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Az idegrendszer a testgyakorlatban.*

Az élő, szövetek hierarchiájában
legfelső helyen állanak az' idegek
(idegsejtek és szálak), a melyeknek
dúcz-sejtjeit és szálait az érzés- és rnozgás-ingerek
vezetéseért
érző és mozgató idegek csoportjára szekták osztani.
Az idegek egy nagy középpontban
: az agyvelőben, és egy kisebb középpontban:
a gerinczvelőben
csoportosulnak,
mely utóbbi az agy helyett a
végezi.
kisebb munkákat
. Az agy
a maga mozgató középpontjaival
egy zongora-fajta
készülékhez hasonlít, melyen minden billentyű bizonyos idegcsoporttal
közlekedik,
s mihelyt azt az akarat több-kevesebb
nyomatékkal
megüti. ahoz képest
többé-kevésbé
erélyes izomműködést
bir eszközölni.
Hogy az akaratnak,
mint psychicus erőnek rendelete
és az agy ú. n. szürke állománya miként
közlekednek
egymással:
még megoldatlan
probléma. De annyi igaz, hogy
az akarat után a legfontosabb
tényező a mozgás létrehozására
a középponti idegrendszer.
Ennélfogva
minden mozgás vagy testgyakorlat,
minő
a tornázás, vívás, úszás, lovaglás, táncz, korcsolyázás,
első sorban a középponti idegrendszernek,
az agynak
és gerinczvelőnek
a gyakorlata.
Minthogy t. i. a mozgó idegszálak
csak közvetítik
az izmokkal a motojövő hatásokat,
világos, hogy az előbb
említett
bo-·
rikus dúcz-sejtekból
nyolult mozgasok mechanizmusának
székhelye a középponti idegrendszer;
minélfogva a felsorolt testgyakorlatok
nemcsak izom-, hanem kíváltképen
ideggyakorlatok
is, értvén. rövidség kedvéért,
idegek alatt az egész idegrendszert.
munkát,
Mozgás alkalmával
e szerint nemcsak az izmok végeznek
hanem az agy is, és munkaközben
ez is) mint az izom, bizonyos mértékű
hőt fogyaszt el. A physiologusok
kimutatták,
hogy az agy munkája
közben szintúgy felmelegszik,
mint az izom, és szintúgy
jelentékenyebb
a
vér forgása, mint a munkában
levő izomé.
.
Minden izommunkát
az idegizgalom
munkáiának
kell megelőzni,
melyet az akarat provokál, s ~ mely viszont az összes izomműködéseket
provokálja.
Az az erély, melylyel egy izom összehúzódik,
nem mindig arányes
az akarat ingerlése erejével.
Sok eset van rá, hogy az ideg fokozódott
munkát végez, a nélkül, hogy a vele kapcsolatban
levő izom munkájagfedcbaZ
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fokozódnék:
azaz néha az akarat igen erős megfeszítésére
is az izom
csekély összehúzódással
felel. Hogy egy súlyt,
melyet .öt perczig kifeszített karral tartottunk,
a hatodik perczben is kitarthassuk,
nagy erőfeszítésbe kerül, pedig az izom munkája
ugyanaz, ellenben az ideg' munkája
hatványozódott,
mert csak fokozott ingerrel birta a kifáradt
izmot munkára szorítani.
Az izom nem mindig felel rögtön az idegrendszer
impulzusára, mert
vannak esetek, midón az akarat rendeletére
Ú . n. lappangó
izgalmi állapotban maradt, a mint ezt a lesben álló állatok testtartása
mutatja."
A
prédajára
leső tigrisnek,
vagy egérre leső macskának
egy izma sem mozdul meg, csak felborzolt bajusza és szikrázó
szeme árulja el, hogy izmait
az ingerek oly erélylyel töltötték el, mint akár a vili am folyam
a batteriát. Ettől az idegingertől
eltelt izmok csak a rendeletet,
azaz az utolsó
impulzust várják, hogy azonnal működjenek.
Innen van, hogy a macska
a mutatkozó egérre villámként
csap s tüstént
hatalmába
ejti. Az izomvagy ingerrel
való megtelését,
hogy
rendszernek
ezt az elókészületét,
az akarat rendeletére
tüstént engedelmeskedni
birjon : lappangás
időszakának hívjuk. Valahányszor
az izmoknak mozdulatlanságból
hirtelen cselekvésbe kell átmenni, nagyon erős munkának
kell őket erre előkészítni.
Tudjuk, hogy az akaratnak
az összehúzódásra
kiadott
parancsa
és
az izom összehúzódása
pillanata
közt mindig egy bizonyos idő telik
el,
útján az illető izomhoz
míg t . i. az agysejtekből kiindult inger az idegszálak
eljut.**
Ezt az úgynevezett
elveszett időt megrövidítheti
az izgalom
élénksége, továbbá az izom ingerlékenysége,
mert nem minden izom jön egyformán izgalomba. Egynémely
állatfajnál
hosszú idő telik el az izom villamos ingerlése
és összehúzódása
közt. Pl. a teknősbéka
izma az ingerlés
után csak 0'02
másodpercz
mulva
húzódik
össze, ellenben a madáré
0'007 rnásodpercz
mulva. Még feltünőbb ez a jelenség
a csigánál, melynek ingerelt izma a villám érintése után csak 0'3 másodpercz
mulva húzódik össze.
Az embernél is azt tapasztaljuk,
hogy némelyeknél
az izom lassabban engedelmeskedik
az akarat parancsának,
mint másoknál.
Ennek a
különbségnek
oka gyakran
a race szerkezete.> A déli népek járása
ellentétes az északi népek csendes magatartásával
iamazoknak
izomzata ingerlékenyebb,
mint ezeké. Vívásuk módjában is meglátszik
a különbség.
Az
angolok
és németek a vívásban sohasem birtak
versenyezni
a francziákkal és olaszokkal.
Az angolok ökölvívása
főkép tömeges
erőt és ellenállást kiván;
ellenben a francziáké
agilitást,
a támadásban
hirtelenséget

- zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJI

" Igy fejezi ki ezt Arany János is, midőn a lángoló Isten kardját látó és hozz ii
közelítő pásztorfiúról
mondja:
Közelít lábujjon, szíve dobog szörnyen,
Óva megáll sokszor: menjen-e? ne menjen?
4 . g a s k o d y a tek int s nyú j t ó zik elő l ' e, Ugy mondom el, a mint. hallám vala tőle.
(Buda halála IX. ének.)
* * Helmholtz számítása szerint az ideginger másodpercenként
35 m. gyorsaság-gal halad, a. mi azonban, az izgatott helynek az agy tóI való távolsága szerint, többékevésbé változik.
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és a riposztban gyorsaságot.
A sportlapok
recordjai
versenyen a francziák perczenként
40 evezőcsapást
landusok csak 25öt.*
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A munka gyorsasága
tehát szintúgy, mint az elveszett
idő bossza
és a kapott inger fokától. **
két elemtol függ: az izom ingerlékenységétöl
Továbbá az elveszett idő hossza mindig fordított viszonyban
van az izomkapta inger intenzitásával,
azaz, ba az akarat az izomnak működést
renmentól erőteljesebb
del, ez annál nagyobb kézséggel
engedelmeskedik,
ingert közöl] vele az ideg állomány . Ehez képest az akarat erőfeszítésének
annál intenzivebbnek
kell lenni, mentöl hirtelenebb
mozgást akar az izommal végeztetni. Ilyenkor
az izom alvó szolgához hasonlít, kit, hogy ura
parancsára felelhessen,
álmából fel kell kelteni.
Csak erős izgalomra,
moudhatnók,
csak felrázásra ébred meg, hogy aztán rögtön szót fogadjon.
"Lappangó izgalom alkalmával
úgymond Legouvé a vívőnak mindeuik izma saját állást foglal el és más-más munkát
végez.
Mint a hű
katonák, minden tag a parancsnok
szavát lesi csak, a ki most Elő r e-t,
majd Hát r á 1j-t vezényel.
Ez a parancsnok
a fej; minden számítás
az
ő műve, s mintha csak valódi csatatéren
volna, egy tekintetre
észreveszi
az ellenség hibás mozdulatát,
hogy újabb rohamra bátorítsa;
azután rettenetes erővel ront rá és az ügyes hadvezérhez
illő hadmozdulatokat
valósítja.
De maga a vívás müvészete
voltaképen
a mutatóés hüvelykujj
hegyében összpontosul.
Bámulatos az a finom érzékenység,
mindent egyés riposte alkalmával
a két ujjon
szerre megérző erö, mely az en garde
elömlik. A közöttük levő vas hatása alatt ideges izgalommal,
árammal
A látó tehetségre
eltelve, mintha az közölné velök a gyors mozdulatokat.
nincs is szükségök,
hogy az ellenfél karaja mozdulatát
észrevegyék:
ajó
vívó tapintásával
is megérzi azt. "***
Az adott impulzusra
ugyanaz
a készség nyilvánul a vivónál,
mint
a szintén karral dolgozó zeneműködéseknél.
"Egy Liszt, egy Rubinstein,
- úgymond
Du Bois-Reymond
nem gondolható
aczélos karizomzat
nélkül, sőt eg>y Joachim vonó kezelése is, egy symphonia alkalmával,
sok
középponti idegkilogramméter
urunkának
felel meg, mégis virtuózságuk
rendszerökben
a halló- és izom-érzék üzeneteinek
villamgyors felfogásában
rejlik és azokhoz képest -az izmokhoz küldött gyors parancsosztásban
és
a mozgató impulzusoknak
erő- és időbeli gyöngéd fokozatában.t''"?"

A legtöbbször a bonyolult
gyakorlatoknál
az izmoknak
nemcsak a
van szó, hanem egy nagyon
mozgató idegrendszernek
hozott hódolatárol
is lelki működésröl,
a mit lélekjelenlétnek
nevezünk, midön t. i. a léleknek
is folyvást készen kell lenni a test pillanatnyi
helyzete felfogására,
hogy
az izmok billentyüzetét
a kellő módon érintse s e tekintetben
a szabafajainál, billardjátéknál,
kötéltosság rendkivül fontos a vívás különbözö
táncznál,
mozgó lovon való egyensúlyozásnál
stb. Mindezen
esetekben
inkább a mozgások ügyes rendezése
a fó, mint a nagy munka. A rende-gfedcbaZYX
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zés tehetségére
pedig gyakorlattal
teszünk szert, úgy hogy a gyakorlatokban kitünö egyén oly jól rendezett és pontos szolgálatot tesz, mint egy
gép, mert elveszett munkája
a minimum ra van szállítva.
Hasonlít
tehát
ahhoz a munkáshoz,
a ki jobb szerszámmal
dolgozik,
mint társai;
s a
ki gyakorlottságánál
fogva jobban és 'többet is dolgozik, mint azok. Addig
azonban,gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
m íg ezt az egybevágó
mozgást megszokjuk,
nemcsak a mozgató
hanem az érzőidegeknek
is közbe kell lépni és éppen azért, mert ez a
bonyolult munka nagyon eltér a tulajdonképpeni
izomműködéstöl,
inkább
értelmi míveletnek
látszik, mintsem
testi müködésnek.
Egy nagy ugrás
alkalmával
egyfelől a működö izmok és kapcsolt részeik (idegek, bőr) érzékenysége,
másfelől a hasonló ugrási távolságoktol
szerzett
erőfeszítési
emlékek mind közrehatnak
annak a megitélésére,
hogy minő erőfeszítést
kell tennie, s csak a gyors itélet után lehet ugrani. A nehéz, azaz athleaz agy, kis
tikai gyakorlatok
végrehajtására
az izomerőn kivül szükséges
agy és érző idegek munkája,
továbbá az itélet, emlékezet, összehasonlítás
és akarat, mint erkölcsi erők működése. Kimondhatni
tehát, hogy minden
nehéz
gyakorlatnál
három tehetség
jön tekintetbe:
a sen si b i lit
s,
mely az izom munka élénkséget jelöli meg; az it élő erő,
mely a valószinű sikert mérlegeli és az a kar a t, mely a mozgást megszabja
és végrehajtását meghatározza".
A nehéz gyakorlatok
haszna több oldalú:
szóra1. hasznos időtöltés,
kivált egy ifjúnak, mert sok ártalmas
kozástól
vonja el;
2. iskolázott testi erői, mint az önvédelem hasznos eszköze, abiza·
lom érzetévei töltik el; s végre
3. a testet rugalmassá
és könnyüvé
teszik, mert minden
gyakorlat
kedvezően
módosítja a szervezetet,
annak az élettani törvénynek
az értelmében, hogya"
működés teremti a szervet".
A mechanikus,
az esztergályos, az órás kézfogásai,
az üvegköszorűs
s a rajzoló készsége, az anaminó a varrás, kötés,
tomus és a sebész technikája,
a női kézi munkák,
horgolás, s végül
a mindennapi
élet számba sem vett apró míveletei,
minök a felöltözés, levetkőzés,
evésker a kanálal,
késsel, villával bánni
tudás:
mindezek
az illető izmok és a nekik
megfelelő
idegdúczsejtek
egymásba vágó müködése,
melyek
eleinte nehezek voltak,
de gyakorlás
módosították,
útján könnyűekké
váltak s illető szerveinket
kedvezően
Az összes iniveleteket
jellemzi,
hogy mentül
könnyebbé
válnak
gyakorlás
útján, annál kevésbbé
lesz tudatos a középponti
idegrendszer
vezető működése.
Tánczolni mulatság,
de tánczolni
tanulni testi és lelki
munka, a mint az, kivált idősebb emberek táucztanulásából
kitetszik.
A
zongora-tanulás
eleinte izom- és ideg-rendszerünk,
valamint
öntudatunk
és.
akaratunk
teljes erőfeszítését
igény li, de ha egyszer belejöttünk,
játszás
közben még társaloghatunk
is. Danvin nagyatyja,
Darwin Erasmus jegyzi
meg, hogy aki
esztergályozni
tanul, kezdetben
keze minden
mozdulata
az akarat szerint igazodik, míg elvégre a kézfogások
az { í foganataikkal
azaz annak
úgy összeforrnak.
hogy akarata
mintegy vésójébe költözik,
öntudata és akarata közbejötte
nélkül is kellő irányt ad.
á

* Lagrange,

i. m. 343.
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A mondottak ból látszik,gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
h o g y a nehéz testgyakorlatok
alkalmával
a
lélek teljességgel
nem pihen, mert az akaratnak,
az itélö erőnek
s az
agynak
és idegréndszernek
egy nyomon járóan kell működni,
hogy az
izm ok munkf.j;íba,·
ha úgy tetszik,
a mczgássorokba
összhangot és ritmust öntsenek.
Az agy annálfogva,
hogy szintúgy eszközléje
az izommunkának,
mint az értelem munkájának,
az izmok erős foglalkozása
alkalmával nem él: rá az értelmi rnunkára. Az agynak az izmok által való
emez elfoglaltságaból
magyarázbatni
meg a professzionatus
atbleták
és
durva munkát végző egyének értelmetlenségét
és faragatlanságát.
A testi
erők rendkivüli
müködéskészsége
rendszerint
a magasabb
tehetségek rovására esik. Ismeretes
tény, hogy szellemileg
ritkán tűnnek ki azok, kik
idejök javarészét
testök és izomerejök
nevelésére fordítják.
Azoknál, kik
magokat
kizáróan
izomműködésekre
szentelik
(akrobaták),
hiányos az
érzékenység,
a tapintat,
megfontolás
és magasabb
értelem.
Talán
ezért
lelkök?
kételkedhetett
Hippokrates,
hogy vajjon van-é az athletáknak
Befejezésül
emlékezzünk
meg röviden az idegrendszer
középponti

részéről.

Az agy
szervek
csoportja
és az idegerély
föforrása.
Ez küldi az
idegerélyt a test minden részéhez. Ha az idegerélyt gépezetünknek
folyvást
egy bizonyos részére össze pontositjuk,
többi részei szükségkép
hiányban
fognak szenvedni. Epp úgy, ha valamely nagy veszély hatása következtében a gondolás
és érzés rendetlen állapotban
van, az emésztő és lélekző
müködések
is megzavarodnak,·
a vér megromlik,
s a test gyorsan pusztul
és összeomlik.
.
Az agy növése és f'ejlódése
(szerkezetben
és alakulatban)
nem egy
nenyomon járnak;
pl. nagysága
(termete) a 7 -ik év végén körülbelól
továbbját éri el, ellenben ugyanakkor
szerkezeti fejlettsége
alig áll fentebb
embryoi állapotánál.
Az agyszerkezet
növekvő bonyolultsága
és működése
megfelel a lelki élet nagyobb bonyolultságának
s valószinü,
hogy fejlése
legkésőbbi állapotaival
vannak összekötve a gondolás
és megfontolás.
De
ebben a parallelizmusban
nem szabad messze m e n n ü n k ."
.
Az agy gyakorlásának
első feltétele, hogy arányes
legyen a szerv
erejével. Ha egy kis gyermeket,
kinek csontjai és izmai még gyöngék,
túlon-túl való állásra
és járásra
fogunk, izmai meggyengülnek,
csontjai
meggörbülnek,
egy szóval nyomorékká
lesz. Szintúgy, ha középponti idegrendszerét
értelmi
munkával
túlterheljük.
benne örökös kárt tehetünk.
Mivel az agynak k. b. a 7 -ik év betöltével van minden része kifejlődve,
a gyermek
és ifjúkorban
a foglalkozásnak
arányban
kell állani az agy
lis-a foly át rajta,
azon kell
állapotával.
Minthogy
a vérnek körülbelól
lennünk,
hogy a vér, az
tápláló
eleme és működésének
serkentóje,
lehetőleg élenynyel teljes legyen:
mi végre szükséges jól szellőzött helyen
való élés és alvás és a szabadban való mozgáS (játék). A tüdóhöz, sbenne
a vérrészekhez
és belszervekhez
csatlakozó
éleny a testben való szétosztódás után az idegrendszert
is felfrissíti.
Testgyakorlat
és tanulás alkalmával
egyiránt szükséges a változatosegyféle mozgás szintúgy kimeríti
az
ság. A szakadatlan
egyféle müködés,
ö

