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TANÍTÓKÉPZÉS.

Beköszönj;ő.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Midőn azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBATanítóképző-Intézetz' Tanárok Országos Egyesülete ez évi
május havában tartott közgyűlésén hivatalos közlönyének, a MagYa? '
1anítóképző·nek felelős szerkesztőjévé meg választott, a megválasztás
ténye által kifejeződő tartalomnak minden oldalú mérlegelésévei fogadtam
el e fontos s egyesületi életünkben aligha nem legnagyobb' jelentőségű
tisztséget. .

E minden oldalú mérlegelésnél nem kis szerepet játszott a meg-
választásban nyilvánuló bizalomnak kellő taksálása, a kiváló elődök
előkelő munkája, a tradiciók s az idő jártával egyenes arányban növe-
kedő kivánalmaknak s ezekkel szemben saját erőimnek lehetőleg tárgyi-
lagos értékelése. Mondom, nem kis szerepet játszottak ez alanyi vonat-wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
kozású dolgok sem, de ugy éreztem, hogy e mérlegelés munkájánsk az
volt, legalább a közre nézve, a jobban megkivántató része, hogy vajjon
miképen fogja fel a Magyar Tanítóképző új felelős- szerkesztője a magyar
tanítóképzés célját? 'Jól lát ja-é e célt s nem tévelyeg-e mellek-, vagy
ingoványos útakon, nem kétsegeskedik-e kicsiny s jelentőségnélküli
kérdéseknél ?

Ezekre a kérdésekre akarok tehát felelni s éppen ezért sajátlag
nem programm ot adok, hanem beszámolót; nem tervezet et, hanem tájé-
koztatót. E feleletek együttvéve talán nem fognak a szerkesztés törvényei
szerint vett, külsőleg egységes írásművet tenni. De ne is a külsőségekben
keressük ez alkalommal az egységességet, hanem annak lelke világában,
aki a gondolatokat adja, aki célt és célokat kutat, aki tényeket keres,
aki nagy területekről hordja össze a jelenségek .megállapitására a sokféle
anyagót.

Az új-kor és a néPnevelés. Első téteiem az lesz, hogy kijelöljeru a
népnevelés és általa a tanítóképzés helyét a kultura tényezői között l
E kérdés bármennyire mindennapi is, nincs tisztázva s én azt hiszem,
új szempontokkal fogok hozzájárúini.

A nagyközönség épen úgy, mint a szakemberek nagyon sokat
beszélnek a népnevelés fontosságáról. E tétel fontosságának' hangez-
Mása azonban a legtöbbször csak szólam, nincs sem történelmi háttere
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sem filozófiai tartalma. A legtöbb állam és nincs benne semmi kétség,
közöttük Magyarország is, abban látja ugyanis a népnevelés nagy fon-
tosságát, ha azt a közep és felsőbb oktatással veti egybe. Ez az állás-
pont teljesen hibás. Hibás nemcsak azért, mert a népnevelés tulajdon-
képen mind a kettőt magában foglalja, a szószoros értelmében vett
művelt nép mellett ugyanis teljes lehetetlenség tanulatlan magasabb
társadalmi rétegeket elképzelni, de hibás különösen azért, mert a nép-
oktatást nem mindenek felett valónak tartván, ellentétben áll az ural-
kodó eszmékkel.

Mindazok ugyanis, akik a nép rétegeinek, társadalmi osztályoknak
összemérése által s egymás rovására akarják a nép-, vagy közép- és
felső osztályok műveltségének fontosságát eldönteni, akarva akaratlanúl
is, a rég meghaladott s a rendi idők lappangó hagyományaiban élő állás-
pontra helyezkednek. Ez az álláspont homlokegyenest ellentétben áll az
új-kor világnézetévei, demég jobban ellentétben áll az új-kor eszméinek
a XIX-ik század végére teljesen. megérett tanításával. Ma' csak nép van!
Bizonyos, hogy így gondolkodik mindenki s hiszem, hogy az iskolák
különböző fajtáinak összemérésében a filozofálók nem magát a népet,
hanem tényleg az iskolák fokozatait mérik össze. A közfelfogás es e
közfelfogás végrehajtásából származó eredmények azonban mást mutatnak.
Tény ugyanis, hogy van egy számarányaiban lehetetlenűl túlfejlett közép-
iskolaiwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAfokozatú o «tatásúgyi tényezőnk s van igen szegényes, a kezdet
kezdetén álló s a szerosabb értelemben vett népoktatást szolgáló iskola-
faktorunk, Ez bizonyos 1 Bizonyos tehát, hogy. másnak s bizonyára
elsöbbnek tartjuk az úgynevezett középosztály kiművelését, mint az
általanos értelemben vett népét. Bizonyos az is, hogy ezelőtt egy nehány
évtizeddel tényleg a rendiség fejeződött ki az oktatás ügyét szolgáló
iskolák minéműségében.

Hogyanépnevelésnek ezidő szerint való nagyfontosságát kellőleg
körvonalazzuk, egy kis kitérést kell tennünk! Így meg ken állapítanunk,
hogy miként nyomult a XIX. század végére és a XX. század elejére
előtérbe a népoktatás.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA"Az iskolák elmélete" című tanulmányomban
rámutattam ama különben jól ismert tételre, hogy a legősibb iskolák,
ép úgy, miként a későbbiek mindig csak utána jártak a kor szellemének
s nem előtte. Az iskolák tehát nem első apostolai az új századoknak,
hanem távoli követői. E törvény kétségtelen értékű, mert az iskolák az
élet szükségleteit szolgálják. Az élet pedig nem az új hanem a valóra
vált szózatoké és eszméké! De amilyen végzetes hiba volna, ha az iskola
minden új gondolatnak, irányzatnak szolgálatába szegődnek, fokozatosan
végzetesebb hiba, ha a kor szellemétől, az idők viszonylagos tartalmától
elmaradna. Itt tehát abban a törvényben tényleg meg kell állapodnunk,
hogy az iskolát a szükséglet teremtette, e szükséglet pedig a kor min-
dennemű feltételében fejeződik ki.

Ma, az időknek történelmi távlatában jól meg lehet állapítani, hogy
az új-kor embere az egyén teljes és mindennemű szabadságának, érvé-
nyesűlésének az eszme körében élt, illetőleg él.

E szabadságra való törekvés, mely úgy jelentkezett, mint a renais-
sance közvetlen eredménye, először a vallás szabadságában, azután
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pedigzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa ' politzka i szabadság gondolatában fejeződött ki, A vallás szabad-
ságára vonatkozó mozgalom a reformációnak minden fajtája s végső
eredménye tényleg a teljes vallásszabadság. Az egyén szabadságára
vonatkozó küzdelmek a harmincéves háborúval parallel folyó összes
mozgalmak, melyeknek utolsó fázisa a XVIII. századvegi demokratikus
küzdelmekkel végződött. E kűzdelemben nyomúlt előtérbe a nép, itt
valósult meg a szabadgondolkozók tanítása: a szabadság, testvériség
és egyenlőség hármas eszméje. Az egyén teljes szabadságának s tehet-
ségei szerint való ervényesűlésenek gondolata azonban nemcsak az
utóbbi századoknak uralkodó eszméje, uralkodó eszméje lesz e tanítás
még mindazon századoknak, melyek őt reakcionáriusokokká meg nem
növelik.

Mondhatjuk ezek alapján, hogya mi korszakunk az előjogoktói
teljesen mentes, az állam fogalmában egy fokozaton álló nép szabad-
ságának és egyenlőségének a korszaka. E korszak tar ta lma tehá t ma
már szükséglet és abban jelentkezzk, hogy az á llam fogalmának egyik
a lkoto részét tevő élő elem, vagy ú az ember, együttvéve pedig a nép,
legyen egyforma művelt. Legyen tgy(onna művelt, mer: e műveltségnek
életjeltételbeli, /otztosságá t ama mz'ndenki á lta l konsta tá lha tó tény bizonyítja
legjobban, hogy ma nem a császár és a hűbérúr , nem a senzor ts a
vaza llus, nem a földesúr és a jobbágy s végűl nem ú a dinasztiák, Izanem
a népek állanak egymássa l szemben. A század szellemének megfelelő
csa tdl: pedig :nem a várfokán s nem ú a harctéren dőlnek el, hanem. a
kznála tnak ama piacán, hol versenyre kél egymássa l a föld minden nem-
zete s a győzelem nem azé, akt' kardjáva l minél tó'bbetpusztít, hanem azé,
aki eszével és karjáva l minél tö'bbet produkál.

Az említett tényekből. legyenek azok, az alkalom természete szerint
bármily hézagosak, kiviláglik, hogy korunknak Iskolája: a népiskola.
Kiviláglik, hogy az állami életnek legfőbb faktora az ethnographiai érte-
lemben vett nép műveltsége, E tételt nálunk báró Eötvös József nem-
csak megértette, hanem annak tartaimát munkálta is s ~nemcsak mun-
kálta, hanem munkálását törvényesen is biztosította. Es a népiskola
nálunk összes hozzátartozóival, tanítóival, tanítónőivel mégis oly kicsinyes
szempontok szerint illeszkedett a mérlegelő közélet tényezői közé, mintha
mindnyájan valami divat, valami kétséges, felfújt vagy félreértett dolgok
szolgálatában állanának.

Hogy az elmondottak után én a tanítóképzés helyét épen a nép-
nevelés fontossága által, a kultura tényezői között melyik helyre teszem,
könnyű kitalálni. Az elsőre! A néprnűveltségében sajátlag benne van az
egész oktatásügy tartalma, benne tehát az úgynevezett közép-, a szak-
és a felsőbb oktatás is. És viszont a tanítóképzésben benne van a nép-
műveltségének tartalma és. emelkedettsége. A népműveltsége emelkedett-
ségeben benne van a közép-, szak- és felsőbb oktatás 'emelkedettsége is, a
tanítóképzesben benne van a néprnűveltségé. S míg a túlfejlesztett közép-
és felső oktatás önkénytelenűl is elszigetelóje lehet a társadalmi réte-
geknek, elválasztója, tagozója a társadalomnak, addig a kor szellemében
fejlesztett, most mondhatnók túlfejlesztett tanítóképzés annál jobban
szolgálja az egységet, annál összébb forrasztja a társadalmat.
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És ezeken a gondolatokon ne siessünk hamar túlesni. Ne, rnert
nálunk a kultura nagy haladását, a helyileg érdekeltek nagy szükség-
letét csak a középiskola jelentette, a népiskola nem jelentett semmit. Es
nálunk nem akadt senki, aki észrevette volna, hogy az úgynevezett
középfokozatú oktatás számokban kifejezett eredménye veszedelmesen
rossz arányban kezd kerűlni a népoktatásügynek szintén számokban
kifejezett eredményeivel. S alig akadt valaki, aki észrevette volna, hogy
nálunk nem a művelt 'nép, hanem a középiskolailag iskolázott emberek
száma növekedik egyre és rendre erősebben.wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAE tény, éppen azért, mivel
ellenkező tartalmat takar, mint amilyet tartalmaz a kor, már is előre
veti sötét árnyékát.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAEgy kevésbbé képzett néP s vele szemben egy aránylag
nagy tömegű tanult osztá ly csak egymás kárára élhet; s egy kevésbbé
képzétt néP s vele szemben egy aránylag nagy tö'megű' tanúit osztá ly
á lta lános szegénységet, a végső eredményeiben pedig egymás iránt va ló
gyűlöletet jelent.

A század szelleme sserint va ló néP iskola és tanítóképzés. Aki meg-
értette a kor uralkodó eszméit. az megérti az ót érdeklő század tanításait
is. Így, pl. a legkevesebb szavú történelmi kézikönyv is tanítja, hogy ma,
a hajnalodó XX. században ép úgy, miként a letűnt XIX, században
az a lkotmányos á llam, a nemzeti á llam s a seocidlis kérdésék gondolatai
körűl forog az élet. Szemünk előtt megy végbe, miként igyekszik minden
nemzet éppen az újkornak elsőrapgú eszméjéből. tehát az egyén sza-
badságának, egyenlőségének tanítasaiból következőleg, az állami élet
határain belűl érvényesülni, a jogokat egyformán gyakorolni. S szemünk
előtt megy végbe, mikép igyekszik minden nemzet a faji tulajdonságok-
ban rejlő rokon vonások, erők szerint egységesíteni, tömöríteni önmagát;
mikép igyekszik fetszívní, önmagába olvasztani másokat. S végre, sze-
münk előtt megy végbe mikép igyekszik a szellemiekben már tetszés
szerint részesülhető nép az anyagiakban is szabadságosabb. egyenlő-
ségesebb és testvériesebb eredményekre jutni. Szóval láthatjuk, hogy az
újkornak a mindennemű szabadságban és érvényesülésben kifejezett
eszrnéi, melyek a szellemiek terén nagyjában megvalósúltak, mikép lük-
tetnek az anyagiakban is.

Bizonyos, hogy ránk nézve .még a fizíologiai élet is ezen eszme-
csoportok tartalmában határozódik meg. De bizonyos, hogy éppen ezen
oknál fogva' ez eszmecsoportok tartalmának szolgálatába kell szegődtetni
a mai népiskolát is. Számtalan intézménynek megalkotása, az emberi
élet berendezése, de sőt, hogya lehető legnagyobb területről vegyük a
példát, szám os fogalomnak tisztázása azért nem sikerűlt, mert mindig az
összes időhöz mért alkotásokra törekedtünk. E törekvés sehol nem
bosszulhatja meg maglit jobban, mint épen az iskolánál. Az iskola csak
a jelené, ezért nem kell rosszaknak tartanunk a régi iskolákat. A régi
iskolák ugyanis a mai kor tartalmához mérten rosszak. De viszont ezért
nem kell a beláthatatlan jövő számára iskolákat alapítani. Tény, hogy
az iskolát a szükséglet tartja fenn, a szükséglet pedig kifejeződik az élet-
ben, ám ez az élet, mindig csak a mi korunkhoz viszonyított élet. Az
az iskola tehát egves-egyedűl az igazolt iskola, amelyik a maga kerának
szükségleteit kielégíti. Es jegyezzük meg, ez egyúttal a tökéletes iskola is
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Ha ezek után azt keresnők, hogy a közvetlen kor, amelyben mi élünk,
a maga eszmei tartalmával milyen tartalmat ad az életnek, az élet által
pedig az iskolának, azt találnók, hogy az alkotmányos állam eszméje a
teljesen független, szabad s jogaiban is érvényesülni tudó embert, a
nemzeti állam a fajok szerint együtt élő s a fajok különös tulajdonságait
jól értékesítő embert, a szociális tanítások pedig a társadalmi embert
jelentik, az olyan embert, aki megállja a helyét önmagáért is, de aki
legjobb erői szerint munkálja felebarátjának, tehát az egész társadalom-
nak s ez által önmagának is a javát. Szóval amíg az alkotmányos állam
gondolatában főképen faji életet élünk, addig a szociális tanítások eszme-
körében . egy általános emberi élet gondolata az uralkodó.

Ez eredmények önkénytelenül is megszabják a népoktatás és
egyuttal fokozottan a tanító képzés kereteit.

. Vizsgáljuk külön-külőn ez uralkodó eszmekből következő, az életet
tevő és az iskolát alakító tartalmat.

1. Az alkotmányos állam eszméjéből következő teljesen független,
szabad s emberi jogai szerint érvényesülő ember az életben jelenti az
anyagiakkal nem küzdő, másoknak le nem kötelezett, kötelességét pon-
tosan teljesítő, erkölcsös, egészséges és önérzetes embert. Ugyanez a
gondolat az iskolában pedig jelenti, hogy neveljük a gyermeket olyanná,
aki a munka által anyagiakkal nem küzdő, szorgalma, tehetsége, kiváló-
sága által le nem kötelezett, kötelességét pontosan teljesítő, erkölcsös, a
maga egészséget megóvni tudó, saját tehetségeit tárgyilagosan mérlegelő
emberré lesz. Az alkotmányos állam eszméjének ez az új következménye
talán meglepő, de mint konkluzió egyedül helyes.

Az új kornak a politikai szabadságért vivott óriási küzdelme, mikép
mondottuk is, a XVIII. században, a már említett három, másodiagos
eszmében .differenciálódott. Ha igaz ez a feltétel, akkor a hármas eszmekör
egyformán szolgálja a teljes, tehát a szellemi és anyagi szabadságot
Csakhogy az alkotmányos állam gondolata, mikép jeleztük is, az egyén,
a nemzeti állam gondolata a faj, a szociálizmus gondolata pedig a tár-
sadalom teljes, tehát szellemi és anyagi függetlenségének a szolgálója.
Az alkotmányos állam gondolatának analizise csakhamar elvezet bennünket
arra az eredményre, hogyannál közelebb áll teljességhez ez az eszme,
minél szélesebb rétegekre terjeszkedik az alkotmányosságban rejlő jog, a
szabadság és egyenlőség. Ám e szabadság és egyenlőség úgy az állam-
hoz, mint a közvetlen környezethez való viszonyában tényleg a vagyoni
renden, ez pedig az életrevalóság feltételein nyugszik. Ama tétel tehát, hogy
a szellemileg és anyagilag szabad egyén mit jelent az életben, főbb
vonásaiban csakis az elmondottak szerint körvonalozódik az :iskolára
vonatkezólg. De csak főbb vonásaiban! Ha ugyanis minden e tételbőlwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
következő eredmény világosan állana előttünk, akkor. a mai iskola nem
állana egyes vonásaiban oly távol az alkotmányos élet fogaimából folyó
szabad és független emberré való nevelés céljaitól. A mai iskolának
ugyanis egyetlen vonása van, az, hogy azonzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAelméletz" ismeretekre, amelyekre
az embernek az életben szüksége lesz, a gyermeket megtanítsa ! E cél
az életnek a lehető legrosszabb perspektivája. Az életnek a legjobb
esetben is csak az egyik felét teszik azon ismeretek, melyekből a mai
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népiskoJa kialakúlt. Ha ugyanis az élet minden tényét szemléltetni lehetne,
látnunk kellene, hogy az emberek nemcsak írnak, olvasnak, számolnak,
énekelnek, tornáznak, stb. stb., hanem földet művelnek, állatot tartanak,
ipart űznek s ezerféle dolgot cselekszenek; szóval látnunk kellene, hogy
az ember nemcsak lelki, hanem testi munkája után is él. Természetes
ennélfogva, hogy amiképpen fejlesztern a gyermek tehetségét az élet ezer
meg ezer irányú foglalkozására lelki tekintetben, ha csakugyan az élet
áll előttem, éppen abban a mértekben kell fejlesztenem a testi arravalóság
tekintetében is. Az élét ugyanis, ha a tényezői szerint számokban ki
lehetne fejezni s egyuttal ket részre lehetne tagolni, sokkal inkább meg-
jelenik a testi arra valóság, a cselekvés intelligentiája körébe tartozó dol-
gokban, mint azokban, amelyek a test arra valósága, a közönseges
értelemben vettzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAmunka nélkül valók.

De távol áll a mai népiskola a maga nevelési rendszerévei a
szellemi és anyagi tekintetben szabad és független emberré való nevelés
ideáljatói más tekintetben is. A mai népiskola ugyanis a maga elméleti
jellegű célját is rosszúl fogja fel. Tanítván ugyanis az elmé/elZ tárgyakat,
olyan elméleti életet tart a háttérben, amelyek csak keretez" az ugyan
ilyen életnek. Célja ugyanis nem az, hogy annak a helynek s annak az
időnek adjon értelmes polgárt, amelyiken s amelyikben él, hanem minden
helynek s minden időnek. A nép műveltségének pedig nem az az első
föltétele, hogy abszolut legyen, ilyen műveltséggel úgy sem dicsekedhetik
senki, hanem az, hogya maga idejéhez és köréhez viszonyított legyen
az a tudás. Míg tehát a gyakorlati élet az életrevalóság, a helyi élet a
hasznosság elveit vinné be az iskolába. S az úgynevezett slöjd addig,
míg ezeken a nyomokon halad, nemcsak eltaláIta az útat, hanem el
fogja érni a kivánt célt is.

Ha ezek a gondolatok állanak az iskolára, természetes, hogy meg-
felelően fokozott arányban állanak a tanítóképzésre is. A rosszúl nevelt,
tudatlan és munkátlan nép első sorban csak önmagának átka, a rosszúl
vezetett, tudatlan és munkátlan tanító átka egy' országnak. Ámde az
alkotmányos államnak a szellemi és anyagi függetlenségben kifejeződő
mivolta, tehát közelebbről a jelen század tartalma, a népiskolára vonat-
kozólag említetteken kivül, a tanítóképzésnél még más szükségleteket
is jelent. Jelenti azt, hogy a leendő tanítót emelkt'dettségében. zuadsdoa»
nevelJük szabaddá és függetlenné. Jelentt", hogya leendő tanítót gondol-
kodásmódjáoan, szemlélődésében neveljük szabaddá és függetlenne. A sza-
badságra és függetlenségre való nevelés a tudás terén ugyanaz, ami a
munkára, az élelmességre, életrevalóságra való szoktatás a népiskolában.
Annak pedig aki tudományokat, ismereteket közöl, tanít, az emelkedett-
ség, az önálló gondolkodásmód, a mélyebb szemlélődés ugyanaz, mint
az anyagiak kal foglalkozónál a rátermettség; a készség, ügyesség, szóval
annyi, mint a boldogulás minden más feltétele.

A tanító képzés tehát ne merűljön el a tanítói mesterség külső
fogásainak átadásába, hanem öntse tele tartalommal e magasztos hivatást,
öntse tele az egyén kiművelésének törekvésévei s neveljen tanító-egyéneket,
ne pedig tanítómestereket. A leendő tanítónak ugyams az lesz mz·nden zdöbm
legbecsesebb, legértékesebb tula jdonsága , ha énje becses és értékes. Korhely és
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könnyelmű emberek bírhatják a Gondviselésnek minden tanítói talentumát,
megtaníthatják tanítványaikat akár két hét alatt írni, olvasni, de hatásuk-
ban nem közelítik meg a tudás, az emelkedettség, a minden irányú
nemesség kiváltságaiban gazdag s a kérdések feltevésében, a fogások
alkalmazásában talán gyenge lanítót. Az egyetemes történelem ,egyébként
mindíg jól megmutatta a nagy tanító-egyének minéműségét. Es e nagy
tanító-egyéniségek kivétel nélkül a saját egyéniségük értéke, tartalma,wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
súlya és kiválósága által hatottak, ezek által teremtettek időket és
embereket.

E pontnál, az elmefuttatás keret eihez mért arányos egy pár sornál
.egy kissé tovább kell idóznöm, mert úgy vélem, hogy tanítóképző-
intézeteink legnagyobb feladatai e gondolat körűl mozognak. A tanító-
képzés rendszerében ugyanis ma a száraz ismeretek átadása, a tanítói
fogások elsajátítása-a legfontosabb törekvések. Azon, hogya tanítóképzőbe
kerűlt ifjú a tanítói nagy feladátok feltételéűl szolgáló tulajdonságokban
halad-e, erősbödik-e, alig tudunk s alig igyekszünk segíteni. A tanító-
képzők nevelőjében, az ugynevezett internátusokban csak az az ifjú kerűl
be, amelyik amugy is a legjobb, A gyengébb karakter, tehát akinek
voltaképen a legnagyobb szüksége volna a nevelésre, az első alkalommal
kimsrad onnan.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAEn azt gondolom, hogy nekünk, tanitóképző tanároknak
nem a grermekmegfigyelés a legfontosabb teendőnk, nekünk a miQPONMLKJIHGFEDCBAnÖ 7 len-
dékánket klt megfigye1m' s őket, ö'nmagunkat ú arra serkenteni, hogy
fogla lkozzanak a hozzá jok legköZelebb álló énnel, sa já t magukkal. Mert,
legalább az én tanítói eszményem nem az, aki az egyre-másra szaporodó
külsőséges fogásokkal valamivel hamarább tanítja meg a kiszabott anyagot,
hanem az, akinek a szó szoros értelmében tanítói minden cselekedete,
lépése, gondolata. Az ilyen tanítónak tanítványai az életben másodszor
fogják felfedezni a mestert s az ilyen tanító soha nem veszíti el egykori
tanítványait.

Bizonyos, hogy az ilyen tariító kinevelése nagy feladat, sót sokan
azt tartják, hogy egyenesen lehetetlen feladat. De nem is volna' értéke,
ha valami patent módszer segedelmével egy pár óra alatt tartalmassá,
derékké, kiválóvá lehetne az embert nevelni. Állapodjunk meg tehát
abban, hogy a jelzett cél elérése valóban nagy feladat, de állapodjunk
meg abban is, hogy törekedni fogunk feléje s a ridegen pergő percek
között lesz olyan is, amelyben nemcsak azt kérdezzük meg, hogy mi a
levegő képlete, hanem, -melyek egyik-másik ifjú-ember lelkének jó, vagy
rossz tulajdonságai. Mert e nevelésnek van egy jó és igen olcsó, igen
könnyen megva ósítható eszköze: az ö'nnevelés. S legyen a tanítás vég-
nélküli kérdései között olyan is, melyet hem a tanár ad fel, hanem,
amelyet mindenki önmagához intézett. Szorgalmas vagyok- e, hazug
vagyok-e, kitartok-e valamely munka mellett s más, ezekhez hasonló s
önmagunkhoz intézett kérdések s e kérdésekre adott feleletek, már egy
igen illetékes és érdekelt, de egyszersmind jól ható faktort nyertek meg
a nehéz ügynek, t. i. az ént; melynek elvégre mégis csak van valamelyes
köze hozzánk. Ez az eszméltetés, ez a befelé való vizsgálódás, már
hatalmas lépés az értékes ember fogalmának megvalósítása felé.

Míg a tanítóképzésben a század egyik uralkodó eszméje a tudás-
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ban és emelkedettségében fejeződik. ki, a tanítói életben ugyanez az
eszme az eddigieken kivül kifejeződik az anyagi függetlenségben is.
Semmi sem mutatja jobban a népnevelés ügyének alacsony és mel1őzött
voltát, mint a tanítói munkának jelenlegi pénzbeli értékelése. E tételt
azonban szántszándékkalérintetlenűl hagyom, csupán annyit jegyzek
meg, hogya tanítói fizetés minden államnak a legjobban kamatozó
tőkéje s hogyamíg minden más tisztviselő díjazása pusztán a' meg-
élhetés kérdése, itt egy ország mindazon tényezőinek biztosítása, melytől
annak boldogulása függ. Csak megelégedett, anyagi gondok által le nem
tört, önérzetes s a maga képzésére áldozni tudó tanítóság által lehet
hasonló népet nevelni. .

2. Nagy feladatok következnek az alkotmányos állam eszméjének
tartaimából is, nálunk Magyarországon azonban nem kisebb következ-
mények folynak a nemzeti állam gondolatának nyilvántartásából.

. A jásznagykunszolnok-vármegyei hivatalos tanítótestületnek 1905,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAévi
október havában tartott jubileumiközgyűlésén a tanítóképző zntézetek
elhelyezéséről tartott felolvasásomban elmondottam ugyan idevonatkozó
gondolataimat, a' jelen elmefuttatás teljessége okából azonban ismételnem
kell egy pár fontosabb részletet.

Mindnyájan tudjuk, hogy a nemzeti állam gondolata nem más,
mint a XVIIl.század egyik szellemi reakciója. Midőn ugyanis a kor
uralkodó nagy eszméj ének, a politikai szabadságnak másedik fázisa,
vagyis a felvilágosodott abszolutizmus bekövetkezett, a francia encyklope-
disták a szellemiek terén már megvalósították a szabadság, testvériség
és egyenlőség gondolatát. E gondolatok első következménye volt, a
reformáció evoluciója gyanánt a filantropinizmus, a vallásfelekezetek
elszigetelő kasztjaival szemben pedig a kozmopolitízmus. E kornak, mely
a hazaszeretetről mitsem akart tudni, újabb ellenhatásakép keletkezett a
nemzeti állam eszméje, Bizonyos, hogy e gondolat tetőpontján áll;
bizonyos. tehát az is, hogy ez eszmekörben él Európának minden állama.

Ámde bizonyos az is, hogya nemzeti állam gondolata Európa
egyetlen államában sem oly jelentős, oly nagyfontosságú, mint minálunk ;
de viszont Európa egyetlen államában sem munkálták ez ügyet oly
engedékenyen, oly óvatosan mint Magyarországban, E kérdéswvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAtaglalá-

sánál mindenesetre előtérbe nyomúl az a kérdés, hogy joga van-e vala-
mely állam területén az uralkodó fajnak a maga faji életébe felszívni a
más fajhoz tartozókat? E kérdésre kétoldalú . a felelet! Az uralkodó
eszme nem egy népnek, nem egy fajnak a sajátja; az uralkodó eszme-
éppen az által válik ellenállhatatlanná, mert érlelésében mindnyájunknak
részünk van. Ha így áll a dolog, igen természetes, hogy az ilyen
domináló eszmék hatása alól ki sem vonhatjuk magunkat, mert az
ilyeneket sajátlag vallja az is, aki ellene van, mert ugyanakkor a maga
fajának érvényesítésére törekszik. A kérdés ezen megvilágításában nyil-
vánvaló a felelet. De nyilvánvaló egy másik taglalat révén is, A fajok
nem azért akarnak nagyobbodni, hogy gyengüljenek, hanem ellenkezőleg
azért, hogy erősbödjenek. Az erősbülés viszont a versenyképesség, a,
közös boldogulás céljából történik: Midőn tehát az uralkodó faj az
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ugyanazon földterűleten lakóknak önmagába való olvasztására törekszik,
tulajdonképen szerződésszerűleg jár el: a kisebb számban lévőknek
nyelvéért s más tulajdonaiért felkinálja a maga jogait, de sőt, kilátásba
helyezi a közös erővel kivivott jogokat s másnemű hasznokat is.

Nem szabad tehát a nemzeti állam megalkotására vonatkozó törek-
véseket ama kicsinyes szempontokból megitélni, melyek ezt az igyeke-
zetet csak erőszakoskodásnak, csak jogtalanságnak nyilvánítják. Sőt
éppen megfordítva áll a dolog! AzzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAigazán uralkodó eszme alapján
tényleg joga van minden államnak e cél felé törekednie s érvényesűle-
sében mindenik uralkodó faj addig mehet el, ameddig el tud menni.
Mert eljutván bizonyos eredményre, a kisebbségen lévő fajjal olyan
szerződésre lépett, amelyben minden szolgálmánynak megvan a maga
ellenszolgálmánya, A XIX. és XX. század ebbeli mozgalmait nem lehet
tehát az ó- vagy a közép kornak hasonló mozgalmaival összetéveszte-
nünk. Akkor ugyanis a felszívás, leigázás volt; most azonban a sza-
badság nagy gondolatának hátterében a jogi erősbödésről van szó. De
nem szabad a mi korunknak a nemzeti állam kialakítására irányúló moz-
galmait a Mária Terézia, vagy alI. József korabeli igyekezettel sem
összetéveszteni. Nem, először azért, mert ott csak dinasztikus érdekekről
volt szó s az uralkodó eszme pedig a kozmopolitizmus, másodszor
pedig, nem azért, mivel az úgynevezett összbiro.dalom csak képzelt biro-
dalom volt, tehát földrajzilag és politikailag merőben más államok
polgárairól volt szó. Holott ma a földrajzilag, de főkép politikailag egy·
séges államok keretében lakóknak minden tekintetben való egységesíté-
séről szólunk.

Ebben a háttérben nyilvánvalóvá válik a magyar népiskolának s
vele együtt a magyar tanítóképzésnek is a feladata. De nyilvánvalóvá
válik az is, hogy nálunk az oktatásügynek népoktatási részét azokon
a helyeken, ahol az igét valósággá kell tenni, csak és egyedűl csak az
állam gyakorolhatja. Minden más irányzat, igyekezet, távol áll a dolog
tartalmától; sőt mi több talán ellenkezik is azzal. Községek, felekezetek,
társulatok céljai nem fedik az állam idevonatkozó jogainak tartalmát.
A XX. századbeli állam csak úgy jelenhetik meg scsak úgy jogosúlt,
ha letéteményese minden uralkodó eszmének, az iskolát fenntartó ható-
ságok távol állanak e jogi tartalomtóI ; távolQPONMLKJIHGFEDCBAm ég akkor is, ha az államtól
kapták e jogot, mert e jog itt nem láttatja azon. szolgálmányokat,
melyekre az állam hallgatag is vállalkozik.wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Míg az állami feladatok, noha az oktatás ügye kétségtelenűl és
kizárólag állami feladat, hazánkban főképen a szélekre esnek s míg e
feladatok a nemzeti állam eszméjét képviselő és szolgáló részeken
egyelőre máskép is megoldbatók, semmi szín alatt nem szolgáltathatja
ki az állam a tanítóképzést a maga kezéből. Ha valóban eszménye a
XX-ik századnak a nemzeti állam s az abban bennfoglalt ·erő, versenyre
való készség és képesség, a tanítóképzést Magyarországnak is nyomban
a maga számára kell visszafoglalnia. A jelenlegi különös helyzet meg-
világítására csak azon valóságot vegyük fel, hogy az állam tényleg
küzd s tényleg mindent elkövet az egységesítés céljából s más oldalról
megengedi, hogy olyan tanítók nyerjenek képesítést, akiknek kiképzése,
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képesítése nemcsak hogy nem szolgál biztosítékúl az állam egyik
cardinális céljának munkálására, hanem ellenkezőleg, sokszor foglalója
egy, az állami törekvésekkel ellentétes, azokat veszélyeztető igyekezetnek.

Az állam tanítóképzésének jogát és szükségességét tehát nemcsak
fokozni lehet, hanem fokozni is kell. E jog és szükségesség jól mutat-
kozik az egész állam együttes vizsgálat alá fogott tanítóképzőinek összes-
ségében. Hányféle érdek, hányféle irányzat, törekvés jelenik meg az
állami életnek azon leghathatósabb organumában, amely hivatva van egy
nagy és egységes, egymást szerető és támogató magyar népet nevelni?
Pedig az állami élet csak akkor nyugszik' egységes szervezeten, ha
rrrinden szerve egységesen működik, ha minden szervwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAműkődése egyelőre
megállapított nagy és egységes cél szolgálatában áll. Igazság szolgál-
tatást pl. ma már abszurd dolog olyat elképzelni, mely elsősorban s
egységesen ne az állam érdekeit szolgálná. A közoktatásügy a modern
államéletnek e fontosságban páratlanúl álló sarkköve, azonban csak a
viszonyok szerint áll közelebb, vagy távolabb az állam céljaihoz. A
magyar tanítóképzés ugyanis tagolódik pusztán az állam, az állam és a
felekezetek, majd az összes felekezetek, a legtöbb nemzetiség s a nemzetiség
és felekezetek combinációja szerint.· Holott világos, hogy az állam
mindenek felett való céljait csak a vallásos műveltség, az erkölcsös
alapon nyugvó kedély gazdagíthatja. E felette lényeges és a tanító éle-
tében elengedhetetlen feltétel azonban kell, hogy benne legye ri minden
állam életének elsőrangú kivánalmai között. Nálunk bizonyára ott is
lesz mindenha!

A nemzeti állam kiépítésének, mikép eztzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA tanítdképzők elhelyezé-:

séróL szóló s már említett cikkemben kifejtenem, második lényeges kel-
lékéűl azt rnondottam, hogy a tanítóképzők fajmagyarság Jakta vidékeken
helyezeridők el. Ezekről a vidékekről kell ugyanis toborzani a szin-
magyar ifjúságot, mert csak erről az ifjúságról lehetünk minden esethen
és minden körűlmények között föltétlenűl meggyőződve, hogy nem tán-
torodik meg, hogy nemcsak hallgatólag, hanem tűzzel-hévvel s mindvégig
apostola marad a saját maga s maga által a magyar állam érdekeinek.

