevélben kimondja, hogy az tanítóképzői oktatásra képesít-e
vagy nem?

A kongresszus 1896-ban ·szintén elfogadta és kimondotta az orsz.
bizottság előtt teendő vizsgálatot. Gyer tyánfty is kivánta a képesítést.
Az Orsz. Közokt. Tanács állandó bizottsága 1899-ben szintén kimon-
dotta az állami vizsgáló bizottság s zü k sé g e s voltát.

Az ügy azonban ily határozott és általános állásfoglalás ellenére
sem jutott dűlőre a mai napig sem. Pár év óta ismét sürgetik a képe-
s ítő vizsgálat és a tanítóképző tanári oklevél szükségességét, ami Pauer
Imrének, az áll. polg. isk. képzök gondnokának a tanítóképző tanárok
1902. évi nyári tanfolyamán a· következő nyilatkozatra adott alkalmat:

1) TanÍtókép. Tanárok Egyesületének I ll. Emlékirata. 1896.
2) Magy. Tképző, 1895. évf. 77. 1.
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Ő zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAnem kívánna külön tanítóképző tanári szak vizsgát, mert akkor annak
anyagát is meg kellene szabni. s ez a kötött marsruta azt eredményezné,
hogy a vizsgára való készülés háttérbe szorítaná a különben is már
kész tanárnak (okI. polg. isk. tanítókról lévén szó) saját érdeklődése
által sugalttsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAszabad tanulását. Szerinte az oklevél csak forma és nem
lényeg. Egy évvel később, az 1903. évi tanfolyamon úgy nyilatkozott,
hogy olyan végbizonyítványt adna a végzett tanárjelöltek kezébe, ame-
lyet aláírnának mindazon egyetemi tanárok, akiknek előadásait hallgat-
ták a jelöltek s előttük kollokváltak. A vizsgáló bizottságot most sem
fogadta el.

Legutóbb dr. Kovács János - a Kármánnal folytatott vitázó cikké-
ben - szintén azt mondja, hogy az egyetemi tanulmányozás szabad-
sága a képzés jelen szervezetében van leginkább megvalósítva és szintén
óv egy olyan vizsgálati szabályzattól, amely a lelkes, becsületes tudo-
mányos munka helyett unatkozó, furfangos vizsgálatra készülést ered-
ményezzen. Nagyon nehéz feladatnak tartja aképesító eljárás olyan
megállapítását, amely a képzésre ne legyen káros kihatással és a for-
malismus követeléseinek is eleget tegyen. .

Nagy László feltétlenül szükségesnek tartja legujabb javaslataiban
is a képesítő vizsgálatot és oklevelet a tanítóképző-tanárok alkalmazása,
fizetésrendezése, társadalmi tekintélye, sót a tanítóképzés országos fej-
lődése szempontjából is. Szerínte nem elég a végbizonyítvány, amely
"a bizottságilag kiszolgáltatott oklevél nek sem elméleti, sem gyakorlati
értékével nem érne fel."

. Igy áll a kérdés ma. Kétségtelen, hogy Nagy Lászlóval együtt
sokan, többé-kevésbé talán mindannyian érezzük, hogy a törvényesen
megállapított képesírés hiánya csakugyan hiány s ezen segíteni kell.
Felfogásom szerint főkép azért kell segíteni, hogy a tanítóképző-tanárok
alkalmazását az egész vona lon törvényes ga ranáákhoz kössük, hogy az,
ország összes (nemcsak állami) tanítóképző intézeteiben egyenlően képe-
sített tanárok működjenek. Ez sem uj gondolat, megtaláljuk régebbi
testületi véleményekben és cikkekben sujabb felszólalásokban egyaránt.
A tanítóképzéshez fűződö nagy társadalmi és állami érdekek szempont-
jából szükséges a képesítés szabályozásával a tanárok képzettségének
a nivellál ása , .ilIetőleg egy bizonyos nivó törvényes garantálása. Ez ad
a képesítés ügyének kultur jJotztzka i jelentőséget.

Szükségesnek mutatkozik továbbá a képesítés a szabad verseny

liberális szempontjából is.
Sehogy sem tudok kibékülni a mai sokat hangoztatott selectiós

rendszerrel, mert a mai formájában céh-szerű nek és igazságtalannak tar-
tom. Valóban "monopólium", "szabadalom", "vaskalaposság", "kinai
fal" s más efféle kitételek tolakodnak az ember tolla hegyére, ha erre
a rendszerre gondol. Csodálkozom, hogy ezt még védeni is lehet!
A selectiónak a tanfolyamon dívó kivitele s zű k ke b lű , ilIiberáIis. Kiválaszt
egy tanári kar - több-kevesebb s nem mindig a legjobb szerencsé-
vel - 1 - 2 ifjút s ezeken kívül teremtett lélek tanítóképző tanárrá ki
nem képezheti magát. Ezt törvényesen is szentesíteni ballépés, sőt még
tovább is tűrni helytelen volna. Hiszen a mai rendszert is csak az tes ú
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elviselhetővé, hogyha már atsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAkiképzés monopoliurn, legalább az a lka lma-
zá s nem az; mert lehet képzőintézeti-tanár más is, nemcsak az, akit
a kurzusra visszahívtak_Úgy tudom, hogy az előbbiek .sorából is nem
egy kiváló harcosa támadt tanító képzésünk ügyének es nem mindig azok
a legjelesebb tanárok, akik a kurzusból kerültek ki Miért ? Mert - mint
a Tanítóképző Tanárok 1 8 9 6 , éVI Emlékirata mondja: - "bármily
rendszertelenseg uralkodott is az állami tanítóképző tanárok kinevezésé
ben, egy elvnek, a kiválasztás elvének érvényesülését meg lehet álla-
pítani. A tanügyi korrnányok általában törekedtek arra, hogy a jelesebb
egy vagy másban kÚünt s érdemeket szerzett egyéneket válogassák össze
a tanítóképző-intézetekhez. Ennek az elvnek szemelőtt tartása mentette
meg az állami tanítóképzők színvonalát ".

Nem elég-e hát fenntartani a gondos selectiót az a lka lmazásná l,
amint ez általában minden fontos állás betöltésenél kell, hogy érvénye-
süljön? Mire való a pályázati hirdetés, a tanári karok és a kir. tanfel-
ügyelők hármas jelölése s mire való a miniszterium lelkiismerete? Szabad
versenyt, a jo g o s íro tta k szabad versenyét k ív á n ju k a pályázatnál, legyen
hát szabad verseny a jogosítá s megszerzéseben is! Ezt pedig csakis egy
országos' vizsgá tó-bzZottság seerueeese fogJa lehetővé tenn»,

Azt még értem és elfogadom, ha az á llsmsegélylyel kiképzendő kiváló
ifjak számára állapítanak meg a szükséglet "s z em e lő tt tartásával eFY
bizonyos numerus clausust (mint pl. az Eötvös-kollégiumban), de
a tanítóképző-intézeti katedrát hermetzce elzá rni minden más ember től:

mi ez, ha nem "kinai fal," "mo.nopólium," "szabadalom" stb. Ilyesmi
sem a középisk. tanári, sem a mérnöki, sem az orvosi, sem más dip-
lomás pályán nem fordul elő. Ez unikum lenne a maga nemében, mert
Tra mindenki a megszabott úton minden képesítést rnegszerezhet, amire
kedvet és tehetséget érez.

Az országos vizsgáló bizottság és a képesítő-vizsgálattehát az
állami szemponton kivül azért is indokoltnak látszik, hogy módot nyujt-JIHGFEDCBAI

sunk minden jogos ambiciónak a kellő érvényesülésre. Művelt, szabad
államhoz, előrehaladt, főlvilágosodott kerhoz ez illik, nem a régi céh-
rendszer brutális visszaállítása. Tiltakoznunk kellene a szabadságot tipró
ilyen merénylet ellen!

En tehát azt kívánorn, jutha sson el mindf1Zkz' a sa já t aka ra tából

és a sa já t kóttségén is a képeJ ítő oklevél megszerzésének pontjázg; ezt
nem szabad intézményileg (a képzésnek a mal rendszerevel és az eset-
leg ebbe kapcsolandó képesítéssel) lehetetlenné tenni, hanem ellenkező-
leg: meg kell teremteni az orss . vizsg. bZzottsr igot, hogy küzdlzessen
a tanítóképző tana r i képesítésér t mzndenki, aki a r ra hZva tottságga l bir .

Örömmelolvastam tehát a febr. 22c-iki választrnányi ülés jegyzőkönyve-
ben dr. .Ba io József liberális nyilatkozatát. aki nem helyesli a kizáró-
lagos kiválasztast és a Nagy Lászióét, aki az egyéni képességek sza-
bad érvényesülését hangoztatta.

" Az már egészen más dolog, hogya vizsgáló bizottság elé vezető
s bárki számára nyitva lévő út hogyan tegye próbára az egyén szellemi
képességeit és akaratának erejét ; hogy a célhoz jutás már maga is
úgy az alap os tudományos és pedagógiai kiképzés, mint az egyéni

Magyar Tanitóképz6.TSRQPONMLKJIHGFEDCBA 1 4
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arravalóság tekintetében rnentől teljesebb garanciákat .hordjon a méhé-
ben. Erről lehet gondoskodni; mikép? ennek a részletezését most nem
tűztern ki célom ul. Valamint azt sem, hogya képesítő-vizsgálatot mikép
egyeztessék össze az egyetemi tanulmányozás szabadságával. Hiszem,
hogy meg lehet majd ennek is találni az okos módját.

Abból, hogy valaki megszerezte a képesítést, még nem követke-
zik, hogy alkalmazásra feltetlen jogot támaszthat; sőt még az sem,
hogy az állam a maga kiképzettjeit a saját intézeteihez való kinevez-
tetésnél egyenlő minősítés esetében elsőbbségben ne részesíthesse.

Állapítsuk tehát csak megtsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa képzés összes elvi követelményének

szemelőtt ta r tá sáva l azt, mely uton és módon, minő feltételekkel lenet
eljutni a vizsgáló-bizottság elé s engedjünk erőpróbát ezen az uton
mindenkinek. A feltételeket lehet szigorítani, de az utat teljesen el-
zárni nem.

Én még egy lépésseI tovább megyek s a képesírésnek oly liberáli-
szervezését kivánnárn, amely - tanítóképző tanári pályáról lévén szó!
- arról még a működő autodidakta néptanítót sem szor ítaná le. Nem
tartom lehetetlennek, hogy ilyen erők felszivása is hasznára válhatik az
ügynek!

Egy fentebbi pontban kifejtettük, hogy a tanítóképző-intézeti tanár-
sághoz a legjobb ut magán a tanítóképző-intézeten vezet keresztül;
hogyanépiskola, a néptanítói -gyakorlat és hivatá" ismerete nemcsak
hasznára van a tanítóképző-tanárnak, de szükséges is neki; így tehát
nem szabad éppen ennél a tanárképesítésnél kizárni a versenyból a kt.

vá tó néPúkola i tanítóka t akkor sem, ha életkörülményeik sajnálatos
kényszere folytán (ami már úgyis csapás rájuk nézve) az autodidaxrs
kétszeresen fárasztó útján jutnak el a vizsgáló-bizottság elé. Ezek elő-
ször is huzamosabb ideig voltak néptanítók (ez csak hasznukra válik a
tanítóképzőben) ; működésükről szolgálati bizonyítványaik és más érte-
sülések révén tiszta képet lehet szerezni; másodszor: a továbbképzés.
nek az a hajlandóságaés az abban való azon kitartó igyekezet és meg-
felelő szellemi képesség, amelynek magántanulásukkal és a vizsgálat
sikeres letételével tanujelét adták: elég biztosítékot lejtenek magukban.
Egyegy ilyen ember kiválóan ütheti az a lka lmazásná l érvényesülő
selectió mértékét. Lehet ezt tagadni? Azt hiszem, hogy nem. S ha ez
így van: szabad e ezt az utat józan és elfogulatlan, emberi értelemmel
lehetetlenné tenni? Rátermett egyén autodidaxis utján is fölemelkedhetik
a tudományos gondolkodásnak egy tanártóI megkivántató magaslatára;
gyenge ember pedig az egyetem hallgatása után sem válik sokszor még
csak közepes tanárrá sem. Mire valók tehát a kinai falak? Mire való
a copf?

Igaz ugyan, hogy az már részlet-kérdés, milyen 'utat kivánjunk
az autodidaktáktól, akik - mint Kármán mondja - a megélhetés
gondjai vagy más akadályok miatt egyetemet nem hallgathatnak ; de
legyen szabad mégis rámutatnom a kérdés ezen részének a megoldására.

A népiskolai tanítónak jogában áll a polgáriskolai képesítés magán-
uton való megszerzése. Tudjuk. hogy ez ma már meglehetős rigorózus
eljáráshoz van kötve, amennyiben már körülbelül tiz év óta három,
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ujabban öt vizsgálat letételétől függ. Tehát a polg. isk. tanítóképző
anyagát ugyancsak alaposan meg kell tanulni, hogy jó, vagy éppen
jeles képesítést szerezzen.tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAPauer Imre és Vángel Jenő szerint is a Peda-
gógium tananyaga magában foglalja mindazon alapismereteket, amelyek
a képzőben való sikeres tanításhoz szükségesek. A további (egyetemi)
tanulmányok a tudományos elmélyedésre valók s így üdvösek és szük-
ségesek ugyan, de - mint a tapasztalat is mutatja - a polgári iskolai
képesítés tehetséges és alapos egyéneknél már magában is biztos ítéka
a sikeres képző-intézeti működés lehetőségének.

Megkivánnók tehát az autodidakta tanírótól a polgári iskolai képe-
sítést; azt sem bánnám, ha a feltételek szigorításképp jeles po/g_ isk_
oklevelet kívánnának tőle s ennek birtokában aztán odaoocsá ijué a tanító-

képző taná rviz,rgá ló-bizottság elé őt is, nemcsak az egyetemről kikerült
jelölteket. Egy tudományos szakdolgozatot megirni, vagy szóbelleg
tudományos készültségének és gondolkozásának kellő magaslatáról tanu-
bizonyságot adni talán egy-két ilyen egyén is fog tudni 5 jól kiérdemliVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Ő is a tanítóképző-tanári oklevelet. Mint a tanító képzés ügyéért égő
igazi néptanító és okleveles képző intézeti tanár igen lelkes és igen
számottevő tagjává lehet egy tanári testületnek. Pár .évi néptanítói
tapasztalatának és magántanulása kö zb e n kifejtett kitartó szorgalmának
és tehetségének a tanítóképzés semmi esetre sem fogja kárát vallani.

Kovács János a kongresszuson előadott javaslataban azt mondja:
"Biztosítékok állapítandók meg, hogy a tkép.-tanári állás ok csak arra
erkölcsileg és szellemileg alkalmas, válogatott egyénekkel legyenek be-
tölthetők," Nos, én az egyéni kvalitásnak ezen biztosítékait a szabad
versenyben és az autodidakták érvényesülésében sem lá tom veszélyeztetve.

A képesítés egyforma lesz, akár államköltségen, akár saját költsé-
gén, akár magánuton szerezte is meg valaki a törvényes uton és módon.
A selectió érvényesül magának az utnak, a tanulmányi feltételeknek a
nehézségeiben, a tanárképző államsegélyeseinek numerus clausus-ában
és az alkalmazásnál. Ennél többet nem kívánhatunk. Az ut azonban
így minden jogosult ambició előtt nyitva. fog állani a képesítéshez s
megszünik a mai igazságtalan állapot, amelyet már veszedelmessé kezd
tenni az, hogya pedagógium kiválasztott tanfolyamosainak, a sors eme
kegyeltjeinek, középkori céhszellemmel kz'zá rótagos tulajdonul akarják
némelyek kisajátítani a tanítóképzőt. Igen helyesen jegyzi meg Nagy

László a Magy. Tkép. 1901. évi rö. füzetében megjelent, ilyen kisajá-
tító szándéku, lamentáló cikkre a következőket :

"Jogosnak tartjuk azt a kivánságot, hogya miniszter a tanítóképző-
tanári kinevezéseknél kellő figyelemben részesítse a tanítóképző-tanári
ku rz u s hallgatóit. Azonban az sem volna helyes, ha a szakképzettség
és tanítói gyakorlat terén kivált közép- és polgáriskolai tanárok kizárat-
nának a pályázatokból. El kell ismernünk az ó'nkepzés is a r rava lóság

ér tékit ú. Akitünő polg .. isk, tanár jogosan mondhatja azt: Adja tok
módot, hogy magasabb szakkészültségem bizonyságá t adhassam. Szivesen
leteszem a vizsgát az egyetemi tanárok, előtt, de jogom van kívánni,
hogy ne zá r já tok el előttem az uta t / Es ha így beszél, igaza van.
A főba j az, hogy nincs sseruezue a tanítótépző-taná r i képesítés. Nem
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adnak módot sem a kurzus hallgatóinak, sem másoknak, akik a készült-
séget megszerezték, hogy képességőket bebizonyítsák Minthogy nincs
ranárképesítés, maga a miniszter nem veszi többnek a tanárjelö!tek polg.
isk. oklevelét, mint a másokét.tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAJ tJgiíag nem ér a tanítóképző-tanárképzés
semmit a képesítés, az oklevél nélkül. A miniszternek komolyan meg
kell fontolnia a dolgot és vagy el kell törülnie az egész kurzust, vagy
behozni a a tanárképesítést is."

Én tehát á ltamt' szempontból, a szabad verseny és az autodidakta
1Zépta1Zítók szernpontjából érzem és hirdetem a képesirés törvényes rer;-
dezésének szükségességét; elfogadván természetesen azon érveket is,
amiket a tanítóképző-tanárok fizetése, társadalmi tekintélye, az iskola
szinvonala stb. szempontjaból mások már eddig felhoztak.VUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

S zü ksé g e s a képesítés, hogy s zü n jé k meg a rendszertelenség a
tanítóképző-tanárok alkalmazásában; működjenek az egész vonalon egy
és ugyanazon elvek szerint, azonosan képesített, magas műveltségü,
tudós és pedagógus tanárok. A néptanító pedig bármiképp is, de küzd-

hesse fel erre a polera magát, hogy tudását és képességeit annak az
ügynek is szentelhesse, melyhez őt az érdeklődésnek és szeretetnek, de
a tájékozottságnak is a leatermészetesebb rokoni kapcsolata Iüzi,

2. A képzés es képesítés kapcsola ta . A képzés és a képesítés két,
annyira összefüggő és egymásra ható dolog, hogy ezeket egymástól
különválasztani nem lehet akkor, amikor tö"rvé1Zyes és rendszeres vég-
megoldá r t akarunk teremteni, Nem fogadom .el azt az álláspontot, hogy
"a képesítés most az első," mert "a képzés ügyének szőnyegre hozása
csak megnéhezítené és késleltetné a képesirés ügyének a megoldását."
Igaz, hogy képzésünk már van s csak képesítés nincs, tehát kiegészítőleg
csak ezt kell még m eg cs in á ln u n k . A meglevő képzésről nem is állítom,
hogy az nem volna jó, de én a saját érdekei szerint kormányzott füg-

getlen tq11,á rképzöt, amely a pedagógiumot egyszerüen csak egy képzési
, eszköznek használná fel, éppen a képesítés helyes megoldása szem-

pontjaból jobbnak tartanám, Ha ugyanis általános közrnűvelődési es
kulturpotitikai szempontból ki kellene törvényben mondani, hogy bár-
mely tanítóképzőben - jellegre való tekintet nél 'cül - csakis arra
képesített tanárok alkalmazhatók, akkor a képzémek is más, a mainál
szabadabb szarvezetet kell adni, hozzáférhetőbbé kell azt tenni. A mai
tanfolyam körülbástyázott volta a tervszerü és célirányos képzés áldásai-
ban igen kiváltságos módon csakis a pedagógium néhány kiszemelt
végzettjét részesiti. A baj éppen a körülbástyázásban és a kiváltságban
rejlik, A pedagógium ma igen nagy jogú, mondhatni: teljes hatalmu tulajdo-
nosa a tanfolyamnak. Ez épen a képesítés általánossá tétele szempontjaból
így nem maradhat! Nem maradhat továbbá azért sem, mert nem szükséges,
hogya po Ig. isk. oklevél t'ntegrans részét képezze a tanítóképző tanári
képesítésnek ; meg akarjuk engedni, hogy az elemi tanítóképzőből kijzvetlenül

is be lehessen lépni a tanárképzőbe. Az el. tanítóképzők mai szinvonala és
tanterve nélkülözhetővé, némely tárgyból teljesen fölöslegessé teszi, hogy
az alapismeretek az egytemi tanulmányok előtt a pedagógiuru elvégzése
által kitágíttassanak, különösen, ha a tanárképző összefoglaló, sőt
amiben éppen kell: előkészítő előadásokról is kellően gondoskodik.
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Tehát csakis egy a mai tanfolyamnál liberálisabb szervezetü és
független tanárképzőben nyerhet kielégítést a különböző iskolafentartók
érdeke s ez fog engedni az egyének szempontjából is tágabb teret a
szabad versenynek. Hiszen a Gyertyánffy javaslatai) sem volt olyan
exkluzív és merev, mint amilyen a mai tanfolyam ;de azért még mindig
nem olyan liberális, mint a Nagy Lászlóé.

Ha tehát áltaJánosan meg akarjuk kivánni a képesítést, akkor
tegyük hozzáférhetővé a megszerzéséhez vezető utat, tehát a képzést is.
Avagy csak a mostani tanfolyam végzettjeinek akarunk oklevelet ki-
küzdeni,tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAegyebet semmit? ! Itt talán a közérdek sze npontjából mér-
legelendő országos fontosságú ügyről van szó, amelynek megoldásá-
ban az elvekre és következrnényekre nagyon lelkiismeretesen kellene
ügyelni. Attól tartok, hogy a kérdes olyan megoldása, amelynek csak
az a célja, hogya tanfolyamosok ne végbizonyítvánnyal, hanem oklevéllel
távozzanak, hosszú időre megakasztaná az ügyalapos és liberális
rendezését. Azért tehát a képesítéssel kapcsola tban igenis meg kell

bolyga tni a képzést is, hogy a jog és igazság csorbát ne szenvedjen.
Ma egyik sem sürgősebb a másiknál, tehát együtt oldandó meg a kettő.
Ha máskép nem lehet, a képesítéssel is várni kell addig, míg az
országossá nem tehető s a képzésben .az ebből folyó változások egy-
idejüleg be nem hozhatók, hogy ez összefüggő dolgok egyike se feszé-
lyezze a másikat, Ilyen ügyek egyoldalu elintézése furcsa állapotokat
teremthet. Ott van a polgári iskola példája, amelynek tanárképesitéséről
igen, de .képzéséről nem gondoskodott a törvény. A nép okt, törvény
1 0 3 . § a a ko rm án y által arra rendelt hatóság előtt teendő egy s z ig o r-

lathoz köti a képesítést. Igen ám, de a később megteremtett képzés
folyományaként olyan vizsgalati szabályzat áliott elő, amely -. bármily
helyes is: - törvénytden, mert egy szigorlatnál többet kíván. Tehát
vigyázzunk, hogy az ügy egyoldalu szabályozásávalJIHGFEDCBAIdőve l valami fonák
helyzet itt is elő ne álljon. Rende/elt toldással· foldással pedig (amilyet
talán a mai kepzés védői akarnak) ne elégedjünk meg, hanem, ha úgy
a képzés, mint a képes ítés ügye csakugyan kulturális és nemzeti fon-
tosságu, akkor küzdjük ki, hogyanépokt. törvény ebbeli hiányai tör -
vénnyel pótoltassanak, illetőleg a tanítóképzőkről szóló hiányos és el-
avult VII. fejezet - (a népisk. hatóságokról szóló VIlI fejezet sorsához
hasonlóan) megfelelő uj törvény által hatályon kivül helyeztessék.
A képesítést helyezzék tehát törvényes alapra az egész országra kiterjedő
hatással s ehhez képest egyidejüleg ugyanazon törvény szabja meg a
képzés megkivántató rendszerét is. Ha a népokt. Ml'vény re7J iz~'ójá thama-
rosan elővennék (eleget sürgetik már a szakkörök !), akkor külön tör-
vényre nem is lenne szükseg. I

3,: A gyakotló-úkola i tanítdk képesítése. A gyakorló-iskolai tanítóktói
Nagy László javaslata azt követeli, hogy négy féléven át hallgassák az
egyetemet. Ezt a tanárképző szervezetében lehetővé, de - igen helyei-
sen : - kötelezővé nem teszi. Kötelező csak egy, az országos ~izsgáló-
bizottság előtt teendő pedagógia i" vizsgá la t volna, amelyre pár évi tanító

1 M. Tképző isss. 91. 1.
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működés után lehessen jelentkezni. Ezt a vizsgát a gyakorló isk. taní-
tók nagyfontosságu s nagy elméleti és gyakorlati pedagógiai jártasságot
kivánó hivatása teljesen indokolttá teszi. .TSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Ö s s z e fo g la lá s .

A tanítóképző-intézeti tanárok képzéséről és képesítéséről a népokt.
törvény teljesen megfeledkezett. A kérdés megoldása, különösen az
utolsó évtizedben, állandóan vita tárgya s ma már az elintézés, az ügy
nagy kulturális és nemzeti fontosságánál fogva, csakugyan szükséges
volna.

A tanitóképző-tanártól megkivánjuk 1-2 tárgyból a tudományos
szakkészültséget, az alapos elméleti és gyakorlati pedagógiai képzett-
séget, a népiskola és a tanítói hivatás ismeretét, valamint a hazafias
érzületet. Ezeket neveztük elvi követelményeknek, ame!yeknek meg-
valósitását intézményileg lehetővé kell tenni.

Ehhez képest tehát a tudományos szak- és pedagógiai kiképzésről
egytsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAtaná rképz,ő gondoskodjékc-amely a tanárképzés elméleti es gyakor-
lati szükségleteit kielégítő összes tényezőket egységes szervezetbe fog-
lalja össze.

Külön tanítóképző-intézeti tanárképzőt (szemben az egységes tanár-
képzés eszméjéveI) a fölveendők előtanulmányai és gyakorlati kiképzése
tesz szükségessé. A képzés tudományos része a középiskolai val azonos
természetű.

A népiskola és a tanítói hivatás ismerete mentől nagyobb mérték-
ben bizto sítandó s így néhány éVI tanitói működés igen kívánatos elő-
iskolája a tanárképzőnek, amelyen belül szintén minden lehetőt meg
kell tenni - túlterhelés nélkül - a jelöltek népiskolai tájékoztatására.

A leendő tanítóképző-tanárok legmegfelelőbb előtanulmánya az
elemi tanítóképző elvégzése; a polg. isk. tanítóképző nem szükséges
feltétel; végzettjei csak rövidebb ideig (2 évig) tartoznának a tanárképző
kötel ékébe.

Szükséges, hogy a képzést képeiítés fejezze be, amely a tanító-
képző-intézeti oktatás színvonalának egyetemes emelése, s aVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAta n ító -

képzőkhöz füződő nagy állami érdek miatt országosan kötelezővé tétet-
nék, Képesítés nélkül senki tanítóképző tanárrá ne lehessen. Ezt
a képesítést, amelynek követelményei a tanulmányok kára nélkül álla-
pítandók meg, országos bizottság adja. Hogy a képesitesért minden
jogosult ambició küzdhessen, ennek szabályzata liberálisan alkotandó
meg s a képzés tényezői is tétessenek hozzátérhetőkké. A mai tanfo-
lyam, a pedagógiumnak oly kiváltságos rendelkezése alatt s az ottan
dívó selectióval, amely az ügyet a céh-szerűség nívój ára sü ty e s z rí. ebből
a szempontból a célnak nem felel meg. Jelentkezhessenek képesítésre:
a tanárképző végzett tagjai, illetőleg az egyetemnek oly rendes vagy
rendkívűli hallgatói valamint a rajztanárképző intézet es zeneakadémia
megfelelő növendékei, akik a raníróképző intézeti taná rképző kö·vetelményez

s ser tnt foglalkoztak négy éven át s ezt igazolni tudják.
Intézményileg így biztositva volna a képzés elvi követ:elményei
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szerint előkészült tanítóképző tanári succrescentia (ezt kiváló ifjaknak
pályázat útján osztandó államsegelyes helyek is biztosítanák) ; de emel-
lett ép a tanítóképző tanári pályán a néptanítók autodidaxisának - amely
nem rendszer, csaktsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAlehetőség - szintén meg kell engedni az érvénye-
sülést. Ezért jelentkezhessék képesítőre olyan el. népiskolai tanitó is,
aki jeles polg. isk. oklevelet tud felmutatni, tisztán ezen kvalifikációja
és a tanárképző időtartam ának megfelelő legalább 4 évi elemz' népiskolaz
működése alapján.

Hisz a lényeg csakis a tanítóképző-tanárokkal szemben fölállított
elvz' kö'vetelmények biztosítá sa ; ezt a képesítés elnyeréséhez vezető út
megállapításával érjük el, s az elvi követelményeket az utóbbi úton
is kielégitőleg biztosítva látom. A célpont a fődolog, az irány, amelyben
elérjük, többféleképen is helyes lehet.

Sőt nemcsak el. iskolai, de működő polgáriskolai és középiskolai
tanárok tanítóképzőkre képesítésének feltételeit és módozatait is meg
lehetne állapítani, hogy csak az ügynek gyümölcsöző szabad verseny-
ból senki se. legyen kizárva, Ez az igazi elfogulatlan álláspont. A fődo-
log, hogy a képesítés legyen azonos, nemcsak formailag, de kötött garan-
ciákkal lényegében és tartalmában is.