,~ L. Sully, O utI
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izmokat, mint az egyféle tanulmány az idegrendszert. Az embert felfrissíti
a hegyről való lemenetel, mert más izmait hozza működésbe,
mint a felmenetel, s az eddig elfáradtakut pihenteti. Az angol fiú 8-10 évig játsza
ugyanazt a labdajátékot, vagy crick etet és nem un rá, mert más-más
izmait foglalkoztatja;
de már a francziagfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIH
ifjú játékban
is a változatot
szereti. A két nemzet e részben úgy különbözik egymástól, mint a hogy
eltér étkezésökben az angol egyhangú roast-heef a franczia változatos
étlaptóLhgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Szemle.
1868 óta nem mutatkozott a népoktatásügy terén oly élénk tevéminden lehetőt elkövet, a társadalom és
kenység, mint most, A kormány
a népoktatásügyi körök erősen sorakoznak, hogy a kilátásba helyezett
gyökeres reformok kellőképen elökészíttessenek.
Nevezetes mozgalmak
támadnak, új és új eszmék merülnek fel, a melyek az igazságukban rejlő
apostolait,' megerősödnek s
erőnél fogva megtalálván a maguk pártolóit,
a győzelemre szeréznek maguknak igényeket, vagy elbuknak s rájuk
csakhamar a feledés fátyola borul. A hangzatos, de sokszor üres szavak
ideje lejárt, s csak a komoly munka tud magának igazi elismerést szerezni.
Most, mikor a képviselőházban a költségvetési tárgyalások, a melyekből a tettekre szomjuhozó frissítő erőt, a társadalmunk
új mozgató
eszméket méltán vár, lezajlottak, talán nem lesz felesleges a kormány és
a képviselőház kebeléből kiindult eszmék, munkálatok
.és a népoktatási
körök társadalmi mozgolódásai felett rövid szemlét tartanunk,. illetéleg
azokat egybefoglalnunk, annyival inkább, mert, sajnálatunkra,
lapunk
szűk tere nem engedi meg e tárgyalások részletes regisztrálását.
A mi a tan í t ó kép z é s t illeti; a kormány
minden tettéból kitűnik, hogy kiváló fontosságot tulajdonít ez ügynek,
A kormány
itt is,
mint a népoktatásügy terén, az anyagi helyzet javítását tűzte ki legelső
feladatául. Nagy hálával tartozunk a vallas- és közoktatásügyi
miniszter
fizetésének' felemelését eszközölte,
úrnak, hogy a rendes és segédtanárok
s megigérte a zene-, rajz- és tornatanárok fizetésének javítását és rendezését. Ortílünk, hogy e lépését kezdetnek tekinti, mert ez valóban a szándékolt munkának
csak legelső kezdete lehet. Hogy fizetésügyünk minél
előbb végleg rendeztessék,
ezt kivánnunk
egyrészt emberi jogunk, másrészt
kriteriumát
képezi ez tanítóképzésügyünk szerves eléhaladásának.
A rendezés .alapjául csak a következö
kettős elv szolgálhat : r ész e s i i lj n
in t
z e t e k b e n alkalmazott
tanár
minden
a tanítóképző
s tanító
egyenlő
f ize t
s b e n, s tétessék
m i n d en ik n ek
f ize t é s e a k
z é P isk o 1ait a n áro k é val egye n 1 Ő v é, Kivánatos
tehát 1 . hogya (vidéki) rendes tanárok fizetése még száz forinttal emeltessék ;
2, hogya segédtanári intézményeltörültessék,
illetőleg csak ideiglenesse
tétessék; 3, hogyazenetanárok
óráinak száma megszaporíttatván, részeö
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stíljenek rendes tanári fizetésben; 4. az ipar-, rajz-és tornaszakek kombináltatván, e szakcsoport oktatói szintén rendes tanári fizetésben részesüljenek; 5. a gyakorló iskolai tanítók rendes tanári fizetést húzzanak.
Szándékosan hagytam ezt utoljára, mert ehhez bővebben óhajtottam szólni.
A lapunkna]; más részén közölt miniszteri rendelet a gyakorlo iskolai
tanítók fizetés felemelését "magasruhb képesités"
megszerzésétől teszi függővé. Arról, hogy miféle tárgyak ra terjedjen ki e magasabb kvalifikáczió,
s mily foka legyen annak, a miniszteri rendelet egyelőre még nem nyujt
felvilágosítást, azonban talán nem csalódom, hogya miniszter úr a tárgy
alatt az elméletipaedagógiát
és a fok alatt a képzőintézeti tanarit érti.
Ez helyes! S ha keresztül vitetik, tanítóképzésünk
sokat nyel' vele, s meg
vagyok győződve gyakorló iskolai tanítóink, illetőleg- azok, kik azzá akarnak
lenni, örömest alá fognák vetni magukat e vizsgálatnak.
A fizetésrendezés tanítóképzésünknek
egyik legéletbevágóbb ügye
ugyan, mégis eltévesztett dolog volna ezt túlságosan előtérbe tolni sennek
kedvéért egyébről' hallgatni vagy megfeledkezni. Ugyeink bármely szemlélője előtt is felötlik tanítóképzöink
nagyobb részének türhetetlen állapota,
miniszterünk
annál kevésbbé kerülték ezek el vallas- és közoktatásügyi
figyelmét. A rniniszter úr tanítóképzésünk nendezetlenségén
egyelőre hatékonyabb fel ügyel e t által igyekszik segíteni. S ez azon' másik reform,
a mely a kormány részéről tanítóképzésünk terén jelenleg kontempláltatik. A miniszter úr egyrészt .a megyei tanfelügyelőkáltal
törekszik a
felekezeti tanítóképzőkre befolyást szerezni, s a módozatok erre vonatkozólag már meg is állapíttattak ; másrészt az összes tanítóképzők felett egységes felügyeletet oly módon igyekszik kifejteni, hogy a közoktatási
tanács egy (vagy töb,b?) tagjával bizonyos időközökben, valószinüleg
évenként, meglátogattatja a tanítóképző intézeteket. Habár tanitóképzóink
szak felügyelete sokkal fontosabb ügy, mint hogy azt külön beható fejtegetés tárgyává ne kellene tenni, annyit azonban most is szükségesnek
tartok megjegyezni, hogy, habár ezen az intentiot kitüntetó
első lépést
jelentékeny haladásnak kell tekintenünk, mégis úgy látszik, tekintettel
pénzügyi viszonyainkra, a főszem pont a megoldásnal a budgetnek nem
terhelése volt. En a tanítóképzők felügyeletére nézve feltétlenül szükségesnek tartom: 1. hogy az, mint külön felügyelői hivatal, a miniszteriumnak
közvetlen hatósága gyanánt 'rendeztessék;
2. hogy a felügyelőnek elemi
iskolai ügyekbe
befolyása legyen;
3. hogy ezen
felügyelet
törvénybe iktattassék, mert csak ez esetben gyakorolhatja az állam a nem
állami jellegű tanítóképzők felett rendszeresen a felügyelői jogot.
Lehetetlen még ezen alkalommal a közoktatásügyi miniszteri um azon
intézkedéseiról
elismeréssel nem. emlékeznünk . meg, a melyekkela tanítóképző intézetekben a gaz das ági okt at á st emelni óhajtja. En ebben
épen nem látom a gyakorlatiasság túlzását, sőt úgy közjóléti, mint paedagógiai szempontból valóságos hiány fog fedeztetni, ha a miniszter úr úgy
a felekezeti, mint az állami tanítóképzőkben intézkedéseinek kellő érvényt
és pontos végrehajtást fog szerezni. Legyen szabad azonban felhívni a
figyelmet a nem z ,e tga z das á g tan tanítására, a mely tárgy legalább
fogná felnyitni és tágitani. tanítóink látókörét, mint például
oly mértékben
a világtörténelem.
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A népoktatásügyi
körökben
egyike
most a legközkeletübb
és legtárgyaltabb
ügyeknek
a megyei
tan fel it gye 1e t. A kezoktatásügyi
teendőit
miniszterium
egészen helyes úton halad, midön a tanfelügyelők
eredeti rendeltetésük
a szakfélügyelet
felé tereli
Ar, intézkedéseknek
azonban csak úgy lesz eredménye,
ha tekintetbe
vétetik
Dániel Mártonnak azon javaslata,
hogyatanfelügyelők
utazási
átalanya
felemeltessék.
Még csak egyet! Nem rég közölte a hivatalos lap az újonnan kinevezett
iskolalátogatók
hosszú névsorát ; ezek között van lelkész 45, földhirtokos
16, ügyvéd 9, kasznár,
ispán,
erdész 19, orvos 6, különféle hivatalnok
19, tanító pedig csak 6 és képzőintézeti
tanár?
Egy.
A nép okt at á s ügy terén gróf Csáky Albin miniszter urat nemes
szive és mély belátása egy igazán heroikus vállalatra
indította:
rendezni
a néptanítók
fizetését. A ki ismeri a viszonyokat,
.tudja,
hogy milyen
óriási munka ez, s mily ezerfölötti
nehézségekkel
kell megküzdeni
s a
minisztergfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
ú r azon
reményének
adott kifejezést,
hogy még ez ülésszak
folyamán be fogja nyujthatni
erről a törvény javaslatot.
Ki hitte volna,
hogy ily hamar?
Aere perennius!
A mint a fizetésrendezés
felé közeledünk, mindinkább
előtérbe nyomul úgy a miniszter úr nyilatkozataiban,
mint
a bizottsági tárgyalásokban
és jelentésekben
s a népoktatásügyi
körök
eszmecseréiben
az állami iskolák felállításának
szüksége
és az állami seGyörgy a közoktatásügyi
bizottság jelentésében
gély eszméje. Szathmáry
a következő
magasztos
szemponttal
okolja meg az állam kötelességeit
ezen a téren. "Ha annak
idején a kiváltságos
osztály
tudott önként,
tetemes áldozatokat
hozni ama nagy czélnak, hogy a népmillók
bevon assanak
az alkotmány
sánczai közzé, a mai nemzedék
előtt ennél nem
kisebb czél és feladat lebeg, az t , i. hogyanépmilliók
'mindinkább
bevonassanak
a hazafias szellem
és kultura
sánczai közzé. Ez aczél
pedig
nagyon
megérdemli
az á II a m részéről
a lehetoségig
fokozott
áldozatokat,
mert hisz legsajátabb
érdekeinek
hozza meg azokat." Ez ügy
rendezése alkalmával
tehát az államnak legfontosabb érdekei s legkikerülhetetlenebb kötelességei
érintetnek, nézetem szerint a kultuszbudget
tárg-yalása alkalmával
nem is volt ennél életbevágóbb
államügy a képviselőház
elé terjesztve
s mit tapasztaltunk
? Míg a görög nyelv
és az autonomia
ügye tovább mint egy hétig heves pezsgésbe
hozta a vitatkozok
vérét,
addig a népoktatásügy
egykét
sporadikus
és kellő figyelemre
nem méltatott felszólalástói eltekintve, egészen leszorult a napirendről.
Kiv
nat os
vol n a, hog y a k z okt a tás ügy i biz ott s g jel e n t é s e, ame 1y
úgyis
napokig
tartó
lelkiismeretes
s beható
tanulmány
é s vit a ere d m ény e, k ülö I I is v éte ss é k fel t á r gyal á s ul.
mű, a melyet a kultuszminiszter
úr, népA második nagyszabású
oktatásunk
fennkölt Szellemű támogatója
megindított : a népiskolai n y I I gdíj t ö r v é 11 Y reviziój a, A néptanítók
nyugdíjazása
tehát az állami tisztviselőkéhez
hasonlóan fog szerveztetni.
Reményleni
lehet, hogy ez alkalommal felekezeti 'tauitóképzé
tanáraiakra
is meg fog viradni, s a sötét
jövő lidércznyomása
alól fel fognak szabadulni
s e l fog osz ol n i a z o n
II ami tan í t ó kép z int é zet ita
n ára i n k a gg o dal 111 a i s, a
kik
felekezeti
intézetben
kezdték
p l y áj u k a t, sőt
ott
töltötték
annak
java
r s z t . Bízva bízunk, hogy a miniszter
úr
á
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hogy ez alkalommal
azoknak
ily intézeteknél
gondoskodni
fog módról,
töltött évei he fognak számittatui.
A miniszter úrnak még egy epochalis
müvéról
kell röviden
megemlékeznünk,
aki
sd e d ó v ó tör v énygfedcbaZYXWVUTSRQP
j a vas 1 atr ó 1. Erről, valamint
az ankét által létesített módosításokról
máskor, illetőleg lapunk más helyén
fogunk bövebben szólani, most csak egyet! A "Néptanítók
Lapjav-ban Radó
Vilmos által kifejtett javaslat elejtetett, pedig azt hiszem, a~ általa felhozott
és közgazdaságí előnyöket, a tanítónói túltermelés által létrepaedagógíai
jött viszonyok kényszerüséget
nem lehet tagadni. Paedagógiai
szempontból
mellól sem hiányozni
a kisdedóvó
nem volna szabad egy tanltóképzönk
gyakorlo iskolának
s úgy a mostani növendékeknek,
mint a 'már képemeg kellene adni
sített (alkalmazásban
lévő vagy nem lévő) tanitónökuek
a módot 2-3
hónapig tartó póttanfolyamok
által, hogy megszerezhessék
az óvónői olelevelet. Kivánatos volna ez a menhelyek
dajkainak
felügyelete és részletes begyakorlása
végett is, mert úgyis a legtöbb kisebb községben valószinűleg
egy fedél alatt lesz az óvó, leülönöseu
a menhely
és
az iskola. Csak még' arra kivánom a figyelmet
fölhivni, hogy a törvényjavaslat
szerint aki
s d edo v ó kép z k nek
nem
1 esz
iga z gat ó
taná csa.
A társadalmi
téren a tanítói kérökben
-- sem lehet tétlenségról
és apathiaról
panaszkodni;
az ország nagyobb részében közöttük nyüzsgésmozgás mutatkozik,
a legtöbb tanítói egyesületben
és szaklapban
élénken
kovácsolják
az eszméket, hogy azok a tanítók
"ol'szággyülésén",
a IV.
egyetemes tanítógyüléseu,
kiformálva jelenjenek
meg .: Most, hogy a legtöbb helyen mutatkozó
érdeklődésen
kivül újabb időben a kormány is jó
indulatú
figyelemmel
kiséri a mozgalmat,
tömeges
részvételre
s általában szép sikerre lellet számítani. Ha valaki figyelemmel elolvassa a végrehajtó bizottság' és más tanítói egyesületek
által ajánlott
tételeket,
sok
sőt közvetetlenül
érdekelolyat fog azok között találni, a melyek közelról,
nek bennünket,
s ezután még sokféle okból, a melyekuek
taglalását talán
elhagyhatom,
mert azok úgyis eleget hangzanak.
kivánatos,
hogy az egyes
tanítóképző
intézeti tanárok
is járuljanak
részvételükkel
a közsikerhez.
Tudomásunk
szerint meg is van erre a hajlandóság,
sőt többek
részéről
felvettetett az eszme, hogy nem volna-e czélszerű ez alkalommal, az egyetemes gyülés előtt vagy utáu ejteni meg tervezett közgyülésünket .
.Az egyes hitfelekezetek
közül az ev. ref. tanitók is szerveznek
a
nyátra országos gyűlést. Mi üdvözöljük e mozgalmat is, mert a vélemény
szabad nyilvánulását
sok esetben nem az elnyomás,
hanem a közöny uémítja el. Mindkettónek
egy következménye
van: a hanyatlás.hgfedcbaZYXWVUTSR
ö

Na gy

Tantervünk

L á s .zZ ó .

módosítasáról.
(Vége.)

4. Eddig szó volt a tanítóképző
magát a tulajdonképeni
van nehány megjegyzésem.

A mi most

intézeti tantervnek
elöfeltételeiről.
tantervet
illeti, erre szintén
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r g' y a k
A legutolsó t. i. az 1882-iki tantervben
a nevel
é sta nit
tanításának
ezélja ugyan helyesen van kitűzve, de már a kivitel,
a tananyag részletezése
hiányos. A mi a logika tanításáról
mondatik,
nem kielégító ; nézetem
szerint úg-y'gfedcbaZYXWVUTSRQPON
II
neveléstan
mint az egyes szaktárgyak
tervében részletesen fel kellene tüntetni, hogy I I konczentráczió
elvénél fogva
miként
fűzessék
össze, a logika egyes szabályainak
tanítása
az egyes
tárgyak
előadásához.
Eppen így a psychologia tananyagának
kijelöléséből
is igen fontos dolgok
kimaradtak
; pedig igen szükséges
volna bevenni
az
a tantervbe
a gyermek
képességei
megfigyelési
módját, .megítélését,
egyes egyéni jellemek
leírását,
különösen
az erkölcsi élet tényeinek,
a
társadalom,
a házi és az állam befolyását az erkölcsi életre, egy szóval
az erkölcsi élet fejlődését
és fejlesztését,
végül az aesthetica leg-fontosabb
á

követelményeit."

,

A módszertan
tananyaga
is több hiányt mutat fel. En csak azokat
említem fel, a melyek fontosságuk. daczára sincsenek a legtöbb tankönyvbe
fölvéve.
Ilyenek
a kérdésalkotás
elmélete,
az ismétlő iskolai
oktatás
módszere, minden egyes tantárgy módszerének
története, a kisdedek, siketnémák, vakok és hülyék oktatási módszere.
A mag y arn y elv tan részletes tananyaga
ellen az a főkifogásom
van, hogy az ép oly jól megállná
helyét a népiskola 4-ik osztályának,
valamint a polgári vagy a középiskola
tantervében ; nem tünteti fel, mit
kell nekünk különösen felölelnünk a mi speczialis czéljaink szempontjabór.
A mit a tanterv mond:
."Rendszeres
nyelvtan
mondattani
alapon",
semmi esetre sem elég. En azt kivánnám,
hogy a részletes tantervben legalább az ethymologia,
szóképzés
és szecsaládok
felemlíttessenek
és különösen hangsúlyoztassanak.
Hogy népiskolai tanítóink sok nyelvtani szabálylyal terhelik növendékeiket,
az olvasmányok
tárgyalasánál
csak a nyelvtani elemzésekbe meríílnek,
s a szavak jelentésével,
költői művek magyarázásával,
az egészségtaní
szabályok és természet iránti érzék fejlesztésével,
nem sokat törődnek:
ezt a tanítóképző
az erkölcsi ízlés kiművelésével
intézetek tantervének
is kell tulajdonítanunk.
Miudeuki
azt hordja ajkán,
a mivel az ő szive és elméje telve van,
mta n i tananyagra
vonatkozólag,
a melynek beosztása pedigAsz
legjobban
megfelel a didaktika
törvényeinek
és a tanítóképzés
czéljának..
azt kivánnám,
hogy a tanterv a fej beli számolást jobban
és gyakrabban
hangsúlyozza.
Ertheti
valaki az algebrár, felsőbb mathezist,
de egészen
járatlan
lehet a fejbeli számolásban.
A mit valaki nem tud, azt nem is
tanítja,
A tanterv ugyan czélul tűzi ki úgy a fejbeli, mint az irásbeli
számolás begyakorlását,
de a részleteknél
az előbbiről egészen megfeledcsak akkor lesz haszna, ba az elv alkalkezik;
pedig azon czélkitüzésnek
mazását tételróltételre
kitüntetjük.
A tanterv szerint a paedagúgia
tanára adja elő az eg'yes tárgyak
volna a tantervben
minden egyes tantárgynál
kötemédszerét. Szükséges
lességéve tenni a szaktanárnak,
hogy saját tárgyának
módszerét előadja ..
á

,~ Teljesen egyetértek ezikkiró
úr ezen megjegyzésével, inert valóban neveléstani tananyagunk
egyik lényeges hibája, hogy belőle az er k öle sta n oktatása
Szerk.
teljesen hiányzik. Legközelebb külön czikket fogunk hozni e tárgyról.

6 7 zyxwvut

Mert első sorban a szakembernek
kell saját tárgya
módszerét
alaposan
ismernie. "Valóban
koru nk egyik furcsaságának
kell tekinteni..
hogy a
tudományok
és ezek módszerének oly messze előhaladott
fejlettsége mellett
diszcziplinák
még mindig akadnak
oly merész emberek,
a kik különféle
didaktikájáról
beszélnek
és írnak,
de ezeknek benső lényegéről,
meg·ismerési eszközeiröl,
megfigyelési
módjáról
még csak gyenge
sejtelmük
sincs. " *
A mi a jelenlegi
tanterv ben jelzett t a I l c z é 10 kat
illeti, azokat
nemcsak,
hogy nem kellene csökkenteni,
hanem ellenkezőleg
itt-ott ki is
kellene
bővíteni.
Mert a népnek müveltsége,
a tanítók
tisztelete,
sőt
általános
müveltségétől
kedvezőbb
anyagi helyzete
is a tanítótestületnek
függ. Ethika, anthropologia,
irodalom, történelem
és természettudományok
hanem a paedagógiának
nemcsak a legfontosabb
elemei a müveltségnek,
igazi vezércsillagjai
is. Nekünk
ma már nem a tanítók számának,
hanem
müveltségük fokozására
kell gondolnunk.
Különben attól kell tartanom,
hogy igaza lesz Zilleruek,
a ki azt mondotta,
hogyanépoktatás
alapkikérült
tanítók kellően mély és alapos
baja a tanítóképző
intézetekből
tudományának
hiányában
áll, a mi szükségképen
meggátolja
őket abban,
hogy mélyebben
behatolhassanak
úg-y a neveléstudomány
elméletébe,
mint
a nevelési tapintat finomabb elsajátitásába.
Jól tudom, hogy minden
iskolai előadás eredménye
nem csak a
tanterv minőségétől,
a módszertól, hanem inkább a tanár müveltségének
fokától, egyéniségétel
es saját lelkesülésétöl
függ; de ennek daczára sok
ideje alatt azt tapasztaltam,
hogy a hatóság által kiadott
évi működésem
tanterv
hatása és befolyása
úgy az oktatásra,
mint a tankönyvek
szerkesztésére sem megvetendő.
Kivánatos végre, hogy tantervünk feleljen meg· a ko n c z e nt r c z i
és az ö n m ft vel é s követelményeinek.
Igaz, hogya
miniszteri tantervet
kisérö vezérelvek nagyon helyesen figyelmeztetik
tanítóképzőt
a konczentráczió elveirc a következökben
: "A tantárgyak
különböző
tartalmuknal
fogva különféle befolyást gyakorolnak
ugyan az emberi lélekre, de mivel
mindnyájan
egy törzsról származnak,
közülük atyafiságuknál
fogva teljes
összhangzat
uralkodik:
ennélfogva úgy kell általok a tanitónövendékekre
hatni, hogy a különféle tudományos
ismeretek
lelkeik ben ö ss z han g z
eg é ss z é alakuljanak
és általuk egyszersmind
arra is rávezettessenek,
hogy ök maguk miképen hassanak annak szellemével a gyermeki kedélyre,
az erkölcsi érzés, az értelem
es az ügyesség kifejtésére
és a nemzeti
megalapítására".
Csakhogy
ezen szép elvek
még
nemeseb b önérzet
1868-ban jelentek
meg, míg az 1878·iki évben kiadott
tantervben
ezen
csak nagy fáradsággal
akadunk
nyomára.
elvek a l k alm az s á nak
A tanterv nemcsak a tanitóképző
tanárnak,
hanem a tanítójelöltnek
is szolgáljon vezérü),
buzdításul,
kalauzul.
Véleményem
szerint
minden
képzőintézeti
tanárnak
kötelessége
volna növendékeit
_. a mire vonatkozólag, tudtommal,
a budai paedagógiumban
a tanítóképző
tanárjelöltek
tényleg
utasítást nyernek minden évfolyam elején tájékoztatni,
hogy
mennyit kell tudniok
és mi módon,
miért
és mi czélból kell ezt ezen
á
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fokok szerint tanulniok.
Egy szóval meg' kell velök a tantervet ismertetni.
A tanterv ből tanulja meg ne csak a tanár,
hanem a tanítójelölt
is a
és eszközeit; II tantervból kell merítenie
tanítóképzés
czélját, teljedelmét
lelkesülést,
hivatásszeretetet
a tudományok,
különösen
II
psychologia,
iránti érdeklodést
és az önmüvelödésre
való kedvet.
ethika és paedagógia
Mert a tanítóképzöi
tanterv készítésénél
tekintetbe veendők Ke h r következő találó szavai: "A tanítóképzés
legjobb próbaköve
a kilépett
tanítójelölteknél
észrevehető
tudvágy
nagysága,
az önmüvelődésre
törekvés
erélyes és az iskola iránti lelkesülés foka."
5. A tanterv kidoJgozásánáJ
továbbá tekintetbe
kell venni a t agfedcb
I I ítói kép es í t ő viz fl g á k II t. Nálunk az a bevett szokás, hogy a tanítóa 4-ik tanfolyamról vizsgáznak,
és a sikeresen letett
jelöltek j unius elején
osztályvizsga
után a 8-ik napon
már a tanítóképesítő
vizsgát
teszik le.
Ez az eljárás igen helytelen, mert 8-14
nap alatt lehetetlen 19- 20 tantárgyból jól elkészülni. Ez által csak a tanítók fél müveltségét,
fölületességét mozdít juk elő. Ezen visszásság on olyan formán
kellene
segíteni,
hogyatanítójelölt
már a 3-ik tanév végén néhány
tantárgyból,
mint .
földrajz-, természetrajz-,
logikaés psychologiából
alapvizsgát
nyelvtan-,
tegyen le. Magától értetődik,
hogy ez esetben a tanítás czéljának,
a tanmenetnek és a tananyag felosztásának
ezen vizsgákhoz kell alkalmazkodnia,
illetőleg a tanterven
változtatui
kell."
t i. Nézetem
szerint tanítóképzőintézeti
tanterv késztrésénel
nemcsak
a népiskolai tantervre, az előképzettségre,
a felvételi vizsgára, a tulajdonképeni kiképzésre,
a tanképességi
vizsgára, hanem a már gyakorlatilag'
múködő tanítók to vá b b lz é p z é s ére is tekintettel kellene lenni. Ha egy
ilyen tautervnek
szerkesztói
azon gondolatból
indulhatnak
ki, hogy a
leendő tanítók a tanítóképzőkben
még nem nyertek
végleges
kiképzést
egész tanítói pályájukra ; ha a tanítóképző tanár azon helyzetben
leend,
és harmadik
tanítói,
illetve igazgatói
hogy növendékeit
egy második
vizsga letevésének
szükségességére,
módozaraira
és eszközei re figyelmeztetheti ; akkor a tanító képzőintézeti
tanterv a tantár gy ak alaposabb feldolgozását és több idealisztikus
ismeretek
közlését ölelhetné fel.
m. a vizsgálatok
A legtöbb német államban
többféle
módon,
szaporítása
által, a tanító-szeminariumoknak
a volt tauítójelöltekkel
való
és szakszerű
felügyelet
által
szorosabb érintkezése,
gyakori
értekezések
ct tanítók továbbképzéséről
és hivatásukban
való tökélyesgondoskodnak
bedéséről.
Nálunk ebből a szempontból
uern történik semmi, habár
arra
az 18ö8-iki törvény tekintett el volt.
Valarnint a háznál az alapnak,
falaknak
és tetőnek arány, biztosság',
szépség és czélszerüség
szempontjából
egymásnak
meg kell felelniük, épp
úgy tekintetbe
kell venni a tanterv szerkesztésénél
az elóképzést,
a tulaj,donképeni
szakképzést
és a. továbbképzést.hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCB
Azt hiszem,
hogy ez által'
tanterve. mely egyébiránt
sok tekintetben,
pl. könuyű
képző intézeteink
áttekinthetőségre
és methodikai
szellemre nézve sok művelt állam tantervét
fölülmulja,
csak nyerne,
ú.

közgyülésen
tárgyaltatott,
* Ez az üg-y a mult évi április hóban megtartott
sőt Rad
Vii mos t. tagtársunk indítványára
róla határozat is hozatott, még pedig
oly irányban, mint azt a czikkiró úr ajánlja.
Szerk.
ó
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a szeget, nem tudom; de hogy a tanterv
Vajjon fején találtam-e
megbirálásánál
nem ellenzéki szellem, hanem igazság- és a hazai iskolák
iránti szeretetem vezérelt, az bizonyos. Czélom e dolgozattal különösen az
volt, hogya
tanterv tanulmányozására
serkentsek
és eszmecserét idézzek
elő; mert csak
így jöhet
létre minden tekintetben
kielégítő
tanterv.
A tanitóképzö
intézetek
számára
összeállított
kitünö
tanterv
és
módszertani
utasítás sokat lendítene a népoktatásügyön,
mert lényegesen
eredményét.
Régi, de igaz mondás:
a milyen
biztositana
a tanítóképzés
a tanító, olyan az iskolája.hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
L é d e r e r A.

