
Az állami tanítóképző intézetek számára 1869 óta három tanterv"
adatott ki. Az első érvényben volt 8 évig, vagyis 1869..L-1877-ig.A
második szerint tanítottunk két évig, vagyis 1877-1879-ig. Végre a
harmadik vagyis a 4 évfolyamú tanítóképző- terve szerint tanítottunk
11 évig, vagyis 1878-től maig, s ugyanezen .tanterv ezerint tanítunk
ma is. A képzőintézeti tanárok országos egyesülete megalakuIván, első.
teendői közé sorozta a tantervmódosítást is, s jelszava e tekintetben
a nyári közgyűlés határozata értelmében a következő: "A tanítóképzést
gyakorlati irányban kell fejleszteni, s külö. ösen a IV-ik évfolyamban
több idő szentelendő a gyakorlatnak:" Az 1868-iki XXXVIII.-ik tör-
vényczikkben a tanítóképzést szabályozó §§-oknak s az ezeken alapúló
első tantervnek az, volt a czélja, hogy az akkori nagy szükségletnek
megfelelőleg elegendőihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAszám ú és képzettségű hivatásos tanító nevel-
tessék, a meglevő és még Iétesítendő népiskolák számára. A mi a kép-
zettséget illeti, az akkori viszonyoknak s a legégetőbben érzett szük-
ségnek megfelelőleg, nem annyira az elméleti és gyakorlati paedagogiai
képzés, mint inkább a tanítói pályához is szi:ikségesnek talált általános
míveltség megadása volt az első és főczél. A második és harmadik
tanterv készítésének czélja az volt, -hogy a gyorsan haladó kor köve-
telményeinek megfelelőleg, egyrészt szintén az általános míveltség fokoz-
tassék, a tanítói képzettség színvonala emeltessék, másrészt, hogy a
szép számra fölszaporodott tanítói kar arra képesíttessék, hogy az
időnkint fölmeri:ilt társadalmi és nemzetgazdasági problémák megoldá-
sában (az egységes magyar nemzeti állam eszméjének terjesztése éscbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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TAN ÍTÓKÉPZÉS.

A sz a k s z e r ű é s g y a k o r la t i irány ú tanítóképzésről.")
(Néhány szó az állami tanitóképző intézetek tanterv ének módositásához.)

A tanitóképző intéuti nevelő-oktatás legyen gya-
korlati irányú és szakszerű, s a hazai népiskolai
nevelő-oktatás czéljainak megfelelő kategoriák SZt;-

rint berendezve. . -

*) Felhívjuk olvasóink figyelmét e dolgozatra, a mely nemcsak minden ol-
dalról megvilágítja tanítóképze nevelő-oktatásunkat, hanem a tantárgyakat a tan-
erők szerint is csoportosítja. 'I'anitóképxésünk egyik nem k önnyű problémáját igyek-
szik m~goldani: miként volnának a tantitrgyak felosztandok. hogy azokat tanítóképző-
inkben c s II p a re n ct fl S t a n fl ro k Iáthassák pl.E szempont különösen méltó
a gondolkodásr" é~ megvitatásra! Szerk.

~tAGYAR TANÍTÓKÉPZŐ. 5"
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megszilárdítása, a népmíveUség emelése, a közegészségügyi állapotok
javítása, a nép vagyonosodásának előmozdítása iparfejlesztés, intensiv
és okszerű gazdálkodás, takarékosság által) hathatós tényezőként mű-
ködjék közre. A tanítóképzésben és a tanítók működésében még rend-
kivül sok hiány észlelhető ugyan, mindazáltal tagadhatatlan, hogy az
ország tanítóságának magyarsága, tudományos képzettségének s álta-
lános míveltségének színvonala a lefolyt ~2 év alatt aránylag rend-
kivűl nagyot emelkedett, s ezzel kapcsolatban a népmíveltség emel-
kedése; a magyar nemzeti állam eszméjének mind szélesebb és szélesebb
körben való terjedése és megerősödése is részben épen a tanítók kőzre-
működése mellett kétségbevonhatatlanúl konstatálható, tniként ezt a
Iegújabb népszámlálás adatai is fényesen bizonyítják. De .míg az ezen
irányokban támadt igényeketkielégíteni iparkodtunk, s részben kielé-
gítettük is, addig megfeledkeztünk a tanítók. gyakorlati irányú kiké-
peztetéséről, vagy helyesebben mondva szakképzéséről is kellőképen
gondoskodni, s csak most kezdjük erősebben érezni, hogy tanítókép-
zőink nem eléggé szakiskolák. hanem inkább általános míveltséget nyújtó
iskolák, melyekben az elméleti és gyakorlati paedagogiai képzésnek
nincs domináló szerepe, hanem a paedagogia csak egy tantárgy a többi
tantárgyak mellett. Ugy szintén érezzük azt is, hogy az ének-zene, rajz,
testgyakorlás, gazdasági és ipari oktatás vagyis az u. n. gyakorlati
tárgyak oktatása nem felel. meg azon kivánságoknak, kővetelmények-
nek és feladatoknak. melyeket tanítóképzésünk s általában hazai nép-
iskolai nevelő-oktatásunk rendszerében ezen tárgyak oktatásával kielé-
gíteni, megoldani akartunk és akarunk.
. A tanitóképzőnek, mint szakiskolának, tulajdonképeni feladata

elméletileg abban állana, hogy megtanítsa a tanítás mesterségére, képe-
sítse a testi és szellemi nevelés. s egyéb a népiskolai életben előálló
feladatok teljesítésére és előkészítse a további önképzésre azokat az
egyéneket, kik a tanítói pályához szükséges általános míveltséggel, a
különböző tudományszakokból a tanításhoz szükséges ismeretek kellő
mértékével már re-ndelkeznek, úgy hogyeszerint a tanítóképzőnek
mint tisztán szakiskolának, tantárgyai csak a következők lennének:
1. Test- és egészségtan, ktilönös: tekintettel a gyermekek testi neve-
lesére és általában az iskolai egészségügyre, továbbá az u. n. életmen-
tésre, vagyis a hirtelen támadt szerencsétlenségek esetében nyujtandó
első segélyre. 2. Lélektan és gondolkodástan, különös tekintettel a
gyermekek lelki világára, s a tanító paedagogiai feladataira. 3. Alta-
-lános nevelés- és tanítástan. 4. Iskolai szervezet és adrninistratió az
iskolaügyi törvények és rendeletek ismertetésével. 5. Különös tanítás-
és módszertan az egyes népiskolai tantárgyak tananyagának részletes
feldolgozásával. 6. A nevelés és tanítás története általában, s külö-
nösen hazánkban. 7. A nevelés és tanítás gyakorlata a gyakorló isko-
lában. 8. Enek és zene tekintettel az egyházi zenére, s általában a
több helyen' a tanítói állással egybekötött kántori állásra. 9. Gazda-
ságtan különös tekintettel a konyhakertészetre, gyümölcsfatenyésztésre,
szőlőmi velésre, méhészetre, selyemhernyó- és baromfitenyésztésre. 10.
Külőnféle házi iparágak vagy kézimunkabeli ügyességek gyakorlása.
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ll.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBARajzolás kíilöuös tekintettel a szemléltetéshez szükséges rajzbeli
képességre és a műízlés fejlesztésére. 12. Testgyakorlás különös tekin-
tettel a szabad és rendgyakorlatokra s a gyermekjátékokra. Mindezen
tárgyak egy 2 éves tanfolyamban elvégezhetők lennének.

A gyakorlatban azonban egészen másképen állott és áll jelenleg
is a dolog. A tanítói állás erkölcsi és anyagi jutalma még ma sem
eléggé kecsegtető arra, hogy a tanítói pályára, illetve a tanítóképzőbe
oly egyének lépjenek, kik a szükséges általános míveltséggel (érettségi
vizsgálat) rendelkeznek, s kizárólag csak a tanítói szakképzettség meg-
szerzését igénylik; úgy hogya' IV-ik polgári- vagy középiskolai osz-
tályt végzett s ennek alapján a tanítóképzőbe lépő, testileg szellemileg
fejletlen, éretlen, az általános míveltségben és az egyes tudományágakban
való kellő jártasság hiányában szűkölködő 14 éves növendékifjak
nagyon is rászorulnak arra, hogy képzésükben a paedagogiai és a
iöbbi gyakorlati szaktárgyak mellett az általános míveltségre tartozó
többi tantárgyak is kellő méltatásban részesüljenek. De nem minden
alap nélkül való az a felfogás sem, mely ezerint az érettségi vizsgálat
által igazolt általános miveltségnél és az erre alapitott paedagogiai
szakképzésnél sokkal czélszerűbb a tanítói állásra és hivatásra nézve
a képzés jelenlegi rendszere, mely szerint a szükséges általános mivelt-
séget a tanítói hivatás szem előtt tartásával. a tanítói álláshoz kötött
igényekhez való alkalmazkodással maga a tanítóképzőintézet adja meg.
Csakhogy sem a tantervben, sem a tankönyvekben, sem a tanításban
ennek az elvnek érvény nem szereztetett, s a tanítóképző intézetek szak-
iskolai jellege a paedagogiai tárgyak s egy kevés zene, ipar, és elméleti
gazdaságtan tanításán kivűl egyébben alig nyilvánúl.

Ilyen körülmények közbtt tehát nem csoda, ha az országos képző-
intézeti tanáregyesület a tantervet reformálni kivánja, s első sorban a
paedagogiai képzés hiányain óhajt segíteni az által, hogy az általános
míveltségre tartozó tárgyakat legnagyobb részükben a tanfolyam három
-első évére kivánja szorítni úgy, hogy a negyedik év kiválóan a paeda-
gogiai gyakorlat képzésre legyen fordítható. Kormánykörökben sem
idegenkednek a reformoktói a meglevő rendszer keretén belül. A XIX-ik
rniniszteri jelentés szavai szerint ugyanis "kevésbbé a rendszer meg-
változtatására, mint inkább részletekben való javításra és tökéletesítésre
van szükség." A paedagogiai képzés javításával és fokozásával egyuttal
.a tanítóképző szakiskolai jellege is az eddiginél jobban kidomborodnék.
Az általános miveltségre tartozó tárgyaknak a három első évre leendő
.szoritása természetesen csakúgy vihető keresztül, ha vagy az órák
.számát szaporitjuk, vagy a tananyag ot redukáljuk. Véleményem szerint
.amaz túlterhelést, emez visszaesést eredményez; épen azért egyiket
sem alkalmazhatjuk mereven egymagában, hanem mindakettőt ; némely
iárgynál az óra számot kell apasztani, ha máskép nem lehet még a tan-
.anyag reductiója árán is, más tárgynál megtartandó a jelenlegi óraszám
kiegészítve ugyanazon tárgy IV-ik évfolyambeli óraszámaival. Hogy
melyik tárgynak az óraszámát apasszuk és melyikét szaporítsuk és
.mennyire, ez függ az illető tárgyak természetétől, s a népiskolai nevelő-
<oktatásban az azokat megillető szereptől; fLigg továbbá attól is, hogy

5*
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melyik évfolyamban történik az óraszám változtatás, mert egy magasabb
évfolyamban kevesebb óraszám .mellett többet lehet végezni, mint egy
alsóbb évfolyamban ugyanazon óraszám mellett.

A paedagogiai gyakorlati képzésen legtöbben a gyakorlati taní-
tások szaporítását értik, ezzel azonban még nem teszszük a paedagogiai
képzést eléggé gyakorlativá és szakszeríivé. Erre nézve szükséges még
az is, hogy az u. n. elméleti paedagogiai tárgyak tanítását is népiskolai
gyakorlati alapra fektessük. Igy a paedagogiának a testi nevelésre
vonatkozó s az összes paedagogiai oktatás alapját és kiinduló pontját
képező részeit a test- és egészségtant egymással szoros kapcsolatban tartsuk
úgy, hogy a test egyes részeinek, szerveinek leirása mellett mindjárt a
megfelelő életmüködések, az illető szervek ápolása, rendes életműködésben
való. tartásának vagy is az egészségnek föltételei, az ezeket zavaro okok.
távoltartásának módjai is megismertessenek, s mindezek tárgyalásában
nemcsak a teljesen kifejlett, kinőtt, hanem a fejlődésben, növekedésben
levő gyermeki szervezetre is figyelmet fordítsunk; továbbá az egyes egyé-
nek egészsége mellett a közegészségügyi viszonyokat is tartsuk szem-
előtt, s ezzel kapcsolatban ismertessük meg az idevágó, különösen pedig
az iskolai egészségügyre vonatkozó törvényhozási intézkedéseket és
rendeleteket. A lélektan tanításában ne a lelki tehetségek osztályozására
és a lélektani törvények rendszeres tárgyalására fordítsuk a főgondot,
hanem inkább a lelki élet különbözö nyilvánulásainak leíró ismertetésére.
Az u. n. általános nevelés- és módszertanban ismertessüls meg az egész
iskolai életet, a tanítónak öszszes nevelői és oktatói feladatait, beértve
az iskolai szervezetet és administratiót is. A neveléstörténet tanításá-
ban kerülve a mindent felölelő rendszeres chronologikus compendiumokat,
mívelődéstörténeti alapon kor- és jellemrajzokban tanítsuk a paeda-
gogiai eszmék fejlődését a különbözö korck paedagogiai korifeusainak
az iskolai, a tanítói nevelő oktatás feladataiból kifejtett nézeteit, külö-
nös tekintettel az újabb korra s hazai népnevelesünk fejlődésére.

De nemcsak a paedagogiai oktatás szempontjából kell tanítókép-
zésünket gyakorlativá és szakszerűvé tennünk, hanem egyúttal arra
kell törekednünk, hogy a kiváló an gyakorlati irányú és természetű
tárgyak is, mint a testgyakorlás, rajz, kézllgyesség, gazdaság, ének-zene
az eddiginél nagyobb méltatásban részesüljenek s nem csak egyes év-
folyamokban, hanem az egész tanfolyamon át taníttassanak, illetve gya-
koroltassanak. Szükséges továbbá, hogy minden tantárgy tanításánál
nem annyira az illető tárgy által képviselt tudományt, ennek rend-
szerét, mint inkább a népiskolai nevelő-oktatás czélját tartsuk szem előtt,
s minden tantárgy tanításával a paedagogiai képzésnek tegyünk szel-
gálatot, részint az által, hogy minden egyes tantárgy tanításában
figyelembe vegyük és kiemeljük azokat a részleteket és mozzanatokat,
melyek a nép mindennapi életében kiváló fontossággal bírnak, vagy
a melyek a testi és szellemi nevelés szempontjából a népiskolai nevelő-
oktatásban értékesíthetők, részint az által, hogy az egyes tárgyak rész-
letes népiskolai módszertanát, különös tekintettel· az egyes tárgyak
népiskolai tananyagának részletes feldolgozására, az illető tárgyak
szaktanárai tanítsák, s a tanítójelölteket a megfelelő tan- és vezér-
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könyvekkel, valamint a szemléltető eszközökkel és gyüjteményekkel is
megismertessék. Ez a specziális módszertani oktatás a szaktanárok által
minden tantárgy tanításánál érvényesítve, igen szépen egészítené ki
egyrészt a paedagogia tanárának általános módszertani előadásait,
másrészt agyakorló iskolában szerzett gyakorlati módszertani ismerete-
ket és tapasztalatokat. E mellett még az az üdvös hatása is lenne,
'hogy minden egyes képzőintézeti tanár saját paedagogiai kiképeztetésére
több gondot fordítana, s tárgyának népiskolai szerepével, módszerével is
foglalkozva, szaktárgyát is sikeresebben taníthatná a népiskola s a
népiskolai tanítóképzés specziális czéljainak megfelelőleg. A paedagogiai
képzettség a tanárok szakbuzgóságából eredő túlkapásokat is ellen-
súlyozná, s a részletes módszertan ilyetén szétdarabolása mellett is biz-
t.ositaná a harmonikus egységes tanítást és nevelést.