A túlprodukció - ha talán beálIna - nem lesz akkora baj, mint
az előitéletes, a félénk, avagy vaskalapos korlátozás, amely főkép
a maihoz hasonló szabadalmas selectió mellett egyenesen fölháborító
lenne. Ne feledjük, hogy az ország assees (nemcsak állami) tanító- és
tanítónőképzőinek szükségletéről lenne szó! A működó elemi tanító,
a polgáriskolai, vagy középiskolai tanár, haVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI I tanítóképző' tanári képesí-
tést megszerezte (nem hiszem, hogy magas fokú feltételek mellett túl-
ságosan nagy lenne fl. magán szorgalorn ból vállalkozók száma), nem
marad kenyér nélkül akkor sem, ha nem állitják be nyomban valamely
tanítóképzőbe. A tanárképzőt végzettek túlnyomó része pedig szintén
egyszersmind képesített népiskolai, vagy polgári iskolai tanító s így
a túlprodukció sociális következményeitől félni nem kell. Ezeknek érde-
kei különben méltányos módon mindenkor figyelembe jöhetnek legalább
az állam kormány részéről. '

Hogy a képesírés országosan kötelezővé és a szabad verseny,
az egyérii képességek érvényesülése mentől teljesebben lehetövé tétes-
sék: a képzés és képesítés, mint egymásraható két ügy együttesen és
törvény alapján oldandó meg, ami természetesen a képzés mai á lla p o tá -

nak változtatását szükségképen maga után vonja. - Végül: kivánaros
és helyes e keretben a gyakorlóisk. tanítók képesítéséről is - egy
pedagógiai vizsgálattal - gondoskodni. .

Ez a berendezkedés - amely minden tekintetben megnyugtató,
törvényes állapotokat teremtene a mai fogyatékos, és ideiglenes á lla p o -

tokkal szemben - jó hosszú időre, évtizedekre" szólna; mert .hiszenJIHGFEDCBA
K urucs Ernőnek az az ideája"), hogy a tanítóképző-intézet mint 1-2
evfolyamú felső szakiskola a telfes középúkola fölé szerveztessék, igen
messze jövőnek - megengedem: szép - zenéje, elannyira, hogy mos-

1) Magy. Tkép. f . é, Ill. szám.
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tan még szó sem lehet róla. A mai szervezetű elemi tanítóképzőktől
még olyan sokáig nem lehet eltérni Magyarországon s így ezek számára
még oly sokáig fog kelleni speciállsan kiképzett tanár, hogy ezeknek
képzéséről és xépesítéséről bátran gondoskodhatunk és kell is gondos-
kodnunk azon az alapon, amelyet Nagy László az ő legujabb előadá-
sában megjelölt.TSRQPONMLKJIHGFEDCBA

J e le n té s

az ifjusági könyvtárak tárgyában beérkezett véleményekről.

A Tanítóképző-Intézeti Tanárok Orsz. Egyesületének elnöksége a
választmány határozatából kifolyólag az ifjúsági könyvtárak tárgyában
előterjesztett előadói javaslatot az összes hazai tanító(-nő) képző-intézetek
tanártestületeinek véleményezés végett megküldöne., Ejavaslatra vonat-
kozólag 19 képző-intézet küldötte be véleményét.. Es pedig:

az á llami tanítóképzők közül : Budapest 1., Igló, Kolozsvár, Székely-
keresztur, Temesvár, Znióváralja; összesen 6;

az á llami tanítónöképzök közü!: Eperjes, Sepsi-Szt.-György, Szabadka;
összesen 3; ~

a róm. ka th. tanítóképzők közül: C s ík -S om lyó , Esztergom, Pécs;
összesen 3; •

a ránz ka th. tanítónőképzők közül: Budapest; Pozsony, összesen 2;
a gö·r . ba rh, tanítóképzők közül: Eperjes; összesen 1;
az á l[ . ev. tanítóképzők közül Sopron; összesen 1;
az ev.JIHGFEDCBA-re f. tanítóképzők közül : Debrecen; összesen 1;
az orse, ier . tanítóképző Bpest; összesen 1;
az egyesületi tnőképzők közül : a Frőbel-Nőegyesület képz ője Bpest;

összesen 1.

a j Elvi hozzászólá sok.

Nem kz'ván a javasla thoz szólani a pozsonyi róm. kath. tnőképző,
illetőleg "az ifjusági könyvtárakról szóló javaslatokat függő ben tartja s
a maga részéről még nem találja beható tárgyalásra elérkezettnek."
Hasonlókép nem kiván hozzá szólani a budapesti róm. kath. tanítónőképző.

Mindm megjegyzés nélkül égész ter jedelmében elfogadják. az előadói
javaslatot: Szabadká (áll. tnőképző), Eperjes (áll. tnő), Csík-Somlyó
(r. kath.).

Helyesli és elfogadja : Debrecen (ev. rel. tnő.).
Örö'mmel elfogadja : Sepsi-Szt.-György (áll. tnő). Egyuttal sürgeti

a normál könyvjegyzék összeállítását s általában a javaslatok mielőbbi
megvalósítását.

Örö'mmel üdvözli s a magáévá teszi a javaslatokat Pécs (róm. kath.}:
c-upán a 8. ponrot ne.n. fogadja el; erre nézve abban a véleményben
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van, hogy "minden intézetben a tanári kar áJlapítsa meg az olvasható
és olvasandó könyvek jegyzekér. "tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Öromme! es lelkesedéssel üdvözli a javaslatot Znióváralja (áll.);
csupán a 6. pontra nézve kivan részlet-rnódositásr, (L. ott).

Részle/módosítá sok.1)JIHGFEDCBA

1 . A tanítóképző intézett' ifjusági o!1la smányok és kiinyvtá rak felada ta .'

a z á lta lános nevelő-okta tá st támuga tni es kiegészíteni " a tanítónevelés
küló'nö's célja it előmozdítani,' a ma /[ya r zfjusági iroda lom azon termékez't,

amelyekre a néptanítónak nevelőokta tó munká ja közben szüksége Va ll, meg-
ismer tetni; a tanítóJelöltet a népiskola i es népkönyvtá rak seerueseseoe és

kezelésébe bevezetni.

Az 1. pont ekkép szövegezendő: "A tanítóképző-intézetekbe
hivatásuk minél teljesebb betölthetése céljából - olyan intézmények
létesítendők, amelyek alkalmasak arra, hogya ) a tanítónövendékeknek
általános műveltségét, nevelő-oktatását támogassák s kiegészítsék; b) a
tanítóképzők különös feladatát a pedagógiai szakképzést előmozdítsák,
lehetövé tevén egyrészt azt, hogy a tanítónövendekek már a tanító-
képzőben megismerjék: a magyar irodalom ama termékeit, amelyekre a
néptanítónak nevelő-oktató munkája közben szüksége van, másrészt
pedig, hogy általuk a népiskolai, ifjusági és nép könyvtárak szervezési
és kezelési módjait elsajátítsák. (Kolozsvár, áll.).

"Tanítójelöltet "helyett" tanító nö'vmdéket" teendő. (Szt. Keresztur, áll.).
"Jogosult az ifj. könyvtárak ama céljának megjelölése is, mely

cél tanítójelöltek olvasás vágyat felkelteni, fentartani es irányítani van
hivatva." (Bpest, Frőbel-tnő.)

2. Ezen felada t megva lósítá sa céljából minr7m tanítóképző-intézetben
ifiusági, népiskola i es népkö'nyvtá r sseruesendd.

A 2. pom következőkép szövegezendő:
"E feladat magvalósítása céljából minden tanítóképző intézetben (a

tanári könyvtáron kívül) a ) az intézeti növendékek mindenoldalu ki-
képzését biztositó "Tanítói Könyvtár" és b) az általános népnevelés
céljait szolgáló "Ifjusági és Népkönyvtár" szervezendő." (Kolozsvár, áll.).

Népkönvvtárak csak ott szervezendők, ahol azt a helyi körüimények
megengedik. (Igló, álL).

Népiskolai könyvtár a IV-VI. oszt. tanulói részére szervezendő.
A népkönyvtár létesítése csak az ifjuság: és népiskolai könyvtar szerve-
zése Után lehetséges. (Eperjes, gör. kath.)

3. Az tfjusági könyvtá rak négy jő csopor tra , úgynevezett osetdty .
könyvtá rakra oseta tnak , amelyeken belül a kö'nyvek .szakok szer int csopor-

tosítta tnak. A tanítdje/öltek rendszer int csak a maguk osztá lykönyvtá rá t,
vagy az a lsóbb osztá lyok könyvtá rad haszná lha tják.

A szakok szerinti csoportosítás kivánalma törlendő. (Budapest 1.).

1) A dőlt betűkkel szedett szöveg Mohar József előadói javaslata.
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"E pont, amenyiben keresztül vihető, elfogadható." (Esztergom,
róm. kath)

Elég volna a könyvtárnak két fó csoportra való osztása ugy, hogy
együtt lenne az 1. és II., továbbá a Ill. és IV. osztály' könyvtára.
(Bpest, orsz. izr.)

E pont így alakítandó át: ".\ tanítóképzők Tanítói Könyvtára
szakkönyvtárakra osztatik, amelyeken belül a könyvek az egyes osztályokra
való tekintettel külőn-külön csoportositandók.

"Az ifjusági könyvtá-ak csoportosításánál először két fő csoport
volna megkülönböztetendó: atsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAtanítóképző-intézeti és a tanÍlónöképző-
intézeti csoport s csak ezután osztatnék mindegyik külön- külön céljához
és rendeltetéséhez képest osztálykönyvtarakra. " (Bp est, Frőbel-tnő.)

4. Az z/jusági könyvtá r admsnisetra ti» ügyeit egy taná r -lzonyvtdros
intézz', a z osztá lykönyvtá raka t azonban rends serznt az zllető osztá ly/őnö'kö'k

kezelik.
E pont így módosítandó : "Az ifj. könyvtár szervezési ügyeit egy

tanár-könyvtáros intézi; az' egyes osztálykönyvtárak kezelésén több
tanár osztozik. A könyvek kiosztásának és beszedésének technikai munká-
jában növendékek is részt vehetnek. " (Budapest 1.) .

.,Az osztályfőnököket nem szükséges - az egyes adminisztrációt
is tekintve - az osztálykönyvtár kezelésével terhelni." (Esztergom,
r. kath.)

E pont szövegéül ajánltatik : "A Tanítói Könyvtár adminisztratív
ügyeit (könyvek, lapok, folyóiratok megrendelése, átvétele, beköttetése)
a szaktanárok meghallgatásával egy tanár-könyvtáros intézi; a szak-
könyvtárakat azonban rendszerint az illetékes szaktanárok kezelik. A
Tanítói Könyvtár adminisztrativ ügyei intézésébe és kezelésébe bele-
vonandók felváltva a IV. éves tanítónövendékek is (Kolozsvár, áll.)

"Az osztálykönyvtárakat is a tanár-könyvtáros a növendékek bele-
vonásával kezelje. « (Igló, áll.)

E pont ugy lenne módositandó, hogy "csak egy tanár kezelje az
egész könyvtárt megfelelő könyvtáros személyzettel." (Eperjes, gör. kath.)

"Jobb, ha az ifj. könyvtár vezetésével a tanári testület egy tagja
van megbízva. Az ifj. könyvtár vezetője ne csak az adminisztrativ
teendőket végezze, hanem az osztályfőnökök, illetőleg minden szak-
tanár kivánalmainak figyelembe vételéveI minden könyvtár-kezelési teendőt
irányítson, ellenőrizzen." (Bpest, Frőbel-tnő.)

5. Az oszlá lykö-'zyvtá rak kezelői a nö'vendékek szabad vcila sztá sának
épségben ta r ta sa meltett a r ra tö'rekszenek, hogy az ifjusági kö'nyvtá ra t

núndén nö'vendék egyéniségének. ha jla1t?ának és képességének megfel4öler ;
ha szná lja ; az olva sottakról rö'vid naplót vezettetnek és a szükséghez képest
az olva sottaka t szóva l is sedmon kér ik.

E pont kihagyandó. (Temesvár áll.) Az olvasottakat "szaktanárok"
kérjék számon. (Budapest 1.)

"Elegendő a könyvtár kezeléséhez egy tanár köriyvtáros. A növen-
dékek szabad választása korlátozandó. Az olvasottakról való számon-
kérésnél kerülendó minden túlterhelés." (Esztergom, róm. kath.)

"Nem tanácsos körelezővé tenni, hogy a tanulók az olvasottakról
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rövid naplót vezessenek. Az olvasottakat elég a szükséghez képest és
alkalmilag szóval kérni számon." (Budapest, orsz. izr.)

"A számonkérés inkább az irodalom tanárának, esetleg más szak-
tanárnak a teendője. " (Sopron, ágotsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAev.)

"Az osztálykönyvtárakból lehetőleg első sorban olvasandók a nm.
vall- és köz okt. miniszterium által kijelölt olvasmányi darabok. Az olvas-
mányokból tartalom készítendő s az időszakok végén, a magyar nyelv
és irodalom tanárának bemutatandó." (Eperjes, gör. kath.)

"Minden szaktanár a könyvtár kezelőjével az olvasandó művekre
nézve állapodjék meg s az anyagot minden egyes osztályban tar-
tott óráján az iskolai tanulmán nyal hozza kapcsolatba." (Budapest,
Frőbel-tnő.)

6. A kó'ielező magánolvasmányok jegyzékét, a zJIHGFEDCBAdssees nevelési· és
okta tá si érdekek szem előtt ta r tds dua l, évről-évre a taná r i szék á llapítja

meg, ezek száma aeonoan osztá lyonként és évenként legfeljebb EO közép-
seerü (I2 -I5 íves) kötet leket.' A kötelező magánolvasmányoka t az illeté-
kes szaktaná rok kér ik számon.

Ez a pont kihagyandó. (Temesvá r , áll.)
"A nem kötelező magánolvasmányok mennyisége ép úgy körvona-

lozandó, mint a kötelező olvasmányoké, A nem kötelező magánolvas-
mányok mennyiségének 7-8 kötetben való megállapítása elégséges.
(Znióváralja, áll.)

,,120-150 Iv kötelező magánolvasmányt nem tanácsos elrendelni;
úntig elég lenne ennek harmadrésze, 40--='50 Iv." (Budapest,orsz. izr.)

"AzVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAú j tantervben elég bőven részletezett kötelező olvasmányok
olvastatása kötelező." (Eperjes, ágo ev.)

"A tanárikar egységes utasítást adjon arra nézve is, hogy hogyan
és mikor olvassanak s e célból a kötelező magánolvasmányok jegyzé-
kéhez erről szóló utasítást íüzzön s ezt minden növendéknek az isk.
év elején adja a kezébe. Kivánatos volna, hogy minden tantárgy kere-
téből egy. egy művet olvassanak." (Budapest, Frőbel-tnő.)

7. A népz'skola i és 11épkö'nyvtá r a .gyakor ló zskoláva l á ll kapcsola t-
ban, kezelőjük a gyakor ló z'skolaz' tanító; a kezelés munká jában a IV.

éves nö'vendékek megá llapított terv szer int szintén részt vesznek.

"A népiskolai és népkönyvtár nem e keretbe való." (Budapest,
orsz. izr.) , .

Ez a pont így módosítandó: "Minden tanítóképző intézetben álta-
lános Ifjusági és Népkönyvtár is szervezendő olvasó szobával kapcso-
latban, hogy így olvasmányok által nevelőleg hasson, a szintén minden
tanítóképző-intézetben szervezendő általános Ifjus ági Egyesület tagjaira
és a népre s a tanítónövendékeknek alkalmat nyujtsen a néplélek gya-
korlati megismerésére és néptanítói hivatásuknak az ifjusági egyesületek
szervezése, az ifjusági és népkönyvtárak létesítése által való helyes be-
töltésére." (Kolozsvár, áll.)

Az Ifjusági és Népkönyvtár a gyakorló iskolával áll kapcsolatban
s kezelőjük a gyakorló iskolai tanító, akinek teendőiben napról-napra
sorrend szerint más 4-4 negyedéves tanítónövendék segédkezik s támo-
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gat ja őt nemes munkájában a tanítóképző egész tanárkara is teljes
odaadással." (Kolozsvár, áll.)

"E könyvtárak kezelése is az ifjusági könyvtár kezelőjének feladata,
kinek e rnunkájában a IV. éves növendékek a tanárkar áital megállapí-
tott terv szerint vennének részt." (Budapest, Frőbeltnő.)tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

8. A tanítóképző-intézeti tjjusági kö'nyvtá r jegyzék egybeá llítá sa a
Tanítóképzó'-Intézeti Taná rok Országos ,Egyesületének felada ta , amely
ezen felada t megoldásá t egy kebeléből' hosszabb időre vá la sztott If/usági
Köityvtá rbizottságra ruházza .

Az egyesület e feladat megoldását szakfolyóirata révén teljesíti.
A Magyar Tanítóképzőben Ifj. Könyvtár címen állandó rovat nyitandó,
melyben a legrövidebbre vont s a tanítóképzés érdekeit feltüntető ismer-
tetés kapcsán a tagok könyvek felvételét személyes felelősséggel ajánlják.
Az ügy állandó szemmel tartását egy rovatvezető végzi. E rovatban
való közreműködési kedvelőmozdítása végett az ismertetett mű (amennyi-
ben az beküldetett) az ismertető tulajdonába megy át s azonkívül az
itt felvett recensiók dijazandók. Időnkint a szerkesztő (vagy titkár)
összefoglaló jelentést tesz közzé, A recensiókra nézve a választmány
tájékoztatót dolgoz ki; ebből folyólag e rész: "egy kebeléből hosszabb
időre választott Ifjusági könyvtár-bizottságra ruházza" törlendő. (Buda-
pest 1.)

"A könyvtár-bizottságban minden tanítóképző legyen egy tanárral
képviselve," (Esztergom, róm. kath.)

A pont végéhez csatolandó : .Kötetessége azonban minden tanár-
testületnek, hogy a jegyzéket a vidékére vonatkozó művek címjegyzé-
kevel időnkint kiegészitse. (Speciális könyvtár-jegyzék.) (Sz.-Keresztur, áll.)

E pont első része ekkép módosítandó: "A tanítóképző intézeti taní,
tói, ifj us ági és népkönyvtárjegyzék egybeállítása az Ifj. Népkönyvtárak
Orsz. Bizottsága támogatásával a Tanítóképző-Int. Tanárok Országos
Egyesületének feladata ... " (Kolozsvár, áll.)

"A könyvtárjegyzéket kritikai ismertetéssel kellene ellátni." (Buda-
pest, Frőbel-tnő.),

9. Az IfJúsági Kö'nyvtá rbizottság munkásságá t egy sa já t maga á lta l
készítendő és az egyleti közgJ 'ülés á lta l Jöváhagyott ügyrend a lapján fejti
kt. Komoly bú'á la t a lapján á llítja egybe a tanítóképző-intézeti tfjusági
kö'nyvtá r tö'rzsjegyzékét és azt évenként folyta tólagosan kÚ?gészíti.

Ez a pom törlendő. (Budapest 1.)
Ez, a pont nem ide való. (Budapest. orsz. izr.)
"Az Ifjusági Kőnyvtárbizottság " helyett "E könyvtárbizottság"

teendő. (Kolozsvár, áll.) •
10. A tanitóképző·intézetz· ifjuságz könyvtá r fenta r tá sa es fejlesztése

az iskola fentm'tó ha tóság kö'telessége, amely. evégből az intézet évz' költség-
vetésébe vesz .fel megfelelő összeget.

Ez a pont kiegészitendő lenne ekkép: ... megfelelő összeget j,a
gyakorló-iskola beirási dijaiból." (Bpest, orsz. izr.)

E ponthoz csatolandó: "Esetleg, ha a könyvtár az önképzőxörrel
áll kapcsolatban, akkor annak fejlesztése a tanári kar befolyásával és
közbejöttével az önképzőkör pénztárából is történhetik." (Sopron, ag. ev.)
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"A tanítóképző-intézeti ifjusági könyvrár : .. " helyett "A tanítóképző-
tézetek tanítói; ifjusági és népkönyvtárainak" kifejezés teendő. (Kolozs-
. , áll.)

Az előadói javaslat még a következő ponttalZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAe g é s z t r e n d ő ki: "Min-
en tanítóképző-intézet tanártestülete ifj. könyvtári alapszabályokat
észít, melyek a könyvtár kezelési és használati módjáról gondoskodnak. '•.

(Temesvár, áll.)
Összeállította:gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAN ém e th Sa n d o r ;

titkár.IHGFEDCBA

T a n á r i t e s t ü l e t e k véleménvel a g y e r m e k -

t a n u l m á n y o z á s r ó l .

XVI.

Ali . ta n í to n ő ké p ző in té ze t Se p s i-Szt .- G yö r g y.

(B o c s e a y E m zlia gyak. isk. tnő előadói javaslata.) Számbavehető
es érdemleges munkát csak az végezhet úgy a physikai mint a szellemi
let terén, aki a foglalkozása nem ének megfelelő és szükségkép meg-
ivántató előtanulmányokat megszerzi, munkája anyagát, az anyag sok-
éle sajátságát a legapróbb részletekig ismeri.

A legnemesebb, a legmagasztosabb, de egyszersmind igen sok
tudást, pedagógiai érzéket, nevelői és tanítói rátermettséget, arravalóságot,
temperamentumot fölrételező igen nehéz munkának minősítem a - gyer-
meknevelés munkáját. Mi, akik hivatva vagyunk gyermekeket nevelni,
tanítani, lelkiismeretbeli kötelességünk számot vetni magunkkal, kérdvén :
Ismerjük-e a gyermeket? Ismerjük-e a gyermek testi és szellemi élete
fejlódését, annak fokozatait, törvényeit, összes sajátosságait alaposan;
is m e r jü k - e azon módokat, melyek szerint a gyermek testi és szellemi
munkáit értelme ébredésétől kezdve végzi? Aki nem tanulmányozza a
gyermeket, állandó és folytonos megfigyelése tárgyává nem teszi: az
csak kisérletez jól, rosszul a nevelés terén, de voltaképen nem nevel.

A gyermek alap os megismerése a sikeres nevelés és tanítás első
fóltétele. Enélkül munkánk meddő. eredménytelen volna:

1. Ma még kevés azok száma, kik a gyermektanulmányozás nehéz
problémájával behatóan foglalkoznak. Elméletileg meghatároz hatják ugyan

célt tapasztalatok és megfigyelések nélkül is, csakhogy az ily mun-
kának kevés vagy épen semmi gyakorlati haszna sem lesz.

Mit tehet a tanár és mit a képzőintézeti . tanító ..e kérdés megoldá--
sában? - kijelöli a munkakeretet, az anyagot, acél megvalósításához
szükséges módozatokat, eszközöket, stb a tanuló pedig követi a példát.

2. A pedagógia tanárának és a gyakorló-iskola vezetőjének utrnu-
tatása szerint végzik a Képző-intézet tanulói a gyakorló-iskolában a meg-
figyeléseket. E megfigyelésekből gyüjti a növendék az anyagot és szerzi
meg a tapasztalatokat a gyermek testi 'és lelki .életének lefolyására,
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körülményeire,. fejlődésére vonatkozólag. A szaktanárnak, de az egés
. tanártestületnek is föladata volna a növendék tapasztalati uton szerz

megfigyeléseit tudományosan rendezni, illetve rendszerezni, összefo
laltatni.

3. Midőn a képzőintézetbe fölvett L éves tanuló szülője vagy hozzá
tartozója kiséretében az igazgatónál jelentkezik, az beírja őt okmány
alapján a törzskönyvbe,

Nevezetesen: a tanuló korát, nevét, vallását, nemzetiségét, szár
zását, a szülők vagyoni állapotát, családi viszonyait. Kikérdezi az
növendéket arról; hogy hol s milyen jellegű iskolában kezdte a tanulás
az elemi iskola L osztályában? Ugyanazon helységnek ugyanazon isko
lájában végezte be elemi tanulmányait, ahol kezdte? Ha nem, mi szal
gáltatott okot más iskola látogatására? Kik voltak tanítói az elemi isko
lában, s miként vélekedik azokról? Hálásan gondol-e azokra vagy elke-
seredéssel ? Miért? Hol kezdte, folytatta és végezte a polgári iskolát!
Minő jellegű azon polgári iskola, melynek növendéke volt? Kik voltak
tanárai? Melyik tanítónője vagy tanára fért legközelebb lelkéhez? Mil
jellemvonása tette őt a növendék előtt vonzóvá? Igyekezett-e uránozni,
követni tanítójának ama .lelki tulajdonát?

Eszrevette-e, hogy modorát, mozdulatait, szavait önkény telenIHGFEDCBAu t á ·

nozza; avagy tudatosan idomította-e magát a szeretett tanító mintájára?
Élnek-e a szülei? Mivel foglalkoznak? Jövedelmökből bőven, köze-

pesen telik-e ki a taníttatás költsége, vagy nélkülözések árán taníttatják?
Ha a szülők egyike vagy talán mindkettő meghalt volna, mi volt a
betegségük? Hányan voltak testvérek kor és nem szerint? Hány hall
el, milyen neműek, milyen , korban, öröklött, járványos vagy pedig gon-
datlanságból szerzett betegségben?

A község, hol nevelkedett, sík, dombos vagy hegyes vidék-e!
Milyen a környéke a helységnek: termékeny vagy terméketlen? Házuk
saját vagy bérelt ház? Csinos, tiszta, rendes-e a belseje? Az egészség
követelményeinek megfelel-e? Szegényes, közepes vagy uras ellátásban
részesült-e otthon? Ha más helységben lakott: mit fizettek érette szülei
havonta? Ki volt a lakásadója ? Gondozta-e jóindulattal vagy elhanyagolta?

Voltak-e jó barátnői ? Összeköttetésben -áll-e velök? Melyik pályára
készűlnek azok? Vallásos kötelességeít teljesiti-e? Hazafias költemények,
dal ok irárit lelkesűl-e P Mik voltak eddigi olvasmányai? Ért·e a festés-
hez? Nincsenek-e előitéletei? A nép, hol lakik, vallásose, babonái
vannake? '

Természetes, hogy mindezen adatokkal még nem merítettünk ki
minden forrást _a növendék egyéniségének kitanulmányozására. Hellyel·
közzel maga a növendék nyujt ujabb és ujabb adatokat a törzskönyvhöz.
Mindezen adatokat nem írhatjuk be a törzs könyvbe a növendék fölvé-
tele alkalmá val, hanem lassan, időről-időre gyűjtjük az anyagot, még
pedig oly tapintattal, hogy maga a növendék ne is ssjtse a célunkat;
hogy szive-lelke a mi őszinte jóindulatu kérdéseinkre szeretettel nyiljék
meg előttünk. Senki sem tagadhatja, hogy az adatok gyüjtése sok tapin-
tatot, körültekintést s még több időt és fáradságot igényel; de megköny-
nyíti munkánkat tanítványaink ragaszkodása, szeretete és tisztelete.
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körülményeire, fejlődésére vonatkozólag. A szaktanárnak, de az egész
_ tanártestületnek is föladata volna a növendék tapasztalati uton szerzett

megfigyeléseit tudományosan rendezni, illetve rendszerezni, összefog-
laltatni.

3. Midőn a képzőintézetbe fölvett 1.gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAé ve s tanuló szülője va g y hozzá-
tartozója kiséretében az igazgatónál jelentkezik, az beírja őt okmányai
alapján a törzskönyvbe.

Nevezetesen: a tanuló korát, nevét, vallását, nemzetiségét, számla-
zását, aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAs z ü lő k vagyoni állapotát, családi viszonyait. Kikérdezi az uj
növendéket arról, hogy hol s milyen jellegű iskolában kezdte a tanulást
az elemi iskola 1. osztályában? Ugyanazon helységnek ugyanazon isko-
lájában végezte be elemi tanulmányait, ahol kezdte? Ha' nem, mi szel-
gáltatott okot más iskola látogatására? Kik voltak tanítói az elemi isko-
lában, s miként vélekedik azokról? Hálásan gondol-e azokra vagy elke-
seredéssel ? Miért? Hol kezdte, folytatta és végezte a polgári iskolát?
Minő jellegű azon polgári iskola, melynek növendéke volt? Kik volrak
tanárai? Melyik tanítónője vagy tanára fért legközelebb lelkéhez? Mily
jellemvonása tette őt a növendék előtt vonzóvá? Igyekezett-e utánozni,
követni tanítójának ama .lelki tulajdonát?

Eszrevette-e, hogy modorát, mozdulatait, szavait önkény telen utá-
nozza; avagy tudatosan idomitotta-e magát a szeretett tanító mintájára?

Élneke a szülei? Mivel foglalkoznak? Jövedelmökból bőven, köze-
pesen telik-e ki a taníttatás költsége, vagy nélkülözések árán taníttatják?
Ha a szülők egyike va g y talán mindkettő meghalt volna, mi volt a
betegségük? Hányan voltak testvérek kor és nem szerint? Hány halt
el, milyen neműek, milyen korban, öröklött, járványos vagy pedig gon-
datlanságból szerzett betegségben?

A község, hol nevelkedett, sík, dombos vagy hegyes vidék- e?
Milyen a környéke a helységnek: termékeny vagy terméketlen? Házuk
saját vagy bérelt ház? Csinos, tiszta, rendes-e a belseje? Az egészség
követelményeinek megfelel-e? Szegényes, közepes vagy uras ellátásban
részesült-e otthon? Ha más helységben lakott: mit fizettek érette szülei
havonta? Ki volt a lakásadója ? Gondozta -e jóindulattal vagy elhanyagolta?

Voltak-e jó barátnői ? Összeköttetésben áll-e velök? Melyik pályára
készülnek azok? Vallásos kötelességeit teljesiti-e ? Hazafias, költemények,
dalok iránt lelkesűl-e? Mik voltak eddigi olvasmányai? Erte a festés-
hez ? Nincsenek-e előitéletei? A nép, hol lakik, vallásose, babonái
vannak e? .

Természetes, hogy mindezen adatokkal még nem merítettünk ki
minden forrást a növendék egyéniségének kitanulmányozására. Hellyel-
közzel maga a növendék nyujt ujabb és ujabb adatokat a törzskönyvhöz.
Mindezen adatokat nem írhatjuk be a törzs könyvbe a növendék fölvé-
tele alkalmával, hanem lassan, időről-időre gyűjtjük az anyagot, még
pedig oly tapintattal, hogy maga a növendék ne is sejtse a célunkat:
hogy szive-lelke a mi őszinte jóindulatú kérdéseinkre szeretettel nyiljék
meg előttünk. Senki sem tagadhatja, hogy az adatok gyüjtése sok tapin-
tatot, körültekintést s még több időt és fáradságot igényel; de megköny-
nyíti munkánkat tanítványaink ragaszkodása, szeretete és tisztelete.