3. Ha a század másodiagos uralkodói eszméit hatásuk, domináló
mi voltuk tekintetéből összevetjük, körülbelül egyformán lüktetőnek, mun-
kásnak találjuk mind a 'hármat, de talán egyik sincs olyan közszájon
forgó, oly sokféleképpen magyarázott, mint a harmadik, vagyis a
szocializmus gondolata. A XIX. és XX-ik századnak e harmadik moz-
galmáról, A renaissance és az új-kor eszmét' című tanulmányomban már
volt alkalmam kimutatni, hogy a szocializmus jelenleg az új kor második
nagyeszmekörének, a jogért folytatott küzdelmeknek azon subordinált
gondolata, mely nem az alkotmányos állam eszméjének tartalma szerint
az egyén, nem is a nemzeti állam gondolata szerint a fa j, hanem főképpen
a tá rsada lom érdekeivel törődik. Eppen ezért t. i. mágának a társadalom
fogalmának az állam fogalmát keresztező mivolta miatt ragadtatja néha
túl magát a szocialismus a fajok szerint alakúlt nemzeti állam keretein.
E végletében a szocializmus gondolata, mint az időkhöz viszonyított
minden véglet, nem lévén e véglet szükséglet, az iskolát nem érdekli.
De annál közelebbről érint bennünket a kor uralkodó eszméjének tartal-



mában .benne foglalt s a század másik két coordinánsával összeférő, egy-
mást kiegészítő szocializmus,

,Mi ezt a szocializmust fogjuk vizsgálni, még pedig a népiskola és
a taní ró képzés szempontjaból. E vizsgálatra nemcsak az értekezés filo-
zófiai teljességének okából van szükség, de szükség van erre a sokak
által rosszul értelmezett, szűk látókörrel fogalmazott és sokszor egészen
tartalmatlanúl álló ugynevezett szociális pedagógia fogalmának tisztázása
céljából is.

A szocializmus fogalmánakzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAez zdö sserznt a következő tartalma van,
Az ember amaz eredeti, természetes igyekezetén, mely szerint az értelem
kifejlődése, érvényesülése, a faj fentartása, vagyis a védelem őso kai
szempontjából a hozzá hasonlók társaságát keresi, most sincsen túl s
ez okok megmaradnak mindörökre ősokeknak. Ez okok csak módosúl-
nak! Az értelem kifejlődésére, az érvényesülésre, a faj fentartására ma
is épp úgy keressük a lehető legjobb alkalmat, diszpoziéiót, mint a
legrégibb korban. A legjobb feltételek biztosítása ckából tó'r ténik a tár-
sulás minden módja . Az ura lokdó mód a mi napja inkban, mikéP lá t-
ha tjuk, egyenlő polltika i jogokkal birók társulásában es az egy fa jhoz
tar tozók tó'mó'r iilésében állott; a szoáahsztz"kus mód a társulásnak egy

harmadik módja , Mielőtt a társulás e harmadik módozatát vizvgalat alá
vennők, hangoztatnunk kell, hogy állandó módosulás alatt álló fogalmak
meghatározására törekedni nem szabad, Ilyen állandóan módosuló
fogalom a szocializmus is és éppen ezért, csak azzal a természetszerű
kijelentéssel élhetünk, hogy a társulás nak a mai szocializmusban rejlő
módja, a mi napjainkban az egyforma foglalkozásuak tömörírésében s
talán még azt is hozzá tehetnők, főképp az egyforma anyagi foglalko-
zásuak egységesítésében áll.

Annál ideálisabb szerkezetű valamely állam s egyuttal magunkra
vonatkozólag mondhatjuk, hogyannál érettebbé, rnunkásabbá s általá-
nosabbá vált az új-kor nagy gondolata: a mindenneműwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAszabadság esz-
méje, minél ujabb, meg ujabb összetételekben, szerkezetekberi érvénye-
sült, az egyén. Azaz, 'ha szabad, tehát versenyképes úgy is mint polirikai
egyén, úgy is mint a vallás kötelékébe tartozó egyén, mint a fajhoz
tartozó egyén s vég pl mint a társadalomhoz tartozó egyén stb, S vala-
mint a politikai államhoz tartozó egyének tömörülése a politikai, vagy
abszolut jog, - a nemzeti államhoz tartozó, egyfajú egyének egye-
sülése a faj legjobb tulajdonságainak érvényesülése tekintetéből nagy-
jelentőségű, ép ilyen nagyjelentőségű az egyforma társadalmi rétegekhez

,tartozók igyekezete az anyagi boldogulás, a tömeg együttes akciójánál
mutatkozó s csak a tömörülés által kiadódó új erők szempontjából.

A tömörülés által valószinübbé váló s biztosabbra vehető anyagi
boldogulásban rejlik a szocializmus közgazdasági jelentősége. E tartalomra
való igyekezet ömölhetik által a pedagógia révén a népiskola területére is.
Az ugynevezett s hozzá rosszul nevezett szociális pedagógia igazi jelen-
tősége tehát csak az lehet, hogy a népiskola , esz~ózei mértékének arányá-
ban, já ruljon hozzá egy olyan társada lom kz'építéséhez, amelyzk az anyagi
fogla lkozásnak tó'mó'rülése, e tó'mó'rülés á lta l kiadandó uj erők álta l érvé-
nyesülni tud és akar .
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E gondolat mögött igen értékes, igen hasznos s az állami életre
ható elvek lappanganak. A népiskola szociális feladatai révén nemcsak
a földrajzi értelemben vett egész államnak lesz iskolájává, hanem isko-
lájává lesz e fogalom keretén belül egy vidéknek, mely az anyagi bol-
dogulás feltételeit közelebbről szahja meg s iskolájává lesz nemcsak a
fajilag legműveltebb népnek, hanem e fogalom keretén belül a hely
viszonyait legjobban értékesíteni tudó népnek és végül" iskolájává lesz
éppen ezen tényezőkben rejlő s az erők megnagyobbítását, növelését
jelentő tömörülésnek is. SzóvalzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa seocia lisetibus ta r ta lom alakítja a néj?-
úkolá t minden helynek a maga külö"nböző vz'szonyaz' közepette külön fejlő-

dött életéhez. És ezen az alapon a szocialisztikus tartalmú népiskola
mindig azt tanítja, hogyan érvényesülhet, hogyan boldogulhat együttvéve
valamely helynek a lakossága; azt tanítja, hogy a helyi élet mikép old-
ható meg legjobban az együttesség ereje, a szükségletek mikép fedez-
hetők legkönnyebben a tömörülés által.

A szociális tartalmú népiskola ennélfogva meg fogja tanítani a hely
földmíveseit a helyi viszonyok szerint alakuló legokosabb termelésre, a
termeltek együttes értékesítésére; az ipart rátereli az adott hely viszonyai
által megszabott ágakra, a szükségletek együttes beszerzésére, a termelt
cikkek együttes értékesítésére. A szociális népiskola éppen ezért a leg-
kö-vetlenebb kontaktusban áll az iskolát környező élettel s nemcsak
annak nevel, hanem idomítja magát az életet is a maga legjobb érdekei
szerint.

Az egyesületek és szövetkezetek sokféle fajtája s az új tantervben
kifejezett irányzat már félig-meddig jelzik azt az irányt, amelyre a
legtudatosabban, a legintenzívebb munkával állandóan törekednünk kell;
jelzik egyszersmind, hogy a század harmadik eszméje egyre érettebbé,
egyre általánosabbá lesz s hogy ez eszmében kifejezett tartalom immár
az iskolai feladatait érintő és alakító szükséglet is. Amily mértékben nő
szükségletté ebben az eszmében foglalt tartalom s amily mértékben
számolni igyekszik ezzel a népiskola, ép oly mértékben hajlik át az
okos és széles látókörű alapozás előmunkálata a tanítóképzőre. A szeeia-
Iisztikus tartalmú tudás, képzettség tehát e tanítóképzésnek harmadik,
de az előbb taglalt irányzatekkal egészen egyenlő rangú feladata. S itt
e feladat már nemcsak abban áll. hogy megszabjuk általánosságban a
tar.író idevonatkozó munkáját, hanern főképen abban, hogy képessé
tesszük őt arra is, hogy új körülmények közé jutva, meg tudja állapítani
csupán a körülmények által invovált tennivalókat. Nemcsak arra képe-
sitjük; hogyatanítóképzőben tanultakat átültesse az általa vezetett
népiskola életébe, hanem arra is, hogy megértvén a néptanítói névnek
e század szelleme szerint diktált tartalmát, tényleg élére álljon a népnek
s tényleg megmutassa azt az irányt, mely a működés helyéhez viszo-
nyítva a közös boldogulás legjobb útja.

A XX. század tanítóképzése tehát csak akkor oldotta meg felada-
tát, ha nem kenyeret, még pedig igen sovány kenyeret kereső vagy
a népiskolai studiumokat a legujabb fogásokkal megtanítani tudó tanítót
nevel, hanem megoldotta akkor, ha a leendő tanító a szűkebb érte-
lemben vett tanítás mesterségén kívül, nevelni tud életre való ifjakat,
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még pedig nem egy elméleti s a föld rögéhez kötött néptől távol álló
élet számára, hanem az előtérben, az iskola. falain kívül, közvetlen a
közelben zajló igazi és való élet számára. Mert jegyezzük meg, hogy
csak ez a való, ez az igazi élet' igazolhatja a népiskolát.

Ime hézagosan és nagyjában elmondottam mondanivalóimat. Hogy
nem újat akartam mondani, hogy nem eredeti dolgokról álmodoztam,
már jó eleve kijelentettem. Mondottam ugyanis, hogy csak tanubizony-
ságot szándékom tenni arról, hogy miképpen fogom fel a tanítóképzés
célját, hogy milyennek látom e célt? Másra ezuttal nem törekedtem!

*
És ha van ebben az értekezésben magasabb ideálokra való törekvés,

ha van a magyar népnevelés s a magyar tanítóképzés páratlanul álló nagy
fontosságában vetett hit, van e népnevelés és tanítóképzés megváltó ügye
iránt szeretet, akkor is csak arról akartam beszámolni, hogy megközelí-
tettem-é elődömnek. azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAMagyar Tanítóképző volt szerkesztőjének, Nagy

Lászlónak a szabad és független egyén, a faji tulajdonságai által érvé-
nyesülő magyar nép, a tömörülés által boldoguló társadalom népiskolájára
és tanítóképzésére vonatkozó eszméit.

Ha nem közelítettem volna meg, akkor a legnemesebb igyekezet-
ben és törekvésben foglalt érték, amit a tőle vaió búcsúzás emlékéül
neki felajánlok. Legyen ez a foglalat az ügy felett aggódó szemekkel
őrködő férfi megnyugtatója, ez az értekezés pedig mint emlék, az 6
szerkesztői rnunkálkodásának apotheosisa. .

Budapesten, 1906. július havában.
Farkas Sándor.lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A kézimunkára való nevelés.

A neveléstudomány új utakat keres, hogy mind közelebb-közelebb
férkőzhessék az emberi lélekhez s meg valósítsa az örök emberi ideált,
az erkölcsös jellemet.

Mikor a történelem lassan-lassan igazi tudománnyá lett, a nevelés
sietett fölvenni eszközei közé s majdnem ott vagyunk, hogy e tárgy a
tanítás központjává lett, mint amely leginkább alkalmas arra, hogy álta-
lános műveltséget nyujtson. Míkor a művészet öntudatosabbá lett, az
esztétikai nevelés elvét kezdjük hirdetni s arra törekszünk, hogy ne csak
a poétikában merüljön ki a széptan, hanem derítsünk fényt a többi
tárgyakban jelentkező művészeti elemekre is s mutassunk rá a szépre,
mint egyetemesen jelentkezőre.

Majd ismét a szociológia bukkant elő, hogy a társas élet tüne-
ményeit vegye számba, abban megállapítsa a törvényszerűséget s a jövő
tudományának, a politikának adjon irányító elveket. Ebben jelentkezik a
kézimunkára való nevelés gondolata, amely éppen úgy, mint az eszthezis
egyetemesen akar minden tárgyban jelentkezni. Nem a kézügyességet
akarja nevelni, mint régen hitték, hanem az iskolát szociális tényezőnek
tekinti s úgy állítja be a gyermeket, hogy az életközösség első formáját
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lássa benne, ahol semmit sem kap készen, mint a családban, hanem
magának kell kivennie a -közös munkából a részér. E nevelési irány az
iskolai életet a gyermek községi életének tekinti. Ebből az következik,
hogya gyermeket cselekvés által kell az ismeretekhez vezetni s ne
szavak által, szorítsa ki a nevelés a verbalizmust, hiszen az élet cselek-
vést tételez fel. Röviden rnunkával neveljünk a munkára. Mellesleg meg-
jegyezzük, hogy a láb is, meg a szem is ügyesedik, de ami a legfőbb,
a lélek ügyesebb és mozgékonyabb lesz az által s plasztikusabban tudja
magát megnyilatkoztatni. Megtanul uralkodni az anyagon, az adott körül-
ményeken. A szó tehát nem fejez ki mindent, de nem is keressük hozzá
a jó szót, mert vannak a lélek meiyén fekvő oly elemek, amelyek nem
determinálhatók, mint ahogy nem determinálódik a műveltség, a szép, a
romanticizmus stb.-nek fogalma.

Látjuk a mindennapi életben, hogya szegény ember mennyire ki
van zsákmányolva, sőt kiterjed ez a gyermekre is, mikor korán befogják
kenyérkereseti rnunkába. Idő előtt aktiv tagja lett a közös életnek, pedig
még át sem élte azokat a körülményeket, melyek majd körülveszik, nem
látja a jövő hivatását, semmit sem tud s már dolgozik a köznek. Testileg,
lelkileg elsatnyul s nem nyujtja garanciáját egy jövő, erős társadalomnak.
Ujabban a törvény tiltja az időelőtt( munkát, mert:

«Maradjon a gyermek gyermek, mig csak lehet,
Majd érzi később 'amugy is ő is az életet».

A kézimunkára való nevelés is a gyermeket veszi védelmébe,
ennélfogva kitolja a gyermeki élet határait jobban, mint a törvény s
Jobban akarja biztosítani testi és erkölcsi javait is. Meg akarja tanítani
már az iskolában, hogy uralkodni tudjon saját élete körülményein.

Az angol, amerikai jár elől jó példával ebben a szellemben, innen
csap' át hozzánk, hogy akklimatizálódva sajátos nemzeti életünkhöz,
tényezőjét képezze jövő népoktatásunknak.

Ez angol, amerikai iránynak előkészítői közül nehányat meg-
említünk. Első a kézimunka tanítása terénzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAGrundtvigk dán püspök, aki
neki támad a latin nyelvnek, mondván, hogy nem elég a műveltségre a
betű. Ez előkelő gondolkodó Rö'ddz'ng faluban, Jüttlandban megteremti
az első paraszt- egyetemet, hogy a népet a jövő hivatásának nevelje.
Ezzel eléri azt, hogy a nép a maga tűzhelyét nemesen ápolja. Beviszi
az iskolába a gazdasági szellemet s a mult század összes éveiben ebben
a szellemben kezd nevelkedni a nép. A parti lakosság eddig tengeri
rablásból élt. Megtörtént egyszer,' hogy egy posztót szállító hajót fosz-
tottak ki és vasárnap, az istentiszteleten az egész falu népe egyforma
posztóju ruhában jelent meg.wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA miatyánkjukban benne volt, hogy az
Isten adja meg nekik a mindennapi hajótörést. Ezt a népet kellett
Grundtvigknek átalakítani. Rávetette tehát magát a gazdasági nevelésre
s e nevelést belevitte az iskolák .életébe s egy pár évtized alatt olyan
mezőgazdaságot teremtett, amely párját ritkítja.

Ugyancsak Grundtvigkalapította a szövetkezetek et is. Van Dániában
egyesület például, amely a homokos Jüttlandnak kizárólagosan csak fát
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nevel, hogy a földet lekösse s alkalmassá tegye a fűtermelésre. Mindez
az iskola, az élet hivatásnak előkészítő iskola eredménye. Ki rnerné ezek
után tagadni azt, hogya kézügyesség fogalmában rejlő oktatás ne volna
egy lépés a nevelés örök ideáljának, az erkölcsös jellemnek képzéséhez.
A tengeri rablókból ime tisztességes foglalkozású nép lett.

A másik ily gondolkozású emberzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAUuo Cygneus, finn eredetű pap,
aki az orosz cártól megbizást kap, hogy az eszkimók egy ágát térítse
meg. Gondolkodott azon, mily módon viheti be Krisztus igéjét az
eszkimó fásult lelkébe. Mint misszionárius ipart tanult s ezzel férkőzik
az eszkimó hoz, utat lel a lelkéhez. Majd innen hazatér s otthon folytatja
a kézimunkával kapcsolatos oktatást egész az 50-es évekig. Finnország-
ban ezzel a famunka bemegy az Iskolába s ezzel kezdődik ez áramlat
általánosítása.

Uno Cygneus hatása alatt -áll Salamon Ottá , gazdag svéd.
Goten burgban háziiparral kezdi az oktatást s kezdetben fizette a gyer-
mekeket, hogy minél nagyobb számban jőjjenek. Mellékesen meg-
jegyezve, Gotenburgban volt egy szervezet, amelynek célja volt, hogy
az embereket leszoktassa azwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAalkohorról. Pálinkát csak a község árul'
hatott, mert egyelőre egészen el nem lehetett tiltani, éppen úgy, mint
valamikor a középkor elején az Istenítéleteket. Minden polgárnő egy évben
egy napon át árusított pálinkát, de csak azoknak, akik nem voltak
részegesek.

Ezt a módot gotenburgi szisztémának nevezik.
Salomon a népet belevezette a technikai munkába. Nevelésénél

tekintettel van arra, hogy a gyermeklélek természete szerint a házi élet
tárgyköréből veszi anyagát. Megállapodik 50 tárgy készítésében, ebből
85 gyakorlatot hoz ki. A technikai nevelést pszichológiai alapra fekteti,
de van benne fiziológiai alap is,

Nevet szereztek maguknak e téren még Rusk2n János, Wzlliam
Morrz's és Quintin Hogg.'

A nemzetgazdasági tudományok Anglia és Amerikából indulnak ki.
Főelvük, hogy a természet kincseiből meggazdagodhatunk. Angliában a
meggazdagodás forrása áttér az anyagról az emberre. Anglia mégszünt
gabonatermő ország lenni, majdnem azt mondjuk, hogy búzát csak
azért termel, hogy nehány festő búzaföldet festhessen. Nem termel
gabonát és még sem fél, mert az emberi erőt helyezi előtérbe, az erőket
az iskola neveli. Az iskola - szerinte - ne enciklopédikus tudást adjon,
hanem az erőket koncentrálja technikai és erkölcsi stb. nevelés utján.
Szünjék meg a verbalizmus, dolgozva kell tanítani. Meg kell változtatni a
mai iskolát, mert távolodik a köznapi élettől. Olyképen szervezkedjék tehát
a népiskola, hogy teljesen felölelje a népéletet. A leánygyermek az iskola
mellé állított konyhában főzni tanuljon. Az iskolában fehér es ruhavarrást.
Erdekes, hogya kötés kiment a divatból. Nálunk semmiféle tanterv, nem
tanítja a népet főzésre az elemi iskolában, sem az ismétlő iskolában.
Vannak helyek, ahol a nő sohasem főz, az asszony nem visz ételt az
urának a földre, hanem malacot őriz otthon. Ebből a nyomoruságból az
iskolának kell kiemelni a nőt. Ha nem is a népiskolának, legalább az
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ismétlő iskolának. Vegyeát az ismétlő iskola a szakszerűséget, hagyja
meg a népiskolát nevelő iskolának.

Mrkor a városi élet nagyobb lendületet vett, a kisgazdák lassan-
lassan tönkre mentek, ,a szegény nép, mint a tengeri madár a világító
toronyhoz, úgy gyült a városba, ahol szűkös életkörülmények között
tengődve satnyult s pusztult. Anglia és Amerika hamar észreveszi ezt
s pl. Angliában jelszóvá lett: "Vissza a mezőre" s ezért az iskolát
akarja átalakítani. A szegényember a városban elveszti egészséget, a
gyári élet tönkre teszi a népet. Az iskola utján kell tehát egészségessé
tenni őt. De az élet cselekvést kiván, legyen tehát a beszélő iskola
helyett cselekvő iskola ..

Az uj irányzat a természetet közvetlenül érezteti a .gyermekkeí,
mert a valóságot akarja bevinni az iskolába. Egy gyermek pl. meg van
bizva, hogy a hő- és légsúlymérőt figyelje meg állandóan s vezessen
róla jegyzetet, majd az' egész osztály kap virágcserepet, a virágot ki-ki
maga neveli, jegyzi a fejlődést s figyelemmel kiséri a növénv életét.
Minden gyermeknek van akvárium a cementból s ennek életét figyeli s
jegyzi. Szeréznek a gyermekek hangyabolyt s nevel magának minden
gyerek hangyát, a galambdúccai galambot. Szóval a népiskolában a
gyermek átéli a természet rendjét. Figyel és cselekszik.

Nem a kész különbséget kapja a gyermek szájába. Ha mindig mi
rágjuk meg az ételt, a gyermek sohasern tanul meg rágni. Hanem rágjon
ő, csak vigyáznunk kell, hogy a foga bele ne törjék. Itt tehát nem a
kézügyesség a lényeg, hanem a növény, hangya, beka, galamb, szóval
azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAtermészet. Nincs mellőzve a kézügyesség sem, sőt ez mint egyenrangú
út és mód, azzal együtt teszi az angol-amerikai' iskolai oktatás magvát.

(Modor.)
Man doia ' Aladár .lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A madarak és fák napja a slöjd szolgálatában.

"A cselekvés a nevelés legbiztosabb alapja."

Nagy örömmelolvastam a madarak és fák napjáról szóló miniszteri
rendeletet, mert lelkemben felújultak mindazon eszmék, azon örökbecsű
törekvések, melyek a gyermeketji természet szeretetére, a természetben
való élésre s a cselekvésre akarják szoktatni. E gondolatok hatása alatt
állván, a modori állami tanítóképző-intézet gyakorló iskolájában is igyekez-
tünk a madarak és a fák napjára vonatkozó rendeletet megvalósítani. A
kedves kis ünnepély az intézet kertjében a következőkép folyt le.

A gyakorló iskola munkás csoportjún kivül Lenhardt Károly, az
intézet igazgatója, tanáraiés az intézet IV. éves növendékei jelentek meg.

Kivonultunk az intézet körülwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAelterülő kert egyik szép, árnyas helyére,
hol a szerszámok már reánk várakoz tak. Munkába álltunk s megkezdődött
a madáretető készítése. 'A slöjdben járatos gyerekek csakhamar elkészí-
tették az ügyes kis házikót.

Ekkor megindultunk az alkalmas hely kijelölésére ... Az "elődök"
által ezredéves emlékül ültetett hárs alatt állottunk meg. E terebélyes fa



alját jelöltük ki az etető számára "Mily szép fa lett belőle!" hangzott
a gyermeksereg ajkáról. S aztán örömmel, boldogsággal ásták a kis
munkások a gödröt az etető oszlopának, de egyszersmind óvatosan is,
hogy az ezeréves Magyarország emlékére ültetett fa meg ne sérüljön.
Egy-kettőre állt az etető! Most már csak eledel kellett. Rávezettük az
apró munkásokat, hogy most csak azért állítottuk fel az etetőt, hogy a
madarak egész nyáron át megbarátkozzanak vele, de most elég a táplá-
lékuk, majd télen lesz erre főkép szükség! Ebben a gyerekek is meg-
nyugodtak; majd aztán a gyakorló iskola tanítója mindazt, amit a tanulók
a madarak hasznáról tanultak, olvastak, összefoglalta s megrögzítette.

Következett a fák napja! Kezdtük" ezt egy kiváló szép körtefa
ültetéséveI. Az elődök által ültetett millenniumi gyümölcsfák szornszéd-
ságában kerestük ki a helyet s itt látták a gyermekek. hogy gondos
ápolás mellett mily szépen fejlődtek e fák 10zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAév alatt. Az ültetés elvég-
zése után a gyümölcs ltasznáról, a fák ápolásáról, gondozásáról' volt szó

stb., ezek által is hatva a gyermek lelkére. Ezeknek megtörténte után
a munkás csoportok újra összegyűltek a millenniumi hárs körül s egy
"hazafias, majd a fák bimbójáról és a hasznos madárkaról szóló dal
eléneklése után, Isten áldását kérve a végzett munkára, véget ért a szép
ünnep. A kis munkás sereg pedig, mint amelyik a munkát becsületesen
végezte, örömtől sugárzó arccal, talán 50-szer is visszafordul va sietett
övéiknek elmondani, mit műveltek. Ugy értesü!tünk, hogyaszülőknek
nagy örömük telt a gyermekek munkásságában s így ráadásul azok is
buzdítólag hatottak az apró munkásra. Másnap márQPONMLKJIHGFEDCBAjóva l korábban
siettek a gyerekek az iskola felé, megnézni 1·endbm van-e minden.

Naponként lesik a fák jejlődését és várják a telet, nagyon ügyelnek,
hogy a madaraklkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAel ne zavartassanak, szinte imádkoznak, hogy madár-
tanyává váljék a tájék. Itt tehát kétségtelen, hogya természet megfigye-
lésére vezettük a nö·vendéket. A munkához kapcsolódott egyuttal a ter-
mészetrajz, gazdaságtan, földrajz, beszéd- és értelemgyakorlat, a szám-
mértan (szerkesztendő tárgy kimérésénél stb.), egy kis technológia, fizika
(szél, eső), stb. Az erkölcsös és hazafias nevelés is szépen bele illesz-
kedett az ünnepély tartalmába és mindezeknek a központja a slój"d,
al munka volt. Természetesen nem külön-külön tantárgyként. hanem
úgy amint az a természetben, az életben a maga valóságában van. Nem
ismer a természet külön ásvány- és növény tant ; a fa és talaj szorosan
egymáshoz függ, nincs külön gazdaságtan, fizika, stb.

ló dolog ez, bizonyos, mert így az Isten szabad ege alatt a gyermek-
népet a való természet megfigyelésébe vezetjük, még pedig a slöjdnek
nem mint tantárgynak, hanem mint módszernek a révén.

(Modor.)wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Ma\!yal' Tanítóképző.NMLKJIHGFEDCBA
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A tanítóképző tanárok részére tartott kézimunka tanító-
tanfolyam munkarendje.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Elméleti rész.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1. A teknika i nevelés histórz·a i á ttekintése. - A munkáról
és a munka erkölcsi értékéről való hit a multban. - A pedagogusok állás-
pontja egész a XVIII-ik század végéig. - Pestalozzi. - A harmonikus
nevelés ideálja, - és a gazdasági nevelés ideálja a XIX. század folyamán.
- A kézimunka oktatás mai kialakulása Cygneus Unótól Salamon
Ottóig és Mikkelsen Axelig. - II. Nyugoteuropa Példá ja . Angolország
munkaapostolai : Ruskin János, Morris William és Hogg Quintin. - Az
angol kézimunka tanítás, mint az ipari és mezőgazdasági oktatás alap-
velője. - A Nature Study és a Manual Training, mint univerzális alapjai
az amerikai népnevelésnek. - Az angol népiskolai kodex anyaga az
iskolai 4flúság sokoldalú foglalkoztatásáról. - Az angol Manual training,
mint az általános és hivatásos nevelés közös talaja. - Szemlelet és
tapasztalat az angol tanító szemében és a némel tanító szemében. -
Nyugati népek népnevelési elveinek és gyakorlatának összevetése és ez
összevetés magyar tanulságai. - Ill. Hazai törekvések a multban. A
magyar népnevelésben egy század óta nyilatkozó gyakorlati tendenciák.
- Hazai törekvések a teknikai nevelés terén. Mikben nyilatkoznak a
magyar népélet idevágó szükségei: A mezőgazdaság, állattenyésztés,
kertészet, kézművesség, házi gazdaság és háziipar terén. - A magyar
népiskolai tanterv és az utasítások .:.- az ifjúság gyakorlati foglalkoz-
tatásáról. - A tanítóképző tanterv reális tárgyai nak anyaga. IV.QPONMLKJIHGFEDCBAA mi
felada ta ink magyar népiskola teknika i disúplzná i kö·/"űl. .

A) A kézimunkatanítás anyaga és forrása i. 1.' Az oithon tárgykö·re.

Az otthon szeizen tapasztalatok helyi és időbeli rendje. Az otthoni
környezet, az otthon talaja és tájéka. Az otthon tói az iskoláig valówvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAúr.

2. Az iskola és a szerzett benyomások feldolgozása. Az élőter-
mészettel való foglalkozás. Az időjárás és a természet állandó s változó
jelenségei, azok megfigyelése -és számontartásuk módja. Az aquarium, a
vivarium és az iskolakert.

( 3. Kirándulások: a játékok szolgálatában, a természetrajz, a fizikai
földrajz s a kulturális gazdasági tevékenység kapcsolatában. Séták, fog-
lalkoztatás a szabadban. Kirándulás a szomszéd községekbe, hosszabb
utakra való 'vándorlás. A szülőföld kultusza.

4. A kézimunkatanítás kapcsola ta a tananyaggal. A beszéd- és
értelemgyakorlatok, . az olvasmányok, a reáltárgyak és azok szemléleti
körevvalamint construciiv és kisérleti gyakorlataik.

B) A kézimunkatanítás módszere. 1. A tapaszta la t s lélektani alapjai,
a megfigyelés, annak tudatossá tétele, targyi elemei, disciplinája.

2. A tapaszta la t kifejezése ls reprodukálása : előszó, rajz, színezés,
plasztikai munka és szerkesztés útján.

3. A munka az egyes disciplznák keretében: a) kifejező lesz a
beszéd- és értelemgyakorlatnál. b) Formális lesz a rajzzal és mértannal
kapcsolatban. c) Reproductiv lesz a természetrajznál és földrajznal. d)
Constructiv és alkotó jellemű lesz a fizikának és gazdasági gyakorla-
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toknak szolgálatában.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAe) A munka tárgyszerűsége és a gyermekek
kerával együtt változó jelleme.

4. A kézt'tmmkatanítás menete : A gyermeklélek érdekkörei ; a fel-
dolgozandó anyag és az elkészítendő tárgyak; a teknikai fokozatok és
szerszámok ; a reáltárgyakkal való kapcsolat egymásutánja; a hivatásos
munka egymásutánja.

C) A seereeees munkája . Ki lehet kézimunka tanító ? Kézimunka az
osztatlan iskolában, az osztályteremben, a napközi otthonban s az önálló
iskolai műhelyben. Osztály-csoport és egyéni tanítás. Lányok-fíúk közös
teknikai nevelése. .

Műhelyi rendtartás. Szerszám- és anyagkezelés. Gyalupadszerkezetek,
szorítókészülékek, beszerzési források és költségek.

A reáliák rajz és kézimunka közös kapcsolatában. - A reáliák
szemléleti készlete egy falusi népiskolában. - Több iskolának közös
készlete a városokban. - Az iskolai szertár és múzeum gondja. Minta-
gyűjtemények és az iskolai műhely. - Terráriumok, aquariumok és az
iskolakertQPONMLKJIHGFEDCBAszervezése .wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

D) A serdűltebb kor teknzkaz munkája . Az ismétlő okta tás g'Yakor~
la ti jelleme a Magyar Otthon cultusázJa l kapcsola tban.

a) A háztartási oktatás: főzés, mosás, fehér varrás s ruha varrás,
házvezetés, kertész et. E munkakörök teknikai tartalma. - Mennyiben
oldható meg e munkanemek gyakorlati tanítása .

b) A magyar porta és a magyar ház. A magyar lakóház szerkezete,
belső beosztása, arányai, udvarbeli megoszlása, alaprajza szemlétrerés
feltüntetésével, kiváló tekintettel a népélet egészségügyi és gazdasági
követelményeire. A földmíves otthona, az iparos otthona és a tanító-
mester otthona erkölcsi alapjai megvilágításával Ízlés és célszerűség a
magyar otthonban. Minden tanító elkészít egy falujabeli tipikus lakóház
alaprajzát.

A magyar portának gazdasági építkezése gyakorlati célszerűség és
szerkesztési teknika szempontjából. - Az építkezés és berendezés anyaga,
költségei és szerszámszükséglete. ,

c) Mezőgazdasági háziiparszerű hivatásos nevelés mindkétnemű .
ifjúság részére. E munkakör teknikai anyaga. - E munkakörnek szövet-
kezeti úton való szervezése. <!

d) Fiúk és leányok gazdasági, ipari, s kereskedelmi ismétlő oktatása
és ez oktatás teknikai anyaga. .

ej Teknikai haladás és magyar népélet : Kézimunka és gépek. -
A munka megkönnyítésére irányuló törekvések. A teknikai haladás
jelentősége a magyar népélet jövő alakulásában.

Gyakorla ti rész. (Naponként 7 óra 30 pelc.) 1. Agyagmintázás.

A magyar gyermek otthonának világa, emlékezet után megalkotott
plasztikai képekben. Városi és falusi gyermekek előtt ismert gyümölcs-
formák, zöldség félék mintázása, Egyszerűbb geometria síkok és testek,
megközelítő méretekkel. Gyakorlatok a növényi és állati élet plasztikája
köréből. Plasztikai képek az otthon világából, topográfiai és geográfiai
domborzatok a szülőföld tájékáról, Magyarország domborzati képe.
Iparművészeti képek a természetélet és az otthon köréből.



348

II.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBALágyjJa jJz'r - ls karton-munkák. a j Lágypapirmullkák: Hajtogatás,
kivágás, fölragasztás, mozaikmunka, fűzés, szövés. Beosztás és vágás,
Alakító munka, Tárgyak szerkesztése és kivágása s összeállítása. Kötések
s szögezések fél kemény papirossal.

bJ Kemény fa lemezmunkák : Lemezvágás, ragasztó bevonás, sarkalás,
több réteg egybekapcsolása, vászonzsanér, lemezhengerítés, homorítás,
domborítás. '

Természettudományi kisérleti szerek készítése.
III Fafeldolgozás. Szerszámgyakorla tok : Fűrészelési gyakorlatok.

Vonókés gyakorlatok. Gyalulási gyakorlatok. Bognárkés gyakorlatok s
véső gyakorlatok. ,

Fakötések és construktiók.
Mezőgazdasági építkező és faragó gyakorlatok.
Természettudományi szemléleti és kisérleti szerek készítése.

(Budapest.) Guttenberg Pál.lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Az újra szervezett tanszer-múzeum éspedagógiai könyv-
tár tanácsának első ülésén tartott elnöki megnyító.')

Mélyen tisztelt Uraim!

Az országos pedagógiai könyvtár és tanszerrnúzeumnak ma két-
szeres ünnepe van.

Ünnepli ugyanis az 1877. máj. hó 27-én történt megnyitásának
29-ik évfordulóját és ezen a napon tartja ujjászervezése alapján első,
rendes tanácsülését is.

Ennélfogva a mai nap igen fontos a tanszer-múzeum életében,
mert ez záróköve eddigi szerény működésének. U. i. új szervezeti sza-
bályzatátwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.f. é. márc hó 3-án megkapta, Ezen az alapon hivatva van az
országos pedagógiai könyvtár és a tanszermú zeum a hazai kulturális
intézmények közt azt a kiváló helyet elfoglalni, amelyről áldásos műkö-
désének hatása kihat a magyar tanügy minden terére. Olyan központi
intézménnyé kell fejlődnie, mint az élő' szervezetben a szív, melynek
munkája a test életét fentartja és elősegíti.

Hogy e nap jelentőséget megértsük, okvetlenül vissza kell tekinte-
nünk a múltba . és a tanszermúzeum keletkezését s fejlődését legalább
általános vonásokban is szükséges megismernünk.

Mint tudjuk az 1873 iki bécsi kiállítás volt tulajdonképen a tanszer-
múzeum keletkezésének egyik okozója, amennyiben néhai Gó'nczy Pál
va ll. es kósokt. min, tanácsos annak felállítását akkor kezdeményezte.
A múzeum 1877. máj, 27-én nyilt meg bérelt helyiségben, az Orsz.
Gazdasági Egyesület tulajdonát tevő Köztelekben az Úllői-úton. Az
ügyeket Mayer Mz'ksa min. titkár mint főfelügyelő, vezette egészen

1) E megnyitót, mely különben adalék a magyar tanügy fejlődéséhez is, mint a
tanítóképzés és népnevelés kérdéseihez legközelebb állót, szükségesnek tartjuk egész
terjedelmében közölni. Szerk.
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1886-ban bekövetkezett haláláig. Halála utánzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAGrertyánffy István került
az intézmény élére, kinek nevéhez füződik azután az Országos Tan-
szermúzeum szervezése. Működésével megkezdődött a reformálás nagy
munkája. Ugyanekkor a tanszermúzeum a Pedagógium épületének északi
szárnyának földszinti helyiségébe költözködött áto Ezáltal a gyűjtemények
eddiginél jobb elhelyezést nyertek, amennyiben egy hosszú zárt folyosó-
ban és két nagy teremben állíttattak ki. Gyertyánffy mindenek előtt új
szabályzati tervezetet dolgozott ki még 1886-ban, majd 1890. január
havában alaposan indokolt emlékiratban kifejti, hogy úgy a tankönyvek
és a taneszközök bírálata, úgy a' népoktatási intézetekre, mint a közép-
iskolákra kiterjedő hatáskörrel egy az országos közoktatási tanácstói
különálló, de ezzel mintegy minden tekintetben iránytadó forummal szer-.
ves kapcsolatba hozandó testületre bizassék.