Miként ezekből látható a iantervmódosítás munkájában a paeda-
gogiai tárgyak mellett a többi tárgyakra is ki kell terjesztenünk figyel-
míink et, s ezek tantervét. anyagát és módszerét úgy kell megállapítanunk,
hogy egyrészt a túlterhelésnek -eleje vétessék, másrészt, hogy ezekben
'is kifejezést nyerjell a gyakorlati szempont sa tanítóképzőnek szakiskolai
jellege, vagy is az általános míveltségre' s az u. n. hasznos tudnivalók
körébe tartozó tárgyakat is úgy tanítsuk, hogy azok a paedagogiai
képzés szolgálatában álljanak.

Hogyan és mely tárgyakriál történjék reductió vagy fokozás anyag-
ban és óraszámban ? Hogyan tanítsuk az általános mívelteégre tartozó
tárgyakat gyakorlati irányban úgy, hogy azok is a tanítói szakképzés
szolgálatában álljanak? Hogyan osztályozzuk a tárgyakat fontosságuk
és az egyes tanárok kezében való elosztás szerint?ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA'l Ezek _mind igen
nehéz, nagy körűltekintést, s egyrészt bölcs mérsékletet, másrészt a
kor igényeinek s hazai viszonyainknak elfogúlatlan belátását követelik,
E kérdések sikeres megoldása csak úgy lesz lehetséges, ha előbb a
czélt s az általános alapelveket megjelölve, minden egyes tantárgynak
a tanítóképzésben megillető ezerepét és anyagát. mennyiségileg és minő-
ségileg részletesen körvonalazzuk, e részletes munkálatokat külön-külön
tárgyilagosan és kornolyan megvitatjuk, s azután az egészet összevetve
megalkot juk a tanítóképzőnek, mint paedagogiai szakiskolának, harmoni-
kus tantervét, illetve tantervjavaslatát.

Ugy az általános elvek megjelölésénél, mint a részletek kidolgo-
zásánál legelső és elengedhetetlen követelmény az, hogy mindig és min-
denben folytonosan szem előtt tartsuk, s egy perczig se hagyjuk
:figyelmen kivűl a népiskolai nevelőoktatás czéljait. A népiskola, mely-
nek számára tanítókat akarunk képezni, legyen a vezérlő szövétnek,
a talizmán, mely megóv minket a tévelygésektől, hogya kellő határt
sehol túl ne Iépjíík, se azon innen ne maradjunk. A népiskolai nevelő-
oktatás czélja mutatja meg nekünk legbiztosabban azt, hogy a képző-
intézet tantervében az egyes tárgyak minő helyet foglaljanak el; min-
den tárgyból rni, mennyi, más tárgyakkal minő kapcsolatban, hogyan,
a népiskolai tanítóképzés szempontjából méltányolt fontosságának s
egyuttal a tárgyak természetének megfelőleg hány és melyik évfolyam-
ban, hetenkint hány órában taníttassék?! Fejtegessük tehát és elemez-
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zük a népiskolai nevelő-oktatás czéljait s állapítsuk meg ezekhez ké-
pest a tanítóképzés feladatait, s azon általános irányelveket,. melyek
szerint tautervünket reformálnunk kell. .

A magyar népoktatásnak első és legfontosabb
c z é lj a az, hog y haz á nk nak iga z mag y a r hon pol g áro kat.
neveljen,kik egyrészt amagyarállam nyelvét szóban
és irá s ban birjá k, s kik nek sz i ve és 1eik e a .m agyar ne m-
zeti hazafias l e l k e s e d é s t ö l minden ízében át v aihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAri

hat va. Természetes dolog, hogy a tanítónak ugyanezen qualifikatióval
szintén birnia kell, még pediz nagyobb mértékben. és tudatával ez
irányban betöltendő apostoli hivatásának. Már most az a kérdés, hogy
melyek azok a tantárgyak, melyek ezt aczélt kíilönösen előmozditani
alkalmasak? A magyar nyelv és irodalom. a magyar történelem és
alkotmány tan a polgárjogok és kötelességek ismertetésével és Magyar-
ország földrajza. A magyar nyelv és irodalom tanításánál nem annyira
a nyelvtani-, mondattani-, irály- és költészettani szabályok rendszeres
tanítása és begyakorlása, nem annyira az írók életrajzának leírása,
műveik czímének elősorolása, s az irodalom-történetnek vázlatos ismer-
tetése, mint inkább a folyékony, hangsúlyos értelmes beszéd, a folyékony
gépies és értelmes olvasás, a helyesírás és fogalmazás begyakorlása,
valamint a jelesebb magyar Irók, kivált az újabbkoriak mindazon művei-
nek behato és lelkes magyarázatokkal kisért olvasása, melyek a nyelv
szépségeit és a magyar nemzeti geniusát élesen és hiven tűkrőzik vissza,
s mélyen maradandóan bevésik az ifjuság szivébe és l •..lkébe, alkalmas
a kitűzött czél. elérésére. Csak befejezésül a IV-ik évfolyamban lenné-
nek a, tanultak és olvasottak alapján összefoglalandók a nyelvtani
szabályok, s az irodalom-történet vázlata; legvégűl 'pedig következ-
nék a népiskolai magyar nyelvtanítás anyaga és .módszere az idevágó
tan- és vezérkönyvek ismertetésével. A magyar nyelv- és irodalmi ok-
tatás czéljára, ·beleértve a IV-ik évfolyamnak most jelzett anyagát is,
szíikséges és elegendő. volna az első és második évfolyamban 4-4, a
harmadik és negyedik évfolyamban 2·-2 óra, összesen 12 óra. Az ilyen
képzőintézeti magyar nyelv- és irodalmi oktatás felelne meg jelen vi-
szonyaink között leginkább a nép iskolai s ebből kifolyólag a képző-
intézeti oktatás czéljának. Az ilyen tanítás tenné szakszerűvé, gyakor-
lativá és eredményessé a képzőintézeti nyelvtanítást, anélkül, hogy az
által a tanítóképzés színvonalát Ieszállítaná, mert véleményem szerint mi-
nél inkább megközelitjíik a valódi czélt, minél szakszerűbbé és gyakorla-
tibbá teszszük a tanítóképzést, annál inkább emeltük ennek színvonalát.

A magyar történelem és alkotmány tan tanítása ug'yanazon fő-
czél szolgálatában kell hogy álljon, m ínt a magyar nyelv és irodalom
tanítása. Szükséges, hogy az ifjuság megismerje a magyar nemzet és
állam múl tját és jelen állapotát, a művelődés és nemzeti institutiók
fejlödését, a nemzeti törekvéseket, küzdelmeket, a nemzet hőseit és vér-
tanúit, barátait és ellenségeit; és pedig nem száraz chronologikus váz-
latban, hanem sz ívre és lélekreható kor- és jellemrajzokban, melyek
alkalmasak arra, hogy hazafias lelkesedést keltsen ek a nemzet, a haza,
a trón, és az alkotmány iránt való hűségre és szeretetre, a polgári
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jogok gyakorlására, .s a polgári kötelességek teljesítésére buzdítsanak.
A magyar történelem és alkotmány tan tanítása czéljánál és természe-
ténél fogva szoros és benső kapcsolatban tartandó a magyar nyelv- és
irodalom tanításával. Az óraterv a következő lenne: harmadik osz-
tályban 3 óra, negyedik osztályban 1- óra; ezalatt azonban a tör-
ténelem népiskolai tanításának anyaga és módszere is előadandó
volna a megfelelő tan- és vezérkönyvek ismertetésével.

A magyar birodalom földrajzának tanításában is" a magyar nemzeti
hazafias nevelés czélját kell első sorban szem előtt tartanunk, hogy az
ifjúság ismerje és szent ihlettel ragaszkodjék ahhoz a földhöz, melyet a
nemzet 1000 év óta lakik, s melyen kivül nincsen számára hely, a föl-
det, melyet a honalapítók feg-yverrel szereztek. s apáink vérökkel s
munkájok verejtékével megszentelve megtartottak ; ismerje meg azokat
a helyeket, melyek a haza és a nemzet fi.iggetlenségéért és szabadsága-
ért vivott harczok s egyéb történelmi események színterét képezték ;
ismerje meg az országnak kiilönböző vallású és ajkú-, de egymással
békében élő s 'a közös édes haza szeretetében versenyző népeit, ezekn-ek
szokásait, erkölcseit, foglalkozásait; ismerje meg az ország halgazdag
folyóit és tavait, állatban és növényben egyaránt termékeny rónáit és
völgyeit. -Kincsekben gazdag hegyeit, változatos kellemes éghajlatát s
egyéb természeti áldásait; ismerje meg a nép anyagi- jóllétének alapját
képező gazdagsági-, ipari-, kereskedelmi- és közlékedési viszonyokat, s
végre az ország közigazgatási politikai beosztását. Magyarország s ezzel
kapcsolatban az Osztrák-Magyar Monarchia többi országai földrajzának
tanítása az első osztályban volna elvégzendő heti 2 órában, 1 óra pedig
a negyedik osztályban az összes népiskolai "földrajzi tananyag feldol-
gozására, módszerének s az idevágó tan- és vezérkönyvekuek, valamint
a földrajzi szemléltető eszközöknek ismertetésére volna fordítandó.

Igy volna véleményem szerint a magyar nyelv- és irodalom, hazai
történelem és alkotmány tan és a hazai földrajz hármas tárgycsoport ja
által külön is képviselve és biztosítva tanítóképzésiink rendszerében
a magyar népoktatásnak legelső és legfontosabb czélja: a magyar nem-
zeti hazafias népnevelés. E hármas tárgycsoport képezné a képzőinté-
zeti összes nyelv-, földrajz- és történettudományi oktatás középpontját ;
ez volna az a mag, mely köré ar, általános müveltség szempontjából
kiegészítésül sorakoznának az idegen nyelvek az egyetemes politikai
és fizikai- illetve csillagászati földrajz, valamint az egyetemes ó-, közép,
és újkori történelem. E tárgyak osztályunkinti óraszámát a követke-
zőleg lehetne megállapítani. Német nyelv vagy más hazai nyelv: mind
a 4 osztályban hetenkint 2-2 óra. Földrajz: a második oszályban 2
óra, harmadik osztályban 1 óra. Történelem: az első és második osztály-
ban 2-2 óra. Ezek szerint az összes nyelv-, földrajz- történettudományi
tárgyakra jutna 34 óra, mely fölött két tanárnak "kellene osztoznia
úgy, hogy az egyik tanítaná a magyar nyelvet és irodalmat, a magyar
történelmet és alkotmány tant, az egyetemes történelmet,úgyanezen
tárgyak népis-kolai módszertanát feldolgozná a növendékekkel e tárgyak
népiskolai tananyagát, hetenkint 20 órában. A másik tanárnak jutna
a német nyelv vagy más hazai nyelv és a földrajz, valamint ennek
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módszertana és népiskolai tananyaga, hetenkintcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 4 órában. E tanszékkel
volna összeköthető a segédtanárság, vagy amennyiben a segédtanári
intézmény megszüntetendő lenne, a tornatanítás, miként alább látni
fogjuk, hetenkinti 7 órában. Ez utóbbi intézkedés által az egyesületnek
két kivánsága, t. i. a segédtanári intézmény megszüntetése és a torna-
tanároknak rendes tanári illetménynyel való ellátása nyerne megoldást.

A népiskolai nevelőoktatásnak második s az
elő b b i nél nem k e v é s b b é fon to s fel a dat a az, hog y a
hazának é p, erős, egészséges, edzett. mnnkabiró, ügyes
pol g áro kat é s kat o n á kat nevel jen, ille t v e eze k nevel é-
s ét hel yes a lap on meg i n dihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAí tsa. Természetes dolog, hogy a

I néptanítói karnak is ilyennek, s az ilyen honpolgárok nevelésére képes-
nek kell lenni. Az a kérdés, hogyatanítóképzőben minő tantárgyak-
kal rendelkezhetünk e czél megvalósíthatására ? Erre valók a testtan,
az egészségtan és az életmentéstan, kűlönös tekintett el a gyermekek
testalkatára, életviszonyaira, az őket érhető veszélyekre és az iskolai
egészségügyre, továbbá a társas-játékok és kirándulások, valamint a /
testgyakorlás' különböző nemei, különösen a szabad gyakorlatok, futás,
ugrás, mászás, katonai rendgyakorlatok. A szertornázás, vívás, úszás,
korcsolyázás, táncz és a sportnak egyéb nemei, mint a népiskolai
nevelőoktatás legelső szűkségleteinek körén kivűl eső dolgok, a tanító-
képzőben csak alárendelt szerepre vannak hivatva. Tekintve az egész-
ségügyi tárgyaknak a népnevelés szempontjából rendkívüli fontosságát,
tanítóképzőinkben e tárgyak tanítására és gyakorlására az eddigiuél
több gondot kell fordítanunk, s ezen közös czéljuknál fogva együvé
tartozó. tárgyakat egy külön tanszék keretében kellene összepontosita-
nunk. Epen erre való volna a nem rég óta fennálló iskolaorvosi intéz-
mény, ha az iskolaorvosok a 'tornát is tudnák tanítani, s paedagogiai
képzettséggel is bimának. Ezen intézmény jelenlegi szervezete mellett
azonban erre gondolni sem lehet. E tárgyak fölött tehát a képzőintézet
tanári karának kell megosztoznia úgy, hogyatestgyakorlat kűlőn-
böző nemeit és a társas-játékokat a tornatanár, az egészségtant és élet-
mentést az iskolaorvosa, a testtant pedig vagy a paedagogia vagy a
természettudományok tanára tanítsa. Véleményem szerint a testtan
tanítása inkább a természettudományok tanárára volna bízandó, először
azért, mert a paedagogiai tárgyak elméleti és gyakorlati tanítása a
paedagogia tanárát, kivált ha ez még igazgató, internatus- és köztartás-
vezető is egyszersmind, somatologia nélkül is teljesen lefoglalja;
másodszor azért, mert a testtan az állattannal egy kézben rövidebb
idő alatt, könnyebben és jobban tanítható mint külön, mivel e két
tárgy egy kézben egymást kölcsöuösen segíti és megvilágltja, a ter-
mészetrajz tanára szintén az ő kezében levő fizikával és khémiával
az emberi test ,szerkezetének az abban végbe menő fizikai és khémiai
folyamatoknak megértetését könnyebben és jobban eszközőlheti, s a
fizika és khémia tanításában az emberi test szerkezete és életműködései
igen sok fizikai és khémiai folyamatnak megvilágítására és alkalma-
zására kitűnő példákat szolgáltatnak. Az embertan és a többi természet-
tudományok között levő természetes rokonságból folyó gyakorlati és
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paedagogiai előnyök akkor aknázhatók ki és értékesíthetők legjobban,
ha ezek tanítása egy kézben pontosíttatik össze. Szi:ikséges e kapcso-
lat harmadszor azért is, mert az emberi test táplálására vagy gyógyí-
tására szükséges táplálo anyagok és gyógyító szerek mind az állat-,
növény- és ásványországból való természetes tárgyak, vagy fizikai és
khémiai úton nyert készitmények, melyeknek ismertetése legilletékeseb-
ben a természettudományok tanára s részben az orvos által eszközöl-
hető. Ezen körülmény ismét a természettudományok tanítására, különö-
sen a tananyag helyes megválasztására, s gyakorlati irányban való
tanítására gyakorol üdvös visszahatást. Szükséges a fennebbi kapcsolat
negyedszer azért is, mert a test- és egészségtanra vonatkozó szükséges
tudnivalók a népiskolában csak a természettudományok keretében tanít-
hatók, s igy czélszerű, ha a tanítójelölt is aképzőben azokat lehetőleg
a természettudományok keretében tanulja, mert ellenkező esetben köny-
nyen kűlön tantárgyat csinál azokból, a népiskolai oktatás hátrányára,
czéljának, sikerének veszélyeztetésére. Végre ötödször megokolt a fennebbi
kapcsolat az által is, hogya. somatologia tanításához szükséges
szemléltető anyagok és eszközök az összes természettudományi fölszere-
Iéssel együtt a természettudományi szertár tárgyai lévén, a természet-
tudományok tanárának őrizete, kezelése és felelőssége alatt állanak.
Ezekből látható, hogy miként a magyar nyelv és a történelem, miut
a magyar nemzeti geniu.s képviselői, a magyar nemzeti nevelés legfőbb
eszközei, egy egész tárgycsoportnak képezik középpontját, ép úgy az
egészségtan és a testgyakorlás, mint a testi nevelésnek, mint egy
fizikailag erős magyar nép nevelésének legfőbb eszközei, szintén a tár-
gyaknak egy egész csoportjára nézve képeznek irányadó czentrumot :
ezek a testtan, életmentés és az összes természettudományok. Igy válik
az anthropologiának, életmentésnek, természetrajznak. fizikának, khémiá-
nak, mint az általános miveltségre tartozó tárgyaknak, tanítása egy
magasabb eszmének, a magyar nép közegészségiigye emelésének, mint
a gyakorlati czélnak szolgálatában, gyakorlativá, szakszerűvé.