223

Az anthropometrikai méréseket a testgyakorlat s 'egészségtan taná-
rai esz közlik,ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA5 - az adatokat a törzskönyvbe bejegyzik.

Az iskolaev folyamán át foly tat juk a megfigyeléseket és szapo-
rítjuk a törzs könyv adatait.

Milyen legyen a törzs könyv szerkezete? - Minden növendék
részére néhány üres oldalt hagyunk a törzskönyvben, nehogy esetleg
a HI-ad vagy IV-ed évben már máshová kelljen az egy és ugyanazon
növendékre vonatkozó adatokat jegyeznünk, mi az áttekintés gyorsasá-
gát gátolná?

A törzs könyv adatai volnának: 1. sorszám; 2. név; 3. születés
"helye és ideje; 4.' vallás; 5. nemzetiség; 6. a nyelvismeretek; 7. a
szülőkre vonatkozó adatok; 8. a község geographiai, ethnographiai
viszonyai; 9. a növendék eddigi tanulmányai; 10. pályaválasztása ; ll.
hivatást árul- e el pályája iránt vagy csak külső okok kényszerítő hatása
alatt lépett a tanítói pályára? 12. mely tárgyat tanul örömmel, s melyet
fog föl és ért meg kevésbbé? 13. dal, zene mily hatással vannak lelkére?
14. rajzban, festészetben, kézimunkában kiváló an ügyes e,. közepesen
vagy csak alig? 15. minők az anthrop. mérések eredményei? 16. kecse-
sen, tetszően vagy lomhán mozog, jár, kél- e? 17. milyen a megfigyelő
'képessége, rnerrroriája, fantáziája? 18. milyen az ítélő képessége? 19.
milyenek vágyai, hajlamai, indulatai? 20. hogy vélekedik tanárairól, mint
nyilatkozik társairól; 21. milyennek tervezi aEDCBAjö v ő t; 22. általában egész
ténye idealisztikus-e vagy realis r

A tanári gyüléseken tárgyaItassanak is az adatok! Az egyes taná-
rok más és más oldalról való megfigyelése egybevetve, hű képét nyuj-
taná a tanulóknak, mert régi közmondás, h o g y t ö b b szem többet lát.
Ha helyesen figyeljük meg a növendékeket, helyes útmutatást is adha-
tunk nekik a gyakorló-iskolai gyermekek megfigyelésére.

A törzskönyv adatai fegyelmi célokra is felhasználandók.
A gyakorló-iskolai tanulók tulajdonságainak tanulmányozásánál:
Az iskolába először jö v ő - hat éves kis gyermeket szemügyre vesz-

szük. Megfigyeljük járását, . testtal tását vizsgáljuk; vajjon bátran köze-
ledik-e felénk, bizalmasan avagy félénken; kérdésünkre értelmesen felel-e,
vagy egyátalán felel-e? Minő a ruházata s a külseje?

A tanítás kezdetén foly tat juk a megfigyeléseket, s az adatokat
bevezetjük a törzskönyvbe.

Személyi adatok volnának: a gyermek neve, születésének helye
és ideje, vallása, nemzetisége, anyanyelve, temperamentuma, különös
hajlamai a jóhoz vagy rosszhoz, modora, viselkedése, szorgalma, felfo-
gása, emlékezőtehetsége, szolgálatkészsége stb-stb. - Talán mondanom
sem kell, hogya gyermek tanulmányozásában nem lehet magunkat a
véletlenre bízni, hanem tervszerűen, sok előtanulmány után kezdjünk
hozzá, különben kevés eredményt várhatunk munkánktól. Kiterjesztjük
a szernélyi adatok gyűjtését a gyerme.k házi életére is. Visszamegyünk
az adatok gyűjtésében egész a gyermek születéseig és összegyűjtjük sok
tapintattal azon mozzanatokat, amelyek hat év alatt a gyermek életé-
ben előfordultak.

Ami a gyermek tudattartalmának megvizsgálását illeti, arra nézve
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igyekezzünk megnyerni a gyermek szivét. Ő kiérzi hangunkból, leolvassa
arcunkról, hogy őszintén szeretjük-e vagy csak ámít juk ? Ha szeretetünk
igazi, akkor mnnkánk meg van könnyítve. A megfigyelésekkel nem kell
a gyermeket zaklatni; észrevétlenűl tegyük a megfigyeléseket, nehogy
alakoskodjék és félrevezessen bennünket.

Miként tanulmányozzuk a gyermeket az év folyamán?
Az I. és II. éves képzőintézeti növendékek közül pl. 3 -3 bemegy

a gyakorló· iskolába napoként 1/28-8-ig, lj22-2-ig, (a Ill. és IV. évesek
gyakorlati tanítás alkalmával), kiválaszt magának megfigyelésre egy
gyermeket. Azt nyájasan megszólít ja, megkérdi nevét, korát, születése
helyét, apja-anyja nevét, testvérei számát, mikor jött fel iskolába, hánya-
dik osztályba jár, melyik tantárgyat kedveli leginkább, melyiket fogja föl
gyorsan, melyiket nehezebben, hogy készűlt a leckére, hogy felel a hozzá
intézett kérdésekre; mikép viseli magát, míg tanítónője nincs az osz-

. tályban stb.-stb. Magától értetődik, hogy a felsorolt, kérdéseket meg nem
oldhatja a tanítónövendék egy, de két félóra alatt sem, hanem jó ideig
pl. 6-8 hétig állandóan megfigyelése tárgyául választja ki ugyanazon
növendéket és anélkűl, hogy az sejtené, tegye meg magában észrevéte-
leit a gyermekről, mikor az utcán látja játszani, mikor iskolába jön,
mikor az udvaron jár-kél. A növendéket támogatják munkájában a peda-
gógia és egészségtan tanára, valamint a gyakorló-iskola vezetője is. Még
hátra volna a tapasztalatok rendszerbe foglalása, és ami igen fődolog a
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 éves gyermekek testi és lelki élete közti hasonló
és merőben különböző vonások egymás mellé állitása.

A gyakorló-iskola növendékeiről is törzskönyvet szerkesztenénk,
mely hasonló volna a tanítónövendékek törzskönyvszerkezetéhez. Részt
vennének vezetésében mindazok, kik az adatok összegyűjtésévei fáradoz-
tak. Nevezetesen: a pedagógia tanára, a szaktanárok, a gyakorló-iskola
vezetője, és a tanítónövendékek. A gyűjtött adatokat pedig nem kiki
maga vezetné be a törzskönyvbe, hanem az összefoglalt, végérvényes
tapasztalatok kellőkép rendezve és tisztázva volnának bevezetendők a
törzskönyvbe egy-egy IV. éves tanító-növendék által.

4. Tudo-nányes célú kisérletek, vizsgálatok végzése kivánatos.
Csakhogy e kisérletek eredményes megtételére még hiányzanak az esz-
közök és azok használati módjának ismereteivel magunk sem birunk; ezt
előbb meg kellene valahol tanulnunk, talán nyári, továbbképző kurzusokon.

5. A tanítónövendékeknek a gyermekek tanulmányozásába való
bevezetésére a test- és lélektan előadása. nyujt alkalmat.

6. Az 1. és a II. éves növendékeket közös teremben előkészítenők
időről-időre a megfigyelésre, hogy egyengetett, sima uton, tervszerüen
haladhassanak már egész biztonsággal előre. A növendék önrnunkássá-
gának azonban tért kell engednünk, nem szabad őt korlátoznunk eredeti
eszméi, föltalálo képessége megnyilatkozásában.

Ne feledjük, hogy mi csak a keretet nyujtuk, melynek számára
kiki maga van hivatva a képet saját lelkének egyéni vonásai szerint
megfesteni.

A kapcsolatot megállapíthatjuk a lélektani okatás és a gyermek-
rnegfigyelés között,. ha . a lélektanban tanultakat átvisszük, alkalmazzuk
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a kis gyermekekre is. Például beszélgetés, a gyermekkel való társalgás
közben megtudjuk,ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAm ily tartalmuak és számuak képzet ei ; miképp tudja
azokat elméjében rendezni, társítani? Hiányos vagy nem tiszta fogal-
maikat világosakká tesszük. Kikémleljük ítélőtehetsége erejét és követ-
keztető tehetségét. Hogy ily eljárással, kémlelő, kutató célunkkal meny-
nyit használunk a szerit ügynek, azt hangsulyoznunk s ern kell.

7. A képző-intézet I. és II. éve- növendéke úgyszólván maga is
gyermek; kedveli a sok szabad mozgást, játékot, dalt, zenét, engedjük
hát őket- mennél gyakrabban a gyakorlóiskolai növendékek körébe.
Gyüjtsön kiki maga köré néhányat az udvaron. álljon velök szóba,
tanítsa játékra, daloljon, játsszék velök, meséljen nekik, hogy azok meg-
szeressék és ragaszkodjanak hozzá. A kölcsönös szeretet bizalmat fog
ébreszteni a xis gyermekben és önkentelenül föltárja lelkét a vele szi-
vesen foglalkozónak. Talán említenem sem kell, hogya jó példaadásban
a növendék előtt járjunk; kérdéseivel el ne utasítsuk, gyüjtött anyaga
iránt érdeklődjünk, a kiváló szorgalmas munka méltánylását az egész
növendék-csoport előtt itt-ott egy-két rövid szóval el ne mulasszuk.

A megfigyeléseknek mind a .négy évfolyamon kell tartaniok; a g y ü j-

töttanyagot egy arra kijelölt órán az 1. és II évesek, a birálati órákon
a Ill. és IV. évesek a szaktanárral es a gyakorló-iskola vezetőjével
együtt állapítják meg.

8. A növendékek a gyakorló-iskola törzskönyvének szerkesztésében
is vegyenek re szt.

9. A növendékek a tudományos célu megfigyelésekbe majd csak
akkor vezeteridők be, ha már ismertek lesznek a tudományos cél eléré-
sére szolgáló eszközök s azzal hosszas gyakorlat altal tökéletesíthetjük
magunkat, hogyha az idő rövid volta miatt nem is a mi intézetünkbeo,
de majdan saját iskolája növendékein kiki tehessen ilynemü tudományos
megfigyelést.

10. Nyisson a kormány gyermektanulmányozás céljából kurzust a
nagy szünidő alkalmával. E kurzus látogatására kötelezze első sorban
a pedagógi ka tanárait s a gyakorló-iskola vezetőit. A kurzuson a leg-
kitünőbb gyermeknevelők legyenek az előadók.gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A ta n á r t ' te s tü le t vé lem é n ye : ' 1. Kivánatos volna, hogy az E g ye -

sület állapítsa meg: miként történjék a tudományos, miként a gyakorlati
megfigyelés, hogy a fontos munka egyöntetü legyen.

2. A 3. ponthoz még felveendő: Szereti-e a növendék a kézimun-
kát, az éneket? Tud-e mesélni ? Tud e költeményeket s ki a kedvelt
költője? Komoly vagy tréfás olvasmányokat szeret? Járt-e szinházba ?

3. A kép. növ. tudományos megfigyelése szükséges, de a gyak.
isk. növ. tudományos megfigyelése felesleges, szinte lehetetlen.

A törzskönyvbe még felveendő: Milyen a növendék ruhája: egy-
szerü vagy diszes ? Milyen kalapot kedvel? Hogyan fésülködik? Milyen
a megjelenése, modora r Szereti-e a mulatságokat? Hány hangversenyen,
mulatságon volt? Milyen szindarabokat látott, milyet szeretne látni?
Szerepelt-e, vagy ha nem, szereme-e szerepelni? Járt-e társaságba?
Kik a legjobb barátnői ? Családján kivül kikkel levelez? Szeret-e levelet
irni? Társnői közül kit szeret legjobban? Milyen a magatartása társnői

Magyar Tanítöképaö. 15
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vel szemben? Szivesen segít-e nekik? Melyik tantárgyat szeréti leg-
inkább? Milyenek a könyvei, füzetei) Szekrénye, fiókja rendes-e? Ágyát
rendben tartja-e ?gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Ali . ta n í tó ké p ző - in té ze t , B u d a p e s te n .ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A tanárkar üdvözli az egyesületet, hogy ezen, még most fejlődő,
de a szakszerii pedagógiába mélyen belevágó kérdést programmjába
vette, még pedig oly módon, hogy minden tanártestületnek módjában
van idevonatkozó nézeteit kifejezni.

A küldött kérdések taglalására nézve a kar még most tartózkodó
álláspontot foglal el, mit a kérdések kétes pontjai okadatolnak.

Azonban lát módot arra, hogyagyermektanulmányozás a képzők
pedagógiai szellemét és munkásságát megtermékenyí.tse. A- tanárkar
szükségesnek tartja, hogy minden képző szervezetten állapítsa meg:

a ) mily módon lehetne a növendékek figyelmét mentül jobban
ráirányítani a gyermekek tanulmányozására ;

b ) az antropologiai és psychologiai ismeretekkel mi mó íon lehet e
kérdést mentül gyümölcsözőbb kapcsolatba hozni;

c ) mily módok kinálkoznának arra, hogya növendék már az inté-
zetben impulzust nyerjen az ez irányu tanulmányra, hogy kimenvén,
legalább adatgyüjtéssel, az életben is szolgálja ezt az ügyet.

d ) Keresse módját minden intézet, hogy valami módon megkezd-
vén a gyerrnektanulmányozást, egy módszert próbáljon ki, ide vonat
kozó tapasztalatait tegye közzé ; e módszerek vitattassanak meg s igy
egységesebb vélemény remélhető a gyermektanulmányozás módszere
tekintetében. .

XVIII.

Ró n i . ka th . ta n í tó n ő ké p zö , P o zs o n y.

A tanártestület a "gyermektanulmányozás" eszméjét helyesnek
találja, de helyteleníti, hogya' növendékek aprólékos kisérletezések tár-
gyává tétessen ek.

Sc h w a r z G a b r ie l la különvéleményét beterjeszti. E különvélemény
a következő:

1. A gyermek tanulmányozásánál az anthropologiai és, pedagógiai
célokon kivül ethikai célt és a keresztény humanizmus célját, mint külön
célt kell kitüzni.

A reánk bizott gyermeknek ne csak testét fejlesszük, ne csak lelki
tehetségeit képezzük, agyát ismeretekkel gazdagítsuk, hanem természe-
tét hajIítsuk.

Fontos dolog a gyermek természetének ismerete. Sok esetben rnin-
den eszközt föl kell használnunk, hogya gyermek természetes fejlődését
elősegítsük. Ismét sok esetben gátlólag kell befolynunk a fejlődésbe, sőt
még gyógyítólag is. A nevelés, az igazi ker. kath. nevelés munkája
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abban áll, hogy a gyermek emberi és természetadta méltóságát alkotó
összes testi, egyéni, erkölcsi és vallási képességeit ápoljuk, gyakoroljuk,
fejlesszük, erősítsük és nemesítsük. Célja a ker. nevelésnek pedig képezni
és mindazon képességgel ellátni a gyermeket, melyek által földi életében
hazájának és hivatásának lelkesenZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAs z o lg á l ugyan, de a hitből fakadó
erőtől áthatva, mennyei rendeltetésére is előkészül.

2. A tanítóképző-intézet a pedagógiai tanítás kiegészíréseül tekintse
a gyermek tanulmányozását; azaz inkább a lélektan tanítását építse a
gyermek-psichologia alapjára.

3. A tanítóképző-intézetbe lépő növendékek ugyszólván még gyer-
mekek, egyéniségük alapos ismerete munkánk sikerére nézve is igen
fontos és szükséges.gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

a j Belépéskor az arnugy is bevezetendő személyi adatokat kiegé-
szítjük testi fejlődésükre (nagyság, suly, erő stb.), főleg szernbeszökő,
sajátos ismertetójegyeikre vonatkozó adatokkal. Pi. erős, szurós tekintet,
előrenyúló homlok, mélyenEDCBAfekvő szem stb.

b ) Ezen adatokat az iskolázás idejében tapasztalt megfigyelésekkel
kiegészítjük, a fejlődéssei járó megfigyelt változásokat és jellembeli
megnyilatkozásokat bevezetjük.

E cél elérésére a "törzskönyv" veze tése nélkülözhetetlen.
A tö rzskönyv rovatai (minden rova t 10, havon kinti bevezetésre

szolgáló beosztá~sal)· ezek legyenek:
1. Testalkat. (Amennyiben ez a lelki életre befolyhat.)
2. Családi viszonyok, előbbi neveltetésének körülményei. (Milyen

intézetbe járt? Milyen valláserkölcsi oktatásban vo lt része?)
3. Szellemi képessége és előmenetele az egyes tantárgyakban.

4. Képzeletvilága. egyéni érzelem- és akararnyilvánítása az iskolá-
ban és az iskolán kivül.

A bejegyzéseknek valódi értéküeknek és pontosaknak kell lenniök.
A tanítási év végéve l röv id jellernrajzzá foglaltassanak össze.

A törzskönyv adatait okmányok, kérdések és főként megfigyelések
alapján állít juk össze r , de tanításközben bejegyzést nem kell tennünk,
csakis előadás után, a kelet pontos odairásával.

A tanári értekeztereken minden bizonnyal tárgyaltassanak a gyüj-
tött adatok. A megfigyelések megbeszélése, összehasonlítása itt tör-
ténjék; természetesen csakis olyan tanerők. szólhatnak a dologhoz, kik
a növendékekkel állandóan foglalkoznak. A helyesen és pontosan veze -

tett törzskönyv fegyelmi célokra folhasználható. Nagyon sok hibának,
vétségnek minősitett cselekedet lel ilyrnódon majd természetes, megért-
hető magyarázatot.

4. A gyakorló-iskolai tanulók egyéni tulajdonságait természetes és
mesterséges, jobban mondva tudományos módon vizsgál hat juk meg.

A természetes eljárás a gyermek tetteinek, gondolkodási módját jel-
lemző mondásainak, indulat- és akaratnyilvánulásának észrevétlen meg-
figyeléseben áll és a g y a k o r ló iskola tanítója eszközölje. Ugyancsak a
gyakorló-iskola tanítója végezze a tudományos tanulmányozást. Csopor-
tos kérdéseket állítson össze, pl.
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Ki hallott már valamit a jó Istenről? Melyikőtők tud imádkozni?
Dalt énekelni? Hányszor voltak templomban?

Ki volt falun, városban, hegyen, erdőben? Ki látott nyulat, őzet stb. ?
A nyert feleletekből rövid statisztika állíttassék össze. Emléztessen

be a tanító néhány szót, ki tanulja és hány meg leghamarabb. Hány
tartja meg legtovább? Találtasson hangokat Vizsgálja meg, hány gyer-
mek érti meg a halk beszédet. Hány rezdül össze a váratlan zajra? S i. t.

Belépéskor a szülőktől kérdezzünk ki egyetmást a gyermek ter-
mészetéről, hajlamairól, testvéreivel szemben mutatott viselkedéséről,
hazudik-é, indulatos-é, szeret-e játszani? Az adatok bevezetendők és
hozzáirandók a további megfigyelések.

Törzskönyv itt is vezettessék. Vezesse a gyakorló-iskola tanítója,
segédkezzenek a tanítójelöltek is.

5. A fentebb jelzett tudományos kisérletek azonban csak szük korlá-
tok, a gyermek megerő1tetése nélkül eszközölhetők. Egy és ugyanazon
növendéket nem szabad többféle kisérletnek alávetni. Erjük be egy elért
eredménnyel. Ideges gyermekkel nem kell kisérletet végezni. Sok kép-
zetet ne erő1tessünk.

A tanítójelöltek éppen olyan módon vegyenek a gyermekek tanul-
mányozásában részt, mint a gyakorlati tanításban. Hospitálásokalkal-
mával figyeljék meg a gyermekek viselkedését, kérdezési módjukat,
értelmi képességüket és erről is tegyenek följegyzéseket.

6. Előkészítésüt a tanítónövendék a szünetek alkalmával, játék
közben figyelje meg a gyermeket. Ezt az l-sőEDCBAé v fo ly a m hallgatója, ki
még maga is gyermek, tegye meg már. Megfigyelések eseteit a nevelés-
tani órákban a magyarázás kiindulási pontjául lehet fölhasználni.

7. Az l-ső évfolyamnak főleg az intézetben lakó tanulói kaphatnak
időnkint megbizást, hogy be levegyü lve a Kicsinyek játékaiba, megfigye-
léseket tegyenek és észleleteikét följegyezhessék. A künnlakók utasítan-
dók kis testvérkéik tanulmányozására; a gyüjtött anyagot a neveléstani
órán megbeszélik. A többi három évfolyarn tanulói is ilymódon, de már
inkább tanulásuk közben tanulmányozzák a gyermekeket. Összehasonlítás,
megbeszélés után az adatok szintén följegyeztetnek.

8. A Ill-IV. évf. tanulói már egész csoportokat figyeljenek meg:
pl. az l-ső, II-ik osztálybelieket. Tapasztalataikat jegyezzék föl mód-

szeres csoportokban, pontosan; hasonlítsák össze megfigyeléseiket ; álla·
pítsák meg a valódi tényállást.

9. A Ill-ad éves tanítónövendékek már a törzskönyv veze tésében

is részt vehetnek. Megfigyeléseik eredményét közöljék a gyakorló-iskola
tanítójával. Az egyes rovatokat is vezethetik.

10. Kisebb és könnyebb tudományos vizsgálásokat is eszközölhetnek
a tanítónövendékek a megfigyelésre kijelölt 2 -3 növendéken, A gyak.
isk. tanítója, a már általa is megejtett vizsgálást adja föl a tanítójelölt-

nek, hogy meggyőződjék. helyesen teszik-e meg kisérleteiket a tanár-
jelöltek ? Ha netán a tanítójelöltek tapasztalatai eltérnének a gyakorto-
iskola tanítójának szerzett tapasztalásaitól, keressék az eltérés forrását
és okát, esetleg ujabb kisérleteket tehetnek.

ll. A tanító a lehetőségig érintkezzék a szülőkkel, Tapintatosan
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figyelmeztesse azokat is gyermekeik megfigyelésére. Kérje őket, jegyez-
zék föl ók is .tapasztalataikat őszintén, hiszen édes gyermekük érdeké-
ben, boldogságáért teszik. Mondják el nyiltan, leplezetlenül gyermekeik
jó, rossz, sajátságos tetteit, tulajdonságait.

A szülők társadalmi állásának, családi életének, egészségi állapo-
tának alapos ismerete is nagyban elősegíti a gyermek-psichologia meg-
teremtését.

XIX.gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

E v. r e f. ta n í tó n ő ké p ző , D e b r e c e n .

A gyermeklélektant mai fejlettségében még nem tartja alkalmasnak
arra, hogy az általa eddig használt módszerek bizvást használhatók vol-
nának tanítónövendékek által. Eredményei is oly kétségesek és egyszer-
smind ellentmondók. A rendszeres tanulmányozásra nem is nyujthat
időt a képző-intézet a maga növendékeinek. Egyelőre eleget tesz, ha az
alkalmi megfigyelésekre buzdít ja azokat; s megfigyeléseiket lélektanilag
elemezteti. A gyermek iránt az érdeklődés felkeltésére ez is elég.

XX.

Ró m . ka th . ta n Í ló ké p ző Zn tize t , e s ik-So m lyó .

1. A gyermektanulmányozás elé az általános tudományos (anthro-
pológiai) és gyakorlati (pedagógiai) célon kivül kitüzendő még a gyer-
mekek testi és lelki megfigyelésének módszere.

2. A tanítóképző-intézet általában, mint iskola, a gyermekek (ifjak)
tanulmányozásában ugy vegyen részt, hogy figyelje meg a gyakorlo-
iskolában a tanulók összes lelki és testi erőit; készítsen jegyzeteket az
állandó alapvonásokról. A megfigyelést (szünet alatt) a játékoknál is
végezze.

3. A törz skönyv vezetése lehetetlenné teszi a tanító didaktikai és
pedagógiai működését,

4. A gyakorlóiskolai tanulók egyéni tulajdonságainak tanulmányo-
zásánál a. tudattartalomraZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAf o r d í t s e n gondot a tanító; de törzskönyvet
vezetni a nevelői cél és didaktikai cél rovása nélkül nem lehet.

A mérések nem ajánlatosak.
5. Tudományos célu vizsgálatok (kisérlet) a tanítónövendékeken

és gyakorlóiskolai tanulókon nem végezhetők.
A tanítónövendékek a gyermekek tanulmányozásába bevezetendők,

megfigyelések és gyermekpszichológiai művek tanulmányozása által.
6. A IL, Ill. és IV. éves növendékek mindnyájan felváltva végez-

zenek megfigyeléseket a lélektan és módszertan tanára vezetése alatt.
7. A lélektani órákon a megfigyelésekről beszámol a növendék.
8. A II., Ill. és IV. éves növendékek naplót vezetnek s ebbe be-

jegyzik észrevételeiket.
9. A gyakorlóiskolai tanulók törzskönyvének szerkesztésében a

tanítónövendékek nem vesznek részt.
10. Az ifjuság idejét és erejét a tudományos célu tanulmányozás ok

tul haladj ák.
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A n y e l v t a n i és m a t h e m a t i k a i műszók e g y ö n t e t ű s é g e .

Különböző foku tanintézeteink közt a tanítóképző intézetek mutat-
ják a legsajátságosabb fejlődést. Mindeniknek megvan ezek közül a
helyi viszonyokban, vagy az illető fentartó testület tradiciójában rejlő saját-
ságos jellemvonása. Az egyes tanítóképző intézeteknek sajátságos szellemé-
től eltekintve; minden tanítóképző intézetben más és más az egyes tantár-
gyak tanításának módszere. Pedig ha valamely fokú iskolának fontos
követelménye, hogy az egyes intézetek ugyanazon tantárgy tanításában
ugyanazt a módszert köv essék , úgy első pillanatra is tisztában lehetünk
'az iránt, hogya módszer egyöntetüsége épen a tanítóképző-intézetekre
nézve a legfontosabb, mert ezek olyan ifjakat nevelnek, akik egykor
maguk is tanítanak és nevelnek.

Mindenek előtt rámutatok arra a tényre, hogy jelenleg még a tan-
terv egyöntetüsége is csak remény s még ez időszerint az ország külön-
féle jellegű képzóintézeteiben többféle tantervet alkalmaznak, de még ha
teljesen egyöntetű volna is a tanterv az egész országban, még akkor
sem volna biztositva az egyes tantárgyak tanítása módszerének egyön-
tetüsége. Minden tantárgy körében van több vagy kevesebb jelentősége
a módszer egyöntetüségének, de azt hiszem, hogy abban mindnyájan
egyetértünk, hogy a módszer egyöntetüsége a nyelvek és a mathema-
tika tanításában a legégetőbbZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAs z ü k s é g .

Még a tanítók specialis érdekeinél fogva is van fontossága, mert
az egyik képzőintézetból a másikba átlépő tanulóra nézve nagy nehéz-
séggel jár már maga az a tény is, hogy az uj intézetben legtöbb esetben
egészen más nyelvtani és mathematikai műszókat hall. De még ennél is
nagyobb nehézséget okoz az a körülrnény, hogy az uj intézetben ugyan-
azt a nyelvtörvényt, vagy mathematikai szabályt más elvi alapokon
magyarázzák meg. A tanulás az előbbi intézetben szerzett nyelvtani és
mathematikai "hibás" ismereteit lomtárba teheti és kénytelen hozzáfogni
az uj és "helyesebb" elvek és ismeretek elsajátításához, ami ránézve
nagy időveszteséggel jár, s annak a veszedelemnek is ki van téve,
hogy amit még előbb világosan tudott, most már csak homályosan sejti,
vagy épen semmiképen sem tudja.

Annálfogva azonban, hogy a tanítóképző-intézetek közt a tanítók
vándorlása, egyik intézetból a másikba való átlépése nem ölt olyan mér-
veket, mint ezt a középiskoláknál láthatjuk, első pillanatra a módszer
külömbözőségéből származó veszedelem nem Játszik nagynak. De mikor
tanitóképző-intézetekről beszélünk, más magasabb szempontokra is keIl
ügyelnünk, s épen ez az, amire itt rá akarok mutatni, Ugyanis a tanító-
képző-intézetek növendékei nem pusztán ismeretszérzés végett tanul-
ják az egyes tantárgyakat, hanem egyszersmind ama gyakorlati célból
is, hogy amaz ismereteket egykor mint tanítók fogják tanítani. Már
pedig az ugyanazon tantárgyat különböző elvek és módszeres fogások
alapján tanító tanférfiak a tanulók előhaladásának sikerét kockáztatják
az elemi is k o lá b a n . Csak az olyan községekben nem jár ez veszedelem-
mel, ahol ugyanaz a tanító vezeti elejétől végig tanítványait. Azonban az
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olyan községekben és városokban, melyekben osztott iskolák lévén, a
tanulők egyik tanító kezéből a másik tanító kezébe mennek át évről-
évre, az ugyanazon nyelvtünernényt, vagy mathematikai műveletet más
elvi alapon megmagyarázó tanítóval szemben az elemi iskolai tanulók
igen nehéz helyzetben vannak', mert az elemi iskolai tanulóban a fogal-
mak és elvek tisztázása még nehezebb és az eredmény még kétsége-
sebb, mint középfoku iskolákban, vagy a tanítóképző-intézetekben.

Már pedig kevés olyan község vagy város van hazánkban, ahol
a tanirók ugyanazon tanítóképző-intézetből kerűltek ki. Ezek pedig mind-
nyájan saját képzőintézetük módszerét hozván magukkal és az ott tanult
terminus technikusokat alkalrnazván, az összevisszaság állandóan meg
van, s ennek a tanulok előhaladása vallja kárát.

Ebben az irányban egyedüli célhoz vezető eszköz épen ezért az
volna; hogy különösen az említett lantárgyak tanításában a képzőintéze-
tek állapodjanak meg valamely egyöntetű eljárásban.