1891-ben az országos közoktatási tanács szabályzatát Őfelsége
jóváhagyta és ezen szabályzat 4 §. ej pontja értelmében az orsz. tan-
szermúzeumi bizottság a tanáccsal kapcsolatba hozatván, a bizottságot
addig is, míg annak hatásköre idővel a középiskolai tan szerekre is kiter-
jeszthetó lesz, egyelőre a népiskolai tanszerek birálatára és nyilvántartá-
sara való tekintettel ujjászervezni szükséges. Ez alapon gróf Csáky
Albin akkori miniszter 1892-ben az eddigi bizottság ot feloszlatta és fel-
hívta Gyertyánffyt, hogy az országos tanszermúzeum és az ezzel kap-
csolatos állandó bizottság ujjászervezésére vonatkozó javaslatait tegye meg.

GyertyánjJy e meghagyásnak eleget is tett, közben még 1893-ban
Kozocsa Tivadarral, a tanszermúzeum őrével közösen .írt emlékiratban
lelkesen sürgette a tanszermúzeum ujjászervezését. Az új szabályzat
azonban csak 1894. jan. 6-án lépett életbe, amely alkalomkor Gyertyánffy
István a tanszermúzeum igazgatójává neveztetet ki. Ugyancsak az ő
ajánlatára 1895. április 7· én Wlassics Gyula kinevezte a tanszermúzeumi
bizottság 20 _tagját. A fényesen sikerült milleniumi kiállítás hatása alatt
Gyertyánffy Wlassics miniszterhez újabb emlékiratot adott be, amelyben
a tanszermúzeum és pedagógiai könyvtárnak hatalmas fejlesztéséről alkotott
eszméinek adott határozott kifejezést. De fájdalom! tevékenysége nem
járhatott kellő sikerrel, mert .azt megbénította már kezdettél fogva is a
megfelelő helyiség és pénz hiánya. Hozzájárult még, hogy ugyanazon
évben a kiállításon volt és megszerzett tárgyakat ládákba csomagolva
a múzeumba szállították, úgy hogy a múzeumot a közönség elől is be
kellett zárni. Hiába sürgettewvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAGyertyánffy a segítséget, hiába fordult
többszörösen a miniszteriumhoz, a bajon nem sikerült segítenie, míg
végre joggal elkeseredvén, az ügyek vezetésétől vissza lépett s dr. Wlassics
Gyula miniszter 1899. május 15-én saját kérelmére az e téren kifejtett
hasznos szolgálatainak méltató elismerése mellett felmentette és az ügyek
vezetésével az eddigi .helyeues elnököt dr. Staub Mórzcot bízta meg.

GyertyánjJy nevét maradandóan ír ta .be a tanszermúzeum történetébe.
Az ő nevéhez fűződik a tanszermúzeum fejlődésének legértékesebb része,
munkálkodásá t ö'rö'kös küzködés jellemzi, de ha nem is sikerült neki
minden, legalább előkészítette a talajt a szebb jövőre és lefektette azon
irányító elveket, amelyek keretében a jobb idők beálltával a tan szer-
múzeum is teljes mérvben kifejlődhetik. Gyertyánffy visszavonulása után
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is hű maradt önmagához; amennyibenwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBApedagógiai könyvtárát - mint
1\:J04-ben kifejezte, és ujabban nekem szóval is kijelentette - az orszá-
gos pedagógiai könyvtárnak adományozta. Amint a dicső csatákat végig
küzdött győzedelmes hadvezérek kardjukat, fegyverzetüket és egyéb
jelvényeiket a nemzeti gyüjteményeknek ajándékozzák, épúgy tett
Gyertyánffy is, midőn pedagógiai munkálkodásának eszközeit azon intéz-
ménynek hagyományozta, amelynek érdemekben gazdag igazgatója és
egyik alapító szervezője volt, ezáltal is kifejezvén azon szoros viszonyt,
mellyel sorsa ez intézménnyel összeköttetésben állott és melynek sorsát
még most is annyira lelkén viseli.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Staub Moric az ügyeket mint helyettes zgazgató uesette, Munkálko-
ddsá t nem kisérle va lami nagy siker , tevékenysége leginkább egyes isko-
láknak tan eszközökkel való fölszerelési kérvények elbírálásában, vélemény-
adásban és más adminisztratív természetű ügyek elintézésében csúcsosodik
ki. Igazgatósága alatt tevékeny részt vett a tanszermúzeum a párisi
világkiállításon, és ugyancsak ő alatta nyert az országos pedagógiai
könyvtár és tanszermúzeum együttes elhelyezést a Tanítók házában;
rnegjegyezvén, hogy ez eszmét is tulajdonképpen Gyertyánffy hangez-
tatta először. 1903. november hóban költözködött be a tanszermúzeum
az új, jobb, de még mindig szűk helyiségbe. Staub azonban a végleges
elrendezést nem érhette meg, ebben megakadályozta 1904. ápril l őén
bekövetkezett halála. Emlékét mint egy igazán tevékeny és törekvő tan-
férfiúnak, kiváló pedagógusnak és szaktudósnak, kegyelettel fogjuk
megőrizni

Staub halála után Mz'klós Gergelyt, a tanszermuzeumnak titkárát
bízta meg a miniszterium az igazgatással. És ő ritka szakértelemmel,
lankadatlan szorgalommal, kiváló buzgósággal felelt meg a beléje helye-
zett bizalomnak, Mindenek előtt hozzáfogott a múzeum berendezéséhez,

. a könyvtár felállításához. Sikerült is neki még ugyanazon évben a ren-
dezésben annyira előrehaladnia,: hogy Berzeviczy Albert miniszter a
múzeumot 1904. julius 2-án, a VI. egyetemes tanítói .közgyülés alkalmá-
val ünnepélyesen megnyithatta és a nyilvánosságnak átadhatta. Ugyan-
azon körben van még most is a múzeum -és csak kedves kötelességet
teljesitek akkor, midőn Miklós munkálkodásáról és érdemeiről jelen
alkalomkor ís hálásan emlékszem meg és neki e helyen is legőszintébb
eJismerésemet és köszönetemet fejezem ki. .

Hosszú vajúdás után végre valahára jelen év márc. 3-án a tan szer
múzeum és az országos pedagógiai könyvtár végleges szervezetet kapott.
Az új szervezet adása dr. Neményi imre osztály tanácsos nevéhez fűző-
dik, az ő vezetésének ez is egyik nevezetes té.nye.· Ő volt az, aki nem
szünt meg a miniszteriurnban sürgetni a szervezés ügyét, míg végre
sikerült kivívnia, hogyaminiszterium a tanszermúzeumot és könyvtárt
véglegesen szervezte és így ez intézményeknek fényesebb jövőt biztosí-
tott. Ez az ügy jobbrafordulásnak legbiztosabb záloga. Meg vagyok
győződve, hogy Neményi bölcseséggel és eréllyel fogja mindazt a tanszer-
múzeum körében megvalósítani, aminek hasznosságáról ő, valamint a
tanács meg van győződve.

Az új szervezet a régi szervezetet hatályon kívül helyezte, az
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igazgatósággal megbizott titkárt, valamint a tanszer-bizottság egyes tagjait
eddigi hasznos munkálkodásuk elismerésével a miniszterium felmentette
és az intézmény élére mint elnököt három évi időtartam ra csekélysé-
gemet nevezte ki. Továbbá ugyancsak akkor a miniszterium az eddigi
titkárt további három évre, egyuttal a tíztagú tanácsot és -a 24 külső

tagot is kinevezte. Kiválasztván a hazai tan ügy terén működő tanférfiak
legkiválóbbjait, akik bizonyára ez Intézménynek igazán fényt és tekin-
télyt fognak adni. ,

Mint minden intézménynek, úgy a jelen szervezetnek is lehetnek,
sőt vannak hiányai és fogyatékosságai, de ezek nem olyan természetűek,
amelyek megakadályoznák a további fejlődést.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAMindenekelőtt az új sser-
vezetnek rendkívül nagy hz'ánya , hogy belőle a kö'sipiskola teljesen kima-
radt , Ez ellenkezik a címme! is, meri tulaJdonkéPpm a kö'nyvtár es
múzeum enélkűl nem lehet "országos". De ellenkezik ez a tudomány és
pedagógia felfogásával is Mert ha a népiskolai tanszermúzeum a nép-
iskolának megteszi azon hasznos szolgálatot, hogy magában egyesíti az
alkalmazásban levő tanszereket és ezeknek szemlélése, tanulmányozása
csak hasznára van a népiskolai tanügynek ; úgy ugyanez áll a közép-
iskoiára is. annál is inkább, mert az sem nélkülözheti a taneszközöket.
Elvégre érzékek útján hatunk .az észre; a taneszközök minden fajta
iskolában, pedig egyformán fejlesztik a methodikát és didaktikát, igen
sok tan eszköz az egyes fajta iskolákban ugyanaz, és ha együtt láthat-
juk, akkor sokkal jobban összehasonlíthatjuk, ép azért minden kinálkozó
alkalmat meg kelt ragadnunk, hogy az országos tanszermúzeum keretébe
tartozzék a középiskola is, mert meg vagyok győződve, hogy ezen
intézmény a középiskolai taneszközök terén ép oly üdvös hatású lenne,
mint aminő hatása volt és lesz a népoktatási iskolák terén.

Egy másik sarka la tos hiánya , hogy a tanszermúzeum tanácsa a
moslani szervezetében nincsen' kö'zvetlen összekö'ttetésbm a földművelési és

kereskedelmi miniszter iummal. Eltekintve attól, hogy mindket miniszterium
kötelékébe tartoznak olyan iskolák, melyek népünk nevelésévei legszo-
rosabb összefüggésben vannak. még különösen a kereskedelmi mmisz-
terium hathatósan közreműködhetik a hazai tanszeripar fejlesztésében.
Ez pedig legjobban úgy volna elérhető és biztosítható, ha nevezett
miniszterium szakközezei közvetlenül összeköttetésben és' érintkezésben
lehetnének a tanszermúzeum elnökségével és tanácsával. Hasonlóan a
tanácsban nincsen képviselője a női munkának, a törnának stb.-nek.
E célból már indokolt felterjesztést is tettem a magas miniszteriumhoz,
hogy a kereskedelmi miniszterium részéről is két tanácstag neveztetnék
ki, akik azután minden felmerülő esetben megfelelő gyakorlati útbaiga-
zításokkal szolgálhatnának és akik a kereskedelmi miniszterium anyagi
támogatását a hazai ·tanszerkészítők részére is közvetlenebbül kieszkö-
zölhetnék és könnyebben biztosithatnák. Különben az új szabályzat
értelmében:

2. §. a j Az Orse, Pedagógia i könyvtár célja, hogy a tanüggyel
foglalkozóknak a tanulmányaikhoz szükséges irodalmi segédeszközöket
rendelkezésükre bocsássa. A könyvtár arra törekszik, hogy első sorban
hazai pedagógiai irodalmunkat_ foglalja magában lehetőleg teljesen, a kül-
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földi pedagógiai munkák kőzül pedig azokat, amelyek a magyar viszo-
nyokra vonatkoztathatók vagy gyakorlati fontosságuknál és maradandó
tudományos becsüknél fogva mellőzhetetlenek.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

b) Az Orse. Tanszermúzeum célja egyfelől a hazai iskolákban hasz-
nált tanítási eszközöknek és felszerelési tárgyaknak összegyűjtése, kiállí-
tása s hozzáférhetővé tétele a tanulmányozás számára, másfelől a hazai
ipar belevonása tanszerek és iskolafelszerelések készítésébe s evégből
az illető iparosok tájékoztatása, irányítása és támogatása.

Külfőldi tanszerek és eszközök is felvehetők a gyűjteménybe, ha
hazai viszonyainkra alkalmazhatók vagyegyébképen tanulságosak.

Az Orse. Tanszermúzeum ezenfelül iskolai felszerelések és tansze-
rek ügyében az iskolai hatóságoknak szakvéleményt ad s a valIás- és
közoktatásügyi minisztertől engedélyezés céljából hozzáutalt tanszereket
megbírálja. Emellett azonban egyes tanszerek engedélyezésére nézve
saját kezdeményezéséből is tehet javaslatot.

3. §. A cél elérésére:
a) iskolai mintakönyvtárakat és vándorkönyvtárakat szervez az

iskolák fokozatai szerint;
b) a gyűjtemények mellett olvasó- és doJgozószobákat rendez be;
c) a Tanszermúzeumban őrzött tárgyakról ismertető előadásokat

rendez; .
d) megkeresésre szakszerű útbaigazításokat ad;
e] a Pedagógia i könyvtárban és Tanszermúzeumban elhelyezett

könyveket és tanszereket a kezelési szabályzat értelmében használatra
kikölcsönzi ;

f) bibliográfiai tájékoztatásokat bocsát közre;QPONMLKJIHGFEDCBA
g) a tanszermúzeumok, pedagógiai könyvtárak és gyűjtemények

szervezésében közreműködik;
h) tanszerkiállításokat rendez.
Az ztj utasításokban ezen kt jelölt felada toka t teljes mérvben, úgJl

á lta lánosságban, mmt részleteiben elfogadom és programmomul is va llom .
. E z olyan tág és olyan sokolda lú, emellett a tanszermúzeum és pedagógia i
könyvtár celjá t és felad{ltá t olyan 1Jzlágosan ír ja elö, hogy ezek keretében
mozogva biztosan remélhetem, miszerint ez intézmény is végre-va lahára
a haza i kultúra javára fet fog virágozni. igen természetes ezt mznd
egyszerre megvalósítani nem lehet, ezeknek életbeiéptetésére évek hosssú
sorára van szükség. Az evolució tana is hirdeti, hogya' természetben
nincs ugrás, hogy a szervezetek fejlődésében rendszeres folytonosság
uralkodik, az egyszerűkből fejlődvén az idők folyamata alatt a tökéle
tesebbek. Ugyanezen törvényszerűségnek kell uralkodnia kulturális
intézményeinknél is, előbb le kell fektetnünk az alapot, csak azután
'építhetünk biztosan és maradandóan. Az előkészítő munkálatok meg
vannak, a körülrnények kedvezők és most rajtunk van a sor, hogy
munkálkodjunk. A kedvező körülmények összejátszása azután fogja
megadni és biztosítani a sikert.

Legelső gondom tess a pedagógia i kö"nyvtár t olyan állapotba hozni,
hogy az használha tó és a szakfú-fiak á lta l hoz$áférhdó legyen. A könyv-
tá r ugyanzs mintegy 4000 munkát ta r ta lmaz; róla egysz~rű kata lógus
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van, amelyet azvnban át kell revidt'á lni es bell/soros cédula jegyzéket meg-

csiná lni.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBADr. Nagy Zsigmond segédtanfelügyelő, ki az irodaiwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBArnunkákat

végezi, most ezen dolgozik. Azután meg kell állapítani a hiányokat,
mert -nagyon sok alapvető munka, pl. a hazai és külföldi iskolai törvé-
nyek, az' iskolai szervezet és adminisztráció körébe tartozó kiadványok,
az iskolák felszerelésére vonatkozó művek, bibliografiai forrásmunkák
és repertoriumok, stb. hiányzanak belőle; ami van, az is sokszor
hiányos, Nincsen a könyvtárnak egyetlenegy folyóiratja sem; ezek nélkül
pedig egy modern könyvtár nem is képzelhető. Egy szóval óhajom,
hogya könyvtárt határozott terv szerint úgy fejlesszük, hogy benne
mindazon pedagógiai munkák és folyóiratok meglegyenek, amelyeket
az illető szakférfiak saját iskolájuk könyvtárában meg nem szerezhetnek.
Továbbá külön olvasó szobákat óhajtok berendezni. Csakis az ily
közkönyvtár lehet hatalmas tényezője közoktatásügyünk előbbrevitelének
és lehet találkozó helye a munkás tanférfiaknak.

Második jőgondom a tanszermúzeum rendezése. Előre qocsá tom,
hogy én azt az orvost tmiom jó orvosnak, aki a ba jt nemcsak felismeri,
hanem még nyiltan meg is mondja , mert csak így lehet a ba jon igazán
segíteni, A hiányok leplezése csak arra va ló, hogy magunkat á ltassuk,
hogy esetleg mások szemébe port ht'ntsünk és hogy az úztéző köröket
semmittevésre kárhoztassuk,

A múzeumban mintegy 3000 drb tárgy van, de ezek is legna-
gyobbrésze vagy ajándék, vagy -pedig megbiráit és engedélyezett eszkö-QPONMLKJIHGFEDCBA
zök vagyís tulajdonképen minden r~ndszer nélkül vannak összegyüjtve,
úgy hogy nem adják, de nem is adhatják világos képét a hazai tanszer-
iparunknak, a hazai iskolák tanszer-felszerelésének, Legelső teendők a
pontos katalógus és leltár készítése, amivel úgy hiszem szept. hó í-ig
elkészülhetünk. Azután öt irányban óhajtom fejleszteni:

1. Történeti irányban összegyűjteni mindazon eszközöket, amelyek
hazánkban ,az egyes tanszerek fokozatos fejlődését mutatják.

2. Minden egyes iskola normál felszerelését külön-külön bemutatni.
3. Külön csoportokban demonstrálni az iskolai épületterveket, táblákat,
szemtéltető képeket, fizikai, természetrajzi stb. eszközöket. Egyszóval,
ha marad elegendő tárgy, a tárgyak szerint szakcsoportokat is alakítani.

4. A külföldi iskolák felszereléscit bemutatni.
5, A hazai tanszeripar fejlesztése és tanszerek készítése érdekében

igen szükségesnek tartom, hogy minden hazai tanszerkészítőnek és
gyárosnak a múzeumban külön- külőn. szekrénye lenne, amelyben a
legújabb és legmodernebb eszközeit ál1ítaná ki megfelelő útbaigaz ító
felírások kal. Sót időnként külön kiadványokban is felhívnám az érdek-
lődőket a kiállított tanszerújdonságokra. Ezáltal elérnők azt, hogya tan-
férfiak folytonosan tájékozva lennének a legújabb hazai tanszerekről,
tudnák, hogy mit és hol kell beszerezni, de viszont a hazai tanszerké-
szitők is egymás munkáit ellenőrizvén, fokozatosabb és intenzivebb
munkára serkentetnének.

Ugyancsak iu kell fe/említettem Pálos Ede győrt főreá lz'skola t' tanár-
nak a magyar ra jzokta tásnak IDO éves multjá t feltá ró, mt'nták, feissere-
lések, kézira jzok és eszköjö'kből á lló gazdag és tanulságos, gyűjtemény ét
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E gyűjteményt az elkallódástól megmenteni hazafias feladat és
körelesség, ép azért programmomba felvenni el nem mulaszthatom.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Jvfz"ndezeket kúgészítené az úmeretter jesztő előadások, idöszakos
!úá llítások rendezése. Ez oknál fogva már rövid ittlétem alatt is intézked-
tem, hogy tanárok és tanítók országos gyűlései alkalmával pl. a képző-
intézeti, a polgári iskolai tanárok, bpesti, kaposvári ülésén, a tanszer-
múzeum is szerepeljen, megfelelő előadással. új taneszközök bemutatá-

. sával. Erre alkalmas szak férfiakat óhajtok felkérni, vagyeszközeik
ismertetésére az illető tanszerkészítóket. Ily módon ú húzem és remény-
lem, hogy nemcsak az egyes úkoláka t, hanem a tanférfiaka t is köúlebb
lehet hozni a tanszer-múzeumhoz és hogy az zdővel, mz'nt a közokta tás-
ügyi tanács ú, igazt" erkölcsi súllya l biro intézmény lehet_

Mindezt kiegészítené külíöldi szakutazások ismertetése, megfelelő
nyomtatványok, esetleg folyóirat kiadása.

Hasonlóan igen fontos kötelességemnek ismerem a közokta tási
tanáccsa l a különféle tanári. tanZtóz', továbbá szakegyesületekkel va ló

- ér intkezés kifejlődésének elősegítését. A jó viszony ápolása és fenntartása
a hazai kultura érdekében okvetlenülwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAszükséges. Szakfelvilágosításokért
mindig bizalommal óhajtok hozzájuk fordulni és iparkodni fogok velük
viri bus unitis dolgozni.

Az iséolasseree készítése hazánkbn szintén fejlődésnek indult;
sót e tekintetben néhány év óta határozottan észrevehetjük a fellendü-
lést, nemcsak ami az iskolaszerek használhatóságát és minőségét illeti,
de ezek sokféleségében és mennyisége ben is látjuk már az emelkedést.
Ezen javulás azonban nem olyan, amelyet még fokozni nem lehetne
s nem kellene.

A hazai tanszerkészítők működése ugyanis még igen szűk keret·
ben mozog és a kezdet két nagy hibájában szenvednek ; előszö'r nem
tö"rekszenek eléggé gyártmányaz'k ismertetésére és másodszor pedig legnagyobb-
-részt a külföldi készítmények, - amelyek esetleg nem felelnek meg a mi
speCZálz's kö'vetelményez"nknek, - utánzásáva l fogla lkoznak, ahelyett, hogy
az eredetiséget és a küljöldúktől va ló megkülö'nböztetést tűz1!ék h felada tul.

Hozzájárul még az, hogy sokszor azok, akik veszik a tanszereket,
maguk is kevéssé tudják megkülönböztetni a mi gyártmányunkat a kül-
földiektől. Felemlítsem-e még azt is, hogy nálunk igen sokan, akik iskola-
szerek előállításával foglalkozhatnának, azok ismét nem tudják. hogy
mire van szüksége az egyes iskoláknak, vagyis, hogy mit készítsenek
és mit miképen? - Ezért inkább bele sem fognak és így néha a leg-
egyszerűbb dolgokbn is külföldre szorulunk.

A statisztika igazolja, hogy az egész magyar iskolaszükségletnek
mindössze 1/20 része kerül ki magyar kézből, a többi mind idegen ere-
detű. E tekintetben tehát minden' olyan igyekezetet, mely e bajon segíteni
akar , ö'rö'mmel kell támogatnunk és mindenkz"t, ki úkolá ink igaz magyar
tanítás' szerszámainak előá llításáva l hiva tásosan fogla lkozt"k, teljes e1'őnk-
ből gyámolítani és segítenz' elsőrendű hazafias kölelességiink. Sine ira et
studio az itthon még elő nem állított tanszerek és iskolafelszerelési tár-
gyak készítésére alkalmas iparosokat felkeresni, minták és szakszerű
leírások rendelkezésre bocsátása által buzdítani, egyszóval mindent
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elkövetni, hogya magyar tanszeripart fejlesszük, versenyképessé tegyük
és a hazai ipar részére biztosítsuk, - életbe vágó feladatunk.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAE téren
zs az erős magyar n?mzeti érzésnek es a ra jongó sseretetuei: minden'
iránt amz' magyar , kell érvényesülnú.

Más oldalról azonban a visszaéléseket is meg kellene akadályozni.
Nem lenne szabad megengedni azt, hogy külfüldi portékát magyarosan
kiállítva hozzanak forgalomba. E célból szükségesnek tartanám, ha a
hazai tanszerkereskedók megfelelő szakfélügyelet alatt is állnának, vagyis
hogya tanácswvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAgondoskodnék arról, hogy időről-időre igazi szakemberrel
a tanszerkereskedő gyárat meglátogattatná, aki azután látogatásának
eredményéről a tanácsnak referálna. Megjegyzem, hogy vannak tárgyak,
melyeket itthon még késziteni nem tudunk és nem is tudhatunk, de
másrészt színarany igazság az, hogya külföldi kereskedők kiselejtezett
tárgyakkal lepik el a magyar iskolákat Ezen pedig segíteni csakis a tan-
férfiak szakképzettségének' emelésével és megfelelő ellenőrd) sei lehet.

Felemlítsem e még, hogy átirtam a kereskedelmi miniszteriumhoz, hogy
utasítsa a hatáskörébe tartozó fiumei biologiai stációt tengeri állatok
konzerválására az iskolák számára. Ez állatokat eddig kizárólag külföld-
ről szereztük be, Hasonlóan fel fogom hívni a földrnivelésügyi minisz-
terium figyelmét is a hazai káros rovarok, növények, gyüjrernényes
összeállítására, mint amelyeket megfigyelő állomásai legjobban készít-
hetnék el.

Ugyane célból gondoskodni fogok, hogy' a hazánkban lévő tanszer-
kereskedők, magyar tanszerkészítők és iparosok névjegyzéke külön
nyilvántartassék és hogy esetről-esetre publikáltassék is.

Jelszavam: magyar tansserioar , szabad verseny.
Ime mindezek azon intézkedések és terveim, amelyeket eddig is

tettem és a közel jövőben tenni óhajtok. Ugy hiszem, hogy mindezek
nagy mértékben hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanszer-rnúzeum hivatá-
sának megfelelő feladatot szolgáljon. Szeretném még fokozatosan az
egyes iskolák normdlfeiseerelesi jegyzéket átnézetni, a tudomány és a
pedagógia követelményeinek megfelelően átjavíttatni és külőnösen azt,
hogya tanács ta lá lna módot és a lka lmat arra - ép úgy, mint a kó·zok·
ta tán' tanács teszt' - hogy kebeléből szakembereket küldhetne kt" az egyes

iskolák felszereléseúuk megvizsgá lása céljából. Akárhány iskola van, ahol
nincs semminemű felszerelés, vagy ha van, az nem. elégséges. vagy
olyan rossz és elavult, hogy teljesen hasznavehetetlen. Pedig a felsze-
relést a tanterv, az utasítások határozottan előírják és így azok sok
helyt irott malasztná l nem egyebek. E tekintetben is a tanácsnak ki
kellene venni a maga jól megérdemlett részét.

Ugy hiszem, fölösleges különmegemlékeznem a tanszer-múzeum
és tanácsnak az egyes iskoláknak taneszközökkel való felszerelését
kérelmező beadványoknak véleményezési, továbbá a tanszereknek meg-
bírálási, engedélyezési javaslattétel feladatáról, amelyeknek úgy a mult-
ban, mint a jelenben és a jövőben készségesen és lelkiismeretesen eleget
tett és tesz.

Ha mindezt szerencséscn meg tudnánk valósítani, mint ahogy meg
;5 tudjuk, ha megfelelő erkölcsi és anyagi támogatásban részesülünk a
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miniszterium részéről, 'akkor, nem lenne hiú ábránd, légvár az, ami
lelki szemeim előtt most megjelenik. Látom, hogy a -tanszer-múzeumnak
mint a Pestalozzianumnak, vagy Párisban, Berlinben, Lipcsében, stb. a
célnak megfelelően külön háza van, gazdag gyüjteményekkel és alkal-
mas dolgozó helyiségekkel, felolvasó teremmel, állandó és időszakos
kiállításnak szánt helyiségekkel, a pedagógiai könyvtára pedig olyan,
mint amelyet a pedagógusok minden tekintetben használhatnak ; - látom
hogy a múzeum ot és könyvtárt állandóan látogatják, rninden rendű és
fajtájú tanférfiúnak találkozó helye, összekötő kapcsot .képez a tanszer-
készítők, gyárosok és az egyes iskolák közt : -" ahová mindenki biza-
lommal fordul, de ahonnan senki sem távozik tanácstalanul. Van külön
állandó titkára, akinek más dolga nincs, mint csakis a hazai tan szer-
ügyet szolgálni és fejleszteni.

Ilyennek gondolom és ilyennek szeretném én a tanszer-rnúzeumot
látni. Ha ilyen volna, akkor a magyar kultura fejlesztése érdekében
igen sokat tehetne, ép azért az intéző köröknek nem volna szabad
visszariadniok semmiféle áldozattól sem és nem .volna szabad megen-
gedniök azt, hogy évi 4000 korona dotacióval ez intézmény a célszerű
kifejlődés eszközei hiányában tulajdonképen csak napról-napra tengődik.
Ezen összeg olyan nevetségesen csekély, amelynél legtöbb vidéki
múzeum, vagyis lokalis és nem országos intézmény is nagyobb segély-
ben részesül a központi múzeumok részéről, De biztosan reménylem,
hogy ez állapot sem tart soká, mert hála az Istennek, ma olyan férfiu
áll a hivatalos közművelés élén, kinek agya és lelke teljesen összeforrt
nemzeti kulturánkkal, kinek eddigi hazafias önzetlen tevékenysége a
magyar állarniság legtisztább és legerősebb kifejezésében nyilvánult;
- ép azért - ha ismerni fogja intézményünk szomorú sorsát - nem
fogja megengedni azt, hogy a tanszer-múzeum és pedagógiai könyvtár
közoktatásügyünknek továbbra is elhanyagolt, mostoha gyermeke maradjon.

Most pedig Önökhöz fordulok, mélyen tisztelt Uraim! Szivem
egész melegével üdvözlöm és biztosítom önöket, hogy végtelen öröm
és büszkeség érzete tölti el lelkemet, midőn látom, hogy egy ilyen
kiváló szakférfiakból álló tanács élére kerültem. Önök lelkesedése, igazi
önzetlen tanácsa fogja megadni minden erőmet. Meg fogják engedni,
hogy felvilágosításért, Útbaigazításért teljes bizalommal fordulhassak
Önökhöz. Önök tanácsából, jóakaró figyelmeztetésükból pedig Anteusként
mindig újabbwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA'és újabb erőt fogok meríteni a további munkálkodásra,

Nem vagyok a szó embere, nem szoktam ígérni, hanem igenis
cselekedni és dolgozni. Számot vetve magammal, azt mondhatom, hogy
mindent a munkának köszönhetek. Higyjék el, a munka szeretete
könnyűvé teszi annak terhét és még a legszerényebb munka sem
értéktelenebb, mint a legnagyobb alkotás. De a munka hatalmat is ad
a kezünkbe, mert régi igazság "le seuI peuple fort est le peuple, qui
travaille et le travail donne le courage et la foi."

A munka a leghazafiasabb cselekedet. Hazafiasságukra és ügysze-
rétetükre hivatkozom, mikor a közös munkát a mai nappal megkezdjük.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Dr. Vángel :Jenő.
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KOZGYU LES.

Az Egyesület IX . rendes közgyülése.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A tanítóképző tanárság élénk érdeklődése mellett folyt le június
3·án és 4-én, a Ferenc József-tanítókházának dísztermében az Egye-
sületnek immár kilencedik rendes közgyülése. Szép számmal sereglettek
össze a tanítóképző-tanárok az ország minden részéből s alig volt olyan
állami tanítóképző, amelyik egy-két tanára által képviselve ne lett volna.
A mindenoldalú érdeklődest bizonyára a tartalmas és aktuális programm
keltette fel s tagadhatatlan, hogy a közgyülés egyik pontozatának,·
a gyakorlati kiképzésnek tárgyalása mind emelkedettség, rnind intensitás
tekintetében ezt az érdeklődest mindvégig igazolta s nem az érdeklődés
megcsappanásának, hanem a rendelkezésre álló idő rövidségének kelJ
tulajdonítanunk, hogy a programm más, ám felette fontos tételein úgy_·
szólván át kellett futni. Ebből az adatból a jövőre nézve az a tanulság,
hogy az előértekezletre szánt időn kivül legalább két teljes napot kelJ a
közgyülés munkálkodására fenntarlatnunk.

A közgyülés, melyen a magas miniszteriumotzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBASebestyén Gyula kir.
tanácsos, tanítóképző- intézeti szakfelügyelő képviselte, összefoglalólag a
következő tárgysorozattal folyt le. Peres. Sándor egyesületi elnök igen
gondosan és szépen szerkesztett megnyitó keretében emlékezett meg a
sárospataki tanióképző-intézet nagyérdemű volt igazgatójáról, Dezső
Lajosról. Majd Wollmann Elm a , a pozsonyi állami tanítónőképző igaz-
gatója tartalmas és a szeretet melegségétől, a tisztelet ihlettsegétől
áthatott beszédben idézte fel a magyar nőnevelés kimagasló alakjának,
Zirzen Jankának emlékét. A kegyelet adójának az elköltözöttek emlékéhez
méltó lerovása után következett a tárgysorozatnak a tanítóképzés belső
életére nézve ezidő szerint legfontosabb tárgya, a gyakorlati kiképzés
kérdése. Az a gazdag irodalom, melyben a Magyar Tanítóképző hasáb-
jain a tanárság lelkes buzgalommal összehordta egy évi munkájának
eredményeit, már előre jól mutatta a nagy érdeklődest a tárgysorozat
e pontja iránt. S Boga Károly előadónak e kérdést minden oldalról
megvilágító s az ügy szeretetének gondosságával készített javaslatát
tényleg olyan magvas, olyan emelkedett eszmecsere követte, amilyet
csak a tárggyal való alap os foglalkozás s a kérdés nagy fontosságának
bölcs mérlegelése eredményezhetett. Ez eszmecsere közben jól lehet
nem világosodott meg a tételnek minden részlete, de annál erősebben
kidpmborodott a legfőbb és legértékesebb elv, vagyis a tanarságnak a
gyakorlati kiképzésben való részvételének fontossága.

Ezen elvnek kijelentésével a tanítóképzés ügyé a század szellemében
való haladás, a gyakorlatias, reális irányzat és szakszerűség terén ténylegwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
új korszakhoz jutott. Es a történelmi igazság kedvéért fel kell jegyeznünk,
hogy ez az új korszak Dr. Neményi Imre osztály tanácsos nevéhez fűződik.

Az idő rövidsége miatt levétetett a napirendről az alapszabaly
módosítása. A tisztviselőválasztás után elfogadtatott Németn Sándornak
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a segédtanárok ügyére vonatkozó előadói javastata, elfogadtattakzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAHajtman
Pálnak a gyakorlóiskolai tanítók ellátására, szaporítására, majd elvileg

. Éber Rezsőnek a Magyar Tanítóképző kibővíiésére, a választmánynak az
ifjusági könyvtárbizottság szervezésére vonatkozó javaslatai.

A tárgysorozat minden pontjáról s a közgyülés lefolyásáról beszá-
molnak egyébként a programm pontjai szerint összeállított s alább
következő közlemények.lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Megnyitó.

Mélyen tisztelt Közgyülés!
Igaz érzelmekkel üdvözlöm a m. t. közgyülést. A jó Istennek

minden áldását kérem munkálkodásunkra, hogy mind egyesülelünk
ügyeinek, mind a tanítóképzés több fontos kérdésének elintézésében javát
szolgáljuk egyesületünknek és javát a magyar tanítóképzésnek.

Az emberi munka energiája megterem az egyéni létben, de meg-
nemcsedni, csodás .erőre kapni, fényével varázsolni és melegévei boldo-
gítani csak a közösségben tud.· Abban a közösségben, ahol együtt
vagyunk mindnyájan, akik egy célért egymás mellett küzdünk ; ahol
velünk vannak, erősitenek elődeink munkás életének alkotó, szellemi,
erkölcsi világának nemes hagyományai; és ahol sarkal és lelkesít
bennünket a kötelesség, hogy ezeket a nemes hagyományokat vérrel és
verejtékkel megszépítve, meggazdagítva adjuk át a közösség nyomunkba
lépő tagjainak.

A magyar tanítóképző-intézeti tanárság energiáját sok erős hagyo·
mány táplálja, gazdagítja és nemesíti. Közülök csak kettőt emelek ki.
Az egyik a tudást, a másik az erkölcsi életet igazolja és neveli. Az első
az- irodalomnak, kivált a pedagógiai irodalomnak művelése, a másik a
jellem puritánsága.