A mi az óraszámot illeti, ez a következőleg volna megállapítható:
a testtan, illetve a somatologia heti 1 órával emelné az első osztály
természetrajzi óraszámát, az egészségtan tanítására kellene 2 óra, az
életmentés tanítására a harmadik osztályban 1 óra. A testgyakorlás
két csoportban lenne tanítandó heti 2-2 órában, úgy, hogy minden
osztályra jutna hetenkint 2 óra, a tanarra azonban csak 4 óra, melyhez
még 1 külön óra járulna a negyedik osztályban a testgyakorlás taní-
tásának módszerére. E szerint az egészségügyi oktatás a tanítóképzőben
9 órában volna képviselve, ebből 7 óra esik a testgyakorlásra, 4 óra
pedig a testtanra, egészségtanra és az életmentésre. .

A természettudományok azonban még sokkal szorosabban csatla-
kozva csoportosulhatnak és kell, hogy csoportosuljanak is egy másik
szintén elsőrendű fontosságú alapeszme és gyakorlati czél kőrül, mely
szóban és írásban több oldalról igen sokszor és igen nyomatékosan
hangsulyoztatott ugyan, de annak a gyakorlatban sem a népiskolában,
sem a tanítóképzőben kellőképen érvény nem szereztetett. Ez a n é p-
iskolai nevelő oktatásnak harmadik főczélja, vagy is a
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l é t éne k, vag y o nos o d á s á nak eme 1é s e, egyrészt az int ens iv
é soklkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAsze r II gaz d á 1k o elá s gyakorlati irányú és oly intensitással
eszközölt tanítása által, mely a népiskolához és a tanítóképzőhőz e
tekintetben fűzött és fűzhető várakozásoknak megfelel, másrészt úgy
a gazdasághoz, mint az iparűzéshez szűkséges k é,z i ügyes ségnek
és raj zol á sban való jártasságnak, valamint úgy a gazdaságban mint
az iparban és kereskedésben. a háztartásban s egyáltalában a gyakorlati
élet minden ágában szűkséges sz á mol á sban való jártasságnak meg-
szerzése által. Népiskoláink legnagyobb száma falu helyen van, 8

falvaink népességénék főfoglalkozása, életmódja, keresete, vagyonosodásá-
nak forrása a mezei és kerti gazdaságban s az állattenyésztésben van.
Anyagi tekintetben tehát a népnek az iskolai jobb szolgálatot nem
tehet, mintha megtauítja az okszerű és intensiv gazdálkodás alapelveire,
megismerteti vele azokat az útak at és módokat, melyekuek segítségé-
vel kis birtokát minél jövedelmezőbbé teheti. A népiskolai és képző-
intézeti gazdasági oktatás javításának, fejlesztésének szükségességét
mindenki érzi és sürgeti. Ennek bizonyítására rendeleteknek, leiratok-
nak és feliratoknak egész sorára lehetne hivatkozni. Tél' és idő hiányá-
ban csak az újabb keletűeket és a legfontosabbakat említem fel. Trefort
.ligoston, a boldogemlékü kultuszrniniszter, 1885-ben pozsonyi választói-
hoz intézett nyilt levelében egyebek között a következőket irja: "A
nép oktatást illetőleg a nevelést akként kell vezetni hogya nép-
oktatás közgazdasági természetű legyen, hogy az iskolázott földmivelő
jobban szántsori és vessen, hogy tudjon a gyümölcs- és szőlőmívelés-
sei czélszerűen foglalatoskodni, s ha kézműves, ügyesebben csinálja
készítményeit, mint· azok, a kik iskolába nem jártak, végre hygieni-
kusnak kell lenni a népoktatásnak ..... " stb. Ugyancsak ő az ameri-
kai szőlőfajok szaporítása czéljából a képzőintézeti szőlőiskolák létesí-
tése tárgyában 1887. évi 35882. sz. a. a tanítóképzőkigazgató-tanácsaihoz
intézett rendeletében a többek között ezeket mondja : "Ez ir.inyban ia .

a földmívelési minisztérium is megtesz mindent, hogy a nevezett szőlő-
fajok szaporíttássanak, s elterjedhessenek; de én ez ügyet a nép között
sokkal hamarább látom elterjeszthetőnek, ha ezt egész erélytyel a nép-
iskolai tanítók kezébe teszszük, s általok taníttatjuk meg reá a népet.
Mindenek fölött pedig a tanitóképzökhen neveljünk az ügyet értő és az
ügy iránt buzgolkodó tanítókat. Meghagyern ennélfogva -az igazgató
tanácsnak, hogya vezetése alatt levő állami tanitóképezdében arra.
különösen bérelt területen, a megnevezett amerikai szőlőfajokból iskolát
állítson, melyben a képezdei növendékek által amerikai szőlővesszőket
nagyban gyökereztessen, s annak idején beoltassam" stb. Jelenlegi kul-
tuszmiuiszterűuk 1889. évi decz. 16-án 31752. sz. a. a tanítóképzőintézetek
igazgató tanácsaihoz intézett felsőbb rendeletében egyebek között ezeket
monclja: "a méhészkedésben jártas tanítók számát minden rendelkezésre
álló eszközzel szaporítani -kell." "Erre legjobb alkalom nyilik a tanító-
képzőkben. melyeknek tantervében a méhészet, mint a törvény által
tantárgyul előírt gazdaságtan egyik ága, amúgyis helyet foglal." "Indít-
tatva érzem magamat az igazgató tanácsot felhivni, hogya gondjára.
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bízott intézetben ezen ügyet figyelemmel kisérni és a fejlődés elé gör-
dűlő akadályok eltávolításán működni el ne mulaszsza. " Ugyancsak
jelenlegi miniszterűnk 1890. évi márcz.DCBA27 -én 12025. sz. a. a selyem-
tenyésztés emelése érdekében több megye tanfelügyelőségéhez, s több
egyházi főhatósághoz intézett rendeletében a kővetkezők foglaltatnak:
,,1VIiutántekintettel azon örvendetes fejlődésre, melyet a selyemhernyó
tenyésztés a lefolyt 10 év alatt nyert, valamint tekintettel annak hazai
viszonyaink közőtt kedvezőnek igérkező további fejlődésére, a föld-
mí velési miniszter úrral egyetértőleg súlyt fektetek arra, hogy a te-
nyésztés iránt való érdeklődés és annak mikéntjével való tüzetes meg-
ismerkedés min él . tágabb körökben gyökeret verjen fölötte
kivánatosnak tartom, hogy azon vidékeken működő tanító- és tanítónő-
képezdéltben a selyemhernyótenyésztésnek gyakorlati oktatására egy
kisebb mértékben való tenyésztéssei kapcsolatban már a jelen tanév-
ben a netalán szűkséges intézkedések tetessenek meg." Az orsz, ma-
gyar gazdasági egyesiilet a földmiv. miniszteriumhoz a gazdasági ok-
tatás emelése, érdekében benyújtott kérvényében a kővetkezőket hja:
"Hogy a gazdasági szakértelem csak egy bizonyos fokig is általánossá
tétethessék, a gazdasági nép oktatásra volna első sorban kivánatos súlyt
helyezni. Erre mostani népoktatásunk keretében két organumullk van:
a községi tanító és a pap. Különösen az első az, a ki hivatva lenne
az egyes községek gazdálkodását teljesen átalakítani, Ehhez azonban
a tanítóképzőknek olyatén szervezése volna szűkséges, hogy a tanító-
jelöltek rendszeres és alapos gazdasági oktatást nyerjeuek. " A köz- ,
oktatás állapotáról szóló XIX-ik miniszteri jelentésben a gazdasági
oktatásra vonatkozólag a következők olvashatók: "A tanítóképzésnek
gyakorlatiasabb irányban való fejlesztése czéljából az állami képezdák
gazdasági és kertészeti oktatása állapotára vonatkozó adatokat gyűj-ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI

tettem." "A csáktornyai és znióváraljai állami tanítóképezdék mellett
kisebb méretű mintagazdaságot rendeztettem be; hasonlónak berende-
zését az iglói állami tanítóképezdénél tervbe vettem. Az okszerű méhé-
szetriek az összes tanítóképezdékben való tanítása és a képezdei növen-
dékeknek a gazdaság ezen ágában való gyakorlati kiképeztetese érde-
kében 1889. évi 31752. sz. a. körrendeletet adtam ki." ..... "Intézked-
tem továbbá, hogy a hivatali elődöm 1887. évi 35882. sz. a. kelt ren-
delete értelmében a budapesti, aradi, bajai, csáktornyai, sárospataki,
és zilahi állami tanítóképezdék mellett létesített szőlöiskolák aczélnak
megfelelően a képezdei növendékek oktatására és gyakorlására kellő,
módon haszná.Itassanak fel. Ama szőlőiskolák további fejlesztésére nézve
pedig minden szükséges intézkedést .megtettem. "' "Figyelmemet nem
kerülte ki továbbá az ismétlő tankötelesek iskoláztatásának elhanya-
golt állapota. Az ismétlő iskolai oktasásnak nemcsak az elemi iskola
tanítási eredményének megszilárdítására, l1anem arra is kell törekednie,
hogy az ifjuságot azon életviszonyokra ügyesítse, képezze, melyekbe
lépni fog. Hazánk népének túlnyomó része a földmi velésből él, de az
ismétlő iskola m a még ezen megélhetési ágra nincsen kellő figyelem-
mel. Pedig ha az iparos, a kereskedő az ismétlő iskolai tankötelezett-
ségének hivatásához mérteu szervezett ismétlő iskolákban tehet eleget,
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a földmívelő is nem várhatja-e szintén joggal azt, hogy a falusi ismétlő
iskola oly módon rendeztessék. hogy abban főleg a földmívesnek szűk-
séges alapismeretek foglaljanak tért? Szűkségesnek tartom tehát a
falusi ismétlő iskolai oktatásnak különösen gazdasági irányban való
fejlesztését. Ehhez azonban első sorban a néptanitóknak gazdasági
irányban való tökéletesebb kiképeztetése szükségeltetvén, e részben a
munkát a tanítóképezdéknél kell megkezdeni, a mire nézve, mint fennebb
érintettem, az előintézkedések megtétele folyamatban van. Mindezen
fontos és nagy horderejű munkák a vezetésem alatt álló miniszterium-
ban tanulmányozás alatt vannak és megindításuk nem fog soká késni."

Az itt idézettekbőllátható először az, hogy a multban sem volt
hiánya jó szándékban és a rendeletekben, de hiányzott az erély ezek
végrehajtásában, hiányzott az ehhez szükséges pénz, hiányzottak az
emberek, kik a tanítóképzőkben a gazdagsági oktatást szakértelem-
mel és a czélnak megfelelően vezethették volna, hiányzott az idő és
alkalom is, a mi a tanítójelölteknek gazdasági tanulmányokra és gyakor-
latokra szükséges lett volna, sőt a legtöbb helyen hiányzott az érdek-
lődés is a gazdasági oktatás ügye iránt, kicsinyelt, lenézett, csak
megtűrt gyermeke volt a gazdagságtan a tanítóképzőnek úgy, mint a
népiskolának. Csak így érthető meg az, hogy, miként a fentebbi miniszteri
jelentésnek egy más helyén olvashatjuk, minden ezer iskola közűl csak
538 mellett volt iskolakert s 64:8 mellett faiskola, valamint 25 állami
tanítóképző közűl csak 18-nak s 47 felekezeti képző kőzűl csak 33-nak
volt gyakorló kertje.

A fent idézettekböl látható másodszor az, hogy a jó szándék
most is meg van, rendeletekben .most sincs hiány, de a végrehajtás
erélyesebben indult meg, ennek következtében az érdeklődés is nagyobb,
s van remény, hogy az eredmény is jobb lesz. Már az is nagy haladás,
hogyaképzőintézeti tanárok egyesületének emlékirata is foglalkozik
e kérdéssel, a mennyiben a tanterv gyakorlati irányban leendő mődo-
sításának szükségét megokoiván, a ll-ik lapon a következőket irja: "Sür-
gőssé teszik különösen a közel multban létesített valamint a jövőben

. várható reformok népoktatásunk terén, de kényszerít bennünket tanító-
képzésünk emelésére az a köri:ilmény is, hogy az ország ipari keres-
kedelmi és gazdasági életének fejlődésével a népoktatási ügynek lépést
kell tartani." Es tovább a 14-ik lapon ott, hol a tantárgyaknak .az
egyes osztályokban leendő elosztásáról van szó, a következő megjegyzés
olvasható: "a gyakorlati tárgyaknak (s ezek közé van sorozva a gazdaság-
tan is) természetöknél és fontosságaiknál fogva közmegegyezés szerint
a negyedik évfolyamban is kell szerepelniök." Ez más szóval annyit
tesz, hogy a gyakorlati tárgyak, s így a gazdaságtan is mind a négy
évfolyamban tanítandó. S végre az egyes tárgyak egymáshoz való vi-
szonyának terjedelmének és óramennyiségének megállapítására vonat-
kozólag a 16-i:k és 17-ik oldalon a következők olvashatók: "Szükséges,
hogy a tantárgyakat, azok terjedelmét, óramennyiségét azon ismeret-
körre való tekintettel állapítsuk meg, a mely eme iskolákban, t. i. a
mindennapi és ismétlő népiskolákban. fel van ölelve. Tétessenek közép-
pontokká azon tantárgyak, a melyek egyrészt a nemzeti műveltség



elemeinek legfontosabb alkotó részei, másrészt a tanítói hivatás speciális
követelményeí. Ezek a vallás, a magyar nyelv és irodalom, a magyar
történelem és földrajz, a gyakorlati tanítás, a művészeti és gyakorlati
tárgyak, u. m. a zene, rajz, gaz d 'a s á g, ipar." Tehát a gazdaságtan-
nak középponti fontosság tulajdoníttatik egy bizonyos tárgycsoportban.
mindenesetre a természettudományok csoportjában.