Azonban akik a nyelvtani és helyesirási rendszerek mai állapotát
ismerik, előre látják, hogy ezen feladat igen nehezen oldható meg, mert
nálunk tulajdonképen minden nyelvtaníró egyszersmind külön nyelvtani
rendszer megalkotását is célul tűzi ki. Ennek oka pedig abban kere-
sendő, hogy a magyar nyelvtan rendszere még nem alakult ki úgy, mint
a latin, vagy német nyelv rendszere. A magyar és német nyelv taní-
tásának összhangzatosságát pedig ezen két nyelv rendszerének nagy
különbözősége neheziti meg. Sokkal könnyebben volna egyöntetűség
behozható a mathernatikában mind a műszókat, mind a tételeknek azo-

.nos elvi alapon való megmagyarázásat illetőleg.
Nem ártatom magamat azzal, hogy ez a .kisérlet már a közeljövő-

ben teljes eredményre fog vezetni, de azon nagy haszonnál fogva, melyet
az elemi iskolák ezzel nyernének, tanítóképzó-intézeteink méitán tüzhet-
nék ki állandó törekvésük tárgyává.

Mindenesetre az idők jelének veszem, hogy a hajdumegyei tanítók
Gönczy-egyesülete egyik felolvasásom kapcsán kimondotta, h o g y mivel
a nyelvtani és mathernatikai m ű s z ó k egységesítését az egész országban
nehezen keresztülvihetőnek tartja, megkisérli ezeknek a hajdumegyei
elemi, iskolákban egyöntetüvé tételét, egyszersmind együttműködésre
hívta fel a hajdumegyei középiskolák tanárait magábanfoglaló debreceni
tanári kört, hogy az, egyöntetüséget az elemi és középiskolákban együt-
tes munkával vigyék keresztül.

Mikor tehát ezt az eszmét a tanítóképző-intézeti tanárok közlönyé-
ben felvetem, teszem ezt azon meggyőződésből, hogy én anyelvtannak
és a mathematikanak összes tanítóképző-intézeteinkben egyöntetüen való
tanításától eme tantárgyaknak az összes elemi iskolákban egyöntetű
módon valo tanítását remélem

Debrecen.gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
D r . B a r c s a J á n o s .
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A tanítóképzésről és a tanítéképző-íntézetekrdl.
- Az 1902-1903. évi értesítők ismertetése. -

A kőszegi szent Domonkos-rendi apácák vezetése alatt álló
r. kath. tanítónőképző-intézet értesítője az 19°2-19°3. isk. évről.

A tanév rendes lefolyású volt.
A tanári testület 11 tagból áll,
Statisztikai adatok. A négy osztályba beiratkozott 112 növendék.

Vallásra nézve: r. k. 108. Ág. hitv. ev. 4.gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA t : in té ze tb e n 36 m a g á n ta n u ló va n !

A végzett tananyag az állami tanterv keretében mozog.
A tanítás eredménye: I. oszt. a j szorgalom: e r n ye d e t le n o (!),

kitartó 25, kellő 3; b ) magaviselet: dicséretes 28; e j általános osztályzat:
kÜ ü n ő 6, jeles 17,ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAJ Ó 4; elégs. 1. II oszt. a j szorzalom : ernyedetlen 1,
kitartó 19, kellő 3; b ) magaviselet: dicséretes 14, jó 8, .szabsz. 1; e )

általános oszr: kitünő 5, jeles 9, jó 9. Ill. oszt. a j szorgalom : ernye-
detlen 2, kitartó 23;EDCBAbJ maga viselet: példás 4, dicséretes 18, jó 3; e )

általános oszt. kitünő 2, jeles 10, jó 13. IV. oszt. a ) szorgalom: ernyedetlen
5, kitartó 28, b J magaviseletre: példás 5, dicséretes 28, e j általános
osztályzat: kitünő 10, jeJe~ 16, jó 6, elégséges 1.

A képzőintézeti növendekek a képzővel kapcsolatos 6 osztályú
elemi iskolában gyakoroltak magukat a tanításban.

A képesitő vizsgálat rendes lefolyású volt. Kiadtak 35 tanítónői és
egy munkamesternői oklevelet.

A felső nép- es polgáriskolai képesítő vizsgálat ról annyit jelez az
értesítő, hogy az "fenyesen sikerült. "

Az egészségügy kifogástalan volt.

XXTII.

A losonci m. kir. áll. tanítóképző-intézet értesítője az ,

19°2-19°3. isk. évről.

Szerkesztette: Za yze n D é n e s , igazgató.

A tanév alatt semmi különösebb esemény nem fordult elő.
A két felső osztály tanári vezetés alatt Salgó-Tarjánba és Somoskőre

tett kirándulást.
A tanári kar 14 tagból áll. Ru s z Vikto r nyugdíjba lépett 3390 K

illeték kel.
Statisztikai adatok. A növendékek létszáma a tanév végén 102.

Anyanvelv szerint: magyar' 70, német 11, tót 21, román 1 ; vallás szerint:
r. k. 53, g. k. 4, ágo h. ev. 33, ev. ref. 9, izr. 4. Az zn té ze tn e k II

'm a g á n ta n u ló ja va n . (1 )

A könyvtárak es szertárak a rendes keretben gyarapodtak.
Az internátusban jelenleg csak 39 növendék volt elhelyezhető;
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amint azonban az uj épület berendeztetik, 80 tanuló kaphat bentlakást.
Közli az értesítő az internátusi rendszabályokat.

Az intézetbe fölvett növendékek közül 94 ingyen étkezésben részesült.
Egy-egy tanuló ellátása átlag 132 K került.. Az internátus költségeire
11880 K engedélyeztetett.

Az önrnunkásság fejlesztésére a tanári kar 5 pályadíjat tűzött ki.
A tanítás eredményét aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAk ő v e t l e z ő kimutatás tünteti fel.
Ernyedetlen 1. o. 4, II. o. 5, Ill. o. 5,EDCBAIV . o 13, összesen 27.
Kitartó 1. o. 15. II. o. 9, Ill. o. 9, IV . o. 7, összesen 40.
Kellő 1. o. 13, II o. 10, Ill. o. 8, IV. o. 3, összesen 34.
Változó 1. o. 0, II. o. 1, Ill. o. O,. IV . o. 0, összesen 1.
A Gönczy- kör a rendes meder ben folytatta számottevő munkásságát.
Az egészségi állapot elég kedvező volt.
A rendes lefolyású tanítóképesítő vizsgálaton 23 jelölt közül 22

nyert képesítést.
A intézetnek 1 - V. oszt. osztatlan gyakorlóiskolája van egy tan-

teremmel 1 9 (!) növendékkel.

X X IV .IHGFEDCBA

A m á r a m a r o s s z i g e t i m . k i r . áll. t a n í t ó k é p z ő - i n t é z e t é r t e s í t ő j e

a z 1 9 ° 2 - 1 9 ° 3 tariévről.

A tanári kar közreműködésével szerkesztettegfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAK o vá sy Z o ltán , igazgató.

Az év történetéből kiemelem, hogy az intézet 2266 Kértékben
zg e n ke l lem e s hangú uj orgonát kapott. Az év folyama alatt két növendék
halt meg.

A tanári testület 14 tagból áll.
Statisztikai adatok. Az ev végén vizsgálatot tett 131 növ. Vallás

szerint volt r. k. 71, g. k. 28, g. kel. 1, ev. ref. 37, ágo h. ev. 1, izr. 1;
anyanyelv szerint 125 magyar, 5 ruthén, 9 román.

A szertárak és könyvtárak a rendes mederben gyarapodtak.
Az internátusban 48 növendék lakott. Az' externátus is rendes

felügyelet alatt állott.
Az értesítő kivonatosan közli a tanítóképző "Házirend-szabályai"-t.
A segélyezést a következőképpen tünteti fel.
Ingyenes ellátásban (lakás, élelmezés) a köztartáson az év végén:

I. o. 6, II. o. 9, Ill. o. 14, IV. o 18. I

Ingyen élelmezés a köztartáson 8 Z év végén: 1. o. 7, II. o. 10,
Ill. o. ll, IV. o. 6.

Készpénz-segély, havi 6 korona az év végép: 1. o. 4, . II. o. 3,
lll. O. 2, IV. o. 4.

Segélyben nem részesült az év végén: I. o 18, II. o. 10, Ill. o. 9,
IV . o. 8.

Kiosztott segélyösszeg 18,447 korona.
A "Gönczy-önképző"-kör ifjusági .elnökének jelentése szerint a kör

működése dicséretre méltó.
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Az egészsegugy a lefolyt évben nem. mondható
A tanítóképesitő vizsgálat kifogástalanul folyt le.

vizsgázott, 6 jelölt félévi ujrakészülésre utasíttatott.
Az intézetnek hatosztályu osztatlan gyakorló-iskolája van 83

tanulóval.
Az . értesítőnek a következő része a három hetes szünidei tanítói

továbbképző tanfolyamról számol be teljes részletességgel. AkimUlatás
egy tiszta . tükör, amely a gondos s meleg ügyszeretettel
tanfolyamnak hű képét mutatja be az olvasónak.IHGFEDCBA

A p á p a i á l l a m i t a n í t ó k é p z ő - i n t é z e t é r t e s í t ő j e

i s k o l a i é v r ő l .

Az értesítő bekezdő jeles cikkét módszertani értekezés alakjában
"A magyar tőrténelern és alkotmánytan kapcsolatos tanítása a tanítóképző-
intézetben " cím alattgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAK ó 've s ku t i J e n ő tanár irta.

Az év történetéből kivonatolom az értesitőalapján a megboldogult
Szováthy Lajos igazgató ra vonatkozó életrajzból a következőket :

Szo vá th y La jo s .

Vajha hű tükrözői volnának e sorok a lankadatlan munkának,
mely az evek szám ával növekedő sikerben van megörökitve; tükrözői
a nemes szívnek, melyet a csalódások sérteni tudtak. de kifárasztani
az emberszeretet önzetlen cselekedetében sohasern l Tanuljunk örökké
élő lelkesedést, tanuljunk kitartó munkásságot: mert ezek ama titkok,
melyek az egyénnek _. kiváló sikerek elérése által - örömöt, köz-
becsülést szereznek, ezek ama fegyverek, melyek nép mívelő tökélyesbitése
által az édes haza felvirágoztatásában diadalt és méltó elismerést vivnak
ki a legmagasabb ügy, a népnevelés bajnokai számára.

Szováthy Lajos Miskolcon születeu, 1833. évi augusztus hó 26 án
egyszerü nemes szülőktől. Tanulmányát szülő helyén kezdte s ott végezte.
Az utolsó osztály végeztekor az alig 18 éves ifjut iskolai hatósága
segédtaní.óul és seniórul alkalmazta. A gyermek, ki ternetésekre járt,
tanított, senior '(olt és tanult, nem játékban, üres szórakozásban, de
kötelességteljésítés es munkaszeretetben emelkedett társai fölé Kenyerét
kereste s tanult, szorgalma. feddhetetlen erkölcse nagy kedvezményt
vivott ki számára. Megengedték, hogya következő tanév alatt theológiai
kurzus folytatása mellett a Szepességre mehessen, a nérner nyelv meg-
tanulására. A theológiát az 1854/5. tanévben kitünően bevégezte. D e

ő nem pap, hanem tanár akart lenni. S mikor mint helyette 3 tanár feltűnő
eredményt mutatott elő, a közgyűlés rábizta a gimnáziumra előkészítő
elemi- iskola vezértanítóságát. Majd a főiskola seniora lett.

Díszes, de terhes hivatal
Az a siker, amelyet a sárospataki elemi-iskola vezetésével elért s

az a keserü tapasztalata, hogya tanítói kar mennyire lankadt, s az
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önkényuralom alatt kétszeres fontossságu népnevelésügy mennyire
hanyatlik, rábírta őt az éppen felajánlott mező-csáthi két éves főtanítóság
(akadernika promotio) elfogadására.EDCBA

1861 .gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAé v derekán Szováthy összeszedte megtakarított filléreit és
bejárta Ausztriát, Bajorországot, Würtemberget, Badent és ahova leg-
szivesebben ment, a szabad Svájcot. Majd Bécsbe ten vissza shallgatta
a theológiát, Schimkótól,ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAR o tk o f f tó l, Lipsiustói s másoktól.

Bécsbe lépve az a kitüntető megtiszteltetés érte, hogy a m.-szigeti
széphirü ref. gimnázium tanárul hívta meg s midőn 10 hónap muiva
ez a meghívás ismétlődött, Szováthy M.-szigetre ment gimnáziumi tanárnak
1862-ben.

Kilenc évig tanároskodott Szováthy a m.-szigeti lyceumban sekkor
mint aki teljesen elkészült a nemes és a nagy hivatást betöltő tanító-
képző tanárságra, mint aki nemcsak minden ismerőse, előljárója, de
saját maga erős önbirálata szerint is valóban képes és érdemes arra, hogy
a néptanítók képzésében talaljon munkakört, annak a mélyreható nemzeti
és állami ügynek, hova szive lelke vonzván, annyi sikeres küzdelemmel
képezte magát, hol annyi gyakorlati eszméje vart megvalósulást, kérte
a vallás- és közoktatásügyi miniszteriumban tanítóképző tanárrá való
kineveztetését azon szakra, mely neki legkedvesebb tárgya, korunknak
leginkább fejlődő tudománya: a természettudományokra es a mennyiség-
tanra. Boldog emlékü közoktatásügyi miniszterünk, dr. Paul er T. 1871.
október 13-án nevezte ki a sárospataki állami tanítóképző rendes tanáravá.

Működése méltó feltünést keltett s elismerésúl 1876. julius 28 án
a m.-szigeti tanítóképző igazgató tanárává neveztetett ki; innen négy év
mulva ármánykodások következtében Lévára rendes tanárul s innen egy
év mulva a losonci tanítóképező igazgató tanárává lett áthelyezve.

Mint igazgató az intézet ügyeinek minden szálát kezében tartja.
Rend, tisztaság, csin, iz lés uralkodik egész intézetében mindenben, amit
tesz, amit igazgat; ebben felül nem mulható Derék takarékos gazda,
ki azt tartja: mindennap alkotni kell valami szebbet, jobbat. Átvarázsol
mindent, amit szebbé, célszerübbé tenni csak lehet.

Tanítványai legyenek kint vagy bent lakók, mind apróra is-
mertek előtte, tud róluk mindent, figyelemmel kiséri őket folytonosan.
Sohasem tudják, mikor lép be az "öreg" közéjök, s ezentúl meg vannak
győződve, hogy előtte titkot eltakarni lehetetlen. Jó szive sok kelle-
metlenséget, sok anyagi kárt okozott neki, de azért nemes érzelmei nem
változtak soha.

Nyilvános helyen mulatságokban ritkán jelenik meg részint nagy
elfoglaltsága miatt, részint természete nem engedi, de otthonában mindig
magyaros szivességgel fogad s vendégszeretete, jó szive, vidam hangulata
közelben meghódit mindenkit. Lelkes magyar, ki tüzel és lelkesít.

Kötelességszeretet, nemes sziv, haladásvágy jellemzik Ől. Láttam
férfikora delén ls látom most a már korban elébb haladtat, haja őszült,
de sem szive hidegebb, sem munkaszeretete s ereje lankadtabb nem lett.

Majd Láng Minály veszi át a szót a következőkben ; Felvettem
életed leirásat ebbe az értesítőbe, amint azt egyik kitünő tanítványod
megirta. Elődöm valál ebben az intézetben. A szervezés nagy munkáját
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te végezted, Alig jutottál nehéz vállalatod végére, elköltöztél oda, ahonnan
visszatérés nincsen. Szellemed nem halt, meg. Itt áll mi közöttünk oly
értékben, amilyent magának biztosított. En közelebbről nem ismertelek.
Egyszer Iehetem 1 /2 órán át társaságodban. Akkor volt az, mikor a minisz-
teriumban te nyugdíjazásod felfüggesztését, én meg a lévai állomáson való
meghagyásomat kértem. Szellemed jó, örökké élő hatást tett rám, Vég-
hetetlenül szeretted hivatásodat. Nem akartál távozni, habár ujra és ujra
érezted a hosszu és nagy munkában kimerült erőd megfogyatkozását.
Ember voltál te i s mint mi. Tévedhettél, hibázhattál, fájdalmat is kelthettél
környezetedben ; de azért mi, akik itt vagyunk, mint magasztos vállalatod
küldöttjei, nem azt őriztük meg, mi benned emberi gyarlóság vala, hanem
lelked jó tulajdonságait. Mindannyian igen jól tudjuk, csak az tökéletesedik,
ki embertársaiban a jót keresi, ezt utánozza hiven és önzetlenü!. Igaz
tisztelet, igaz benső megemlékezés száll lelkemből feléd. Legyen nyugo-
dalmad csendes! Feletted virraszt a mi tiszteletünk!

A tanítóképző tanári kara, élén az igazgatóval, nagy buzgóságot
fejt ki a tanítóképzés terén, A gyermekvédelem nagyobbmérvü megvaló-
sitására is gondol.

A tanári testület a hitoktatókori kivül 10 tagból áll.
Statisztikai adatok. Az év végén vizsgálatot tett r85 n. Vallás

szerint volt r. k. 4750fo, g. k. 0'5%, g. kel. 1'5%. ág. hitv. ev. 10'4%,
ev. ref. 34'go/0, izr. 5 ·2 0 /c . Beszédképesseg: magyarul beszél 1000f0,
csak magyarul 83'8%, németül 13'4%, tótul 1'5%, németül és tótul 1'3%.

A szertárak s könyvtárak ez évben is gyarapodtak.
Az internátusban 122 növ. lakott. Egy-egy növ. ellátása havi

25 K-ba került,
A bejáró tanulókat a miniszter és az ev. ref. egyházkerület pénz-

segítségben részesítette.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Á 'la m i segélyezésten részesültek:

200 kor. segítséget kapott

125" " ."
Az ev. ref. egyházkerülettól kaptak segélyt:

200 kor. segítséget nyert. 9 tanuló

140" "" 7
100" ".. 14 "

, 50" "" \ 6 "
Ováry Ferenc dr. országgyűlési képviselő is mintegy 1000 kor.

segítséget nyujtott az intézet árva s nagyon szegény tanulóinak.
Közli, illetve folytatja az értesítő a képző-int. tantárgyak tanításának

menetét havi részletekre feltüntetve.
A tanítás eredménye tárgyankint van kimutatva.
Az egészségügy kedvező.
A képesítő vizsgálat rendes lefolyású volt, 390kievelet adtak ki.
A 'intézetnek 1- VI. oszt. gyakorló-iskolája van 50 növendékkel.

19 tanuló
4

(Folytatása következik.)
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(Ötödik közlemény.)

A tanulás, tehát az emlékezésbeli eredmény lényegesen függ attól

is, mennyire szorgalmas valamely tanuló s különösen mennyire "tehet-
séges. "

Akiben ezen tulajdonságok mindketteje megvan, abból válhatik "jó
tanuló". Aki azonban ezen tanulói erényeknek csak egyikével dicseked-
hetik, az legfellebb a középszerüségig viheti, mig ha egyiköknek sincs
bővében, bizony csak "rossz tanuló" válik belőle, ami azonban még
nem zárja ki azt, hogy egyáltalán jó tanítóvá lehessen.

Hogy ez irányban is összehasonlítást tehessek, megkérdeztem
tanítványaimat, hogy kit tartanak ők maguk között hanyagnak, lustának,

illetőleg leglustábbnak és legszorgalmasabbnak ?
Sokan éppen nem örültek meg a kérdésnek, nagy részök némi

bizalmatlansággal nézett rám és a szemükből ki lehetett olvasni: Hogyan
legyünk rni egymás árulóivá?

Siker ült azonban mindenkit megnyugtatnom.
Kiesztottam a papirlapokat, amelyekre mindenkinek a saját osztá-

lyából 3 leglustább és 3 legszorgalmasabb tanulótársnak, illetőleg osztály-
társnak a nevét kellett felirnia, minden más megjegyzés, aláírás nélkül,
tehát titkosan.

Nemcsak arról biztosítottam tanítványaimat, hogy semmi szin alatt
nem fogom ellenük, vagy közülök csak egy ellen is felhasználni szava-
zataikat, sőt azt is megigértem, hogy lapjai kat az évvégi vizsgálatok
előtt egyáltalán meg sem fogom nézni. Viszont arra kértem őket, hogy
vélernényök nyilvánításakor iparkodjanak a magok személyes rokon-
vagy ellenszenvök ~szavát elnémítani, itéletöket tiszta meggyőződésök
alapján kimondani és a nem szorosan iskolai munka végzését nem a
szorgalmasság javára irni. '

Az eredményt a 238. és 239. lapon közölt táblázatban állítom össze.
A táblázatban a tanulók neve helyett ABC-t használok,

A nyert adatok megvizsgálásakor és összeh~sonlításakor feltünik,
hogy a felsőbb osztályokban, hol a tanulók jobban ismerhetik egymást,
jobban beletekinthetnek egymás lelkébe, eltérőbbek a vélemények, mint
az alsóbb osztályokban s általában a szorgalmasakra nézve /eltérőbbek
a vélemények, mint a hanyagokkal szemben.
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(Őtödik közlemény.)

A tanulás, tehát az emlékezésbeli eredmény lényegesen függ attól
is, mennyire szorgalmas valamely tanuló s különösen mennyire "tehet-
séges. "

Akiben ezen tulajdonságok mindketteje megvan, abból válhatik "jó
tanuló". Aki azonban ezen tanulói erények nek csak egyikével dicseked-
hetik, az legfellebb a középszerüségig viheti, mig ha egyiköknek sincs
bővében, bizony csak "rossz tanuló" válik belőle, ami azonban még
nem zárja ki azt, hogy. egyáltalán jó tanítóvá lehessen.

Hogy ez irányban is összehasonlítást tehessek, megkérdeztem
tanítványaimat, hogy kit tartanak ők maguk között hanyagnak, lustának,
illetőleg leglustábbnak és legszorgalmasabbnak ?

Sokan éppen nem örültek meg a kérdésnek, nagy részök némi
bizalmatlansággal nézett rám és a szemükből ki lehetett olvasni: Hogyan
legyünk mi egymás árulóivá?

Sikerült azonban mindenkit megnyugtatnom.
Kiesztottam a papirlapokat, amelyekre mindenkinek a saját osztá-

Iyából 3 Jeglustább és 3 Jegszorgalmasabb tanulótársnak, illetőleg osztály-
társnak a nevét kellett felirnia, minden más megjegyzés, aláirás nélkül,
tehát titkosan.

Nemcsak arról biztosítottam tanítványaimat, hogy semmi szin alatt
nem fogom ellenük, vagy közülök csak egy ellen is felhasználni szava-

zataikat, sót azt is megigértem, hogy lapjaikat az évvégi vizsgálatok
előtt egyáltalán meg sem fogom nézni. Viszont arra kértem őket, hogy
vélernényök nyiIvánításakor iparkodjanak a magok személyes rokon-
vagy ellenszenvök ~szavát elnémítani, itéletöket tiszta meggyőződésök
alapján kimondani és a nem szorosan iskolai munka végzését nem a
szorgalmasság javára irni. .

Az eredményt a 238. és 239. lapon közölt táblázatban állítom össze.
A táblázatban a tanulók neve helyett ABC-t használok.

A nyert adatok megvizsgálásakor és összeh~'sonlításakor feltünik,
hogy a felsőbb osztályokban, hol a tanulők jobban ismerhetik egymást,
jobban beletekinthetnek egymás lelkébe, eltérőbbek a vélemények, mint
az alsóbb osztályokban s általában a szorgalmasakra nézve eltérő bbek
a vélemények, mint a hanyagokkal szemben.
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Az egyes osztályokban, mint szorgalmasak - az előbbi sorrend
szerint - 1O~, 14· , 12-, 12-, 13· , 12- és 13-an kaptak szavazatot;
hanyagoknak 7-, 14-, 11-, 11-, 11-, 9-, 12-en.

Azt hiszem, az aránylag nagy eltérés onnan ered, hogy a tanulók
egy nagy része bizonyos tantárgyat vagy tárgyakat szivesebben tanul,
mint másokat s ezen körülmény befolyásolja a munkásságról alkotott
itéletet; de sok esetben talán nem minden tanuló tudja a jó vagy
gyenge feleletet kellőleg elválasztani a munkásságtói, .ugy, hogy néme-
lyeket bizonyára befolyásolt az illetők képessége.

t

Mint kuriozumot felemlítem, hogy egy tanuló nem talált kettőnél
több szorgalmas osztály társat ; egy véletlen esetből nyilvánvalóvá lett,
hogy egy tanuló önmagát a leglustábbak közé sorozta és ezen nyilván-
valóvá válás folytán egy másik tanuló jelentette, hogy Ő önmagát hason-
lóan osztályozta - és mindkét vallomás nagyon ralálógfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAvo l t .

Előfordul, hogy egy és ugyanazon tanulót egyik osztálytárs a szor-
galmasok, a másik a lusták közé sorozta, még pedig a II. A., II. B.,
Ill. A. osztályokban 3-3 és a Ill. B. osztályban 2 esetben. Ezen körül-

mény oka a lakásviszonyokban, a tehetségben és némely tárgyak iránt
való előszeretetében rejlik és minden egyes tanulónál - ismervén azokat
- elég találó is. o'

A IV. osztályt végzettek et még arról is megkérdeztem, hogy kit
tartanak magok közül tehetségesnek .és gyenge tehetségünek?

A (most már) 21 vizsgázó közül 10 kapott szavazatot, mint olyan,
aki tehetséges, könnyen tanul és 8 mint olyan, aki gyenge tehetségű
- nehezen tan ul.



A "tehetségesek" között egy olyan van, aki a "szorgalmasok"
között is szerepel, kettő pedig olyan, aki a szorgalmasok között két,
illetőleg csak egy szavazatot kapott, de a hanyagok közé senki sem
sorozta őket. A "gyenge tehetségü"· ek között kettő val) olyan, akit tár-

saik a "szorgalmasok" közé soroztak. egy pedig olyan, aki a "lusták"
között hét szavazatot "nyert".

Általában pedig a 21 tanuló közül egyet l8-an, egyet l2-en és egyet
9·en tartottak tehetségesnek és egyet l7-en, egyet Iően és kettőt 7-7-en
gyenge tehetségünek.

A vizsgálati osztályozás a tanulók ítéletében inkább a tehetségre,
mintsem a szorgalom ra vonatkoztatva egyez, amiből, de különben is
azt a következtetést vonom le, hogyatanulónak nagyobb segítsége az
ő iskolai feleletében .azZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAő tehetsége, mint a szorgalma, jóllehet az élet-
ben ez utóbbi nélkül kevésbbé boldogul, mint amaz nélkül.

A "tehetségesek" közül a tanítóképesitő-vizsgálaton a 18 tantárgy ra
19 egységet kapott az első az ő osztályzataiban. (S csak ezen ifjut minő-

sítették osztálytársai a "tehetségesek" között "szorgalmasnak" .) Ugyanazok
között a második, akit tanulótársai közül csak egy tartott szorgalmasnak
(6 gymn o. végzése után jött a tanítóképző 1. o.-ba) 41 egységet, a har-
madik pedig 32 egységet kapott tanitóképesítő-vizsgálatán a 18 tárgyból-

A gyenge tehetségüek közül az első (" leggyengébb"), akit osztály-
társai a szorgalmasok között az első helyre állítottak, az osztályozásnál
ti 1 egységet kapott. Az ezek között második helyre sorozottat a tanár-
testület nem bocsátotta képesítő-vizsgálatra, mert erre gyengének találta.
(Ezt a növendéket tanulótársai 7 szavazattal a hanyagok közé sorozták.)

Ugyanez történt' a "gyenge tehetségüek" harmadikával is, akit osztály-
társai sem a szorgalrnasok, sem a hanyagok között, egyszer sem emlí-
tének. A "gyenge tehetségüek" közé a harmadikkal egyenlő szavazatot
nyert negyedik ilyen tanuló a képesítő-osztályozásnál 56 egységet kapott

a 18 tárgyból. Ezt a tanulót osztálytársai közül nyolcan (a negyedik

helyen) sorozták a legszorgalmasabbak közé.
Nagyon' érdekes volna ennek a kérdésnek táblázatosan való fel-

dolgozása, abból a szempontból, hogy a saját bevallás szerint tanulásra
fordított idő mily arányban áll egyrészt az osztály társak nak a tehetsé-

gességre és szorgalomra vonatkozó, másrészt a tanártestü\et által adott
osztályozás ban megnyilatkozó itélettel. '

Csakhogy ezt nincs módomban megállapítani, mert a - saját beval-
lás szerint - tanulásra fordkett időt név nélkül mondattam be, hogy

a lehetőségig elkerüljem a hamis adatok szerzését.
A tanításra fordított idő ismerete és annak tudása nélkül, hogy az

240
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egyes tanulók tehetségesebbek-e vagy kevésbbé azok, nem teljes jelen-

tőségü, de némi tájékozást talán mégis nyújt aza körülmény, ha tud-

juk, hogy a tanulótársak által szorgalmasnak vagy hanyagnak tartott

ifjut hogyan osztályezra a tanév végéri a tanártestület.

Ennek feltüntetésére szolgáljon a 242, és 243, lapon levő táblázatos

kimutatás:

Amennyiben ezen adatok magyarázatra szorulhatnak, ezt a követ-

kezökben adhatom meg

Az 1. A, osztály C növendéke egységei azért oly nagyok, mert a

művészeti tárgyakból (rajz, irás, ének, zene) csupa 4-es osztályzata van;

a II. B. osztály C növendéke értelem nélkül "magoló", a Ill. A,

osztály A és C növendékei igen közepes tehetségek, a Ill. B, osztály

A és B növendékei, valarnint a IV, osztály A és C növendékei korlá-

tolt képességüek - a "szorgalmasak" között. Viszont a "hanyagok"

közül a IL A osztály B növendéke, különösen a Ill. A osztály A és C

növendékei tehetségesebb tanítványaink közül valók s ezeket tudván, a

tanulók itélete s az évvégi osztályozás teljesen fedik egymást.