Az egységes

középískola

és a tanítóképzés.

programmjának
egyik
pontja
az egységes
Kultuszminiszterünk
középiskola.
Ennek
bizonyos neme nálunk szükséges
is, lehetséges
is,
Népiskolánk
egységesítésére
is sok történt
az utóbbi időkben,
de az
természeténél
fogva nem válhatik: olyan könnyen egységessé.
Nagyobbára
az anyanyelvhez
van kötve, sokféle fenntartója
van s ezekhez
alkalmazkodik, feltétlen szükségessége
és sokasága részben
kivonja
az állam kormányzatnak
feltétlenül
intéző hatása
alól. Egységes
tehát még' sokáig
nem lehet.· S minthogy első feladata az okvetetlenül
szükség es életfeltételek
megadása, a mindennapi kenyér megszerezhetésére
való képesítés,
elvontabb
idealis czélok nem érvényesülhetnek
benne,
egységes
magasabb
míveltségben,
tudásban
és érzésben
nyilatkozó
egységes
nemzeti szellem nem
alakulhat
meg egykönnyen
benne.
Pedig
a mi nemzetünknek
szüksége
kulturára,
szellemre,
nemzeti
öntudatra
és önérzetre.
Ez
van egységes
egyik feltétele. Az idegen
nagyobb
míveltségek
elözönlő
nemzeti létüuk
hatásával, nemzetiségeink
kisebb kulturáinak
széthúzó tendencziájával
szemlehet az önálló állami
ben csak az öntudatos egységes nemzeti
kultura
életet .biztositó szerves erő, a nemzetnek
mintegy individuális
lelke,
Ezt az egységes míveltséget
pedig' főképen az egységes középiskola
volna hivatva megadni a nemzetnek.
Ez iskolának
par excellence nemzeti
propagálójának.
iskolának
kellene lennie, a nemzeti szellem tulajdonképeni
Ebben neveltetnének
a nemzet felsőbb rétegei
általános
müveltségre,
a
mely mindenütt
a világon
még:
nemzeti míveltség.
Ebben képeztetnek
az úgynevezett
polgári
elem és megtanulná
mindazt,
a mire egyaránt
szüksége van az iparosnakgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
és kereskedőnek,
a tisztviselőnek
és technikusnak, a politikusnak
és tudósnak,
szóval a mivelt magyar embernek.
A z általános
középiskola
arra tanítana,
a mire az egész életen itt
szüksége van a mívelt embernek,
reális,
praktikus,
hasznos, szükséges
ismeretekre
s ezekben el nem felejthető, biztos, egységes,
szerves tudást
nyuj tana. Az úgynevezett
formális képzésre
pedig azokat a míveltségi
tényezőket
használna fej, a melyekben leginkább él és nyilatkozik a nemzeti szellem: a nemzeti irodalom és míveltség (s a néplélek) történetet, főképen
pedig a nemzeti nyelvet. Ennek gondolkodásban}
irás ban és beszédben
minél
szabatosabb
és tökéletesebb
használatára
tanítani volna az egységes középiskola legfőbb feladata. Ez a legideálisabb
és egyúttal
a legpraktikusabb
czélja az iskolai
oktatásnak;
hisz a nyelv maga a gondolkodás
és a
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tudás. Ha elértük egyszer azt, hogya
lehetőleg egységesített népiskola
a magyar állam minden polgárát megtanította az állam nyelvére és a polgári
kötelességekre, akkor majd elérhető az is, hog-y az egységes, általános
középiskola tudásban és érzületben a nemzeti szellem igazi testvéri osztáIyossává tegye a nemzet mindeu tagját. Az egységes, általános középiskolának e czélok elérhetese végett okvetetlenül az állam közvetlen felügyelete alatt kellene állania.
Az egységes középiskola nem tehetné általán feleslegesekké a mai
középiskolákat.
Csak azoknak az iskolák nak vagy ezek részeinek helyébe
lépne, a melyek ma négy (vagy talán öt) évfolyammal a népiskola fölött
állanak. Ha a növendék c 4-5 évfolyamban elsajátította mindazokat az
ismereteket, a melyekre neki a gyakorlati élet bármely pályáján egyaránt
szüksége van s a melyek az általános míveltség követelményei,
ha _elés ha jól végezte el, akkor rendszerint
végezte az egységes középiskolát
megérett arra, egyénisége kifejlődött annyira, hogy meglehetos biztossággal
választhatja meg pályáját vagy ő maga, vagy sorsának intézője. Ekkor
aztán szakiskolába megy, a honnan az életbe lép, vagy felkeresi a gymnasiumot (reáliskolát), a mely immár csak 4, esetleg [) osztályú lesz, sitt
készül a különféle tudományos pályákra, még pedig sokkal alaposabban
és sikeresebben mint most a 8 osztályú középiskolában.
Az általános középiskola azért igazi kgfedcbaZYXWVUT
z é p iskola volna, elő készíte ne minden pályára, de direkt nem késziténe e 1 egyre sem, s növendéket,
a kit a népiskola czivilizált emberré nevelt, főképen az egységes nemzet
igazán szerves tagjává nevelné.
Az általános középiskola feladata volna tehát az úgynevezett mívelt
polgári elem képzése; természetes tehát, hogy nem indulhatna ki sem a
mai gymnasiumból, sem a mai realiskolából. Olyan intézményünk, amely
az épen jelzett feladattal bir, tulajdonképen van már nekünk. Ez a polgári iskola. Ezt kell rendeltetésének
megfelelően szervezui, fejleszteni,
emelni : és megvan az egységes, az általános középiskola.
Ezzel aztán
megszünnék a felső népiskola is, a mely úgy sem tudtamegtalálni
teljes
létj~gát. A polgári 1e á n y iskola is az általános középiskola
szellemében
szerveztetnék, pár felsőbb leányiskolát (a melyeket a szólásmód
most is
Ieánygymnasiumoknak
nevez) gymnasiumféle magasabb
középiskolává
lehetne átalakítani s ezzel leánynevelesünk
egy fontos kérdése is meg
volna oldva.
Csak röviden kivántam itt rámutatni arra, hogyan gondolnám én az
Még csak egy pillantást akarok rá vetni a tanítóegységes középiskolát.
képzés szempontjábel.
Egy intézmény sem látna az egységes középiskolának nagyobb hasznát,
A képzőintézet növendékeit mostan a legkülönfélébb
mint a tanítóképzés.
intézetekből kapja, a készültség mértékének
és irányának oly tarkaságában.
amely illuzoriussá teszi az egyenlő mértéket,
A tapogatódzás, a hiányok
léptű haladáshoz megkivántató középmértékű
átlag
pótlása, az egyenlő
létesítése igen sok időbe és fáradságba kerül mind a két részen, a nélkül,
hogy az üdvös egyöntetűséget el lehetne érni. Az ismeretek mélyitésére,
reudszeresitésére,
a tanítás művészetének
elméleti és gyakorlati elsajánö
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van, mint a mennyi kellene.hgfedcbaZYX
A
tására kevesebb időnk és elófeltételünk
tanító képzés ezért nagyon egyenetlen, sok helyt fogyatékos.
Másképen volna ez, ha az általános egységes közép iskolából kapná
a tanítóképző növendékeit. Innen ezek bizonyos egyöntetüséggel
hoznák
magukkal a szükséges ismereteket és egyenlő alapból kiindulva sokkal
biztosabban el lehetne velök érni az egységes czélt.. Ha majd a tanítóképzés magas igényeinek megfelelően rendezve lesznek a képzőtanárok
szellemi ügyei is, a mint immár méltányosan kezd alakulni anyagi belyzetök, akkor az egységes középiskolából vett növendékeiket
majd olyan
tanítokká
képezhetik, a kiket bátran kiküldhetnek mint az egységes
nemzeti szellem apostolait, hogy igazi emberré nevéljék
a gyermeket
és
egységes nemzetté a népet.
(1890. január elején.)JIHGFEDCBA
H. A.

A gyakorlati

kiképzés.

1.

A képző intézeti gyakorló iskolai tanítóknál a legújabb időben
olyan mozgalmakkal találkozunk a tanügyi lapok basábjain, melyek sem
a tanítóképzők szervezetével, sem azok czéljával nem egyeztethetők össze,
A gyakorló iskolai tanítók egy része ki akarja vetkőztetni állását a maga
természetes formájaból és egy kis salJangért a lényeget akarja feláldozni,
Kinek ne tűnt volna fel a Losonczon született emlékirat és felhivás
és kit ne tett volna gondolkodóvá e lapok mult számában agyakorló
iskolai tanítók sokat emlegetett azon óhaja, hogy rendes tanári rangot
nyerjenek s a módszertan tanáraivá legyenek?!
A népiskolai törvény szellemében kiadott miniszteri szabályrendeletek világosan meghatározzák, de a tanítóképzők szervezete és czélja még
világosabban megmutatja a gyakorlo iskolák s ezek tanítóinak szerepét
a tanítóképző' intézetek keretében,
Mi a gyakorlo iskola? A tanítóképzők mellé állított minta elemi
népiskola. Múhely, műterem,
melyben a tanítói művészethez
szükséges
fogások megmutattatnak
és megfigyeltetnek,
a népiskolai tanításhoz a
képző intézetben szerzett elméleti utasítások megeleveníttetnek;
gyakorlo
hely, melyben a leendő tanítók első izben kisértik meg a tanítás összes
elveinek alkalmazását. 'rebát a gyakorló iskola a tanítóképző mintaiskolája, másrészt annak experimentáló helye,
A gyakorló iskolai tanító ezen mintaiskolának a mintatanitója, ezen
kisérleti helynek a vezetője. Ez azgfedcbaZYXWVUTSRQP
birodalma, it.t van az
működésé
nek köre, helye. Ezen kivül ne keressen működési tért, mert ha keres:
jele, hogy állásával, teendöivel, hatáskörévei nincs megelégedve, a miból
jogtalan és helytelen aspiráeziók egész sorozata származhatik.
Kell, hogy a leendő tanító ne csak mintaiskolát lásson maga előtt,
hanem egy mintatanítót is. E miuta leg-yen a gyakorló iskolai tanító, a
ki ne csak az iskolában mintatanítása által, hanem társadalmi, családi
és polgári élete által mint jó hazafi, derék honpolgár. kitünö tisztviselő
és jó családapa példányképe legyen a jó tanítónak. ~ gyakorló iskolai
ó
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tanítóban
kell összepontosulni
mindazon
testi és lelki tulajdonoknak,
a
melyeknek
egy eszményi népiskolai tanítóban
meg kell lenniök. Eljárása
az iskolában,
viselkedése
a társadalomban,
a családban,
a feljebbvalók,
az alárendeltek,
a hasonállásúak
irányában
legyen mintaszerű.
6 legyen
szerető vezére s mint ilyent
a növendékek
és vidéke népiskolai tanítóinak
szivélyes, barátságos, előzékeny modora miatt őszinte szeretetból válasszak
míntájuk ul s igaz meggyőződésből
köv essék magasztos pályájukon.
Ilyen az én gyakorlo iskolai tanító ideálom ~ Már most kérdezem:
vajjon a rendes tanári rang és a módszertan
tanársága
után törekvő gyakorló iskolai tanító lehet e valódi miutája a leendő tanítónak?
Vajjon a
tanító-növendék
által
megközelítbetlen
magasságban
képzelt
"gyakorló
iskolai rendes tanárt"
merné-e példányképének
választani a leendő tanító?
Azt hiszem, bogy nem!
a mikor
a gyakorlo
Azért ne beszéljünk
rendes
tanári rangtól,
akarunk,
hanem
beszéljünk
a
iskolai tanítók anyagi helyzetéri javítani
méltányosságról
és a jól megérdemlett
munka jutalmáról.
Mert ha valóban mintatanító
akar lenni a gyakorló iskolai tanító, s hogy valóban meg
melyek
öt sokak mintájává
is felelhessen
mindazon követelményeknek,
tegyék, akkor legyen olyan fizetése, a miból anyagi
gond nélkül meg
élhet s ne legyen kénytelen
melléktantárgyak
elvállalása
által amllgy
is
fontos és sokoldalú teendőit megosztani.
átvétele által nemcsak
hogy
óratöbblet
és munkaA módszertan
szaporodás
nehezednek
vállaira, hanem félő, hogy a tanári kathedrá lenne
Pár év mnlva oda lyua fő- s a gyakorló iskola a mellékfoglalkozás.
kadna ki a dolog, hogyagyakorló
iskolai tanítók
azon okból, hogy
sok a dolguk, segédet kérnének,
vagy egészen a növendékekre
hiznák a
gyakorlo iskolát sakkor:
hol volna a mintatanitó ? S ki állana érte jót,
hogy ezzel a képző intézetek
egyik legszebb,
legszükségesebb
intézményét (legalább
a valóságban)
nem temetnék-e
el?
Legyen teháta
gyakorló
iskolai tanítónak
annyi fizetése mint a
rendes tanárnak,
de maradjon
az a gyakorlo iskolában és gyakorlo iskolai
tanító czimmel legyen a leendő néptanítók
mintája és a népiskolai tanító
íg y mondhatja
büszkén a tauító-növendéknek,
hogy
előképe, mert csakisgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
"utánam !,'
"
Talán többeknek
zokon fognak
esni szavaim?
Oszintén
mondom,
hogy senkinek
sem volt czélom fájdalmat
okozni, hanem a tanítóképzés
jól felfogott érdekében
szólaltam csak fel némelyek megokolatlan
és természetellenes
mozgalmai és aspirácziói
ellen, mik ha czél hoz vezetn ének,
csakis a tanítóképzés
adná meg az árát.hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
jl1 a t'g ita i J ó zs if.

II.
Hivatott

hivatott egyének
folyton panaszkodnak,
hogy "a
ifjak nagyobb része nem áll hivatásának
magaslatán,
a gyermekek
szellemének
tervszerű
képzésére,
értelmük
fejlesztésére nem alkalmasak".
(Lásd "Paed.
Szemle:
februáriusi
füzetét.)
Ezen vádat
fiatal
tanítóink
nagyobb
részéről
még sem lehet
minden merészség
nélkül
elmondani.
Mint minden
pályán,
úgy a tanitók

tanítóképzöból

lés nem

kikérült
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közt is találni gyöngébb tehetségeket;
de azért kinek jutna eszébe egynehány méltatlan miatt egy tekintélyes
testület nagy részére olyannyira
lesujtó itéletet hozni?
.
nem kerülnek
ki kész művészek,
azt mi képzőHogy képzdinkböl
intézeti tanárok is beismerjük
és legjobban
tudjuk.
De hát kérdezzük,
produkál ? Ha pedig az
hol van olyan intézet, a mely kész művészeket
illetők talán leülföldön
keresnék
ama képzöt,
bátran mondhatom,
hogy
csalódnak. Eppen az elmult esztendőben,
tehát a legújabb
időben, megés innsbrucki
képző ket Ausztriában,
látogattam
a marburgi,
klagenfurti
a churi, küsnachti,
zürichi, luzerni, berni, hofwyli, solothurni, wettingeni,
kreuzlingeni
és rorschachi
képzőket
Svájczban.
Megfigyeltem
azokban
különösen a gyakorlati kiképzést s ott sem tapasztalhattam
azt, hogy a
jelöltek mint kész gyakorlati
tanítók hagynák
el az intézetet.
A képző
intézet jelenleg egyúttal ismeretterjesztő
is s nagyrészt
meglehetős
gyenge
anyagot kap az előkészítő iskolákból ; de ha kizárólag
csakis szakintézet
volna, még akkor sem kaphatnának
kész tanítóművészeket
az elégedetlenek.
Tanítóink
és tanfelügyelőink
tapasztalásból
tudhatuák,
hogy csak hosszú
prakszis 'után lehet valakiből minta-tanító.
Ha az ifjú tanító elég lelkesedést
és lelkiismeretességet
visz magával
első állomására,
a tanítóképzőkben
és gyakorlati
tan ter v ü n k szellemében
most nyujtott elméleti ismeretek
útmutatások
is elég alkalmasak
arra, hogy belőle jó tanító váljék.
Csak
és kollegiális szeretetet kivánunk
az öregebb tanítókegy kis jóakaratot
tói az ifjú tanítók számára!
Azonban tény, hogy a gyakorlati
kiképzés
némely képző ben jobb
is lehetne. Szerintem sehol sem kivánatos
annyira
az egyöntetű
eljárás,
mint éppen a gyakorlati
tanítás oknál.
Pedig' mit tapasztálunk
e téren?
Azt, hogy a hány ház, annyi a szokás l
Mi kivántatik
meg' tehát, hogy a gyakorlati
képzés "intenzivebbé"
tétessék?
1 , A tanítóképző
intézet gyakorlo iskolája legyen minden -tekintetben "m int a isk o 1 a" , Nézetem
szerint
osztott gyakorló
iskola
nem
okvetetlenül szükséges. Azon jelöltek, a kik első izben lépnek a növendékek
elé, az osztatlan iskolának
csak azon évfolyamával
foglalkoznak,
melyben
tanítanak.
A többi évfolyam
fölött a jelenlévő
gyakorlo iskolai tanító
őrködik. A negyedéves
jelöltek, kiknek nagy részük mégis csak osztatlan
iskolában
fog müködni, próbáljanak
a 4-6
évfolyam mal egyszerre
megbirkózni.
.
és a kor
2. A gyakorlo
iskola vezetőjéül
csak valóban tapasztalt
színvonalán
álló ele m i isk o l ait
a n í t ó t kivánok.
Polgári
iskolai
tanító csak meahelynek
tekinti az elemi iskolát, s aligha marad állandóan
elemi tanítónak.
A gyakorló
iskolai tanító legyen
mintaképe
a tanítói
lelkesedésnek,
ügyességnek
és kivált a szigorú és következetes lelkiismeretességnek
!
3. A miutataúító
ne akarja erejét
szétforgácsolni,
hanem
minden
áron azon legyen, hogy iskoláját
csakugyan
mintaiskola
fokára
emelje.
Jelenleg
sok képzőintézetnél
úgy látszik
szükségből agyakorló
(tornát,
kézimunkát
stb.) is
iskolai tanító valamely gyakorlati
tantárgyat
tanít. Ez az illető tanítóra anyagi
előny ugyan,
de magára az iskolára
~1A.GYAR TANÍTÓKÉPZŐ.
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mégis csak hátrány. 27-30 óra hetenként lelkiismeretesen megtartva úgyis
elég egy mintatanítónak.
A gyakorló iskolai tanító fizetése az eddiginél
minden esetre magasabb legyen, de oly kikötéssel, hogy kiz á ról a g c s a k
i n t a i s k o l n a k éljen.
.
a m gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGF
4. Bármiképen -okoskodjunk is, a gyakorló iskola arra való, hogy
elemi mintaiskola legyen, melyben a leendő tanítók· a paedagógiában
tanult elvek keresztülvitelét látják s időközönként maguk. is experimentáljának.
A gyakorlo iskolai tanító eljárásának
telj ese n egye z n i
kell
a paedagógia tanára által hirdetett elvekkel. A ki a gyakorló
iskola vezetésére vállalkozik, annak le kell mondani teljes függetlenségéröl, ha a paedagógia tanáránal különb
szakembernek tartja is magát!
Nézetem szerint a "mintatanltó a jelölteknek
c s a k pra k t i k u s ú tmu tat á sok a t adjon, az elméleti dolgot bízza .nyugodtan a paedagógia
előadójára.
_
6. A paedagógia tanárának folytonosan figyelemmel kell kisérni a
bel- és külföldi tan ügy fejlödését, ba azt akarjuk, hogyaképzőintézet
a kor szinvonalán maradjon. Ez pedig egész embert kiván l E szaktanár
nézetei döutók legyenek a gyakorló iskola működésére.
O neki folyton
érintkezni kell a gyakorlo iskolai tanítóval, hogy a tanítás szellemével
teljesen egyezségre lépjen vele. A m ó ds z ert ant a nevel é sta n t l
még ke v é s b bél e het elv á 1asz tan i, min t az Ú . n. elő kés z í t
t a n t
r g y a k t l.
6. A próbatanításokat o k vet e t l e n ti. 1 az iga z gat 6, ill etv e a
I I a e d ag ó g i a tan ára
ve z ess e. Hogy miért ? Fölösleges szakemberek
előtt bőven fejtegetni.
Sajnos, néhol az igazgató e fontos teendőjét
az
kizárólag a gyakorló iskolai tanítóra bízza. Természetes, hogy akkorhgfedcbaZYX
elmélet és gyakorlat között nincs meg a szerves összeköttetés. Nem is
csoda, ha olyan helyen a gyakorlo iskolai tanító a paedagógiai kathedrára
vágyódik!
7. A tanításokon 1egye n jel e n az iga z gat 6 n é sam
int at a n í t ó n k i v üla z ill e t ő tan t á r g y sza k tan ára i s. Hogy ez
keresztülvihető legyen, a rendes tanárok számát szaporítani kell; mert
kiki belátja, hogy heti 21 elméleti óra mellett alig vehet részt a tanár a
gyakorlati tanításokon is. Es itt egyúttal megjegyzem, hogy meggyőződésem szerint a leendő tanító pl. a számtant majdnem kizárólag úgy fogja
tanítani, a mely módon ő azt a szaktanártói tanulta és nem úgy, a hog}
azt egy-két alkalommal a gyakorló-iskolában látta. A paedagógia tanára
plane csak az elveket tanítja, a részletezést a szaktanárra, a ki arra a
tananyag megbirálását illetőleg a legilletékesebb, bízza. Minden szaktanár
módszerének
egyezni kell a gyakorló iskolában használt eljárással és
megfordítva.
.
8. Ha némely képzőben a gyakorlati képzés ki nem elégítö, úgy
annak oka egyedül abban keresendő, hogyaszaktanár,
a paedagógia
tanára és a gyakorlo iskola tanítója egymástól többé-kevésbbé
függetlenül
járnak el s az annyira szükséges összhangzást szóba sem hozzák, annál
zkevésbbé pedig létesítik, MÍre valók már most a h a v i ért ekeJIHGFEDCB
letek ?l
Néhol azon teljesen hibás nézet uralkodik s azt nem is oly régen
á

ó

ö
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ó
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szakemberek
nyomtatásban
is bangoztatták,bogy
egyedülgfedcbaZYXWVUTSRQPO
( !) a gyakorlo
iskolai tanító (no meg az igazgató is részben) mondhatja
a leendő tanítóknak: utánam!
Ilyféle nyilatkozat az előbb említett nézetemben még inkább
megerősít !
9. A megejtett próbatanítást
okvetlenül
meg kell bírálni.
Jól vezetett és beható (de nem 5 --10 perczig tartó 1) birálat sokszor többet..ér
magánál a tényleges tanításnál!
.
10. Hogy
a leendő tanító az elemi iskola praktikumába
tényleg
gyakorlo
iskola mellé ta n- é s
bevezethető legyen, állítsunk
m i n den
j te m ény t és azt valóban
használjuk
is!
ve z é r k ö n y v gy
A gyakorlo
iskolában
elóveendö
het ita
n anyag
ott
ény 1 e g
meg
is kell
beszélni
s a jelöltekkel
összeállittatni.
Pedig rni történik
sok helyütt?
Az, hogy a tanító által megállapított
tárg-ysorozatot a Jelöltek jó esetben legfeljebb csak lemásolják.
Ez pedig
égbekiáltó bún! Mert éppen az ezen pontban
fel emlitett
dolgokban
való
járatlanság
és tájékozatlanság
hozza leginkább
zavarba az ügyesebb fiatal
tanítót is, a mint azt közvetlen tapasztalásból
tudom. Sokat használ olyan.kor egy tapasztalt
kartárs jóindulata!
11. Azon követelés, hogy a másodéveseket
pár napon át elküldjük
~1 gyakorló
iskolába hospitálni, éppen annyi haszonnal jár, mintha a népiskola I. osztályában
a négy alapmívelet
fogalmát kezdenők
fejtegetni.
Hát még megköveteIni
a szegény jelölttől azt, hogy a tanító minden szavát feljegyezze.
paedagógiai
kínzás!
A módszertannak
egyik része a II. évfolyamban
taníttatik.
A mint
módszerét
elvégezte,
vezesse növendékeit
a
a tanár valamely
tantárgy
gyakorlo iskolába
és vagy maga tartson azon tantárgyból
mintatanitást,
. vagy pedig tartassen
olyat a tanító által. A tett tapasztalatok
azután
ü