Pedagógiai irodalmunknak munkásai jórészt a tanítóképző- intézeti
tanárok közül kerültek és kerülnek ki. S bár valljuk meg,wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAhogy ez az
irodalmunk nem valami gazdag és csak lassan-lassan emelkedik önálló-
ságra : annyit mégis el kell ismernünk,· hogy pedagógiai irodalmunk is
atülteti hozzánk a nyugati kultura termékeit, kielégíti a mindennapnak
szükségleteit és nemcsak terjeszti, hanem fokozza is a pedagógiai tudást
és érdeklődest. Még talán legfeltűnőbb hiánya szakirodalmunknak az,
hogy igen kevesen foglalkozik a magyar pedagógiai irodalom történetével
s önállóan alig méltatja a külföld pedagógia irodalmát is. Igy parlagon
hagyjuk a szellemi élet egy, tágas és sok gyönyörüséggel kinálkozó
mezejét s még csak arról sem adunk számot: vajjon a kűlföldről be-
hozott pedagógiai gondolatok miként alkalmazkodnak a hazai égalj hoz
s vajjon hajtottak-e itt uj hajtásokat? Pedig a pedagógiai irodalom magyar
munkásai, ha nem mérhetők is. össze a világ nagy pedagógusaival, meg-
érdemelnék, hogy szeretettel foglalkozzunk velük; megérdemelnék nem-
csak azért, mert magyarok, hanem azért, mert a magyar nemzeti szellem
bennök is megnyilatkozott s ők is szorgoskodtak abban, hogy szellemi
és erkölcsi életünk termő földjébe mélyen szántsanak és tiszta búzát
vessenek be.
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Talán éppen ennek a tiszta búzának kultusza tette erős hagyo-
mánnyá a képző-intézeti tanárság közszellemében a puritán jellemet.
Akik a nemzet minden rétegének tanítóit és nevelőit nevelik, sokszorosan
át meg átnéztékzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBADeák Ferenc ama bölcs mondásának igazságát és
gyakorlati értékét : "olyan légy, aminővé fiadat nevelni akarod." Puritán
a vágyakban, a meggyőződésekben, a cselekedetekben. Egyszerű és
nemes, akit a hatalom rnellőzhet és eltiporhat, a szegénység meg-
gyötörhet. de akinek mindig megvan az a boldog öntudata, hogy
önmagát soha meg nem tagadta, kegyet, anyagi vagy erkölcsi javakat
hajhászva, magát áruba nem bocsátotta. Emelkedhetik mellettünk az áru-
ember rangban, névben, vagyonban, kitüntetésben s mi lenn maradhatunk:
de emelt fővel és pironkodás nélkül csak a puritán jellem járhat az
erkölcsi élet nagy vásárában.wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA puritán jellem, aki nem hizeleg és nem
erőszakoskodik, mert gyöngeség nincsen ő benne, aki élvezi a munka
örömét s nem hajszolja jutalmát és aki gyöngéd és mindig hű önmagá-
hoz, mert erős.

Ime, ezek a gondolatok merültek ·föl . lelkemben, amikor a meg-
emlékezés egyszerü virága it kötözgettem néhai Dezső Lajosnak, a sáros-
pataki tanítóképző-intézet igazgatójának, egyesületünk egyik alelnökének
immár begyöpösödött sírjára.

Dezső Lajos, mint pedagógiai iró, nagy érdemeket szerzett Comeeius
Nagy Oktatástanának lefordításával és Comeniusra vonatkozó mély, önálló
kutatásokon épült tanulmányaival. Méltó tündöklésben látta a minden
kor egyik legnagyobb nevelőjének szellemi világát s ennek a látásnak
részesévé tett bennünket is.

Dezső Lajos, mint ember és tanár, puritán jellemével megszemélye-
sítője volt legnemesebb hagyományainknak. Egyszerű külső és lelki
gazdagság, szerénység és jogos önérzet, nagy munkakedv és a jutal-
makért semmi kapkodás, erős meggyőződés és mélységes hit: ez az az
.örökség, melyet ő hiven ápolt, életével gyarapított és emlékében reánk
hagyományozott.

- Áldott az Úr,
örökséget adott.

aki nekünk Dezső Lajos elő emlékében ilyen gazdag

Peres Sándor.lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Zh"zen Janka.

Tisztelt közgyűlés! A Tanítóképző-Intézeti-Tanárok Országos Egye-
sületének mélyen tisztelt választmánya azon megtisztelő, de egyben
szokatlanul súlyos megbizást adta csekélységemnek, hogy Zirzen Janka
elhunyt tiszteleti tagjának a tanító képzés terén szerzett érdemeit mél-
tassam. A feladat felette megtisztelő, mert hiszen Zirzen Janka emlé-
kéhez csak egy homokszemmel is hozzájárulhatni érdemes fáradságot
jelent, - de egyúttal fölötte nehéz vállalkozás. Valamennyire is
méltóan szólni arról, akit már oly kiváló egyének méltattak, de kit eléggé
méltatni alig is lehet, ha csak azáltal nem, hogy eszméit és eszményeit
mint a nemzeti nőnevelés nagy hagyományait - egész teljességükben
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közkinccsé tenni és meg valósítani sikerűl, - Ha ehez a nagy közérdekhez
ama homokszemecskéveI tudok is csak ma hozzájárulni, célomat elértem,
mert érezni fogjukwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAmindnyájan, hogy az ő nagy lelke nem hagyott el
rninket, velünk maradt s szívünkbe rezdűl az erős hit. hogy mi, kik
lelkünk inspiratiói java részt tőle kaptuk, úgy fogjuk az ő eszményeit
leginkább megközelíteni, ha a tanítónőképzés szent ügyét az ő szel-
lemében, az ő eszközeivel munkáljuk tovább! Előttünk a ragyogó példa-
kép Zirzen Janka, egyéniségének teljes fenségében; a magyar tanítónők
igazi prototipusa, korszakot nyitó vezéralakja. - Nagy értékű lelki
kincseit, Istentől nyert gazdag tehetségeit nem a maga dicsőségére karna-
toztatta, egyéni érté két mindenkor háttérbe szorította, első volt előtte a
nemzeti nőnevelés, a magyar haza érdeke. Sőt annyira azonosulni látszik
nemzetének életviszonyaival, hogy annak jó és balsorsa szintén kiverődik
ő rajta is. A nemzeti magyarság hajnalhasadásán indul pályaútnak s nem-
zete borúján - 1849. után - ő is elvonul a nyilvánosság teréről,
hasonlóan a felkelő naphoz, ha korai zivatar rabolja el birodalmát. Majd
a nemzeti élet kiderűlésén derűl föl az ő útja is és együtt emelkedik a
nemzet megerősödésével.

Ha egy nemzet nevelői hez nagyon is hozzáillik a nemzeti életet
élénkebben átérezni s átélni, akkor Zirzen Janka tanítónői pályafutásának
ama tagozódása a nemzeti élet derűs-borús változandóságai szerint, meg-
lepő következetességet mutat akkor is, amikor a mult esztendővel oly
mély gyászba borítja a magyar nemzeti tanügyet. Az az év ragadja el
őt tőlünk és hoz fájdalmas gyászt eszményeinek örököseire, amely év
annyi bút, bánatot hozott minden hazáját szetető s azért aggódó
magyarnak.

S most, mikor a felhők már eloszlottak, ha Zirzen Janka, nagy
lelke e gyenge testtől elszállott is légyen - a nemzet ügyének jobbra
fordultával mintha még tisztábban bontakoznék ki előttünk, mintha a
nemzeti nőnevelés nagyobb megértésében, az őszelleme munkálkodnékzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
most is!

A magyar tanügy történetében vezérlő egyéniség lett tehát az első
tanitónőképző-intézet első igazgatója Zirzen Janka, akire háruIt, mint jeles
életrajzírója is jelzi, "az alkotás és teremtés nehéz munkája." Uttörő
munka állott előtte remcsak a kezdet nehézségével, hanem az elvállalt
ügy összes fétfeltételeinek előterermésével is. Képesség, lelkesedés, szak-
szerű tudás, erős önfegyelmezés és szívós akaraterő, önfeláldozás, nagy
lélek, nagy szív, széles látókör, hazafias tiszta jell em, szóval egy ideális
eszméknek szentelt egész élet kellett ahoz, hogy valaki egy nagy fel-
adatra hivatott lehessen: bevezetni és életképessé tenni nemcsak a
képző-intézetet, hanem magát a tanítónői intézményt is - egy kép fei-
szerelve útravalóval mindkettőt nemcsák a kudarc ellen,' hanem ellen-
kezőleg tiszteletre parancsoló sikerekre is.

Íme a leendő tanítónőkelső tanítónője, - mestere valamennyinek,
útat jelző, hivatást keltő, példát mutató oktatója, vezetője mindazoknak,
akik kezére majd a nemzet bizza legdrágább kincseit, valósággal anyja
az ügynek s második anyja növendékeinek, aki a tudás és a szeretet
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őrangyalszárnyain lebeg övéi között s mint az anyámadár tanítja őket
hasonlag szárnyat bontani: - emelni és emelkedni, - nevelni és neve-
lődni, tanulni és tanítani, a munkát szeretni észyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAmegszerettetnz', lelkünk
javait gyarapítani s aztán szétosztva velük, a lelkeket terrnékenyítení,
hazát és nemzetet erőhöz és tökéletesebb élethez segíteni. Magasztos
hivatás és boldog, akit hivatottsága erre kzválaszt.

Ám a nevelés művészete annyira az ethikai erők gyöngéd szálaiból
hímeződik, hogy azt tanulni és tanítani meg kevés, azt az önmívelés
tisztító tűzén is át kell előbb edzeni : vagyis a hivatáshoz kapott talen-
tumokat az élet nagy tanulságaiban is formálni kell, hogy jelenné fino-
muljanak. S ki minél jobban értékesíti önélte tanulmányait, annál maga-
sabbra emeli képességeinek értékét és annál mélyebb nyomokat hagy
majd a lelkekben is.

Zirzen Janka az ő nagy istenáldotta talentumait nagy előkészítő
életiskola fölhasználásával emelte oly nagy értékre, hogy abból nem-
zedékek elégítik ki legnemesebb kincsszomjukat, - a nevelés kincseinek
oly magasztos vágyát.

A női lélek isten adta hivatottsága tereli e nagy lelket is a nevelés
és tanítás ösvényeire. Kora ifjúsága óta érzi, ápolja, gyakorolja lelké-
nek e hajlamát, egészen öntudat os an készül hivatására, melyen annyi
szeretettel csüng, hogy áldozatul hozza neki szinte már gyermekkora
örömeit is.

Tizenhat éves koráig egész lényévei az irkolaz tanulmányoké s
bizonnyal nagy hivatásának korai felismerése viszi rá, hogy az iskolából
azonnal az érvényesülés terére lépjen s magánintézetet nyit, hogy tanít-
hasson s már is megoszthassa másokkal eddig szerzett ismereteit. Pedig
a tanítás mellett maga is tanult serényen, tovább képezve önönmagát.
Intézetét három év után feloszlatja s nevelőnek megy. De két évi nevelő-
nősködés után ujra megnyitni kénytelen a nevelőintézetet, - annyira
hiányzott az már a jászberényieknek, hogy nem tudták nélkülözni,
visszakivánták, visszakönyörögték. De az 1848-iki események ismét
megakasztják e hasznos működést sujólag a nevelőnői pályára vezérlik,
ezuttal a jeles Steinitzer családhoz, hollelketedző hányattatás jutalmául I

16 évet tölt a nevelőnő, helyesebben a családhoz nőtt mentor sze-
repében. A kiváló lelkületű család az ő közvetlen melegségévei oly
megbecsűlhetetlen otthont teremtett Zirzen Jankának, hogy egyéniségének
harmoniája, szellemének kitágulása, kedélymelegségének tökéletes meg-
állapodása zavartalanul építhették ki lelkének nagy aránya it. Maga
bevallja: "egyéniségem, gondolkodásom megszilárdulását s mindazt ami
lelkemben jó és nemes. volt, nekik köszönhetem 1" A "második edes
anya" áldott szerepébe itt kezdte magát beleélni,. pedig ez a szerep
döntő maradt egész életében s benne a példátlan sikerű tanügyi óriást
talán még túl is tudta szárnyalni; ez a szeretettől duzzadó nevelői
genialitás, a növendékkel mint saját szíve gyermekével összefonódott
anyai szeretet.

1868·ban br. Eötvös József megismerve a nagyra hivatott lélek
képességeit, arra kéri,' maradjon le nem kötött helyzetben, mert az alkot-
mányos aera nagy népoktatási reformjának megvalósításában szüksége

Magyar Tanítóképző. 25
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lesz reá. S 1869-ben csakugyan ki is nevezte a budai állami tanítónő-
képző intézet élére s ezzel a nemzeti nőnevelés mérhetetlen szerencse-
jére a nevelő tanítás e gondviselésszerű vezéralakja előtt egyszerre meg-
nyílik az érvényesűlésnek olyan széles tere, hogy azon a végzett munka
után is áttekinteni szinte megszédítő látvány, ahhoz pedig a feladatok és
teendők nagy tömkelegével szemben a leghősiesebb úttörők elszántsága
s küldetésszerű önbizalma volt szükséges.

Nagyon nehéz rövidre fogni annak a munkakörnek bemutatását,
ami most Zirzen Jankára nehezedett. Halvány körvonalakból, ki nem
próbált eszrnékből - valóságot, sőt életet alkotni, egy ismeretlen, csak
sejtett világot beállítani, a nemzeti művelődésnek új zsilipjét nyitni föl s
azon aszirtekkel, zátonyokkal dacolni képes hajózást kezdeményezni s
azt biztos kézzel majdan révbe is vezetni. akkor mikor mindehhez csak a
szüksegesség érzete, de egyben az összes előfeltételek és eszközei hiánya
van csak meg: - valóban tiszteletet parancsoló vállalkozás. S ha ehhez
hozzávesszük Zirzen lelkének ambitióját, hogy ezzel ne csupán a törvény
félénk betűje öltsön akárhogyan testet, de az intézmény becsületet valljon,
az intézet oly szellemi és ethikai tartalmat nyújtson, hogy azzal az új
tanítónők bátran kibocsáthatók legyenek a nyilvános élet küzdelmeibe,
- akkor előttünk áll a magyar nők egy új Zrinyi Ilonája, aki olyas-
mire vállalkozik, amire a nőt az élet keveseini szokta, pedig megállta
helyét; diadalmas vezér lett, akinek vezetése mellett csodás lelkesedéssel
aratta sikereit, diadalait a népnevelésneklkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAujonc serege.

De hiszen nem is lehetett ez máskép. Mit tanulhattak Zirzen
Jankától a képzőintézet növendékei? Nemcsak neveléstant, művészi
kézimunkát és francianyelvet, melyet maga tanított, hanem legfőkép
önzetlenséget, önfeláldozást, bámulatos önuralmat, lángoló, hivatasszere-
tetet és kötelességtudást, bölcseséget, biztos itéletet, meleg szí vet, állandó
változatlan kedélyhangulatot, előzékenységet, szivességet. Mert mind
eme Jó tulajdonok a jó tanítónőnek s még inkább a, tanítónőképzők
vezetőinek oly kivánatos kellékei egyenkint s összesen és mindezek
mintaszerűen ékesítik Zirzen Jankát, aki a tanítónőképzők vezetőinek
nehezen megközelíthető ideálja marad akkor is, amikor az általa már
megadott alapon a tudományos előképzettség is könnyebben megszeréz-
hető. Maga rendezi be intézetét előzetes minták nélkül, de az utókor
mintájául, főleg ami az ízlést, egyszerűséget, célszerűséget s egyben a
takarékosságot illeti. Kilenc növendékkel nyitják meg az első tanfolyam ot
és ma már a tanítónőképzők növendékei ezreket számlálnak. A kis
mustár terebélyes fává nőtt. Kisebbszámú növendéksereggel alaposabb
munkát végezhetni, mert bensőbb lehet a viszony az intézetben és
intensivebb a nevelés. S' bár a kezdet nehézségei, az egyik alkalmatlan
épületből a másikba négy évi hurcolkodás sok akadályt gördítettek a
vezetés munkájába, mégis talált időt arra, hogy kirándulásokkal, hospi-
tálásokkal, tanulmányozásokkal, gyakorlati szemléletekkel gyarapíthassa
tanítványai ismeretkörét. Anyagbeosztása felölelte mindazon tantárgyakat,
melyek maig is tárgyai a tanítónőképzésnek ; amit Zirzen Janka behozott
a tanítónőképzőkbe, abból nem akadt később sem kiselejtezni való.
Torna, háztartás, kertészet egymásután honosúltak meg mindjárt az



első útcsapásokon. A tanügyi kormány nagyrabecsűlte ZirzenzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAtervszerű
szervező erejét, hogy a nőnevelés fejlesztésében legjobbnak látta min-
denben Zirzen tanácsa szerint járni el. Így születik meg már 1871-ben
a polgári tanítónóképző-intézet eszméje is, mely rövidesen meg is valósul
s 1873-ban Zirzen már két nagy horderejű intézetnek az igazgatója. Bár
a két intézet vezetése, ügyköreinek kiépítése elég gondot okozhatott
Zirzennek, mégis egyre új tervekkel foglalkozik és nagy ambitióval érleli
azokat, míg hamarosan meg is valósítja. 1874-ben már 400-an kértek
felvételt a tanítónőképző-intézetbe, elodázhatatlan dolog lett új képzőt
nyitni s 1875·ben már meg is nyílik a második tanítónőképző-intézet a
pesti oldalon. Zirzen elhagyja 6 évi bölcs vezetés után a budai anya-
intézetet s élére áll az Andrássy-úti nőnevelő-intézeteknek.lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAItt azután
újra meg kell küzdenie az elhelyezkedés, építés, fölszerelés, szervezés
nehézségei vel, de a küzdés csak fokozza energiáját, tágítja perspectiváit.
Még azon évben, 1875-ben átdolgozta a polgári-képző tantervét s Trefort
miniszter kivánsága szerint az iparoktatásnak nyit abban nagyobb teret,
hogya magasabb fokú kézimunka és háziipartanítónők kiképzése is elér-
hető legyen. A kezdet nehézségein itt is szerencsésen diadalmaskodik
Zirzen tapintata és fáradhatatlansága, de egyben éles. szemmel figyeli
meg a fejlődés közben észrevehető igényeket, a hiányokat, amiken segí·
tendő 1879·ben, ismét átdolgozza a most már /Já rom tanfolyamra szóló
tantervet, hogy abban az idegen nyelvek intensivebb tanítása is érvé-
nyesűléshez jusson. Az volt a cél, hogy ezzel a magyar előkelő családok-
nak az ő igényeiknek megfelelő nevelő nők adassanak s azok ne legye-
nek kénytelenek az idegen nevelőnők miatt a hazafiasabb nemzeti
nevelés áldásait nélkülözni. A leendő nevelőnők begyakorlásához. 4 osz-
tályú polgári leányiskolát szervez és pedig akkép, hogy úgy a leendő
nevelőnők. mint a polgári-iskola növendékei lehetőleg az intézettel kap-
csolatos internátus bennlakói legyenek. A nevelőnői intézmény annyira
hasznosnak s szükségesnek bizonyúlt. hogy intensivebb működése érde-
kében a polgári képző s égyben nevelőnőképző szétválasztása volt
kivánatos sZirzen 1884-ben a miniszter hozzájárulásával már tervet is
készít s a következő évben tényleg meg is nyitja a külön négy évi
tanfolyam ból álló nevelőnőképző intézetet kapcsolatban 4 osztályú elemi
iskolával, míg a polgári képző gyakorló iskoláját felsőbb leányiskolává
változtatja s mind a négy intézet vezetését maga veszi kezébe, sőt
1887-ben a 4 intézethez ötödiket is kapcsol, a polgári tanítónőképzőnél
meg magasabb képesítést nyújtó felsőbb tanítónői tanfolyamot. E ren-
geteg szervezési munkák mellett a törzsintézetekben nem mulasztja egyes
mellékszakok létesítését sem, ilyenek a kézimunka és háziipar szak tan-
folyamai, az idegen nyelvek külön nyelvmesternői tanfolyama és a torna-
képesítés szakköre. Leginkább fejlesztette ezek között a női kézimunka
tanfolyamát, melyhez maga írta a hires kézimunka könyvet és maga
szolgáltatta a legkiválóbb elméleti és gyakorlati oktatást.· A kézimunka
terén különben is úttörő volt Zirzen s úgy ebben mint aháziiparban
igazi művész volt, Ezért tőle származik a háziipartanítás tantervének
alapvető munkája is. Sőt módot talált a felsőbb leányiskola keretében a
főzőiskola életbeléptetésére .
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Valóban páratlan munka volt ez, alkotásokra teremtett lelke egészen
kifejthétte benne korszakalkotó eszméit. Az általa létesített és igazgatott
iskolák egész jegyzéket tesznek ki.

Elemi iskolai tanítónóképző Budán és Pesten.
Polgári iskolai tanítónőképző.
Nevelönöképző.
Felsőbb tanítónőképző.
Négyosztályú elemi iskola.
Négyosztályú polgári leányiskola.
Hatosztályú felsőbb leányiskola.
Női kézimunka szaktanfolyam.
Háziipari munkatanítónőket képző tanfolyam.
Idegen nyelvmesternőket képző tanfolyam.
Mindenik közűl egynek létesítése is maradandó érdem, szükséges-

ségük fölismerése maga is jelentékenyelőbbrevitele lett volna a magyar
nőnevelésnek s vele a nemzeti kulturának, míg mindezen intézményeket
életre hívni, kijelölni céljukat, hivatásukat, valamennyit kitölteni nemzeti
és szellemi tartalommal, egy kézben összpontosítani vezetésüket s e veze-
téssel egyöntetűen nyomni reájuk a Zirzen Janka egyéniségének sikert
hozó bélyegét: valóban csak oly érdemek, amelyekért a magyar kultura
s jelesül a tanítóképzés örökre kell, hogy hálás legyen Zirzen Janka
iránt s kell, hogy Zirzen Janka szellemét mindig drága örökségül őrizzük
meg iskoláinkban s útjelző,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAlelkesítö Például tekintsük működésünkben.
Kifáradunk olykor gyengébb kvalitásaink miatt az ő nagy munkakörének
kisebb részleteiben is, - a felügyelet, a felelősség, az igazgatás gondjai
kompIikálódnak az internátusi feladatokkal, melyeket az anyagiakkal
való lelszámolás tesz talán legterhesebbekké : s akadályoz lelkünk leg-
javának a bensőbb nevelés terén való értékesítésében: --: valóban mi
Zirzen munkáinak némi részben folytatói, érezzük át legjobban, milyen
nagy lehetett Zirzen Janka, aki annyi munkának összeségét vinni tudta
1869-től 1896-ig 1 - 27 éven keresztűl.

Valóban mily fenséges emberszeretetnek kellett ebben a lélekben
lakozni a, hogy egyedül, támasz nélkül - egyedül a saját lelke másaivá
nevelt rokonlelkek szeretetére támaszkodva, oly hősiesen s dicsőségésen
állotta meg helyét óriási feladatai közepette. "Aki csak annyit tesz -
mondotta ő - mint amennyi a kötelessége, az szolga." Aki pedig
annyit tesz mint amennyit ő tett, az valóban a jó ügynek született
apostola!

Nem szóltam még eleget Zirzen azon tevékenységéről, amely az ő
sikereinek tulajdonképeni nyitja : nevelő lelkének melegségéről, egyéni-
ségének vonzó szeretetreméltóságáról, a tanítójukon, igazgatójukon
rajongva csüngő növendékek " Janka nénije" -ről. Pedig, ha Zirzen Janka
a tanítónőképzés terén a serény munka és önfeláldozó tanítás által oly
mély nyomokat hagyott maga után, mit mondjunk akkor nevelési rend-
szerének melegségéről, szeretetének kifo.gyhatatlanságáról! Zirzen Janka
kitünően értett ahhoz, hogya tudás és szeretet egy lélek ikergyer-
mekeinek érezzék magukat; a tudás vigye magával mindenűvé a szere-
tetet s viszont a szeretet hordja magával a tudást. Átérezte, hogy a
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nevelő tanítás azért életeleme az ő lelkének, mert a szeretet tölti be a
lelkét s az ötven év, amit a tanítás terén eltöltött, tulajdonképen a
szeretet apostolkodásában tellett el, - azért szóval és példával, de inkább
példával, mert ő inkább tett mint mondott, - egyaránt ennek a nevelői
hivatottságnak volt melegszavú, de még inkább melegszívű szószólója,
hogy azért kell tanítanunk, mert szeretünk, akkor tudunk tanítani, ha
szeretni is tudunk sannyit ér a tanításunk, amennyit azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAszeretetünk, -
egyszóval tanításunknak legyen szíve, lelke is -- a nevelő szeretetben!
Neki nem volt senkije, csak az ő ritka egyénisége, lelke harmoniája,
- de ő viszont minekünk anyánk, mindenünk tudott lenni.

Az a csodálatosan meleg viszony, mely nevelőnő korában hozzá
fűzte kis növendékeit, az megmaradt édes jutalmul Janka néninek' a
későbbi nagyszerepű igazgatósága alatt is és elkisérte jól megérdemelt
nyugalmába s azt elvihette magával a másik világba is s bemutathatta
a szeretet Istenének, hogy íme én ennyi tiszta igaz szeretetet tudtam
fakasztani a seeretetlen földön.

Valóban "nincs közöttünk egy sem, aki ne érezte volna az ő
gyöngéd anyai figyelmét, jóságát, szeretetét." "Számtalan könnyet szárí-
tott fel jóságával, szeretetével." "Ha meg akarnók tudni, mennyi jót tett
mindazokkal, kiknek az évek oly hosszú során. vezetőjük, nevelőjük,
nem, édes anyjuk volt, ezrek szívében kellene olvasnunk .." - A tőle
bucsuzó intézetek bucsuszavaiból vett idézetek ezek mind s bárhonnét
idézzek Zirzen Janka méltatásaiból, mindenütt ez a hang, mindenütt ez·
az egyhangú osztatlan élismerés a legkiválóbb nevelő iránt. S ez volt
az ő legfőbb ambitiója s jutalma, többre nem vágyott mint tanítvá-
nyainak szeretetére és ragaszkodására, pedig a nyilvános elismerések és
kitüntetések utólérték minden szerénysége mellett is.

De azért maradt mindig a régi, szívvel-lélekkel nevelő-tanító, aki
csak a munkából akarta kivenni az oroszlánrészt, pedig úgy járt, hogy
nemcsak intézmények őrzik emlékét, hanem a kegyelet mellett sok
ezerek lelkébe vésődött az a kép is, hogy Zirzen Janka mint nevelő-
tanító maga lett a magyar tanítónők példaképe, aki istenadta tehet-
ségeiből mindent nemzetének oltárára helyezett s nemcsak tanította, de
példájával mutatta is, hogy a nemzet nevelésének munkája a legnemesebb
életfeladat, ha önzetlenül és lelkesedéssel, hivatottsággal és kitartással,
ha tudással és szeretettel oldjuk meg, úgy, ahogyan Zirzen Janka mutatta
és tanította.

Áldás legyen az emlékén és áldás legyen a példája követésénwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA!

Wol/mann Elma.
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Határozati javaslatok.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

I.QPONMLKJIHGFEDCBAa j

A gyakorlati kiképzés.

(A választmány javaslata.)

f.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAosztá ly.

Az elsőévesek vegyenek részt a gyermek iskolánkivüli rendszeres
megfigyelésében ; a gyakorló-iskoJában való szereplésüket a választmány
nem tartja kívánatosnak (kisdedóvót felállítani nem óhajt). (M. T.
1905. IV. 249. 1.)

ll. osztá ly.

A második osztály gyakorlati kiképzését úgy szolgálja a lélektani
elmélet, mint a gyakorló-iskola.

A lélektan nevelés- és módszertani vonatkozásokkal lévén taní-
tandó, alkalom nyílik pl. a szemléltetés elvét, a kérdéseket, a tanítás
fokozatait stb. megmagyarázni, de egyszersmind bizonyos gyakorlattal,
midőn t. i. a tanítónövendékek, a tanított tanulók is volnának, meg is
mutatni. Ilyen próbák után a hospitálásokon az effélét is figyelhetik a
tanítónövendékek. A hospitálás szeptemberben kezdődik, megfelelő
utasitassal, de ez a lélektan-módszertani haladással fokról-fokra bővít-
tessék.

Mikor pedig a második félévben annyira haladt .a hospitálás es a
lélektan-rnódszertaní elmélet, akkor a tanítási tervezet elmélete és gya-
korlata bemutatható s először az arra képesebb s azután, más növen-
dékkel tanítási próba is tartható, úgy, hogy a tanítottak a tanítónöven-
dekek legyenek. Így érhető el az, hogy a Ill. osztálybeli tanító-
növendék már a Ill, évfolyam elején a gyakorló-iskolában, tehát fokoza-
tosan, tanítási próbára legyen bocsátható. (M. T. 1905. IL, 57. 1.;
IV. 250. 1.)

Ilf. osztá ly.

A Ill. 'osztály növendékei először a képesség sorában s azután
betű névsorban hetenként 2 órán próbatanítást végeznek. A tanítási gya-
korlatról minden növendék vázlatot készít. A gyakorIó-iskola tanítója
előre kijelöli azon növendéket, aki tanítani fog s ez' a tanításról részle-
tes tervet készít. A gyakorlati tanítás előkészítésénél a közvetlen utasí-
tásokat a gyakorló-iskola tanítója adja a növendéknek. A növendék
bemutatja tervezetét .hozzászólás céljából'. a pedagógia tanárának és a
szaktanárnak is.

Május hó közepétől kezdve, amikor az ismétlések és a IV. évfolyam-
beliek osztály- és képesítő vizsgálatai megkezdődnek, a növendékek
a gyakorló-iskolai teendők alól teljesen felmentendők, hogy az ismét-
lésekre annál nagyobb gondot fordíthassanak. Ezentúl a gyakorló-
iskolában a tanítást annak tanítója végzi egyedül. Szükséges ez azért
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is, hogya gyakorló-iskolai összefoglaló ismétlés egy gyakorlott, meg-
állapodott mester kezében összpontosúljon.

A próbatanításokon részt vesznek a gyakorló-iskola tanítója, a peda-
gógia tanára és lehetőleg az illető szak tanár.

A próbatanítás legfeljebb félórát tartson és kövesse a birálat. Kivá-
natos, -hogy a növendékeknek birálati szempontok nyújtassanak.

Az önmegfigyelésről való számadásnak tér hagyandó. A bírálatnak
lehetzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAvitázó jellege is. Apróbatanítások tanúlságait a tanitás vezetője
összegezi és írásba foglaltatja. AwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIll. osztály növendékei ls részt vesz-
nek a gyakorló-iskola nevelő munkájában. Az első próbatanítások el-
különített osztály előtt tartandok. (M. T. 1905. IX. 550-551. 1.)

IV, osztá ly.

A gyakorló-iskolának, mint elemi népiskolának céljai nem veszélyez-
terherők s éppen ezért a IV. osztály 6 órájábál csak 4 óra fordíttassék
tanításra, a többi .alapos és behatá előkészítésre és a tanítások meg-
beszélésére, . mert csak így tehető a növendékek munkája - tudatossá.
Azonban ezen kereten kívűl megtartandó az eddig szokott folytatólagos
tanítás is, e célból minden IV. éves növendék huzamosabb ideig legyen
beosztva a gyakorló-iskolába. A részletek elintézése rábizandó az egyes
tanári testületekre (M. T. 1905. X. 632. 1.)

I. b)lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A tanítójelöltek gyakorlati kiképzése, különös tekintettel a
szaktanárok közrernűködésére.

(Boga Károly javaslata.)

1. Az I. éves tanítónövendékek, test-egészségtam tanulmányaikkal
kapcsola tosan, a tanári-testület által megállapított módozatok szerint,
közreműködnek a gyakorló-iskola közegészségügyének, szellőztetésének,
tisztaságának s tanterme és bútorzata rendjének fentartásában, különö-
sen pedig a gyermekek egészségi érdekeinek, tisztaságának, testápolási
és ruházati rendjének a biztosításában.

2. A II. éves tanítónövendékek, lélektani tanulmányaikkal kapcso-
la tosan, a tanári testület által megállapított módozatok szerint, kettesével
félhetenként hospitálva a gyakorló-iskolában, ott és óraszünetek alatt a
játszó gyermekek között gyermek-megfigyelést végeznek, a gyermekek
egyéniségének és a gyermeki természet változatainak a megismerése végett.

3. A Ill. és IV. éves tanítónövendékek, didaktika i, neveléstani és
sseruezettani tanulmányaikkal kapcsola tosan, osztá lyonként kettesével fél-
Jzetenként hospitá lva a gyakorló-iskolában, a gyakorló-iskolai tanító út-
mutatásai szerint és jelenlétében próbata1lÍtásokat és a tantervben meg-
állapított órákban és a tanári-testület által megszabott módozatok szerint
osztá ly tá rsa ik elá tz gyakorla ti tanitasaeaz tartanak a gyakorló-iskolában,
- mindenik növendék a népiskola minden tárgyaból a két évfolyamon
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át legalább egyszer, az osztatlan és osztott népiskola órarendje szerintzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
felvá ltva fél- és egész órákban.

A gyakorlati kiképzés azonban az osztatlan, egytanítós gyakor ló-
iskolával a legnagyobb buzgalom és leleményesség mellett is csak rész-
leges lehetvén : a gyakorla tz" kiképzés teljessége érdekében feltétlenűl szüksé-
ges, hogy fl tanítóképző-intézetek a mai egytanítós, osztatlan gyakorlo-
iskolák fentartása mellett párhuzamosan tö'bbtanítós, osztott gyakor/ú-
zskolákkal is felszereltessenek s abban a népiskoJai szervezet valamennyi
intézményével, az á lta lános és gazdasági úmétlő.úkolá7Ja l, iparos- és
kereskedőinas-iskoláva l, ijjuságz' egyesülettel. Ez a tanítóképző-intézetek
székhelyén levő ily fajta iskoláknak a képző-intézetekbe való bekapcso-
lásával az egyes intézeteknél minden nehézség nélkül foganatosítható is.

AzwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAúj tanterv életbe léptével mar a következő iskolai évben heti
8 órában fognak a tanítónövendékek próbatanításokat tartani, azonkívűl
az újabb rendelkezések szerint az intézet valamennyi tanára is heten-
ként legalább egyszer mintatanitást tart; az eként tartott próba- és minta-
tanítások a gyakorló-iskola órarendjéből lefoglalnak heti 18 - 20 órát.
Ez akkora óraszám. hogy azt egy iskolában megtartani lehetetlen; ha
pedig ez órák mégis rnegtartatnának egy iskolában, azzal az az iskola
a maga tanulmányi rendjéből teljesen kivettetnek, s csak csodálkozni
kellene azon, ha akadnának szülők, akik gyermekeiket az ennyire próbál-
gatás és kisérletezés szinhelyévé tett iskolába bocsátanák.

A tanítónövendékek gyakorlati kiképzésében apróbatanítások tartásá-
val legalább is egyértékű a gyermekismeret, a gyermekekkel való bánás-
mód, amiknek művészetére a tanítónövendék csakis azzal emelkedhetik,
ha módja és alkalma van rá, hogy nagy és a gyermekegyéniség összes
változatait képviselő gyermeksereg körében forgolódjék, Ez pedig a mai
gyakorló-iskola mind a hat osztályának összes; legfölebb 40 - 45 főre
rúgó tanulólétszáma mellett, teljesen kizárt dolog.
. A képző tanári-karának, igazgatónak, módszertan-tanárnak, gyakorló-

iskolai tanítónak minden buzgósága és leleményessége mellett is a gya-
korlati. kiképzés a mai gyakorló-iskola mellett, csak részleges, egyoldalú
és a legfőbb gyakorlati vonatkozásokban csak hiányos s mindenben
csak kisszerű lehet.