A dolog ilyetén állasa s a nagyméltóságú miniszter úrnak a
gazdasági szakoktatás rendezésére irányúlo szándéka mellett remény
lehet arra, hogy képzőintézeteinkben a gazdasági oktatás az eddiginél
nagyobb mértékben fog felkaroltatui.

Ha a képzőinté~etek három tantervének gazdaságtani részeit össze-
ha sonlítjuk, ugy találjuk, hogy mind a háromnak közös vonása az, hogy
a gazdaságtani oktatás czélját egyformán határozzák meg a következő-
leg: "A mezei .gazdaság, kertész et és szőlőművelés körébőlihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAil, legszük-
ségesebb tudnivalók elsajátítása, az így szerzett ismeretek gyakorlati
alkalmazásával. "

Mindenik hangsúlyozza, hogy az összes ifjuság a mezei gazda-
ságot, kertészetet és szőlőmivelést az intézet gazdasági kertjében'
gyakorlatilag tanulja, s a gazdaság ezen ágaib an sajátkezűleg munkál-
kodjék A heti óraszámot mindenik heti két óraban szabja meg az
utolsó évfolyamra. Mind megegyeznek abban is, hogya tananyag mennyi-
ségét egyformán állapítják meg a gazdaság minden ágára kiterjedőleg,
kivéve a baromfi-tenyésztést, mely külön kiemelve egyikben sincs. A
mezőgazdaságból a földmivelés, növény termelés, gazdasági állattenyész-
tés, méh- és selyemhernyótenyésztés. A kertészet általában, a fatenyész-
tés, a gyiimölcs- és eperfaszaporítás és nemesítés módjai, a gazdasági
fák tenyésztése, a szőlőmivelés. Az utolsó tanterv ugyanezt jobban
részletezi, s külön kiemeli a termőföld, a gazdasági gépek és eszközök
ismertetését, a legelő- és rétmivelést, a term ény ek letakarítását, be-
hordását és elhelyezését, a borászatot, a konyhakertet és az istállói
gyakorlatokat. A második tanterv külön hangsúlyozza a mezei kisgazda-
ság és kertrendezés szabályait. A gazdaságtan, tananyaganak ilyetén
általánosságban való előadása semmiféle biztos támasztó pontot nem nyujt
a tárgyalandó anyag mennyiségének megállapítására, mert ez a tanterv,
mely az összes gazdasági tudományok egész körét felöleli, beillik bár-
mely gazdasági akadémia tantervének, legfennebb a tanterv következő
szavai: "legszükségesebb tudnivalók" valamint az óraszámnak a 4-ik
osztály számára heti :2 órában történt megállapítása sejteti a tanterv-
nek a most idézett szavakban kifejtett intentióját. Az eredmény pedig
ugyatanítóképzőkben, mint ebből kifolyólag kűlönösen a népiskolák-
ban és az életben közel ~áll a semmihez.

Véleményem szerint tehát mig egyrészt úgy a népiskolában', mint
kíílőnösen a tanítóiképzőkben meg kellene adni a sikeres eredményes
elméleti és gyakorlati gazdaságtani oktatás föltételeit (fölszerelés, tanár-
képzés, elegendő idő és alkalom a jelöltek részére), addig másrészt a
tantervben is határozottabban kellene megjelölni azokat a részleteket,
melyeknek tárgyalására a népiskolára illetőleg a népéletre való tekintet-
ből a tanítóképzőkben különős gond volna fordítandó. A legfontosabb
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gazdasági műveletek a következők lennének: a tagositás, a váltógázda-
ság, a mélyszántás és földforgatás, az okszerű trágyakezelés és trágyá-
zás, a takarmánytermelés, a gazdasági állatok tenyésztése, a magtermelés,
vetőmagválasztás és kezelés, a gazdasági gépek, a termények czélszerű
betakaritásának, konserválásának és értékesítésének módjai, a közrak-
tári intézményeknek, a biztosítási ügynek és társulásnak előnyei, tel-
kesítések, javítások, az erdők, rétek és legelők fölhasználása és kezelése,
az állategészségügyi és mezőrendőri törvények és szabályrendeletek.
Ezen általános érdekű gazdasági kérdések mellett kűlöuösen fontosak
azok a gazdasági mellégfoglalkozások, melyek kis tertíleten, csekély
tökebefektetéssel és mindenki által nagy haszonnal űzhetők, s melyek
nemcsak elméletileg, hanem gyakorlatilag i~ tauíthatók ; ilyenek: a
konyhakertészet a melegágyakkal és melegházakkal, a gyümölcsfa
szaporítás és nemesítés, faiskolakezelés. a gyümölcsfeldolgozás és
értékesítés Iegczélszerübb módjai, a szőlőmívelés, eperfa és selyem-
hernyótenyésztés, méhészet és baromfitenyésztés. Mindezek azonban csak
azon esetben taníthatók sikerrel, ha úgy a népiskolák mint a tanító-

. képzők ez irányában kellőleg rölszereltetnek, s a tanúlőknak idő és
alkalom nyujtatik úgy az elméleti tanúlmányokra, min t különösen a
gyakorlati foglalkozásokra. A tanítóképző 4-ik osztályának mostani'
két órája alig elegendő az első sorban fölsorolt általános gazdasági
ügyek tárgyalására és a gazdaságtan tanításának módszerére. Szüksé-
ges tehát, hogya gazdasági mellék foglalkozások megtanulására és
begyakorlására a három első évfolyamnak is adjunklegalább 1-1 elmé-
leti órát és lehetőleg minél több ic1őt a gazdasági gyakorlatokra. Ez
esetben azonban a negyedik osztály két órája egyre redukálható. Az
óraterv tehát úgy készítendő el, hogy minden évfolyam növendékei
a gazdasági munkálatokra kűlönösen alkalmas tavaszi és nyári, sőt
részben őszi időszakban is hetenkint legalább két délután 2-2 egymás-
után következő órában foglalkezhassanak a tanár vezetése alatt gyakor-
Iatokkal, különbsen a konyhakertben, a faiskolában, a szőlőtelepen és
a méhesben. E gyakorlatokon a növendékek két csoportban vehetnének
részt úgy, hogy két délután 2-2 órával jusson az első és második
osztályból álló kezdők csoportjának és két délután szintén 2-2 órával
a harmadik és negyedik osztályból álló haladók csoportjának. Az első,
második és harmadik osztály számára fölveendő 1 1 elméleti óra
részint a gyakorlati anyag elméleti előkészítésére, részint a gyakorlatok-
ból elvonható eredmények összefoglalására volna hivatva. Ezen időhöz
kötőtt elméleti és gyakorlati tanulmányok mellett alkalmat kellene
nyujtani a növendékeknek és buzdítani kellene őket arra, hogy nyári
időkben a kora reggeli és esti órákban magánszorgalomból egyenkint
is foglalkozhassanak gazdasági gyakorlatok kal. Az interna tus , kivált
ha ez a gazdaságtan tanárára is kiterjesztetik, ez irányban is megbecsül-
hetetlen szolgálatot tehet a tanítóképzésnek. Mindezekkel azonban még
korántsem volna elég téve a tanítók gazdasági kiképeztetésériek, annyi-

. val kevésbbé, mivel a nyári hónapokban, junius, julius és augusztusban

. a növendékekkel nem rendelkezünk, juniusban az ismétlés ek és vizsgála-
tok miatt, juliusban és augusztusban a szünidők miatt. Kivánatos volna
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tehát, hogy minden növendék a négy éves tanfolyam alatt legalább
egy szűnidőt az intézetben töltsön el, s itten a nyári munkálatok ban is
tevékeny részt vegyen. Internatus és kéztartás mellett ez sem tartoz-
nék a lehetetlenségek közé. Gazdasági kirándulások, egyes környékbeli
mintagaidaságok megszemlélése szintén kiegészítő részét kell, hogy
képezzék a tanítójelöltek gazdasági kiképeztetésének.

Végre a már alkalmazásban levő tanítók számára legalább minden
második évben kellene itt ott gazdasági póttanfolyamokat rendezni a
gazdasági mellékfoglalkozások köréből. A gazdasági vándortanitói, fel-
ügyelői és biztosí intézményeknek ez irányban való továbbfejlesztése
és fölhasználása is kívánatos volna. A mi azt a kérdést illeti, hogy ki
tanítsa a tanítóképzőkben a gazdaságtant, erre nézve, azt hiszem, nem forog
fönn kétség az iránt, hogyagazdaságtannak a természettudományokkal
való szoros és benső természetes kapcsolatánál fogva, annak tanítása a
természettudományok tauárára volna bizandó, ki aztán az intézeti ker-
tész segítségével intézné és vezetné a gazdasági gyakorlatokat is.

Hogy ez a kapcsolat mennyire javára válnék a gazdaság-
tan alapos és ok szerű tanításának, s hogy mennyire előmozdítaná ez
a természettudományok gyakorlati irányú tanítását, azt hiszem fölös-
leges bizonyítnom. A természettudományok ez által egyrészt. mint fen-
nebb megjegyeztük, a test- és egészségtan, másrészt a gazdaságtan
szolgálatába utaltatván, s ezen kiválóan tanítóképzőintézetiszaktár-
gyakra való tekintettel szolgálván az általános miveltség, az értelem
és kedélyképzés, a testi és erkölcsi nevelés érdekeit, a nekik legmeg-
felelőbb helyet foglalnák el tanítóképzésünk rendszerében. E kapcsolat-
nak természetes követelménye az, hogyaképzőintézeti tanárok kép-
zésénél is figyelembe veendő a tantárgyak ilyetén csoportosítása. Te-
kintve, hogy a gazdaságtan tanítására 4 elméleti és 4 gyakorlati órát,
összesen 8 órát vettünk fel, tekintve, hogy a természettudományok
jelenlegi óraszáma (11) az első osztályban 1 anthropologiai s a negye-
dik osztályban 1 mddszertani órával szaporodnék, a természettudományok
és a gazdaságtan tanárának óraszáma :31 lenne. Az igaz, hogy ez óra-
szám a szóban lévő tárgyak természeténel fogva, a természettudományi
szertárak és gazdasági fölszerelés ek, kezelése és gondozása mellett túl-
terhelésnek tekinthető, de mivel a tárgyak más csoportosítása észszerűen
nem eszközölhetö, e túlterhelés en segíteni nem lehet. Méltányos con-
pensatiőról azonban gondoskodni lehet, pl. az intézet helyiségében
adandó természetben lakással és a gazdasági termények eladásából ,
esetleg befolyó tiszta jövedelemből adandó jutalékkal. Ez ugyan az
eddigi tapasztalatok után itélve nagyon kétes értéleü díjazás lenne, de
legalább meg lenne adva az erkölcsi elégtétel, s egyrészt a bennlakás,
másrészt a tiszta jövedelem fokozásának ingere jótékony hatást gya-
korolna a képzőintézeti gazdasági oktatás sikerére. A somatoologiának és
a többi természettudományolmak, valamint a gazdaságtan nak bennlakó
tanára más irányban is értékesíthetué nevelő hatását az internatusban.

Gazdasági oktatásunknak s általában tanitóképzésünkuek igen
nagy hiánya az is, hogy osztatlan gyakorlo iskoláink kevés hivétellel
csak 4 osztályúak, s habár hű képei akarnak lenni a falusi iskolák-
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nak, még sem azok, s nem felelnek meg a törvény követelményeinek.
A néptanítók nemcsak a népiskola négy osztályában végzendő tanítói
és nevelői feladatokra képezendők és képesítendők elméletileg és gyakor-
latilag, hanem az egész népiskolára, vagyis a négy osztályon feliil
még az 5 és 6· ik osztályra, úgy szintén az ismétlő iskolára is. Epen
az 5-6· ik osztály, valamint az ismétlő iskola osztályai azok, melyek-
ben a természettudományok és a gazdaságtan taníthatók volnának, de
ezek a gyakorló iskolából hiányozván, a tanítójelöltek ezen tárgyak
módszeres tanításában nem gyakorolhatják magukat. Agyakorló iskola
a tanítói és nevelői feladatokat gyakorlatilag csak a gyermekek 10
éves koráig vagyis' a tanköteleskor feléig mutatja be, az iskolaköteles-
kor második nagyobb felében végzendő nem kevésbbé fontos tanítói és
nevelői feladatok csak elméletileg taníttatnak úgy, a hogy azoknak
begyakorlásáról a gyakorló iskola hiányossága miatt szó sem lehet.
Ezen a hiány on tehát mielőbb segíteni kellene, és pedig nemcsak a
természettndományi és gazdaságtani oktatás. hanem az egész tanító-
képzés javítása érdekében.

A mi a kéz ügyes ség i okt a tás t illeti, ennek kettős egy-
mással egyenértékü s egymást kiegészítő czélja van. Az egyik tisztán
gyakorlati, a mennyiben bármely iparág űzéséhez az erre szükséges
ügyesség és munkakedv fejlesztésével előkészít, a másik esztetikai s
egyszersmind gyakorlati is, a mennyiben a forma, s talán még a szín-
érzékét is fejleszti, az izlést nemesíti, s az előállítandó tárgyakban
nemcsak a tartósságra és ezélszerűségre, hanem a külső csínra és tet-
szetőségre is figyelemmel van. Evégből a kézi ügyességi oktatással
szoros kapcsolatba hozandó a r aj zi és ge o me tri a i oktatás. Asz á m-
t an s ennek keretében legalább az egyszerü gazdasági és ipari k ö n y v-
vit e 1 tanítása is természeténél és czéljánál fogva e csoportban találja
meg legtermészetesebb helyét. E csoportot ipa r műv ész et i c s o por t-
nak lehetne nevezni, s úgy gyakorlati, mint esztetikai és paedagogiai
hatásánál fogva elég fontos arra, hogy a népiskolában úgy, mint kűlő-
nösen a tanítóképzőben kellő méltatásban részesüljön, s ez úgy a
ráfordítandó óraszámban, mint egy alkalmas tanerő kezében leendő
összeporrtosításábau kifejezést nyerjen. A képzőintézeti tanárképzés kere-
tében is gondoskodni kellene az ezen tárgycsoport tanítására alkalmas
tanerők képzéséről. A kézügyességi oktatás nálunk Magyarországon
új dolog lévén, annak anyaga és módszere még a megoldandó ügyek
közé tartozik. E tekintetben ép úgy mint egyebekben, nem szabad
egészen a kíilföld után indulnunk, hanem hazai viszonyainkat és szűkség-
leteinket tartva szem előtt, nem szabad figyelmen kivűl hagynunk a.
kézügyességnek olyan irányú gyakorlását sem, mely a tanítókat arra
képesíti, hogy a gazdaságban, különösen a kertészetben, gyümölcsfa
tenyésztésben és a gazdasági mellékfoglalkozások egyéb ágaiban miud-
untalan előforduló s házilag elvégzendő, kisebbszerü, kíílönős mühelyi
berendezést nem igénylő ipari készítményeket vagy ezeknek egyes
részeit elkészíthessék, vagy némely kisebbszerű javításokat megcsinál-
hassanak. A kézügyességi oktatás tisztán gyakorlati jellegű ken, hogy
legyen s két délután 2-2 órában a kezdők és haladók csoportja sze-
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nint volriatanftandó, úgy hogy ez a növendékek részéről minden osz-
tályban·2 órát, összesen 8 órát, a tanár részéről azonban csak 4 órát
venne igénybe. Ehhez járulna még a szám- és mértan tanítására 12 óra,
a szépírás tanítására 1 óra, a rajz tanítására, a gazdasági és kézügyes-
ségi gyakorlatok mintája szerint, a növendékek részéről 8, a tanár
részéről ellenben csak 4 óra. Az igy combinált tanszék heti óraszáma
tehátIenne összesen 21 óra. E combinatiónak az az előnye is volna, hogy
úgy a rajz- .mint a kézi ügyességi oktatás is rendes tanár kezébe jutna.