A táblázatban kivett "szorgalmasok" osztályozási átlaga 2'16, a

"hanyagoké" 3'62, Egyik sem mondható nagyon kedvezőnek Az össz-

átlag 2'89, Ha ezt a számot összehasonlítom az összes ifjuságnak az összes

tantárgyakból nyert osztályzatainak átlagával, 2'73· mal, ugy ezen eredmény

kedvezőbb, mint a kiválasztott "szorgalmas" és "hanyag" tanulók osz-.

tályzatainak átlaga, de mindjárt kedvezőtlenebbre válik, ha a szorgalom

megitélésében kiváló fontosságu elméleti tárgyakat veszem csak- a

hittani tárgyak nélkü! - az eredmények összehasonlítására, mert akkor

már 2'82-t kapok.

Nem nagy' fontosságu, de minthogy kezemügyébe eső adatok, ide

iktatom, hogy az összes osztályozott ifjuságnak az egyes tantárgyakból

nyert osztályozási átlaga ez: hittanból l :89, neveléstaniakból 2'75,

magyar nyelvtanból 3'05, német nyelvtanból 3'28, számtanból 3'47,'

mértanból :2'98, történelemből 2'61, alkotmánytanból 2'42, földrajzból

285, természetrajzból 2·81, természettanból 258, gazdaságtanból 2'28,

rajzból 2'52, irásból 2'57, énekből 2'98, zenéből 308, testgyakorlatból 2'39,

Az egészból pedig azt a következtetést vonom le, hogy ahol az

ifju az ernlézéssel kapcsolatos emlékezésre támaszkodhatik, ott az egyes

tantárgyakból nyert osztályzatai jobbak, mint ahcl az emlézés kevésbbé

támogatja emlékezést.

Igaz, hogy ebben a kérdésben egyáltalán nem kell most arra

figyelni, hogy az emlézéssel szerzett emlékezés mennyire és mennyiben

hátráltat ja az emlézés nélkül szerzett ismeretek megőrzését és reprodu-

Magyar Tanltóképző, 16
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kálhatását, de mindenesetre figyelemre méltó dolog, hogy a nagyobb

mértékben emlézéssel szerzett "tudás" "értékesebb", mint az egyéb
módon szerzett.

Reátérhetek azonban már azon következtetésemre, amelyre folyó-
iratunk ezgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAé vi 1. füzetében jutottam, hogy t. i. tanítóképző-intézeti
növendékcink nem birják meg azt a terhet, amelyet tankönyviróinkZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI

reájuk rónak.
Később azután foglalkozhatunk azon rendszerrel, amelyet oktatá-

sunk sikere szempontjából szintén hibásnak mondottam.
A Magyar Tanítóképző f. é. január havi füzetében kimutattam,

hogy az egyes tantárgyakból hány sor tanulandó osztályonkint és
évenkint. Ezt a kimutatást most ezen célom szerint ujra felhasználom.

Az osztályonkint jutó 20-23 elméleti órák kozött felosztván az
összes tanulandó anyagot, egy-egy órára 92 sor megtanulandó uj -lecke

jut, ami már magában több, mint amennyinek megtanulására idő juthat.
. És ez nem kis hiba, jóllehet ugy is segithetnénk rajta, hogy a

felvett anyagból valamit kihagyunk. - Szabad ez? Helyes ez? - Nem!
A tankönyvnek nem szabad mást tartalmaznia, mint amit a tanuló-

nak belőle meg kell tanulnia. A tankönyvirónak tu d n i , ke l l , hogy mi
való az illető tanuló nak s hogy ez mit bir megtanulni. Aki ezzel nem
vet számot, ne irjon tankönyvet.

De a tankönyvirónak arra is igen nagy gondot kell fordítania,
hogy amit ir, az é r th e tő , nyelvtanilag föltétlenül helyes, magyaros legyen.

Nohát ezen a téren eléggé meg nem róható hibákkal találkozunk.
Találunk oly tankönyvet, amelyben oly dolgok vannak,amelyek

miatt az illető tankönyvirót azon tantrágyból, tárgyi hibák miatt, mint
'az illető osztály növendékét is, "meg kellene buktatni". Ezenfelül még
'az is megtörténik, hogy olyan szerkesztésért, mint amilyennel az iró
könyvét megirta, magyar irásbeli dolgozatképpen adatván be, az illető
növendéknek -"elégtelen" osztályzatot kellene adni.

És mi azt követeljük, nekünk a zt ke l l kÓ 've te ln ü n k, hogy tanítvá-

nyunk ily dolgokat emlézzen, ily dolgokra emlékezzék.
Igaz, hogy máskor csak korrekt szóhalmaz az, amit kifogásolnunk

kell, de hát milyen erkölcsi vagy lélektani előnyt nyujt az ilyen dolog
rnegtanulása, beemlézése (mert hát mást nem tehet vele a tanuló, mint
hogy bevágja). .

"Virágzot! a történetirás is, Perikles korában élt Herodotos, ki a
görög szabadságharcot irta le; továbbá Thukydides a peloponnezusi
háboruk történetet örökítette meg. Műve örökértékü kincse az emberi-
s é g n e k s példája a történetirásnak. Hires volt továbbá Xenophon, ki
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Görögország történetér irta meg s a perzsa háboruk viszontagságait
Anabasis cimü művében. Többen fürkészni kezdték a világ, okait, az
ember rendeltetését; e filozófusok közül kivált Zeno, Thales, Anax!-

men es, Pythagoras és Anaxagoras. A kutatás és kétkedés szellemét ter-
jesztették Prologoras és Gorgias, kiket Sophistáknak neveztek" stb. (Jó
húsz és egynéhány idegen jóformán sohasem hallott szó egy oldalon;
egy másikon pedig negyveri körül s ezekből csak ezt: "Vergilius Maro
Aeneis cimü hős költeményében " ... ) Ezt a tanítóképző-intézet 1. o.
növendéke tanulja, valamint ezt is:

"Az egyenlítői vetítésben a szempontot az egyenlítő előtt, annak
sixjában képzeljük. Ezen vetítésben azon hosszusági kör vetülete, amely
a szemponton halad keresztül, azegyenlítóre függőleges egyenesnek
látszik, a többi hosszusági kör vetülete pedig különböző szélességü
ellipszisnek tünik föl, míg azon hosszusági kör vetülete, mely a kép-
síkkal párhuzamos, valódi nagyságu körnek látszik."

Vagy tessék Kölcsei Parainesisét egy, munk,ával agyonterhelt ifju-
nak betanulni! ...

A II. o. számára irt könyvekből álljanak ezek:
"A sík helyzetét három nem egy egyenesben fekvő pont teljesen

meghatározza,gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa za z: három nem egy irányban fekvő ponton át csak
egyetlen egy sík gondolható (ez a geometria második axiornája), va g y

m á s s s é u a i : Ha két síknak 3 nem egy irányban fekvő pontja közös,

akkor két sík összeesik,EDCBAv a g )',' két síknak csak egy irányban fekvő
pontjai lehetnek közösek, a za z, ' két sík csakis egy egyenesben metszhett
egymást."

"A gabonanemek közt az árpa még Skótországban, az Orkney-
szigeteken is megterem,de Izlandban már nem. Az árpát Szibériában a
600-ig, Kamcsatkában az 500-ig termesztik, a Himalája oldalán pedig
4000 m. magasságig. A rozs termelése Skandináviában a 670-ig nyúlik,
de már a buza mindkettőnél enyhébb éghajlatot kiván, A föld buza-
termő vidéke a tropikus égövtől a hideg-mérsékelt égöv határáig terjed.
A zab " kö r ü lb e lü l" ott terem, hol buza és rozs is megteremnek. A rizs
nedves-meleg időjárást kiván s " íg y" a terítők közelében "tenyész" leg-
jobban. A kukorica Amerika forró vidékein 3000 m. magasságban is
diszlik." Stb., stb... ,

"Minthogy a lélektan kellő ismereteivel lelki világunk egének most
és az idők végeig legszebb csillagai: Isten, lélek, .erkölcs, jellem, becsü-
let, szeretet, kötelességérzet s a legszebb érzelmek vannak összefüggés.
ben,nagyon is világos, hogy a lélektan eszünk és szivünk emelését
nagyban előmozdítja." "A különböző hangszerek különbözőképp hatnak
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a kedélyünkre. Idősbb Ábrányi Kornél e tekintetben érdekes összehason-

lítást és tanulmányt tett. Ennek értelmében így jellemzi a különböző

hangszereket: A pásztoFórákszerelmi hangján szól hozzánk az aboa s

bizonyos registerében a klarinét is. Az ég· azurkékjét, az ártatlanság

derült mosolyát tükrözi vissza a könnyed, tiszta hangu fuvola. Kisebb

"testvérje, a pajzán és rakoncátlan piccolo, éppen az ellenkezője. Az

angyalok harmoniáját, a túlvilág zöngelmeit képviseli az emberiség leg-

régibb s a legaesthetikusabb formáju hangszere, az isteni hárfa. Hang-

jának hatása olyan, mintha maga a költészet istene szólna hozzánk.

A mély klarinét csak komoly, jó tanácsokkal szokott szolgálni. Közeli

rokona, a fagot, bonvivant is tud lenni s pompásan elhumorizál. A

vadászkürt érctorku családjának a leghajlékonyabb tagja valóságos ezer-

mester. A trombita hangja indulatokat korbácsol fel. 'A nagybőgő, a gor-

donka mindenféle nyelven s mindenféle szájiz szerint tud beszélni. Leg-

kifejezőbb az összes hangszerek között a hangszerek királynője, a

hegedü. Az orgona komoly, ünnepélyes, kibékülő, vallásos érzelmeket

támaszt, emellett mindazt ki tudja fejezni, amire az egyes hangszerek

képesek. Hatására rokon vele a zongora, a zenei gondolatoknak és
szónoklatoknak gyorsírója és fotografusa. A zene leghatalmasabb feje-

delmei az ő oltárára rakták le legértékesebb szellemi kincseiket."

Ugyebár, ezt nem iskolai lélektan számára irta Ábrányi?

A Ill. o. tankönyveiből:

"Kant azt állítja (mivel a bölcsészeti erkölcstanról ábrándozott),

hogy a vallásoktatást csak azon kifejlett korban lehet megkezdeni, mi-

dőn a gyermek az erkölcstant a kötelmek természetes érzéséből meg-

ismerheti. "

",A vallásos' érzelem az emberi lélek legmagasabb fejlődési foko-

zata; mivel ez a lélek többi tehetségeinek némi fejlettségét ,előfeltételezi,

továbbá ennek tárgya a legmagasabb, melyet eszünkkél felfoghatunk,

t. i. nem a világ egyes, vagy "összes tüneményei, hanem a világnak

.végoka."

IV. o.: "A monumentális építményeknek jellegzetes disze a kupola;

az ablakok négyszögletüek, az apró faldiszek a klasszikus világból

veszik motívumaikat. A kor legnagyobb képzőművészet megfordulnak

nálunk, vagy legalább dolgoznak Mátyásnak. Igy Fierovante, korának

legkitűnőbb mérnöke, Camaicia Kelemen, a legjobb építőmesterek egyike,

Benedetto de Majano, a hires Strozzi-palota építője... A szobrászok

közü! Andrea de Verochio, továbbá a két dalmata művész, Trani János

és Jakab, dolgoznak legtöbbet. A budai palota udvara teli van szob or-

művekkel, Egy márványkut tetején áll Pallas Áthene szobra, körülötte
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a három Hunyady gyalogszobra ; az oszlopos csarnok érckapuján

domborművekben Herakles tizenkét munkája. A termek padozatát drága

mozaik fedi, a falakat selyem- és szónyegkárpitok, drága festmények.

A festők közül a renaissance egyik legnagyobb művésze, Leonardo da

Vinci, fest a királynak egy Madonnát s egyszersmind mint kiváló szak-

értőről emlékezik- meg Mátyásról. Filippo Lippi, Berto Linuajolo, több

képet festenek számára.

"Első volt ezek között a hires "scola salernitana ", melyet Saler-

noban az orvosi tudományok számára a XI. század felé alapított egy

karthagói ki keresztelkedett zsidó, Constantinus Africanus. Ezt követte

a XII. században a bolognai jogegyetem. Mindkét főiskola megfelelt

feladatának, amennyiben a keresztyén középkorban ők fejtettek ki elő-

ször az egyháztól s az egyházi érdekekről független világi tudományos-

ságot. Majd Párisban a hittudományok s a szabad művészetek részére,

1245-ben pedig Nápolyban II. Frigyes császár által alapítva, az ősz-

szes tudományok számára nyittattak meg főiskolák s azok mindrneg-

annyi tüzhelyei lettek a szabad tudományoknak. Az első német egye-

temet Prágában, 1348-ban, alapította IV. Károly. Ennek mintájára kelet-

kezett aztán a bécsi, heidelbergi, kölni, erfurti, würtzburgi, lipcsei,

rostocki, trieri, tübingai, maintzi, stb." Stb.

Azonban nézzünk ilyent:

"Oka lehet az is (t. i. a nagyothallásnak), hogy a gyermek a maga

köreiben nem talál indítékot, hogy zeneileg figyelje a hangokat és meg-

különböztesse azokat, pedig ez nagy hiány, amit a nevelésnél egészen

méltatlanul szoktak tekinteni."

"Az emberi szervezetet neveléssel nem. változtathat juk meg, csak

egyben-másban módosíthatjuk. " "Ebből következnék, hogy hiába törek-

szünk a nevelésben akármilyen nemes cél felé. Aki azonbari ugy gon-

dolkoznék, nem érten é helyesen az élettant. Az csak azon a fokon

volna, mint voltak a spártaiak, akik a csenevésznek született gyerme-

keket egyszerüen kidobták a Taygetos hegyére."

• A járdákat, ugyszintén utcákat a városokban nagy kockakövekkel,

melyek a legerősebb kőből vannak; gránit, vagy aszfalt, vagy keramittal

burkolják. "

De nem folytatom tovább.

Akinek az agyveleje ezt. a próbát kiállja, annak a kedve elmehet

ugyan az emlézéstől, de talán megmaradhat emlékezetében az, vagy

annak lényege, amit figyelemmel olvasott, mert szép dologról szépen

volt megirva, amit kedélye vagy lelke üdítésére olvasmányul választott.

Midőn azonban a közölt szemelvényekhez hasonló tartalmu, vagy
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esetleg alaku dolgok miatt elitéljük a könyviró, talán nem is voltunkgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

e g é s ze n . igazságosak. c

A tankönyv csak helyeslő, hivfltalos· birálat után jöhet a tan-
terembe s mégis - !

Igen, mert ahelyett, hogyabirálat m z'n d zg szigoru volna, meg-
történik, hogy az nagyon is elnéző.

Tudok rá esetet, hogy egy munka egyik részének a megirására
a szerkesztő felkérte egyik kartársát. Ez keveselvén a felajánlott irói
dijat, az ajánlatot visszautasította. A munkát más irta meg, de a Jriva-
talos birálat végett az illető .kartárshoz került a mű. Ez, hogy a sub-
jektivitás gyanuját is elkerülje, meggy~őződése ellen ítélt s az iskola -
rossz könyvet kapott. _

Sok más és hasonló esetet 'lehetne még felhozni.
Ha valaki megjelen a különböző felekezetü tanulók hittani, sőt

ezenfelül még a történeti vizsgálatain, a legnagyobb meglepetéssel hall-
hatja, hogy egy- és ugyanazon dologról mily ellentétes állításokra kell
az ifjunak emlékeznie, aszerint, amint egyik vagy másik tanár kérdezi
azt tőle.

És az igazság?
És a tanulság!
Hibás azonban azon rendszer is, amelynek keretében az iskolának

a tanítást végeznie kell.
A kassai' tanári kör legutóbbi gyülésén Papp Illés dr., áll. főreál-

iskolai tanár, a gimn. és reáliskola alsó osztályának tantervét biráiván
és összehasonlítván, a köri gyülés helyeslése közben kimondja, hogy a
.a reálisk. Ill. és .IV.' osztályának magyar nyelvi anyagát nem dolgoz-
hatja fel. Vagy a tananyag értékes részeiról kell a tanárnak lemondania,
vagy felületes munkát kell végeznie.

S miután az egész anyagot fel ke l l dolgoznia: mi marad egyéb
hátra, mint, högy felületes munkát végezzen?'

De nem kell idegen területeken keresnünk a példákat, hogy lás-
suk azt a nagy küzdelmet, amelyet végeznünk kell, hogy a lehetőségig
ne legyünk felületesek.

Amikor a tanár legjobb munkát szeretne végezni, legtöbb a panasza
munkája eredménytelensége miatt. Vagy az "idő kevés", vagy a" tan-
anyag sok", vagy "nem tanulnak a tanulók", vagy "nem győzik a
tanulók", .vagy más hasonló a panasz, de mindig csak panasz az, amit
tanártó! hallunk. Nem ismerek tanárt, aki a reábizott feladat irányitása-
ban mindazon tényezőkkel meg' volna elégedve, amelyek munkája vég-.
zésében szerepelnek. '
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Ennek pedig az az oka, hogy a tananyag minden iSko,lában sok;

több, mint amennyit az iskola rendes körülmények között jól feldol-

gozhatna és a tanul óság emlékezetében megőrizhetne.

De ha így panaszkodhatik a tanár, mi várható akkor a tanulótóI.

A tanár az eléje gördülő nehézségekkel túlnyomó részben csak tanítási

óráin találkozik, a tanulót azonban elkiséri az iskolába, az otthonába,

étkezéséhez, nyugvóhelyére, szórakozásában, mindig ésZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAm in d e n h o v á ,

Mint lidérc, jár vele és lelkére nehezedik, hogy elüzze a mosolyt, amely

talán arcára lopódzott, hogy megállítsa vérét, amely talán valamely

nemes hatásra felIángolni készteté.

"Nem győzöm", nem birom", "nem értem", "nehéz" s más hasonló

kijelentések fakadnak ki lelkéből, ha akár önmagának, akár másnak

akar lelkiismeretes. számadást tenni arról, hogy: mit végzett, vagy hogy

elvégezte-é, amit elvégeznie kellett volna?

S mert ezt érezzük, sőt tudjuk valamennyien, azért nem is köve-
teljük egész komolyan azt, amit követelnünk kellene. Sőt sokszor -

mert ily körülmények között nem birunk kellő mértéket megállapítani

- a követelt anyaghoz képest túlságosan kevéssel is megelégszünk.

Hogyan fejlődjék ki valakiben - ily körülmények- között - a köte-

lességérzet, ha annak egy nagyon kis hányadával megelégszünk, amit

tőle követelünk.

Ugy bánunk a tanulókkal, mint ahogyan a kereskedővilágban a

"fizetésképtelen" emberrel szoktak bánni. Kiegyezünk %·ra, Sokszor

100j0-kal is megelégszünk, hogy csak valamit kapjunk; annyiban azon-

ban rosszabbak vagyunk a kereskedő világnál, amennyiben a 1O-900/0·ra

lebonyolított egyezség után ujra és ujra hitelezünk évekig, majdnem

évtizedekig, amíg csak emberünk csődöt nem mond, vagy hitelezővé

nem tesszük, hogy az örökös kiegyezésben félrerakott, gyakran vajmi

csekély tőkécskéjét mármost ő kölcsönözgesse ki és próbálja meg, ho-

gyan boldogulhalni a folytonos meg- és lealkuvások mezején.

Erre juttat, mert erre nevel a mi rendszerünk.

Sokszor hallottam egy nekem igen kedves emlékü öreg urtól: kiki

azt tanuljon, amihez kedve van és tehetsége, mert azt meg is tanul-

hatja jól; ha valaki csak fütyölni tud jól, de más mindenkinél jobban,

akkor is megél. Ha azonban sok mindent tudunk, .ge semmit sem ugy,

hogy mások abban bennünket le ne győzzenek, akkor bajos megélnünk

és annál bajosabb, minél tökéletesebbek azok a mások és . minél többen

vannak, akik tökéletesebbek, mint mi vagyunk,

És ezen szavak igazságát mindannyian érezzük, de nem okulunk

rajta, hanem nyargalunk azon az uton, amelyen sokat, igen nagyon
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sokat "tanulunk", vagyis kellene tanulnunk, de vajmi keveset tanu-

lunk meg-
Azután a mi rendszerünk nemcsak hogy nagyon sokat követel,

hanem azok, akik ezen követelésnek, mint keretnek, a tartaImát, a fogla-
latját megadják, vagy ennek megadására vállalkoznak, túl is tömik a
keretet, meg olyat is raknak beléje, ami nem bele való.

Nem lehet célom különböző iskoláink tanterveire hivatkozva bizo-

nyítani, hogy a tanítás célja magasabbra van kitüzve, hogysem ugy
volna az elérhető, hogya feldolgozott tananyag lényeges' ismétlése
nélkül számíthatnánk arra, hogya gyermekek (és ifjak) ezt megőriz-
hessék.

Nagyon jól tudom, hogy ezen állításomban olyasmi foglaltatik,
'aminek a kimondását bárkinek is nagyon meg kell gondolnia és mégis,
felelősségem teljes tudatában állítom azt, amit mondok.

Már pedig a népiskola tananyagának tökéletes és a célt b iz to s í tó

feldolgozása sem érhető el az eddigi keretben és módszerrel.
.Minden felsőbb osztály tanítója - ha nem is hangosan :- de

, lelkében sok panaszos szót ejt arról, hogy az előző iskolaév tananya-
gát hiába keresi a gyermekben.

Ha azután a gyermek az elemi népiskolából a polgári iskolába,
gimnáziumbavagy reáliskolába lép, megujul a panasz é~ alig esik alóla
kivétel. Igy van ez azután a s z a k is k o lá k b a n . tehát a tanítóképző-intéze-
tekben, sőt magán az egyetemen is, csakhogy minél feljebb, annál foko-
zottabb mértékben.

Igy látom én ezt már több mint harminc esztendeje és mindig
elszomorítóbban látom.

Régente, amidőn azt vettük fel 1 középiskolai osztály végzése
után a tanítóképző be, aki csak jelentkezett, sőt annak. hijával is sokat
vettünk fel, azt hittem és hittük országszerte, hogy azért nem "boldo-
gulnak" iskolánkban ezen ifjak, mert az' előiskolának "salakja" lévén,
nem is győzhetik a "tehetségesebbeknek " és "szorgalmasabbaknak"
szánt anyagot. A fölvételi -vizsgásak gyengesége miatt pedig szólni sem

mertünk, ,hiszen "a magunk hibájából" kerültek iskolánk ba.
Az utóbbi években azonban annyira kedvezően alakultak a fel-

vételi viszonyok, hogy a más és a magunk iskolájának átlagával bátran
versenyre állíthatjuk az általunk felvett ifjakat - bizonyítványaik ,sze.rint.

Mert p. ,az osztályfőnökségern alá került ezen tanév I B. osztály
48 növendéke között volt 36 polg. iskolai négy, 9 gimn. négy, 1 reál-

iskolai négy, 1 gimn. öt és 1 tanítóképző-intézeti egy osztályt végzet
tanuló, akiknek az általános osztályzatai akkor a következők voltak:



o s z
áZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Y z a t
Iskola

kitünő jeles jó elégséges I elégtelen

tanító-
köpző- . '

intézet O 7 1 6 2 2 1

I. oszt.

2 5 1

I I
Osz t á l Y z a t

Iskola

kitünő I jeles
I

jó I elégséges

I I
.

I
polgári 4 oszt. E > 1 2 1 3 6

gyrr n. 4 oszt. - - 5 4

reál 4 oszt. - -

I

1

I

-

összesen: 5 1 2 1 9 1 0

Ezenkivül 1, aki öt gimnáziumi osztályt és 1, aki egy tanítóképző-
intézeti osztályt végzett.

Tehát a fölvételi eredmény kedvezőnek mondható, annyira ked-
vezőnek, hogy ennek alapján bizvást lehetne kedvező tanulásbeli ered-
ményt is várni s mégis az első félévi osztályozás eredménye nemcsak
hogy gyengének mondható, de alig kielégitő, kü\önösen ha tudjuk, hogy
ezen osztály növendékei az elmult félév alatt általában igen jóviseletü
és szorgalmas, komoly fiúk voltak, akikben szinte meglátszott, hogy el
vannak telve a tanítói állás fontosságával és a tanítói hivatás nagy
jelentőségével.

De hogy összehasonlításunkat megtehessük, álljonIHGFEDCBAi t t ezen I. B
osztály növendékei első félévi osztályozásának eredménye is.

Minden adat közlése nélkül idejegyezhetem, hogy az 1. A osztály
növendékeinél nem igen különböznek sem a felvételi, sem az első félévi
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osztályozási viszonyok az 1. B osztály ezen eredményétől. Osztályozá-
sunk nem volt túlszigorú.

Tehát az egyik intézetból a másikba -Iépés alkalmávalészlelhetóEDCBA

n visszaesés" (?) nyilvánvaló. ezen adatokból is:
Még feltűnőbb lesz a "visszaesés", ha az egyes iskolafokozatok

tanterveiben kijelölt anyaggal hasonlítom össze tanítónövendékeink tudását.
rt népiskolagfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAm a g ya r n ye lvta n t ' anyaga ez: 1\ mondat öntudatos

ismertetése; a legegyszerübb mondatok felkeresése, az alany és állit-
mány kimutatása, a mondat bővítése, az egyszerü és bővített mondatok
együvé kötése, a mondatok egymás mellé sorozása, a szavak szárrna-

zása ; a beszéd főbb részei, közbevetett mondatok, összetett mondat,
jelentő- és foglaló-mód, két vagy több foglalt mondat, a foglaló- és
óhajtó-mód felcserélése részesülővel, beszédrészek, szó ragozás, szókép-
zés, helyesirás.

A polgári iskola négy osztályáé:ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAe g y s z e rű mondat és mondat-
részek, tő- és mellékmondat, alak tan ; összetett mondat, mellé- és alá-
rendelt viszony, szó kötés, szó képzés ; a nyelvtan rendszeres áttekintése,
hangsúlyos vers;· stilus, ügyiratok, mértékes vers.

Tanítóképzőben (uj tanterv): A nyelvek osztályozása, aszóhangok

keletkezése, nyelvjárások, helyesiras. szó képzés, szóragozás, egyszerü
mondat, szórend és hangsúly, összetett mondat, körmondat, szünet-
jelzés, a stilus sajátságai és fajai, ügyiratok ; poetika és rhetorika elemei;
irodalomtörténet.

A se d m ta r u . a n ya g b ó l a népiskolára esik: a, 10 első számmal mind
a négy alapmívelet "fennakadás nélkül, kitünően tudása" után számo-
lás megnevezett és elvont számokkal, mind a négy alapművelettel eset-
leg 30-ig, szóval ; négyalapművelet szóval (és irásban) 100-as szám-
körben, a számoknak tőrzstényezőikre való bontása; iOOO-es számkör
két jegyü szorzó és osztóig ; alapműveletek egynevü törtekkel.

. A polgári iskola tananyaga : tizedes- és közönséges törtekkel szá-
molás, mértékrendszer, időszámítás; rövidítések, arányosság, hármas
szabály, olasz mód, mértani viszonyok és arányok, százalék ; össszetett
hármas szabály, kamat, határidő, lánc; arányos osztás, elegyítés; pénz-
rendszerek és átszámítás, árfolyam, lerovás, váltó, ellentett szám, hat
alapművelet betükkel, egyenlet.

A tanítóképző é : alapműveletek algebrai egész kifejezésekkel és
számokkal, számrendszerek, a számok tulajdonságai, törtszámok. egyen-
let; hatvány és gyök; másodfoku egyenlet (egy ísmeretlennei) ; ará-
nyosság, százalék, érem, kamat; haladványok, kamatoskamat számítá-

sának alapképlete, járadékegyenlet, kölcsönök törlesztése, gyakorlati dolgok.
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AgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA[ ö ld r a jzb ó l a népiskolában: lakóhely; térképolvasás, a lakóhely

környéke természeti viszonyaival; a magyar birodalom és a vele határos
országok, Európa, a Föld.

A polgári iskolában: Magyarország tüzetes, Ausztria általános
ismertetése; Európa bővebb, Ázsia összébb vont ismertetése; Amerika
bővebb, Ausztrália összébb vont ismertetése; tanultak összefoglalása,
mathematikai és physikai földrajz elemei, Iöldabrosz-készítés.

A tanítóképzőben : csillagászati és physikai földrajz; a Föld poli-
tikai rajza; a magyar állam földrajza, gyakorlati dolgok.

Más tárgyat nem jegyzek fel. Akit a dolog közelebbről érdekel,
megtalálja ott, ahonnan én ezeket vettem: az iskolák tanterveiben.

A közölt tantervkivonatokból nyilván látható, hogy már a nép-

iskola 3. osztályában olyanyaghalmaz áll a gyermek előtt a nyelvtan-
ból, hogy annak szellemi m eg em é s zté s é r e képtelen. Nem azt mondom,
hogy nem tanulhatja meg, hanem azt, hogy nem képes a tanultakra
visszaemlékezni.

Mert bár igaz az, hogy a 4. osztályban átismétli a gyermek a 3.
osztályban tanultakat, de az is igaz, hogy a 4. osztály tananyaga oly
terjedelmes, hogy ennek kellő feldolgozása kiszorítja a harmadik osztály-
ban tanultak túlnyomó részét az emlékezetből.

Aki előtt ez kétségesnek látszik, forduljon bármely iskola l-ső

osztályának nyelvtan-tanárához és tegyen nála kérdést ez irányban,

Igen sokszor, sok helyen és igen régen hallok panaszt arról, hogy az
első közép- (vagy polg.) iskolai osztályba lépett gyermekek elenyészően
csekély része tudja egy mondat részeit - ugy is, mint beszédrészeket
- meghatározni; alig akad gyermek, aki a legegyszerübb helyesirási
hibáktói menten tudná irásbeli dolgozatát elkészíteni.