A népiskolai tagolatokkal kibővitett teljes és mindenoldalú gyakorlo-
iskolaval tétetik képessé a tanítóképző-intézet arra, hogy a maga fel-
adatának teljesítésében, valódi gyakorlatilag képzett tanítók nevelésében,
teljes és tökéletes eredményt érjen el. - A tanítónövendék elott lesz
az intézetben egy teljes valóságos, a való életből való, többtanítós oszt.ott
iskola öt-hat tanteremrnel, 300 - 350 főből álló, a gyermeki természet
minden lehető féleségeit szemléltető gyermeksereggel, s emellett egy, a
mai gyakorló-iskola folytatásaként fen maradó egytanítós osztatlan iskola
is. Csak eként, mindkét fajta elemi népiskolában, azoknak tantermeiben
való szemlélésseJ, .kisérletezéssel, gyakorlatozással. mindezeknek teljes
bőségével juthat el a tanítónövendék arra, hogyanépiskolai tanítói
munkásság mindenféle részleteiben alapos és mindenoldalú tájékozódást
és gyakorlottságot szerezzen, és csak ilyen nagyszámú gyermeksereggel
való foglalkozás közepett szerezheti meg a minden tanítói munkásság
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ésnevelői eljárás főfeltétetét képező gyermekismeretet. A tanÍtónövendékek-
nek egyenként vagy kisebb-nagyobb csoportokban eként bőséges alkal-
muk leszen, az osztályról-osztályra, tan teremről-tanterem re való hospitá-
Iással és tanítási próbatétetekkel, az osztatlan és osztott népiskola minden
egyes tantárgyában folyó tanításokra és tanítói eljárásokra vonatkozólag,
a két fajta iskola 6-7 tanítójának a példáján vagy útmutatásainak a
tanulságaival. mindenoldalú és teljes jártasságot szerezni;: s nem lesznek
arra kárhoztatva, hogy amint a mai állapot mellett minden egyes alka-
lommal előfordúl, tanítást közűlök csak egy tarthasson s a többiek
tétlenségre szoríttassanak.

Másik nagy haszna és előnye lesz a fejlesztésnek, hogya két
iskola tanítóit együtt egy 6-7 főből álló tanító testületet alkotván, koron-
ként rendtartási, tanulmányi és módszeres értekezleteket tartanak s azokba
bevonatnak a tanítónövendékek is, akiknek eként alkalmuk és módjuk
lesz, hogya' tanító testületi élettel, az iskolai élet testületi vezetésének,
tanmenetek készitésének, tárgyalásának s az egész iskolai munka min-
den egyes részlete előkészítésének a módjaival is megismerkedjenek ..

Eképen a tanÍtónövendékek, amikor a kész tanító kilép az életbe,
ott a tanítói munka körében nem fog találkozni semmi olyan kérdéssel,
amire nézve a képzőben már tájékozást ne szerzett volna.

Az eként kibővített és teljessé tett gyakorló-iskolának valamennyi
tagolatánál a tanítók mind kiváló gyakorlati tanítók, akik egyelőre mint
a képzőhöz szolgálattételre berendelt állami iskolai tanítók működnének;
de a fontosabb szolgálattétel megfelelő díjazásáúl egyenkint évi 400 ko-
rona személyi pótIékban részesittetnének.

A két gyakorló-iskolában folyó munkáknak egybevágó egységét a
módszertan tanára biztosítja, aki vezeti a gyakorló-iskolai tanítók közös
értekezleteit és apróbatanítások és hospitálások rendjét. A két gyakorlo-
iskola tanítói tanácskozó joggal résztvesznek a tanári-testület értekezlet ein
s általában az ott megállapított elvek és utasítások szerint vezetik és
végzik a gyakorló-iskolák minden munkáját.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

a) A Ill. és IV. éves tanítónövendékek a kettesével félhetenként
való hospitálás során az illető gyakorló-iskolai tanító útmutatása szerint
és jelenlétében próbatanításokat és a tantervben megszabott órákban
osztálytársaik, az illető gyakorló-iskolai tanítók, a módszertan tanára és
a tárgy (tanítási anyag) szaktanára előkészítésével és jelenlétében gya-
kor/a tz tanításokat tartanak a gyakorló-iskolában, jelvá ltva annak osztat-
lan és osztott népiskolai, ismétlő-iskolai, ipari- és kereskedőinas-iskolai
tagolataiban s a tanítások után a jelenvoltak részvételével a tanítások
megbeszélése (birá la ta ) következik.

b) A képzőintézet mindenik tanára hospz'tá l a gyakorló-iskolában,
felváltva egyes tagolataiban, hetenként egy-egy órában (osztatlan nép-
iskolai tanításokon két félórában) első sorban a saját szaktárgyaiból
való tanításokon, két-három hétig ugyanazon s azután más népiskolai
tantárgyak tanításain.

e)A . IV. éves tanítónövendékek a gyakorló-iskolai tanító és a
szervezettan tanára vezetésével negyedévenként z'skola lá toga tász' kirándu-
lást tesznek 'a város és a környék küló'nbö'ző (tipikus) fa jtá jú népokta tási
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intézményeinek (kisdedóvó, árvaház, felekezeti, állami, falusi, városi
iskola stb.) megtekintésére, szervezetének, fentartásának, iskolai rendjé-
nek, tankötelezettségi stb. viszonyainak a tanulmányozására.

d) Apróbatanítások és gyakorlati tanítások előkészítésének, tartása-
nak és birálatának s a tanítónövendékek iskolaszemléletének, valamint a
szaktanárok hospitálásának a rendjét a tanári testület állapítja meg az
iskolaév első hónapjának- 'az elején.

Az illető gyakorló-isk. tanítók a módszertan- és szaktanárok kőzre-
működésével s a tanári-testület felülvizsgálásával minden egyes nép-
iskolai tantárgy tipz'kusabb tanítási tételéről normál tanítási terveket s a
birá la ti eljárást és szempontokat megállapító birá la ti útmut,üást dolgoz-
nak ki a tanítónövendékek részére.

e) Az egyes próbatanítások és gyakorlati tanítások anyagát, elő-
készítését, lefolyását és birálata eredményét a tanításokat tartó tanító-
növendékek (a próbatanításoknál az illető gyakorló-iskolaf tanítónak, a
gyakorlati tanításoknál pedig a módszertan tanárának utasítása szerint
és ellenőrzése mellett) a tanítás jellemzetesebb sikereinek -és hibáinak s
a kétes részleteknek és kapcsolatosan felmerűlt vitás kérdéseknek a fel-
tüntetésével, krónika i főbb vonásokban bejegyzik az e célra nyitott nyil-
vántar tási könyvbe, s ugyanabba jegyzi be mindenik tanár és esetról-
esetre a hospitálása alkalmával tett megjegyzéseit, tapasztalatait s az
azokra vonatkozólag felmerű!t észrevételeit.

E könyv tanúlságai már egy év múlva igen becsesek leendenek.QPONMLKJIHGFEDCBA
t) Az igazgató pedig a tanítások nyilvántartási könyvét időközi

bejegyzéseivel havonként a tanári-ér tekezlet elé ter jeszti s a tanári-testü-
let az illető gyakorló-iskolai tanító, módszertan- és szaktanárok előadásá-
ban tárgyalja abejegyzetteket s azokra nézve határoz.

A tanári-testület, mint a képző-intézet valamennyi tanulmányi ügyé-
ben, úgy a tanítónövendékek gyakorlati kiképzésének az ügyében is,
annak összes kér.déseiben az elvek, módozatok és szabályok meg-
állapítója.

A tanító növendékek gyakorlati kiképzése eképpen a gyakorla tok
és szemleletek bőségével és mindenolda lúságával, lehető teljes és tökéle-
tes leend.

De másfelől ez a legtöbb is, amivel a képző-intézet szaktanárai
a tanítónövendékek gyakorlati kiképzésében résztvehetnek.

Ha ennél nagyobb mértékű közreműködésre s különö'sen, ha u. ll.

mz"nta tanítások tar tására szoríttatnának rá: elvonatnának a maguk
munkájától s gyakorló-iskola i szereplésö'kkel disqualijiká lnák a gyakorló-
iskola i tanítót s dzlettantizmusukkal a gyakorló-iskola rendeltetését.

A tanítónövendékek gyakorlati kiképzése szakszerűségének a foko-
zásáról van szó.

De a szakszerűséget csak a kétségtelenűl seaeseerü és szakavatott
beavatkozás segítheti elé.

A szaktanárok gyakorló-iskolai mintatanítasi dilettantizmusa a leg-
lelkesebb és a leghangosabb buzgalom mellett is csak dzlettantzzmus
lehetne: az ügy komolyságában felületesség és kártétel.

A tanítóképzés munkamegosztásában az' egyes szaktanárok a kóz-
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ismerete tá rgyak szaktanáraz',zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa népiskolai tanítás mestere, ava tott mmta-
muta tója pedig csak a gyakorló-z"skola i tanító.

Ezek egymást a munkában nem pótólha tják, mert kinek kinek más-
más a feladata és a feladatára való rátermettsége.

Am a közismeretű tárgyak szaktanára is tanítóképző tanár , de e
minősége a tanító növendékek gyakorlati tanítói kiképzésében csak a
lehető és kellő elősegítést rójja rá feladatúl, nem pedig kó'zvetlenűl magát
agyakorla tz' kzképzésnek a kó'zvetler t végzését.

Ez a munkamegosztás ban közvetlenűl a pedagógia tanárának és
a gyakorló-iskolai tanítónak a feladata, s ha a munkamegosztásban a
feladatok összecseréltetnek : a munka tel.fesítése jelszines, felelőtlen, bizony.
ta lan és kétes értékű lesz.

A gyakorlati kiképzés reformjával pedig bizonnyal nem ilyen Ered-
mény elérésére törekszünk.

II.lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A tanítóképző-intézeti tanárok ?rszágos egyesületének módo-

sított alapszabályai.

(A választmány javaslata.)

J. SZAKASZ.

Az egyesület címe, székhelye, célja és pecsétje.

1. §. Az egyesület címe: "A Tanítóképző-Intézeti Tanárok Orszá-
gos Egyesülete."

2. §', Az egyesület székhelye: Budapest.
3. §. Az egyesület céljai: a tanítóképzés s általában a népnevelés

ügyét fígyelernmel kisérni és fejleszteni; a tnnítóképző-íntézeti tanárok,
tanítók és tanítónők szellemi és anyagi érdekeit védeni és előmozdítani.

4. §. Az egyesület eszközei: az egyesület céljainak elérésére
közgyüléseket tart, amelyeken a tagok a tanítóképzés és népnevelés
felmerülő ügyeiről, tudományos és gyakorlati tételeiról értekeznek,
vitatkoznak, Az egyesület saját érdekeinek előmozdítására és a tagok
esetleges véleményének nyilvánítására közlöny kiadásáról, szerkesztés é-
ről gondoskodik.

5. §. Az egyesület pecsétje: a magyar címer a koronával és
ezzel a felirattal: "A Tanítóképző-Intézeti Tanárok Országos Egyesülete.
1889 Budapest.

.II. SZAKASZ.

Az egyesület tagjai, a tagok kötelességei és jogai.

6. §. Az egyesület tagjai ötfélék : tiszteletbeliek, alapítók, rendesek,
rendkívüliek és pártolók.

7. §. Tiszteletbeh tagokúl a választmány ajánlatára a közgyűlés
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oly férfiakat vagy nőket választ meg, akik a hazai tanügy terén kiváló
érdemeket szereztek.

8. §.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAAlapító tagok azok, akik az egyesület alaptőkéjének gyarapítására
legalább kétszáz koronát adományoztak. Az alapító taggá beiktatást a
választmány eszközli s erről az elnök a közgyülésnek jelentést tesz.

9. §. Rendes tagokká lehetnek: 1. a magyarországi összes. tanító-
és tanítónóképző, valamint a kisdedóvó- és tanárképző-intézetek alkal-
mazásban levő vagy nyugalmazott tanárai, tanítói s tanító női, továbbá
a hazai kir. tanfelügyelők és segéd-tanfelügyelők; 2. a hazai tanító-
egyesületek és testületek, amelyek egyesületi tagsági jogaikat elnökük
vagy igazgatójuk által gyakorolják.

10. §. RendkívüLi tagokká lehetnek: a hazai nevelő- és tanító-
intézeteknél működó vagy nyugdíjat élvező összes tanárok, tanítók s
tanítónők ; a tanügy terén irodalmilag vagyegyébként érdemeket
szerzett egyének; a tanári, tanítói, tanítónői pályára képesített jelöltek.

11.wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA§. Pártoló tagokká lehetnek: a hazai nevelő- és tanintézetek-
nél működő vagy nyugdíjat élvező összes tanárok, tanítók és tanítónők,
a tanári, tanítói és tanítónői pályára képesített jelöltek, tanítótestületek,
ifjúsági s más egyesületek, általában a tanügy iránt érdeklődök.

12. §. Aki az egyesületbe be akar lépni, ebbeli szándékát a
titkárság útján a választmánynak irásbelileg jelenti. A fölvétel ügyében
a választmány szavazattöbbséggel dönt s a titkárság a föl- vagy föl
nem vételról az illetőt értesíti. Visszautasítás esetén a jelentkezőnek
jogában áll, ügyét a közgyűlés elé terjeszteni. A fölvett tagokat az
elnök a közgyűlésnek bejelenti.

13. §. A rendkívüli és pártoló tagokat a választmány egy rendes
tag ajánlatára választja meg.

14. §. Minden rendes és rendkívüli tagnak tagsági kötelezettsége a
belépés idejétől számított három évig tart. Aki az egyesületből ki akar
lépni, köteles ebbeli szándékát a titkárság útján a választmánynak a
harmadik év október 1-ig irásbelileg bejelenteni. Aki ezt nem teszi, úgy
tekintetik, mit aki kötelezettségét ujabb 3 évre hallgatag elvállalta.
A pártoló tagok tagsági kötelezettsége csak egy évre szól.

15. §. A választmány nak jogában áll az olyan tagokat, kik akár
a polgári életben vagy irodalmi téren nyilvános botrányt okoznak, akár
másnemű működésükkel az egyesület célját, tekintélyét és érdekét veszé-
lyeztették, az egyesületből kizárni. Kizáró határozat hozatala előtt a
szavazat minden választmányi tagtól bekérendő. Ezen ügyben a szava-
zatok kétharmada dönt; a szavazás ilyenkor mindig titkos. A kizárás

. ellen a közgyüléshez lehet fellebbezni.
16. §. Minden tagnak kötelessége az egyesület céljait tehetség

szerint előmozdítani. Mind a rendes, mind a rendkívüli és pártoló tagok
az egyesület pénztárába polgári" évenkint 8 (nyolc) koronát fizetnek s
ezen kötelezeltségüknek tartoznak minden év október 15-ig eleget tenni.
Október 15-én túl a tagdíjhátralékok az illetők költségén posta útján
hajtatnak be. Akik tagsági díjaikat december végeig sem fizették le,
birói úton kötelezhetők tartozásaik megfizetésére. A bíráskodásra illeté-
kes . a budapesti egyik járásbíróság.
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17.wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA§. Minden rendes, alapító és tiszteletbeli tagnak jogában áll a
közgyűlésen megjelenni, tanácskozni, indítványt tenni, szavazni, válasz-
tani. Tisztségre és választmányi tagságra csak rendes tag választható.
A rendkívüli tagok nak szintén van tanácskozó és indítványozó joguk, de
nem szavazhatnak és nem választhatók. A pártoló tagoknak azonban
sem tanácskozó, sem indítványozó joguk nincsen.

III. SZAKASZ.lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A.z egyesület közlönye.

18. §. Az egyesület saját céljainak elérésére, illetőleg előmozdí-
tására közlönyt ad ki, amely az egyesületi tagoknak külön díj nélkül
jár. A közlöny szerkesztőségét a közgyűlés az egyesület rendes tagjai-
nak sorából két évre választja.

IV. SZAKASZ.

A.z 'egyesület ügyvivöi.

19. §. Az egyesület ügyeit:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa) a közgyűlés, b) a választmány,
e) az igazgatóság 5 d) az elnök intézi.

A) A kóztyűlés

20. §. Az egyesület legalább minden két évben egyszer közgyűlést
tart. A közgyűlés helyét, idejét, tárgyait és napirendjét a választmány
állapítja meg és az elnök hirdetteti ki legalább hat héttel előre. Sürgős
esetekben az igazgatóság rendkívüli közgyűlést hívhat egybe ..

21. §. A közgyűlés tárgyai: a) A főtitkár jelentése az igazgatóság
s a választmány két évi működéséről, a tanítóképzés ésnépnevelés
terén felmerűlt nevezetesebb mozzanatokról. b) A számadások és a
tagok nyilvántartó naplójának felülvizsgálása. c) A költségvetés meg-
állapítása. d) Az igazgatóság által kitűzött s a választmány gyűlésén
megvitatott tanügyi tételeknek, továbbá a tanító képzés és népnevelés
körébe vágó szabadon választott, de az igazgatósághoz legalább két
hóval előre bejelentett értekezéseknek megvitatása. e) A közgyűlés
előtt az elnökséghez írásban benyújtott indítványok tárgyalása. f) Az
egyesület választmányának, az igazgatóságba kiküldendő három tagnak
s a tisztikarnak megválasztása. g) Tiszteletbeli tagok választása.QPONMLKJIHGFEDCBAh) Az
alapszabályok esetleges módosítása. z) Felebbezési ügyekben határozat-
hozatal.

22. §. A közgyűlés határozatra képes, ha legalább 30 rendes tag-
ból áll. A határozatok szótöbbséggel hozatnak, kivéve az alapszabályok
módosításait, amelyekhez a jelenlevő tagoknak legalább kétharmadából
álló többsége kivántatik. A választásoknál a szavazás mindig és tíz tag
irásbeli kivánatára bármely ügyben titkos. Csak a jelenlevő tagok
szavazhatnak.
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B)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA választmány.

23. §. A választmány 72 tagból áll. A tagok egy-egy harmada két
évenként oly rendben sorsolandó ki, hogy az egész választmány hat év
alatt újra választandó. Akisorsolt választmányi tagok ujból választ-
hatók. A választmány székhelye Budapest. .

24. §. A választmány: tagok feladata a felmerülő ügyeket a választ-
manyi gyűléseken .rnegvitatni, az elnöktől vett megbizásokban eljárni és
szükség esetén az elnök felszólítására a. szerkesztői, titkári vagy pénz-
tárosi teendőket elvállalni. ,

25. §. A választmány teendői a következők: a j az igazgatóság
munkálatai alapján előkészíti a közgyűlésre terjesztendő tételeket és
azok előadásával egy· egy tagot megbíz.QPONMLKJIHGFEDCBAbJ Tárgyalja az igazgatóságnak
az egyesület ügyvitéléről szóló jelentéseit. ej Elvi jelentőségű dolgok-
ban sürgős esetekben, a közgyűlés jóváhagyása feltételében eljár. d) A
választmanyi gyűlések tárgysorozatára felolvasó és vitatkozó tételeket
tűzhet ki. A választmánynak ezen szakülései nyilvánosak.

26. §. A választmány az iskolai év folyamán a szükséghez képest
több gyűlést tart. E gyűlések vidéken is összehívhatók ..

27. §. A választmány csak akkor hozhat határozatot, ha legalább
10 tag van jelen.

C) Az igazgatóság.

28. §. Az igazgatóság áll az elnökből, alelnökből, a szerkesztő ség-
ből, a két titkárból, a pénztárosból s a közgyűlés által a budapesti
rendes tagok sorából választott három igazgatósági tagból.

29. §. Az igazgatóság teendői a következők: a j igazgatja az
egyesületnek összes anyagi és szellemi ügyeit; bJ megállapítja az egye-
sületnek közgyűléstől-közgyűlésig terjedő munkaprogrammját ; ej elő-
készíti a választmány és a közgyűlés tárgyait; d) sürgős esetekben a
választmánynak utólagos jóváhagyása feltételében intézkedik.

30 §. Az igazgatóság az iskolai év folyamán Budapesten legalább
öt igazgatósági ülést tart.

D) Az egyesület tz"sztvúe/őz'.

31.wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA§. Az egyesület tisztviselői: az elnök, négy alelnök, szerkesztő
(vagy szerkesztők), főtitkár, titkár és pénztáros. Két alelnök a vidéki
rendes tagok sorából választandó.

32. §. Az elnó'k vezeti a gyűléseket és kiutalványozza az igazgató-
ság által megállapított költségeket. Képviseli az egyesületet egyesek és
hatóságok irányában, évközben megvizsgálja az egyesület pénztárát.
Akadályoztatása esetén mindenben az alelnökök egyike helyettesíti.

33. §. A szerkesztő (vagy szerkesztő ség) az egyesület közlönyét
szerkeszti és a lap irányáért felelős az igazgat6ságnak. A szerkesztő évi
tiszteletdíjban részesül, amelyet az igazgatóság javaslatára a közgyűlés
állapít meg.

34. §. A főtitkár kezeli az irodaügyet. Nyilvántart ja a tagok szá-
mát, evégből iktató- és anyakönyvet vezet; a választmányi ülésen s a
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rendes közgyülésen jelentést tesz az egyesület működéséről. - AzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAtitkár
segíti és helyettesíti a főtitkárt.

3.5. §. A pénztáros beszedi a tagdíjakat, kifizeti az elnöktől aláírt
utalványokat. az igazgatóság által meghatározott időközökben számot
ad az igazgatóságnak az egyesület vagyonáról és gondoskodik, hogy az
egyesület készpénze az igazgatóság által gyümölcsözőleg elhelyez tessék
és végre minden év végén átadja az elnöknek az évi részletes szám-
adást; a közlöny expediálására felügyel.wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

V. SZAKASZ.lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Az egyesület ügyvitele.

36. §. Az egyesületi ügyvitelról az igazgatóság szabályzat ot készít.
E szabályzatot a közgyűlés hagyja jóvá.

VI. SZAKASZ.

Az egyesület feloszlása.

37. §. Ha az egyesület feloszlanék, II közgyűlés határozza el,
hogy az egyesület vagyonamily célra fordíttassék. A feloszlás érvényes
elhatározásához az összes tagok háromnegyedének jelenléte és általános
szótöbbség szükséges.

VU. SZAKASZ.

Záradék.

38. §. Ha az egyesület az alapszabályokban meghatározott célját,
illetőleg hatáskörét meg nem tartaná, vagy amennyiben működésének
folytatása által az állam vagy az egyesületi tagok vagyoni érdeke veszé-
Iyeztetnék, a magyar kir. kormány altal, haladéktalanúl felfüggesztetik.
A felfüggesztés utánelrendelendó szabályos vizsgálat eredményéhez
képest az egyesület vagy végleg feloszlik, vagy esetleg az alapszabályok
legpontosabb megtartására feloszlás terhe alatt köteleztetik.

Ill.

A Tanítóképző-Intézeti Tanárok Országos Egyesülete körei-
nek szervezete.

(Nagy László előadói javaslata.)

1. A Tanítóképző-Intézeti Tanárok Országos Egyesületének köreit
alkotják a legegyszerűbb formában maguk az egyes tanári testületek.

2. A tanári testületeknek, mint köröknek viszonya az egyesülethez
a régi gyakorlaton alápúl. Tehát:

a j Megvitatják a választmány által hozzájuk, terjesztett ügyeket s
határozataikat közlik a választmánnyal.QPONMLKJIHGFEDCBA

b) A tanári testületek a tanítóképzés általános ügyeiben maguk
is léphetnek a választmány elé indítvánnyal, amelyeket a választmány
megvitatni s róluk határozni, köteles.
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e) A tanári testületeknek, mint köröknek joguk van határozataikat
a közgyűlés hez megfelebbezni.QPONMLKJIHGFEDCBA

d) A· testületeknek indítványai, véleményei vagy határozatai sem
a választmányi, sem. a közgyűléseken szavazat erejével nem bírnak.

e) Ha valamely tanári testületben oly tanárok volnának, akik nem
tagjai az országos egyesületnek, úgy ezeknek az egyesületet illető
ügyekben szavazati joguk nincs; véleményük meghallgatható. .

3. Az' egyes tanítóegyesületek, amelyek a Tanítóképző-Intézeti
Tanárok Országos Egyesületébe belépnek, oly módon és hatállyal mű-
ködnek, mint az egyes tanári testületek.

4. Valamely városban vagy vidéken lévő két vagy több tanító-
képző-intézetből az egyesületi tagok a tanítóképzést s az egyesületet
érdeklő általános és fontos ügyekben a lka lom sserint közös értekezletre
gyűlhetnek össze. Az' ily értekezletek viszonya a választmányhoz és a
közgyűléshez ugyanaz, mint az egyes testületeké, mint köröké. Az érte-
kezlet összehivása 's tárgysorozata az országos egyesület elnökének
előre bejelentendő. Az ily értekezleten az illető vidékről bármely egye-
sületi tag részt vehet.

5. Valamely városban s környéken együtt levő tanító- s tanító-
képző intézetek tanárai s tanítónői á llandó Mrt alkothatnak. E körök
működésének szabályai:

a j A kör működését a tisztikar vezeti, amely áll az elnökből,
alelnökből s egy vagy két jegyzőből,

b) A körben joga van bármely egyesületi tagnak, aki a körbe való
belépését kijelenti, a jellege szerint szavazni (rendes tagok) vagy csak
tanácskozási (rendkívüliek) joggal résztvenni. .

e) A kör külön egyesületi díjat' nem szedhet, azonban a közös
költségek fedezésére tagjaitól adományokat elfogad hat.

d) A kör a választmány által hozzá küldött ügyeket tárgyalja s
róluk határoz. Azonban joga van a tanítóképzéswvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAbármely közügyéről a
saját kezdeményezésére tanácskozást folytatni s határozatot hozni.
Tanácskozásainak eredményét s határozatait a választmánynak tudo-
másvétel, esetleg végrehajtás vagy a közgyűlés elé terjesztés végett be-
küldeni. A körök önmaguk határozataikat végre nem hajthatják.

IV.lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Indítványok.

A) A tanítóképzőintézett gyakorlóz'skola i tanítóknak a jövöben ualo a lka l-
mazása és képesítéséről, va lamint a jelenleg már á llásban lévők anyagi

helyzetének javításáról.

(Előterjeszti: Hajtmann Pál.)

1. Az ezután megüresedő tanító- és tanítónőképző-intézeti gyakorló-
iskolai tanítói és tanítónői állások kizárólag csak olyan elemi nép-
iskolai tanítókkal, tanítónőkkel töltessenek be (és egyelőre csak ideig-
lenesen), akik az elemi népiskolai tanítói oklevél birtokában valamely
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nyilvános elemi népiskolánál már legalább 6 év óta önállóan tanítanak
s tanítói működésük minden ágában kiváló tanítói rátermettségük és
jeles képzettségük mellett nagyfokú tevékenységet fejtenek ki és ezeknek
megfelelő eredményt tudnak felmutatni.

2. Ilyen kiváló tulajdonsággal és képzettséggel bíró tanítók és
tanító nők a megüresedett gyakorló-iskolai tanítói állásra egyelőre ne
neveztessenek ki, hanem csak szolgálattétetre rendelressenek be a tanító-
képző-intézethez megfelelő működési pótlék élvezése mellett.

3. A szolgálattételre így be rendelt gyakorlóiskolai tanító és tanítónő
jogot nyerjen arra és kötelezIessék is, hogyaberendelés napjától
számítva 5 éven belül a tanítóképzőintézeti tanárvizsgáló bizottság előtt
az összes pedagógiai és _az ehhez tartozó filozófiai tárgyakbólzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAtanári
ssakvzzsgá ia tot tegyen.

4. Ha az ideiglenesen alkalmazott gyakorlóiskolai 'tanító és tanítónó
a pedagógiai szaktanári vizsgálatot jó sikerrel' letette s erröt oklevelet
mutat fel, ezzel igényt nyerj en arra, hogy tanítóképzőintézeti rendes
tanárrá (tanítónővé) neveztessék ki, aminek a tanári oklevél megszerzése
után 1 év alatt be is kell következnie.

5. A jelenlegi szabályszerű kinevezés alapján már állásban levő
gyakorlóiskolai tanítók és tanítónők, illetve tanítóképzőintézeti segéd-
tanárok szintén jogosultak a pedagógiai szaktanári vizsgalat letevésére
s az oklevél megszerzésévei azonnal igényt is szereznek arra, hogy
rendes tanárokká neveztessenek ki.

6. Ha a gyakorlóiskolai tanító vagy tanítónő a szaktanári vizsga
letétele után képzőintézeti rendes tanárrá neveztetett ki, ettől fogva a
képzőintézet többi rendes tanáraival mindenekben teljesen egyenlő jogo-
sults~ggal bírjon.

7. Minden tanítóképző-intézetnél legalább 2 gyakorlóiskolai tanító
legyen. (Ezek a ketté osztott gyakortoiskolában tanítsanak, minta-
tanításokat tartsanak és a gyakorlati kiképzés összes teendőit egyetértve
végezzék.)

8. Közűlök az egyik rangban idősebb gyakorlóiskolai tanító, illetve
kepesített pedagógiai szak tanár a neveléstani tárgyakból egyelőre legalább
az oktatási módszertant taníthassa a képzőintézeti növendékeknek.

9. Addig is, amig ilyen tanerők fognak rendelkezésre állani, a
módszertan tanítása bízassek az idősebb gyakorloiskolai tanítók közűl
az illető tanítóképző-intézeteknél azokra, akiknek polgári-iskolai tanári
oklevelük is van.

10. A tanári szakképzés fokozatos fejlődése rendjén a pedagógiai
tárgyak elméleti részei is idővel mindenütt a gyakorlóisk. tanítókból
képzett szaktanárok ra bizassék. .

11. A jelenlegi gyakorlóiskolai tanítók anyagi helyzetének javítását
méltányosnak és igazságosnak tartja egyesületünk s erre nézve a követ-wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
kező megoldást javasolja: felerészben vitessenek át a gyak.-isk. tanítók
már fY'ost a IX. fiz. oszt. harmadik fokozatába egyszerre a kinevezés
sorrendje szerint. A többiek és aztán velök valamennyi kinevezett gyak.-

Mall"rar Tanítóképző. 26
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isk. tanító és tanítónő a fennálló szabályok szerint haladjanak előre a
IX. fiz. oszt. fokozataiban addig is, míg ezen itt előterjesztett javaslataink
valóra válnak s ezzel ez az ügy is végleg rendeződik.

12. Egyesületünk e javaslatokat a kellő megokolással felterjeszti a
magas közokt. korrnányhoz és lépéseket tesz a felekezeti hatóságoknál
is a tanítóképző intézeti gyakorlóiskolai tanítók helyzeténe , javítása
,érciekéb·en és kérje e mellett a fentebbi 1-11. pontba foglalt javaslataink-
.nak elfogadását és megvalósitását.

1. A Tanítóképző-Intézeti Tanárok Országos Egyesülete azzal a
'kéréssel járúljon a nm.' vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter úr
'elé: seiintesse meg a tanítóképző-zntézeti segédtanári z'ntézményt S teremtse
meg a tanítóképzők tanárainak a képzőiskolák tanáraival való egyen
rangúságát már a szolgálat kezdetén is.

2 Kérje az egyesület, hogy addig is, míg a fentemlített kivána-
'lom meg valósítható, a segédtanárz' szolgá la tz" idő két, legfeljebb három

-eur« redukáltassék.

3. KéreImezze egyesületünk, hogy ezentúl megbízott segédtanárok
egyálta lán ne a ika lmaetassanab,

'c) A Magyar Tanítóképzó kibővítése.

(Előterjeszti: Éber Rezső.)

Mivel a tanítóképzőnek. mint \szakiskolának jellege nem csupán a
tanítási anyag kiválogatásától, hanem legalább is olyan mértékben
annak közlési módjától is függ és mert a kellő oktatási eredmény
elérésében a legnagyobb szerepe az oktatás módszerének van: határozza
el a közgyűles, hogya "Magyar Tanítóképző" mellékIeteként időnként
"Pótfüzefek" -et is ad ki, melyek csupán a tanitóképzői tanítás mód-
szerére vonatkozó cikkeket,' mintatanításokat közölvén, hozzájárúinak e
fontos tárgy 'kialakulásához,

D) Az ifjúsági kó'nyvtárak á llandó bizottságának seerueeete,

(A választmány javaslata.)

1. A bizottságat a választmány alakítja meg s szükség esetén az
egészíti ki az egyesület rendes' tagjai sorából. A bizottság tagjainak
száma nincsen meghatározva, de a tagok kijelölésénél irányadóúl szolgál
az, hogy általuk minden tudományszak (is neretág) képviseletet nyerjen
s hogya bizottságban az egyesület' elnöksége (egyik alelnök által), a
szerkesztő ség s titkárság (egy- egy tagjá által) képviselve legyen.

A bizottság elnöke az egyesület elnökségének 'azon tagja,ki az
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elnökséget a bizottságban képviseli; jegyzóje a titkárság,QPONMLKJIHGFEDCBAvagy a sz er-
kesztóség képviselője.

2. A bizotts&ga tanítóképzők ifjúsági könyvtárainak alapjegyzekér
(minimális normáljegyzékét) elkészíti; az idevonatkozó munkálatok a
Magyar tanitóképző ben közzéiétetnek ; ezenkívül a bizottsági tagok a
Magyar tanítóképzőben - rovid ok adatolás kiséretében - a tanítóképző-
intézeti ifjúsági könyvtárakba beleillő, régebben megjelent, vaay újabban
megjelenő műveket ajánlanak, akar saját kezdeményezésükből, akár a
bizottság elnökségének, vagy a sze rkesztőségnek felkeresére ; ebbenwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
határozódik meg a bizottság állandó munkaköre.

A fentebbi celok elérése végett a Magyar Tanítóképzőben "Ifjúsági
Könyvtár" címenzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAá llandó rovat nyittank ; az ezen rovatban megjelent
közleményex írói díjazásának kulcsát a választmány külön alla-
pítja meg.

Az ifjúsági könytárakba felvételre ajánlott művekről 2 évenként-
- a közgyűlés idejére - összefoglaló munkálat készítendő és teendő
közzé. Ennek elkészítéséről a bizottság elnöke gondoskodik.

3. A bizottság .egyöntetű megállapodásokat célzó határozatok hoza-
tala s - amennyiben szükségesnek mutatkozik - saját ügyrendjének
megállapítása végett együttes értekezleteket is tarthat, melyekre más
érdeklődők is meghívhatók.

Az ily értekezletekenfiozott határozatok a választmánynak bejelen-
tendők s a megállapodások a Magyar Tanítóképzőben közöltetnek.

E) A tanítók továbbképzésének eszkó"zá .

(A választmány javaslata) ..
A továbbképzés a művelt emberiség életfeltétele. A tanítóság tovább-

képzése ennél is több, mert e képzés ezenkivűl a nemzet érvényesülésé
nek is biztosítéka. De biztosítéka a nemzet fenmaradásanak is, mivel 'a
tanítói társadalom haladása voltaképen a közösseget jelenti s mivel e
haladásban nemcsak az egyénnel egy időben élők, hanem a későbbi
nemzedékek érvényesülése is biztosítv a van.

A tanítóság továbbképzésének ilyenformán való nagy fontossága
tudatában mondja ki az egyesület. ho gy :

1. A tanítók továbbképzése nemzeti érdek s ezért és azon oknál
fogva, mivel a továbbképzés intézményét még semmi uzus vagy közösség
le nem foglalta s mivel a továbbképzés a magyar nemzeti szellem
ápolása tekintetéből legalább is ugy értékesíthető, mint maga a tanító-
képzés: ez ügy tisztán az á llam ügye.

2. Az államilag szervezett továbbképzés két fő feladatot szolgál :
szolgálja először az általános műveltséget, másodszor a magyar nem-
zeti érdekeket.

3. Mindkét cél elérésére tanfolyamok rendeztetnek s kiadatik egy
kisebb időközökben megjelenő tudományos folyóira t.
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A tanfolyamok azo rkívűl, hogy szolgálják a népoktatásügy rnun-
kásai között szükséges magyar néptanítói közszellern megtererntését és
erősítését, a szükségletek természete szerint vagy tisztám tudományos
jellegű továbbképzésseI, vagy a magyar nyelv megtanításával foglalkoz-
nak, mik ént azt a tanfolyamokról szóló szabályzat tartalmazza,

4. Mivel azonban a tovabbképzésnek állandónak s általánosnak
kell lennie, a közoktatásügyi kormány magyar nyelven megjelenő, az
összes tudományszakokat felölelő s a tanítói míveltséghez mért szin-
vonalú tudományos folyóiratot ad ki. E folyóiratot minden iskola a
tanítók számának megfelelő példányban díjtalanúl kapja.lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Jelentések a Tanítóképző-Intézeti Tanárok Országos
Egyesületének 1904-1906. évi' műkodéséröl.

1.