é

megbeszélendók

í

A III -ik évfolyam ban hetenként
2 tanítási óra eleg-endő.
A mostani
tantervet
és annak megfelelőleg az órarendet
is úgy
szükséges átalakítani,
hogy alV-ed
éves
növendékek
m ent l
gyakrabban
és m e n t l hosszabb
ideigagyakorlóiskolában
bo spi tál has san a k, a tan í t ó jel e I I 1 é t ébe n ö n á II ó a I I
tan í tsa nak .. Ezen ponttal a t. szerkesztő
úr engedelméből
más alkalommal kiváuok foglalkozni.hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
U jv á r i M ih á ly .
ö

ó

A tanítóképzés

reformálásának
kérdése
esztendőben.

hazánkban

az 1848-dik

(Folytatás.)
Magának a tanítóképzésnek
Majer szerint hármas irányban kell előre
ő egymástól az ért elm i, .a nevel é sta n i és az
haladnia, megkülönbözteti
er k öle sik
é p z é s feladatait. Az értelmi képzésrel
szólván, azt . az , elvet
állítja fel, miszerint a leendő tanítóknak mindazon ismeretkörökböl, a melyek
a nép nevelőkre nézve szükségesek és hasznosak, ha nem is teljesen kímerítö,
de bizonyára alapos és rendszeres tudomást kellvén szerezniök, a tanítóképzőkben minden egyes elméleti és leíró tantárgyat
az alapok lerakásánál kezdve
51/2*
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kell elővenni. A képző intézetekben azonban kerülni kell a hosszadalmas elméleti előadásokat és az egyes tudományágakból főleg csak azokat kell kiemelni,
a melyeknek gyakorlati jelentőségük van a nép tanítóra nézve is.
A munka XII-dik fejezet 18 pontban adja elő, hogy minő ismeretek és
mily terjedelemben nyl-utassanak a tanítójelölteknek. Érdekes ezen fejezetben az,
hogy még oly tantárgyakat is felölel a tanítóképzők tantervébe, a melyek abba
vagy csak a legutóbbi időszakban vétettek fel avagy pedig még ma sincsenek
abba felvéve.
Már 1848-ban sürgette Majer az egészségtannak
és a vakok és a süketnémák okt.atásmódjának tüzetesebb - tárgyalását.
Igaz, hogy ez utóbbit csak a
pes tik é p ezd ére nézve mondta ő is keresztülvihetőnek ; minthogy csak itt
volna egyúttal arra is alkalom, hogy az oktatás módjának elméletét a növendékek gyakorlatilag is megvalósulni lássák és hogy esetleg az elméletnek gyakorlatok által is megadhassák a kellő értéket. És ime csak nem régiben kezdették meg' országszerte az e g ész ség' tan nak tüzetesebb tárgyalását tanítóképző intézeteinkben, a vakok és süketek oktatásának médszerét pedig még ma
sem gondozzák sehol sem azzal a figyelemmel, a melyet az valójában megérdemelne,
.
A tanítóképző intézetek tantárgyai közé sorolta Májer a vallástani ismereteken kivül a testi és szellemi nevelés elméletét, a módszertant,
a magyar
nyelvtant és irodalomismertetést,
az egészségtant, a számtant, a mértant, a
világ és a magyar nemzet történetér,
a földrajzot, a természettant a csillagászat
elemeivel, a természetrajzot, 'a technologiát, a gazdaságtant,
a zenének és az
éneklésnek elméletét, az alkotmány tant, a népjegyzői hivatal tudományát, a
szépírást és a rajzolást, a népépítészetet,
a testgyakorlást és végül a süketek
és a vakok tanításának módszerét.
És a midőn Majú ezen tantárgyakat
egyenként felsorolja, mindegyikre
vonatkozólag elmondja arra irányadó nézeteit is, a melyek egytől egyig' magukon viselik a szakférfiú mély bölcseségének nyomait. Csak egy-két ilyen tételnek a bemutatása is elég lesz a szakértőre nézve, hogy ezen állításornat igazoljam.

A neveléstani tárgyakról ezeket olvashatjuk a munkálatban : Azok, a kik
ezen tudományban csupán hypothesisek
és logikai következmények
halmazár
tekintik, a képezdéket pedig' dresszirozó intézeteknél feljebb nem fokozzák, terniészetesen semmit sem akarnak hallani ezen nézetük szerint philosophicus
képzésröl ; és tagadhatlan, miként Curtmann is panaszolja, hogy némely tanár
tapintatlansága adott is elég okot az ily ferde kivánságokra. Valóban oly magasan járó előadásokat tartanak egyesek a neveléstanból,
hogy azoknak csakugyan
nem lehet a képezdekben semmiféle hasznuk, de káruk igenis ; mert félreértethetnek. Ámde az ily visszaélések miatt minden elméleti utasítás nélkül hagyni
a nevelőket és a tanítókat képtelenség
és oktalanság volna. Mert ha e felvilágosodott kerban minden emberi munka bizonyos észszerű öntudattal gyakorlandó, miért nem egyedül a legnemesebb és a legnehezebb a nevelésnek és
a tanításnak a mestersége? A speculativa philosophiának a képezdékben azonban
csakugyan nincsen helye; mert a növendékek előképzettsége ennek a tárgyalását nem is engedné meg.
Az egészségtan tanítására vonatkozólag is a bölcs mérsékletet ajánlja és
az illető tanárnak lelkére köti, hogy ne az orvosok mellözésére, hanem azoknak
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a megkeresésére intsék a növendékeket;
mert az egészségtan terjesztése által
nem a döghalálként pusztító kuruzsolást megerősíteni, hanem megsemmisíteni a
mi feladatunk.
A gazdaságtant illető pontban is kimondja Maj er, hogyatanítóképzőbell
nem lehet ugyan szó arról, hogy tökéletes gazdákká képeztessenek
a tanítójelöltek ; mert itt más teendőkre' kell a fősúlyt fektetni, mint a minők a gazdaképző intézetekben az elsőséget igénylik;
de azért mégis meg kell a tanítóképző intézeteknek is e tekintetben annyit tennie, hogy a tanítókat beavassa
az okszerü gazdálkodás felfogásába és a legszükségesebb gyakorlati műveleteknek az ismeretébe stb,
Az értelmi képzés után a XIV-dik fejezetben mondja el Majer István a
neveléstani vagyi" a gyakorlati kiképzésról azgfedcbaZYXWVUTS
nézeteit. És ezen nézetekből
még világosabban kitíínik, hogy a tanítóképzők reformjának írója nem a könyvekböl szedegette össze eszméit.
"Nem szabad felednünk," mondja Majer, "hogy az iskola az életért van,
s az élet előcsarnoka: azért az iskolában a tanulmányok irányadólag elméletben oktatandók,
ámde minden tudomány gyakorlatilag is alkalmazandó az életre.
A képezdékben is mindent a gyakorlat szempontjából kell tárgyalni s a növén-dékeknek paedagogiai kiképeztetésük
úgy vezetendő, miszerint azok ne csak a
neveléstanban, hanem a nevelés mesterségében
is jártasak és ügyesek legyenek.
Ez annyival sürgösb, mivel a képezdék egyenesen az élet irányzására vagyis
a népnevelés magasztos eszméjének foganatosítására rendeltetvék. A képezdeben
tanulja tehát meg már a tanítójelölt a való életet ismerni és arr~ nevelőleg
hatni! ~ végból a képezdei növendékeknek engedtessék meg', hogy a képezdéveI kapcsolatban álló iskolákban minél több gyakorlatot végezzenek,
M aj e l ' sze l ' int k i v nat o s vol n a, h a i l l i n den e g' y e s tan í t óképző
intézettel
szer ves
összeköttetésben
állanának:hgfedcbaZYXW
r t) egy
felsőbbrendű
elemi
iskola,mint
a maximum
példája;JIHGFEDC
egy
als ó l ' end il sze g ény isk o 1a, min tam
ini m I I m nak
a
b)
kép e; c ) : egy ó v o da; d ) egy
vas á l ' nap i isk o 1a; e ) egy vak ok
Í sk o 1áj a; f) egy s ket ném a-Í s Jeo 1a és g ) egy
tor nai sk o 1 a ~
mert csak így lehetséges azt eszközölni,
hogyatanítójelölt
szemlélet útján
megismerje életpályájának ágazatos munkakörét
és hogy gyakorlatilag bele
is élhesse magát a kellő fokozatosságot szem előtt tartva hivatalos teendőinek
tömkelegébe.
Részletesen előadja :Majer, hogy miként kell a tanítójelölteket a kiknek nagyobb része kántori szolgálatokat is hivatva lesz teljesíteni - az isteni
szolgálat .ágaiba fokozatosan és gyakorlatilag bevezetni. Kimutatja azután, hogy
minő gyakorlatokat kellene a tanítóképző növendékeivel . végeztetni, hogy azok
a nevelési teendőkben is megszerezhessék
a kellő jártasságot;
elmondja pl.,
hogy mily czélszerü volna, ha minden egyes tanítójelöltre egy-két növendékgyermeknek a kellő felügyelet mellett való nevelését rR lehetne bízni. Behatóan tárgyalja továbbá agya
k o rl a tit a n í tás o k nak,
a gaz das á gt a n i, r a j z o l
s i , t e c h n o l gi a i, nevezetesen a háziipari
vagy a minevezi, a nép ipa l ' i és nye 1v ész e ti stb. g y a k o r 1 a tok nak a
ként
c z é lj ára és módj ára von a t k o z ó legfontosabb tételeket szóval élénk
és sok tekintetben követésre méltó példát állít elénk arra nézve, hogy miként
lehetne és kell erre a tanítójelölteknek
gya kerlati kiképzését eszközölnünk.
A
ö

á

ü

á

ö

ó

78zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

tanitójelölteknek
jellembeli
illetőleg erkölcsi
kiképzésére
nézve igen sok helyes
nézetet
találunk
Majer
művében.
A jellernfejlesztés
legnevezetesebb
tényezői
közül megemlíti a következőket:
1. Legyen
a képez
dei
tanárok
magaviselete
példás
s
az
á Ita luk
g y a k o r l agfedcbaZYXWVUTSRQPO
II d ó
fel ügyel
é s esz é ly e s. Ha azt kivánjuk,
hogy a tanítvány
törvényeinknek
hódoljon,
mindenek
előtt tartsuk
meg azokat
mi. Tartsunk
mindenben
jó rendet,
mert ez a fegyelemnek
a lelke.
Legyünk
következetesek, elegendő ok nélkül semmit se kivánjunk
de észszerű követeléseinktöl
nyomós
okok nélkül
el se álljunk.
A tanárok
nyakassága
és
önfejüsége
ép oly rombolólag
hatnak
a fegyelemre,
mint
a következetlen
és
< 1 jogos
bánásmód
emeli a
eszélytelen
engedékenység'.
Legyünk
igazságosak;
népnek
és a fejlődő nemzedéknek
is a lelkületet.
Igazságunk
ne legyen túlszigorú,
hanem
atyai
szerétettel
párosult,
a mely többet
tanácsol
mintsem
parancsol
inkább kér mint fedd, hajlandöbb
jutalmazni
mint büntetni.
Atyai
indulattal
ügyeljünk
az ifjúságra,
azon legyünk,
hogya'
gonoszat megakadalyozzuk,
mert könnyebb
a fegyelmetlen ségnek és a kihágásoknak
az útját állani,
mint az erkölcsi
sebeket orvosoini .
2. G·o n dos k o d j un kan
öve n d é kek, hel yes
e If o g 1 alt a tás
ról,
c z é lsz e l' Ü nap i r end r ő lés
Ic o r sze r Ü o lz tat
s r ó 1. Eszélytelen
rendszabályok
kiapadhatatlan
forrásai
a ballépéseknek.
Úgy kell a napirendet
megalkotni)
hogy a tanárok
éber
figyelemmel
és lankatlhatatlan
erélylyel
teljesíthessék
tisztöket
s a tanítványok
túlságosan
meg ne erőltessenek.
A tanár a
képezdékben
nem adhat naponként
négy órát;
mert hatnia kell a növendékekre
.ezt pedig
csak erőfeszítés
által eszközölheti ; de négy órai szellemi erőmegfeszítést
nem bír meg a tanár,
és ha mégis
négy
órát kell naponként
adnia) ennek az a következése,
hogy kénytelen
lesz a tanítási
órán rövidíteni,
vagy önmagát
kimélő hidegséggel egykedvűleg
oktatni a szent ügynek legnagyobb
kárára.
Ha a tanárok
nem képesek
korszerű
és a növendékek
szellemi felfogásának
megfelelő sikeres oktatást
nyujtani)
kétségtelenül
létrejön
az iskolákban <1, fegyelmetlenség.
3 . A növendékek
szabad
idejét
illetőleg
az elméleti órákon túl fenna
maradó
óráit fel kell használtatnunk
egyes olyan gyakorlatokra,
a minőkről
gyakorlati
kiképzésre
vonatkozó
fejezet különösenis
megemlékezik.
A ménnyire
lehet) úgy kell a munkarendet
elkészíteni)
hogy
az elméleti órák délelöttre,
a
gyakorlati ak pedig a délutánra
essenek.
4. Ott)
a hol
a tan í t ój el ölt e k nem
la k hat nak
a tan it ókép z ő int é zet
nevel
ö i I I t é zet ébe l l ) a t a I I r i tes t üle t nek m i uden tel
kell
követ
n i e arr a néz v e, hog y a t a I I í t ó jel ölt e khá
zi
sszh a n g z sb an
álljon
a tanítóképzés
c z l j a v a l.
élete
Rendezni
kellene mindenütt
a 'el e ~ t k tar tás
ügyét) úgy hogy csak erkölcsileg
kifogástalan
és erkölcsileg
is ajánlatos
helyekre
kerüljön
a tanuló ifjúság,
5. Gon dos k o el n i kell
a növendékek
fe l el li lés é r ö 1
s
al kal m a s ked v tel é s é r öli s. Sok tanító helytelenül
fogja fel azt abelyes
hogy roszra időt ne nyerjen !"
szabályt)
miszerint
;)e1 kell foglalni az ifjúságot,
és ezért a növendékeket
tanulni valókkal
és irásbeli avagy
egyéb gyakorlatokkal annyira
túlterheli,
hogy azoknak
az ártatlan
mulatozásra
és a felüdülésre
csakhamar
sem marad' idejök. Az ily tanítók kezei között a tanulők a tanulást
oly terhes nyügnek
nézik) a melyet megutálhat
S il
melytől
elméje eltompul.
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. Csak az a jó iskola, a melyben vidámság uralkodik. "Higyjétek el, hogy egyegy közös nemes élvezetekről gondoskodó mulatságnak,
vigalomnak, majállsnak
a rendelésére fordított szivélyes áldozat sokkal alkalmasabb a tanítójelölteknek
a nevelésére, mint a pirongatoriumoknak,
karezereknek
egész nagy hatalma,
vagy a szívtelen és oktalan tanároknak minden taktikája".DCBA
P é te r/If

hgfedcbaZYXWVUTS
Sá n d o r .

NÉPO K·TATÁS.

A népiskolai
-

énektanításról.

Refleksziók.

-

t.-oz, értelmében
kiadott
első min. tanterv
Az 1868: XXXVIII.
követelményeiben
az énektan elemeit, a hangköröket,
a kemény hangsort
és hangnemeket
már a 3. osztály penzumai
gyanánt
olvassuk.
A lágy
hangnemek
a 4., a magyar hangsor az 5., az előkék s a polifon énekek
a 6. osztály anyagát képezik.
s z ű k s z a v ú , mégis kelleténél
többet mondó tervet, mely az 1877.
EgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
21,678. sz. rendelet s ·új tanterv
életbeléptével
amúgy
is érvénytelenné
vált, ma már bonczolgatni,
alaki
(sőt tárgyi)
fogyatékosságait,
avagy
inkább túlzó követeléseit
szellóztetni, leplezgetni időszerűtlen lenne; e jóhiszemű ki vánalmak
amúgy sem öltöttek eleven alakot.
A tíz éves próba megváltoztatta
azt a 2. tanterv
által, mely amannál jóval reálisabb,
tehát életrevalóbb;
szabatos a kifejezésekben,
hibátlan, korrekt,
nem késvén a rendelettel
kapcsolatban
a megvalósításhoz
szükséges segédeszközt Bartalus István vezér- és kézikönyveiben
is megadni.
Ujra tíz év telt el, midőn
egy (máskülönben)
jelentéktelen
kis
könyvecske
nyomán
egész tábort
képez a kótaellenesek
csapata,
kik
hadat
izenvén minden néven nevezendő
pampuskának,
hangosan
követelik a kóta
eltörlését s helyébe
ép oly hangosan
akarják
a sziv- és
kedélyképző
"iskola-énekek"
beczikkelyezését.
szerepét
játsza,
egy része
A tanítók egy része a néző közönség
pártokra
szakadozva
vitatkozik,
egy része tanít, egy része új módszerek
mely a technifeltalálásan fáradozik, keresvén a népmesék aranygyűrűjét,
kai nehézségek
göröngy ein egy gondolattal
á ir e p íts e
a gyermeket.
A legújabb időben jobb fordulat állott be. A szenvedélyek
hullámait
a refleksziók rezgése váltotta fel, a nyugodt
felszínt
legfeljebb
a játszó
s z ű rö
kavicsa perczentvén
meg.
-gyermek
*

Miként adott életet a hangnemés létrarendszer
bonyolultsága
a
könnyitési
módszereknek,
általánosan
ismert dolog.
a létra hangjainak
számjegyeivel
úgyszólván
egy áltaA számirók
lános képlétet akarnak
adni. Régi fejletlenséget
újitanak fel vele. Nemcsak szemléltetni
nem tudnak, de az alakíto jegyekkel
(létraszerütlen
hangok) sem tudnak
mit csinálni.
Azonfelül rendszerüle
bármily
tökéletes
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legyen is, mindig az elkülönzöttség
jelét viseli magán, mely fennálló irási
(sőt megnevezési)
rendszerünkbe
be nem illik, attól meröben különváló.
Weber módszere tetszetős első pillanatra.
Alapja
a kulcsok
változtatgatásában
áll. Igy kikerüli ugyan a mi létrainkat.
de tudva' azt, hogy
a hangjegyek
olvasásához a kulcsrendszerbe
való teljes beleélés kivántatik
meg, a szüntelen változtatások
által vag-y hihetetlen
zavart okoz, vagy
épen annyi időre van szüksége, a mennyit a létrák ismertetése megkövetel.
Elnevezése
a fentebbi számirók
hibájában
leledzik.
Bartalus két normál létrát vesz fel: egy kemény et és egy lágyat;
hangokat s az ezek
ennek keretében
megismerteti
az összes létraszerűtlen
által képzett hangközöket
úgy, bogy e$y létra keretében
összes dal- és
énekkészletünk
át volna
dolgozandó
s ez által a nép vagy népiskola
számára hozzáférhetővé
teheté. Időt ez által sem takarítunk
meg, mert
bangközeinek
száma annyi,
a mennyi
az összes
egy létra létraszerütlen
létrák létraszerü hangközeinek
száma.
De megvan ezek felett ama nem
kicsinylendő
előnye, hogy szűkebb körben mozogván, az értelemnek kevesebb megerőltetésével
jár azok elsajátítása.
Adjuk ehhez még azt is, hogy
a létranemek
előjelzései már bizonyos abstraháló
s össze hasonlító munkásságot tételeznek. fel, melyekkel
szemben az esetről-esetre
megjelölt változások mint konkrétumok
állanak a gyermek
szemei előtt. Ennyiben
gondolom igazolhatónak
e rendszer
alapját.
Hogy technikai
könnyebbséget
nem is kiván biztosítani,
tautatja enemű
gyakorlatainak
nagy száma,
mely gyakorlati
szempontból
teljesen igazolt ugyan, de ez töltvén
be a
folyamok legnagyobb
részét, kevés helyet enged a gyermeki
lélek meakövetelte tápláléknak.
Mennyit valósított meg az élet a szerzö intenczióiból,
számokkal
nem lehet' kimutatni.
Hogy a minden históriai alapot elvető újítók kisérletezéseit
mellózzem,
már e három módszer
szembeállitásából
is nyilván
kitetszik,
hogy bara nehézségeken,
az elsajátítandó
miképen 1 t t ass u n k is könnyíteni
összes anyagkészlet
sokkal nagyobb,
sembogy az kivált
osztatlan
iskolában akár a kedélyi, akár az értelmi érdek megcsorbítása
nélkül
el volna végezhető.
E kedvezőtlennek
látszó következtetésböl
levonhatjuk
a tanulságot.
módszerében
a szigorú fokozatosság,
az alakíto
Bartalus könyveinek
jegy nélküli létra (kemény
C) felépítése
kifogástalan.
Az így felépített
a rithmikai elemek elsajátíttatása
szintén
létrának
fent és alant kibővítése,
nem kivihetetlenek.
Önkényt felmerül a kérdés, hogy ha a népiskola
nem ölelheti fel az
egész énekrendszert,
s így kénytelen megelégedni az egésznek egy részével,
vajjon nem volna-e elegendő a létraszerü
hangok megismertetése?
Feltételes
feleletet adok e kérdésre.
Ha az ért elm i képzést illetőleg ez ismeretek
által számbavehető
értékes dologgal gyarapodik
a gyermek
szellemi vagyon a, ha elég ennyi
arra, hogy az ének fegyelmező ereje a kar a t ára üdvös hatást gyakoroljon,
s végül, ha énekköltészetünk
tud elég gazdag anyaget adni mennyiségileg
min den
úgy, mint minőségileg,
hogy a gyermeknek
ezt illető vágyat
hi á nyn é lk ü 1 kielégíthesse s így, kivált ked é ly i szempontból, az énektanítás
legközvetlenebb
czélját általa
megközelíthetni
: akkor
elegendő.
á
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Minthogy forrásaink
feldolgozása
ilyen szempontból
még csak meg sem
kiséreItetett,
a fentebb körvonalozott
anyag elégséges vagy elégtelen voltának épen a dalkészletből
kiinduló
bizonyítgatásáról
egyelőre
le kell
mondauunk.
Egyebekben
a hangjegyek
szerint való tanítás
hasznáról
bövebben
szólani majd csaknem. felesleges. Bizton mondhatjuk,
hogy alkalmas énekkészletet adva a gyermekek
kezébe, a végzett. anyag men nyi ség ile g
is nagyobb lehet, mint a hallás után való tanításuál.
Az egyöntetü fegyelmezettségröl,
az előadás szabatosságáról,
színezésról,
stb. nem is szólok.
De két figyelemre méltó körülményt
mégis megemlítele
Egyik
a gyermekre, másik a tanítóra vonatkozik.
A mily érdektelenek
a teljesen
ismeretlen
dolgok,
ép olyanok a
teljesen ismertek is. Az ismétlés anyja a tudásnak,
az agyon ismétlés megölője. E két végletből nem tudhat menekülni
a hallás utáni tanítás.
Bármily szív- és kedélyképző
legyen is a megtanítandó
dal, főkép dallamával, mint ismeretlen,
érdeket ébreszteni sohasem fog. Még az érdeklő
dést felhivó előéneklés
vagy eljátszás is érintetlenül
hagyja a gyermeket.
Ezt illetőleg tehát a tanító teljesen a szöveg mankójára kénytelen tamasz
kodni, Adjuk ehhez mellékesen
azt is, hogy az általán
használt
szövegmankók
a leg hitványabb
száraz kéróvá
zsugorodnak
össze. A gyermek
pedig a legjobb esetben fásult közönyösséggel
kezd az énekléshez.
Sitt
veszi kezdetét a másik véglet. A gyermeknek
nemcsak teljes felfogó ere(érzék,
finom hallás maradjanak
most figyelmen
jére van szükségünk
kivül), hanem emlékezetére
is, mely a sebtiben kapott hatást megőrizze;
semmi külsö jel által nem lévén megrögzítve
emlékező tehetsége, az egyes
sorok, majd az egész dal mély bevésese csakis a leghosszasabb
ismétlesek. által válik lehetségessé.
Ennek
következése
aztán nyilvánvaló.
Míre
arra kerülne a sor, hogy elénekelje
már valahára azt a szivképzó
éneket,
lehullott arról minden zománcz,
a technikai
lenyügzöttség
folytán
megbénult az érzelmek vágyva vágyott kitörése, a dal unotta vált, érdektelen
lett. Az ének tanítás paedagógiai
czélját el nem érvén, egész munkánk kárba
veszett.
hallás
A másik a tanítóra vonatkozik.
Azt szekták mondani, hogya
után való tanítás
lz é 11 Y elm e s ebb,
hogy a kóták
száraz ismertetése
1éle k ö lö, unalmas.
A nagy port ~ert vitában ez az állítás volt előttem a legkevésbbé
megmagyarázható.
Ugyes tanító kezében a technikai
gyakorlatokkal
egészen párhuzamosan
baladó dalok, énekek valódi pihentetök ké válnak. Míg
amott egyegy
dal megtanítása
a tanítónak összes szeDCBA
I I e m i és f i zik a i
erejét igénybe veszi. Az elébbire legyen elég annyi, hogy türelme, higgadtsága; nyugalma a legszéleöbb határokig próbára van téve. A legfőbb baj
pedig az, hogy miként előbb láttuk, a gyermeknek,
úgy neki sincs semmi
eszköze, bogy dolgán csak valamennyire
is könnyebbítsen.
Azon elemek
(méret, dallam, szinezés, szöveg), melyek a hangjegy után való tanításnal
szétválaszthatók,
elemezbetők,
magyarázhatók,
itt a maguk
összességében
avagy
adatván a gyermek
elé, fokozatos
kifejtésról.
értelmi munkáról,
csak a józan meth. eljárásról végkép le kell mondania. A "feljebb, lejebb,
még feljebb, még lejebb"
"hosszabban,
egy kicsit rövidebben"
féle ve-
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zényszavakatilyenekül
nem tekinthetjük. Vergődik tehetetlenségében,
próbálna
segíteni, felvilágosítani,
magyarázni, helyes útra vezérelni, nem lehet. V égre
is kénytelen
újra és .újra elénekélni
-- s ezzel próbára teszi fizikumát.
Pedig' az elfáradt test rossz eszköze még az éber léleknek is. Sitt czáfolatul a fentebb említett érvekre csekély nagyitással
bátran kimondhatjuk
hogy induktiv,
módszeres tanítással
éneket azon esetben is sikerrel taníthatunk (kivált az első néhány óra nem számításával),
ha magunkat
al
énektől mind végig megkiméljük
is.
Egy- egy minta-éneklés,
egy-egy szótag közbeéneklése
nem jő figyelembe.
Gépiesség és öntudatosság
között nem vonok párhuzamot, bár érdekes összehasonlító
képet nyernénk
általa.
Ime egy· két bizonyíték
a sok közül, a kótatanitás javára.
Az a kérdés most, hogy vajjon az egész rendszerből kiszakitott rész,
a "fél munka nem mun ka" elve alapjá 11, vajjon nem sokkal
fogyatékosabb és befejezetlenebh
s így ki nem elégítöbb-e,
semhogy érdemes volna
csak "ennyit"
tanítani?
Legelébb is azt jegyzem meg, hogyanépiskola
teljes egész embert,
sem bocsáthat ki; már ez is elé!!',
a mint korban nem, úgy képzettségben
hogy követelésünkben
ne legyünk túlzok.
Mennyire
jogosult
e kivánat,
hogy a különbözö
fokú iskolák
(nép,
polgármutatja azon körülmény,
u r u ta tiskolák, tanítóképzők)
utolsó évfolyamai a z o nos
ere d m ény tgfedcbaZYX
nak papíroson.
A népiskolai
énektanításnak
fentebb
körvonalozott
eredménye
az egész zenerendszemek
bázisát képezi.
A felvett anyagnak
nincs egy apró részlete sem, melyet a gyermeknek
ha magát tovább
akarja képezni mint emlékezeti lomot ki kellene dobnia. A "könnyítők" éppen abban a hibában szenvednek,
hogy akár számokkal
írjanak,
közlött ismereteiket
előbb-utóbb
félre kell
akár kulcsokkal
dolgozzanak,
vetniök, ha csak egy lépessel akarnak
is tovább
haladni.
Kerek
egész
tehát a mit nyujtunk
s hogy agya
k o r 1 a t i ass
g nak
megfelel-e,
arról 3; felöle1t dalkészletnek
kell bizonyságot
tennie.
,
Sőt ott
Amde a nép az iskolán k ivül sem mond le a dalolásról.
kezdődik annak igazi nag')' szerepe. Az élet pedig templomban, fonókban,
a házi tűzhelyen s mindenütt,
hol az emberek össze szoktak gyűlni, sereS e helyzet dalok teremtői, a nép géniusza,
gestől nyujtja a daltáplálékot.
hogyan számol majd le azokkal a famózus alakító jegyekkel,
melyeket
mi pusztán uo kótatanitás
kivihetósége kedvéért az iskolából
kiküszöböltünk. Igaz ugyau, hogy a szájról szájra szálló énekekben
nincsenhgfedcbaZYXW
c , e l, nincsenek keresztek,
b - k és helyreállitó
jelek s így még ez is mellettünk
szélana. De mi ideált alkotunk magunknak
s abban reménykedünk,
hogy
valaha, generácziók
multával és felléptévei
a nép ép úgy olvassa a kótákat, mint a hogy ma a betuket. Hogy majd zenénkkel
is az történik, a
mi költészetünkkel.
Lesz Pgy nagy megujhodás.
Lesznek zenei Petéfieink,
Aranyaiuk , Tompáink,
a kik lehajolnak
a néphez, eltanulják dalait, tanulmányozzák
zenéjét s az ott lelt kincset felolvasztják
a műköltészet
szent
a népnek, mint a hogy tették
tüzében s rernek ek ké alakítva visszaadják
Petőfi, Tompa, Arany János. S ezek írnak kereszteket
és b - k e t és helyreállító jeleket ... Hogyan nyit juk meg majd e hieroglifás könyveket annak a
á