A népiskolai nevelőoktatásnak negyedik s szintén rendkivül fon"
tos feladata a nép sz í v éne kés lel kén ek nem e s ít é semihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAű-

v ész et i irá n y ban. E feládat megoldásában a népiskolai és képző-
intézeti nevelőoktatás rendelkezésére állanak egy irányban a rajz és
szépírás, a kézügyességi oktatás s részben a testgyakorlás is, melye-
ket a fennebbiekben más gyakorlati czélok (anyagi jóllét, egészség)
szempontjából méltattunk, de a melyeknek az esztetikai nevelésben,
különösen pedig a formaérzék fejlesztésében is kiváló fontossága két-
ségbevonhatatlan, sennélfogva e tárgyak tanításában a művészeti kép-
zés czélja is folyton szem előtt tartandó. De ezeknél sokkal többet tehet
a tanítóképző a nép szívének és lelkének nemesítésére a művészetek
egy másik ágának, t. i. a z éne k nek ész e nén e k tan í tás a és
gyakorlása által. Az ének és zene az, melyekkel legkönnyebben és leg-
közvetlenebbül hozzá lehet férni az ember, illetve a gyermek .szívéhez
és lelkéhez, ezek azon szárnyak, melyeken az ember, győzedelmeskedve
a nehézkedés törvényein, a föld rögét s az ehhez tapadt bút, bánatot,
küzdelmet, nélkülözést, szenvedést elhagyva, feledve, végtelen magas-
ságban emelkedhetik föl Istenéhez, a legfennségesebbhez. Hogy az
ének és zene, művészeti fensége mellett, mily hatalmas-eszközt képez
kezünkben úgy a hazafias érzelmek ápolásának, mint a vallás-erkölcsi
nevelésnek szolgálatában, azt hiszem felesleges és illetlen dolog volna
e helyen hosszasan fejtegetni, valamint azt is, hogy az ének és a zene
mint a magasabb míveltségnek kellékei, kiváló an ,alkalmasok tanítóink
társadalmi és anyagi helyzetének javítására, úgy szintén azt is, hogy
az ének- és zenében való jártasság a tanítót a szorosan vett népis-
kolai nevelőoktatás körén kivűl is fontos társadalmi kulturális hivatás
teljesítésére képesíti; így különösen a kisebb községekben daltársula-
tok, zeneegyletek vezetése által a nép erkölcseinek nemesítésére, s nép-
iskoláinknak több mint háromnegyedrészében a tanítói hivatallal kap-
csolatos kantori és orgonistai teendők végzésére. (Lásd a tanítóképző-
intézeti tanárok orsz. egyesületének emlékiratát a 21-ik lapon.) Mind-
ezekből kifolyólag az ének és zeneoktatásra tanítőképzőintézeteinkben
nagy gondot kell fordítanunk, azt az egész tanfolyamban folytonosan
kell gyakorolni, s az eddig erre fordított heti óraszámot (14) legalább
is 19 órára kell fölemelni, s ezzel együtt az ének-zene. tanárokat is
a rendes tanárok sorába kell előléptetni. Szükségesnek tartom azon-
ban megjegyezni, hogy az ének-zenetanításban óvakodnunk kell a mű-
vészeti irányt túlságosan előtérbe nyomni, mert nem karmesterek, ha-
nem első sorban néptanítók nevelése aczél, s ennél fogva ne a. zongora
és hegedűkultusza, hanem inkább az ének s ebben úgy a világi mint

MAGYAR TANÍTÓKÉPZŐ. ' 6
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az egyházi karének és az orgona tanítása lebegjen folyton szemeink
előtt. .

Végre a népiskolai nevelő oktatásnak ötödik és szintén rendkivül
fontos feladata a nép vall á s-e r k ö 1c s i áihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIIa pot á nak j a v ítá sa,
vallás-erkölcsi érzületének ápolása. A mély vallásosság,
a hitbuzgóság a magyar népnek ép oly szép és jellemző vonása, mint
a lángoló hazafiság, mindkettőnek ápolása és fejlesztése egyformán
kell, hogy gondoskodásunk tárgyát képezze. A valásosság és erkölcsi
tisztaság, a jóságos és igazságos Istenben való hit és önzetlen felebaráti
szeretet minden müveltségnél biztosabb záloga a társadalmi rendnek. A
vallás-erkölcsi érzelmek nevelésében minden tantárgy tanításában közre-
munkálnunk kell ugyan, de ezen kivűl tanítási rendszerünkben méltó
helyet kell engednünk a hit- és erkölcstannak, mint olyan tantárgynak,
mely kiílőnösen van hivatva arra, hogy az embereket hitbuzgóságra,
szeretetre és erkölcsös életre rendszeresen oktassa és nevelje. Tanító-
képző intézeteinkben tehát a hit- és erkölcstant hatályosan kell taní- .
ta ni mind a négy évfolyamban, hetenkint 2-2 órában, s a növendékeknek
alkalmat kell adni arra, hogy vallásuk gyakorlatában tényleg részt is
vegyenek. Különösen gondunk legyen a különböző vallásfelekezetek
közötti türelem és kölcsönös tisztelet ápolására, valamint a val láa-er-
kölcsi nevelés módszerének megismertetésére és gyakorlására is.

A magyar nemzeti állameszme s a magyar hazafiság
ter jes z t é s e és meg s zi 1á r dit ása, a mag á n és k ö z e g é s z-
s é g ügy i vis z o II Yokj a v í tás a a nép a II y a gi j ó IIé t éne k és
vag yo nos od á s á nak elő m oz d í tás a, a m ű i z 1é sUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAJ 'lj 1esz t é s e,
a vall á s-e r k ö 1 c si érz üre t ápo 1ása, s eze kb en é s eze k
á 1tal a nép á 1tal á II o s m ű v e l t s é gi s z :í n von alá nak e m e-
l é s e v ol tak a z o II kat ego ri á k, m e 1y e k sze r int a haz a i
II é P isk o 1ain ev elő okta tás c s é lj a i ból ki fol y ó 1a g tan í tő-
kópzésünk rendszerében az egyes tantárgyakat csopor-
tosítottuk, czéljukat, s z e r e p ö k e t k ö r v o n a l o z t u k, osz-
tályok s z e r i n t i óraszámunkat m e g á l l a p í t o t t u k, s az
egyes t a II á.r o k köz ö t tel osz tot t u k. Még csak a paedagogiai
oktatás óraszámát kell megállapítanunk. Ennek megállapításánál tekin-
tetbe ken vennünk először azt, hogy a testi nevelésre vonatkozó tár-
gyakkal és azok óráival a fennebbiekben már leszámoltunk ; tekintetbe
kell vennünk másodszor azt, hogy az egyes tantárgy ak részletes mód-
szertanát, s a népiskolai tananyag feldolgozását az egyes szaktanárokra
bíztuk; tekintetbe kell vennünk harmadszor azt, hogy minden egyes
tantárgy tanítását a paedagogia szolgálatában tartandónak jeleztük.
Enek folytán a paedagogiai képzést intensivebbé, gyakorlatibbá, tet-
tük, s ezzel színvonalát is emelttik. Elértük egyszersmind ezzel azt
is, hogy Th paedagogia tanárának vállairól a munkateher egy jelentékeny
részét levéve, erejét és idejét a többi paedagogiai feladatoknak a jelen-
leginél sikeresebb megoldására fordíthatja. Ezek egyrészt: a lélektan,
az általános nevelés- és módszertan, az iskolai szervezettel és ad-
ministratióval, a neveléstörténet, másrészt: a gyakorlati tanítások
vezetése és ellenőrzése. Ezen disciplinák tanítására és vezetésére a



következő óraszám volna sziikséges: lélektanra a második osztályban
3 óra; neveléstanra, mődszertanra, iskolai szervezetre és administratióra
a harmadik osztályban 4 óra; neveléstörténetre a negyedik osztályban
2 óra; gyakorlati tanításokra a harmadik osztályban 2 óra, a negye-
dik osztályban 7 óra, összesen 18 óra. Osszehasonlítva ezt a jelenlegi
15 órával, mely alatt a fennebbieken kivűl a test- és egészségtan vala-
mint a részletes módszertan is elvégzendő, látható, hogya paedagogiai
Képzésnek a fennebbiekben vázolt tervezete szerint nemcsak az óra-
-szám jelentékeny emelkedésében, hanem az -egész tanítóképzés rend-
szerében kifejezést nyer a paedagogia domináló szerepe. Nem elenged-
hetlen követelmény ugyan, de a tanítóképzőnek paedagcgiai szakiskolai
jellegéből következik, hogyaképzőintézet igazgatása és a paedagogia
tanítása, úgy szintén a gyakorlati tanítások vezetése egy kézben le-
gyen ősszepontositva, vagy is, hogy a paedagogia tanárának kezébe
legyen az intézet összes tanulmányai felügyelete, minthogy pedig jelen
viszonyaink között s rendszerváltozás nélkül alig képzelhető el a tanul-
mányi vezetésnek a gazdasági vezetéstől és az adminisztratív teendők-
-től való szétválasetása.> ennélfogva az intézet igazgatója kell, hogy le-
gyen a paedagogia tanára s az összes elméleti és gyakorlati paec1ago-
gia képzés vezetője.

Az egyes tantárgyakat, ezek óraszámát, s osztályok és tanárok
.szerint való elosztását a következő táblázat tünteti föl:

EihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA I Osztalvok szermriDCBAIIcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAÖ ss z e s őr aszam
'E o r a S Z .lm

A tantárgy ak 1 1 1 I 1'~ IlII III IV IAd:t~n- A , ta~~,r

~ ré<;7.éröl ré sz ér öl

Tanítja

11 Hit- és erkölc,tan --- --- _--1 2 1 2 1 2 I 2 II 8 1 8 1r~1-~!~!i~~~l ~~-~;~ó-d~z-~~,t~~.. il = 1 ~ I 41 \ = II-~II 9 \ az igaZgató!

11_!_Neveles tortenet --- --- ---;g 1- - - 2 _2 __ -';-:-'-'-~-:-:--:C-:-'-C-:-:-:-
Ö I Tanitási gyakorlat "'" - I - I 2 I 7 9 I 9 I az igazg, es a gyak, isk, lan

61 )1 agyar nyelv és irodalom /4\-4\2\2 12 1 12 \ I
7 Magy, történel. és alkotmányt. - - 3. 4 ,4 egy rendes tanár
8 Egyetemes történelem 2* 2** - - 4 4

-9Földrajz --- --- --- --- --- --- 212 1 II 6---6 a segédtanár vagy
10 N émet vagy más hazai nyelv 2 2 2 2 8 8 a három évig
11 Testgyakorlás___ ~, '/. 2 2 'J 5 helyettes később

-;- Ti; rendes tanár

121 Eg,ész,ségtan ;-- --- --, --- ---1-1 2 1_1.1.... 3 1 3 1
es eletmentes - - 1 -

13 Somato~logia éstermészett::-3-12 2 1- -7-1--7--'---------
14 Kémia és fizika - - 2 3~ 5 5
15 Gazdaságtan 1 1 1 I ] 4 4 egy rendes tanár

és gazd. ~yakorlat_ (nyáron) ili_ ~ 2__ 8---'1_-;4:--'-- 1111

~~ ~zé:;~~rsess~: ~~~l~~).: ~~:~~:1-}J3-~ I 2 8 ~

és rajz --- 2 1 2 2 I 2 I 9 5 eg,y rendes tanár I
18 Szám- és mértan ---I--;-i"T ]T3- 12 12

19/ Ének és zene 1 6 1 5 1 4 1 4 19 1 19 1 egy rend~J~~
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Miként a fennebb előadottakból és e táblázatból is látható a
tantervnek általunk tervezett módosítása a tanárikar szervezésével
van konbinálva, s míg egyrészt az a czélja, hogyatanítóképzést gya-
korlativá, szakszerűvé tegye s a népiskolai nevelőoktatás czéljainak
megfelelő .kategoriák szerint rendezze be, addig másrészt az aczélja,
hogyaképzőintézetekben működő szépirás-, rajz-, ének-, zene- és test-
gyakorlás oktatói ,helyzetének már régóta napirenden levő kérdését
megfelelő módon szabályozza. E reformtervezet úgy 'a képzőintézeti
tanárok országos egyesületének mint a magas kormány intentioinak
megfelelő, s kidolgozásában "kevésbbé a rendszer megváltoztatása, mint
inkább a részletekben való javítás és tökéletesítés" volt szem előtt
tartva. Kivitele tehát gyakorlati nehézségbe nem ütközik; annyival
kevésbé, mert, jóllehet a rendes tanárok száma hárommal szaporodott,
a segédtanári és három oktatói állás megszüntetésével a kérdés anyagi
oldala a szervezet tökéletesedéséhez és a várható eredményhez, aranyo-
sítva, elenyészőleg csekély áldozattal oldható meg. Adja az Eg, hogy
mielőbb megoldassék ! . . .lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAKozocsa Tiva da r .cbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

H a tá r o z a t i ja v a s la t a p a e d a g o g ia i e lm é le t ta n a n y a g -

felosztására. * )

A) Alta lá nos szem-pon tok,

Mélyen tisztelt bizottság! Több oknál fogva rövidre szabtam
dolgozatomat. Először is titkárunk az általa szerkesztett nagybecsű
Emlékiratban összefoglalja azon legáltalánosb szempontokat, melyeket
kőzös alapúl elfogadhatunk, . munkásságunk szempontját képezik; to-
vábbá azt hittem, hogy túlságosan részletekbe terjeszkedő dolgozat
csak akadályozna a tanácskozások sikerét. Egyelőre elég eredményt
érünk el, ha megállapít juk a paedagogiai oktatás keretét, e keret ki-
töltésében az egyéni felfogás nak is elég tág teret kell nyitnunk.