Bizonyára ezen tudattól vezérelve készült pl. a polgári iskola tan-
terve, mert benne a népiskolai nyelvtan anyagát ujra egész terjedel-
mében feltaláljuk. Csakhogy az anyag itt is oly sok, hogy a tanárnak
csak rohanva lehet feldolgoznia s igy a gyermek nem képes azt a maga
emlékezetébe m a r a d a n d ó la g lerakni, pedig a tanítóképző tanterve már
mint felsőbb iskoláé készült ; benne azon elv érvényesül; hogy amit a
gyermek az alsóbb osztályokban tanult, azt tudnia is kell. A tanító-

képző-tanárok pedig nem győznek panaszkodni, hogy növendékeikben
a legelemibb dolgokat sem találják meg.

De a bajon sem segíthetnek.
Mert a tanítóképző magyar nyelvi tanterve a nyelvtan on és ezzel

kapcsolatos dolgokon kivül annyi olvasni valót jelöl ki, hogy pusztán
ez igénybe veszi a tantervben megállapított nyelvoktatási időnek a felét.
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A mulasztás ok, vagy helyesebben: az emlékezetben elhomályosult kép-

zetek felujítására nem jut idő, a tanítónövendék oly fogyatékosságokkal

hagyja el iskoláját, hogy' .jószándéka, vagy képességei miatt kellene

kétségbeesnünk, ha nem tudnánk, hogy emlékezete nem birja, mert

nem birhatja meg mindazt, amit tőle tantervszerűleg várni kötelességünk

s ha nem tudnánk, hogy majd mint tanító, becsületes törekvéssel, lassan,

tanítói feladata által parancsolt szükség arányában, önszorgalmából

pótolja lelke hiányosságait.

Nagyon jellemző a népiskola számtani tantervének már jelzett és

a Iües számkörre vonatkozó, "fennakadás nélkül, kitünően tudást"

követelő igényével kapcsolatosgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA" h a " , mellyel megengedi, hogy az 1.

osztály csak lO-es számkörben dolgozzék, de megengedi, sőt követeli,

hogya 20-as, sőt 30-as számkörre is átmenjen az első osztály, jóllehet

a második osztály anyaga minden körülmények között 100-ig terjed.

Pedig dehogy mindegy, hogy lO-ig vagy 30-ig számolnak-e a gyerme-

kek az 1. osztályban "fennakadás nélkül, kitünően", sót egyenesen

kizártnak tartom ezt a feltevést a 30-as számkörre általában, a 20-as

számkörre a tanulók nagy részére vonatkozóan.

A középiskolában visszatérnek a népiskola számolási műveleteire,

f mert "azokban inkább mechanikusan járnak el, mint értelmesen", mondja

a gimnázium tantervéhez kiadott Utasítások, jóllehet -- a mi tudorná-ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

I sunk szerint - éppen az "értelmesség" az, amire a népiskola törek-

I
szik és amire törekednie kell, hiszen egész oktatási módszere a szem-

léleten épül fel.

, i l . : . ' / De hát csak nem vághat ja gorombábban a szemébe a népiskolának

azt, ami tulajdonképpen nem is az iskola, hanem a rendszer büne,

Mert az ily "agyonsimítás" : a különböző iskolák ból egybekerülő

tanulósereg egységes előkészítése végett is célszerü a számtani anyag-

nak egészen előlről való kezdése, - tulajdonképpen annyit jelent, hogy

a népiskolai . tananyag feldolgozásával nem vagyok megelégedve, mert

a gimnáziumba jövő gyermekek nem tudnak (egységesen) számolni.

És mi, a tanítóképzőben, ahova a tanuló ugy jön, hogy már nem-

. csak egészen széles körben, a gyakorlati élet minden igényének meg-

felelően számol a megfelelő közép- (polg) iskolai osztályokban, arról

panaszkodunk, h o g y . az ezen tananyag fölé épített rendszerünk homo-

kon, vagy még ennél is rosszabb alapon nyugszik, oly alapon, melyet

a leggyengébb szél is kifujhat alóla s a magunk épülete vagy a leve-

gőben függ, vagy összeomlik felette.

A földrajzzal még igy sem vagyunk.

A polgári iskola alig akarja észrevenni, hogya népiskolában is
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tanítottak földrajzot, pedig ezen körülmény magában elég lehetne arra,
hogy a polgári iskola földrajzi anyagát oly minimumra szorítsuk, amely-
nek feldolgozása és megőrzése éppen a mennyiségben találja biztosítékát.

Sehol sincs oly kevés szemlélet az' oktatásban, mint a földrajz
tanításában s mégis azt akarjuk, hogy tanulóink a FÖldnek minden
pontját, minden vonatkozásában ismerjék, hogy lássák, mi és hogyan
tölti be a Világot.

Midőn azután 3X 4 évi tanulás után odaállít juk a tanulót a tanító-
képesítő-vizsgálat- elé, vegyes, de semmiesetre sem kellemes érzéssel

tapasztaljuk, hogy ezen alapvető ismeretekben is oly fogyatékos, hogy
kétségbe kellene esnünk az Ő, az őreája bizandó gyermekek, sőt miatta
egész hazánk sorsa felett, ha nem tapasztaltuk volna napról-napra, hogy
becsületes, szorgalmas, hazájokat forrón szerető ifjakkal van dolgunk,
akik éppen ugy meg fogják tanulni majd óráról-órára a tanulandókat,

mint ahogyan most, éjjelt is nappallá téve, elhozták ezen nagy vizsgá-
latra a legutolsó osztályban tanultakon kivül mindazt, amit ezen vizs-
gára készülvén, az utolsó hetekben, vagy a legjobb esetben, az utolsó
hónapokban megtanultak ; mert a régebben tanultakból legfeljebb csak
morzsákat találnak emlékezetök "tárházában".

És ne tessék azt hinni, hogy ez csak a tanítóképzőkben van igy.
Oh nern , igy van ez minden iskolának minden vizsgálarán.
Aki kételkedik szavaim igazságában, az kérdezze meg önmagát,

hogy mi van meg emlékezetében abból, amit az iskolában, mint tanuló
tanult, de amivel most nem foglalkozik s 'ha hangosan nem is, de a
maga lelkiismerete előtt be fogja vallani, hogy: igen nagyon kevés.

De megkérdezhetünk iskolába járó tanulókat is arról, hogy mit
tudnak abból, amit néhány hónap, vagy éppen néhány évelőtt tanultak
s az eredmény meglepően csekély lesz.

Se felnőttben. se ifjuban nem arányos az, amit tud, azzal, amit
tanult. Az emlézés nagy munkájából igen keveset tartalmaz az emlékezés.

Ha nem igy volna, akkor iskolavégzett gyermekeink és felnőtteink
valóságos táltosok volnának. Egy középiskolai 8, vagy tanítóképző-inté-
zeti 4 osztályt végzett ifju agya a tudományok egy nagy részének tár-
háza volna.

Pedig nagyon nem igy van: Hogy mennyire nem igy van, azt
abból is láthatjuk, hogy az oktatás egész mezején folyton reformálunk,
folyton jobbat keresünk, "d e minden reformunknak a vége a tananyag
mennyiségének, tehát azon munkának, amelynek meg nem birása miatt
reformálni akarunk, kiterjesztése.

Nem mondom, hogy az emlézett dolgokra való nem emlékezés az
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emlézés feleslegessége mellett szól, sőt ellenkezőleg, az értelemmel való
emlézés föltétlenül neveli, emeli inteIligenciánkat; azonban az emlézésnek
csak. olyanyagmennyiségre szabad kiterjednie, amelyet az emlékezés
befogadhat és meg is tarthat.

Nem szabad a tanterveket oly tartalommal megtömni, amelyet az
illető tanulők túlnyomó részének ~ezete .J!leg nem bir. Ha majd a
megtanulandó anyagot aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAta n u lő k - emlékezete meg is birja, akkor nem
lesz okunk panaszkodni, hogy az osztályozás kor nem tudjuk, hogy mit
itéljünk meg: a tudást-e, vagy a szorgalmat, vagy a tigyelmet; mert
akárhányszor, amidőn a tudást véljük megitélni, a tehetséget honoráljuk
stb., mert akkor a kevésbbé tehetséges soha sem lesz abban a hely-
zetben, hogy szorgalmas volta dacára is rosszul feleljen, hogy szor-
galma dacára se tudhassa azt, amit a tehetséges "játszv~" megtanul.

. Nem szabad a tantervnek oly anyaghalmazt magukban foglalniok,
amelyet az iskola a yengéknek is eléggé érthetően, teljesen fel nem
tud dolgozni.

Ha ezt a kérdést igy oldjuk meg, nem lesz szükség arra a ki-
növésre, amelyet "privátának" neveznek s amely szintén csak amellett
bizonyít, hogy az iskola többet kiván, mint amennyit a gyermeki szer-
vezet hygieneje kivánni megenged.

Ha nem terheJné túl az iskola a gyermek emlékezetét, nem me-
rülne fel az a kérdés, amely a gyermeknek az iskolában töltendő ide-
jével foglalkozik és a napi 3 órai iskolázást teljesen elegendőnek tartja
a népiskolában. Azt hiszik a kérdést felvetők, hogy a három vagy négy
órai, illetve az egy folytában adott vagy szakaszokra osztott tanítási

idő a kérdés helyes megoldására vezethet (tehát ott "priváta", itt meg
a tanítási idő leszállítása); pedig a hiba esirája ott van, hogy semmiféle
iskola átlaga nem képes emlékezetében tartani azt - sőt annak kisebb
hányadát sem - amit meg kell tanulnia.

Igen messzenyuló érveim vannak még ,fenti állitásom igazolására,
azonban egy folyó irat keretében nem meríthető ki a kérdés teljesen.
Sem az időbeli, sem a térbeli viszonyai nem engedik azt meg. Ezért
egy következő alkalommal be fogom fejezni a Magyar Tanítóképző szá-
mára irt tanulmányomat.

.Baja.gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

N á d a s (N á g e l) Sá n d o r .
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IV.

Harmadik közlemény.

A 80-as évek kezdetén StanleygfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAH a ll bostoni és H e r m a n n Berthold
annabergi iskolás gyermekeken tettek megfigyeléseket az irányban, hogy
az iskolába lépő gyermekek legtöbbjének mily ismeretköre van. H a ll

a következő megállapodásokra jutott:

1. Oly ismeretekkel, melyek határozott pedagógiai értékkel birná-
nak, az iskolába lépők nem birnak. Ebből tünik ki a szemléltetésZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAs z ü k -

ségszerüsége és a könyv és szóemlézés káros volta. 2. A legjobb elő-
készítés a szülők részéről abban áll, hogy a gyermekeket a természetben
előforduló tárgyakkal; a vidék jelenségeivel és a· természetes hangok kal
megismertetik, nemkülönben, hogy jó és egészséges gyermekkertekbe
]árassák. 3. H a a tanító egy ú] osztály vezetését átveszi, akkor, hogy
hiábavaló munkát ne végezzen, minden éleslátásával és a kellő tapin-
tattal fokról-fokra tanuimányozza a gyermekek szellemi képességeit, hogy
munkabirásukról minden irányban tájékozódjék. E célból ajánlatos,
hogy - minden tanító - és tanítönö-jelölt már a képzőintézet gyakorlo-
iskolájában szerezzen ez irányban gyakorlati tapasztalatokat előkészüi-

jön hivatására. 4. Azokat a' fogalmakat, melyeket a községben, vagy
más közösségben gyakran használnak, a legkorábban szerezzük meg,
mig a ritkábban előfordulók csak jóval későbben válnak tulajdonunkká,

Ez a rend, mint legtermészetesebb, az oktatásban is szem előtt tar-
tandó, 1. i . először kerüljön elő az alma s csak aztán a buza. Ezen
sorrend azonban a környezet szerint nagy mérvben változik s épp azért
az egy helyen szerzett megfigyelések nem általánosithatók (városiról-
falusira), ha csak nem nagyon csekély a viszonyok s igy a fogalomkör
közti eltérés.

H a ll megfigyelései még azt is bebizonyították, h o g y a falusi gyerrr ek
átlag intelligenciája felette áll a városiénak. A városi gyermekek ábécé-
jének anyagát rendszerint még a falusi életviszonyokból veszik, ami
szerfclett elhibázott dolog; innét ered aztán a fogalomközlés rendelle-
nessége, jobban mondva terrnészetellenessége. Ha oktatásunk módszere
természetes, vagy is természethű volna, akkor felismernők nyomban,
hogy ismeretközlésünk módja a városi gyermekre nézve nemcsak hogy
nehéz, hanem eredménytelen. is, míg a falusi" gyermek e tekintetben

Magyar Tanltóképzö. 17
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előre halad,gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAm ive l a falusi gyermeknek már az iskolakötelezettség kora
előtt legnagyobbrészt ismeretes ezen fogalmak értelme, amennyiben,
úgyszólván azok közt és azokkal él. Mindezek számba vétele után
nyilvánvaló, hegy a városi gyermeknek csak néhány napi falusi tartóz-
kodása is, nagy szellemi hasznára válhatik. és sokkal több fogalommal
ismerteti meg, va g y annyi fogalomzavart simít el, amire több havi iskolai
oktatás sem képes. Falun éled a természet iránti előszerétet is. H a r tm a n

is meggyőzően mutatta ki, hogy ilynemü megfigyelések az első iskolaév
tantervének megváltoztatásához mily nagy mérvben járulnak.

Stanley H a ll ezenkívül négy bostoni tanítónő közreműködésével
igen érdekes kiséri eteket tett 300, 12-14 é ve s korú tanulón a hazudo-
zásra vonatkozólag. A nyert adatok alapján Hall a gyermekhazugságo-
kat hat fajra osztja és pedig-: 1. A fé lé n k (szégyelős) h a zu g s á g . Némely
gyermekben a legcsekelyebb hiba is lelkifurdalást okoz, miért is nén
hiszem," "talán," va g y százszoros "nem" -mel bátorítja gondolatban
önmagát, hogy szándékos, va g y akaratlan valótla:nságok mondása miatti
büntudatát elnémítsa. 2. A h e r o z·ku s h a zu g s á g . Ez rendesen nemes célú

s leginkább arra szolgál, hogy a gyengébb et m eg vé d je , va g y megmentse.
3 . A r é s zr e h a j ló , va g yis a b a r á to k m e lle t t i é s e l le n s é g e k e l le n i h a zu g -

s á g . A legtöbb gyermek ep úgy, mint a vademberek igazságát, vagyZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

ig a z m o n d á s á r nagy m é r vb e n befolyásolja a rokon-, vagy ellenszenv.
4 . Az ö n ző h a zu g s á g . Minden játék, különösen pedig amely bizonyos

izgatottságot kelt, csalásra való egyéni ingerrel bir s igy játék közben,
hogy a megszégyenítő veszteségnek elejét' ve g yé k, hamis bernondásokat,

fogásokat engednek meg maguknak s jellemző, hogy e tekintetben
még a legkisebbek sem mutatnak legcsekélyebb lelkifurdalást sem s mint
megszokott köznapiasságot, barmikor ismétlik. Jellemző, hogy az ezen
fajtájú hazugságokat az iskola-élet is nagymértékben előmozdítja. Ilyen
a nem figyel~~, a megkésés, csintalankodás, lecke nem tudás stb. men-
tegetése, mintha csak a tanító mindezek nyugtázására a leghivatottabb
médium volna. Egyébként ezen hazugságok az élet számos akadályain
segítik nemcsak a gyermeket, hanem a felnőtteket is áto 5. AEDCBAfan tasz-

# ku s h a zu g s á g , vagyis ké p ze le t és já té k . Számos gyermekjáték az
önámítás ingeréből keletkezik. A gyermek beképzeli magának, hogy
ő állat, katona, vadász, m ű vé s z, s Isten tudja;- ml mlOaeIT-nre1f's ennek

megfelelően játszanak, cselekednek. Ha harcjátékban, .vagy hasonlóban
talál va lesznek, halottnak tetetik magukat. Iskolásat, képviselőset, zsivá-
nyosat stbit játszanak s mindenkor a szerepük nek megfelelően alakítanak.
Általánosan el lehet a gyermekekről mondani, hogy egész életük önámi-
tásból, képzelésből áll: 6. K á r o s n a zu g s á g . Ez a hazugságoknak leg-
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rosszabb fajtája, amely már pathologikusnak is mondható s bár a

gyermekeknél ritkán fordul elő és akkor is á . dicsekvés, felültétés, ujabb

jellernnyilvánulások feltüntetése, vagy helyváltoztatás iránti szenvedélyes

hajlamokbannyilvánul, Az ilyen gyermekek és leginkább a leányok, beteges

önérzettel birnak és cifrálkodási vágytól ösztönöztetnek. ., de mindének

közt nem megállapodott, illetve határozott jellemüek s jellemző tünet,

hogy minden áron szerepelni és a xözfígyelmet önmagukra irányítani

törekednek. Fiuk a bohóckodást, felülterést szeretik kultiválni s e tekin-

tetben nem" ritkán bámulatos leleményességet és találékonyságotKJIHGFEDCBA

tanúsítanak,utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Ha ll szerint a tanítóra szerfelett fontos, a hazugság különböző

fajainak felismerése s mindegyiknek ellensulyozására a legalkalmasabb

eljárás toganatosítása .. Hogy a gyermek a heroikus hazugság és az

igazság s egyéb kötelességek megszegése közti ellentét beismerésére

jusson, legcélszerűbb, ha a tanító a lelkiismeret szavának felébresztését

szorgalrnazza. A részrehajló hazugság elleni legjobb .védekezés, iletőleg

óvszer abban áll, hogy a gyermekeket a különféle tudományok alapos,

elsajátítására szorítjuk s ily módon annak beismeré sére vezessük ",őket,
hogy az igazság nem mindig függ össze bizonyos személyekkel. Az önző

hazugság megelőzésére túlságos versengésnek, szokatlan bünteteseknek

kedvező alkalmatosságnak kiküszöbölése és akisértések kevesbítése

a legbiztosabb eszköz és mód. A tanítónak azonban mindenkor szemei

előtt legyen, hogy a hazugság ezen alakjainak . leginkább az önönmaga

iránti elnézés és gyengeség az indító oka s ép azért nem tekinthetők

szószorosan vett direkt hazugságoknak. A· hazugság által takart ro sz

szokások mindenkor felkutatandók, hogy megjaviitassanak, mert azon

gyermekek, kik megszokásból vétkeznek, mindenkor megszokják a hazu-

dozást, hogy bűneiket azzal fedezzék, Az aljassággal szemben. a becsü-

letre hassunk s önuralomra és önérzetré szoktassunk. A fantasztikus

hazugságnál pedig gondoljon mindenkor a tanító arra, hogy a gyerme-

kek folyton a képzelet világában élnek, de az igazság érdekében töre-,

kedjék a képzelet megszorítására, de ne kiirtására. A kóros hazugságok

már gyors és alapos kezelést .igényelnek. Ha a nevelő figyelme és

rokonszenve, az oktatás és szigoru feddés nem elegendő, ott a fenyí-

tés, mellyel ez esetben szükösködni már nem tanácsos s ha mindez

eredménytelen, elkerülhetetlen az orvos közbelépése.

V.

Ba rnes Karoly és Monroe Vilmos a gyermekbüntetések,-ól igen tanul-

ságos megfigyeléseket tettek. Barnes kaliforniai' s Monroe massachusetts
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állambeli iskolás gyermekeken tett tanulmányozásokat s előbbeni a köver-

kező eredményekre jutott:utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA) A megbüntetendő. Igazságtalansággal

egyaránt vádolják a szülőket és a tanítókat, de a szülők igazságtalan-

ságáról a legtöbb esetet a kisebb gyermekek panaszolják el s minél

nagyobbak lesznek, annál kevesebb a házi büntetések miatti panaszok

száma. Alig fordul elő eset, hogy a gyermek a természet reaktív eseteit

felcserélné a büntetéssel. Igaztalan nevélőkről csak nagy ritkán volt szó.

Egyáltalán e tekintetben a fiuk és leányok közti különbség erre nézve

nagyon csekély. B) A büntetésről. A büntetés legszókottabb alakja a

testi fenyítés. A testi fenyítés, bezárás és szidás a legszokottabb nemei

a büntetésnek. A testi fenyítés a gyermekek növekedésévei kevesbedik.

A büntetés. legszigorubb .neme (testi sérelem) a kaliforniai gyermekek

közt ritkán fordul elő. A fíúk több verést kapnak, de ritkábban zárat-

nak be, vagy kapnak szidást. O) A rossz cselekedetekről. A legtöbb vét-

kezés és általános rendetlenségból ered; kőrülbelül a negyedrészök

negatív természetű. Az aktiv vétkezések legtöbbje rossz irányu, helyte-

len erélybőr származik. Nagyon kevés fiu vétett a tizparancsolat ellen.

D) Az iga zsá gta la nsá g oka iról. A kaliforniai gyermekek egy negyed-

része nem tudott igaztalan büntetésre visszaemlékezni. míg az ilyenre

emlékezők egy negyedrészének csak határozatlan fogalma volt arró!.

Körülbelül a fele azon gyermekeknek, kik az igazságtalan büntetésnek

okát is megmondották, azt .bizonyítgatta, hogya nekik tulajdonított

vétket nem követték el; negyedrészök a felelősségre nem vonhatással

indokolta és ötödrészöle a vallatás és büntetés ellen tiltakozott, míg

a tizedrészök saját itéletét a bírák (szülő-, tanító) ítéletével állította szem-

ben annak bizonyítására, hogy a neki tulajdonított cselekedet helyes volt.

Ba rnes ezek alapján azon .véleményét nyilvánítja, hogya fegyel-

mezés a gyermek igazságerzetével egybehangzóvá tétessék s hogy

a tanítók az iránt mindenkor tisztában legyenek, miért vélik a gyerme-

kek a büntetést igazságosnak, vagy igazságtalannak. "Az Összes bün-

tetéseknek természetüknél fogva már gyógyszernek kellene lenniök

s ép azért minden büntetés, mely a gyermekben rosszabb kedélyhangu-

latot éleszt, mint amilyen annak előtte volt. s így elkeseredetté, bosz-

szúállóvá vagy gyávává teszi, helytelen és az előrelátó tanító min-

denkor mellőzze.· Hogy mit gondol a gyermek, az - nem tartozik

a dologra. Itt ugyanazon problem a lebegjen . szemeink előtt, mint az

orvosnak, t. i. az alkalmazott gyógymód, vagy gyógyszer miként hatott

a betegre? Javulte, vagy rosszabbodott-e az állapota? Monroe a saját

megfigyelései alapján a testületi szellemre, az osztályfelelősségre és a bün-

tetésre nézve Barnes nézetei vel azonosítja magát. Hogy az iskolai
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fegyelmezésben a legjobb eredményekre jussunk, Monroe szerint nagyon
is fontos, hogy a gyermek alapokait figyelemre méltassuk. Bármily
éretlen is a gyermeki ellenszegülés, a fegyelmezéssei ném érünk el sikert,
ha a gyermeket arra kényszerítjük, hogy oly határozatoknak vesse
magát alá, amelyek az általa helyeseknek ismert etikai törvényeknek '
ellenmondanak, Monroe szerint a túlságos fegyelem az európai iskolák
legnagyobb hibája. ,

Ezen, példákból is látható, hogyagyermektanulmányok a peda-
gógia gyakorlatának nagy és közvetlen, hasznára vannak, még nagyobb
azonban a haszon az által, ha a tanítót a gyermek tanulmányok alap.

, ján szerzett tapasztalatok a gyermek-természet felismerésére vezetik és
abban otthonossá teszik. Minden tanító természetszerűleg első sorban
arra törekedik, hogyutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAsa já t nézeteit a gyermekbe oltsa. Ezzel szemben
éppen a gyermek-tanulmány az, melynek alapján meggyőződik arról,.
hogy a gyermeknek is egyéni a gondolkozása, érzése, és cselekvése
s: igy lassanként annak beisrnerésére jut, hogy a nevelésben a gyermek

egyéniségét számba kell venni. És ha ez bekövetkezik, akkor már nem
illérhető az eddig még igen indokolt váddal az, iskola, hogy a z ismeret-

közlés, tehá t a tanfargyak szempontjá ból a nö'vendék egyénzsigét, szemé-

lyét teljesen há ttérbe szor ítja .

Ga lbrea th; a lélektan és neveléstan tanára a buffaloi egyetemen
és Boiton. a milwaukee:i tanitónő-képző lélektani és neveléstani tanára

meggyőzően bizonyították be, hogy a gyakorlati tanítóra nézve a gyer-
mektanulmányozásnak célja, a gyermekeknek, mint a nevelés-oktatás
tárgyainak alapos megismerése. Ezen tanulmányok arra, képesítsék
a tanítót, hogy hivatásának minden irányban és tökéletesen megfeleljen;
hogy működésében gyakorlati és természetes uton haladjon. A tanítók
a gyermekek nevelésévei és oktatásával annyira el vannak foglalva,
hogy tudományos adatok, tények gyüjtésével nem is foglalkozhatnak;
mert a tanítványok közvetlen szükségleteinek kielégítése sokkal Jogosabb
és kötelességszerübb, mint a tudományos ismeretek fáradalmas 'meg-
szerzése, A tudományosság ésa gyermekek gyakorlati ismerete azon-
ban két, teljesen különböző követeléssei lép fel: míg a tanító és az

iskola az egyiket szerzi meg, addig a másik a tudósok és egyetemekKJIHGFEDCBA. . ,

hatáskörébe tartozik. Megengedhető, hogy a tanítók a -kutatót támogas-
sák de kötelességüknél fogva mindenkor a tanulók szükségleteit, igé-
nyeit tartsák szemük előtt. A tanító működése e téren a gyakorlati
kertész működésével hasonlítható egybe, aki a' növény fejlődéséhez

szükséges erőket és feltételeket kutatja és tanulmányozza, hogy azok
felhasználásával a fejlődést előmozdítsa, de az ó ténykedése' még nem



mondható botanizálásnak. Ne abstrakt problema megoldására, hanem
még bonyolultabb talány - egy élő, cselekvő és fejlődő gyermek meg-
fejtésére s különösen a fejlődő lény feltételeinek, és szükségleteinek

alapos megismerésére irányuljonutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa tanító gyermek-tanulmányozása. Ép
azért a praktikus tanító megfígyeléseit inkább a, ta nulók tanulmányozá-
sának mondhatnók és a nevelés és 'oktatás céljából végrehajtott közvet-

len megfigyeléseknek.KJIHGFEDCBAA gyermekpszichologia tehát első sorban a gyer-
mekeknek, másodsorban a tanítónak és szülőnek és csak harmadsorban
van a tudománynak hasznára.

r VI.

Hogyan kezdjen tehát a gyermektanulmányozáshoz 'a tanító? Leg-
célszerűbben úgy, hogy tanítványait megfigyeli. Feltűnő jelenségek

-. könnyen megfigyelhetők s ezek nem ritkán oly tényezők, melyek nagy
mérvben befolyásolják a tanu!ók iskolai előhaladását és jellemük kifejlő-
dését. A tanítónak ismernie kell a gyermek fő képességeit és hibáit, hogy
megválaszthassa a legjobb. módszert, amelyek szerint képes legyen
a gyermek képességeinek célszerű kihasználására és hibáinak, az aka-
dályoknak elsimítására. A tanító mindig inkább az egyes tanulók .isme-
reteihez, képességeihez, mint a pedagógiai fantomhoz.: vagyis az "átlag-
gyermek"-hez alkalmazkodjék. A gyermekmegfigyeléseknek ép az a
céljuk, hogy az egyes tanulókat illetőleg bánásmódrá és ismeretközlésre

nézve közvetlen és ljÓ módszereket ny.újtson és a tanító és tanítvány
között kölcsönös rokonszenvet ébresszen, mert minél alaposabban ismeri
a tanító tanítványát, annál inkább tud vele bánni. Vajmi gyakran sőt
a jelenlegi rendszer mellett általánosan követeljük egykoru tanulók ösz-

szeségétől ugyanazon feladat elkészítését, vagy -rnegtanulását s nem

törődünk az erőssel •..vagy gyengével, a szorgalmassal, vagy hanyaggal
s az .ép, vagy _hibás szerveze tüve l, Ily eljárás mellett azonban a bármiké-
pen gyengét túlterheljükés elkedvtelenítjük s az' erős,szorgalmas
és ,ép tanulótuntatjuk, tétienségre kárhoztat juk. Ellenben a gyermekek
alapos ismerete a feladatok célszerűbb kiesztására képesiti a 'tanÍtót. .
A célból, hogy a tanító gyermekmegfigyelésekre ösztönöztessék, ' hogy

-megfigyeléseit, tapasztalatait kellően értékesíthesse s végre, . hogy az
iskolakor előtt álló gyermekek szellemi képességeit, sajátságait 'alaposan
megismerhesse: szükséges a gyermeklélekrani szakmunkák tanuírná-

\

nyozása. Szüksé ges a még 'nem tanköteles gyermekek spontán szellemi
nyilvánulásait legalább könyvekből ismerni azért is, hogy az idősebb,
tehát tanköteles gyermek elme-képességeit is könnyebben felismerhesse
és irányíthassa, ugyanis a gyermekek a korábbi szellemi tartalom sokkal
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több' maradványait viszik a tanköteles korba, mintsem azt sejtenénk.
Mivel a tanítónak rendesenutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAtöbb tanulóval van dolga, ajánlatos, hogy az
osseeh a sonlitó módszerű gyermek-lélektani munkákat tanulmányozza.
Erre a legbiztosabb útbaigazító és útmutató könyv'a Tra cy ; torontói
(É. A.) egyetemi tanár "A gyermekkor lélekta na "KJIHGFEDCBAcím ű rnunkája, amely
röviden és alaposan tárgyalja és ismerteti a gyermek-lélektan alapelveit;
a bővebb ismeretszerzésre pedig Sully Jakab londoni egyetemi tanár
"A gyermekkor m~.gfigyelése" és Dr. Compayré párisi egyetemi tanárnak
,,; ; / gyermeklél.k fejlődése" círnű munkája a leginkább ajánlhatók.