83zyxwvutsr

Jancsi,
pórembernek,
kinek most szúette gerendáján ott van Kukoricza
Az árvaleánybaj regéje, Toldi Miklós története? Nem kiáltó lesz-é az ellentét, mely a zsoltáros könyv betűi és kótái küzött van?!
.
S ezzel számolnunk kell, mert a nép életében intő jelek mutatkozírtó ellensége a hagyománynak.
Hogy sietnek megnak. A czivilizáczió
menteni egyesek és társulatok a népnek minden foszló gondolat töredéket,
Meséi, babonái, mondásai, dalai, énekei - most valnak már becsesekké,
mikor pusztulni kezdenek.
Mily szerencse volna, ha a nép lejegyezgetné dallamo it, ép úgy,
mint a hogy lejegyzi a verseket ...
Az intő jel aztán az, bogy a nép szahitván a kerszakokat jelenté
gyüjtcmények
leszámolásaival s nem kapván azok helyett méltóbb táplálékot, elfogadja azt a gomba módon szaporodó, mondva csinált s "népdaloknak " csúfolt holmikat, melyeket a szapora sajtó gőzzel, villámmal
szállít el a legelrejtettebb helyekre is, valódi mételyt hintve a nép közé.
A templomokban sem kifogás nélkül valók az állapotok.
A nép
általában fegyelmezetlen, sok helyt egészen a botrányig. Néhol meg ideA katholikus templogenkedve a közénektöl, szótlan hallgatásba merül.hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHG
mokban az ujabb, képzett kántori generáczió derűre-borura
gyártja az
énekeket s énekli s enek elteti a "felsőbb egy házi hatóság" approbácziója
nélkül is. E részt annyira mentünk már, hogy egyik - az egyházi zene
érdekeit szolgáló időszaki folyóiratunk még a nemzetiségünk ben gyökerező népénekek háttérbe való szorítását
is felvette távoli programmjába.
Némi megszorítás, a Pamasszus lejtőinek meggyomlálgatása,
régiek felelevenítése, a jók általánosítása, szóval a kipróbált
énekek gyűjteményé·
nek a nép kezébe való adása elodázhatatlan. - 'A ref. felekezetűek körében a zsoltárok ügye v-judóban
van. A megújított szövegek új dallamokat fognak követelni, újra kóta kell, hogy kerüljön a nép kezébe. Az
de nincs
evangélikusok éneklése itt-ott csiszoltabb mint a reformátusoké,
meg benne az egység, mely amannak föereje.. Ez utóbbiak énekeiket
hagyomány útján sajátítják el, még kántoraik kezében is a legtöbb helyt
kéziratokat lebet látni.
Szóval akármint vegyük is a dolgot, a nép kezébe énekkönyveket
kell adnunk, ha csak azt nem ak alj uk, hogy a jelen reális kor a mármár amúgy is gyengülni kezdő ideálizmust végkép kipusztitsa. Erre pedig
kell tennünk. Vállaira kell raknunk az idők súlyos
a népet kótaolvasókká
keresztjei mellé még a kóták keresztjeit is,
A felnőttek oktatását hagyjuk most figyelmen kivül,
bár az itt-ott
már emlegetett, sőt tán m('g is kisérlett népdalárdákra
lehetne számítani.
Van a népiskola és az élet között
áthidalás;
ide vehetnők uiindazon
iskolákat, melyek akár a bevégzett képzést, akár a legmagasabb intézetek által megkivánt előképzettséget nyujtják, a népiskola anyagát fejlesztik tovább Aránylag ezen a hídon is kevesen fizetnek vámot s aztán
ezek az iskolák böves-böven el vannak látva tantervvel, utasitásokkal,
szabályzatokkal
és rendeletekkel, azért ezek is figyelmen kivül maradhatnak. Nem úgy a nép legnagyobb zömének iskolája, az ism étI
isk ola. A fent mondottak már magukban is kiválóan alkalmassá tennek
ezen ismétlő órákat a népiskolában be nem végzett anyag kikerekitésére,
ö
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vagy betetőzésére.
Említettem volt, hogyalétrarendszer
megismertetésének
- az idő rövidségén kivül - a legnagyobb akadálya a gyermekek felfogó,
összehasonlítgató,
abatraháló képességének kerlátolt gyengesége. Elannyira,
í tás á val
sem volna elérhető a tanhogy még az óra s z á m sza porgfedcbaZYXWVUTSRQPONML
terv követelménye. Az ismétlő iskolák ba megerősödöttebb korú gyermekifjakat kap a tanító, kiknek felfogása az elvontabb dolgokkal is megbirkózhatik.
Nem szándékom ezt illetőleg módszertani fejtegetésekbe bocsátkozni.
Csak annyit említek, a mennyire alább paedagógiai szempontból akarok
hivatkozni.
A népiskolai énektanítás módszerének induktivitásáról
egy ízben
volt már alkalmam szólani. (Népt, L. 1888. 83.) Ugyanazt ismételhetuém
itt is. Elő példa, gazdag szemléltetés, elmélet-elvonás, gyakorlás, gyakorlati
alkalmazás. Ezek a fokozatok jöjjenek sorba az éneknél is. Az érzékeltetés már fél tudás. A gyakorlatok e szemléltető példák könnyed utánzatai,
a dalok, az énekek már zornánczai a tanulásnak. Ezt a módszert tartanám
alkalmatosnak továbbra is. Sitt
vehetnők fel ismét a fonalat Bartalus
vezérkönyvei nyomán, az elébb említett indukczió hozzáadásával, s azzal
a különbséggel, hogya 1 é t r as z e r ü t i en han go kal
é tra v 1 t ozt a t
s v a l létra
szer ek k
volnának
t v l t ozt a t a n d
k.
Egy-két példát illusztrálásul.
Népdal- és énekköltészetünk
számtalan példát ad arra az esetre,
midón az uralgó záradékánál
a 4. lépcső felemeltetik. Egy általánosan
szemléltet ni, hogy azon felemelt hang az addig
ismert példával könnyű
ismert létraban nem foglaltatik benn. Ez érzekeltetés maga után vonja a
külsö jel megismertetését is. Feltéve,. hogy a gyermekek már a népiskolában megismerkedtek a létrabeli egész és fél lépcső természetével, könnyü
lesz' összehasonlítani a nyert új létrát (g-g) az addig tanulttal s beláttatni,
hogy a kettő között semmi különbség nincs. Egyik létrából (c) a másikba
(g) átiratott dalok, énekek, gyakorlatok meg' annyi bizonyíté erősségek
lesznek. Ennek tovább fejlesztése már könnyü feladat.
Hasonlókép lépten-nyomon találkozunk a lágy létra 7-dik lépcsőjének felemelésével. S ha ezt amaz után vesszük elő, egyformán elsájátíttathatjuk akár a dallamos, akár az összhangzatos lágy létrát. A második
fokon a magyar létra is összeállítható.
.
.
Említenem sem kell, hog-y népdalirodalmunk
s eg-yházi énekköltészetünk
termékei ezt illetőleg is ép úgy össze volnának állítaudók,
mint a hogyanépiskolák
anyagát illetőleg fentebb említettem.
Ilyen módon aztán nem csak azt érhetnők el, hogy normál letránk
.segítségével s annak révén az egész rendszert megismertetnók, hanem azt
is, hogya
technikai gyakorlatok mennyisége újra hangsúlyozom,
hogya létrák elsajátíttatása inkább az elmélet, mint a technika munkája
folytonosan kevesbednek, mert egy gazdagabb gyűjtemény darabjai
attételek által megannyi technikai gyakorlatokul szolgálnának ; s ezt itt
nem szabad figyelmen kivül hagynunk, mert az ismétlő iskolák gyermekifjú tanulói paedagógiai szempontból sok tekintetben gondosabb figyelem-hgfedc
b e n részesitendók, mint a népiskola növendékei.
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S már ezt tekintve válik kiváló fontosságúvá az ismétlő iskolai énektanítás. A gyermek-ifjú kedélyi élete ebben a korban gondos körültekintést
követel. Mennyivel inkább szükséges neki való táplálékról gondoskodni
ekkor, midőn környezete, értelme, fejlettsége a felnőttebbek közé vonza,
s bizonyos kicsinylésseI fog a naivitásokra gondolni. De másfelől mennyire
takarékoskodnunk kell az idővel s száruolnuuk a gyermeknek az iskolás
s rajta lennünk, hogy amit
gyakorlatok iránt való közömbbsségével,
gyakorlásképen
nyujtunk neki, abban is teljesen tiszta, zavartalan örömet találjon.
'.
.
Főkép ezen tekintetek mondatják velem, hogy a befejezést hagyjuk
az ismétlő iskolások számára. Ezek ajánltatják ama módszert, melylyel
az énekgyakorló órák voltaképen egy-egy igazi dal, vagy ének eldalolása'ban, eléneklésében állanak.'
Igy tanítva a 15 éves ifjú vagy leány teljes, egész ismeretet visz
magával, öntudatosan árveheti a felnőttek hagyományait, a 1 aki é s t á r gyi
kép z é sMLKJIHGFEDCBA
t ilI
e t ő 1 egc z é 1 I I n kat elé r t k.
A népiskolai ének tanítás médjának már részletekbe vágó némely
mozzanatáról a t. szerkesztöség
engedelmével, talán más alkalommal.hgfedcbaZYXW
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A gyakorló tanítás az orsz. ízr. tanítóképző intézetben.
Intézetünkben
a gyakorlo tanítás berendezésénél különösen két szempontra voltunk tekintettel: 1. A gyakorló tanítójelöltre jó lelkiismerettel
csak akkor bizhatjuk a tanítást, ha a neveléstant és módszertant teljesen
elvégezte, ha már számos irásbeli preparáczió készítésében gyakorolta
magát és alkalma volt a gyakorló iskolát többször meglátogatni.
2. A gyakorló tanítás csak úgy vezethet kellő eredményre, ha a
gyakorlo tanítójelölt eleinte csak keveset, csak egy tárgy at tanít, de ezt
huzamos időn, egy-két hónapon át folytatja. Csakis így szerézhet korlátolt, de mégis biztos ügyességet és csakis így szerézhet tapasztalatot tanításának eredményéről és támadhat benne a tanításáért való felelősség
érzete. Természetes, hogy tanításának
a gyakorló iskola keretébe bele
kell illeszkeduic. Az első elvet nem nehéz megvalósítani. Intézetünk
növendékei az 1. osztályban a test- és egészség-tant, a II-ban alélektant
és
az általános nevelés- és oktatástant, a Ill-ban a népiskola módszertanát
fötörektanulják, a IV-ben a nevelés történetet, A módszertan tanításában
vésünk, hogy a gyakorIó iskola tantervét teljesen megértsék és hogy
kellő utasítást kapjanak az abban behozott tankönyvek kellő felhasználására. Igya módszertan nem mozog általánosságban, hanem alig' egyéb
mint a gyakorló iskola tantervének elméleti fejtegetése, az előző osztályban tanult lélektani és neveléstani elvek alapján. Helyesnek tartom
az összes neveléstani és módszertani elveknek egy konkrét eljáráara való
vonatkoztatását
mert csak így láthatják be, hogy az elmélet biztos
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vezér- és segédeszköz
a gyakorlati
működésben,
éshogy
e kettö szeros
preparácziók
kapcsolatban
egymást támogatja.
A tanult
elveket
irásbeli
készítése által gyakorolják,
azonkivül hetenkint
egy órában
szeralélik
a
tanítást a gyakorló iskolában és pedig úgy, hogy lehetöleg
valamennyi
tanítását
szemosztályban
többször megforduljanak
és valamennyi
tárgy

lélhessék.

Tervezve van; hogya
módszertan
tanára
ezentúl egy-egy
tantárgy
módszerének
elvégzése után
a gyakorlo
iskolában
egy-egy
mintaleczke
I l l . évfolyam
által szemléltesse
az elméletet, hogy az év vége felé már agfedcbaZYXW
növendékei
is fél-fél órai tanításban
megpróbálkozzanak.
A második elv keresztülvitele
azonban rendkivüli
nehézségekbe ütközik. Csakis ott lehet könnyen megvalósítani,
a hol a jelöltek
száma
csekély, ellenben sok osztályú gyakorlo iskola áll rendelkezésre.
Mi ebben
a helyzetben
nem vagyunk.
Gyakorlo iskolánk három osztályból áll, három tanító vezetése alatt. Külön tanításban
részesül az I. osztály, a Il-ik
és I ll-ik osztály egy tanító vezetése alatt együtt tanul, a IV. osztály
külön tanul. Ellenben a képzőintézet
IV. osztálya tanulóinak
száma,
a
kik a gyakorlo tanítást végzik, néha 24-re is felrug. A gyakorlo
taníb óra,
a többi óra az elméleti
tantásra nem juthat több, mint hetihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
tárgyakra
van lefoglalva. Az említett 5 órán felül (az ének- és tornatanításon
kivül) nincs semmiféle más gyakorlat,
vagyis nem küldjük
le
Intézetünk,
fájjelöltjeinket
napokra vagy hetekre a gyakorló iskolába.
igénybe
vannak
dalom, nem bir még internátussal
és a tanulók annyira
véve az önfentartás
gondjaival, hogya rendes leczkékre való előkészülésen
felül a képzőben mulasztott tanórák pótlására nem számíthatnak.
E czélból tehát a rendelkezésünkre
álló 5 órát lehetöleg elönyösen iparkodunk
és utóla'felhasználni.
Hetenként
egy óra szolgál a tanítás előkészítésére
gos megbeszélésére.
Az elökészítés,
megbeszélés,
valamint az egész gyakorló tanítás vezetése a nevelés- és módszertan tanárára van bízva. Ezzel
mert egy egyéntől
el van kerülve az elmélet 'és praxis közti ellentét,
tanulják
az elméletet és gyakorlatot.
A neveléstan
tanárára pedig az az
elöny származik, hogy így a gyakorlat
által bírálhatja és korrigálhatja
az
elméletet,
továbbá tapasztalatok
alapján gyözödik meg arról, hogy elméleti előadásában
különösen mire figyelmeztesse
a jelölteket.
Külön van
gondoskodva
a zene-, ének- és tornatanításban
való gyakorlatról.
Az intézeti zenetanár
t. i. a gyakorlo iskolában is tanítja e tárgy at, épp így
a tornatanár
is. E tanárok tehát nemcsak elméleti utasításokat
adnak
a
jelölteknek,
hanem meghatározott
rendben általuk végeztetik
agyakorló
iskolai ének- és tornatanítást.
A tulajdonképpeni
gyakorló tanításra
fennmaradó
4 órát következökép használják
fel. A gyakorló jelöltek 3 csoportra vannak osztva, mindegyik csoport a gyakorló
iskola más-más
osztályában
tanít. Egy órán
tehát tényleg nem egy, hanem három tanít és így a 4 óra 12 óra tényleges tanításnak
felel meg. Ha a gyakorló
iskola osztályainak
számát
mert
szaporítani
lehetne, úgy a gyakorlo tanítás órái is szaporodnának,
még több csoportra oszthatnők
a jelölteket.
.
Egy órán csak egy jelölt tanít, a többi pedig figyelemmel
kiséri
társuk tanítását.
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Nagyon nehéz volt e két elvet megegyeztetni,
hogy egy jelölt buzamosb ideig tanítson és mégis valamennyi
sorra kerüljön.
Azért az év
elején csak oly tantárgyak
tanítását tűztük ki, melyek kevés, 2-2
heti
óraszámmal
bírtak, pl. történet, földrajz,
beszédés értelemgyakorlatok.
bibliai történet, nyelvtan.
Igy pl. egy jelölt átvette a IV. osztályban
a földrajzt heti két órában, az l-ben egyik a beszéd- és értelemgyakorlatot,
másik a bibliai történetet. E szerint egy héten hatan tanítottak
és pedig egy hónapon
át,
a következó
hónapban
pedig más hat folytatta
ott, a hol ezek elhagyták.
Azonban a ll. harmadtói
kezdve
e rend némi módosítást
szenveóraszámu tárgyakat,
pl. a számtant
nem lehetett
dett, mert a nagyobb
több jelölt közt felosztani. Ezentúl tehát a rend ilyen, a jelölt
pl. egy
hétig 4 Órán át tanitja a számtant, a jövő héten meghatározott
sorrendben más folytatja,
míg az egész csoport végig tanított,
a csoport tehát
annyi hétig marad a gyakorló iskola illető osztályában,
a hány tagból
áll. Rendesen
egy és ugyanazon
tárgy tanítása folyik mind a három esoés megbeszélés munkáját,
A számportban;
ez megkönnyíti
az előkészítés
tan tanítása után más tárgy kerül sorra, a ·gyakorló tanítás május elsején
megszűnik
a képesitó vizsgálatra
való előkészülés
miatt.
Igy ha nem is egy jelölt, hanem a csoport
mint egész, huzamosli
időig tanít egy-egy tárgyat és szemlélheti
a tanítás
eredményét.
Igy, a
mint körülményeink
engedik,
iparkodtunk
fönt emlitett
második
szempontunknak
eleget tenni, de természetesen
hangsúlyoznunk
kell, hogy a
csak akkor fogjuk
teljesen
kielégítőnek
gyakorló
tanítást intézetünkben
találni, ha minden egyes jelöltnek
alkalma
lesz mennél
hosszabb
ideig
önálló és saját felelősség
érzetét keltő tanítást végeznie.hgfedcbaZYXWVUTSRQPON
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Berlinben.