A paedagogiai oktatás kétségkivűl képzőintéaeteink legnehezebb
tárgyai kőzé ' tartozik, mert megértése már némi befejezett műveltséget
és érettebb gondolkodást tételez fel és növendékeink gyakran vannak
mindkettő híjjan. Pedig a megértés sem elegendő, hanem arra kell töre-
kednünk, hogy az elméletet kellő Belátással alkalmazni is tudják.

E nehézségek szemmel tartásából következik, hogy oly elméletet
kell adnunk, mely önmagában összefüggő, világos és könnyen megért-
hető egészet képezzen, és hogy gyakorlati alkalmazhatósága még a
részletekben is majdnem kézzelfogható egyszerű legyen. Ne tartalmaz-
zon tehát tulságos sok és egymással össze nem függő szabályokat és .
parancsokat, mert a kezdő tanító .ezeket még. emlékezetben sem tart-
hatja egy könnyen és nem tudja, adandó esetben hogyan alkalmazza
azokat, tehát a l'egszükségesebbre kell szorítkoznunk, a mi az alapvető
psychologiai ismeretekből természetes módon könnyen levezethető.

*) Felolvastatott a fővárosi tantervkészítö bizottságnak febrnár 16-án tartott
ülésén. Szerk.



r
77

Az elmélet tehát ne törekedjék teljes, kimerítő rendszerességre, hanem,
hogy biztos támasztékúl, vezérfonalúl szolgáljon a praxisban. Az elmélet
megadásában továbbá tekintettel kell lennünk a kellő fokozatos hala-
dásra. A paedagogia, tudjuk, oly tudomány, mely jóformán alkalmazott
psychologiának tekinthető, a psychologiához számítom mindazon egyéni
tapasztalatokat is, melyek az emberi természet megfigyelésénél a ne-
velő szert tesz. De tantervünk, bár maga is vallja a tananyag fel-
sorolásánál, mégsem követi ez elvet. Mert a neveléstanban a termé-
szetes sorrend ez: testtan és vele kapcsolatban a testi nevelés, lélek-
tan és lelki 'erőink fejlesztése, nevelés és népiskolai módszertan, és a
nevelés elméletének története mint bevezetés a nagy elmélkedőkihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAm ű-

veibe.
Növendékeink még nincsenek kellőleg előkészítve arra, hogy mar

a II. osztályban tárgyaljuk velük a módszertant, különben is e tár-
gyat, mint. alább következik, máskép kellene tanítani. A mellett e tárgy
tanítását ily' korán kezdenünk fölösleges is, nem késünk el vele acbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAl l l . -

ban sem és kevesbítjük az egyes osztályok tárgyainak számát. Javas-
latom tehát nem változtatja az I. és IV. osztály tananyagát, de a neve-
léstant és módszertant a II. és llL-ban nem egymás mellett, hanem
egymás után kivánnám, hogy egyik a másikat előkészítse

A második lényeges és elvi jelentőségű szempont, melyben állást
kell foglalnunk, az általános és speczialis módszertan viszonya.

Tantervünk ide vonatkozó utasitásai egymásnak ellenmondók és
homályosak, mint azt Emlékiratunk is kiemeli. Ha az ember a mód-
szertan anyagát olvassa, kénytelen azt hinni, hogy ennek minden rész-
letét, még a művészi tárgyakat is a módszertan tanára adja elő, holott
nagyon lehet, hogy se nem zenész, se nem rajzmester.

A számtan módszere kétszer is' előfordúl a Il.-ban és IV.-ben.
A tornánál meg van említve, hogy annak médszerét a tornatanár
tanítsa.

Látjuk tehát, hogy itt ingadozás van, melyeket meg kell szűn-
tetnünk. Az egyes tantárgyak megbeszélésénél folyton rá kell majd
térnünk arra a kérdésre, hogy mikor és mennyiben foglalkozik a tanár
saját tárgya elemi módszerével, jelenleg csak azt kell megállapítanunk,
hogy mennyi tartozik belőle a tulajdonképeni paedagogiai oktatás kere-
tébe. Ez általános szempontok kiemelése után áttérhetünk a részletek
megállapítására.

B)lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA ta na nya g r éezle tezése .

Az első évfolyam tárgya tehát a test és egészségtan kapcsolatban
a testi nevelés elveivel. Bevezetéstil megmagyaráznók, miért kell a taní-
tónak e tárgygyal foglalkozni, azután vázlatos áttekintéstnyujtanánk az
emberi test szervezetéről, a testrészek helyzetéről. Ez anatomiai váz-
latot egy néhány órán el lehet végezni. Csakis ez általános körvonalok
megállapítása után térhetunk a testi működések részletes leírására. E
leírást pedig -nem anatomiai, hanem az életműködések szempontja kőrűl
csoportosítjuk. A természetes sorrend: a mozgás és mozgási szervezet,
az anyagcsere, (táplálkozás, vérkeringés, légzés és elválasztás,) az ér-
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zéklés. Az egyes 'főbb szakaszokhoz igen - természetesen hozzá lehet
tűzni magyarázatokat az illető életműkodés fontosságáról az: egészség-
fentartására és azok kellő ápolására vonatkozólag. Igy mind a testtani
mind az egészségtani ismeretek áttekinthetőbben vannak csoportosítva,
minthavaz egyes fejezeteket összefűző kapocs nélkül kőzőljűk.

Befejezésül tárgyalhatjuk az egészséges, észszerű életmódot és annak
befolyását nem csak egyes szervekre, hanem az egész emberi szerve-
zetre, tehát az egész szervezet szoros összefüggését. Mindebből pedig-
levezethetjük a testi nevelés alap elveit. Ez utóbbi tárgyalása ugyan
terjedelmes előkészület után nem igényel sok időt, de elmaradnia még'
sem szabad, ez adja meg a tanítás szakszerű jelleget.")

Van e tárgynál egy nagy nehézség, t. i. a növendékek azon része, kik
magán uton készültek, többnyire nem birnak a tárgy megértésére elegendő-
physikai és chemiai előismeretekkel, a mint csahis a felvétel módosítása
által lehetne segíteni. Továbbá jó volna, ha már a tanterv is utalna,
hogy e tantárgyat a termésszettudományi -tárgyakkal is lehet kapcso-
latba hozni. Igy az állattanban felhasználhatjuk a testtani ismereteket,
a physika és chemia pedig tetemesen hozzájárulhatna a testi élet-
műkődések alaposabb felfogásának elsajátításához.

A testtan és testi nevelésnek megfelelő tárgy an. évfolyamban
a lélektan és Ielki nevelés. Bevezetésűl itt is felvilágosít juk e tárgy
czélját és rövid áttekintő rajzet adunk a lelki életről, kiemelve annak
különbségét a testitől. Megállapítván egyelőre a tárgyalás sorrendjét,.
áttérünk az egyes lelki tünemények részletes leírására. Mindegyi k lelki
tünemény kis monographia alakjában következő szempontok szerint
tárgyaltatnék:lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa j az illető Ielkitűuemény részletes leírása számos pél-
dával felvilágosítva, a növendékek egyé'b tanulmányai és ktilónösen
az irodalmi olvasmánybdl véve a példákat; h j méltatjuk az illető lelki
tűnemény fontosságát egész lelki életünk kifejlődésére, de különösen
erkölcsi szempontból; ej ebből következtetjük, mi módon bánjunk vele,
mennyiben korlátozzuk vagy fejleszszűk, hogyan alkalmaztatjuk e szem-
pontokat a gyermekek nevelésében?

Befejezésül sorrendbe összeállitanők az egyes eléfordult nevelési
eszközöket és tárgyalnók azok hatását az egész lelki életre. Ezt röviden
lehet megtenni, mert csak más szempont szerititi összefoglalás.

Látjuk, hogy a lélektan ily módon való tárgyalása igen prakti-
kus irányú, mert szoros kapcsolatban van a n eveléstaunal, sőt jófor-
mán összeesik vele.

Azonkivűl kűlőriösen a 2. pont által nagy hatást gyakorolunk a
a növendékek szellemi fejlesztésére, különösen önnevelésükre, mert meg-
adjuk a szempcutokat, melyekkel önmaguk lelki életét irányozzák.

Utalhatunk egyszersmind arra, hogya gyermeki beszéd és gondol-
kodásmődct figyeljek meg, és mivel a nép gondolkodása sok tekintetben
hasonló, olvassanak e szempontból szép meséket, mondákat, költeményeket.
Jó volna egy könyv, mely kisebb művek psychologiai elemzését tartal-

*) Függelékűl hozzá lehetne csatolni a ragályos gyermekbeteg,;égek és pIet·
mentés körüli eljárás rövid ismerte~ését,
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mazna es nagy gondolkodók állításait egyes lelki jelenségekről, így
pl. össze lehetne állítani, mit mondanak nagy paedagogusok és philo-
sophusok az érzékek szerepeiről, pl. Comenius, Locke, Rousseau, Pesta-
lozzi. Továbbá oly psychologiai monographiák olvasására kellene
őket ösztönözni, 'a minő a németben Langeé az apperceptióról, Dörp-
feldé az emlékezetről, ily magyar könyvekre nagy sztikség volna.

Csakis ily módon képesítjűk növendékeinket arra, hogy lépéseik
hatását előre kiszámíthassák és a gyermek lelki életét megérthessék.
A jó psychologus okvetetlen .ló nevelő is, csak kellő technikát kell még
hozzászereznie.

A harmadik évfolyamban egy teljes népiskolai paedagogiát kell
nyuj tanunk. A tárgyalás sorrendje: 1. Az iskola feladata általában, i-skola
és szülei ház viszonya. 2. A népiskola sajátos feladata, helyzete a többi

- iskolával szemben. 3. Az iskolai fegyelem vagy rendtartás. 4. A népis-
kolai oktatás tárgyai, az.egyes tantárgyak értéke és feladata; minő egy-
más mellett és minő egymásután lépjenek fel a tárgyak; tanterv és
óraterv készítése. 5. A tanítás technikája. Psychologiából kell le-
vezetni a tanítás szabályait, miért kell minden tanításban egymásután e.
három lépést megtenni : szemléltetés, megértetés és alkalmazás vagy
begyakorlás. Részletesen le kell írni,mi módon lehet szemléltetni a leg-
különfélébb tárgyakat, miért kell a teljes megértés szempontjából a
szemléletből általános ismeretekre emelkedni és az ismereteket alkal-
mazni. Meg kell magyaráznunk mindegyik lépésnél a tanításnak minő
kíilső formáját lehet alkalmazni. Végre mindezt a tanítás minden tár-
gyából vett példákkal és preparácziók készítésével.kell illusztrálni. Az
ilyen általános módszertan valóban praktikus, mert könnyen alkalmaz-
ható bármely tantárgyra. Végűl következnek a szervezettan, iskola
belső és külső felszerelése, iskolai administratio.

A tantervben továbbá ki kellene mondani, hogy alV. évfolyam-
ban minden egyes szaktanár a maga tárgya módszerét olymódon tár-
gyalja, hogy bemutassa az illető tárgyra vonatkozó vezérkönyveket és
szemléltető eszközöket is; a népiskolai tananyag jó nagy részét a
módszertanban tanúit elvek szerint irásbeli praeparácziók alakjában dol-
goztassa fel, tehát az a tanítás már jóformán egészen gyakorlati legyen,
hisz az elméletet már ekkor tudják.

A IV. évfolyamban a nevelés elméletének története tárgyalandó.
Maguk a nevelési institutiók inkább a mívelődés történethez tartoznak
és a történetben tárgyalandók. Az életrajzok itt mellékesek, inkább a
nagy elmélkedők gondolataival kell lehetőleg terjedelmesen növendéke-
inket megismertetni, .

Csakis a nagy nevelésűgyi reformátorokat kellene tekintetbe venni,
a követőket mellőzhetjük, mert teljességet úgy sem akarunk elérni.
Igya legujabbak kőzűl csakis Comeniust, Montaignet, Locket, Rousseaut,
Pestalozzit, Herbartot kellene vizsgálnunk. E szempontból egy nevelés-
történeti olvasókönyvre ropparit szükség volna, mert ez irókhoz nem is
férhet növendékűnk, kevés lévén magyarra fordítva. A népoktatásiigy
történetéből elég, ha a magyar népoktatás történetet ismertetjük.
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Látjuk, hogy e tárgy tulajdonképeni czélja, előkészíteni a növendé-
keket, hogy e nagy írók műveit olvashassák és hogy egyáltalán tudományos
neveléstant megérthessenek. Csakis ily tárgyalási mód mellett fogják ,
növendékeink érezni, hogy korántsem tudnak már mindent, és töre-
kedni fognak önképzés által befejezni műveltségi:iket. De tanulmányaik
egész berendezése útmutatásúl is fog szolgálni. hogy mi módon végez-
hetik az önképzést. Es ez a paedagogia elméleti oktatásának egyik
legfőbb czélja.

A nevelés elméletének történetéből megtanulja a növendék, hogy
függ össze a nagy gondolkodók theoriája egész gondolkodásukkal és
megtanulja, hogy a tanító is önképzésében leghelyesebben tesz, ha a
műveltség bármely ágához tartozó tárgygyal foglalkozik is, azt nevelői
működése szempontjából tekinti és hasznosítja:

A mi az egyes osztályok óraszámát illeti, azt hiszem az első
osztály anyagát heti 2 órában el lehetne végezni, -a IL-ban 3 óra kell,
a IlL-ban jó volna 4 órát megállapítani, ellenben a IV.-ben ismét ele-
gendő volna 2 óra, és igy összesen 11 óra. .-

Ezeket röviden összefoglalva bátorkodom az elméleti' oktatásra
nézve a következő javaslatot előterjeszteni.

1. Osztály. Test és egészségtan. A test ismeretén alapuló beható
ismertetése az egészséges észszerű életmódnak, az egészség fentartása
és ápolása, a gyermekek testi nevelése.

II. Osztály. Lélektan és annak alkalmazása a nevelésre. Beveze-
tésűl a lelki élet rövid jellemzése. Az egyes lelki jelenségek beható
részletes leírása számos példával illusztrálva, az illető lelki jelenség
fontossága és szerepe lelki életünk kifejlődésére, eszempontok .alkal-
mazása a gyermekek nevelésében. Befejezésül a tanult nevelési esz-
közök rövid összefoglalása.

lll. Osztály. Népiskolai módszertan.lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa j A népiskolai nevelés: az
iskola feladata mint a nevelés egyik eszköze, iskola és szülői ház viszonya.
A népiskola feladata helyzete más iskolákkal szemben. Az iskolai
fegyelem (rendtartás.) b j A népiskolai tanítás. A népiskola tantárgyai,
azok értéke és feladata, a tárgyak sorrendje egymás mellett és egy-
másután, tanterv és óraterv készítése. A létező tan- és óraterv. kíílönő- '
sen a képzővel kapcsolatban levő gyakorlóiskola részletes tervének
megismertetése. A tanítás technikája. A tanítás szabályai alkalmazva
a különböző tantárgyakra, tan- és szemléltető eszközök. ej Iskolai
szervezettan. Az iskola felszerelése a tanítás és egészség szempontjá-
ból. Az erre vonatkozó törvények és rendeletek. Az iskolai administratio,

IV. Osztály. A nevelés elméletének története, kiváló tekintettel a
legujabb kor nagy nevelési reformatoraira. A magyar nevelési irodalom
és népoktatásügy behato ismertetése.