A tanítók legtöbbje azonban nagymérvű elfoglaltsága miatt főként
csak a tanulók megfigyelésére és az összehasonlító módszerűnéhány
legkiválóbb gyermek-lélektani mű tanulmányozására szorítkozhatik, míg
egyeseknek elég idejük és módjuk lehet, e' téren mélyebb és bővebb
tanulmányozásokat tenni. Ezeknek legajánlatosabb kisebb korú gyerme-
kek naplószerű megfigyelése. Erre nézve legjobb útmutatást nyujt P reyer

Vilmos tanárnak "A gyermek lelke" cím ű, munkája; akik pedig egyes
szellemi képességek, vagy különlegességek tanulmányozását és meg-
figyelését óhajtják, azoknak a statisztikai módszert ajánlom. Ebben kitünő
útmutatást adnak Stanley Ha ll egyetemi tanár "kérdő ivei" (Topical
Syllabi), melyek közül négyet, hű forditásban alább közlök.

Sa já tsá gos és r endkivüli gyermekek.

- Il. sorozat 1. kérdő-ív. -

I. Mindenki gondoljon saját gyermekkorára vissza és fontolgassa,
hogy a következő típusok valamelyike nem vonatkoztatható-e önmagára
is s ha igen, írja meg hűen.RQPONMLKJIHGFEDCBA

IL Nézzünk körül, hogy barátaink között nincs-e olyan, .aki az
alábbi osztályok valamelyikébe .so ro lha tó volna, s ha igen, kérjük e,e-

tének elmondására.
Ill, Ha gyermekeid vannak, vagy tanító vagy, úgy írd le rendkívüli

gyermekeken szerzett megfigyeléseid.
IV. Ha tanítóképző tanár vagy, úgy magyarázd meg a hallgatók-

nak, hogy ezuttal mi acél s .egy vagy több ha'5onló, eset leírását tedd
. , . .

feladatukká, ....

V. A rendkivüli gyermekek feltűnő jelenségeírőf szóló művekre

való hivatkozás esetén megemlítendő a mú címe és írója is.
Tájékozásul-a következő típusokat mutatom be:
1. F z'zz'ka zá k: Rendkívüli szépség, vagy rútság; 'nagyság, vagy

kicsinység; testi fogyatkozás; feltűnő sebhelyek, vagy sérülések; egyes
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érzékek, vagy tagok hiánya; szomorú arckifejezés; nagyothallás; hát-
gerinc, láb; kéz, stb. gyengesége; rendkívüli erő, mozgékonyság, lomha-
ság, öncicomázás, érzékképességek; egyéb kiváló testt tulajdonságok.utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2. Lelkiek. Valamely gyermek rendkívüli kedvessége, félénksége,
tisztasága, piszkossága, rendessége, rendetlensége, engedelmessége,
engedetlensége, igazságossága, hazudozása, kegyetlensége, szánakozása,
önzése, nagylelkűsége, fecsegő vagy kételkedő volta, szófukarsága,

nyiltsága, zárkozottsága, vagy vidámsága, nyalánksága, vagy irígysége;
ide tartozik a fásult, vagy rosz nevelésű; kételkedő, kutató, fürkésző,
vagy kitartó; tréfálkodó, boszúálló, nyugtalankodó, állhatatlan, változé-
kony, vagy könnyelmű, válogató; boszankodó, tudvágyó, ábrándozó,

vagy poetikus hajlamú; nyüglődő, dicsekvő; ideges, panaszkodó, vagy
siránkozó; méltóságteljes és önálló gyermek, vagy olyan, ki minden
kényszer nélkül cselekszik.

Az elso ro It vonások egyikének vagy másikának leírása, még inkább
egy vagy több esetnek ismertetésekivántatik és pedig olykép, hogy
egy-egy feltűnő vonásnak, vagy több rokonvonásnak kidomborítása
folytán a gyermeknek egész jelleme szemeink elé táruljon.

Ha lehetséges, minden egyes esetben jegyezzük fel azt is, hogy
az ismertetett vonás öröklött-e s hogy az atyjára vagy az anyjára
vezethető-e ez vissza és pedig mindkét részen hányad iziglen. Ez a
legfontosabb, ezért erre szerfelett nagy gond fordítandó.

Rövid jellemző tények et és példákat soroljunk fel a szóban forgó
vonások nyilvánulásaiból.

Egyúttal említsük fej, hogy minden egyes esetet miként kezeltek

a családban és az iskolában, nemkülönben, hogy mt'ként kellett 'volna

kezelni.

Elengedhetetlen azonban, hogy minden egyes esetet a legnagyobb
körülményességgel és hűséggel írjunk le.

Végezetül mindenkor jelzendő a gyermek kora, neme, nemzetisége,
testi fejlettsége és kedélyállapota.

Az olva sá s és ir á s kezdete.

}; ·z'gyelmeztetés. Minden esetben jegyezzük fel a megfigyelt gyermek
korát, nemét és nemzetiségét,

1. A szülők .és tanítók gyüjtsenek az irva-olvasás tanításáról szóló

adatokat, u.KJIHGFEDCBAm ,

l. a rendszeres oktatást megelőző irás és rajzkisérleteket, vagy
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,

pedig az előírás módszerén alapuló irópróbákat, még mielőtt a gyer·

mek az egyes betűket ismerné.

2. Irási előgyakorlatokat a gyermekkorból.

3. Spontán gyermekrajzokat a "harmadfél-hét éves koru gyerme-

kektől, külörrösen azokat, amelyek valamely elbeszélésnek, vagy rnesé-

nek illusztrálására szolgálnak.

4. Irásgyakorlatokat a kézzel, lábbal, csukott szemekkel ; fordirott.

vagy tükörírást és a gyermekek közt előforduló mindennemű alakban

és módon; főként pedig azokat, rr iker a gyermekek gyakorlatlanságból,

szeszétyből, vagy érdekból önkényt használnak.

II. Irassék leutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa j a toll nak, vagy irónnak minden spontán, még

nem tanított módon való tartása és a papirnak fektetése ; bJ az iráskor,

vagy rajzoláskor jelentkező automatikus nyelv-, ajako, kéz" szem" fej-,

láb- vflgy testmozgások ; ej ugyanezek a gépies együttmozgások az
olvasáskor. .

Közöltessenek olyan esetek, mikor a szemmozgások alkalmazko-

dása nehézségekkel jár; t. i. ha a gyermek a sorokat csak nehezen

képes szemmel kisérni s ezen olykép segít, hogy újját az olvasandó,

vagy irandó szóra teszi s a sorokat így követi. Ez esetekben segíteni

látszik-e az erős újjlenyomás?

Ill. A gyermekeknek első érdeklödése a z olva sá s és ir á s z'r á nt. Fel-

sorolandók azon esetek, mikor a gyermekek már jókorán érdeklődést

mutattak az irás, vagy olvasás iránt, ami abban nyilvánul, hogy állító-

lagos leveleket "olvasni" vagy "irni" utánoznak, könyvek, pénz-, vagy

emlékfeliratok iránt érdeklődnek, stb. gyakran halljuk-e a "szép kép 1",

"mit jelent ez a kép?", mit mesél a könyv?" stb. kifejezéseket; továbbá

az oly esetek, mikor a gyermek már helyesen, vagyis nem fordítva veszi

kezébe a könyvet az állítólagos olvasásker.

Említsék fel azon eseteket, midőn a' gyermek már az irottat

képes megkülönböztetni a nyomtatottóI. Melyik iránt nyilvánít nagyobb

érdeklődést? Mikor jelentkezik a nyomtatott szavak iránti feltétlen biza-

lom? (p. o.: "Igy van, mert a könyvben is így van!" stb.)

Milyen sorrendben ismeri meg a gyermek a betűket ? Melyiket

ismeri fel legelsőbben s melyiket szereti leginkább? Nevezzük meg azon

betűket, melyekkel rokonszenvezik a gyermek s amelyek iránt bizonyos

ellenszenvvel viseltetik. Mihez szokták az egyes betűket hasonlítani?

(po o.: a-alma; o-dió.) A betü nyomtatott, vagy irott alakja a színre,

alakra, érzelem re, st bire nézve minő mnernonikus, vagy sentimentális

benyomásokat idéz elő a. gyermekben? Körök, három, négy, stb. szögű

alakok iránt mikor nyilvánul érdeklődés?
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IV. Szokatlan lassuság, vagy képtelenségutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa j az olvasás, b) irás

vagy ej a szó tagolás elsajátításában.

Szokatlan gyorsaság és spontán könnyüség a) az ábéce; b) az

olvasás, vagy ej az irás tanulásában.

V. Nevezzük meg azon játékokat, melyek a szótagolás, olvasás,

iras, vagy rajzolás gyakorlására szolgálnak. Ismertessük azoneseteket,

melyekben az irkafirkálás és kéziratgyüjtés iránt korai szenvedély jelent-

kezett, nemkülönben a kép- és szórejtvények, talányok, titkos írásjelek,

szójátékok stb. iránti előszeretet ; a titkos jegyű irásokat, irásrövidítése-

ket, szimbolikus jelzéseket, akár tanulás, akár feltalálás utján jutott

azokhoz a gyermek.

VI. Mikor ismerhető legelőször a fiúk és leányok közti kézírás

különbsége fel? Miben nyilvánul ez? A kézir~t egyéniségének mik az

első ismertetői?

Az z"skola i olva smányokra vona tkozó megfigyelések.

. 1. Jegyezzük fel mindazon prózai, vagy költői művek címét és

szerzőjét, melyek még mint gyermekre, vagy legalább a husz és
huszonötödik életévünk előtt reánk maradandó hatással voltak. Melyek

azon versek, mondások (köz), szólásmódok, eszmék, vagy események,

amelyekre még legélénkebben emlékezünk, és amelyekben még ma is

hiszünk? Ha lehetséges, közöljük annak okát a kor jelzésével együtt,

hogy bizonyos vers, mese stb. miért hatott ránk oly mélyen? Utasította-e

már a gyermekeket ugyanazoknak olvasására, vagy megtanulására s ha

igen, azokra is úgy hatottak-e mint annak idején önre?

. II. Észlelte- olvasta-,- hallotta-e valaha, hogy rossz könyv, vagy

elbeszélés stb. olvasása valamely gyermekben vagy ifjúban élénk

hatást keltett? Ha igen, írja le ezen benyomást s nevezze meg a köny-
vet és szerzöt, a gyermek korának, nemének, általános testi és szellemi

jelenségeinek ismertetésével együtt.

Ill. Ismer-eKJIHGFEDCBAtú lságos olvasó szenvedélyt eláruló eseteket, melyek-

ben a gyermek kelleténél többször tartózkodott otthon, szemeit megron-

totta s korai, túlhajtott o lvaso ttságra tett szert?

, IV. Észlelt-e eseteket, midőn az olvasás a gyermeket felizgatta,

idegrendszerét megtámadta és álmatlanságot okozott, vagy pedig a gyer-

mek előtt a mindennapi életet viszonylag érdektelenné és balgává tette.

V. Rosz olvasmányok ból eredő ro sz erkölcsi magaviseletre talált-ej
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Ha igen, kérjük azok körülményes ism~rtefését. Melyek az ifjuságra.
saját. tapasztalata szerintjegártalmasabb és kevésbbé ártalmas olvasmá-
nyok, vagy műfajok?

VI. Észlelt-e hirtelen változásokat az olvasásmódokban, amilye-
nek a csendes olvasás ajkmozgások nélkül és a <kedvenc olvasmányok '
és műfajok gyors átfutása. vagy hirtelenKJIHGFEDCBA< változtatása? -Mi ennek oka?
Észlelte e az olvasás szenvedélyének hirtelen 'csökkenését, vagy teljes
megszűnését ? M í a véleménye a tervszerű olvasásról s a felületes.

olvasásról ?

VII. Az alább közlendő <tárgyak áttekintése alapján nevezzük meg
azon költeményt,' dalt, elbeszélést, szavalmányt, könyvet, értekezést,
vagy fejezetet, mely szerintünk a gyermekekre, vagy ifjúságra kiváló
értékkel, vagy haszonnal .bir s jelezzük egyuttal, hogy mily' kerban
gyakorol leghathatósabb benyomást:

1.utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAÉgz'tünemények: nap, hold, csillag, égbolt, felhők,'; szivárvány,

északi fény, szél, vihar, eső, hó, sötétség, hajnalpir. 2. eVS,Z9k~k: jel-
lemző tulajdonságaik. 3. Élettelen földi dolg~k es. jelenségek: sziklák,
hegyek, völgyek, szakadékok, kristályok, tűz, viz és ennek. különféle

alakjai. 4. Élő termesset ; virágok, bokrok, valódi, vagy" mithikus . fák,
erdők, az állatvilág közönséges és rendkivüli alakjai, kedvenc állatok,
házi állatok, élelmiszerek: 5. Népek, vademberek, .Jagy gyermekélet.

8. Uj, vagy régi történetek. 7. Életrajzok. 8. Uti és kalandrajzok. 9. Régi
és újabb irodalmi "szemelvények hű reprodukciói. . IQ .. Mithología .

ll. Művészet és találmányok. 12. Gyakorlati és mindennapi élet-törté-
netek. 13. Erkölcsi és vallási elbeszélések. . I

VIlI. Vála~szunk ki egy :hírnevesebb ,klasszikus m ű vet, vagy szin-
darabot s a fent említettek bármelyikére vonatkozó részletét a követ-

kezőképen tárgyaljuk : a ) addig . 61va~suk,. míg eteg jól ismerjük;
b) gyüjtsünk különböző \ korú gyermekeket egybe s .meséljűk el nékik

kellő módon ;c) .utasítsuk a gyermekeket az elmondottak leírására;
d) állapítsuk meg a dolgozatokból, hogy mely események és kifejezé-
sek vésőd tek leginkább a gyermekek . 'lelkébe; e) m esé ljük .et ismét

ugyanazt; deo költői szabadsá~gal, egyes 'értékes jelenetek kibővítésévei
és kiemelésével és a kevésbbé érdekes események rövid érintésével
a célból. hogy meggyőződjünk,', hogya; mű me'ly fokon és kerban
ismertethető leghatásosabban ; f) irjuk az < előadottat hűen le, hogy
úgy tartalmilag és alakilag minden megrnagyaráztassék, amit tanítot-

tunk.
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Engedelmesség es ~ngedetlenség.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

- IV. sorozat 17-ik kérdő-Ív. -

1. Közöljünk példát az igen engedelmes, és a nagyon is engedet-

len gyermekről. Figyeljük meg, hogy úgy az egyiknek, mint a másik-

nak van-e valami tipikus; vagy általános jelensége, ismertetője és véle-

ményünk szerint ezen dispositió öröklött, vagy szerzett-e P

II. Miféle bánásmód, parancs, v~gy példa erősíti meg és túlozza

ezen tulajdonságokat és pedig első sorban az engedelmességet?

Ill. Irjuk le az engedetlenség, önfejűség és csökönyösség néhány

konkrét eseteit. Minő alkalmi szóvitákkal küzdenek felnőttekkel szemben

8 gyermekek céljuk elérésére, egyéni izgatottságból, vagy általánosKJIHGFEDCBA

bosszúbó l ? Ezen esetek lustaságnak, romlottság nak, vagy egyéb okok-

nak kifolyásai-e, vagy pedig velük született-e a csökönyösség?

IV., Hihető-e ezen akaratoskodásnak büntetéssel va ló megtörése?

Kommentáltassanak az ilyen esetek, nemkülönben azok is, midőn

a csökönyösség hirtelen megszünt.

v. Mely büntetések a leghathatósabbak, - osztracismus, elkülöní-

tés, elültetés, munka, vagy testi szenvedés r
VI. Említsük fel azon eseteket, melyekben a gyermekek különckö-

désből, túlzottságból, ellentmondási viszketegségből a társadalmi szoká-

soknak ellenszegülnek.

VII. Jegyezzük mindazon kifejezéseket fel, miket ezen [ellemvoná-

sok megnevezésekor hallottunk, p, o. visszataszító, morgó, ellenkedő,

önfejű, nyakas stb.

VIlI. Irjuk egy legnagyobb fokban csökönyös gyermek cselekede-

teit és pedig mindazt, amit mond, tesz es hogy milyen testmozgásokat

és taglejtéseket visz végbe. Miben különbözik a csökönyösség a haragtól?

: IX, Észlelhető-é később biz~)Oyos ingadozás a gyermekben s van-

nak-é olyan "jó" gyermekek, kik nagy hajlammal birnak arra, hogy

időnként kiállhatatlanokká váljanak és viszont, amennyiben szeretetről

és engedelmességről hirtelen gyűlöletre és engedetlenségre térnek át?

X. E tekintetben 6szlelt-e vérrnérsékleti különbséget (p. o. vér -
mes, közönyös, kolerikus és melankolikus)?

XI. Irjunk le hűen oly szelgálatra kész gyermeket, aki soha sem

tud" "nem"-et mondani, s említsük meg, hogy ez akaratgyőngeségnek,

túlságos rokonszenvnek, szociális kötelességtudásnak, vagy függésnek

kifolyása-e ? -

XII. Ismertessünk 'oly zsarnoki gyermeket, aki mások telett önké-

nyesen uralkodik s azt, hogy mi módon győzte le az ellentállást ? ' Ha
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valamelyik gyermek, vagy felnőtt másnak önkényes uralmát önönmagán
tapasztalta, közölje és magyarázza ezen nyomasztó helyzetben jelent-

kezett érzelmeit.

XIII. Mit tart a szuggesztióról ? Miként kiván és teremt a család-

ban és iskolában engedelmességet? A gyermek részéről nyilvánuló sze-

retetből eredő függés összehasonlítva a zsarnoki erős akaratból eredő

félelemmel.

XIV. Általánosságban az engedelmes" gyermekekből lesznek-é

a legjobb és az engedetlenekből a legrosszabb emberek?

XV. A szülői ellenőrzésnek vannak-e kritikus időszakai s a felizgult-

ság bizonyos faja és ideje leülönösen alkalmas-e arra, hogy következ-

ményekkel járjon?

XVI. Mi a vezetés célja s kinek engedtessék át?KJIHGFEDCBA

*
* *

A statisztikai megfigyelésekhez útmutatással szolgálutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAMonroe-nek

"A gyermek seocia lis ö"ntuda tá na k (ejlődése" című s már fentebb emlí-

tett munkája, amelyben "A szociális környezet befolyása", "A játék

szociális haszna", "Az iskolai oktatás szociális haszna", "A tulajdon

érzet szöciális· szernpontokból," "A fegyelem, mint szociális tényező",

"A szociális suggestió"-t vonja megfigyeléseinek és vizsgálódásainak

körébe. Sa llwürk ezen munka ismertetésében joggal állítja, hogy azon

tanító, aki saját tapasztalataira sokat ád, bizonyára kicsinyli ezen sta-

tisztikai tanulmányokat, de elfelejti, hogy a _vizsgálódás, t. i. egy hatá-

rozott kérdőpontra irányított szorgos kutatás, amely az esetleges téve-

dést az esetek száma és sokoldalúsága miatt eliminálja, ép oly szük -.

séges, mint az általános és tudományos' igazságoknak dedukciója.

Aki a gyermeklélektan jelenlegi elterjedtségéről óhajt meggyőző-

dést szerezni, annak figyelmes áttanulmányozás ra ajánlom Tiedemann-

Ufer -nek A gyermekek lelkikéjJ ességeZnek fejlődése, Chrz"smann Oszkárnak

"P a zdologia ", 1iT-'ilson-na k "Bibüo,J r a jJ hy of Chzld-Study" c.- munkáit.

Székesfehérvár. Verger Tamá s
közs. el. isk. tanitó.RQPONMLKJIHGFEDCBA

I R O D A L O M .

K ö n y v i s m e r t e t é s .

V e z é r k ö n y v a t e s t g y a k o r la t h o z , népiskolai tanítók számára
írta StejJ a nko Aiber t képzőintézeti tanár. A Népnevelők Könyvtárának
20-21. füzete. Ára 2 K. Lampel Róbert kiadása.
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A mai könyvírhatnám világban valóban üdülés számba: megy e
könyv olvasása. Mert minden sora arra vall, hogy a szerző sokévi,
beható tanulmány alapján föltétlenül ura a tárgy elvi oldalának, de
minden legapróbb részletének is. Nem azért vette kezébe a tollat, hogy
eggyelszaporítsa a vezérkönyvek számát, hanem mert igazán volt mon-
danivalója, s mert tudta, hogy ezzel magát a népiskolai testgyakorlást
átalakítja, megjavítja. Utóbbi állításom nem azt akarja mondani, hogy
talán fölforgató, uj eszmét dobott volna a szerző közénk ; ellenkezőleg:
a meglevő, itt-ott kimondott, már megérett s legalább szórvanyosan a
gyakorlati életben is bevált elvek, eszmék alapján megmarad. Hanem
ezekből aztán szorgalmas utánjárással, gondos, óvatos, józan latolgatás-
sal, a gyakorlati ember szemével a legjobbat, keresztűlvihetőt ragadta
ki egyfelől, másfelől pedig, úgy váltotta föl aprópénzre vezető gondo-
latait, hogy ezen tul a tanítónak módjában lesz minden fejtörés, minden
utánjárás nélkül is, tisztán e könyvre támaszkodva egészen rendszeresen
a pedagógia s az oktatóterv követeléseivel teljesen egyező módon
vezetni a testgyakorlást. Ez utóbbi tulajdonsága miatt gondolom, hogy
eutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAműnek á ta la kíto ha tdsa lesz néP úkolú testgya kor ldsunkra . Ez a tulaj-
donság az előttem fekvő kőnyv főérderne. Hiszen az kell nekünk már
végre, hogy a helyei elvek szerint való testgyakorlás megva lósuljon.

Evvégett pedig a gyakorlati nehézségeket kell Iefejszéznünk.
S ez a könyv annyira ilyen gyakorlatias irányu, hogy az ember

szinte ' keveselli benne az elvek egyenes kifejezését. Igy pl. a mű egész
szelleme hirdeti ugyan, hogy a mozgások széjJ sége, szabatos volta a
fődolgok közé tartozik, de ezt általános elv gyanánt nem fejezi ki elég
határozottan; holott a szerzó is bizonyára megbotránkozott mar torna-
versenyeink ama tellegén (pedig ez már átszivárgott a népiskolai test-
gyakorlásba is), hogy ott túlnyomóan a centimétérek nagy, s a másod-
percek kis száma biztosítja a győzelmet! .

Nem hódol ez a mű semmiféleKJIHGFEDCBAtú lzo tt, egyoldalu iránynak. Har-
monikus egységgé olvasztja össze a népiskolai testgyakorlás összes
nemeit s bőven gondoskodik arról, hogy a dal is vidámítsa az apró tor-
nászok kedélyét. Nagyon használhatóvá teszi e könyvet, hogy minden
izében a z uj népisko/a z' okta tótervhez simu],

Jellemzi a művet az óva tC/ssdg, ami igen helyes; de amikor a kirán-
dulásokról ezt mondja: "Az ut kisebb tanulóknál legfeljebb 4-5 km.,
s a nagyobbaknál 8-10 km. legyen. Ha ennyit kell gyalogolni, akkor.
más testmozgást ne engedjünk meg," innen marad a kellő határon. A
kicsinyek is, de még inkább a nagyok könnyűséggel jóval többet bit nak
el, kivált oly módon, ahogy ezt szerző igen helyesen előírja.

Ennyit a könyv általános irányáról. Most lássuk a tartalmat.
A mű 3 részből áll. Az első rész tárgyalja az általános irányelve-

ket, a nemi különbség figyelembe vételét, a tornázás idejét, a gyermek
testének fizikai körülményeit, a ruházatot, a fegyelmet, az esetleg beáll-
ható baleseteket, a kirándulásokat, a tornatermet, tornaszereket (kidol-
gozott jegYfék), a vezérkönyv . használati utasítását s egy-egy óra be-
rendezését. .

E részben említi a szerző, hogy a tanítónak ismernie kell az ember
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test- és élettanát. Helyes. Sőt tovább megyek. A testgyakorlás egészen
öntudatos vezetéséhez a tanítónak tudnia kell még azt is, hogy autsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAmoz-
gá sok e/emeinél melyik ha jlítdfeszítő-izom jő akáóba . Csakhogy e tekin-
tetben ő is úgy tesz, mint eddigi iskolai test- és egészségtani, testgyakor-,
lati könyveink : odavezetnek az árok elé, mondván, ezt átugorni tudnod
kell. Azonbim rátanitani egyik sem tanít rá. Elismerem, hogy ez inkább
lehet a test és egészségtani könyvek föladata, de ha már megvan ben-
nük ez a hiány. hát ilyen körültekintő műtől, mint amilyen az előttem
fekvő, elvártam volna, hogy túltéve magát az illetékesség kérdésén, min-
den egyes egyszerű szabadgyakorlatoknál röviden fölsoroihatta volna az
akcióba lépő izmokat. -

A második részben tárgyalja a rendgyakorlatokat, (gen behatóan a
szabadgyakorlatokat (egyszerű, összetett, kézi szetekkel végezhető sza-
badgyakorlatokat oly módon, hogy csupán az előbbi két csoport alapján
kb. 150 ezer gyakorlatot lehet összeállítani !), a szergyakorlatokat, 9
fölvonulást (vázlatos képekkel támogatva), 13 remek füzért (ugyancsak
képekkel magyarázva), 97 gyermekjátékot (ezek közül 17 dallal vagy
versikévei jár, sőt egy pár - nagyon helyesen ~ tánc-szerű is) s végül
e részben még 17 tornászdalt közöl.

A rendgyakorlatok közt külön cikket szán az I. II. osztálynak; ez
igazi pedagógiai remek darab ; csak olyan ember Írhatta ezt, aki ismeri
is, szereti is a gyermeket.

Az olyan gyakorlatokat, melyek leá nyoknak nem va lók, gondosan,
megjelöli.

A da lok szemenszedett, a gyermek lelkéhez illő, csöngő, nap su-
garas darabok. Összesen 31 ily éneket közöl szöveggel, lekottázva. De
rámutat arra is, hogyan lehet helyenként más, a vidéken ismert dalokat
alkalmazni.KJIHGFEDCBA I

A ha rmadik rész az anyag részletes beosztását tartalmazza. Ott
úgy az osztott (6 tanítós), mint az osztatlan (egy tanítós) népiskola taní-
tója gondos, az összes elveket figyelembe vevő s főképen fokoza tos,
jjsszha ngza tos ö'sszeá llítá sba n készen találja az egyes órák anyagát. A
szerző az uj oktatóterv. s a közepes körülmények szem előtt tartásával
az osztott iskola I-II. osztálya részére 36-36, a Ill-IV. osztály
részére 72-72 órát, az osztatlan iskola mindegyik osztálya részére
.36 - 36 órát vesz föl az egész iskolai evre. Ismétlem, ezt ta r tom a mű
legbecsesebb részéül. -

A szerző irálya világos, egyszerű, jól érthető. Itt- ott helytelen
szerkezetüek a meghatározásai. Pl. "Felvonulás az, mikor az osztály moz-
gás közben " avagy: "Lábvetés az" ha a kinyujtott lábat hirtelen
mozgással "

Nem ártott volna az általános fejtegetés főbb gondolatait föltűnőbb
betűkkel szedetni. . Ez mindig élénkíti és érthetőbbe teszi az előadást.

A könyv kiállítása egyébként igen gondos. Nyomása jól olvasható,
sajtóhiba. igen kevés lehet benne; én, egyet sem találtam, 53 rajz támo-
gatja a szöveget. Az egész mű 256 oldalra terjed, s Így a 2 koronányi
ár mérsékeltnek mondható.
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. V égig tekintve a mű összes tulajdonságain, az a véleményem.
hogy iskolai könyvirodalmunk csak gratulálhat magának e termékéhez,
sannak hangoztátásával zárom ismertető soraimat, hogyutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa képzöintéze-
tek ta nulót"na k e kö'nyvet a z z"skolá ból magukka l kellene vinniiik a z életbe.

Ka roliny Mz·há ly.

V .á la s z t m á n y i ü lé s e k j e g y z ő k ö n y v e i .

1 . J e g y z ő k ö n y v .

Felvétetett a Tanítóképző-Intézeti Tanárok Orsz. Egyesületének 1904. évi március hó
21-én tartott választmányi iilésén,

Jelen vannak dr. Kaudcs János elnöklete alatt Ka tonáné Thurá nszky

Irén, dr. Ba ló József, F ülöp Áronné, Lubinszky Emilia, dr. Vángel Jenő,
P a ta e« Vilmos, Hornay Ede, Bütenbinder Miklós, dr. Weszely Ödön,
Eztner Milla, Miklós Gergely, Kerea sy György, Nagy László, Szta nkó Béla,
dr. Gyula z' Ágost, Németh Sándor.

1. Elnök az ülést megnyitván, főtitkár jelenti:
a j Az egyesületbe való belépésre jelentkeztek: Kapi Gyula (ág.

ev. tk. tanár, Eperjes), Ste/nitzer Vilma (áll. óvónők. igazgató, Hm.-
Vásárhely), Kra ft József (áll. tk. tanár, Pápa), Botos Imre (áll. tk. s,
tanár, Sz.-Keresztur), Duschek Ernő (ali tk. s, tanár, Léva), Kuruc» Ernő
(áll. tk. tanár, Léva), dr. Ka tona János (áll. tk. tanár, Léva), Horvá th
János (áll. tk. tanár, Léva), dr. Wola fka Nándor (róm. kath. tnőképző
igazgató, Debrecen), Exner Leo (áll. óvónőkp. tanár, Hm-Vásárhely),
Hegyesi Jolán (áll. óvónőkp. tnő, Hm. -Vásárnely), Voiosin Ágoston (gör.
kath. tképző tanár, Ungvár), Nyaka s József (áll. tk. tanár, S z- Kereszrur],
P eter Ferenc (áll. tk. házi ipartanító, Sz.-Keresztur), F ülöp Áronné
(áll. tnőkp. tanítónő, Bpest).