A berlini kir. tanítóképző
(Kgl. ev. Seminar
für Stadtsehullehrer)
városi iskolák számára képez tanítókat.
A hozzá kapcsolt gyakorló iskola
egy 9 osztályból álló városi iskola, a legalsó osztály a IX-ik, a legfelső
az 1., tehát az osztályok elnevezése éppen forditottja
a mi eljárásunknak.
sem a polAgyakorló
iskola nem felel meg sem a mi népiskolánknak,
gári iskolának,
ez utóbbi itt Németországban
"höbere
Bürgerschule+-nak
neveztetik,
hanem kezépen
áll a kettő közt. A IX. osztályba 6 éves gyermekek vétetnek
fel, a VII. osztály (3-ik évfolyam) után átléphetnek valatanulmányaikat
az 1. osztályig.
mely magasabb
iskolába, vagy folytatják
hogy a VI-tóI kezdve
(4-ik
A népiskolától
leginkább
abban különbözik,
évfolyam) a franczia köteles tantárgy,
továbbá
a népiskola
8 osztályú,
ez pedig 9 osztályú intézet. A tanítóképző
intézet
3 évfolyamból
áll, a
legalsó a IlL, középső
a II., legfelső az I. osztály,
17-24
éves ifjak
vétetnek fel, még pedig az 1872. évi "Allgemeine
Bestimmungen"
körülirt felvételi vizsgálat alapján. A szeminariummal
szerves kapcsolatban
áll
egy 3 évfolyamból
álló előkészítő
intézet:
Praparanden-Anstalt,
mely
ug-yanazon épületben van elhelyezve,
miut a szeminarium,
de az állam
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által segélyezett
privát intézetnek
tekintendő.
A tanítóképzés
tehát összesen 6 évfolyarcra terjeszkedik
ki, de neveléstani
tárgyakkal
csak a szeminariumban
foglalkoznak.
Jelenleg csak a gyakorló tanítás
rövid ismertetésére szoritkozom,
a mint azt két heti tapasztalat
alapján alkalmam volt
figyelemmel
kisémi, A szeminarium
megtekintésére
az engedélyt
a magas
valIás- és közoktatásügyi
miniszteriumunk
kegyes
ajánl'" levele folytán
nyertem.
Ily engedély nélkül idegent nem bocsátanak
porosz iskolákba,
,
A Ill. osztály (a szeminatium
első évfolyama) tanulói csak elméleti
paedagogiai
oktatásban
részesülnek,
a gyakorló iskolában
nem szerepelnek. A ll. osztály tanulói
már útmutatást
nyernek
minden
egyes tantárgy tanítására.
A módszertant
itt nem egy tanár adja elő, hanem minden
szaktanár a maga tárgyának
médszerét. Azonkivül a szaktanár
gyakran
tart
mintaleczkéket
és e czélból egy csapat gyakorló iskolai növendéket hozat
be az osztályba. A neveléstaut
pedig az igazgató adja elő.
Az 1. osztály (Ill. évfolyam) tanulóinak
azonban
már bőven kijut
a gyakorló iskolai tanításból.
A gyakorló iskolának
t. i. nincs direkt e czélra alkalmazott tanítója,
hanem a gyakorló
iskolai tanítást a IX. osztály tól a Il-ikig
teljesen
a
seminaristák
végzik el. Ellenben a g-yakorló iskola legfelső 1. osztályában a seminariumi
tanárok
tanítottak,
mindenki
a maga szakmáját.
A
gyakorló iskola tehát egy sokfejű tanító testületre van bizva, hogy ez bajt
ne okozzon, egyik képző intézeti tanár, mint a gyakorló iskola előljárója ,,01'dinarius "-a szerepel és felügyel a gyakorlo iskola ügyeire. Az ordinarius
hetenkint
egy konfereneziát
tart, melyben közli aszeminaristákkal
tapasztalatait, észrevételeit.
Egy-egy szeminarista
csak 6-6
órát tanít hetenkint, tanítására külön
órákon (Arbeitsstunde ) tartozik előkészül ni. Több
órát nem biznak
rá,
mert az előkészülésen
kivül még saját tanulmányai
is igénybe
veszik.
Oráiban azonban a maga tárgyát,
természetesen
az előirt tanterv alapján,
tanítja.
teljesen önállóan és a maga felelősségére
Egy harmadév
leteltével vizsgálatot
és összefoglalást tart és ezután
más tárgy tanítására
bocsáttatik
megint egy harmadévig.
Igy alkalmak
van több tantárgy
tanításában
gya kerlatot
szerezni.
Mivel egy osztályban
3-4
seminarista
tanít, ezek közül egyik, mint
az illető osztály főnöke szerepel és tartozik osztálya külsó rendje, az osztálykönyvek
stb. felett felügyelni.
felügyeletéröl
igen egyszerű
és ügyes módon van
A szeminaristák
gondoskodva.
A gyakorlo iskola minden osztályában
egy bizonyos órában
valamennyi
oszegy és ugyanaz a tantárgy tanítása folyik; pl. 8 -9-ig
tályban hittan, 9-10-ig
német s így tovább. Mindegyik
órában a szeminarium más-más tanára van megbízva az inspekczióval
és ez az órarenden ki van téve, természetes,
hogy az illető szaktanár
a maga szakmájának tanítását inspicziálja
és evégből
sorra járja
a gyakorló
iskola
valamennyi
osztályát.
Egy ilyen inspicziáló tanár volt oly szíves az osztályokon végig kalauzolni
és útközben a szükséges felvilágosításokat
megadni. Később magam is benyitottam
bármelyik
osztályba, tanító és gyer-
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és az nem hábormekek az ilyen látogatások hoz hozzá vannak szokva
gatja őket munkájukban.
A gyakorló iskola ily szervezete azonban feltételezi,
hogya
szemiórái kivül essenek a gyakorlo iskolában töltött órákon.
naristák
tanulási
Azért ez órák 7-8,
11-12-re
és 4-6-ra
esnek. Különben csak heti 20
órai tanítást nyernek,
míg aDCBA
Ill. osztály (1. évfolyam)
tanóráinak
száma
37. Megjegyzem,
hogya
seminaristák
nemcsak
tanítanak,
hanem bizois vannak kötelezve.
A 8-ll
és 2-4-ig'
nyos számú órákon hospitálásra
fenmaradó
egyéb üres órákon pedig szobájukban
dolgoznak.
Ily szervezet természetesen
csakis internatussal
tartható fenn.
A mi pedig a gyakorló tanítás eredményét
illeti, arról a legőszintébb eliamerés hangján kell nyrratkoznom.
Valóban bámulatba ejtett, hogy
a fiatal emberek mily rendkivüli
biztossággal
és ügyességgel
tanítanak,
mintha nem kezdők, hanem már is meglett tanítók volnának
és az igazgató szavai szerint minden látogató ebenyomással
távozik az intézetból.
A szülók is meg vannak
elégedve
a tanítással,
mert az intézetet
több mint 300 polgári osztályból származó gyermek
látogatja,
. Igy a fiatal
emberek
az intézetból
mint kész tanítók
lépnek
ki
és bármely
hasonló iskolába
teljes megbizhatósággal
vállalhatják
el a
tanítást.
De bármily feltétlenül
el kell is ismernem e fényes gyakorlati eredményt,
egy két kételyt
még sem nyomhatok
el. E szervezetben
t. i.·
semmiféle kapcsolat
nincs a .neveléstan és módszertan között, sőt még az
kapcsolatáról
sincs gondoskodva.
Minden tanár
egyes szak ok módszerének
a maga útján halad és mint gyakorlati
szakember
kitünó
és részletes
útasitast adhat' növendékeinek,
de könnyen meglehet, hogy így a növendékek ellentétes paedagógiai
irányokat
hallanak
és nincs gondoskodva
ez ellentétek
kiegyenlítéséről.
Csak ott vezethet e rendszer teljes sikerre,
a hol a neveléstan
tanára
és szaktanárok
egy és ugyanazon
paedagógiai
rendszer hivei. Ilyen pl. a weimari
seminarium,
melynek
tanárai
mind
az elhunyt Stoy jenai tanár tanítványai
voltak.
Azonban nem feladatom kritikát
gyakorolni,
csak azért voltam bátor
ez ismertetést
közölni, mert azt hiszem, hogy igen érdekes egy ilyen teljesen elütő idegen szervezetet a mienkkel
összehasonlítani.hgfedcbaZYXWVUTSRQPON
D r.
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Egyesületi
életünket előtüntető lapoknak
első sorai azon nagy hazafi
emlékének
legyenek
szentelve, a kinek halála hírére minden igaz magyarnak szíve feljajdult s a kinek ravatalát
mindnyájan
gyászt öltve,
megállottuk körül, Hálával és szent kerendült szívvel és könnyes szemekkel
MAGYAR

TANÍTÓKÉPZŐ.
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gyelettel fogjuk őrizni mindenkor fényes nevét, amely
beragyogta
nemcsak hazánkat, hanem az egész művelt világot; halhatatlan emléke
buzdítani fog bennünket, hogy a béke nyugalmas perczeit, a melyeket
megszerzeu és örökségül hagyott hazánkra, nemzeti létünk megszilárdítására teljes erőnkből felhasználjuk.

A február 17-én tartott választmányi ülés jegyzőkönyve.
Jelen vannak: Péterfy Sándor, mint elnök, Nagy Lászlo, mint jegyző,
Bánóezi József, Herrmann Antal, dr. Kiss Aron, Komáromy Lajos, Léderer
Abrahám (eleinte mint korelnök), dr. Málnai Mihály, Rohn József, Sebestyén
Gyula, Tóth József és dr. Verédy Károly választmanyi tagok. Gyertyánffy
kimentették.
István és Radó Vilmos távollétüket
A mult ülés jegyzőkönyve hitelesíttetile
Nagy László, titkár és id. felelős szerkesztö, bemutatja a "Magyar
Tanítóképző" ez idei első számát, a mely már mint az egyesület tulajdona, megváltozott formában, Budapesten jelent meg. A választmány a
elismeszerkesztőségnek az első szám tartalmas és czélszerü kiállításaért
rést szavaz. Nagy László
bemutatja a Méhner Vilmos budapesti
könyvkiadóval
kötendő szerzödést, a melynek pontjaira nézve a kiadóval
az előleges megállapodások már megtörténtele A szerzödés minden pontja
lényeges módositás nélkül elfogadtatik.
Nagy László kifejtvén annak kivánatos
voltát, hogya
"Magyar
Tanítóképzöv-t
minden tanítóképző intézet a maga, esetleg ifjúsági köre
számára is járassa, kéri a választmányt ez irányban határozni. A választmány felszólítandónak határozza minden intézet igazgatóját, hogy a lapot
intézete, esetleg az ifjúsági könyvtár számára is megrendelni sziveskedjék. Megkeresendők továbbá a tanítóképző-intézeti tanárok, hogy it néptanítók körében az egyesület eszméjét telj eszte ni, s tagokat gyujteni
sziveskedjenek.
Nagy Lászlo bemutatja a nagyméltóságú vallás- és közoktatásügyi
miniszter úrnak 56,766/889. és 56,769/889. sz. a. az állami gyakorló
iskolai tanítók, a zene, rajz- es tornatauárok,
segédtanítónók,
illetőleg a
kir, kath. tanítóképző tanárok fizetésfelemelése érdekében benyujtott
kérvényekre
adott s a Magyar Tanítóképző ez évi 1-s6 számában közzétett magas rendeleteit, valamint bemutatja, Peres Sándor választmányi tag
által beküldve, az állami gyakorlo iskolai tanitók által fizetésfelemelésról
benyújtott folyamodványra adott 1730/890. sz. a. kelt magas miniszteri
rendelet másolatát. A választmány hálás köszönettel és elismeréssel veszi
tudomásul a magas rendeleteket, a melyekben a nagymélt. miniszter úrnak kegyes jó indulata a tanítóképző-intézeti tanárok iránt újolag nyilvánult.
Nagy László jelenti, hogy Zajzon Dénes pénztáros azon kérdést intézi a választmányhoz, vajjon azon tagok részéről, a kik a mult év
második felében iratkeztak be az egyesületbe, okvetetlenül
bekérendc-e
az egész évi tagdíj. A választmány
azt határozza, hogy ilyen tagoktol a
mult évre legalább a fél évi tagdíj lefizetese kivántassék.
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Elnök felhívja a választmányt,
hogy a kgfedcbaZYXWVUTS
z g Y ü 1 é s e l kés z ít é s e
ügyében
és pedig jelenleg az idő és tételek kitűzésébeu hozzon határozatot.
A választmány
a közgyülés idejére nézve a következöt
határozza:
habár
a mult évi november 2-án tartott választmányi
nagy
ülés a következö
husvétra tette a közgyülés idejét, mindazáltal
azt az idő rövidsége miatt
kellőképen
előkészíthetőnek
nem tartván, a elhalasztást
annyival
inkább
ajánlja, mert az ezen közgyülésre
kitüzött főtárgy, a lap ügye, időközben
elintézést nyert. Az elhalasztás esetén alkalmas határidöül
itéli a választmány
augusztus második felét, a mikor az egyetemes tanítőgyülés
miatt különben
is nagy számmal lesznek jelen a fővárosban
a vidéki tanítóképző tanárok.
A választmány
legkésőbbi
esetleges határidőül november elejét tekinti. ~
illeti, a választmány
ez ügyben
előbb a tagok
A mi a tételek kitüzését
véleményét
óhajtja ugyan hallani, de tájékoztatásul
kijelenti a választmány
abbeli nézetet,
hogy a legközelebbi
közgyülésre
a gyakorlo
iskola és
gyakorlati
kiképzés,
a tanképesítés
és a tanterv
módosításának
ügye.
tüzessék
ki. Utóbbira nézve a választmány
abban a nézetb en van, hogy
a tanterv
ne vétessék
fel egész terjedelmében,
hanem annak
csak legkidolgozásánál
szem előtt tartandó
irányégetőbb tételei s a részletek
elvek. Felbivandók
tehát a tanártestületek
nyilatkozni : 1. mikor tartassék
a közgyülés ; 2. adják elő nézeteiket a jelenlegi tanterv hiányairól ; 3. hogy
mely tételeket
óhajtanak
a közgyülésre
tárgyalásuI
kitűzni.
Nagy László
titkár jelenti, hogy újabb időben gyakran
s élénken
hangoztatták
a fővárosi tanítóképző
intézeti tanárok
közül egyesek, hogy
a helybeli összes tanítóképző
intézetek tanárai meghatározott
időközökben
rendes összejöveteleket
tartsanak. Ez eszme február 2-án az Eötvös-alap
ünnepélye után tartott magán tanácskozmányou
nyert határozott formát s
a kivitellel titkár bizatott meg. Megbeszélés szerint ez összejövetelek
barátságos jellegűek
lesznek, eséljuk lesz a fővárosi tanító- és tanítónóképzó
tanárok között kartársi összetartást
létesíteni s ez által, valamint eszmék
cserélése által a tanítóképzés
ügyét s a képzőintézeti
tanárok
egyesületi
életét előmozdítani.
A nevezett
czélból a tanárok,
tanítók
és tanítónők
minden hónapban
egyszer bizonyos meghatározandó
napon fognak összejönni s együtt vacsorálni.
Az első összejövetel a mai napon, közvetetlenül
a választmányi ülés után az "István főherczeg"
vendéglő helyiségében
fog
megtartatni,
a melyre titkár úgy az állami,
mint a felekezeti tanárokat,
a tanfelügyelőket
s nehány a tanítóképzés
ügye iránt érdeklődő
kiváló
tanférfiút meghívott. - A választmány
örömmel üdvözli e mozgalmat, olyannak tekinti azt, a mely hivatva van a fővárosi tanárok között erős kapocs és
közszellem létesítése által egyesületi
életünknek
hatalmas
lendületet adni.
Kiss Áron indítványára
elhatároztatik
a M. Tud. Akadémiát
felkérni, hogy összes kiadványait
minden
állami
képző
intézetnek
és ha
kérik, a felekezeti tanítóképzőknek
is megküldeni
sziveskedjék'
ö

A fővárosi tanítóképző

tanárok

A középpontban
működö képzőtanároknak
he f. hó 17 -én, a midőn első összejövctelüket
déglő ben megtartották .

ö

első összejövetele.
régi óhajtása teljesedett
az "István főherczeg"
ven-

92zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Erről a barátságos
összejövetelról
nehéz rövid tudósítást írni. A
toll is szeretne szerteszét szállonganí,
mint a hogyaszószikra
sziporkázott,
a tenta is szeretne megeredni,
mint a hogy a szöhullám
hömpölygött.
Lehetne beszélni a szivélyes kartársi viszonyról, a békés egyetértés
szükséges voltáról, a p ez s g
életről,
a fesztelen
vidámságról ; el lehetne
mondani azt is, hogy tniként oldja fel a békesség fehér szine a baragos
'zöld asztal feletti disszonáncziákat.
S tán nem is volna épen tárgyszerútlen, ha ezekről a barátságos
összejövetelekról
a féle barátságos
értesitéseket irogatna valaki, tniként Arany mondja:
a toll hegyes vége helyett
csupán pelyhes végével csiklandozva
, , ,
'
a Magyar
De ezúttal összébb kell húznunk a vitorlát, úgy hallik:
Tanítóképzőt
megint majd felveti a sok közlemény
- kevés helyünk van.
Az estély a választmanyi
ülést követő
vacsorával
vette kezdetét.
Részt vettek:
TgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
ó th
József
pestmegyei,
Dr. Ver é d y Károly fővárosi
tanfelügyelők,
Dr. Kár mán
Mór egyet. tanár,
Sz ő ts Farkas theol.
akad. tanár, a Prot. Egyh. és Isk. Lapok szerkesztöje ; Gy ö r gy Aladár,
Dr. Bán
c z y József, Mol n á r Lászlo,
Sup pa n Vilmos képzőintézeti
igazgatók;
D ö m ötö r Gésa óvóképzö igazgató;
P éte r f y Sándor, a
tanítóképző
tanárok
egyesületének
elnöke;
Bar ton i e k Géza, H e I 'm ann
Antal, Dr. Kis s Aron, Kom áro m y Lajos,
L éde r er
Abrahám, Dr. Málnai
Mihály, Nagy
Lászlo, Rohn
József, Sebestyén
Gyula, Szt an k
Béla t.-képz. tanárok.
.
Csakhamar
megindult a felköszöntések
árja is. Eltették a vendégeSzótsöt, György Aladárt ; a jelenlevő
tanfelügyelőket
; Péket, Kánaánt,
terfyt,
Kisst,
Suppant,
Léderert,
Hetyeit.
Poharat
emeltek
a távollevő de tán a legközelebbi
alkalommal
már résztvevő
hölgyek egészségére, jót kivántak
az egyesület minden tagjainak,
közelben
és távolban
egyaránt. De a legtöbb áldás szállott e lapok t. felelős szerkesztőjére,
ki
bnzgalommal
járt el az összejövetel sikere
valóban fáradságot
nem kimélö
érdekében.
A felköszöntők
sorát a felszólalásoké követte. Szóba került a készülőben levő egyetemes tanítógyülés
s a képzóintézeti
tanárok
közgyülése;
hallottuk fejtegetni annak szükségességét,
hogyaképzőintézetek
volt tanítványaikkal
az érintkezést
a velük együtt folytatandó
nemes munka által
s a jótékony
intézményekben
megtestesült
szeretet által tartsák fenn.
Mint a hogy az oldatba tett fonálra rárakódnak
az ásványos kristályszemcsék, úgy sorakoztak
a beszéd fonalán a szebbnél szebb felszólalasok.
Kármán
lendületes
beszédében
eszmegazdagon
fejtegette,
hogy a
tanítói működés alapja az önmegtagadás
legyen,
s reflektálva
a lapról
mondottakra
megjegyezte,
hogy a tan í t kép z int é zet ita n áro k
hivat
ása i rod alm i ú ton i s hat n i a nép tan í tok
ru köd és ére, den
e mái
tal á nos
elm é 1 ked é sek,
han e m k o n k rét
m e t h o d i kai
pél dák
é s g y a k o ri a tie
1jár á sok
fel t n t et é s e á Ita 1. Tóth József a néptanítok
továbbképzéséról
szólott a nála
megszokott lelkességgel.
Péterfy Sándor és Kiss Aron a tanítóképző
tanároknak az egyetemes tanitógyüléshez
való viszonyát fejtegették.
A tartalmas fejtegetésekhez
hozzáadva a fesztelenséget
s az együttérzés melegségét:
előttünk az összejövetel képe.
ö

ó

ó

ó

ó

ű

ü

93zyxwvut

Lehetetlen,
hogy e bavonkint ismétlődő összejövetelek
közszellem et,
élénk
tevékenységet,
szivós összetartást,
virágzó
egyesületi
eletet ne
teremtsenek.
A fentírt nap másnapra változván, mindenki abban a biztos hitben távozott el, hogy a jövő alkalommal
azokkal is találkozik,
kiket a h-é t fői
nap, a farsang vagy az influenza távoItartott.hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIH
S z. gfedcbaZ

Egy

szó lapunk

érdekében.

Még boldogult Emericzy tette meg azt az indítványt,
hogya "Magyar
volt növendékcink
figyelmébe.
Az iglói tanári
'I'anítóképzót" -t ajánljuk
kevés volt. Emericzy
már betegestestület magáévá tette ezt, de foganatja
kedett és a kivitel elmaradt.
Most, mikor a "Magyar Tanítóképző",
mint
az egyesület tulajdona jelenik
meg, szabadjon ez eszmét újra fölvetnem
s a tisztelt tanári karok figyelmébe ajánlánom.
A dolognak kettős haszna volna. Egyik az, hogy lapunknak
nagyobb
olvasókőrt biztosítana.
Mi tanítóképző
intézeti tanárok
s különösen
azok,
a kikre a lap mint tagokra vagy elófizetókre bizton és állandóan számíthat,
sokkal kevesebben
vagyunk,
mint hogy csupán a magunk körére
szoritkozva, a lap nagyobb szabású kiállításához,
czéljainak
megfelelő terjedelmértékben
meg tudjuk
adni.
méhez az anyagi
feltételeket
is a kivánt
ha tanítványaira
nem
Kebl' sem indíthatta
volna meg "Paed. Blatter'<jét,
számíthatott
volna. Ezzel azonban egy másik nem kevésbbé
fontos czélt
is szolgálnánk:
fenntartanánk
ilyen módon a folytonos szellemi összeköttetést volt tanítványainkkal,
a kiknek a lapunkban
nyujtott szellemi táplálék által legalább közvetett hatás volna biztositva részünkről;
s utovégre
csak szívességet tennénk nekik, ha oly közlönyre hivnők fel figyelmüket,
a mely mint kiváló szaklap szolgálja a népoktatásügy
érdekeit s a melynek
lapjait ők bizonyára
haszonnal fognák forgathatni.
Egy szóval a dolognak
baszna oly világ-os, hogy azt hiszem, bövebben nem szükséges fejtegetnem.
A kivitel egyszerű.
Az intézetnek
tanárai maguk
közt felosztják volt növendékeiket
az
intézeten belül vagy kivül kifejlődött
bizalmasabb
viszony
szerint.
.Mert
igaz ugyan, hogy a belépő tanítványokat
egyforma szerétettel
fogadjuk,
de a viszonya
négy évi folyam leforgása alatt változik.
Igy már a tantárgy maga. áll közébünk,
mint viszonyfejlesztő.
A tanár a magára vállalt növendéket
felkéri egyenkint
közlönyünk
'
egy-két
év alatt
érdekében.
Es ha ezt a csekély fáradságot nem resteljük,
nemcsak nagy olvasóközönséget,
hanem példánk
után iramodo
munkaerőket is biztosítunk
laputiknak.
Bizonyára csak üdvösen hatna népoktatásügyünkre,
ha a tanítóképző
intézetból
kilépő volt növendékek,
a kik kellő képzettséggel
és lelkesedéssel ellátva, de az élettapasztalatok
teljes hiányával
fognak az élethez;
havonkiut egyszer legalább szellemileg' találkoznak azokkal, kik jóindulatú
és bizodalmas tanácsadóik
voltak a tanítói pályára
való előtámogatóik
készülés közben.
W ie n e r P é te r .