A neveléstani tárgyak czélja tehát a következő :
A test- és egészségtan tanítása egészséges életmódra nevelje a

növendékeket és képesítse őket az ifjúság egészséges testi nevelésére.
Alélektanból beható emberismeretet nyujtva képesítsűk a növendéke-

_ ket a gyermeki lélek megértésére és helyes irányban való fejlesz-
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tésére, nevelésére. A népiskolai módszertan a növendékeket a nép-
tanító mindennemű feladatai val ismerteti meg. A nevelés elméletének
története bevezetésűl szolgál a nevelési irodalom tanulmányozására
és ösztönzésűl az önképzés folytatására.lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

' , dr .UTSRQPONMLKJIHGFEDCBAM á ln a i M ih á ly .cbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

M ég e g y s z ó a ta n ító k é p z ő z e n e ta n ítá s ü g y é h e z .

A "Magyar Tanítóképző" január havi számában két nyilatkozatot
olvastam Mócsy A. képző-intézeti igazgatóihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAúr becses közlésére. Ezzel,
azt hiszem, az eszmecsere a tanítóképző zenetanításról az egész vonalon
megindúlt, .mi fölött őszinte örömömet nem titkolhatom el. 19y kell
annak lenni, mert a tanítóképző tantárgyai között sehol sem észlelhető
oly rendkívííli nézeteltérés, mint éppen a zenei tantárgyaknál. A tisz-
telt szerkesztő úr engedelmével hadd szóljak én is még egy izben ez
ügyhöz. Mindenek előtt ki kell jelentenem, hogy Mócsy A. tanító-
képző igazgató úr közlés ének hitelességét kétségbe vonni nem szabad.
Tudom magamról és 20 évi tapasztalataimból, hogy kedvező vagy
kedvezőtlen körülmények között a zenetanítás terén mit lehet és mit
nem lehet elérni. Szepes-iglói tanárkodásom utolsó évében a tanító-
képző ifjúság annyira vitte, hogy vasár- és ünnepnap közreműködött
a figurális miséknél, A soprán és alt hangok kivételével ők állítottak
minden egyes szólamnak embert. Szép kitűntetés volt az reájok nézve,
mi által az anyaegyházat megszeretni tanulták, nem-különben kitűnő
gyakorlatul szolgált zene-ismeretük gyarapítására. Azonfelül egy kis
anyagi haszonnal is járt a dolog, mivel a róm. kath. egyház pénztárá-
ból évi 100 frt.. továbbá a prot. egyház pénztárából temetéseiknél éne-
kelt négy szólamú gyász-énekekért évi 40 frt lett számukra kiutal-
ványozva. Serkentés a további működésre és anyagi segítség igen jól
illettek egymáshoz.

Ez zenei téren elért sikeremnek maximuma. Hogy azonban
a képnek másik oldalát is bernutassam s az öndicséret vádja se ér-
hessen, őszintén vallom meg, hogy itt Félegyházán csak nagy nehe-
zen vagyok képes egy nagyobb szabású négy szólamú dalt kőzép-
szerű eredménynyel is begyakorolni. Ez sikereimnek minimuma. Ez
őszinte vallomásommal Beér kollégát szándékosom megnyugtatni. Ezen
itt röviden és őszintéti elmondott tények bizonyságul szolgáljanak arra
nézve, hogy a tanítóképzőinkben elérhető eredmény több lényeges er-
kölcsi és helyi körülménytől függ.

'Lvör. Ugyanis mindnyájunk előtt sajnosan ismert tény, hogy a
tanítóképzőbe lépő növendékeknél a zenéhez nélkülözhetlen jó hallás a
véletlenre van bízva; olyan az, mint a bortermés, egyik évben jó,
másik évben kielégítő s a harmadik évben rossz. Vakot festeni, hallás-
nélkülit zenélni tanítani merő képtelenség. Ezen lehetne és kellene segí.
teni, ha a magas kormány kimondaná, hogya tanítóképzőbe lépő ifjú-
nak nemcsak a nyelvtanból, számtanból, földrajzból és történelemből
kell felvételi vizsgát kiállania, hanem a czélból is, hogy zenei hallása
és hajlama megállapíttassék, az énekből is. Ennek hiányát közösen
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tapasztaljuk, egyiknél nagyobb, másiknál kisebb mértékben, a viszo-
nyok szerint. Erre vonatkozólag a zenebúvárok ugyanis azt állitják,
hogy nagyobb városokban, .a hol több alkalom nyílik zenét hallani
és sikságon, a hol a hang jobban és nagyobb távolságra terjed, ked-
vezőbb hallásbeli viszonyokat találunk, minf kisebb helységekben és
hegyes vidékeken. E mellett még a családi viszonyok is tekintetbe
jőnek. A mely családokból rni növendékeinket kapjuk, ott bizonyára keve-
set foglalkoznak zenével, mennyi vel irigylendőbb Németországi kollégáink
helyzete, vagy bármely műveltebb nemzet a miéinkhez képest.

2.-01'. A tanítóképző zenetanárok között észlelhető elvi s nézetbeli
eltérés is, tagadhatatlan, nem kis mértékben nehezíti meg a közös meg-
egyezést és megállapodást. De ezt részemről természetesnek találom.
A fiatalabb kollégáink kiképeztetésöket többnyire a budapesti paeda-
gógiumban nyerték, hol az irányazenetanításban véleményem szerint
hibás.") Ha a haiai tanítóképző zeneügy helyes fejlődését kivánja
a kormány, kérjen egy általa behivandó anket-töl, mely nemzeti zeneis-
kolai, zeneakadémiai és tanítóképző zenetanárokból állana, véleményt. ,c

Addig is míg ez megtörténnék, tisztázzuk magunk között ez esz--
mét minél behatöbb megbeszélés által. Egyelőre az "is jó szolgálatot
tenne az ügynek, ha időközönként személyesen összejönnénk élő szóval
véleményeinket elmondandó, mit szükség esetéri gyakorlati példákkal
is támogathatnánk. *,::)

3. Gondoskedásunk tárgyát necsak az egyöntetű zenetauítás, de
főleg egyenlő tankönyvek is képezzék. Ez főleg a 2-ik pont keresztűl-
vitelétőlihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAfűgg. A művészi tantárgyak természete, melyeknél a gyakor-
lati momentum a mértékadó, szükségessé teszi legalább az állami inté-
zetekben egyenlő tankönyvek. használatát. Mily áldásos és eredmény-
teljes munka fejlődnék az esetben a tanítóképző-intézeti zenetanításból.

4. Tagadhatlanul nagy befolyást gyakorol még a tanítóképzői
zenetanításra az intézeti szellem is. Ha növendékekben komoly hivatás-
érzet mutatkozik, a tanár-testület tagjai, de kíilőnösen az igazgató
zenekedvelők, teljes mértékben elismerik a zene kiváló fontosságát és
érdeklődésselviseltetnek az olykor rendezett zeneelőadások és az ifjak
előmenetele iránt s a fegyelem is a maga jogához jut, ott a zenetanítás
minden bizonynyal eredmény teljes lesz.

Még egy dologra vonatkozólag akarom nézetemet elmondani. Helye-
sen jegyzé meg egyik kollégánk, hogy még a zenetantárgyak fontos-
ságában sem jutottunk megállapodásra. Hozzuk ezt a kérdést is tisz-
tába. Mindenekelőtt, mi czélja tanitóképzőinknek ? Nemde, hogy taní-
tókat neveljünk az állam és a felekezetek részére; tanítókat, kik nem-
csak az ismeretekben, de az éne kb en is tudnak gyakorlatilag és

f *) lIlpghagytam a t. czikkíró úr fl kitételét, 1_ mert tisztelem rt 'szabad véle-
ménynyilvánitást, :t meddig az a tárgyilagossá~ terén 1ll0Z0U;; :2.mert a mi a budai
paedagogiumban történik, többnyire országos érd ekű dnlog ; B. mert a budai paed a-
gogiul1l nem csinált titkot az Ö zenetauításából (1. a ill. 'I'. V. évfolyamának IV V. és
VI. füzeteit), tehát a kritikától nem örízkedett. Külömben az ilyen természetű
ál lításokuak tárgyilagos bizonyítékokkal van értéke.' Szerk.

"'*) Egyesületünk bizottsági és kö;o;gyűlései erre alkalmúl k inálkozuak.
Szerk.



83zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

mihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAó ds z e rt ani 1a g is helyesen tanítani. Huzamosb énektanirás az
amúgy is szerfólött igénybe vett beszélőszervet nem kis mértékben
veszi igénybe, ennek kikerülése czéljából segédet adunk a tanító kezébe
a heg e d ű ben. Nem tagadjuk ugyan, hogy más hangszer, pl. a
zongora is segítségére lehet a tanítónak az éneklésnél. a hegedűnek
azonban a következő okoknál fogva adunk elsőbbséget, minden más
hangszer fölött.

A hegedű olcsón szerezhető be, nem gátolja a beszéd használatat,
megengedi a tanítónak az egyenes testtartást (fegyelmi tekintetben
nagy jelentőséggel bíró köri:ilmény), a hegedű hangja egyenlő a gyer-
mek hangjával, a hegedű hangja minden hangszínezeten keresztül vihető
s ez által mintául szolgál a ,dal előadásánál.

A kántor-képzést s ezzel járó orgonálást és összhangzat-
tan t csak másod fokú kérdésnek tartom, melylyel azonban kerantsem
azt akarom mondani, hogyalárendelt dolog. Nekünk államiaknák kiilő-
nösen e téren, a felekezeti tanítóképzők nagy konkurrenseink, a mit
ellensúlyoznunk kell, ha azt nem akarjuk, hogy növendékeink a kántori
állásokból kiszoruljanak. E mellett az amúgy is gyengén fizetett tanító-
nak nem kis segítségére lesz e mellék-jövedelem, melyet egyházfér-
fiaink is legszívesebben tanítóval töltenek be a tanítói állás komoly
hivatásánál fogva is.

A mi a különös kántorségtant vagy ha ugy tetszik a szartartás-
tant illeti, ennek előadására, mint legalkalmasabb és leghivatottabb
egyént, az illető hittanárt tartom, mivel ez már nem állami de fele-
kezeti érdek, kinek leghűbb őrei maguk a papok. Ha a hazai kautorok-
ról az volna nézetem, hogy ők a zeneműveszet szinvonalán, állanak,
nyugodtan reájuk bíznám a szertartástant, de igy nem. Ok zenei
tekintetbe II gyakran többet árthatnának ez ügynek miut a mennyit
használn ának a szertartástan előadásával. Maga az intézeti zenetanár
pedig nem lehet 2-3 felekezet szertartásában jártas.

A zongora csak eszköz az orgonálás előkészítéséhez. Ha többet
végezhetünk ennél, annál jobb, mert a növendékből a családok számára,
jő magyar érzelmű zongoramester is válhatik, a mi azonban nem kűlő-
nös feladata.

A .fennebb mondottakból kifolyólag kevés módosítással a Scherer-
féle tanterv et tartom legjobbnak, a melyet magam részéről az egybe-
foglalt harmad- és negyedik osztályoknak csak egy órával toldanék
meg, melyben a zenetörténelem volna tanítandó, a többiben az óraszám
csekély módosítással megmarad.

Igy óhajtanák mi az órák elosztását:

t
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2
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1.

énekmódszer heg. org. összh zong. zenetörténet-
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Minthogy félórai tanítás az iskolai rend és a szorgalmi idő el-
forgácsolására vezetne, szükségesnek tartom azokat egész órákká össze-
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kombinálni. Az ének médszerét határozottan a zenetanár kezébe kivánom
adni, mivel ezt sikeresen csak az taníthat ja, a ki nem csak paedagogus,
{le zenész is egyszersmind, vagy ha az még is az igazgatók kezében
maradna, úgy köteleztesseuek azok zeneismeretek megszerzésére. A
zenetörténelmet nem magáért a tárgyért, hanem a művelt tanító ért
kell kivánnunk.

Végre nem czélom itt a t. olvasót tanmódom és tanmenetern elő-
adásával untatni, hisz erre vonatkozólag az utóbbi időben úgy is több
bel- és külfóldi tanmenet lett közölve. Még sem tartom érdektelennek
az éneket, énekmódszert és összhangzattant illetőleg főbb vonásaiban
elmondani. Mint már fentebb megokolni szerencsém volt, az éneket
tartom legfontosabb zenetárgynak. De egyszersmind nélkülözhetlennek
a tulajdonképeni zenész előkészítésére. Azt hiszem, alapvető ereje a
többi zenetantárgyakra vonatkozólag mindnyájunk előtt ismert dolog.
E fontos oknál fogva kiv;ánok ebből az I. oszt. számára l! órát. Taní-
tásomnál azt czélozom, hogy 'a növendékek képesek legyenek a hang-
jegyírás segedelmével népdalok zöngeviszonyait felfogni s hang által
hallhatóvá tenni. A tanítás sorrendjét is a szarint állapítommeg, a
mint könnyebben esik a jegyből a dolgot kitalálni. A zeneírásbanakár
egyes akár több zöngét vegyünk szemügyre, három szempont jut ki-
fejezésre: 1. az érték és rythmus, 2. az erőfok és 3. a melodia, mely
a zöngének magasságát vagy mélységét tárgyalja. A rythmust illető
gyakorlatokkal kezdem a tanítást meg, mert valamely zöngének idő-
tartama kimutatható a nélkül, hogy magát a zöngét meg kellene adni
Ezen sorrend által lényegesen könnyítek feladatornon. A rythmusra
vonatkozó gyakorlatokat az egész hangjegygyel kezdem meg s lassan-

. ként a kisebb hangértékre megyek át, ez azért történik, mert nagyobb
időtartamct kezdőnek kőnnyebben és határozottabban lehet felfogni,

mint a kisebbet. Az eltalálást a normál c kemény zöngelejtő chang-

jával kezdem meg és fejlesztem azUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAf ig. Ezen első tetrakorddal addig
foglalkozom, mig az eltalálás e négy hangban biztos. Utána következik

a második tetrakkord C i - ; ;lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAh c), amely hangtávolsagait .illetőleg
az első tetrakkordnak teljesen megfelel. A két tetrakkord összekötte-

téséből nyerem a teljes nermal c zöngelejtőt, a melyet h-tól e-ig fokon-
ként kibővítek. E hangnemben és hangterjedelemben az eltalálást bizto-
sítani az egyszerű kereszt és b alkalmazásával ez osztályban egyedüli
czélom. A gyakorlatokat írom és fejlesztern a növendékek képességéhez
mérten. A milyen az osztály hallásbeli képessége, olyan a tananyag.

A II. osztály ez alapvető ismeretek nyomán gyorsán halad s a
keresztes és b-és kemény hangnemekben énekel. Ha a dallamok a nor-
malis c zöngelejtő keretén belül alaposan lettek énekelve, akkor az a
többi hangnemekben is gyorsan fog fejlődni. E hangnemek egy szobá-
hoz hasonlíthatók, a hol ugyanazon bútor darabok másképen lesz-
nek elrendezve s ha azok helyéről tájékozást szerzünk, ismét otthon
vagyunk.