A választmány örömmel igtatja a jelentkezetteket rendes tagjai
sorába.

bJ A tanártestületeknek véleményezés végett szétküldött tételekre
vonatkozólag jelentésüket bekü1dötték és pedig 1. a gyermektanulma-
nyozás tárgyában: a pozsonyi rom. kath. tnő ; a debreceni ev. ref. tnő ~
a sepsi szt.-györgyz· áll. tnő; a budapesti 1. ker. áll. Az ifj. könyvtárakra
vonatkozólag: pozsonyi r. k.: debreceni ev. ref. tnő; budapesti 1. ker. áll.
A gyakorlati kiképzésre vonatkozólag: pécsz' róm. kath.; sza ba dka i áll.
tnő ; pozsonyt' róm. kath. tnő ; debrecene ev. ref. tnő; bp esti F röbel-féle.

tnő; eper jr si áll.' tnő, A fizetésügyre vonatkozólag' [ é/egyhá za i áll.; sepsi
szt.-t;yörgyi áll. tnő : Székelykeresztur i áll.; ba ja t' áll.; modor i áll. ~
eper jesi áll. tnő.

Tudomásul szolgál.
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2. Dr . Gyula i Agost a tanárképesítésre vonatkozólag tart előadást.
A választmány mindvégig élénk figyelemmel hallgatta az érdekes

előadást; melynek végével előadónak köszönetet szavazott.
3. Következik dr. Vángel és dr. Gyulai javaslatának a Nagy László-

féle javaslat 3. pontjával kapcsolatos tárgyalása. Hozzászóltak :
Nagy La selo nem kivánja, hogy a tanárképzésben csak az egyetem

vegyen részt, de idővel a súlypontnak oda kell helyeződnie. Ma azok
bocsátandók a pályára, akik a polg. képzőt végezték, ebben egyetért a
másik két előadóval ; arra fog azonban törekedni, hogya képzésben az
egyetem kellő területet nyerjen, mert nem ért egyet Gyulaival abban,
hogy az egyetem csak tudósokat képez, szóló szerint az ' is a pályára
nevel, sőt mirKJIHGFEDCBAd inkább halad a gyakorlati célok felé.

A Pedagógiumnak sem célja képezdei tanárképzés. mert növendé-
keit a polg. iskolák céljaira neveli, ezért nem tartja helyesnek, hogy a
tanítóképző-intézeti tanárképzés egyedüli eszköze a Pedagógium legyen.
A selekciót maga a vizsgálat biztosítja s ez elég is, a selekciót azonban
- Gyulaival egyetértőleg - a túlprodukció elkerülése miatt tartja fon-
tosnak, mely nálunk a képesítés speciá lis volta miatt sokkal nagyobb
baj lehet, mint bárhol másutt. A képesírésnél figyelembe veendő a jelölt
polg. iskolákra vagy középiskolákra szóló képesítése, nehogy ugyan-
azon tárgyakból kétszer vettessék vizsgálatnak alá. Az egyetemet egyál-
talán nem szeretn é a képzésben .mellózni. Ragaszkodik eredeti javas-
latához.

Dr. Balo ,Jozsef végcélul szintén egy speciális tanítóképző intézeti
tanárképzőt óhajt; ma még azonban nem tehetünk egyebet, mint a
meglevő alapok felhasználásával építjük fel a tanárképzést és képesítést.
A két szélsőség összeegyeztetését kivánja, azt hiszi, hogy Nagy László
javaslatában megegyezhetnének az eltérő vélemények. Elfogadja a Nagy
László javaslata- 3. pontját, bár az eJ. isk. tanítóknak az egyetemre
utalását s azután kép. tanárokká való képesítését nem helyesli. /

Mz·klós Gerge{J Idr. Vángel álláspontja melletf szólal fel s a selekciót
hangoztatja. Elfogadja Nagy László javaslata 3. pontjának a ) és e) be-
kezdését; ab) pontban foglaltakat nem helyesli. A történelmileg kifejlő-
dött rendszert óhajtja fentartani és tovább fejleszteni.

Dr. Vángel J enő a 3. pontot elfogadja azzal a módosítással, hogy
a selekció érvényesüljön s hogya bocsátás féltételéül még más, a polg.
isk. tanítói képesítéssel egyenértékű képesítés is jogosítson kellő előzetes
vizsgálat mellett a tanárvizsgálatra való bocsátásra. A e) bekezdést rnel-
lőzni .óhajtja.

Szta nkó Béla hibának tartja az egyetemnek vagy általában a leg-
magasabb foku szakiskoláknak a képzésból való -kizárását, sőt határo-
zottan kivánja, hogy a tk. tanár ne vonassék el a legmagasabb foku
kulturintézetektől, már csak amiatt a társadalmi közösség miatt sem,
mely az intelligens társadalom egy részének éppen az ugyanazon foku
intézetben történt kiképzése által jut kifejezésre. Óhajtja továbbá, hogy
mint a tanárok az egyetemen, a zenetanárok a zeneakadémián vegye-
nek részt 2 évi kurzuson. A vizsgálatra vonatkozólag azt javasolja, hogy

Magyar Tanltóképzö. 18
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tegyen a jelölt az elméleti pedagógiából s szak tárgyai módszertanából
szóbeli vizsgálatot; készítsen továbbá valamelyik szaktargyábó! irásbe-i
dolgozatot s végül tartson nyilvános próbatanítást. Az egyetemi, ille-
tőleg főiskolai tanulmányokról pedig koliokviumokkal (bizonyitványokkal)
számoljon le, mely körülmény a vizsgálatra bocsátás feltételei köze
igtatandó,

K. Thurá nszky .Ir én a két évi egyetemi kurzust fentartani kivánja
s nem tartja hibának, ha a jelölt a tudomány részleteiben elmélyed.
Sztankó vizsgálati rendszerét soknak tartja, elegendőnek tartja a gyakor-
lati vizsgálatot, legfeljebb egy pedagógiai, vagy más szakdolgozatot
készit sen a jelölt. A 3. pontot a bJ kikezdés híján elfogadja.

Horuay Ede csatlakozik Sztankó véleményéhez. Nem kivánja ki-
zárni a vizsgálatra bocsátásból azokat sem, akik nem az elemi és polg.
képző elvégzésével akarnak vizsgálatot tenni; éppen ezért szigoru vizs-
gálatot kiván.

Dr . Ková cs J á nos elnök egyezteti az elhangoztatott véleményeket,
miközben még több kisebb felszólalás történt, majd kirnondja a határo-
zatot, mely szerint a választmánya Nagy Lászlóféle javaslat 3. pontját
a következő alakban fogadja el:

3. Képesítő vizsgálat ra bocsátható :
a j akinek elemi és legalább jó rendű polgáriskolai tanítói oklevele

van s meghatározott terv szerint az egyetemen (zene-tanárjelöltek a zene-
akadémián) két évig szaktárgyaiból tanulmányokat végzett s ezen idő
keretén belül elemi népiskolai s tanítóképző-intézeti tanítói gyakorlato-
kat végzett;' ,

b) aki négy évig az egyetemen vagy műegyetemen mint érettségi
bizonyítvánnyal biró rendes, vagy tanítói oklevélIel biró rendkivüli hall-
gató a meghatározott kollégiumokat hallgatta és sikeresen kollokvált s
ezen kivül egy évig elemi iskolai és elemi tanítóképző intézeti tanítói
gyakorlatokat végzett; oly okleveles tanítók, kik a zeneakadémián szer-
zendő tanárképző 4 évfolyamát elvégezték;

c] a rajztanár-képző négy évfolyamát elvégzett jelöltek.
Az idő előre haladván, a tétel tárgyalása a jövő vál. ülésre halasztatik

s elnök felkéri Sztankó Bélát, hogya vizsgálatokra vonatkozó javaslatát
a részletes tárgyalas során terjessze elő.

K . m. r.

Értesítés a kedvezményes vasuti jegyek tár-
gyában.

Egyesületünk elnöksége kérvényt nyujtott be a keres-

kedelemügyi miniszter urhoz a nem állami alkalmazásu tagok
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részére a gyor:utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAközgylUés a lka lmából engedélyezendő
utazási kedvezményért.

E kérvényünk kedvező elintézése reményében felkérjük
azon tagtársakat, kik a közgyűlésen részt kivánnak venni, ~
kedvezményes jegy váltására feljogosító igazolványra igényt
tartanak, sziveskedjenek erről Sztankó Béla főtitkárt (Budapest,
1. ker. Mozdony-u. 7.) értesíteni.

Dr . Ková cs J á nos,
elnök.

Szta nkó Béla ,
főtitká r .RQPONMLKJIHGFEDCBA

K é r e le m .

Azon tagtársainkat, kik a közgyűlés elé inditványt óhajtanak ter-
jeszteni, az elnökség felkéri, sziveskedjenek inditványaikat alapszabá-
lyaink 21. §. e) pontja értelmében a közgyűlés előtt az elnökséghez
irásban benyujtani.

Dr . Ková cs : J á nos,

elnök.

Szta nkó Béla ,

főtitkár.

V E G Y E S E K .

. E lő k é s z ü le t e k a k ő z g y ü lé s r e . Győrben nagyelőkészületek történnek a tanító-

képző tanárok pünkösdi közgyűlésére. Alakítottak végreha jtó bizottsdgot, amely áll

az állami tanítóképző-intézet és a róm. kath. tanítóképző intézet' tanári testületeiböl.

Szerveztek nagy rendező bizottsdgot, amelynek védői: gróf La szberg Rezső

főispán, gróf Széchenyi Miklós megyés püspök és F ehér Ipoly pannonhalmi

főapátKJIHGFEDCBAj elnöke: Kultszeky Ernő kir. tanfelügyelő j tarselnökei : Vennesz Jenő

polgármester és Goda Béla alispán j helyettes elnökei: Ka rsa y Jolán és Ha ller

József képzőintézeti igazgatók j titkárja : Moha r József tanítönöképző tanár j

jegyzöi : Holczma ,!n Ferenc és Öveges Kálmán tanítóképző tanarok ; tagjai:

a két tanári testület, 40-en a tanugyi és társadalmi élet köréböl, 26 tiszteletbeli

tag a győri társadalom és tanugyi világ előkelőségeiből. A rendezés sikerét

előre biztosítja, hogy a rendező bizottságnak anyagi eszközök is állanak rendel-

kezesére. A Györvidéki Tanítóegyesületben élénk mozgalom indult meg, hogy

tagjai a lehető teljes számmal vegyenek részt a tanítóképző' tanárok közgyűlésén.

A györi sajto nagy érdeklődéssei s várakozással tekint a közgyűlés elé. A Győr i

H ir la p . igen tartalmas vezércikket közölt a tanítóképzés ügyéről s a tanítóképző
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tanárok egyesületének törekvéseiról A közgyűlés igen érdekes mozzanata lesz

autsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBApannonha lmi kir á ndulá s. A főapát szives készséggel fogja fogadni az egyesületet-

Megemlítjük végül, hogy a ta gok elszá llá solá sá ról és ellá tá sá ról a r endező bizottsá g

fog gondoskodni. .

Amint látszik, a rendező bizottság minden intézkedést megtett a gyűlés

érdekében. A gyó'r iek részéről a fá zyes siker biztosítlla va n! Azonban a siker

csak ugy lesz teljes, ha a tanítóképző tanárok a maguk körében is mindent

elkövetnek a gyűlés sikerének előmozdítására. Minden ta nítóképző ta na r , a kit

ellzá 1ltha ta tla n a kadá lyok nem ta r ta na k vissza , uegve« r észt a győr i kó'zgyűlésen!

Azonkívül készüljünk elő .behatöan a kitüzött tételek re, hogy a gyűlés lefolyása

is elismerést szerezzen a tanítóképző tanarságnak. Maguk a kitüzött tételek is

(gyermektanulmányozás, tanárképzés. ifjusági iratok) olyanok, amelyek méltök

a nagy közönség figyelmére s a tanítóképző tanárok érdeklődésére pedig a

legnagyobb mértékben alkalmasak. Készüljünk tehát a közgyűlésre 1RQPONMLKJIHGFEDCBA

K in e v e z é s e k . A vallas- és közoktatásügyi m. kir. miniszter kinevezte:

dr . Ba ló József, cimz. igazgatót és vezértanárt .a budapesti 1. ker. állami tanitö-

képző-intézet igazgatójává; Kolba iné F ieba Iza bella , pozsonyi áll el. tanítönö-

képző-intézeti rendes tanítónőt, Hodossy Béla , sárospataki, Bá thory József, mara-

marosszigeti és Str a uch Gyula , iglói áll. el. tanítóképző-intézeti rendes tanárokat

a VIlI. fizetési osztály 3-ik Tokozatába; Kirchnerné P etr a sevich Má r ia , buda-

pesti Fröbel-féle elemi tanítönö- és óvónőképző intézeti rendes taaítönöt a IX.

fizetési osztály a-ik fokozatába; Révfy Géza , temesvári, Ká rpá ti Ká roly, kiskun-

félegyhazi, J a nkó Lá szló, pápai áll. el. tanítöképzö- intézeti segédtanarokat és

Józsa Ká roly, pápai áll. el. tanítóképző-intézeti rajztanárt a IX. fizetési osztály

a-ik fokozataba rendes tanárokká ; Udva rhelyi Ilona , szabadkai és Vla sza tyné

KiJS j}fá r ia , györi áll. el. tanítónöképzö-intézeti segédtanítönöket a X. fizetési

osztály 3-ik fokozataba ; Éber Rezső, székelykereszturi. Gerencser Istvá n, kolozs-

vári, Beyer Józse./, bajai, Utohlmuth Istvá n, bajai és F orberger .ÁrP ád, iglói áll.

el. tanítóképző. intézeti megbizott segédtanárokat a X. fizetési osztály 3-ik foko-

zatába segédtanárokka ; Imecs Itén, kolozsvári, Gludová cz Emma , sepsiszent-

györgyi áll. el. tanítöképzö- intézeti megbizott segedtanítönöket és Ujvá ry Ilon,

budapesti Fröbel-féle tanítönö- és óvónőképző-intézeti megbizott segédtanítónőt

'a XI. fizetési osztály 3 ik fokozataba segédtanítönökké.

I m r e L ő r in c . A kassai róm. kath. tanítóképző-intézet tanári testülete mély

fájdalommal jelenti, hogya testület kiváló tagja, Imre Lőrinc kir. tanácsos,

áldásos életének 77-dik évében f. é. március 3-án elhunyt. Imre Lőrinc 56 évet

megszakítás nélkül töltött a népoktatás szolgálatában, amely időn át a népisko-

lai ügy minden ágában működött : mint népiskolai tanító, mint Abaúj-Torna,

Borsod- és Szepesvármegyék tanfelügyelője s az utóbbi években, mint a kassai-

képző zenetanára. Mindenik mezön értékes gyakorlati munkásságot fejtett ki s

közkedveltséget szerzett mind a társadalmi mind a hivatalához tartozó körökben-

De a legtöbb kedvvel és sikerrel müködött a tanítói gyakorlat terén; különösen

mint tanítóképző tanár ért el nagy sikereket. Tanítványaival atyailag bánt, akik
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valósággal bálványozták. Azon ritka egyének közé tartozott, akik szellem]

frisseségöket, lángoló ügyszeretetöket életük utolsó lehelletéig megőrzik. A kassai

képző egyik diszét veszítette Imre Lőrincben. Mindazon körökben, hol megfor-

dult s működött, de különösen tanítványai szeretettel s hálával őrzik Imre

Lőrinc ernlékét.RQPONMLKJIHGFEDCBA

E r d ő d y J á n o s . A kassai képzőt egyik csapás után a másik éri. Alig

hantolták el a sírját Imre Lörincnek, egy másik szomoru hir kél szárnyra Kassa

felől: Erdődy Jáno' meghalt! Erdődy 38 évig állott a népoktatás szolgálatában.

1866-ban kezdte pályáját mint néptanító. I873-ban lett a kassai képző tanára

s ,876·ban igazgatója, majd ismét r ooo-ban tanára. Erdődy nemcsak a hosszu

szolgálatnál, de érdemeinél s munkásságának nagy értékénél fogva is kiemel-

kedő alakja volt a 'magyar népoktatásnak s különösen a tanítoképzésnek. Lel-

kében lángoló szerelet égett a magyar nemzeti művelődés iránt, de meg volt

benne az a törekvés, buzgalom és képesség is, hogy másokba, különösen tanít-

ványaiba hasonló érzelmeket oltson. Magyarország Erdődy szellemének azért,

hogy északon a népiskolákban a magyar nemzeti szellem elterjedt s megerösö-

dött, örök hálával s kegyelettel tartozik. De Erdődy az ő szellemének hatását

az egész országra is kiterjesztette irodalmi munkassaga, tankönyvei által. Nép.

iskolai vezérkönyvei : «A nyelvoktatás mödszertana», «Földrajza», «Vezérkönyve

a népiskolai számolás tanítasahoz s , «A természetrajz és természettan mödszer-

tana» cimü vezérkönyvei mind az elméleti, mind a gyakorlati érték szempont-

jaböl kivalö alkotások, a maguk nemében a legjobbak közé tartoznak. Tanító-

képző-intézeti tankönyvei, u. m,KJIHGFEDCBA« Embertana», «Neveléstana s , eNeveléstörténetes

a maguk idején igen hasznos' szolgálatokat tettek a tanítöképzö-intézeti pedagó-

giai oktatásnak. E könyveket még ma is számos képző ben használják sikerrel.

Erdődy a tanítoképzés mezején azon' régi gardahoz tartozott, amely a népiskolai

szolgalatböl emelkedett a tanítóképző tanárságig s képző intézeti tanszékébe a

lángoló ügyszereteten kivül belevitte e gyakorlati tudást és érzéket. Ez a garda

nevelte az országnak a kitünő gyakorlati tanítókat, a népoktatás s a nemzeti

nevelés ügybuzgó apostolait. Erdődy 60 éves volt, de egy évelőtt is még

szellemileg s testileg erős, hatalmas férfiu volt. Utóbbi időben busította őt a kassai

képző beszüntetése is. Az oszlop kidőlt, mielőtt az egész épület romba dőlt

volna. Családjának tagjai, kartársai, volt és jelenlegi tanítványai s mindazok, akik

őt személyesen ismerték, mély fájdalommal állják körül Erdődy sirjat, amelynek

hantjai a jelenkor legjelesebb tanítóinak, a haza legszeretőbb pol-árai egyikének

hült tetemét takarják. De az összes tanítóképző-intézeti s népiskolai tanítók ez

országban kegyelettel említik az ő nevét s azzal a hö óhajtással mondanak reá

áldást, bár a jelen s minden korszaknak legyenek oly .kiváló szellemü s mun-

kassagu férfiai, mint amilyen Erdődy János volt!

M a j o r J . G y u la j u b i l e u m a . Örömmel adunk hírt azon mozgalornröl, amely-

nek célja Magyarország' tanítóképző tanársága egyik díszének, Major J. Gyulának,

a kiváló zeneszerzőnek megünneplése 25 éves zenetanári müködése alkalmából.

E célból gróf Zichy Géza védnöksége alatt bizottság alakult, mely fel-
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hívásban értesíti Major J. Gyula tisztelőit s tanítványait s mindazokat, kik
méltatni óhajtják ama hervad hatlan -érdemeket, melyeket az ünnepelt férfiu

25 éves munkassagaval a magyar zene ápolása, fejlesztése, és ezzel a magyar
kultura emelése körül szerzett, hogyutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAáP r ilis hó I8-á n tartják amaz ünnepsége-

ket, melyekkel Major J. Gyula negyedszázados munkassagat méltatni óhajtják.
Április r S-an zenekari hangversenyt rendeznek, melyen az ünnepelt műveit fogják
előadatni elsőrangú művészekkel. A műsor a következő: 1. 47. zsoltá r . Férfikar.
orgona- és vonós zene- isérettel. 2. IV, symplw1lÍa . 3. Ceiio-ner senv, Jacques van

Lier hollandi művésszel. 4. Seerelmi vá gyódá s, női kar vonós zenekisérettel,
szopran- és alt szólóval. Egyuttal kiadják a mester legujabb nagyobbszabasu
művét, a IV. symphoniat, Végül a mester műveiből kiá llítá st rendeznek, mely-
nek helyét és idejét később határozzák meg.

Major tanítványai, tisztelői s a müvészek körében nagy érdeklődés, rokon-
szenv és páratlan lelkesedés mutatkozik a mester megünneplése iránt. Minthogy
bizonyára kartarsaink, a zenetanárok körében is sokan érdeklődnek a Major-ünnep
és koncert iránt, tudatjuk, hogy a koncertre jegyek s Major műveire előfizetések
szerezhetők Méry Béla zenemükereskedésében, Budapesten, Andrássy-út 12. sz. a.

A hangverseny jegyek ára 2, 4, 6, 10 korona; az előfizetés ára 6 korona.RQPONMLKJIHGFEDCBA

A p o r o s z n é p o k t a t á s b a j a . ' A porosz népiskolákban nagy a tanító hiány.
Az 1901. évi kimutatás szerint 104,082 osztályban csak 89,163 tanítói állás
volt szervezve, amelyek közül I862 á llá s betóltet!en volt és az iskolaosztályok

közül 16,127-ben 1.255,922 gyermek volt összezsufolva. Ha keresztül akarnák
vinni, hogy egy osztályban csak 50 gyelmek legyen, 40,000 uj ta nítói á llá st

kelime szeruesni. De a közoktatási kormány még a szabályszerű évi szükség-

letet sem tudja kielégíteni. A kormány e bajon úgy kivan segíteni, hogy új
tanítóképzőket létesít sa meglevő kben párhuzamos osztályokat szervez, emeli a
segélyezéseket s reklamszerüen verbuválja a tanulókat. Emellett azonban teljesen

fölöslegesnek hirdeti a tanítók fizetésének javítását, fentartja az öt évi seged-
tanítóskodást s a szigoru egyházi felügyeletet. Pedig a 800 korona kezdő fizetés

és a padlásszoba a fütéssel még a 20-25 éves kezdő tanító számára is kevés,

de ép úgy kevés az 1200 korona fizetés a 30-35 éves családos tanító sza-
mára. (Falusi tanítókról van szó.) Az ifjaknak a tanítói pályára' csá bítá sa kevés
értéku, mert a már működő tanítókat keserü csalódások nak és sok elégedetlen-
ségnek teszi ki. A poroszok, hogy olcsó erőket szerezzenek, sok tanítónőt képez-
nek s képesitenek. De nem érnek vele célt, mert éppen a jobban detalt városi
allasokat töltik be tanítönökkel. míg a falusi állomásokon férfiakat alkalmaz-

nak. Ezzel a tanítókat kivá ndor lá sr a kényszer ítik s megerősítik a tanítóhiányt.

De a porosz tanító képzés maga is visszafejlődőben van az 190r. évi üdvös
reform ellenére is. Ennek oka, hogy elzá r já k ta nítóika t a z egyetemtől. A szászok,
weimariak, hesseniek az egyetemre bocsátással megnyitják tanitóik számára a
magasabb állásokat. Igaz, hogy ezzel évenként talán száz tanítót vesztenek, de
kecsegtetőbbé teszik a tanítói állást. s a veszteséget fölöslegesen kárpótolja az
ujoncok nagyobb sokasága. De a porosz tanítók az autodidakszis hosszú, fa-
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rasztó, gyötrő munkajara vannak kárhoztatva, hogy magasabb álhísokba: jut-

hassanak. A berlini egyetem látogatását, rövid időre, csak igen kevés, kerlatolt
számu tanítónak engedik meg, akik magukat tanítóképző tanárokká akar-
ják képesíteni. De a magasabh népoktatási hivatalokat (tanfelügyelőségeket)
papok számára tartják fenn; a felsőbb leány iskolákban, középiskolakban pedig
akadémiailag képzett tanárokat alkalmaznak. Ilyen módon a tanítók előtt a
szabad előmenetel útját, amit pedig megigértek nekik, elzárjak. Ezek következ-
tében nemcsak a tanító hiány növekszik, hanem romlik a kvalitas is. Pedig a
népiskola egyéb javítása másodrendű a tanítóanyag javítása mellett. A tanítók
fizetésének s elöléptetésöknek javítása nélkül a porosz tanítói kar értéke mögéje

fog kerülni Amerikanak. Anglianak. amelyet pedig eddig megelőzött. (Berliner

Tagblatt, 1904. március 16.)RQPONMLKJIHGFEDCBA

A v i t a k e l l e t l e n v é g e . Annak az éles hangú vitának, amely a Magyar
Tanítóképzőben dr. Kármán Mör és dr. Kovács János között folyt, egyelőre
legalább kelletlen vége lett. Ugyanis dr. Kármán Mör még február hónapban,

amikor Kovács János cikkének első része megjelent, levelet intézett e lap szer-
kesztőjéhez, amelyben igen erős hangon szólt Kovács János személyéről. A

szerkesztő azt hivén, hogy ez magán levél, nem tette azt közzé, de jelezte Kár-
mán Mör urnak, hogy ~zivesen várja a választ. A második cikk megjelenése
után (1. a márciusi füzetet) kitünt a tévedés, t. i., hogy dr. Kármán Mör azon
levélnek közzétételét kivánja. E lap szerkesztöje kijelentette, hogy a szóban

forgó levelet, minthogy abban személyes sértés foglaltatik, lehetetlen közzé
tennie és kért tárgyilagos választ. Dr. Kármán .Mör a Magyar Tanügy szer-
kesztöjéhez fordult ügyével, aki ismertette is az ügyet s végül Kármán Mörnak

hozzá intézett leveléből a következö idézetet közli: «Nekem ezek után nincs
mondani valóm; csak azt jegyzem meg, hogyha a szerkesztők a társulati elnök
urakat kimélni tartoznak, talán ezeknek nem volna szabad visszaélni alapokkal,
melyek reudelkezésökre allanak.s

Nekem lehet ugyanutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAmagdn véleményem a vitaröl, de mint szerkesztőnek
nem hivatásom, hogy nyiltan állást foglalj ak akár dr. Kármán Mör, akár Kovács
János cikke mellett. Felfogásom szerint a szerkesztő felelőssége annak a meg-
itélésére szorítkozik, hogya ) a cikk a lap tárgykörébe eső tárgygyal foglalko.
zik-e ? b) a kellő színvonaion áll-e? c) nem lépi-e túl az irodalmi tisztesség
határát? Én úgy találtam, hogy mind a Kármán Mör cikke, mind a Kovacs
János vitairata megfeleltek a követelményeknek; azért közzé tettem mind a
kettőt. Azonban a, Kármán Mór nyilatkozatában már személyes sértés foglal.

tatik ; ilyennek elkövetésére nem szabad alkalmúl szolgalnia e közlöny hasáb-
jainak senkivel szemben, természetesen még kevésbbé- olyannal szemben, aki
oly exponált állást foglal el a tanítóképző tanárok egyesületében, mint Kovacs
János. Ezért"bármily tisztelettel és nagyrabecsüléssei viseltetem is dr. Káru.án Mór
személye iránt, a nyilatkozatot nem közölhettern. És engedjen meg, nincs igaza
Kármán Mórnak abban, hogy Kovács János kihasznalta volna elnöki helyzetet,
mert hiszen azzal a joggal élt, amit a szerkesztőnek kötelessége mindenki sza-
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mára megadni, t. i. vitázott, de a jelzett három követelmény betartásával. Ebből

az eh ből kifolyólag készséggel kielentern, hogy dr. Kármán Mórnak, halxir

kemény hangú, deutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAtá rgyila gos válaszának szivesen helyt adok a közlönyben. A

Magyar Tanitöképzöre nézve mindig kivalöan megtisztelő lesz, ha azt Kármán

Mör tollával fölkeresi.

K ö v e t e n d ő p é ld a . A S1il/kő Endre tképzö tanár elnöklere alatt álló

Sopronvármegyei Általános Tanítóegyesület e napokban, gróf Széchenyi Emil

védnökségével, Szabó Ká roly díszelnökségével, J á sza i Ma r i, Lil/dh Ma rcella ,

Tóth Elemér , D ienzl O. müvészek, a soproni F ér ji Da lkór , a soproni ev. tképző-

intézet ének- és zeneka ra közrernüködésével egy erkölcsileg és anyagilag párat-

lan sikerü művész-estélyt rendezett, mely a" Tanítók Ház'! javára 2090'35 K.

tiszta hasznot hozott. Simkó Endre elnöknek, a tanítók lelkes s igaz barátjának

eme tette szebl::ien beszél minden Demosthénesnél.

T ű z a z n ió v á r a l j a i k é p z ö b e n . A" mult napok egyik éjjelén a znióváraljai

képző tetőzete kigyulladt s leégett. A bentlakó növendékek csak üggyel-bajjal

tudtak megmenekülni. Padláson levő holmijuk oda veszett. Az előadásokat

azonnal 'beszüntették s a növendékeket szabadságolták. Ezzel kapcsolatosan a

Nemzeti Iskola azon hírt közölte, hogya zniöi képzőt áthelyezik Turóc-Szt.-

Mártonra vagy Besztercebányara vagy Zólyomra. Amint értesültünk. sa jnos, ez

a hír nem való. A képző épülete nem sokára új tető alá kerül s megkezdőd-

nek az előadások.

K é r e le m . Ka roliny Mihaly, iglöi tanítóképző-intézeti tanár, e helyen ismétli

és sürgeti azon kérelmét, sziveskedjenek azon igazgató urak, akik a mult év

folyamán intézeteikkel vidéki kirándulást tettek, a kirandulas előkészítését,menetét

s az eredmény feldolgozá sá na k módjá t vele e hö folyamán közölni.

a z 1904. á p r i l i s h ó r-éíg b e f o ly t t a g s á g i d í j a k r ó l .

1902. l l . félévre: Belle László (4 korona).

1903-ra: Sándor Domokos, Belle László, Éber Rezső (8- 8 korona),
Buday Tekla (6 korona).

1904-re: 'Molnár Leontin, Karoliny Mihaly, Állami tanítóképző
Iglon, Nogely István, Guzsvenitz Vilmos, Tarjan W. Gyula, Szabó József,
Nagy Károly (8-8 korona).

Horvay Ede,

egyes. pénztáros.