Örömmel közöljük egyesületünk egyik lelkes tagjának fenti sorait.
fogadhatjuk
és aj ánlhatj uk szíves indítványát;
mert
Csak köszönettel
minden áron azon kell törekednünk, hogy lapu nk minél nagyobb élterjedést nyeljen. Kivánatos volna az is, hogy az egyes
int é zet e k a m ag u k, ese tie gaz
ifj u s ági kör s z á már a ism egr end ein é k agfedc
M . T.-t. W . P. úr szíves ajánlatára
csak némi megjeg·yzésem van. T. i.
mivel e lap tulajdonképen az egyesületnek organuma, annak érdekeit szolgálja, s mindnyájunkra nézve az egyesület maga a főszempont:· teendőnk
első sorban az, hogy az egyesület eszméjét telj esszük s annak szerezzünk
híveket; ez által természetesen a lap ügyét is előmozdítjuk. Az igen tisztelt
tagtárs úrnak indítványát tehát a magam részéről oda kivánom módosítani,
hogy ugyanazon módon, mint czikkében
leírja, hiv ass a nak
fel az
egyes
intézeti
tanárok
részé
·ől a volt
növendékek
abb a val
bel éa zeg yes üle t t á m o gat á sár a, i II e t ő 1 e gaz
p é s r e. Ezzel az a fontos czél is el volna érve, hogyanéptanítók
közreműködését
is megnyernénk egyesületünk (és lapunk) számára, a mit eddig
Kérem az igen tisztelt kartársakat arra is,
sajnosan kellett nélkülöznünk.
hogy sziveskedjenek
névsorokat velünk közölni, kivánatukra
szivesen
szolgálunk az ajánlottaknak az első két számból mutatványpéldányokkal.hgfedcbaZY
ó

S ze r ke s ztő .

A miniszter válasza az állami gyak. isk. tanítók
kérvényére.

A nagyméltóságú vallás- és közoktatásügyi
miniszter úr Nógrád vármegye kir. tanfelügyelőjéhez 1730. szám alatt a következö rendeletet
intézte:
Az állami tanító- és tanítónőképezdei gyakorlo iskolák tanítói nevében
Peres Sándor losonczi állami képezdei gyak. isk. tanító által fizetésük nek
a képezdei rendes tanárok fizetésévei egy magasságra felemelése tárgyában
benyujtott kérvényére vonatkozva, Nagyságodat további eljárás végett arról
értesítem, hogy bár telj es m r t é kb en m élt á n y o lom agya k o ri ó
iskolai
tanítók
által
ellátott
teendők
jelentőségét
s
súl y o s vol t á t, mindazonálial
tekintettel arra, hogy a gyakorló iskolai
tanítók illetményei jóval magasabbak, mint a velök ugyanazon képesítésnevez et tek t ő 1
sel biró elemi népiskolai tanítókéi j mindaddig, míg
az elemi
népiskolai
tanítóságnál
magasabb
k
l n
k p e s i t s nem
fog
kivántatni,
a kérelem teljesítését kilátásba
helyezendőnek nem találtam.
Budapest,
1890. január 27-én:
Gróf C s á ky.
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A Tanítóképző-Intézeti Tanárok Országos Egyesületének
alapszabályai.
1. Szakasz. Az egyesület czíme, székhelye, czélja és pecsétje.

1. §. Az egyesület czíme :
o r s z ágo s egyes üle t e. «

nA

tan

í

t ó kép z ő int é zet ita

n áro k
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2. §. Az egyesület székhelye: Budapest.
3. §. Az egyesület czélja: a tanítóképzés s általában a népnevelés .-ügyét
figyelemmel kisérni és fejleszteni, s a tanítóképző intézeti tanárok, tanítók és tanítónők szellemi és anyagi érdekeit védeni és előmozdítani.
4. §. Az egyesület eszközei: az egyesület ezen czélja elérésére közgyüléseket
tart, a melyeken a tagok a tanítóképzés és népnevelés felmerülő ügyeiről, tudományos és gyakorlati tételeirel értekeznek, vitatkoznak, elvi megállapodásokrajutnak
;
végre az egyesület saját érdekeinek előmozdítására,
és abból a czélböl, hogy a
tagoknak alkalom adassék véleményüket bármiker nyilvánítani, közlöny kiadásáról
és szerkesztéséről gondoskodik.
5. §. Az egyesület pecsétje: a magyal' czimer 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 négyfélék: ú. m. tíszteletbeliek, alapítók, rendesek
és rendkívüliek.
7. §. Tiszteletbeli tagokul a választmány ajánlatára a közgyülés oly férfiakat
vagy nőket választ meg, a kik a hazai tanügy terén kiváló érdemeket szeréztek.gfedcbaZYX
8 . §. Alapító tagok azok, a kik az egyesület alaptökejének gyarapítására
legalább 50 (ötven) frtot fizetnek le. Az alapító taggá beiktatást a választmány eszközli s erről az elnök a közgyülésnek jelentést tesz.
9. §. Rendes tagokká lehetnek a magyarországi összes tanító- és tanítönöképző intézetek alkalmazásban levő vagy nyugalmazott tanárai, tanítói és tanítóndi,
továbbá a hazai királyi tanfelügyelők és segédtanfelügyelők.
10. §. Rendkivüli tagokká lehetnek a hazai összes tanintézeteknél működö
vagy nyugdíjt élvező tanárok, tanítók és tanító nők, továbbá a tanári, tanítói és
tanítónői pályára képesített jelöltek ..
11. §. A ki az egyesületbe rendes tagul felvétetni óhajt, a felvétel iránti
szándékát a titkárság útján a választmánynak bejelenti. A fölvétel ügyében a választmány szavazattöbbséggel dönt, és a titkárság a f61- vagy föl nem vételről az
illetőt értesíti. Visszautasítás esetén a jelentkezőnek jogában áll ügyét a közgyülés
elé terjeszteni. A fölvett tagokat az elnök a közgyülésnek bejelenti.
12. §. A rendkivüli tagokat a választmány eg'y rendes tag ajánlatára válasz~ja meg.
13. §. ~Iinden rendes és rendkivüli tagnak tagsági kötelezettsége a belépés
idejétől számítva három évig tart. A ki az egyesületböl ki akar lépni, köteles ebbeli
szándékát a titkárság útján a választmánynak a harmadikhgfedcbaZYXWVUTSRQPONML
é v október 1-ig irásbelileg bejelenteni. A ki ezt nem teszi, úgy tekintetik, mint a ki kötelezettségét ú ja b b
három évre hallgatag elvállalja.
14. §. A választmány nak jogában áll oly tagokat, a kik akár a polgári életben, vagy irodalmi téren nyilvános botrányt okozták, akár másnemü működésökkel
az egyesületnek czélját, tekintélyét és érdeket veszélyeztették, az egyesületböl kizárni. Kizáró határozat hozatala előtt a szavazat minden választmányi tagtól bekérendö ; a szavazatok kétharmada dönt; a szavazás ilyen esetekben mindig titkos.
A kizárás ellen a közgyüléshez lehet felebbezni.
15. §. Minden tagnak kötelessége az egyesület czéljait tehetsége szerint előmozdítani. Mind a rendes, mind a rendkivüli tagok az egyesület pénztárába polgári
évenként 4 (négy) frt tagdíjat fizetnek s ezen kötelezettségüknek tartoznak minden
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év deczember 1-ig eleget tenni. Deczember 1-én túl a tagdíj-hátralékok
az illetők
költségére posta útján hajtatnak be. A választmánynak fenntartatik a jog, hogy a
tagdíj-hátralékot megelőző felszólítás és intés után bíróilag is behajthassa.
16. §. Minden rendes, alapító és tiszteletbeli tagnak jogában áll a közgyülészavazni, választani és rendkivüli tagosen megjelenni, tanácskozni, indítványozni,
kat felvételre ajánlani. Tisztségre és választmányi taggá csak rendes tag választható.
A rendkivüli tagoknak szintén van tanácskozó és indítványozó joguk, de nem szavazhatnak és nem választhatók.DCBA
Ill. Szakasz.

Az egyesület

közlönye.

17. §. Az egyesület saját czéljai előmozdítására közlönyt ad ki. A közlöny szerkesztőségét a közgyülés az egyesület rendes tagjai sorából 2 évi időtartamra választja.MLKJIHGFEDCBA
IV .

Szakasz. Az egyesület

18. §. Az egyesület ügyeit:JIHGFEDCBA
a ) a közgyülés,

ügykezelése.
b)

a választmány,

c) a tisztikar

viszik.

A ) A köz gy ügfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
1 é s. 19. §. Az egyesület legalább minden két évben egyszer közgyülést tart. A közgyülés helyét, idejét és napirendjét a választmány állapítja meg és hirdetteti ki legalább hat héttel előre. Sürgős esetekben a választmány
rendkivüli közgyülést hivhat egybe.
20. §. A közgyülés tárgyai: a ) A főtitkár jelentése a választmány két évi
működéséröl s a tanítóképzés terén fölmérült nevezetesebb mozzanatokról.hgfedcbaZYXWVUTSR
b ) A számadások és a tagok nyilvántartási naplójának felülvizsgálása,
c) A költségvetés
megállapítása. d J A választmány által kitüzött tanügyi tételeknek, továbbá a tanítóképzés és népnevelés körébe vágó szabadon választott, de a választmányhoz legalább
két hóval előre bejelentett értekezéseknek megvitatása. e ) Indítványok tétele és
tárgyalása.
f) Az egyesület választmányának és tisztikarának megválasztása.
g ) Tiszteletbeli tagok választása.
h ) Az alapszabályok
esetleges módosítása,
i) Felebbezési ügyekben határozathozatal.
képes, ha azon legalább 30 rendes tag van
21. §. A közgyülés határozátra
jelen. A határozatok szótöbbséggel hozatnak, kivéve az alapszabályok módosításaít,
a melyekhez a jelenlevő tagoknak legalább két harmadából álló többség kivántatik.
A választásoknál a szavazás mindig, - és tíz tag irásbeli kivánatára bármely ügyben titkos. Csak a jelenlevő tagok szavazhatnak.
E ) A v á 1 asz t mán y. 22. §. A választmány teendöi a következök
: a ) Az
egyesületnek anyagi és szellemi ügyeit igazgatja, lj) Kitüzi és előkészíti a közgyülés elé telj esztendő tételeket és azok előadásával egy-egy tagot megbíz. c) Időrőlidőre felolvasó üléseket tart, a melyen az egyesület egyes tagjai a tanítóképzés és
népnevelés körébe vágó szakkérdésekről értekeznek és az értekesés tárgyát a jelenlevő tagok megvitatják ; a választmánynak ezen szakülései nyilvánosak és az egyesületnek minden tagja azokra hivatalos.
23. §. A választmanyi tagok feladata az indítványokat a választmányi gyűléseken megvitatni, az elnöktől vett megbizásokban eljárni és szükség esetén az
elnök felszólítására a szerkesztöi, titkári, vagy pénztáruoki teendőket elvállalni.
24. §. A választmány 42 tagból áll, a kiknek egy-egy harmada két évenként
kísorsolandö oly sorrendben, hogy az egész választmány hat é v alatt újra választandó. A ki sorsolt választmányi tagok újra választhatók.
A yálasztmány székhelye
Budapest.
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25. §. A választmány csak akkor hozhat határozatot, ha a jelenlevő tisztviseJökön kivül legalább három választmányi tag jelen van,hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLK
C ) Az egyes
üle t ti s zgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFE
t vis elő i. 26. §. Az eg-yesület tisztviselői:
3Z
elnök, két alelnök, szerkesztö, főtitkár, titkár és pénztárnos.
27. §. Az elnök vezeti agyüléseket
és kíutalványozza
a választmány által
megállapított kőltségeket. Képviseli az egyesületet egyesek és hatóságok írányáhan, végre kötelessége az egyesület pénztárát évközben megvizsgáltatni. AkadáIyoztatása esetén mindenben az alelnökök egyike helyettesíti.
28. §. A szerkesztő az egyesület közlönyét szerkeszti és a lap irányáért felelős a választmánynak. A szerkesztő évi tiszteletdíjban részesül, a melyet a választmány javaslatára a közgyülés állapít meg.
29. §. A fötitkár kezeli az irodaügyet. Nyilvántartja a tagok számát, e végből igtató- és anyakönyvet vezet; a választmány, illetőleg az elnök megbizásából
viszi a levelezéseket ; a rendes közgyülésen jelentést tesz az egyesület mííködéséröl.
A titkár segíti és helyettesíti a főtitkárt.
30. §. A pénztárnek beszedi a tagdíjakat, kifizeti az elnöktől aláirt utalványokat, a választmány által meghatározott időközönként az eg-yesület vagyonáról
számot ad a választmánynak és gondoskodik, hogy az egyesület készpénze a választmány által gyümölcsözőleg elhelyeztessék, és végre minden év végén átadja az
elnöknek az évi részletes számadást.
V. Szakasz. Az egyesület

feloszlása.

31. §. Az egyesület feloszlása esetére a közgyülés határozza el, hogy az
egyesitlet vagyona mily czélra fordíttassék, A feloszlás elhatározásához, hogy érvényes legyen, az összes tagok háromnegyedének jelenléte, és általános többség
szükséges.MLKJIHGFEDCBA
V I.

'Szakasz. Hivatalos

záradék.

32. §. Az egyesület, - ha az alapszabályokban meghatározott czélt és eljárást, illetőleg hatáskörét meg nem tartja - a magyar királyi kormány által, a
mennyiben működésének
folytatása által az állam, vagy egyesületi tagok vagyoni
érdeke veszélyeztetnék, haladéktalanul felfüggesztetik s a felfüggesztés után elrendelendö szabályos vizsgálat eredményéhez képest végleg fel is oszlathatik, vagy
esetleg az alapszabályok legpontosabb megtartására
feloszlatás terhe alatt köteleztetik.
Kelt Budapesten, 1889. április 16-án.
P é te r fy

Sá n d o r ,

elnök.

főtitkár.

N c t,q y L á s e lá ,

Jóváhagyatik.
Budapest,

1889. évi julius 7-én.
A miniszter helyett: B e r ze v ic zy

A lb e r t,

államtitkár.DCBA
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A Tanitóképzö
Intézeti Tanárok Orsz. Egyesületének
közlönyére :
a "Magyal' Tanítóképzőv-re
eddig öt tanítóképző intézet fizetett elő s kettő
az ifjúsági kör számára. Midón az illető intézeteknek ezért hálás köszönetünket fejezzük ki, egyúttal a f. évi február 17 -én tartott választmányi
ülés határozata értelmében tisztelettel kérjük a tek. Igazgatóságokat, sZÍveskedjeuek
intézetük
számára a "Magyar Tanítóképző"-t
megrendelni.
a lapot stetemesen
Ez által egyrészt anyagi támogatásban részesitenék
elösegítenék
annak a kivánt azinvonalra való fejlesztését; másrészt, a mit
még többre beesülnénk, azon erkölcsi elismerést nyujtanák a lapnak, hogy
méltó az az intézet könyvtárában helyet foglalni.
Mély tisztelettel maradtunk
Bud ap est e n, 1890. február 23-áll
a választmány nevében:
P é te lfy

Sá n d o r

Na gy

I

L á s zló )

főtitkár.

elnök.

Nyilt levél.
Tekintetes Szerkesztö Ur!
Becses lapja f. évi 1. számának 36. lapján megjelent s agyakorló
iskolai tanítók eljárását bíráló megjegyzésére minden félreértés kikerülése
végett írhatom, hogy a mi eljárásunknak sem c z é lj á ban, sem tényeben nem volt semmi, a mi egyesülétünkre
nézve hátranyos vagy sértő
lehetne. Szerkesztói megjegyzésének ily értelemben való szíves helyreigazitását kérve, maradtam
L o s o n c z o n, 1890. februárban
szives tisztelője
P eres

gyakorló

Sá n d o r ,

iskolai tanító.
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Szivesen
adunk
helyet
e soroknak"
a melyek
tulajdonképen
mag u k iga z í tgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCB
j
k hel y r e az
1 ra mig'
y a k o r 1 ó isk o 1 a i
minek
tan í t ó k kér v ény ez é s ére v o nat k o z ó meg jeg y z é st;
következtében
én ama kifogásolt
megjegyzést
annyival
inkább
szivesen
helyreigazítom,
mert az ügy menete épen
egyik jeles
gyakorló
iskulai
tanítónk által lapunkban,
tehát az egyesület
kebelében
megindított
vitamozgalom miatt a kivánt kerékvágásba
zökkent.hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIH
S ze r k,
á

á

Levél a szerkesztöhöz.
Tekintetes
Szerkesztő Úr!
Azon alkalomból,
hogya
"Magyar Tanítóképző"
czímű paedagogiai
méltóztatott,
engedje
meg t. kartárs
úr
folyóirat szerkesztését
átvenni
tanári karunk őszinte szerencse kivánatait
kifejeznünk.
Becses felszólítását
tan á r i kar u n k uto 1 s ó g y ü 1 é sén
t á rhasznos,
valóban
szükséges
gyal v n, az azokban foglalt kérdéseknek
és a tanítóképezdék
állapotait
híven feltüntető
és érdekeiket
ez úton is
hathatósan
előmozdítható
hatásai ról t. kartárs
úrral teljesen
ugyanazon
egy nézeten van, miért is tanári karunk a t. kartárs úr által ajánlottakat
elfogadja
és alkalom adtán készségesen
szelgálatára
leend. Miről is t. szerkesztő urat tanári testületünk
gyülésének
határozatából
kifolyólag
értesítvén, kartársi üdvözlettel
maradtunk
Kol o z s vár t, 1890. február 22-én.
á

Paal

G u r g u lits

F erence,

igazgató.

A n ta l}

jegyző.

Közültük e levelet, mert ez is egy jele annak, hogy mily élénk ma
már az érdeklődés
tanítóképző
tao áraink, azt hiszem, nagyobb része között
fórumán
felmerülő mozzanat
s nézet iránt;
mily
minden a tanítóképzés
nagy a hajlandóság
az általános eszmecserében
részt venni,
valamint a
lapot azon törekvésében
támogatni,
hogy tényleges
viszonyainkat
megismerjük s az így szerzett alapon
építsük
fel tanítóképzésünk
épületét.
Legközelebb
nagy szükség lesz ezen érdeklődésre,
mert kivánatos,
hogy
köztevékenységünk
impozáns módon nyilvánuljon.
Köszönöm a levélben foglalt kijelentést, kérem továbbra is az igen tisztelt tanári testület és az összes
tisztelt kartársak
szives támogatását
és köz r e ul 11 k d é s é t.
S ze r k ,
ö

BEKÜLDETTEK : Szavalókönyv.
Szaválásra legalkalmasabb
költői
és prózai
rnüvekből
összeállított
gyűjtemény
a magyar ifjúság számára. (Budapest,
Méhner V.
kiadása.) A miniszterium által engedélyezett,
:-1,'" összes középiskolák
és népoktatási
intézetek könyvtárai
számára ajánlott könyv. Ara díszes vászonkötésben
1 frt, színes
papirkötésben
80 kr. - Irodalomtörténeti
olvasókönyv polgári leányiskolák
számára.
Méhner V. kiadása.)
Ara 1 frt 20 kr. A
Irta Ker é Ic gyá r t ó Elek. (Budapest,
miniszteri um által engedélyezett
könyv. Kis magyar
nyelvtan
feladattárral
az
elemi népiskolák számára irta Er ény i Mór, átdolgozta. Bal ass a József. Ara 30 kr.
(Budapest, Lampel Róbert kiadása.) - Természettan
a chemia elemeivel a népiskola
V. és VI. .osztálya és az ismétlő iskola számára írta Il e l l cr Agost.
(Lampel R.
kiadása.) Ara 40 kr.