Titkári jelentés.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Mélyen tisztelt Közgyűlés!

A Tanítóképző-Intézeti Tanárok Országos Egyesülete az utolsó két

évi ciklusban műkődésének 16. évét töltötte be s ez alkalommal kilencedik

rendes közgyűlését tartja meg.

Alapszabályaink 21. §-ából kifolyólag van szerenesémQPONMLKJIHGFEDCBAA ) a választ-

mányez utolsó két évi müködéséről, B J a tanítóképzés és népnevelés

terén ez idő alatt felmerült nevezetesebb mozzanatokról az alábbiakban

beszámolni.

Abban a hitben, hogy nem lépem túl jelentésemnek alapszabályaink-

ban körvonalozott . határait, ha krónikám fonalát a legutolsó rendes

közgyüléstől kiindulva veszem fel, legyen szabad felidéznem azon kelle-

mes emlékeket, melyek Győrött tartott utolsó (VIlI.) rendes közgyűlésünk

napjaira irányítják gondolatainkat.

A győri közgyülés bizonyára feledhetetlen lesz mindazok lelkében,

kik azon jelen lehettek.

A tagok nagy érdeklődése, a közgyűlés impozáns, lélekemelő

lefolyása, a tárgyalások magas szinvonala s élénksége erős egyesületi

közszellem bizonyítékai voltak.

Hálásan emlékezünk vissza mindazokra, kik ebben egyesületünknek

segitségére jöttek: a kedves győri kartársakra, a rendező bizottságra,
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Győr vármegye s Győr város hatóságaira, a felekezeti. föhatösagokra,
a derék bencésekre, Győr város vendégszerető közönségére. Nekik

köszönhetjük, hogy ottlétünk oly kellemes, közgyűlésünk oly fényes

s Győr város és Pannonhalma reánk nézve oly megihlető volt.

Legyen szabad felemIítenem azt is, hogy a helyi sajtó a legnagyobb

érdeklődéssel nézett tanácskozásaink elé s a legrokonszenvesebb hangon

emlékezett meg azokról a közgyülés lejárta után is. A" Győri Hiri ap "
egész lelkesedéssel irja közgyülésünkről, hogy:

"Ritkán van alkalom oly mintaszerüen előkészített és tapin-

tatos erélylyel vezetett, fellépésében. határozataiban és a fel-

szélalások tartalmában oly erős, okos,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAmindenekfelett hazafias

gyül~st látni, mint aminőnek ezuttal tanúi voltunk."

Mindezekből kifolyólag a közgyűlés után első és kedves kötelessége

volt az elnökségnek hivatalos iratokban tolmácsoini azon hálás köszö-

neteket, melyeket minden illetékes tényező részére közgyűlésünk jegyző-

könyvileg kifejezett.

VIlI. közgyülésünk egyébiránt a következőkben jelölt utat s mutatott
irányt egyesületi működésünkhöz :

1. az" Ifjusagi Kőnyvtárak" címen hozott határozatok 8. pontja

értelmében az Ifjusági Könyvtárbizottság ügyrendje elkészítendő;

2. a "Tanítóképző. intézeti tanárok képesítése" címen tudomásul

vett határozati javaslat 9. pontja értelmében tisztjévé vált a választ-

mánynak, hogyatanárképzés ügyét is tegye tanulmány tárgyává;

3. a kormányhoz intézendő kérvény felterjesztését határozta el

a közgyűlés abban az irányban, hogy a fizetési pótlékos törvény végleges

rendezéssei váltassék fel s a képzőintézeti tanárokra a Széll-Iéle javaslat-

ban foglalt intézkedések alkalmaztassanak ;

4. figyelemmel kisérendőnek mondotta ki a közgyűlés a felekezeti

tanárok fizetés- ügyét;

5. a kolozsvári Tanítók Házában létesitendő szoba-alapítvány létre-

hozása céljából a gyüjtes megindítását mondotta ki a közgyűlés.QPONMLKJIHGFEDCBA

A ) A vá lasztm ány m űk(jdé .se .

Azt hiszem, m. t. Közgyűlés, hogy választmányunk működésének

leginkább áttekinthető képét adom ugy, ha a jelen ciklusban felmérült
nevezetesebb mozzanatokról, vagy tárgyalás alá került tételekről külön-
külön emlékezem meg.
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1.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA népokta tási tö·rvényjavasla t.

Az 1868. évi XXXVIII. t.-c. módosítása tárgyában készült törvény-
javaslat előadói tervezetével több izben foglalkozott a választmány.
Első ízben az 1904. évi junius havi üléseken. Ezen tanácskozások
eredménye volt az 1904. julius 7-én kelt fölterjesztés. Ebben örömét
fejezte ki a választmány afelett, hogy a törvény javaslatban számos oly
intézkedés vétetett fel, mely lényegében egyezik egyesületünk azon
határozmányaival, melyeket 1898-iki közgyülésünk a "Tanítóképzés
Szervezete" c. munkálatban foglalt össze; ilyenek: a tanítóképesítő
vizsgálatok tagozatai, a szakvizsgálat államivá tétele, a tanítóképző-
intézeti tanári vizsgálat életbeléptetése; az igazgatótanács törlése;
·a felekezeti képzők hathatósabb segélyezése, a magyar nyelv és
magyar nemzeti, szellem térfoglalását célzó intézkedések.- Másfelől
sajnálatának adott kifejezést a választmány, hogy több lényeges pontban
egyesületünk javaslatai nem vétettek. figyelembe. Ezek között a leg-
-fontosabbak:

a) a tanítóképzők szakfelü,qyeletének ü,qye, melyet a törvényjavaslat
a vármegyei kir. tanfelügyelők által akart megoldani s mellyel szemben
egyesületünknek az volt az álláspontja, hogy a felügyeleti teendők
ellátása végett az ország 5 tankerületre osztassék s minden tankerület
élén egy-egy tanítóképző-intézeti főigazgató álljon;

b) második fontos különbség a törvényjavaslat s egyesületünk
Szervezeti Javaslata köztQPONMLKJIHGFEDCBAC t tanítóképesitő uiesqtila ioka t illetőleg abban
volt. hogy mig a törvényjavaslat minden képző mellé kontemplált állami
tanítóképesítő vizsgáló-bizottságot, addig egyesületünknek az volt az
álláspontja, hogy a tanítói szakvizsgálatok megtartására külön országos
bizottságok szerveztessenek.

E két fontos ügyben bő okadatolást is tartalmaz a felterjesztés;
de a választmány nem elégedett meg e nagy kérdésekben való állás-
foglalással, hanem minden részletében tárgyalta a javaslatot. s a rész-
letekben szamos kivánságnak adott kifejezést; a legfontosabbak a
következők: törlését kivánta annak, hogy pusztán a polgári iskolai
tanitói oklevél, vagy 4 évi főiskolai tanulmány gyakorlati müködéssel
kiegészítve már magában (tehát vizsgálat nélkül) képzőintézeti tanárságra
kvalifikáljon; törlendőnek tartotta, hogy a növendékek felvételi vizsgálat
alapján fel legyenek vehetők; az osztályok létszámának maximumát
30-ban kérte megállapítani; az oktatás, az alap- és szakvizsgálat
nyelvéül csak a magyart kivánta ; a kézikönyvek miniszteri engedélyezé-
sének általános érvényét sürgette; a segédtanárok létszámának oly meg-
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állapítását kérte, hogy 1-2 év alatt minden tanár rendessé lehessen;
a felekezeti intézeteknél alkalmazott kartársak érdekében törvény szerint
való kimondását kérte annak, hogy minden tanár élethossziglan alkal-
mazandó s a szolgálati idővel emelkedő rendes fizetésben és nyugdíjban
részesitendő; javaslatot tett a tanárok fegyelmi ügyeiben itélkezni hivatott "
bizottság szervezésére nézve; kéreImezte, hogy a katonai szolgálatra
vonatkozó törvényekben az okleveles tanítóknak biztosított kedvező
intézkedések az alapvizsgálatot letett jelöltekre nézve is kiterjesztessenek,

Az ezen kivánságokat magában. foglaló emlékiratot 1904. évi
julius 15-én nyujtotta át dr. Berzeviczy Albert, akkori közoktatásügyí
miniszter urnak egyesületünk küldöttsége, mely küldöttségnek vezetője
dr. Baló József alelnök volt, ki az emlékirat tartalmát behatóan ismertetvet
kérte a javaslatok elfogadását. A miniszter úr szive sen fogadta a kűl-
döttséget s megigérte, hogy az emlékiratban foglaltakat, mint szaktestület
véleményét fogja tekinteni, tanulmányozni s figyelembe venni.

Majd midőn az átdolgozott törvényjavaslat a képviselőházhoz
benyujtatott, a választmány az 1904. évi októberi ülésein ujra foglal-
kozott a törvényjavaslattal. Az október. 28-iki ülésen elhatározta a
választmány, hogykérvénnyel fordul a képviselőházhoz azon kiván-
ságainak figyelembe vételét kérve, melyek az átdolgozott törvény-
javaslatban teljesítetIenek maradtak. A képviselőházhoz intézett elabora-
tumban kifejtettük, hogy egyesületünk a törvény javaslatot örömmel
üdvözli sannak törvénnyé válását óhajtja azon irányzatáért, amellyel
a tanítóképzésbe fokozottabb rendet hozni, szinvonalát emelni és nemzeti
tartaimát biztosítani törekszik, bár ez utóbbi szempontból sajnálattal
látja, hogy a nemzeti tartalom legfőbb hiztosítékáig :zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa magyar nyelvü

tanítóképzés áItalánosan kötelező elrendeléseig nem megy el a javaslat.
De kifejtettük azt is, hogy egyesületünk álláspontja a törvényjavaslatétól
két fontos elvi kérdésben tér el:

a) egyik a tanítóképzés felügyeletének ügye;
b) másik a tanítóvizsgá ló országos bizottságok szervezete.
A részletekre nézve fentebbi kivánalmaink egy része az átdolgozott

javaslatban figyelembe vétetett; a figyelembe ° nem vett kivánságokat
isméteItük, részben az úf szövegezéshez "képest ujabb kivánalmaknak
adtunk kifejezést; ezek közül fontosabbak:

hogy a felekezeti intézetekben a magyar nyelven tanítandó tárgyak
közé a neveléstani tárgyak is vétessenek be;

hogy az igazgató munkakörének felsorolásánál az a pont, melynek
értelmében az internátus vezetője és felelős gondozója csakis az igazgató
lehet, melJőztessék;
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hogy a tanári létszám megállapításánál mondassék ki, hogy a
"hét tanár közűlzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAlega lább ötnek" kell rendes tanárnak lennie;

hogya tanárok fegyelmi ügyeiben ítélkezni hivatott elsöfokú
fegyelmi bizottságban az elnöki és előadói tisztet birók lássák el; másod-

fokú biróságként pedig a közigazgatási biróság jelöltessék meg.
A képviselőházhoz intézett' kérelmünk benyujtására gróf Teleky

Sándor országgyűlési képviselő úr volt kegyes vállalkozni; az ide vonat-
kozó elaboratumot megküldöttük a képviselőház közoktatásügyi bizottsága
minden tagjának, ezenkivűl tájékozódás s főként érdekeltképviselőktájékoz-
tatása céljából kellő számú példányban az összes választmányi tagoknak.

Azok a körülmények, melyek között e törvényjavaslat visszavona-
tott s parlamenti tárgyalás alá nem kerülvén, törvénnyé nem válhatott:
általánosan ismeretesek.

2. A VI. egyetemes tanítógyülés.

A VI. egyetemes tanítógyűlés rendező bizottsága egyesületünket
kérte fel a kongresszus tanítóképzési szakosztályában folytatandó tár-
gyalások előkészítésére.

A választmány e megbizast elfogadta s a tanítóképzési szakosztály
tényleg egyesületünk közreműkődésével alakult meg. A szakosztály
elnökké dr. Kovács Jánost, jegyzőkké Keszler Károlyt és Rónai Sándort
választotta meg. A szakosztályi tárgyalások tételeit alkották:

a j a gyakorlóiskola s a 'tanítónövendékek gyakorlati kiképzése,
b), a tanítók továbbképzése.
A gyakorlati kiképzésre vonatkozÓ tétel élőadója Simkó Endre

volt. Ez a tétel már a mult ciklusban élénken foglalkoztatta a választmányt.
Nevezetesen a választmány ez ügy minden ágazatát felölelő kér-

déseket állított össze s azokat rendszerbe foglaltan a tanáttestületek-
hez érdemleges válasz céljából szétküldötte. E kérdésekfelölelik a gya-
korlóiskola szervezetének, a gyakorlóiskola tanítószemélyzetének ügyeit,
s a gyakorlati "kiképzésnek a képző mind a négy osztályában előjövő
vonatkozásait. ,

A tantestületekhez szétküldött kérdésekre több képző küldött érdem-
leges válaszokat: Kolozsvár , Székelykeresztur , Páp a , Osáktornya , Temes-

vár , Budapest VI. és IL, Győr" Seabadka , Eperjes, Pécs, Esztergom, Po-

zsony, Debrecen.

A kérdés tárgyalását a választmány szélesebb körüvé óhajtotta
tenni az által, hogy a tanítójelöltek gyakorlati kiképzésének ügyét a
VI. egyetemes tanítógyűlés tanítóképzési szakosztályának tételévé tette
s ez által magának a tanítóságnak is alkalma volt e kérdésben véle-
ményét nyilvánítania.
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Az eléterjesztett javaslatok megszerkesztésénél előadó figyelembe

vette az idevonatkozólag beérkezett összes hozzászólásokat, amiből ki-

folyólag igen alapos és részletes munkálat volt a tanácskozás alapja.

E munkálat I. fejezete azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAgyakorlóiskoláról szól; meghatározván a gy a-

korlóiskola célját, kijelölvén fejlődési irányát s megvalósítandó szerve-

zeti kellékeit; szól a gyakorlóiskolával kapcsolatban létesítendő intéz-

ményekről, adminisztrációjaról s a gyakorlóiskolakon kivül álló oly

intézményekről, melyek a jelöltek gyakorlati kiképzésének érdekeit szol-

gálhatják ; aaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAll. fejezet a gyakorloiskola tanító személyzetére vonatkozik;

me! állapítja a gyakorlóisk. tanítók számát, kvalifikációját, a tanítóképző

tanárok gyakorlóiskolai elfoglaltságának jellegét és mértékét, a gyakorló-

isk. tanítónak a jelöltekkel való elfoglaltságát, a tanártestületnek a

gyakorlóiskolához való viszonyát; a Ill. fejezet a tanítójelöltek gyakor-

lati kiképzésének ügyeit tárgyalja egész terjedelmében, minden vonat-

kozásában, osztályok szerint való tagolással.

A, szakosztály különösen az I. és II. fejezetet tárgyalta igen élén-

ken; az ott felvetődött kivánalmak közül legyen szabad felemlítenem

a következöket ; ajánlotta a szakosztály, hogy a jelöltek tanítói gyűlé-
seket is látogassanak ; hogy a tanítóképzők befogadási képessége növel-

tessék ; hogy a jelöltek szoeiális feladataikra is előkészíttessenek; a

gyakorloisk. tanító magasabb kvalifikaciójára nézve határozta,' hogy az

kötelezőül ne mondassék ki; kivánatosnak tartotta, hogy a tanárok

mindannyian érdeklődjenek a gyakorlóiskola munkája iránt, vegyenek

is részt belőle, de abból szakrendszerű tanítás ne legyen; hogy az I.

éves jelöltek is vegyenek részt a gyakorlóiskola munkájában a gya-

korlóisk. tanító felügyelete alatt alkalomszerűleg.

A szakosztály tárgysorozatának 2. pontja, a tanítók továbbképzé-

séről, az idő előrehaladottsága miatt nem lévén tárgyalható, e pont

további tárgyalás végett egyesűletünkhöz tétetett át.

Nagy élénkséggel tárgyaitattak 'a tanítóképzés ügyei az összes ülé-

sen is. Itt ~llohar József volt az elöadó, ki a tanítóképzés és képesítés

sörvényes rendezésének sarkalatos elveit terjesztette elé-; javaslatai ki-

terjedtek a tanítóképzés és képesítés jogkörének megállapítására, a

tanítóképzőnek mint szakiskolának az iskolai szervezetbe való bele-

illesztésére, a tanítási és képesítesi nyelv' magyar voltára, a tanterv és

tankönyvek ügyére; az áll. orsz. vizsgálóbizottságok szervezetére, a

képesítő vizsgálatok tagozódására s a gyakorlati évre, a tanítóképző

tanárok képesítesére s a tanítóképző intézetek szakfelügyeletére. E
javaslatokat az egyet. tanítógyűlés - néhány részletpótlással - el is

fogadta.
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3. Az 1905. évi rendkivüli kiizgyülés s a vele kapcsola tos ügyek.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Azon indító okok, melyek folytán az 1905. évi rendkivüli köz,
gyűlés létrejött - közgyűlésileg már tárgyaltatván s folyományai köz-

gyűlésileg nyervén elintézést: e helyen és ezuttal legyen szabad pusztán

azon mozzanatokat felsorolnom, melyek e rendkivüli közgyűlést megelő-
zöleg vagy követőleg a választmány munkakörében foglaltak helyet.

A választmány 1905. évi ápr. 10-iki ülésén mondotta ki akkori

elnökünk dr. Kovács János lemondása okából s az ö inditványára a

rendkivüli közgyűlés megtartását. Ugyanekkor tudomásul vette az ez

üggyel kapcsolatban Nagy László és a dévai tantestület által beadott

índítványokat, s megállapította a közgyülés következö programmját:

1. az elnök lemondása; 2. elnökválasztás ; 3; az alap-szabályok módo-
sítása ; 4. a szakfelügyelet; 5. indítványok.

Az 1905. évi május hó 3-án tartott választmányi ülés szintén a

rendkivüli közgyűlés előkészítésével foglalkozott. Megállapodott abban,

hogy javasoltássák a közgyűlésen 1. dr. Kovács János lemondott elnök

érdemeinek jegyzőkönyvbe iktatás a s tiszteletbeli elnökké választása;

2. dr. Berzeviczy Albertnek köszönet és elismerés a szaldelügyelet érde-

kében tett kezdeményező lépésekért s 3. dr. Nemenyi Imre tiszteletbeli

taggá választása; ugyanekkor az alapszabályok módosítása tárgyában

bizottság küldetett ki; egyben el. tanítóképző tanároknak az Orsz.

Közoktatásügyi Tanácsban s a miniszteriumban való képviseltetése tár-

gyában bead~tt indítványok közgyülés elé terjesztése is elhatároztatott.

Az alapszabályreviziót előkészítő bizottság munkálatát a választmány
1905. május 22-iki üléséri tárgyalta s fogadta el.

Az 1905. évi május hó 28-án tartott rendkivüli közgyülésen el-

intéztetett az elnökválság ; dr. Kovács János tiszteletbeli elnökke, Peres

Sándor elnökke választatott; a választmánynak fentebb említett indít-

ványai határozatokká emeltettek ; a szakfelügyelet tárgyában Hnzják
- Lukács által tartott előadást meghallgatta a közgyülés, a javaslatokat

elfogadta s áttette a választmányhoz ; az alapszabályok módosításának

ügyét azzal az utasítással adta vissza a választmánynak, hogy a jövő

közgyülésen újra terjessze elé. A közgyűlés táviratilag üdvözölte Vaszary

Kolos hercegprimást áldozópapságának 50-ik évfordulója alkalmából.

A közgyűlés határozmányai végre is hajtattak. A tisztelettagsági

okleveleket junius 18-án adta át a választmány küldöttsége; a szakfel-

ügyeletre nézve a napirendre tűzést határozta el a választmány s a

memorandum-tervezet elkészítésére Nagy Lászlót és Farkas Sándort

kérte fel; az alapszabályreviziót illetőleg felkérte Nagy Lászlót a vidéki
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körök szervezetének kidolgozására ; az elemi képzök tanárainak érve-
nyesülését illetőleg annak kérelmezését is elhatározta a választmány,
hogyaNépiskolai Ifj. Könyvtárakat Intéző Bizottságba való képvisel-
tetés is kérelmeztessék. .

Üdvözlésünkre Vaszary Kolos hercegprimás a következő levéllel
válaszolt:

"A t. tanítóképzőintézeti tanár urak országos egyesületének szives
üdvkivánataiért, amelyeket áldozárrá szenteltetésem félszázados évfor-
dulója alkalmából tolmácsoini -rnéltóztatott, fogadja tek. Elnök ur és az
egész t. Egyesület forró köszönetemet és viszonzásul azt a hő óhajtá-
somat, hogy az egyesület nemes törekvéseit termékenyítse Isten a hazai
tanügy emelkedésére és felvirágzására. " /

. Berzeviczy Alberthez intézett üdvözlő iratunk egyszersmind búcsú-
irat is volt, mert kevés idővel közgyűlésünk után megvált a kultusz-
ügyek vezetésétől. Egyesületünk elnökéhez intézett válasza a következő:

Vettem a Tanitóképzö Intézeti Tanárok Orsz. Egyesülete nevében
hozzám intézett nagybecsű elismerő és búcsúzó sorait. Magamnak is
megelégedésemre szelgal arra visszagondolhatni, hogy miniszterségem
rövid ideje alatt lehetővé vált illetékes szakférfiak véleményétől támo-
gatva a tanítóképző intézetek szakfelügyeletének megvalósítására a
kezdeményező lépést megtenni. Midőn a tisztelt Egyesületnek szives
megemlékezéseért és hivatali működésem egész ideje alatt tapasztalt
bizalomteljes tamogatásaért őszinte köszönetet mondok, egyszersmind
kérem, őrizzék meg részemre továbbra is nagybecsű rokonszenvüket.

Igaz tisztelettel
Budapest, 1905. nov. 5-én. készséges hivőkzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Berzeviczy Albert.

Egyesületünk abbeli kérelme, hogy az el. képzök tanárai a
miniszteriumban, az O. K. T.-ban saN. 1. K. 1. B.-ban képvisel-
tessenek, a 91277. sz. rendelettel intéztetett el. E szerint az Egyesü-
letnek egy tanítóképzőintézeti tanerőnek a miniszteriumba szolgálat-
tételre való berendelése iránti kéreime fedezet hiányában, ez idő-
szerint nem volt teljesíthető; hogy az Orsz. Közoktatási Tanácsban és
a Népiskolai Könyvtárakat Intéző Bizottságba a tanítóképzés intéz-
ménye az Egyesűlet révén képviselve legyen, az elnökség által fel-
hozott indokoknál fogva, a legteljesebb mértékben méItányosnak talál-
tatott; minthogy azonban az Orsz. Közoktatási Tanácsnak folyó ciklusa
néhány hónap mulva lezáródik, a "N. 1. K. 1. B." szervezeti szabály-
zatában megállapított tagok létszáma pedig ez időszerint be van



388

töltve, ennélfogva egyelőre e tekintetben is csak átmenetileg történt
intézkedés; akként pedig, hogy az Orsz. Közoktatási Tanács leg-
közelebbi ciklusának rendes tagjai lajstromában a tanítóképzőintézeti
tanárok majd megfelelően képviselve legyenek; a most folyó ciklus
hátralévő részére pedig akként, hog.y amennyiben ezen idő alatt a
tanítóképzés intézményét érintő 'ügyek a Tanács állandó bizottságában

, tárgyalásra kerülnének, ezen tárgyalásokhoz Peres Sándor és Nagy
László Igazgatók is meghivassanak ; az Egyesületnek a "N. I. K. 1.
B."-ban való képviseletéről pedig akként, hogy annak gyűléseire és
munkálataihoz Baló József igazgató és Farkas Sándor ,tanár hivas-
sanak meg.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4. A tanítók seiinidei továbbképző tanfolyarna .

A 92186. sz. min. rendelettel felszólíttatott az egyesület elnök-
sége, hogya tanítói továbbképző tanfolyamokról szóló szabályzatter-

vezetet terjessze az egyesület választmányi gyűlése elé s az ott fel-
merülő észrevételekről tegyen jelentést.

A választmány 1905. nov. 20-iki ülésén behatóan tárgyalta a
szabalyzatot, azt alapelveiben helyesnek tartotta, s alkalmasnak arra,
hogy ez az ügy ilymódon intézményesen biztosíttassék.

A részletekre nézve a következő fontosabb észrevételek merül-
tek föl:

A tanfolyamok helyének kijelölésére vonatkozó pontban szabály-
zatilag kimondandónak tartotta a választmány, hogy Budapest és Kolozsvar,
mint a magyar kultura két legfőbb gócpontja minden évben kijelöltessék
a tanfolyam színhelyéűl. Ugyane pontban a tanfolyam Időtartamára nézve
a 3 hetet maximális időnek óhajtotta a választmány kimondani.

A tanfolyamok sajátlagos céljai közé annak bevételét is kérte, hogy
ezek által nyerhetnek kielégítest a tanítóknak önképzési érdekei.

A szabályzatban : felsorolt s a tanfolyamok tárgyaiul kinálkozó
ismerétkőröket kiegészítendőknek vélte a következőkkel: antropológia;
társadalomtudomány (szociológia), etnográfia; népszerű csillagászattan.
Kívánatosnak látta a választmány, hogy a szabályzatban felsorolt
tárgyak s ismeretkörök közűl a magyar nemzeti vonatkozásnak (magyar
nyelv és irodalom, hazai történelem, hazai 'földrajz, alkotmány tan stb.)
külön csoportosíttassanak. Ugyanezen ponttal kapcsolatban javasolta a
választmány, hogya tanfolyamokon előadandó tárgyak minden egyes
tanfolyamon két csoportba osztassanak: u. m. kötelező és fakultatív
tárgyak csoportjára. A kötelező tárgyak csoportját apróbatanításokra
vonatkozó elfoglaltságokon kívül egy paedagögiai, egy magyar nemzeti
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vonatkozású s egy természettudományi tárgy képezze. A fakultatív
tárgyak a szabályzatban megállapított ismeretkörökből vétessenek
Kívánatosnak mondotta ki, hogy a fakultatív tárgyak az egyidőben
rendezendő tanfolyamokon ne azonosak legyenek.

A tanfolyamok munkaidejének megállapítására nézvekimondandónak
vélte a választmány, hogy a kötelező és fakultatív elméleti tárgyakra
naponként 4 óranal több ne essék. s ezen órák a délelőtti időszakra
tétessenek. A kirándulások ideje a helyi viszonyokhoz képest állapít-
tassék meg; de kívánatos, hogy ezek· végrehajtására teljesen szabad
délutánok álljanak rendelkezésre .

. A tanfolyamokra felveendő tanítók létszámára nézve javasolta a
választmány, hogy az az illető tanítóképzőintézet helyi viszonyaihoz
mérten állapíttassék meg.

Javasolta a választmány, hogy. a tanfolyamokat a közoktatási
miniszterium tanulmányozás, esetleg ellenőrizés céljából megbizottja ~
egy tanítóképzőintézeti alkalmazott - által meglátogattatja ; hogy az
előadó tanárok tiszteletdíja szabályzatilag állapíttassék meg; hogy a
házi rendnek a kir. tanfelügyelő által leendő jóváhagyása, a látogatási
bizonyítvány nak általa való aláírása mellőztessék; hogy a tanfolyam on
szerzett tapasztalatokról a miniszteri megbízott tegyen jelentést.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

5. A gyakorla ti kiképzés s az ezzel kapcsola tos ügyek.

A VI. egyetemes tanítógyűlés tanítóképzési szakosztálya a gyakorlati
kiképzés kérdésének különösen szervezeti oldalával foglalkozott. Magának
a gyakorlati kiképzésnekmegvitatása a választmány feladata volt. Először
az 1905-ik évi januári választmányi ülés foglalkozott e tárggyal, dr. Baló
József előadásával kapcsolatban. Ugyanekkor határozatilag kimondta a
választmány, hogy a tárgyalás folyamán az előadó javaslataival együtt
a Simkó-féle javaslatokat is figyelembe veendi. Majd folytattae tétel
tárgyalását a márc. 6-iki ülésen, melyen az előadói javaslatnak az 1.
és II. osztályb eli növendékek gyakorlati kiképzésére vonatkozó részlete
nyert elintézést; majd az 1905. évi szept. 9-iki választmányi ülésen
letárgyaltatott aaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIll. osztálybeliek gyakorlati kiképzés ének főbb elveit
magában foglaló rész; az 1905. évi dec. 9-iki ülésen LángQPONMLKJIHGFEDCBAM ihá ly

felolvasásával kapcsolatban, melyben előadó a gyakorlati kiképzés, az
ismétlő iskola felállítása és az ifjusági egyesületek szervezése tárgyában
tett javaslatokat: a IV. oszt tanulók gyakorlóisk. elfoglaltsága is meg-
állapíttatott.

A tanítóképző-intézeti gyakorló-iskolák szervezetére és a gyakorlo-
iskolai tanítók helyzetére vonatkozólag a választmány f. é. február havi
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ülésén Hajtman Pál előadásával kapcsolatban, a tanítóképző-intézeti
gyakorló-iskolákat illetőleg, továbbra. is fenntartva a gyakorló-iskolai
tanítók alkalmazásának és képesítésének elvi fontosságu kérdéseire
vonatkozó tárgyalásokat,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAlegsürqösebb intézkedésre váró kivánalmak
gyanánt a következö javaslatokban állapodott meg:

1. Minden állami tanítóképzőben két gyakorló-iskolai tanító alkal-
maztassék.

II. A gyakorló-iskolai tanítók a rendes tanárok statusába vétesse-
nek fel s fizetésügyük a rendes tanárok fizetésügyével egyenlően rendez-
tessék ; ideiglenes rendezésképen pedig a jelenlegi gyakorló-iskolai
tanítók létszámának fele a IX. fizetési osztályba soroltassék.aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Ill. Fölkérendőnek határozta a választmányahitfelekezeti tanító-
képzőket fenntartó egyházi hatóságokat is, hogy az általuk fenntartott
tanítóképzőkben agyakorló-iskola szervezete s a gyakorló-iskolai tanítók
fizetésügye hasonló módon rendeztessék.

E memorandum a jelen sorok irásával egyidejüleg expediáltott
a fenntartó hatóságokhoz.

Ezzel kapcsolatban említern meg, hogy a választmány az 57,313.
és 76,096. sz. rendeletekből kifolyólag 1905. decemberi ülésén elérke-
zettnek latra az időt arra, hogy e rendeletek ama pontjára vonatkozólag,
mely a tanárok heti óraszámát minden tanárra nézve kettövel nőveli.
kérelemmel járuljon a magas miniszterium elé.

Az állami tanítóképzők Rendtartásának 63. §-ára való hivatkozással
kérelmezte a választmány, hogy a kiszabott heti 2 óra a kötelezett
heti óraszámokba számíttassék be, vagy pedig ahol s akiknél ezt a
tanárok kisebb létszáma mellett betudni lehetséges nem volna', a köte-
lezett heti óraszámon túl ezzel elfoglalt tanárokra s gyakorló-iskolai
tanítókra nézve a Rendtartás értelmében külön díjazás engedélyez-
tessék.

6. Tantervi ügyek.

A fokozatosan életbelépő új tantervet illetőleg az alábbi mozzana-
tokról adhatok számot. Mindenekelőtt megjegyzem, hogy a tanítóképzők
tantervéhez kiadandó utasítások tárgyalása s elkészítése a K. O. T.-ban
munkalatba vétetett s uj ta~terv és utasítás adatott ki 1905. junius
hó 26-án a rajztanításhoz, mely biztosítja az összhangot az új nép-
iskolai tanterv megfelelő intézkedéseivel.

A választmánynak 1905. okt. 9-én hozott határozata alapján
felkértük a tanítóképzők igazgatóságait s tanártestületeit, hogy a ta-
nítóképzők évfolyamonkint életbelépő új tantervének gyakorlati kivi-
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telenél szerzett tapasztalataikat időnkinti megvitatások által megállapítani,
azokat - feljegyzésük által - maradandóvá tenni s - annak idején
leendő felhasználás végett - egyesületünk elnökségének rendelkezésére
bocsájtani sziveskedjenek.

Választmányunk e felkérésére eddigelé a székelykereszturi állami
tanítóképző-intézet tantectülete terjesztette be az életbelépő új tanterv
körü 1 szerzett tapasztalatait.

Ily irányú előadás is volt a választmányban, midön dr. Vangel
Jenő az állat- és növénytan tanításáról értekezett; az előadást követő
eszmecsere eredményeként a mini szteriumnál kérelmeztülezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa tanító-

képzők normál felszerelési 'jegyzékének az új tanterv figyelembe vételévei
elkészítendő revizióját s a biologiai szemléltető eszközök készítése,
fenntartása és felhasználása ügyében tájékoztató előadásoknak a szün-
idei tanfolyamokon való felvételét.

7. Tanítóképző tanárok képzése és képeeiiése.

A 105,806-1906. számu miniszteri rendelettel egyesületünk választ-wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA. . \

mányához leküldetett véleménvezes végett azon szabályrendelet, melyet
a tanárképzés és képesítés tárgyában az Országos Közoktatásügyi Tanács
dolgozott ki. A választmány folyó évi február 4-iki és február 10-iki
ülésén foglalkozott e tárggyal. Általános elvi álláspontja az volt, hogy
fenntartja az 1904-iki évben kifejezett azon kivánságát, miszerint a
tanítóképzés szinvonalának egyetemes emelése s a tanítóképzés egy-
séges fejlesztése végett e kérdés törvényes alakban rendezendő; mind-
azáltal örömal üdözli a rendeleti szervezést is, mert szabályozva leend
ez eddig - oly nagy fontossága mellett is - szabályozatlan ügy.

Ép azért kivánatosnak tartotta, hogya rajz-, zene- és tornatanárok
képzésének és képesítésének ügye is hasonló szellemben oldassék meg.

A részletekre nézve fontosabb észrevételei voltak a következők:
hogy a zárthelyi írásbeli helyett házi dolgoza t kivántassék;
hogy a vizsgáló bizottságban képviselve legyen a kollegium ok s a

tanítóképzők tanárkara ;
hogy a kollegiumok elemi tanítóképző-intézetekkel kapcsolatban

szerveztessen ek ;
hogy egy-egy jelöltnek részint az elemi tanítóképzöben, részint a

gyakorló népiskolában való didaktikai' gyakorlati elfoglaltsága két izben
4-4 hétig, összesen tehát 8 hétig tartson;

a valamennyi szakcsoportra kötelezett tárgyak közül töröltessenek:QPONMLKJIHGFEDCBA

a lélektan, a logika , az elméleti pedagogia ; a népoktatás szervezetének
ismerete csak a magyar népoktatás szervezetére szorítandó; viszont
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felveendő az általánosan kötelező tárgyak sorába a jelöltzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA"sa já t tá rgya ina lc

tanítási múdseere ;

hogy a természettudományi szakcsoportban az á lla ttan és nó'vénytan
külön, önálló tárgyak legyenek; ,

új csoportként vétessék fel a fó"ldra jz, természetra jz és vegy tan ;

hogy a pedagogiai szakcsoport tárgyai közé bevétessenek : az

élettan s a haza i és. külfó'ldi kó'zokta tás szeroezeie.

Kivánta, hogy tanítóképző-intézeti tanárjelöltek lehessenek alap-

vizsgálatot tett középiskolai tanárjelöltek is, hat félévi egyetemi tanul-

mány feltétele mellett,

8. Az alapszabályok ügye.

Az 1904. éviwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAvm. rendes közgyűlésen módosított alapszabályokat

a vallas- és közoktatásügyi miniszterium jóváhagyta.

Gyökeresebb módosításokat javasolt a választmánya rendkivüli

közgyűlésen, melyhez kiegészítésül az 1905. szeptember 9-iki ülésen

Nagy László nyujtott be indítványt a vidéki körök szervezete tárgyában.

A választmánynak .folyó év:i március havi űlésén hozott határo-

zatából kifolyólag minden tantestületnek megküldöttük :

a j az a lapszabályok módosítására vonatkozólag azon választmányi

javasla tot, melyet a választmány az 1905. évi rendkivüli közgyűlés elé

terjesztett volt, de amely akkor az idő rövidsége miatt nem tárgyaltat-

. van, azzal adatott vissza a választmány nak, hogy azt a legközelebbi

közgyűlésen ujra terjessze elö;QPONMLKJIHGFEDCBA

b) az alapszabálymódosítás kiegészítéseképen az egyesület kó'reinek'

szeruezetére vonatkozó előadói javaslatot, melyet a választmány felkéré-

sére Nagy Lászlo állított össze s melyet a választmány ugyancsak folyó

évi márciusi ülesén előzetes tárgyalás és véleményezés végett a tanár-

testületekhez küldeni határozott.