\
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A kisdedóvó-képző
intézetekről.
28. §. A kisdedóvók (óvóuők, gyermekkertésanök)
clruéleti és gyakorlati
kiképeztetésöket
kisdedóvó-, (óvónő-, gycrmekkertésznő-)
képző-intézetekben
nyerik.
Férfi- és nőnövendékek
elkülönítve tanítandók.
29. §. Ezen intézetekben
a tanfolyam két évig tart.
Kötelezett tantárgyak : 1. hit- és erkölcstan,gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJ
:!. magyar
nyelv és magyar irodalom alapvonalai,
3. a neveléstan alapvonalai
kapcsolatban
az egészség+annal,
4. a
6. ének és hegedülés , 7. finövendéhazai történelem és földrajz elemei, 5. számtan,
keknek
háziipar, nőknek női kézimunka és némi háziipar,
8. a kisdedekkel
való
bánásmód állandó gyakorlása,
9. testgyakorlás,
10. esetleg valamely más hazai nyelv.
A tantervet a valláso és közoktatásügyi
miuiszter állapítja meg.
30. §. Az állami
és községi kisdedóvó-képző
intézet rendszeresített
tanári
személyzere
legalább egy iguzgatótanárból,
egy rendes és egy segédtanárból,
esetleg
tanítónőből
áll, a kik három próbaév kitöltése után állandóan alkalmaztatnak.
Az állami, község},
felekezeti
és jogi személyek által fentartott
kisdedóvóképző-intézetek
rendszeresített
tanári (tanítónői) szcmélyzete, valamint
az intézethez
óvója (óvónője) élethosszig alkalmaztatik
és elmozditásukra nézve
csatolt kisdedóvoda
a 12. és 26. §§-ban megállapított
rendelkezések
irányadók.
31. §. Ezen intézeteknek
alkalmas és egészséges helyiségekkel
s a neveléetán
követelményeinek
megfelelő felszereléssel kell birniok.
.
A növendékek
gyakorlati
oktatására,
minden kisdedóvó-képző
intézethez
egy
kisdedóvódát
kell csatolni,
melyet
okleveles
kisdedóvó
mintaszerűen
berendezett
(óvónő) vezet.
32. §. A kisc1edóvó-képzőintézetbe
felvétel feltétel ei : 1. egészséges és ép testalkat, 2. növendékeknél
a betöltött 18. év, leányoknál a betöltött 16. év, 3. a középvagy polgári iskolák negyedik osztályának, vagy a felső nép iskolák második
osztályának sikeres bevégzését igazoló iskolai bizonyítvány
vagy a megfelelő tantárg-yakból
teendő föl vételi vizsga.
Kivételes esetekben, de az 1. és 3. pontban foglalt feltételek pontos teljesítése
kort még el nem ért növendékek
is felvétethetnek
mellett a 2 . pontban megállapított
a vallás- és közoktatásügyi
miniszter engedélyével.
Azonban ezeknek a képesítő oklevél csak a 20., illetőleg 18. é, betöltése után adható ki.
33. §. A kiscledóvó-képzőintézetekben
a tanév végén nyilvános vizsgák, a két
évi tanfolyam bevégeztével pedig képesítő vizsgák tartatnak a kir. tanfelügyelő, vagy
e czélból a vallás- és közoktatásügyi
miniszter által kiküldött
helyettesének
jelenlétében és résztvételével.
A kir. tanfeliigyelő vagy helyettese a képesítő
okleveleket
aláírja, Ezen aláirás nélkül a képesítő oklevél érvénytelen.
34. §. Kisdedóvó-képzőintézeteket
állíthatnak
fel: az állam, kÖllségek, hitfelekezetek, jogi személyek és magán egyének a 28-33.
§§. követelményeinek
teljesítése
mellett.
Ezek a tantervet magok állapíthatják
meg, azonban tartoznak alkalmazkodni a
vallás- és közoktatásügyi
miuiszter által kibocsátandó
tautervhez. mely reájok nézve
csak i l minimumot
határozza meg'.
A községek és hitfelekezetek
kisdedóvó-képzőintézetek
felállítása
alkalmával
köteleztetnek
a tantervet, tanerök okmányait és az intézet felszerelésének kimutatását
a kir. tanfelügyelönek
bemutatni.
Jogi személyek és magán egyének ily intézeteket csak a vallás- és közoktatásiigyi miniszter engedélyével állíthatnak.
35. §. Az összes kisdedóvó-képzöintézetek
felett a felügyeletet
a vallás- és
közoktatásiigyi
miniszter a kir. tanfelügyelők
útján gyakorolja.
A ldl'. tanfelügyelő
ezen intézeteket
meglátogatja
és ha hiányokat
tapasztal,
az intézet fentartóját
felszólítja
a hiányok megsziintetésére,
ha pedig a tapasztalt
hiányok oly nagymérvüek,
hogy az intézet sikeres működését
koozkáztatják,
erről i l
vallás- és közoktatásügyi
miuísztemek
jelentést tesz és a képesítő oklevelek aláírását
át ismételt
függőben tarthatja,
Ha az intézet fentartója
ily hiányokat
két tanéven
felszólításra sem pótolna, a ininister elrendelheti az intézet bezáratását.
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Azon esetben
pedig, ha a kormánygfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJ
;1
kisdedóvó-képzőintézetben
erkölcsi
bajoknak,
vagy államellenes
iránynak
jönne tudomására,
a kir. tanfelügyelő
útján
vizsgálatot rendel el, és ha a vizsgálat alapján bebizonyított
bajt az intézet fentartója
azonnal nem orvosolja,
a vallás- és kezoktatásügyi
miniszter
a bezáratást
további
haladék nélkül elrendelheti.
Á t men e t i int é z ked é sek.
36. §. Azon nem okleveles kisdedóvók,
kik ezen törvény életbe léptekor már
kisdedóvodánál
működtek és képesítő vizsga letételére kötelezve nem voltak, állomásaikon meghagyatnak
ugyan, de a jelen törtvény 12. és 13. §§-aiban biztosított
előnyökben csak azon esetben részesülnek,
ha a képesítő vizsgát utólagosan
sikeresen
leteszik.
Ezen törvény életbe lépését megelőző legalább három év óta folytonosan
nyilvános kisdedóvődákban
önállóan mílködfi, de képesítő oklevéllel nem biró kisdedóvók
a kir. tanfelügyelő
által sikeres gyakorlati
müködésükről
kiállítandó
és a magyar
nyelv bírását
is igazoló bizonyítvány
alapján az oklevél megszerzésétől
felmentetnek
és a jelen törvény által biztosított
előnyökben részesülnek.
37. §. A már fennáló kisdedóvó-képzőintézetek
fentartói
köteleztetnek
intézeteiket a jelen törvény életbe lépésétől számított 3 év alatt a 28-33.
§§-ai követelményeinek teljesen megfelelően szervezui. Tartoznak azonban a vallás- és közoktatásiigyi miniszter
által inegállapítandó
és reájok nézve csak minimum nak tekintendő
tantervet a végleges szervezés előtt is lehetőleg alkalmazni.
Képesítő
vizsgák
ezen törvény
életbelépése után csakis a kír. tanfeliigyelő
jelenlétében
és résztvételével
tartathatnak.
A II ami s e g é 1 yez é s.
38. §. A vallás- és közoktatásügyi
miuiszter a törvény követelményeinek
megfelelő, de segélyezésre
szoruló kisdedóvódákat,
gyermekmenedékházakat,
valamint
kisdedóvó-képzőintézeteket
tekintet nélkül jellegükre az államköltségvetésben
e czélra
előirányozott
összegből segélyezheti, s az illető intézet állandó segélyezését
biztosíthatja. Viszont pedig a segélyezés arányában kikötheti maga részére az illető intézet
személyzete megfelelő részének alkalmazását.
Ha az állam az intézet fentartartásához
szükséges összeg felénél több segélyt
ad, ez esetben a vallás- és közoktatásügyi
miniszter az egész intézetet
rendelkezése
és gondoskodása
alá veszi, de az intézet minden vagyona továbbra is annak tulajdonában marad, jövedelmei azontúl is ugyanazon intézet czéljaira fordítandok
s azon
tanerőket, illetőleg a személyzet azon részét, kik: az említett vagyon jövedelméből
vagy-az illető intézet hatósága által biztosított egyéb jövedelmekből
díj áztattak , azontúl is az intézet fentarrója alkalmazza.
.
39. §. Mindazon esetekben,
hol e törvény kisdedóvókat
említ, egyszersmind
kisdedóvónők
és gyermekkertésznők,
valamint kisdedóvodák
alatt gyermekkertek,
úgyszintén kisdedóvó-képzőintézetek
alatt gyermekkertésznő
képzőintézetek
is értendők.
40. §. Ezen törvény
végrehajtásával
a vallás- és közokt.atásügyi
miniszter
bízatik meg.

Gazdasági oktatás.
A vallás- és közokt, m. kir. miniszter 1890. január 3-án' 23,714. sz. a. a következő rendeletet intézte az állami képzőintézetek
igazgató tanácsaihoz :
Az állami képezdekben
a törvény és tantervek által elő irt gazdasági, illetőleg
kertészeti oktatás
állapotát
és annak eszközeit
részletesen
ismerni óhajtván, meghagyom az igazgató-tanácsnak,
hogy a következő
kérdésekre
egy hónap leforgása
alatt tegyen kimeritő jelentést.
1. IUre van bízva a mezei gazdaságtan,
ill. kertészet
tanítása?
Mily képesítése
van az illető oktatónak
ezen tantárgy tanítására?
Kötelezett óraszáma keretében tanítja-e azt, avagy ki.ilön megbizatás és díjazás mellett?
2. Az előírt tananyag elvégeztetik-e
és minő eredménynyel ? Mily tankönyv adatott
a. tanulők kezébe? 0. A gazdasági gyakorlatokat
ki vezette?
Ha nem az elméleti
gazdaságtan tanítója vezette, tniképpen
biztosíttatott
a kapcsolat az elméleti és gyakorlati oktatás között ? A gyakorlatok. vezetője minő képesítéssel birt és ki.ilön díjat
élvezett-e?
4. Adassék
elő a gazdasági
gyakorlatoknál
követett
részletes
terv és
módszeres eljárás. Hetenkint
hány óra fordíttatott
a gyakorlatokra
? A hét mely
napjai voltak e czélra kijelölve?
Az évnek azon részeiben,
melyek ama gyakorla-
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tokra nem alkalmasak,
tartattak-e
a tanteremben
faoltási vagy más gazdasági gyakorlatok?
A gyakorlatokban
csupán csak a IV. osztály növendékei vettek-e részt,
3vagy más osztálybeliek
is? 5. A gazdasági gyakorlatoknak,
főleg a fatenyésztéaeknek mily eredménye észleItetett?
A növendékek
kedvvel vettek-e
részt azokban ?
mily eszközökkel
biztosíttatott
és megvolt-e
11 kellő ellenőrzés ? Az
A részvétel
és befolyással volt-e az osztályozásragfedcbaZYXW
? A
eredmény a tanév végén számba vétetett-e
képesítő vizsgálat alkalmával kiterjeszkedett-e
a bizottság a gyakorlati
ismeretek
és
'? 6. Gazdasági
ismeretek szerzése czéljából rendeztettek-e
képességek
kipuhatolására
3 növendékekkel
kirándulások ? 7. Mily szerepe van a képezdei kertésznek a gazdaságtan tanításában
és a gyakorlatokban?
Megfelelt-e e részben nyert megbizatásainak ?
8. Mekkora a képezdei kert? Mily állapotban van? Miképpen használtatik
az oktatás
érdekében?
Mennyibe került az utóbbi évben a mívelése és mekkora volt a jöveIleime ? 9. Minő felszereléssel
rendelkezik
a képezde
a gazdaság egyéb ágaira (méhészet, állattenyésztés,
szőlőszet,
selyemhernyótenyésztés)?
Miképpen
használtatott
ezen külön felszerelés és az oktatás érdekében?
Ki által? j\fily módon?
Mily eredménynyel?
Minő intézkedéseket
tart szükségcsnek
a tanári testület a gazdasági oktatás intensivebbé
tétele érdekében a kiadások
mcstaní
keretében?
Nevezetesen kiterjeazthetö-e
a gazdasági
oktatás,
főleg a gyakorlat
az alsóbb osztályok növendékeire ? Hetenkint hány óra a maximum, mely e czélra fordítható?
Miként biztosítható
minden növendék gyakorlati
kiképeztetésc ?
"Paedagogium"

.

A vallás- és közoktatásügyi
m. kir. miniszterJIHGFEDCBA
2 7 n j8 9 .
eln. sz. a. a kir. tanfelügyelőségnek
a kövelkező rendeletet küldte :
A Lipcsében, Julius Klinkhardt
kiadásában
megjelenő
"Paedagogium"
czimíí
havi folyóiratot, a melyet dr. Dittes Frigyes szerkeszt, több kiváló szakember közremüködése mellett, az állami tanítóképezdéknek
és polgári iskoláknak
megrendelésre
ajánlom, s utasítom a tanfehigyelőséget,
hogy ezen ajánlatornat a hatósága alá tartozó
említett intézetekkel
közölje,
A folyóirat, mely a nevelés és oktatás körébe tartozó kérdéseket kiváló alapossággal tárgyalja és a magyarországi
tanüg·yi mozgalmakat
is mindig· tárgyilag·os
jóakarattal és figyelemmel kiséri, a kiadőnál
(Julius Klinkhardt, in Leipzig) rendelhető
meg, 1 frt 35 kr. negyedévi, 5 frt egész évi előfizetési ár mellett.hgfedcbaZYXWVUTSRQP
B u d a p e s te n ;
1890. évi január ltó 31-én.DCBA

VEGYESEK.
Személyi hírek, Sup p a n Vilmost, a közoktatásügyi
miniszteriumhoz
szolgálattételre
beosztott állami tanítóképző
tanárt, a király ő Felsége igazgatói czímmel
és jelleggel ruházta fel. Szivünkből örvendünk a királyi kegy eme nyilvánulásának,
a
mely a tanítóképző
tanártestületek
egy kiváló tagját érte. Jeles szakértelemnek,
alapos. képzettségnek
és ernyedetlen szorgalornnak
méltó jutalma volt ez. Nagy hasznára van tanítóképzésünknek,
hogy épen mostan a várható reformok idején, oly jeles
szakerő támogatja
a miniszteriumot
mííködésében,
mint Suppán Vilmos. - Gy ö l ' gy
Aladár statisztikai
hivatali beltagnak a kisdednevelési kiállítás szervezése és a magyar
tanítónők otthona alapítása körül tanusított
ügybuzgóságáért
a vallas- és közoktatásminiszter elismerését nyilvánította.
Ha valaki, úgy György .Aladár az, a ki bőven
rászolgált a miniszteri magas elismerésre. - Bal ajt h y Ilona, szabadkai állami tanító,
képzőintézeti
segédtanítónő
jelen állásában
végleg
megerősíttetett.
Sch m i d
Bertalan, huszti állami elemi népiskolai igazgató tanítot,
a közoktatásügyi
miniszter
a mármarosszigetí
állami tanítóképző
intézeti gyakorló iskolai tanítójává nevezte ki.
.
Az Eötvös-alap
ünnepe.
Az Eötvös-alap
gyüjtő és kezelő országos bizottsága
báró Eötvös József halálának
19-ik évfordulóján,
február 2-án, ünnepi gyülést tartott a budapesti VI. kerületi állami polgári tanítónőképző
intézet disztermében.
Jelen
voltak a boldogult" fia báró E ö tv ö s Loránd, m. tud. akadémiai
elnök, Zi ch y
Antal, B a II agi Mór, Balla
g. i Aladár, III a r k u s o vsz k y Lajos, miu. tanácsos,
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IT c r é d Y Károly és T ó th József tanfelügyelök, Kom ó c sgfedcbaZYXWVUTSRQPO
y József, Gy ö r g- Y Aladár,
a tanítóképző
intézetek tanárai közül és a fővárosi tanítói karból többen s czen
kiviil nag-yszámú és fényes férfi- és női közönség.
A budai paedag-ogium növenc1ékelnek szépen előadott karéneke után P éte r f y Sándor, a gyiijtő bizottság- elnöke,
rövid lelkes beszéddel
meg-nyitván az ünnepet, felkérte
S z á s z Károly pííspököt
ünnepi beszédének meg-tartására.
Szász Károly szavai mély benyomást
keltettek a
jelenlevőkben.
Gyönyöríí. szavakkal
ecsetelte a boldogultnak
a népoktatás
terén kifejtett elévülhetetlen
érdemeit, magvasan
és emelkedettt
szellemben
vázolta tanítóképzésünk fejlődését és jelenlegi feladatát, a tanítók munkakörét,
(Jövő számunkban
e beszédet eg-ész terjedelmében
fogjuk közölni. Szcrk.) Péterfy
8ándormeg-inc1ulk'tn
köszönte meg' a felolvasónak
mély érzésű é8 értelmíl szavait.
Ezután Lll t te nber ger Agost titkár olvasta fel kimerítő jelentését.
A mult év pénztári állapota a
következő volt: az 1889. évi január 25-től az 1890-ik évi január 25-ig összes évi
bevétel:
7849 frt 50 kr., összes kiadás 4638 trt 5 kr., évi tiszta jövedelem
tehát
3211 frt 45 kr. Az Eötvös-alap
tőkesített
vagyona jelenleg
a zalamegyei
állami
tanítótestiilet
sümegi járásleore által kezelt 100 úttal együtt: 37,450 frt 70 kr. A
pénztári jelentés ezután felsorolja, hogy az 1889-ik esztendőben
az Eötvös-alap
jótéteményeiben a tanítók országos árvaháza 240 frtban és 28-an ösztöndíjban részesültek.
A jövő évben 2031 frtot fordíthat az Eötvös-alap seg'élyeaésekre, amelyből295
frt
a tanítók árvaházát illeti s 1736 frt tanítók özvegyeinek
és jeles tanulógyermekeinek
segélyezésére. Péterfy Sándor záróbeszédében
kijelentette,
hogy az Eötvös-alap
gyarapszik ug-yan, (le még mindig számos hozzá folyamodót,
végső inséghon szenvedőt
volt kénytelen puszta kézzel elbocsátani. Szólt a "Tanítók otthonáv-ról
is és kinyilatkoztatta, hogy ilynemű menedékhely helyett sokkal czélszerübbnek
és kivihetőbbuek
tartaná oly intézetet alapítani, a melyben a tanítók egyetemre járó szorgalmas ifjai
részesüljenek
ellátásban.
(Mint a "Népnevelők
Lapjá'i-ban
olvassuk,
ehhez még a
budapesti tanítók, a polgári iskolai tanítók és le é p z ő ill t é '" e tit a n áro k "egyesiileti házá"-nak eszméje csatoltatott.
Szerk.) Végre lelkes szavakkal
buzdította
az
ifjúságot, hogy egész pályájulcon
keresztül
gondosan
ápolják Eötvös szellemi örökségét. Az ünnepet a", 1. kerületi tanítóképző
intézet énekkarának
szabatosan előadott
éneke zárta be.hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
L ib e r E te lka .
Az ev. reform. tanítók
országos gyülése érdekében J ú z s a Pál kisújssállási
tanító, a szervező bizottság
elnöke, lelkes felhivást bocsátott
közre. .A. kitűzött
tételek a következők : 1. Vallás-erkölcsi
képzés s annak eszközei. 2. Az ev. reform.
népiskolák tanterve.
(Eddig a» öt egyházkerület
népiskolát
külön tanterv szerint
működtek,
most ezeket egységesíteni
akarják.)
3. Az e v . reform. népiskolák
adminísztrácziója.
(E tekintetben
is egységre rörekesznek.)
-l. Az ev. reform. tanítók
jogi helyzete az egyházi önkurmányzatban.
5. Az ev. reform. tanítók
anyagi helyzete. 6. Ev. reform. tanügyi szakközlöny.
A szervező bizottsági gyűlés május hónapban fog megtartatui.
Sikert kivánuuk a mozgalornhoz !
A znióváraljai
állami tanítóképző
intézet ifjúsága az intézet zenetermében
a
f. é. február hó 8-án jótékonyczélra
tánczmulatsággal
egybekötött
zen e est é ly t
rendezett. A műsor a következő volt:
1. Téli dal. férfikar (Állaga G.); előadta az
ifj. énekkar. 2. Hegec1ííkettős (Danda).
Előadták
Blázsik Lajos, Tilles Emil, Pinka
Károly kép. növendékek.
3. Szép Ilonka; zongorakisérettel
szavalta Bukovy Ferencz
kép. növ. 4. Suhancz-kerlngő,
előadta az ifj. zenekar.
5. Vadászdal (Boldis J.), énekelte a kép. ifjúság. 6. Potpouri
"Hunyadi László" dalmüböl, előadták Blázsik Lajos
és Nevoral Kernél. 7. Magyar Rhapsodia (Liszt F.), előadta Beér Ferenc", kép. zenetanár. 8. Sextett (Benneth ;).) Bartha Dénes tanár közremtiködésével
előadták
Tilles
Emil, Rissner Ede, Nevorál Kornél és Vunder József kép7 növ. 9. Népdalegyveleg.
(Lányi E.), előadta a kép. ifjúság. A derék tanári kar és ifjúság estélye iránt az
érdeklődés nag-y volt;
évek óta nem gyült össze a megyében oly nagy és választékos társaság', mint ez alkalommal,
a mi, tekintve
a megye viszonyait, erkölcsi
diadal. A darabok szabatos előadása köztetszésben
részesült s az ifjúság társadalmi
fellépése is teljesen kielégítette
a várakozást.
A kisdedóvó
törvényjavaslaton
való tanácskozásra
összehivott
ánkét február
hó lO-től 17-ig' folytatta tárgyalásait.
A törvényjavaslaton
a következö módosítások
első sorban nők és csak esetleg férfiak.
fogadtattak
el :. 2. §. Kisdedóvók lehetnek
4. §. A kisdedóvókba
és menedékházakba
a 3 évnél kiscbb gyermekek is felvehetők.
8. §. A í \ óvodákban
foglalkozás
közbeu az anyanyel,
használandó,
dc az. ötéves
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gyermekeknél
a magyar nyelv tanulása
megkezdendő.
9. §. A kiilföldön képesített
kisdedóvók itthon az- alkotmánytanból
is kiegészítő
vizsgát kötelesek
tenni a közoktatási miniszter által e czélra kijelölendő óvóképzőben.
11. §. Az állandó és nyári
mcnodékházakat
vezető dajkák képesítö vizsgálatnkat
a tanfelügyelő
előtt magyarul
teszik le. 14. §. Azon községek, a melyek egyenes adója a 15,000 frtot (a törvényjavaslatban
volt 20,000 frt helyett) meghaladja, kisdedóvót, a 10,000-15,000
(és nem
10,000-20,000)
között adózó községek pedig állandó gyermekmenedékházat
állítani
tartoznak.
A uiegyei székhelyet
képező városok
tekintet
nélkül ac1óképességükre
óvodát állítani kütelesek. 16. §. Azon megyék teriiletén, a hol az 1883 : XV. törvényczikk szerint közmüvelődési
pótadó van kivetve, ha ennek 2/3része kisdedóvásra
3 " i" -os óvodai pútadónak.
17. §. Az állam
fordittatik,
a községek nem vettetnek alá aJIHGFEDCBA
óvodák és menhelyek
állítása tekintetében
legyen figyelemmel
a pusztákra
és taállami vagy községi kisdedóvodák
és egyszernyákra is. 18. §. A mely községben
smind állami vagy községi menedókhelyek
is állanak fenn, ott a kisdedóvodába
járó
gyermekek
után a helyi viszonyokhoz
mért mérsékelt
díj szedhető.
Nyári menedékházakul a felekezeti
iskolaépületek
is haszuálhatók.
19.gfedcbaZYXWVUTSRQPONM
§ . Az
óvodai felügyelő
bizottság
kiegészíti
magát ,L községben
levő tekintélyesebb
s a kisded óvás iránt
érdeklődő nőkkel, kiknek száma azonban a választott. tagokét
(ötöt) nem haladhat ja
túl. 20. §. Az orvosok többször, mint (az eredeti javaslat szerint) két hétben egyszer
választása megerőlátogassák az óvókat és menedékhelyeket.
23. §. A kisderlóvók
sítés végett a közigazgatási
bizottság elé terjesztessék.
25. § . A tanfeli.igyelő a gyermekek szellemi vezetésére
s az óvók vagy dajkák törvényszabta
eljárására is felügyel. (Az eredeti javaslat csak az egészségligyi felüg-yeletet említi kűlön.) 29. §. Az
óvóképzö
kötelezett tantárgyai
között az egészségtan
kiilön választatott
a neveléstantói ; a számtan mellett a urértan elemei és a rajz vétettek föl. 30. § . A fizetési
minimum az állami és valamennyi
jellegil óvóképzö tanarra megállaplttarik.
A urinimum megállapítása
a miniszteruek
megfontolás
végett figyelembe
ajánltatik.
Úvóképző intézeti tanároklll csak azok- alkalmazhatók,
a kiknek legalább polgári tanítói
mint segédtanárok ,
vagy tanítónői
oklevelük
van és eg'y éven át óvóképzökben,
gyakorlatot
szeréztek. 31. §. Az óvóképzök mellett felállított gyakorló mintaóvókban,
hol a foglalkoztatási
nyelv nem a magyar, a napnak legalább egyik részében a gyervaló felvétel felmekeket magyarul kell foglalkoztatni.
32. §. A kisdedóvóképzökbo
tételei közé felvétetett
a zenei hallás és a felsőbb leányiskolák
4-ik osztályának
sikeres bevégzése (az eredeti t. javaslatban
csak IL polgári és középiskola van megnevezve). 40 éven felüli egyének az óvóképzőkhe nem vehetők feJ.
A Fröbel-nőegyesület
saját gyermekkertésznő
intézetében
Budapesten az első
félévi vizsgálatok
Péterfy Sándor igazgató vezetése alatt február 24-26-ig'
tartja. A
szakkörökben
élénk érdeklődés mutatkozik
az intézet próbatétele
iránt.hgfedcbaZYXWVUT
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S Z E R K E S Z T Ö 1 Ü Z E N E DCBA
TEK,
Lapunk jelen száma az irodalmi
rovat elmaradása míatt nem nyujt tökéletes
képet, azonkivül több beküldött érdekes czikket voltunk kénytelenek
ez alkalommal
mellőzni. Elnézést kérlink ezért egyrészt t. tagtársainktél
és előfizetőinktöl,
másrészt
különösen t. rovatvezetőinktől
és munkatársainktól,
de a dolog nem rajtunk
mult,
í v vel
aki sza bot t ter j e el e Iinert 1apu n lz esz
á mai s t ú II é p t e fél
m et. Reméljük azonban, hog-y rövid idő alatt lapunk anyagi viszonyai
oda fognak
fejlődni, hogy miudazt,
a mit czéljaink,
tanligyi
helyzetünk,
érdekeink
okvetetlen
megkiváunak,
kellő arányban felölelhetjuk.
- E b e n s p a n q e r J . , E g n e r A .,
y i t a y J .} P a a i F. é s e t . k o l o zs v á r i
U r v á l ' y M ., W i e n e ' r P . Fogadják

F r e u n d B ., G a m a u f G ., G á s p á }' J . , L á s zl ó Z s . , M a r t c t n í t ó k é p ző i n t é ze t t a n á r a i ,
P a p p J .,
S zo v á t h y
L .}

köszönetemet
a beküldött
jeles czikkekért,
vagy
hogy, mint m n n le a t á rsa k, becses közremí.í.köclési.iket megígérni sziveskedtek.
A
beküldött czikkeket
rövid időn fel fogjuk használni.
Felelős szerkesztő:
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