Az alapszabályqk módosítása tárgyában véleményt küldtek be:

a losonci, kolozsvári, máramarosszigeti, dévai, székelykeresztúri

állami tanítóképzők; a győri, eperjesi állami tanítónőképzök; a pozsonyi

r. kath. tanítönöképző testülete és Guzsvenitz Vilmos (Esztergom).

9. Tanképesítő vizsgá la tok.

A választmány fölterjesztést tett a népiskolai tanítóképesítő vizs-

gálatokról kiad ott szabályzat revizióját illetőleg is.

Ez a tárgy tudvalevőleg úgyszólván állandóan napirenden volt

egyesületünk eddigi munkaprogrammjaban.



393zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A tanácskozások első fázisában a vezérgondolat : a tanítóképesítés
egyöntetüvé, egységessé tétele s a hazafiasan nemzeti szempontok kellő
érvényesítése volt; a második fázisban (1900-1902.) e kérdés mint tisztánzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

paedag,ogia i kérdés tekintetett. Ekkor különösen az a kivánság merült fel,
hogya képesítő vizsgá la tok az á lta lános műveltség, de küliinö'sen a tanítói szak-

képzettség kipuhafolása szempontjából a laposabbakká és behatóbbakká teen-

dők s hogya vizsgá la t letevése a tanítójelo·lteknek lehetőle] megko·nnyíttessék.

A választmány jelénleg tanítóképesítő vizsgálataink rendszerének
azon hátrányát tartotta megszüntetendőnek, hogy a vizsgálat majdnem
elviselhetetlen terhet ró a vizsgázó jelöltekre; ez tanítványainkat érdek-
lőleg humanisztikus kérdés.

A tanítóképesítés ügyének radikális és végleges megoldását ez idö

szerint lehetetlenné teszi ugyan az 1868. évi XXXVJII. t.-c. érvényben
léte, mindazonáltal még sem tartotta kizártnak a választmány azt, hogy
a jelenleg érvényben levő to'rvény korlá ta i között oly intézkedések tétes-
senek, melyek a tanítóképesítő vizsgálatok megkönnyítését célozzák
s eredményezik. Ez volt felterjesztésünk lényege.

10. A Tanítók Házában létesítendő alap.

Egyesületünk legutóbbi közgyülésén tiszteletbeli elnökünknek,
Péterfy . Sándornak indítványára határozatképen kimondotta, hogy az
Eötvös-Alap által Kolozsvárott létesített Tanítók Házában, az egyesület
tagjai körében megindítandó gyüjtés által, az egyesület tagjainak gyer-
mekei részére Szoba-alapítványt létesít, melynek rendelkezési joga azután
is az egyesületet ílletendi.

Eközgyűlési határozat alapján a tanítóképző tanárság kebelében
megindítandó gyüjtésre kartársainkat felkértük, kiemelvén azon legfőbb
szempontokat, melyek bennünket az Eötvös-Alap s illetőleg a Tanítók
Háza ily irányban való támogatására indítani vannak hivatva.

A Tanítók Háza általánosan és egyetemes en ható erővel egyesíti,
összekapcsolja, erkölcsi közösségbe vonja Magyarországnak minden
tanítással foglalkozó tényezőjét.

De kifejeződik benne az összetartás és kartársi szeretetnek az a
sajátságos ténye is, hogy ezáltal uj kapcsolatot nyerünk volt tanítvá-
nyaink egyetemével, a magyar néptanítói karral.

Az önsegélyezés nagy erkölcsi értéke is a legfényesebb megvilá-

gítást nyeri, ha- a tanítóképző tanárság az általa létesítendő alapítványra,
mint ékesen szóló, feltétlenül meggyőző példára mutathat rá.

Összetartásunk erejéből mindannyian azt a reményt meríthetjük,

hogy egyesületünk ezt a célját el is fogja érni.

Magyal' T"ultóképző. 27
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11.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAFizetésiigy.

A fizetésüggyel a választmány f. évi április havi ülésén foglal-
kozott dr. Kovács János indítványával kapcsolatban Az inditvány lényege
az, hogy a tisztviselők a fizetésrendezésnek kilátásba helyezett azon
formájával, hogy a fizetési osztályok első fokozatai is megnyittatnak,
elérik mindazt, amit az 1903. évi fizetési törvényjavaslat szerint elérni
lehet, de nem valósul meg az az egyedül helyes elv, amely szerint az
1903. évi javaslat a "tanítószemélyzet " fizetésének rendezését tervezte,
sőt a rangosztályos rendszer visszásságai megörökítődnek és megnöve-
kednek. Mivel pedig e bajok nemcsak a képzőtanároké, de közösek az
összes tanársággal, inditványozó azt javasolta, hogy kéressenek fel a
többi országos Tanáregyesületek elnökségei, hogy együttes felterjesz-
tést tegyenek a vallas- és közoktatásügyi, továbbá a pénzügyi miniszter
úrhoz, amelyben az 1903. évi (Széll-féle) javaslatnak a tanítószemély-
zetet illető részét is megvalósítani kérik.

A közel jövő feladata érvényt szerezni a mult közgyülés azon
határozatának, hogy a Bzéll-féle törvény javaslatnak a tanárokra vonat-
kozó intézkedései (reánk nézve a pénzügyi bizottság által elfogadott
formában) kérelmeztessenek.

12. Más moeeomaiok.

Egyesületünk nagyszámú tagból álló küldöttsége az elnök vezetése
alatt 1906. április 26-án tisztelgett nagyméltóságú gróf Apponyi Albert
v. b. t. t., vallas- és közoktatásügyi m. kir. miniszter úr Ő Excellenciája
előtt, ki a küldöttséget igen szivesen fogadta és válaszában a tanító-
képzés ügye iránti legmelegebb érdeklődéséről biztosította az egyesületet.

Választmányunk küldöttsége 1905. .október 22-én tisztelgett Molná1·

Viktor úrnál, - vallas- és közoktatásügyi államtitkárrá, s dr. Neményi

Imre úrnál - miniszteri osztálytanácsossá történt kineveztetésük
alkalmából.

Választmányunknak tisztelgő küldöttsége kereste fel az 1904. év
végén dr. Axamethy Lajos miniszteri tanácsos urat, elbúcsúzván tőle
azon alkalomból, hogy megvált a tanítóképzőintézeti ügyosztály veze-
tésétől; ugyanakkor üdvözölte dr. Neményi Imre miniszteri osztálytaná-
csos urat, ki ügyosztályunk vezetését átvette.

Kartársaink örömünnepein is részt vett egyesületünk választmánya
legalább képviseletileg, minden olyan alkalommal, midőn erre az ünnep-
ségeket rendező bizottságtól meghívást nyert. Ily kedves alkalmak vol-
tak: Kún Alajos, Dr. Katonáné Thuránszky Irén, Csepreghy Endre,
Karsay Jolán, Staab Lenard jubileumi ünnepélyei.
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13. Egyesületi ügyvitel.wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
< "zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4 VIlI. r. közgyülés óta az egyesületbe tagúl beléptek:

Mandola Aladár áll. tképző tr. Modor, 1904. V. 22.

Amler Antal """ Baja, 1904. V. 22.
Ribiczey Erzsébet!! J! tnő Budapest, II. 1904. V. 22.,- ,
Sinai Vilmos " " hittanár Félegyháza, 1904.' V. 22.
Zorkóczy Edo " tr. Losonc, 1904. X. 17'.
Kovács Andor gazdasági szaktanár Budapest, 1., 1905. 1., 23.
dr. Pauler Ákos egyet. m. tanár ,,1., 1905. 1. 23.
Kovács Dezső áll. tképző" Bajá 1905. I. 23.
Radnai Oszkár tképző " Budapest, 1., 1905. 1. 23.
Ev. ref. tanítónőképző Szatmár, 1905. 1. 23.
Ruppenthal Lajos áll. tnőképző tanár Győr, 1905. Ill: 6.
Kirchnerné Petrusevich Mária tnőképző int. tanítónő

Budapest, VI., 1905. Ill. 6.
Kuszaila Péter áll. tképző tanár Déva, 1905. V. 3.

Draghincescu György" "" " 1905. V. 3.
Hajtmann Pál """ " 1905. V. 3.
ifj. Kiss Áron "" hittanár Budapest, 1905. V. 3.
Molnár Oszkár "tanárjelölt" 1905. V. 3.
Gittler Ferenc "" ", 1905. V. 3.
Marcélly Kornél "" ,,1905. V. 3.
Kovács Ernő "!!" 1905. V. 3.
Zoltán Géza """ 1905. V. 3.
Sárosi István """ 1905. V. 27.
Bundi Péter """ 1905. V. 27.
Haus Irma tnőképző tanítónő " VL, 1905 .. V. 22.'
Ujvári Ilona "1' ,,1905. V. 22.
dr. Lévay Edéné " " ,,1905. V. 22.
Demjén Ilona " " ,,1905. V. 22.
Preszmayer Emilia " " ,,1905. V. 22.
Czeglédy Tivadar áll. tk. tanár Csurgó, 1905. V. 22.

Hanvai Gyula """ ,,1905. V. 22.
dr. Győry Tibor "!I int. orvos Budapest, 1., 1905. V. 22.
Bakajsza György gyak. isk. tanár Eperjes, 1905. IX. 9.
Reményik Lajos " !!" Igló, 1905. IX. 9.
Gyarmathy József segedtanár " 1905. JX. 9.
Feketéné Hoffbauer Izabella tnőképző int. tnő Eperjes, 1905. IX. 9.
Szőke Sándor tkép. tanár Eger, 1905. IX. 9.
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ÖZV. Bartók Béláné gyak. isk. tanítónő Pozsony, 1905. IX. 9.
Zsombory DánielwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

" "
tanár Nagykőrös, 1905. IX. 9.

dr. Gyömörey Zsigmond r. k. tk. tanár Pécs, 1905. IX. 9.
dr. Dujnovics Zsigmond

" " " " "
1905. IX. 9.

Páder Rezső
" ". " " "

1905. IX. 9.
Kórody Sándor

" " " " "
1905. IX. 9.

Kárpáti S~ndor ágo ev.
" '1

Sopron, 1905. IX. 9.
Hamar József

" " " " "
1905. IX. 9.

dr. Szabo Emil áll. tk. tanár Székely -Keresztúr, 1905. XI. 15.
Jankulov Boriszláv dr. áll. tk. tanár Baja, 1906. II. 4.
Fliegl Kálmán

" " "
Csurgó, 1906. Il. 4.

Bertalan Vince r. k. tk.
"

Esztergom, 1906. IV. 30.
Kristofcsák János gyak. isk. tanár Znióváralja, 1906. V.21.

Kilépésüket jelentették:

Kapi Gyula (Eperjes) 1905. 1. 23~ (1906.)
Péter Ferenc (Székely-Keresztúr) 1905. 1. 23. (1906.)
Herczegh Kamilla (Pozsony) 1906 ll. 4. (1906.)
Bod Péter (N.-Szeben) 1906. II. 4. (19Of5.)
Horváth József (Csurgó) 1906. II. 4.
Kovács Sándor (Félegyháza) 1906. II. 4.
Lustig Emma (Egreskáta) 1906. II. 4.

A választmány 1905. évi junius hó 14-iki ülésén - a rendkivüli tagokra
nézve - azt határozta, hogy mindazon tagokat, kiknek tagsági minősége
a felvétel alkalmával nem konstatáltatott, rendes tagok ul nyilvánítja.

A vallas- és közoktatásügyi miniszter úr ezen ciklusban is éven-
kint 1600 korona államsegélyt volt kegyes kiutalni.

Itt legyen szabad felemlítenem, hogy egyesületünk titkárazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBANémeth

Sándor Pápára neveztetvén ki, a választmány a jegyzői teendőkre
Stepankó Albertet kérte fel; ő volt szives segiteni és helyettesíteni a
főtitkárt, valahányszor arra szükség volt.

Kegyelettel emlékszem meg György Aladár elhunyt tagtársunk s
választmanyi tag azon szép tényéről, hogy végakarata szerint egyesüle-
tünknek 200 koronát hagyományozott az elnökség által megállapítandó
-. nem alapítványszerü - célra.

14. Egyesületünk hiva ta los közlö·nye.

Egyesületünk közlönyének a MagyarTanítóké~őnek szerkesztésében
új mozzanat, hogya választmány 1905. január hó 23··iki ülésén Nagy Lászlo
szerkesztő felkérésére Farkas Sándort szerkesztő-társi tiszttel bizta meg.
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.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
B)QPONMLKJIHGFEDCBA.LL tanító képzés terén felmerült fontosabb moeeanatok,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Tanítóképzésünk történetében korszakos fordulatot jelentő a
14861-1905. sz. min. rendelet, mellyel a tanítóképzés tanulmányi
ellenőrzésének és irányításának egységessé és intenzivebbé tétele s
annak révén az általános szellemi szinvonal emelése céljából, a királyi
tanfelügyelők hatáskörének érintetlen hagyása mellett, az 1876. évi

.XXVIII. t.-c. 3. és 4. §§-ai alapján a tanítóképzőintézetek tanulmányi

ügyeinek ellenőrizésére és irányítására szakfelügyelőkűl megbizattak: az
áll. tanító- és tanítónöképzőkben Sebestyén Gyula királyi tanácsos, az
O. K. T. titkára, a két protestáns felekezet tanítóképzőiben Dr. Kiss

Áron kir. tan., polg. isk. tanítóképzőintézeti igazgató, a rom. kath.,
gör. kath., gör. kel. és izr. felekezeti tanítóképzőkben : Láng Mihály
tanítóképzőintézeti igazgató, a rom. kath., gör.kath. és gör. kel. tanítönö-
képzőkben Scherer Sándor tanítóképzőintézeti igazgató, végűl a tanítónö-
képzőintézetek gazdasági és kézimunkai oktatásának szakfelűgyeletével:
Végessné Bogya Róza.

Ezen intézkedés feletti örömének egyesületünk választmánya febr.
hó 20-án úgy adott kifejezést, hogy Dr. Baló József alelnök vezetése
alatt küldöttségileg tisztelgett Dr. Berzeviczy Albert akkori kultusz-
miniszter előtt, majd fölkereste Dr. Neményi Imre osztály tanácsost,
a tanítóképzők ügyosztályának vezetőjét, mindkét helyen megkö-
szönvén a tanítóképzők életére oly nagyfontosságú intézkedés kezdemé-
nyezését.

A 11890/1906. sz. min. rendelettel kiadatott s életbelépett a
tanítóképző tanárok képzésére és képesítésére vonatkozó szabályzat.
A képesítő vizsgáló bizottság elnökévé Dr. Pauer Imre egy. ny. r. tanár,
alelnökévé Sebestyén Gyula szakfelügyelő s jegyzőjévé Dr. Kovács János
ped. tanár neveztetett ki; a tud. és műegyetem tanárai sorából kinevez-
tettek a bizottság tagjai; egyszersmind kimondatott, hogy a zene-, rajz-
és tornatanárok kiképeztetéséről és képesítéséről külön szabályzat fog
gondoskodni.

Ugyanez a rendelet kimondja, hogy a tanító(nő)képzőkhöz kineve-
zendő okleveles tanárjelöltek szolgálati idejük első évét vagy annak
tekintélyes részét a népiskolai gyakorlatnak szentelve, a képzőintézet
gyakorlóiskolájában fognak foglalatoskodni.

A vallás- és közoktatásügyi miniszterium új ügybeosztása közel-

ről érdekel bennünket annyiban, hogy a polg. isk. tanító- és tanítönö-
képzés s velük együtt a tanítólcépzöintézeti tanárlcépzés ügyei az elnöki
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ügyosztályból visszahelyeztettek a tanítóképzési ügyosztályba, miáltal a
tanítóképzőintézeti tanárképzésnek az elemi tanítóképzőkhöz való kap-
csolata, a gyakorlati kiképzés nek az elemi képzőkre való vonatkozása
adminisztrativ is kifejezésre jutott.

Az 57313. sz. rendelettel elrendeltetett, hogy az 1905j6-iki év
kezdetétől számítottan az áll. tanító,(nő)képzőkben mindegyik, bármily
minőségben alkalmazott tanerő részéről a rendes tanítási órákon felül
hetenkint legalább négy félóra szentelendő a jelöltek gyakorlati kikép-
zésének olyképen, hogy ezen időnek egy része a jelöltek tanításának
meghallgatására, másrésze e tanítások előkészítésére s bírálatára, a
fentmaradó idő mintatanításokra fordítandó.

Ugyancsak ez ügyben adatott ki a 76096. sz. min. rendelet, mely-
ben egyelőre felmentetnek azok a mintatanítások alól, kik ezt kérik
s melyben további utasítások adatnak a jelöltek gyakorlati kiképzésére.

A 90076 sz. min. rendelettel elrendeltetett az I. osztályba felvett
növendékek zenei hallás ának megvizsgálása.

A 2472/1905. eIn. sz. min. rendelettel kiadatott az iskolai tanul-
mányi kirándulásokra és utazásokra vonatkozó szabályzat, melyben
megjelöltetik a tanulmányi utak célja, iránya, felügyelete, előkészítése,
ideje, a kisérő tanárok díjazása s a kirándulási alap bevételi forrása.

A 7200i. sz. rendelettel szabályoztatott a magyar nyelvnek a
nem magyar tannyelvű képzőintézetekben való tanítása. E rendelet a
kővetkező ügyek szabályozására terjed ki: tanmenet, órarend, tan-
könyvek, felvétel, tanfelügyelői látogatások, gyakorlóiskola,. képesítő
vizsgálatok, magyar nyelvtanár kirendelése államköltségen, fizetéskiegé-
szítés.wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Új szabál yzatot s szervezetet kapott az Országos Pedagogiai
könyvtár és Tanszer Muzeum. A tisztikarban, a tanácsban s a kültagok
sorában úgy az állami, mint a felekezeti tanítóképzőknek több képvise-
löjét látjuk. .

A 7798-1905. számu miniszteri rendelettel mindazon állami
tanító- és tanítónőképző-intézeteknél, ahol a gyakorlóiskola .eddig
csonka volt, mindenütt elrendeltetett a mindennapi iskola V-VI. osz-
tályának s a gazdasági irányú ismétlő iskolának életbeléptetése s ezen-
kivül az ismétlő iskolával kapcsolatban ifjusági könyvtár és ifjus ági
egyesület szervezése.

Az 1905. évi 20649. számú miniszteri rendelettel szabályoztatott
a magánúton készülő tanúlók különbözeti és képesítő vizsgálata.

A népiskolai tanítás szempontjából két rendelkezés válik ki, melyet
El helyen sem lehet emIítetlen hagyni: egyik az újzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAnépiskola i tanterv ki-
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bocsá jtása , másik - amiről már fentebb is szó volt - a tanítói szün-
idei tanfolyamoknak szabályzatilag történt szervezése.

Felekezeti képzőinkre vonatkozólag legyen szabad megemlítenem
a katholikus tanítóképzők tantervenek megerősítését s a katholikus tan-
könyvbiráló bizottság megalakítását; a katholikus Tanügyi Tanács folyó
évi február 27-iki ülésén a katholikus' tanító és tanítónőképzők vizsgá-
lati szabályzatával s a katholikus képző-intézeti tanárképzés ügyével

foglalkozott.
Az ev. ref. zsinati üléseken megállapították az ev. ref. egyház

közoktatásának szervezetét s ebben a tanító(nő)képzők helyzetet, a
képzőtanárok képesítését, az állandó igazgatói intézményt s az igazgató

tanács szervezését.
A Magyar Tanítók Otthonának nőnevelési osztálya Nagy László

előadása alapján a tanítónőképzőkbe való felvételI el foglalkozott 1905.
november 9-iki ülésén s e tárgyban több olyan határozatot hozott,
melyek e tanügyi és társadalmi szempontból egyaránt fontos kérdés
gyakorlati megoldását célozzák.

Mindkét évben - tehát úgy az 1904., mint az 1905. évben -
megtartatott a tanítóképző-intézeti tanárok 'szünidei tanfolyama.

Az 1904. évi szünidei tanfolyamon előadásokat tartottak: Dr. Pauer

Imre egyetemi tanár, a tanfolyam vezetője, kiQPONMLKJIHGFEDCBAa filoeo fia és pedaqoq ia

kapcsola tos t(ir ténetét adta elő; dr. Klupathy Jenő, műegyetemi tanárt
kinek előadási tárgya volt: "Válogatott fejezetek a kisér leti fizikából,

külö'niis tekintettel a fényelektromos jelenségekre"; dr. Kürschák József
egyetemi tanár, kinek előadási anyaga volt: "Részletek az egyenletek
elméletéből és azok geometriai alkalmazásából."

Az 1905. évi szünidőben a budapesti Pedagogiumban három hétre
terjedő, főleg gyakorlati irányú tanfolyam rendeztetett a gyakorlóisko-
lai tanítók részére. Ezen dr. Baló József, Láng Mihály és Nagy László
voltak az állandó előadók, de rajtuk kivül dr. Alexander Bernát, dr.
Ranschburg Pál s Györgyi Kálmán is tartottak előadásokat. Ugyanakkor
az Országos Magyar Királyi Mintarajziskolában és Rajztanárképző-
intézetben szintén 3 hétre terjedő tanfolyam volt a tanítóképző-intézeti
rajztanárok részére. E tanfolyamon' Lyka Károly, Nadler Róbert, Györgyi
Kálmán, Eber Lászlo, Nagy Sándor tartottak előadásokat. Julius 1-30~ig
a beszélő szervek anatomiája, fiziologiája, kórtana, a beszéd hibáinak
gyógykezelési módja s az ezzel kapcsolatos idegrendszer és érzékszervek
műkődése tárgykörében tartottak előadásokat dr. Sarbá Arthur egyetemi
magántanár és dr. Ranschburg Pál idegorvos.

A folyó évi nagy szünetben kézimunkatanfolyam fog tartatrii.
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Sztankó Béla
főtitkár.

Mélyen tisztelt közgyűlés! Ezekben voltam bátor beszámolni a
választmánynak két évi müködéséről s a tanítóképzés terén, vagy azzal
kapcsolatosan felmerült ujabb eseményekről.

Nincs egyéb hátra, minthogy egyesületünk ügyét további szíves
jóindulatukba ajánljam s kér.jem tiszteletteljes jelentésem tudomásul
vételét.

Budapest, 1906. május 31.

Tzsztelt Kózgyűlés!

A lefolyt 1904. és 1905-ikiegyesületi évben - az egyesületi választ-
mánynak elóterjesztett s általa jóváhagyott kimuta tások1 szerint· - sike-
rűlt a pénzügyi egyensúlyt fenntartani, hala a nm valtás- és közoktatásügyi
m. kir. míniszter úr által évenkint kiutalt 1600 koronányi államsegély-
nek és az 1905-iki rendkívüli közgyűlésnek, amelynek választási moz-
galma 331-re emelte fizető tagjaink számát. Ennek köszönhető, hogy az
egyesületi közlöny 1904·ben 17 ívet, 1905 ben 14 ívet adhatott tagjai-
nak többlet kent a füzetenkint megállapított 21/2 íven kivül, valamint az
is, hogy 1904 ben 700 kor., 1905-ben 1050 kor. volt forditható a köz-
lönyben megjelent cikkek honorálására. Fogadja kegyességeért a magas
mmiszrérium s fogadjék taggyűjtő buzgóságukért az illető egyesületi
tagok e hel ven is hálás köszönet ünket.

Példajuk követésére annyival nagyobb szükségünk lesz ezentúl,
mert azóta, sajnos. megin fogy tunk, a nyomdaköltségek emelkedése
pedig közlönvünk kiadását is tetemes drágulással fenyegeti.

• Ily körűlméryek köz ött nem hogy a terjedelem növelésére gondol-
hatnán-, hanem már a Jelenlegi állapot fenntartása céljából is a tagsági
díjak pontos befizetésére es a legnazyobb takarekossagra van szükség,
ha a folyó évre vonatkozó - a valasztmany január 29·iki üléséri jóvá-
hagv ott - költségvetést'' meg akarjuk valósítani.

Felemlítem még, hogy dr Hermann Antal tagtársunk 200 koronás
alapitvanya 1893. óta takarékpénztárban kamatozik s György Aladár
elhunyt nagynevű tagtársunk meg halala után sem feledkezett meg az
egyesületről, mert ez utóbbinak 200 korona jutott az örökösök útján a
hagyaték ból. Áldassék ezért is emléke!

Végű! a t. Közgyűlésnek sziv es figyelmébe ajánlva az egyesület
által a kwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAolozsvári Tanítók Házába n létesítendő Szoba-a lapítványt, még
arra kérem; hogy az alábbi szám adásokat megvizsgáltatrii s nekem a
fölmentvényt megadni kegyeskedjék

Budapest, 1906 május hó 29-en.

II.lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Pénztári jelentés.

1 L. "M. Tanítóképző" 1906. 111. és 1906. 139. l.
2.L. "M. Tanítóképző" 1906. 140. 1.

Horuay Ede.
egyes. pénztáros.
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.A lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA"Tanítóképző-Intézeti Tanárok Országos Egyesülete"
bevételeinek és kiadásainak kimutatása az 1904-ik évről.

Bevételek:

1. Áthozat az 1903 ik évről
2. Államsegély 1904-re _
3. Tagsági 'dijak 1901-rewvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1902-re
1903 ra
1904·re
1905-re

4. A "M. Tanítóképző" kiadójától szerkesztői tisztelet-
dij fejében 600" "

5. Takarékpénztárí időleges kamatok 39 " 69 "

. Összesen 4926 kor. 70 fill.

35 kor. 03 fill.

1600 "
14 kor. 70 fill,
79

"
50

"689
"

93
"1787

"
85

"80
" "

2651
"

98
"

Kiadások:

1. A "M. Tanítóképző" 1904. évi kiadása _

2. A" " "" 17 ívtöbblete
3. Nyomtatványok _ _
4. Irói díjak 1904-re _
5. Szerkesztő tiszteletdija 1904-re
6. Főtitkár " "
7. Pénztáros " "
8. Szerkesztői, titkári és pénztárkezelési apróbb

kiadások ___ 102 " 27 "
9. Vegyesek __o __o •• _ 51" 08 "

10. Pénztári készlet mint átvitel 1905-re 36 " 98 "

Összesen ___ 4926 kor 70 fill

Az egyesületnek kétszáz (200) kor.-nyi alaptőkéje az
12. óta esedékes kamattal együtt takarékpénztárban van

1977 kor.

816 "
345 "
697 "
600 "
200 "
100 "

22 fill.

"
95 "
20 "

"
"
"zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Jegyzet
1893. április

elhelyezve.

Budapest, 1904. december 1.QPONMLKJIHGFEDCBA
H ornay Ede,
egyes. péztáros.

. Az egyeslilet 1904. évi szamadásait az 1-403. tételek alatt át-
vizsgáltuk, a bevételeket 4926 kor. 70 fillérben, a kiadásokat 4889 kor.
72 fillérben s így az 1904 évi pénztári maradékot 36 kor. 98 fillérben
feltüntetve, helyeseknek es a nyugtatványokkal megegyezőknek találtuk.

Bu dapest, 1905. január 23.

Bntenoinder Miklós s. k. Peres Sándor s. k.

a bizottság tagja. a pénz. vizsg. bizotts .. elnöke.

Miklós Gergely s, k.

a bizottság tagja.
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A "Tanítóképző-Intézeti Tanárok Országos Egyesülete"
bevételeinek és kiadásainak kímutatasa az 1905. évről.

Bevételek:

1. Áthozat az 1904-ik évről
2. Államsegély 1905-re
3. Tagsági díjak 1898-ra

1899-re
1903·ra
1904-re
1905-re
1906-ra _

36 kor. 98wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAnu
1600 "

8 kor. - fill.
6

"
40

"18
"

20
"575

"
77

"1983
"

76
"24

"
;, 2616

"
13

"
5. A "M. Tanitókepző" kiadójától szerk. tisztelet díj

fejében ___
4. Takarékpénztári időleges kamatok _

ÖsszesenaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA4891 kor. 54 fill.

600 "
38 " 43 "

Kiadások:

1. A "M. Tanítóképző" 1905. évi kiadása _
2. A ". " "" 14 ívtöbblete a 48 K
3. Nyomtatványok _ _
4. Irói dijak 1905-re ~__ _ _
5. A szerkesztő tiszteletdija 1905-re _.. _
6. A főtitkár " " ___
7. A pénztáros " " _ _
8 Szerkesztői, titkári és pénztárkezelési apróbb ki-

adások ~__ 41 " 86
9. Vegyesek 3-1" "

10. Pénztári készlet mint átvitel 1906·ra 47 06 "
Összesen 4891 kor. 54 fill.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Jegyzet. Az egyesületnek kétszáz (200) kor.-nyi alaptőkéje az 1893.
ápr. 12. óta esedékes kamattal együtt, takarékpénztárban van elhelyezve.

Budapest, 1905. december hó 31·én.

1992 kor. 48 fill.
672

" "157 '" 39
1049

"
75

600
" "200
"100
" n

,
Horoay Ede,
egyes. pénztáros.

Az egyesület 1905. évi számadásait az 1-403. tételekig bezárólag
átvizsgálva, a bemutatott eredeti okmányokkal összehasonlítottuk s a
feltüntetett 4891 kor. 54 fillér bevételt, a 4844 kor. 48 fillér kiadást
és a 47 kor. 06 fillér ipénztári maradványt helyesnek találtuk.

Kelt Budapesten, 1906. január 29.

Bittenbinder Miklós s. k.
:po bizotts. tagja.

Miklós Gergely s. k.
a bizotts. elnöke.

Kolumbán Samu s. k.
a bizotts. tagja.
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A "Tanítóképző-Intézeti Tanárok Országos Egyesülete"
bevételeinek és kladüsaínak előirányzata az 1906-ik évre.

(Elfogadtatott a választmánynakwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAf. é. január 29-én tartott ülésén.)

Bevételek:

1. Áthozat az 1905-ik évről ___
2. Államsegély 1906-ra _ _
3. Folyó évi és hátralékos tagsági dijak _
4. A "M. Tanítóképző" kiadójától szerkesztői tisztelet-

dij fejében 600 "

5. Takarékpénztári időleges kamatok 20 "

Összes.enaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA4517 kor.

47 kor. 06 fill.

2000 "
1850 "

"
"

"

06 fill.

Kiadások:

1. A "M. Tanítóképző" 1906-ik évi kiadása 2000 kor. - fill.
2. A "M. Tanítóképző" 1905-ik évi 10 ívtöbblete . 480 "
3. Nyomtatványok 300""
4. Írói díjak 1906-ra _ 500""
5. Könyvtárra .. 200""
6. Szerkesztő tiszteletdíja 1906-ra 600""
7. Főtitkár tiszteletdíja 1906-ra 200." "
8. Pénztáros tiszteletdiia 1906-ra 100 "
9. Szerkesztőségi, titkársági és pénztárkezelési

apróbb kiadások 90 "
1O. Vegyesek 40 "

11. Pénztári maradvány mint átvitel 1907-re o. 7" 06

Összesen 4517 kor. 06 fill.

"

"
"

Budapest, 1906. január hó l-én.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Horvay Ede
egyes. pénztáros.

Jegyzőkönyvek.

1. Jegyzőkönyv.

Felvétetett a Tanítóképző-Intézeti Tanárok Országos Egyesületének Budapesten tartott
IX. közgyüléséról.QPONMLKJIHGFEDCBA

I, Előértekezlet 1906 . Junius 3-án .

Jelen vannak Peres Sándor elnöklete alatt : dr. Baló József (Buda-
pest), Balázs Béla (Déva), Dekány Mihály (Csáktornya), Farkas Sándor
(Budapest), Gerencsér István (Kolozsvár), Horvay Ede (Budapest),
Kolumbán Samu (Budapest), Köveskuti Jenő (Pápa), Nagy László (Buda-
pest) Molnár Oszkár (Budapest), Németh Sándor (Pápa), Miklós Gergely
(Budapest), Orosz István (Debrecen), Pasnáry Győző (Csurgó), Papp
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József (Sopron), Pethes .János (Léva), Répay Dániel (Kolozsvár), Sarudy
Otto (Pápa), Scherer Sándor (Baja), Svarba József (Léva), Szőllósy
István (Arad), Sztankó Béla (Budapest). Hodossy Béla (Sárospatak),
dr. Vangel Jenő (Budapest) egyesületi tagok; mint vendégek: Köveskuti
Jenőné, Orosz Magdolna stb.
, 1. Elnök az ülést megnyitván, szivesen üdvözli amegjelenteket.

(Eljenzés.)
2. Németh Sándor titkár előterjeszti a közgyülés tárgysorozatát,

mely szerint, minthogy Sáfrány Lajos (Nagyvárad) nA lélektan tanítása
8 tanító(nő)-képző-intézetben" C. előadását nem tarthatja meg, a választ-
mánytói javasolt programm a következő:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

:Júnz'us 4-én délelőttQPONMLKJIHGFEDCBA9-I.

1. Elnöki megnyitó.
2. Megemlékezés Zirzen Janka tiszteleti tagról. Előadó Wollrnann

Elma (Pozsony). •
3. A tanítójelöltek gyakorlati kiképzése különös tekintettel a

szaktanárok elfoglaltatására s közreműködésére. Előadó
Boga Károly (Déva).

Délután 3-6.

1. Tisztviselői jelentések.
2. Tisztviselők és választmányi tagok választása.
3. Az alapszabályok módosítása. Előadó Farkas Sándor (Budapest).
4. Indítványok : a j A Magyar Tanítóképző kibővítése. Előterjeszti

Eber Rezső (Csurgó).
bJ A segédtanárok helyzete. Előterjeszti Németh

Sándor (Pápa).
c] A gyakorlóiskolai tanítók helyzete. Előterjeszti Hajtmari

Pál (Déva).
dJ A tanítók továbbképzésének irodalmi eszközei (választ-

mányi javaslat).
ej Az ifjusági könyvtárbizottság szervezete (bizottsági

javaslat).
Az előértekezlet li. tárgysorozatot változtatás nélkül elfogadja.
3. Elnök jelenti, hogy a vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter

úr a rr aga személyének közgyülésünkön leendő képviseletévei Sebestyén
Gyula kir. tanácsos úr őnagyságát, az országos közoktatásügyi tanács
titkárát, az áll. tanítóképzők szakfelügyelőjét bízta meg. Örvendetes
tudomásúl szolgál.

4. Kiküldetik a közgyülésen megválasztandó tisztviselőket és választ-
mányi tagokat kijelölő bizottság; tagjai Scherer Sándor elnöklete alatt:
Papp József, Szőllősy István, Sztankó Béla, Farkas Sándor, Orosz István.

5. Kiküldetik a pénztárvizsgáló bizottság; tagjai Pethes János
elnöklete alatt: Hodossy Béla, Dékány Mihály, Köveskuti Jenő.

6. Németh Sándor titkár jelenti, a j hogy egyesületünkbe való be-
'lépésre az utolsó választmányi ülés óta jelentkeztek: Nagy Vilmos
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(Debrecen) tképzói tanár" Quint József (Budapest) tképzói tan-jelölt,
Bizell Margit (Budapest) és Lechotzky Róza (Budapest).

Az előértekezlet a jelentkezetteket örömmel igtatja rendes tagjai
sorába.

JelentizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAb) hogya határozati javaslatok és a pénztári jelentés ki-
nyomatva a tagok rendelkezésére áll. Szolgál tudomásúl,

Jelen vannak Peres Sándor elnöklete alatt: Sebestyén Gyula kir.
tanácsos, mint a nagym. vallás- és közokt. m. kir. miniszter úr szemé-
lyenek képviselője; dr. Baló József (Budapest), Balogh Kálmán (Sáros-
patak), Boga Károly (Déva), Balázs Béla (Déva), Belányi Tivadar'
(Pozsony), Bittenbinder Miklós (Budapest), Csepreghy Endre (Félegyháza),
Dékány Mihály (Csáktornya), Dittert Ferenc (Csurgó), Dreisziger Ferenc
(Kalocsa), Éber Rezső (Csurgó). Farkas Sándor (Budapest), Folenta Lajos
(Csurgó), Fülöp Áronné (Bpest), Gerencsér István (Kolozsvár), Guzsvenitz
Vilmos (Esztergom), Hajtman Pál (Déva), Haus Irma (Budapest), Hodossy
Béla (Sárospatak), Horvay Ede (Budapest), Karsay Jolan (Gyár), KatonánéwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Thuránszky Irén (Budapest), Kirchmayer Győző (Znióváralja), Kirchner
Béláné (Budapest), Kolbai Arnoldné (Pozsony), Kolurnbán Samu (Buda-
pest), Köveskuti Jenő (Pápa), Kovács János dr. (Budapest), Lubinszky
Emilia (Budapest), Marcelly Kornél (Budapest), Miklós Gergely (Budapest),
Mohar József (Csurgó), Molnár Oszkár (Budapest), Nagy László (Buda-
pest), Nagy Vilmos (Debrecen), Németh Sándor (Pápa), Orosz István
(Debrecen), Papp József (Sopron), Pasnáry Győzó (Csurgó), Párvy
Endre (Znióváralja), Peth es János (Léva), Quint József (Budapest), Répay
Dániel (Kolozsvár), Ruppenthal Lajos (Györ), Sarudy Ottó (Pápa), Scherer
Sándor (Baja), Slajchó Mihály (Eperjes), Szóllósi István (Arad), Sztankó
Béla (Budapest), SztodolnikTános (Félegyháza), Svarba József (Léva),
WoIlmann Elma (Pozsony) egyesületi tagok; továbbá mint vendégek:
Köveskuti Jenőné, Macskásy Sándor, Orosz Magdolna, Székely Károly, stb.

1, Elnök az ülést megnyitván, meleg hangon üdvözli az egybe-
gyülteker es Sebestyén Gyula kir. tanácsos urat, a tagok lelkes éljenzése
közt mond köszönetet s igéri, hogyagyülés lefolyásáról hű képet fog
a nagym. miniszter úr elé tárni.

2. Elnök indítványára a közgyülés táviratban üdvözli gróf Apponyi
Albert vallás- és közoktatásügyi m. kir. nuniszter úr ónagyméltóságát,
dr. Neményi Imre min. osztály tan. urat és Péterfi Sándort, az egyesület
tiszt. elnökét,

Peres Sándor,

elnök.

K. m. f.

Hitelesítik:
Bittmbinder Mzklós, Farkas Sándor.lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

II. Jegyzőkönyv.

A közgyülés jegyzőkönyve 1906. június 4-én.

Jegyezte:
Balázs Béla .
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3. Elnök tartalmas megnyitó beszédében a pedagógiai irodalom
műveléséről és a tanárság purítán jelleméról - mint nemes hagyomá-
nyokról szólván felújít ja néhaizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBADezső Lajosnak egyesületünk erdemes
alelnökének emlékezetét.

4. Elnök felkérésére Wollmann Elrna felolvassa Zirzen Janka
tiszteleli tagrólírott megemlekezését.

A jelen levők mély megilletődéssel hallgatták a szeretet és kegyelet
hangján szóló megemlékezést s végűl az elnök hálás köszönetet mondott
érte a felolvasónak.

5. Scherer Sándor indítványozza, hogy az idő előhaladottsága
miatt az elfogadott tárgysorozatot egyfolytában, déliwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAszünettet való meg-
szakítás 'nélkül tárgyalja végig a közgyü.és. A közgyülés az indítványt
elfogadja.

6. Ugyancsak Scherer Sándor. mint a kiküldött jelölő bizottság
elnöke 'jelenti, hogy új tisztviselőkűl a következőket jelölték : elnöknek
Peres Sándort, alelnököknek: dr. Baló Józsefet, Guzsvenitz Vilmost,
Katonáné Thuránszky Irént, Orosz Istvánt, szerkesztőnek : Farsas
Sándort, főtitkárnak: Stepankó Albertet, titkárnak : Ribiczey Erzsébetet,
pénztárosnak : Horvay Edét, Az eddigi 66 választmányi tag helyett az
alapszabályok újabb rendelkezése szerint 72 lesz ezután és a jelölő-
bizottság dr. Baló József, Farkas Sándor, Guzsvenitz Vilmos, Peres
Sándor és Stepankó Alben helyett, akik úgyis tagjai viselt hivataluknál
fogva a választmánynak, a dévai testület körlevelének egyik pontjára
való tekintettel Balázs Béla, Gerencsér István, Hajtman Pál, Pataki
Vilmos és Svarba József tagokat ajánlja választmányi tagságra. A köz-
gyülés a jelentést tudomásúl veszi

7. Boga Károly inditványozza, hogy az egyesület avisszavonuló
két vezető tisztviselő: Nagy László és Sztankó Béla iránt mutassa kt
nagyrabecsülését és háláját úgy, hogy Nagy Lászlót tiszteletbeli örökös
szerkesztőnek, Sztankó Bélát pedig tisztelelbeli örökös főtitkárnak
válassza meg.

A kezgyűlés ezt az indítványt a 'választás után tárgyalja.
8. Elnök Bittenbinder Miklóst és Farkas Sándort a jegyzőkönyvek

hitelesítésére, Boga Károlyt pedig előadásának megtartására kéri fel,
9. Boga Károly előterjeszti nA tanítójelöltek gyakorlati kiképzése

különös tekintettel a szaktanárok elfoglaltatására s közreműködesére"
c. javaslatát. '

A javaslatban foglaltak fölött élénk és mélyreható vita indúl meg,
melyben részt vesznek: Scherer Sándor, dr. Baló József, Dreisziger
Ferenc, Répay Dániel, Nagy László, Kolumbán Samu, Szőllősi István,
Miklós Gergely, Mohar : József, Pethes János, Hajtman- Pal, Belányi
Tivadar, Hódossy Béla és dr. Kováts János tiszteletbeli elnök, kit a
közgyülésen való megjelenésekor az elnök szíves szavakkal üdvözölt.
A kérdés fonrosságához illő komoly és minden' oldalú megvitatás és
Boga Károly zárószava után az elnök előadónak szíves köszönetet
mond s a közgyüíés a következő határozatot hozza:

a) kivánatos, hogy a gyakorlati kiképzés fokozottabba tevése
céljából a mai gyakorlóiskola az elemi népoktatás minden tagozatával
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kibővittessék. u. m. ismétlő iskolával, ifjusági könyvtárral és ifjusági
egyesülettel.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

b) a tanítóképzői szaktanárok a gyakorlati kiképzésben a következő
módon vegyenek részt: tárgyalják le tantárgyuk módszerét, vegyenek
részt a. jelöltnek a gyakorlati tanításra való előkészítésében. legyenek
ott a jelöltek tanításán és a birálaton ;

e) a szaktanároknak a gyakorlóiskolában való tanítását a közgyülés
nem tartja szükségesnek;

d) a nagyméltóságú vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter
úrtól a tanitóképzői összes szaktanárokra kötelezően elrendelt heti 2
gyakorlóiskolai óratöbblet mint rendes óra számíttassék be a heti 18
órába.

10. Elnök az ülést 10 percre felfüggeszti, hogy a szünet alatt a
tisztviselők választása megtörténhessék. Szavazatszedő bizottságnak. ki-
küldetik Boga Károly elnöklete alatt: Szőllősi István, Gerencsér István
és Balázs Béla.

A szabályszerűen megejteu választás eredménye: elnök lett egy-
hangú választással : Peres Sándor; alelnökök: dr. Baló József, Guzsvenitz
Vilmos, Katonáné Thuránszky Irén és Orosz István. Szerkesztő : Farkas
Sándor; főtitkár: Stepankó Albert; titkár: Ribiczey Erzsébet; pénztáros:
Horvay Ede.

Szünet után.
11. A megválasztott új tisztviselők helyüket elfoglalván, nevükben

Peres Sándor elnök köszöni meg a közgyülésnek a bizalmat.
12. Dr. Kovács János tiszteletbeli elnök indítványozza, hogy a

közgyülés Nagy László és Sztankó Béla távozása miatt érzett sajnál-wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
kezásat a jegyzőkönyvben is fejezze ki. Elnök előterjeszti a választmány
javaslatát, mely szerint a közgyülés válassza !ISZt. tagul Nagy Lászlót
b úgy Nagy Lászlónak, mint Sztankó Bélának egyesületi életünkben
szerzett kiváló érdemeit iktassa jegyzőkönyvbe és fejezze ki nekik hálás
köszönetét. A közgyülés a javaslatot magáévá teszi.

13. Dekány Mihály jelenti, hogya kiküldött bizottság a pénztáros
jelentését átvizsgálta s mindent a legnagyobb rendben talált. A köz-
gyűlés a jelentést köszönettel tudomásúl veszi s pénztarosnak a fel-
mentest megadja. ..

14. Az idő előrehaladottsága miatt a többi tisztviselő jelentését a
közgyülés felolvasottnak tekintve, .tudomásúl veszi.

15. Elnök inditvanyozza, hogy mivel a tárgysorozatot nem lehetne
a kivánt alapossággal végig tárgyalni, a következő 2 pontot: Az alap-
szabályok módosítása. A tanítók továbbképzésének irodalmi eszközei
- vegyük le a napirendről. A közgyülés az indítványt elfogadja.

16. Éber Rezső előterjeszti "A Magyar Tanítóképző kibővítése"
c. javasIatat

A közgyülés helyesli, hogya módszertani cikkek bő helyet foglal-
janak el közlönyünkben s amennyiben anyagi erőnk engedi, szivesen
látja, ha ebből a célból a lap kereteit tágíthatjuk.



17. Németh Sándor előterjeszti "A segédtanárok helyzete" c.
előadói javaslatát.

Mohar :József hozzászólása után a közgyülés a következő hatá-
rozatot hozza:

1. A Tanítóképző intézeti Tanárok Országos Egyesülete azzal a
kéréssel járuljon a nm. valláso. és közoktatásügyi m. kir. miniszter úr elé:
szüntesse meg a tanítóképző-intézeti segédtanári intézményt s teremtse
meg a tanítóképzők tanárainakwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAil. középiskolák tanáraival való egyen-
rangúságát már a .szolgálat kezdetén is.

2. Kéreimezze egyesületünk, hogy ezentúl megbízott segédtanárok
egyáltalában ne alkalmaztassanak.

18. Hajtman Pál előterjeszti "A gyakorlóiskolai tanítók helyzete"
c. előadói' javaslatát. Előadásában .a következő 3 pontot hangsúlyozza
főként:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa) a gyakorlóiskolai tanítók már képzésük és képesítésük alapján
határozottabban és teljesebben vonassanak be a tanítóképzői tanári
testületbe; b) a mai helyzetükkel jaró munka oly nagy terhet ró rájuk,
hogy az azoq való könnyítés feltétlenűl kivánatos ; e) rendezzék fize-
tésüket és pedig úgy, hogy a tanítóképzői tanárokkal egyenlő fizetést
élvezzenek. '

A kifejlődött élénk vitában részt vettek: dr. Kovács János, Boga
Károly, Mohar József, Nagy László, Sztankó Béla,

. A javastatra vonatkozólag határozza a közgyülés, hogy méltányos-
nak tartja, hogy a gyakorlóiskolai tanítók is olyan fizetést élvezzenek,
mint a tanítóképzői tanárok; előadó javaslatának azt a pontjait azonban,
mely a gyakorloiskolai tanítók elméleti kiképzésére s a tanári CÍm el-
nyerésére vonatkozik s amelyik a tanítójelöltek gyakorlati kiképzésével
függ össze: behatóbb megvitatás végett a választmány elé utasítja és a
jövőben előterjesztendő javaslatként okadatolással együtt kinyomat ja és
a testületeknek megküldi.

19. A napirendrőllevett pontokat a közgyülés a választmány
elé utasítja.

20. Németh Sándor titkár jelenti, hogy Árányi Antal táviratban
üdvözölte a közgyülést. Örvendetes tudornásúl szolgál.

21. Papp József kéri a közgyülést, hogy 2 év múlva Sopronban
gyüljék össze, mivel a soproni ágo ev. tanítoképző akkor ünnepli 50
éves fennállását. Biztosítja az egyesületet, hogy úgy a soproni tanári-
testület, mint a nagy közönség részéről a legmelegebb fogadtatásban
lesz része. A közgyülés köszönettel elfogadja a szíves hangú meghívást.

22. Elnök köszönetet mond: -,QPONMLKJIHGFEDCBA

a j Sebestyén Gyula kir. tanácsos úrnak az őszinte és jóakaratú
érdeklődésért. mellyel a közgyülés egész lefolyását figyelemmel kisérni
szíves volt; .

b) Józsa Mihály úrnak, a Tanítók Ferenc József-Háza gondnokának
a terem készséges átengedéséért;

e) dr. Van gel Jenő pedagógiumi tanár úrnak, hogy kedvező alkal-
mat adott a Tanszermuzeum meglátogatására.

408
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d)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBACsaszny Valér nyug. ezredes úrnak azért, hogy az előértekezlet
után földrajzi szemtéltető eszközeit ismertette és

e) Miklós Gergely tanár úrnak a legújabb fizikai szemléltető esz-
közök bemutatásáért.

Peres Sándor

elnök.
Jegyzette:

Balázs Béla .

Hitelesítik:

Bútenbz'nder Mz"klós. Farkas Sándor.wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

* * *

A Tanítóképző-Intézeti Tanárok Országos Egyesületének IX. rendes

közgyülése távirattal üdvözölte gróf Apponyi Albert vallas- és köz-

oktatásügyi magyar kir. miniszter urat s erre az üdvözletre a miniszter

úr ő Excellenciája a következő levelet intézte az egyesület elnökségéhez :

Nagyságos Peres Sándor állami tanítóképző-intézeti igazgató úrnak,

Budapest. Tisztelt Elnök Úr! A Tanítóképző-Intézeti Tanárok Országos

Egyesületének kilencedik rendes közgyülésén egybesereglett 'képző-

tanárok nevében kifejezett meleg üdvözletéért, kérem fogadja és tolrná-
csolja őszinte köszöneternet. Őszinte tisztelettel vagyok híve Budapest,

1906. junius hó 7-én ANJOnjZ.

*
Ugyancsak a közgyülésnek táviratí üdvözlésére vonatkozó köszönő

levél érkezett Peres Sándor nevére az egyesület hajdani nagyérdemű és

szeretett elnökétől, Peterfy Sándortól is. E levél általános érdekű része

a következő :

Kedves Barátom I Fogadd közgyülésünk nevében is a felőlem való

szives megemlékezésért az én hálás köszönetemet kegyesen. Mindenkor

nagy gyönyörűséggel emlékezem vissza a tanítóképző-intézeti tanárok

egyesületi életében folytatott ama munkára, amelyben még én is részt

vehettem s még ma is rendesen figyelemmel kisérem a Ti nemes fára-

dozásaitokat. Legyen Isten áldása szent munkátokon! Neked, Kartár-

sainknak s Szeretteink nek Istentől minden jót kivánván, maradtam kar-

társi üdvözlettel Pozsony, 1906. junius 11-én öreg hived s barátod

Péterfy Sándor.

Magyar Tanltóképzö. 28
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IR zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAODA LOM.

Könyvismertetések.

Néptskotaí nevelés- és oktatástan. Irta:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBADr. WeszeLy 0dö·1Z.

A tanítóképző intézeti új tanterv a már meglevő tankönyvek átdolgozását,
vagy új könyvek írását tette szükségessé. E szükségletnek akart meg-
felelni Weszely népiskolai nevelés- és oktatástana által és itt már előre
jelezhetem, hogyanépiskolai tankönyvi irodalomnak nagy szolgálatot
tett, mert könyve e téren határozott haladást jelent. Mindenek előtt dicsé-
rőleg kell kiemelnem, hogy könyve választékos, irodalmi nyelven van írva
s folyékony és kellemes olvasmány. Ez nagy előny, mert némely régibb
könyvünk az irodalmi mértéket alig üti meg. Másik előnye a könyvnek,
hogy mint az előszóban is mondja, a modern pedagógia álláspontján áll.
Ez más szavakkal azt jelenti, hogy ismeri a Herbart nevéhez fűződő
mozgalmat és befolyása alatt áll, ámbár óhajtottam volna, hogy ha még
erélyesebb en és következetesebben állott volna emez álláspont szolgá-
latába. Harmadik előnye az, hogy főleg az oktatástanban számos haszon-
talan, fölösleges salIangot mel1őz, mert nekünk egy mentől rövidebb,
kevés szabályt tartalmazó gyakorlati irányú elméletre van szükségünk.
"Nincs praktikusabb, mint egy jó elmélet", de az ilyen elmélet nem tar-
talmaz phrasisokat és predikatiókat, hanem megvilágítja az utat, melyen
járnunk kell. E tekintetben még többet tehetett volna a szerző, könyvét
tetemesen rövidebbre szabhatta volna, tömöttebb. minden ismétlést
kerülő stílus által. Igy amint van, a harmadik osztályban heti 2 órában
alig lehet elvégezni. A könyv első része a népiskolai nevelést tárgyalja
az 53.lapig. Tekintve, hogy abból kell kiindutnunk, hogy növendékeink
a II. osztalyban a lélektannal együtt a neveléstan főbb szempontjait meg-
tanulták, a Ill. osztályban mintegy bevezetésül és lehető rövidséggel az
iskolai nevelés (rendtartás) feladatai, a tanító nevelő munkásságát kell
ismertetnünk, azért is a könyv emez első részét vagy át kellene dolgozni,
vagy amint magam is szándékszem tenni, a Il. osztályban kell használni
a lélektan befejezése után. A neveléstant .4 pont alatt tárgyalja: 1. a
fegyelmezés, 2. a fegyelmezés eszközei, 3. a fegyelmező eljárás mó djai,
4. az akarat nevelése (irányzó fegyelem). Itt a 4. pont nem illeszkedik'
be a sorba, triert az előbbi 3 is mind az akarat nevelése. Vagy követ-
kezeresen kell "a Herbart-féle szempontot alkalmazni és a nevelésben a
Regierungot (kormányzás, rendtartás) a Zuchttól (fegyelmezés) megkülön-
böztetni, vagy véleményem szerint ezt az egész megkülönböztetést,
melynek gyakorlati értéke alig van és melyet növendékei nk meg sem
érthet nek, egészen el kell ejtenünk. Herbart rendszerének ereje nem az
erkölcsi nevelésről szóló tan ban rejlik.

A könyv második része a 60-172. lapon az általános .tanítástant
foglalja magában. Ezen a téren aratta a Herbart-féle pedagógia legnagyobb
diadalait, mert kiindulva azon meggyőződésből, hogy az erény tanítható
(ezen fordul meg az egész kérdés), az egész tanítást sokkal nagyobb
mértékben mint eddig tették, az erkölcsi nevelés, eszközévé avatta.
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Tudták ugyan mindíg, hogy lehet a tanítással a szívre hatni, de ne
feledjük, hogy még legujabb íróknál is a tanítás és értelmi nevelés
majdnem azonos fogalmak és még korántsem tört magának utat az a,
meggyőződés, hogy a tanítás = erkölcsi nevelés. Nagy előnyére válnék
a könyvnek, ha e rész tetemesen megrövidittetnék, Főleg a tanítás mód-
szeréről szóló fejezet túlságos terjedelmes és ismétléseket tartalmaz, ami
zavarólag hat. Elég lett volna a tanítás általános szabályai gyanánt
csupán a formális fokok elm életét előadni, hisz ez ma már közkeletű
igazság és ebbe beleszőni minden tudni valót. Így ez a dolog 2-szer
fordul elő az 56. és 70. pontban, a tanalakokról szóló tant, mint mellékes
dolgot a nyomtatásban is ilyennek kellett volna fe1tüntetni. Szerző mindezt:
jól tudja, de úgylátszik habozott a régi tankönyvek módszerétől teljesen
eltérni. Ellenben, igen helyesen, volt bátorsága a tanítás elveiról szóló
phrasisokat, melyek a régibb tankönyvekben tetemes helyet foglalnak
el, elvetni. Magam ugyan nem a formális fokokról való tant, hanem a
tananyag kiszemelésére és el rendezésére vonatkozó elveket tartom leg-
fontosabbaknak, de belátom, hogy e téren szerzőnek bizonyos tartózko-
dást kellett tanusítania, mivel vitás kérdésekről van szó. Nagy dicsérettel,
kell kiemelnem, hogy részletes tanmenetek szerkesztésére, időbeosztásra,
órarend készítésre, osztatlan iskola kezelésére kellő és elegendő tájékoz-
tatást nyujt.

A könyv Ill. része az egyes tantárgyak módszertanát tartalmazza,
Itt a beszéd- és értelemgyakorlatok és a magyar nyelv kellő részletes-
séggel van feldolgozva, a többi tantárgy csak vázlatosan. Azt óhajtanárn,
hogya részletes módszertant egy új kiadásban oly terjedelemben dolgozna
ki, hogy az a IV. osztály számára is elegendő volna és miután ma egy
ember valóban nem lehet minden tudományban otthonos, néhány szak-
ember segítségét venné igénybe. Igya könyv erésze a IV. osztályban
is használtatnék és el volna kerülve az a veszély, mely rnostarn tan-
tervünk szerint fenyeget, hogy t. i. a szaktanárok ellentétbe juthatnak
egymással és az általános tanítástan elveivel. _

Mindeme megjegyzések azonban korántsem akarnak levonni semmit
a tankönyv érdeméből, Örömmel üdvözlöm azt és azt hiszem mindazok,
kik a modern pedagógia álláspontján állanak, szivesen fogják azt használni;
azt hiszem azonban, bár lehet, hogy tévedek, hogy megjegyzéseim tekin-
tetbe vétele egy jövő kiadás alkalmával, mely minél előbb következzék
is be, a könyvnek használhatóságát tetemesen emelni fogják.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Dr. Málna t' Mz"hály.lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Olvasókönyv az elem i népiskolák II., Ill., IV., V.' és ,VI.
osztálya számára. Szerkesztettek: Havas István, Peres Sándor és Posa
Lajos. Mühlbeck Károly rajzaival. Kiadja: Singer és Wolfner,
Andrássy-ut 10.

"Ezen olvasókönyvsorozatot első sorban is kedvezően jellemzi
az, hogy azwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAúi elemi népiskolai tantervnek és utasításnak megfelelően,'
az olvasmányai mind abból a körből vannak vé ve, amely kört a
beszéd és értelemgyakorlatok megjelölnek.
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Az olvasmányok alkalmazkodnak merev modorosság nélkül is,
a tanítás ama középpontjaihoz és köreihez, amelyeket a beszéd és érte-
lemgyakorlatok tanítása céljaként az új tanterv kijelöl.

Ezeknek tárgyi köreiben mozognak az olvasókönyv prózai és költői
formában- írt olvasmányai. melyek egy része tiszta, leszűrt tartalmú
népmese; más része pedig kiválóbb íróink tollából való mese, kisebb
elbeszélés vagy költemény.

A tartalom egy jókora részét eredeti magyar állat- és népmese
szolgáltatja. Es pedig a magyar népmese irodalom legkiválóbb képviselői-
nek tollából. Így: meséket találunkzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBASebők ZsigmondtóI, Pósa Lajostól,
Benedek Elektől és még többektől.

A mesék gonddal vannak összeválogatva s lehetőleg mind olyanok,
melyek egy-egy erkölcsi tanúságot vagy tapasztalati igazságot érzéki-
tenek meg.

Az úgynevezett erkölcsi elbeszéléseket illetőleg pedig a szerzők
igen helyesen szakítottak azzal a régi sablonos módszerrel, hogy az
erkölcsi tanúságokat mintegy különállóan az elbeszélésről érzékítik meg,
illetve vonják le, amikor is a gyermek elveszíti elméjében az érdeklődés
fonalát, a mese befejeztével eléje tálalt erkölcsi célzat iránt - hanem
igenis szelíden, szinte észrevétlenűl, magának az elbeszélésnek keretében
ültetik el a gyermeki lelkekben a jóság, tisztelet, szeretet eszményeit.

Az egyszerű erkölcsi fogalmak érzékítésére szolgáló olvasmányok
is amellett, hogy mind előkelő irodalmi színvonaion állnak és így a
gyermek szépérzékére fejlesztőleg hatnak; amellett ezekben az írók tel-
jesen leszállnak a kis gyermek gondolatvilágába, szóval azt az utat
választják, melyen legkönnyebben oda lehet férkőzni a gyermek egy-
szerű, naiv lelkéhez: ahhoz a lélekhez, melyet annak, aki akadémiai
vizsgálódással akar odaférkőzni, lehetetlen megérteni, de megtalálni is
nagyon nehéz."

Átolvasva Havas Istvánnak, Peres Sándornak és Pósa Lajosnak
négy kötetből álló művét, teljesen osztozunk a hivatalos bírálatnak fen-
tebb előadott véleményében. Es valóban el kell ismernünk, hogy e
csinos külsejű, vonzó kiállitású könyvsorozat általában megvalósította
mindazt. amit a tanterv és az utasítás a magyar nyelvi oktatás elébe
célúl kitűzött,

Képviselve van ugyanis e műben nemcsak a népiskolának minden
ágazata, de képviselve vannak legjobb költőink, a nép egész szellemi
élete: mondókákban, találós mesékben, példabeszédekben, közrnondások-
ban, népmesékben, népmondákban.

Amilyen gazdag, szinte dúsgazdag az a tárgykör, amely helyet foglal
e sorozatos műben, épen· olyan egyszerű, zamatos és világos a munka
nyelvezete, de egyszersmind épen olyan tősgyökeres magyarságú is. .

Végűl méItatnunk kell a szöveg élénkítésére szolgáló képeket is,
melyek művészi ügyességgel ál1ítják elénkbe a magyar juhászt, a magyar
falut, stb.

Nem oknélkűl fogadta. tehát el a székesfőváros a maga iskolái
számára a három jó nevű paedagogus-irónak művét. mert e rnű tényleg
nagy haladást jelent népiskolai könyvirodalmukban. -so
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VEGYESEK.

Kinevezések. A vallas- és k özoktatasügyi miniszterzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBABarkdts Mdridt, az

cErzsébet-Nőiskola» felsőbb leányiskolájának rendes tanítónőjét kinevezte

igazgatónő nek a szabadkai állami tanítönöképzö-intézethez, a VIlI. fiz. osztálynak

megfelelő illetményekkel ; továbbá kinevezte: dr. Tolna i Vilmost a budapesti

.ág. ev. főgymnázium tanárát az Erzsébet-Noiskola áll. polgári iskolai tanítönö-

képző intézetéhez rendes tanarra.

Áthelyezés. A vallas- és közoktatásügyi miniszter Ldng Mihdly pápai

áll. el. isk. tanítóképző-intézeti igazgatót az aradi, Pethes Jdnos lévai' állami

elemi iskolai tanítók épző-intézeti igazgatót pedig a pápai állami elemi iskolai.

tanftöképzö-intézethez, jelenlegi minöségükben, áthelyezte.

A megbizott segédtanárok kinevezése. A vallas- és közokt. miniszter kine-

vezte Csiky Istodu áll. el. iskolai tanítóképző-intézeti ideiglenes megbizott tanárt

a modori álL el. isk. tanítöképzö-intézethez a X. fizetési osztályba segédtanarra ;

továbbá: Ba/des Béla áll. el. isk. tanítóképző-intézeti ideig!. megbizott tanárt

.a dévai áll. el. isk. tanítóképző -intézethez a X. fizetési osztályba segédtanarra ;

Fliegl Kálmán áll. el. isk. tanítóképző-intézeti ideiglenesen megbizott tanárt a

csurgöi áll. el. isk. tanítóképző-intézethez a X. fizetési osztályba segédtanarra ;

Ja loveczky Péter áll. el. isk. tanítóképző-intézeti ideiglenesen megbizott tanárt

a losonci áll. el. isk. tanítóképző-intézethez a X. fizetési osztályba segéd-

'tanárrá ; Folenta Lajos áll. el. isk. tanítóképző-intézeti ideiglenesen megbizott

tanárt a csurgöi áll. el. iskolai tanítóképző-intézethez a X. fizetési osztályba

segédtanarra ; Lechnitzky Gyula áll. el. isk. tanítóképző-intézeti ideiglenesen

megbizott tanárt a máramarosszigeti áll. el. isk. tanítóképző-intézethez a X.

fizetési osztályba segédtanarra ; Radnai Oszkár áll. el. isk. tanitöképzö-intézeti

ideiglenesen megbizott tanárt a budapesti 1. ker. áll. el. isk. tanítóképző-inté-

zethez a X. fizetési osztályba segedtanarra.

Felelet SzőllősiwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIstván úrnak. 1. Arról, hogy Láng Mihály igazgató engem

is belevont a gyakorlati kiképzésról írt cikkébe, én is onnan értesültem, ahonnan

Szöllösi István kartársam ; t. i. a Magyar Tanítöképzöböl. Annak a bizonyos

ügy buzgóságnak a kiemelése tehát tudtom és akara tom nélkül történt meg.

2. Az u. n. nevezett megfigyeléseknek nem vagyok barátja. Ez a tudósok

feladata s nem a tanítóképző-intézeti tanaroké, _

3. Intézetünkben a IlL es a IV. osztály magyar nyelvi órai 4 év óta

vannak kettőről háromra fölemelve. Ebben' a dologban az a meggyőződés

vezetett bennünket, hogy pedagógiai képtelenség nek tartottuk a poetika, retorika

és az irodalomtörténet anyagát a leendő tanító hoz illő mértékben heti 2-2

órán végezni. Egyébiránt a változtatás nem tisztán a mi szakálJunkra' történt,

hanem a nagyméltóságu vallás- és közokta tásügyi miniszter úr jóváhagyásával.

4. Szőllősi István kartársam cikke egy nagyon is ismert adornat juttatott

eszembe. Azzal 'végződik: ,;koma, te dicsekszel meqadai. a Hogy azonban ez az
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adoma kettőnk közül kire vonatkozik, azt hiszem, az elfogulatlan bíró Szöllös
Iatván cikkébőlés ebből a rövidke felvilágosításból könnyen kitalálhatja.

5. Ajánlom tehát tisztelt kartársamnak. hogya)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAseperjen a maga háza

~lött, b) s ha ütni akarja X-et, ne bántsa Y-t.

Sarudy Ott».aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A z országos tanszermúzeum és pedagógrai könyvtár dijmentesen nyitva

van minden csütörtökön és vasárnap délelőtt 9-1 óráig, továbbá minden hétfőn,

szerdán és szombaton délután 3-5 óráig.

Alkoholellenes egyesület az 1. ker. állami elemi tanítóképző-intézet ifjusága
körében. -Dr, Stein Fülöp, kérházi főorvos május r a-én fejezte be sorozatos

előadásait az alkohol pusztításairól a nevezett intézetben. Előadó meggyőző

érvelései annyira megindították az intézet ifjusagat. hogy dr. Baló Józse} igazgató

buzdíto szavaira is, rögtön megalakult az ifjuság abstinens egyesülete, mely,

amint tudjuk, hazai tanítönövendékeink körében az első.

A 147 tagból álló ifjuság közül egyszerre 62-en tettek igéretet, hogy

alkoholt egy évig nem fognak élvezni. S valöszinü, hogy a tanári kar irányitása

mellett ez 62-nek kezdeményezése nyomán az egész ifjuságot kevés kivétellel

magába foglaló ifjusági és rendesen szervezett abstinens egyesület fog fennállani

a nevezett intézetben.

Pályadijat nyert tanárjelölt. A budapesti m. kir, tudományegyetem tanácsa

a folyó tanévi pályázatok elbírálása alkalmával ismét palyadijjal tűntette ki

egyik tanítóképző-intézeti tanárjelöltnek palyamunkajat, Az ifju neve Leyrer

Mátyás, ki a Pedagógiumban jeles polgári iskolai tanítói oklevelet szerezvén, a

folyó tanévben mint a kollégiumnak tagja végezte egyetemi tanulmányainak

második esztendejét. Munkájának tárgya Toldy Ferenc élete és működése volt,

melyről a nagy tudós születésének százados évfordulója alkalmából pályamunka

volt készítendő. Leyrer munkája a vele együtt pályázó 7 pályamű közül magasan

kivalt s az irodalomtörténet egyetemi tanárának, Riedl Frigyes dr.vnak bírálata

szerint erős kritikai érzékről, jeles tudományos módszerről s ügyes szerkesztöi

talentumról tett bizonyságot. A pályadij 100 korona volt a székes fővárosi

alapból.lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Kimutatás

a f. évi junius hó 2o-áig befolyt tagsági díjakról.

1905-re: Balogh Kálmán (8 korona).
. 1906-ra: Pasnár Gyózó, Holiós Károly, Kolbai Arnoldné, dr. Verédy

Károly (8-8 korona).
1906. J-só félévre: Margócsy Gyula, Belányi Tivadar (4-4

korona),



A kolozsvári Tanítók Házában egyesületi tagok részére létesítendő
.Szoba-alapitványv-ra (1. Magvar Tanítóképző 1904. 357. 1.) adakoztak:
Dr. Kovács János (Budapest) 10 korona, Modori állami tanítóképző
tanárkara 14 korona, Győri állami tanítóképző tanárkara 8 korona.
Bajai állami tanítóképző tanárkara 20 korona, Félegyházai álla-ni tanító-
képző tanárkara 13 xorona. Összesen befolyt eddig 65 korona.

TisztelettelzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAHorvay Ede,
egyes. pénztáros.wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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ú g y isko la i, m in t m ű vészi h aszn á la tra g yártan ak e lism ert

jó m in ő ség b en M Ü L L E R T E S T V É R E K , B u d ap esten .

T in ta , fe .ték , tu s , rag asztó szer s tb . veg yésze ti g yára .
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Elvállal mindennemű költözködés.ket, buterszállt-lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Zorn Jlt10r },~t.,~tcs~i. ~et1~.e;Z~~~I:;:~;::t'bU~~~~~::i;::1. i

~

llUndenkárért teljes felelösséget vállalok. Berak-
tározás száraz és tiszta raktárakban. • • Csomag-

. és podgyász-szállítások elvállaltatnak. Egyesületi
. - - - Q .- . tagok 20 százalékos árengedményben részesülnek.

~~ ~ Budapest 'felefon. Bécs 'felefon.

Butorszállitási és beraktározási vállalata Budapeste», VIlI. JÓZSef-körút~

Biztos hatású és

ártalmatlan szer

szamárköhögés,

bronchial catar-

rhus és rekedt-

ség elle!'.:

Biztos hatású és

ártalmatlan szer

szamárköhögés,

bronchial catar-

rhus és rekedt-

~g ellen.
Egy fél palack K 1.40, egy egész K 2.-
Contratussin pastilla •. •. .• •. •. K 1.40

•• ••
V O R O S K E R E S Z T Legtöké~ete~ebbgyer-

m ekap o lo szerek =

BABY
SZAPPJU& I doboz -.70 fillé r.CRIÉME I tégely 1 .40 fillé r.

C R É M E I tubus -.70 fillé r.

H IN T Ő P O R I doboz '-.70 fillé r.

K ap h ató k=

::::;t~:~::~t B AV ERA N TAL :~::::::~:t84

415



FEJUK J. KÁROLYwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

KÁVÉ-, TEA- ÉS

ANGOL-RUm
ÁRUHÁZ

'!fr

TESSÉK ÁRLAPOT KÉRNI!

TELEFON 44.
BUDAPEST, IV. KERÜLET,

KOSSUTH LAJOS-UTCA 17.NMLKJIHGFEDCBA

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

LECJOBB LÉTEZŐ RAJZÁLL~ÁNY AZ UJ RAJZMÓDSZERHEZ
KÜLÖNFÉLE NAGYSÁGBAN, • ÁRAJÁNLATTAl SZOLGÁL

•• ••
=aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAM O IH E T F . 00011 =
PAPIRNEMÜGYÁRABUDAPEST, V. KER,!VÁCI-UT 74, SZÁM,

BÉL YEGGYÜJTŐK FIGYELMÉBE ~'!
VESZEK! CSERÉLEK! ELADOK!

JELSZAVAM: KI~. HASZON, NAGY FORGALOM.

1 MAGYARORSZÁG ~:G~~:~~: ÉJs·L~:RÉG!BB BÉLYEG-QPONMLKJIHGFEDCBAt
)' KERESKEDŐJE, BUDAPEST, IV., KORONAHERCEG-U. 3. ~