A Ill. osztály tananyagát a harmonikus keresztes moll-hangnemek
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képezik. A IV. osztályét pedig a b-és moll hangnemek. Ezek mellett
lassabban kell haladnunk, mert a moll-hangnemek nehezebben foghatók
fel a dúroknál, s mivel népdalaink többnyire moll-hangnemekben van-
nak írva, ezekre nemzeti tekintetből különös gondot kell fordítanunk.

Az ének módszeréből az 1. osztályban a következőről van szó: a
gyermek fogékonysága az ének iránt. Az ének eszközlésére és a hang
-befogadására való szerv. A hibás torok-,ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA01'1 '-, fog- és rikácsolóhang. A
test-tartás, szájállás és lélegzés. A hangnak ápolása és megőrzése. A
szónak és zöngének szemléltetése. Hallás- vagy hangjegyek szerint
kell-e az énektanítást kezdeni? Az iskolai népdalok és korál-dallamok
kiválasztásáról. I

A II. osztályban. A dal szöveg, a dallamszöveg és dallam össze-
kapcsolása. Hallás szerint éneklendő dalok gyakorlati kezelése. A
tanult dalok ismétlése.

A lll. osztályban. A hangjegyek szerint való dalolásnak előfoka.
Milyen zöngeviszonyok tanibtassanak a népiskolában a rythmust, dyna-
mikát és melódiát illetőleg. A tananyag berendezése és annak meg-
okolása. A középfok (lll. és IV. osztály) tan anyaga. A bemutatott
anyag berendezésének megokolása. Az egész, fél és negyed hangjegy
és szünet jegy gyakorlati kezelése. A dynamikai gyakorlatok előfoka.
Az igen gyönge, gyönge, középerős, erős és igen erős hang. A dallam-

gyakorlatok előfoka. Az egyszer vontlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAc d -; l - 9 -; ;i C.
A IV. osztályban. A felsőfok (V. és VI. oszt.) tananyaga. A

tananyag kezelése. A pontozott hangjegy, az egyszerű kereszt és b

Eltalálandó gyakorlatok éneklése 4 keresztes és 4 b-és hang-
nemekben.

Térjünk most át az összhangzattanra.
Az összhángzattant nem az iskola, de az egyház számára tanít-

juk. Organistánál oly nélkülözhetlen az, mint írónál a nyelvtani sza-
bályok tudása. E mellett a hangjegy olvasását semmi sem készíti oly
annyira elő, mint az összhangzattan. Magam útját követem Németor-
szágban magyar nyelven megjelent könyvem nyomán. Nem a száraz.
szabályok bemagolása, de a gyakorlat készíti elő a zenészt. Ennélfogva.
a hol csak lehetséges, gyakorlatok kidolgozásával foglalom el az órá-
kat. Ez által ked vet és önbizalmat ébresztek s a mit ki:ilönösen hang-
súlyoznom kell, a dolognak testet és lelket adok.

Az 1. osztályban röviden esem át a hangzattanon és azonnal a dal-
lam összehangosításába fogok, mivel hogy orgonistánál igen fontosnak
tartom az énekhang szabatos összehangosítását. Előbb a három fő 3-as
hangzattal (1. V. IV.) történik az meg, ezt lassan kibővítem 6 és t
hangzatokkal, későbben a párhuzamos moll-hangzataikkal (VI. Ill. II.)

A II. osztályban a VII-es hangzat képezi anyagunk tárgyát s
ebből eredő ~-, j- és 2 hangzatok. Itt az összehangosítás ezen hangza-
tok alkalomszerű felhasználása által eszközöltetik.

A Ill. osztály tananyaga a hangtani kitérések 1- és több hang-
nemeken át, a IV. osztályban pedig adott dallam ra több basszus
alkalmazását tanulják és gyakorolják.
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Husz évigihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAkútattam és kerestem, míg a föntjelzett eljárásban
megállapodtam. Nem tudom, mennyire sikerült magamat jelen sorok-
ban megértetni, de szerény kivánságom az volt, hogy az oly szűk-
séges közös megállapodást én is elősegítsem. '

Kunféle,gyházán, 1891. feb. hó Lő-én.lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAEglier Ado lf.cbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A zenetanítás ü g y é h e z .

Kedves Szerkesztő Barátom! Midőn szíves felhivásod folytán rá-
adtam a fejemet arra, hogya kalocsai r. k. tanítóképző zenetanításá-
ról írják, nem hibettem. hogy még j ó his z em ű ség e m ben is fognak
némelyek kételkedni; mert különben nem fogtam volna tollat. Ez még
nem történt velem, pedig innen-onnan 30 éve irogatok ; azért az ügy
érdekében kérlek, légy szíves máskor a czikkekből a sértő kifejezése-
két kihagyni, vagy legalább módosítani.*) ,

Beér úr a "Tanítóképző" január havi számában a 32-ik Iapon
kijelenti, hogy az általam felvett, illetve a deczemberi számban álta-
lam kőzőlt, anyagot nag y o ns ok nak tal á 1v á n, a tam á sk o d ó k
sorába kell állania. Bármiként forgassunk is ezen szavak értelmét, a
végeredmény mégis csak az leszen, hogy én nag y o n el vetettem
a sulykot a tananyag kiszabásában, azaz val ó t 1 ant állítottam.
Már engedje meg Beér úr, de én még a saját érdekemben sem mond- -
tam valótlant soha; ez esetben pedig másnak érdekében kellett volna
valótlant mondanom, tehát annál kevésbbé állhatott érdekemben nag y í-
t, ani. En az általam kijelölt anyagból egy betű t. ser n engedek el; s ha
Beér úr ezen kijelentésem daczára is fog még tamáskodni, nem marad
más hátra, mint hogy személyes meggyőződés szerzése végett Kalo-
csára fáradni szíveskedjék. _En ezennel mind Beér urat, miud a neta-
lán többi tam á s k o d ó t meghivom. Biztosítom, szivesen fognak láttatni.

Azonban addig .is, míg szerencsém leend, kérdem, vajjon mi lehe-
tetlenség van abban, hogy a kalocsai tanítóképző-intézet növendékei
heti 24 ór a és még magán gyakorló órak mellett ,,4 éven át megta-
nuljanak a 3. fekvésben hegedülni, s a zongorán Haydn szonátáit ját-
szani, sőt aki már némi zeneismerettel jött az intézetbe, megkóstolja
akár Mozárt vagy esetleg Beethoven muzsikáját" (L. Beér úr czikkét),

'holott Bene Gy. úr szerint is Baján a növendékek heti 16-óra mellett
(14 a tantervi éti 2 önképző óra) "a növendékek egyházi énekeket és 3-4
szólamú praeludiumokat játszanak. Zongorán Winter 3. füzetét meg-

*) .Szí vesen adtunk helyet úgy e megjegyzésnek, mint az egész cz ikknek, a
mely egyes tételek érdekes fejteuetésén kívűl választ és védelmet képez Beér úrnak
a múlt számban közölt czikkével és különösen egy megjegyzésével szemben. Ez
alkalommal mi is teljes tisztelettel kérjük munkatársainkat, a vita hevében őriz-
kedjenek a habár csak ügybu,,;góságból eredő, de félreérthető, s esetleg sértésnek
is vehető kit.ételektől. A meanyi ben tisztelt kartársaink a zeneoktatáshoz és a többi
felszínen levő ügyekhez szólani óhajtanak, adják elő t á r gyi 1 a gos a n és lehető
röviden összefogva n ézet.ein ke t, módszerüket. S,,; e III é 1yes ked Ő, a vag yes u-
pán sze m é 1Y e k kel fog I aik o z ó c zik kek nek egy á Ita 1 á ban h e-
ly et nem adunk. . Szerk.

/
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tanulják, azonfelül egyesek Clementi és 1\1ozárt kisebb szonátáit is
játszák:"

Nagyon természetes, hogy jel e n t é ken y e n t öbb idő fel-
használása mellett a növendékek jel en t é ken y e n t öbb r e is vihe-
tők, s így a kalocsai tanítóképző növendékei, még a zeneismeretek nélkl il
bekerültek is, megkóstolhatják és meg is kóstolják Mozárt muzsikáját, a
szorgalmasabb ak és zeneelőismeretekkel bejöttek pedig derekasan fo-
gyasztják is Mozártnak, Beethovennek, sőt még Chopinnak, Raffnak,
a muzsikáját is'") a zongorán; a hegedűn pedig igen is játszanak a
3-i~ fekvésben már a 3-ad évesek is; mert aki addig nem viszi, az
a zenéből megbukott s nem megy át a negyedik évfolyamba.
. Es e miatt mi oka sincs az állam tanítóképző zenetanárok kdzűl
bárkinek érzékenykedni, inkább mi restelhetnők a dolgot, halkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAcea lener a

kéta nnyi á r a sed -m melle it jelentékenyen többre nem vinnők növendéke-
inket.ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A 3-ik fekvésben való hegedűjátékra nézve a laikusok kedveért
ki kell jelentenem, hogy az nem valami nehéz; mert az.ujjrakás épen
olyan, mint az első fekvésben. Annál inkább nem értem Beér úr csodál-
kozását, hogy ,,4 év alatt megtanúl a növendék a 3-ik fekvésben hege-
dűlni." S mert e fölött csodálkozik, azt kell hinnem, hogy ő a 3-ik
fekvés előtt a 2-ik:fekvés gyakorlását feltételezi, amit én sohasem állítot-
tam. Tudni való, .hogy a 3-ik fekvésben váló játszás a 2-ik fekvéshez
képest gyermekjáték és így előbb gyakorlandó. A zeneismeretek nél-
kül bejövökre nézve csak a 3-ik fekvésben való hegedülés a kötelezett ;
a haladottabbak azonban játszanak a 2-, 4-, 7-ik fekvésben is.

Köteles lévén állításaimat védelmezni, nem hagyhatom szó nélkül,
a mit Beér úr arra nézve mond, hogyaképzőintézeti zenetanítás zene-
értő népiskolai tanítókra vagy művészekre bizandó-e. :!\'fáI'engedje meg,
én kicsinylest látok abban a mai népiskolai tanítókra nézve.

Lássuk csak!
A dologban az a különös, hogy én, aki Beér úr szerint az elég-

nél kétszerte többet kivánok, a szerinte kivihetetlen feladat megoldását
"a zenében is megfelelős jártassággal bíró" népiskolai tanítótói várom ;
ellenben ő a felényi, valóban igen szerény feladat teljesítésére a nép-
iskolai tanítót képtelennek tartja, s azért, habár nem is épen művészt,

*) Az intézeti önképzökör a. pártoló tagok és családjaik tiszteletére évenként
egyszer, rendesen farsang utolsó napján, ének-, zene- és szinielöadást szoktak ren-
dezuí. Két év előtt egyebek között előadásra került: Haydn "S y ill P hon í e \rocbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI I ."

A múlt évben "G a 1 at he a" nyitány Suppé-töl játszotta az intézeti zenekar (25 nö-
vendék); némely haladottabbak pedig zongorán 4 kézre játszották Chopin-tól
1,F ant asi elm pro m p tu" darabot, vonós hangszereken pedig négy növendék
Mozárttól egy négyest. Az idén nyitányul nA bull ass a n"-t Veber K. M.-töl
.az eredeti hangszerel éssel olyan formán, hogya fúvóhangszer-részeket is vonós
,ha.ngszPreken játszottak. Ezen darabaál mindjárt kezdetben a 4-ik fekvésben kel-
lett több növendéknek játszania. Két növ-ud ék zongorán 4 kézre a r ,P r oz ida i
hal á szl e á n y ok" (tarantella) darabot játszotta Raff J-töl.

MP!1'jei!:yzeudö, bogy a növendékek teljesen magukra hagyatva énekelnek,
zenélnek ez en föllépéseik alkalmával, mfg a t aktus-verő IS köz ö lö k k erül ki. A zene-
karban az idén ~ti növendék járszott csak a hely -züke miat t; de játszhattak volna
26-an is. (A nyomtatott műsorozatok kezeim között vannak. Sz erk.)
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de oly egyént kiván alkalmazni, ki "paedagogus legyen, tehát nevelő-
tanítói szakképzettséggel és mert nagyon nehéz a zenét helyes irány-
ban tanítani, kellő hivatásszeretettel és türelemmel is birjon."

Nos, hát én éppen a BeérihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAúr által a zenetanártói követeltek miatt
kívánom a képző-intézeti zenetanítást népiskolai tanítókra bízni; mert
ezek: l-ször paedagogusok, 2-szor bírnak nevelő-tanítói szakképzett-
séggel, 3-szor a kis gyermekekkel való foglalkozásban megtanúltak
türelmesek lenni, 4-szer vérükbe ment át a gyakorlás folytán, hogya
tárgy at könnyíteni, s a növendékekkel megkedveltetni kell. Már pedig
éppen a zenetanításnál a legtöbb attól függ, vajjon a növendék kedveli-e
a tárgy at. Engem meglehetősen hosszú és bő tapasztalataim arról győz-
tek meg, hogy a növendékeket nem a zenében legügyesebb, hanem a
legtürelmesebb, s a tárgy at megkedveltetni tudók vitték legtöbbre.

A zene inegkedveltetése szempontjából engedjiik, illetve ajánljuk
a népdalok játszasát a növendékeknek. A növendék addig irtózik a
zongorától, hegedűtől, míg a kezdés nehézségeivel kűzd ; ha egyszer
annyira vitte, hogy hangszerén dalokat képes játszani, akkor a hala-
dás kellő iráűyozás mellett biztositva van.

Röviden, én olyan népiskolai tanítókra kivánom a zenetanítást
bízni, kik a zenében való kellő jártasság mellett kellő paedagogiai
műveltséggel is bírnak. Ugy látszik, hogy Beér úr ilyeneket nem ismer;
mert szerinte, bárcsak a népiskolában tudnák az éneket megfelelően
tanítani. Hát hiszen val ame n nyi t én sem tartom a képző-intézeti
zeneoktatásra képesnek, sőt nag y o nis v álo gat n i kellene, azonban
nem annyira a pae 'agógiai képzettség hiánya miatt (mert e tekintetben
mái' könnyebben eshetnék meg a vál,asztás),. mint inkább a zenében
való kellő jártasság hiánya miatt. En több olyan zenejártas tanítót
ismerek, kikre a képzőintézeti zenetanítást rámerném bízni, s kik a
zenetanítást a Beér úr által megvont határokon messzetúl kiterjesz-
teni képesek lennének és pedig főkép azért, mert nemcsak zeneértök.
hanem paedagógusok is.

A zenetörténetből pompás példákat lehetne arra nézve felhozni,
mily jeles zenészek, zeneszerzők, zenetudósok kerültek ki a tanítói kör-
bőL Különben hogy félre ne értessem, kijelentem, egyáltalában nem
szándékoztam sérteni, csak lélektani okát akartam. adni, hogy miért
nem czélszerű rájuk bízni a zene kezdőleges tanítását; ehhez járul még,
hogy a művészt megfizetni sem lehet.

Beér úr velünk ellentétben a zongoránál a csoportos, a hegedű-
nél az egyéni tanítást ajánlja. Hosszas éslkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAer edményes gyakorlatáról
győzött meg minket, hogya zongorát illetőleg maradjunk az egyéni
tanításuál. ellenben a hegedűnél tanítsuk a növendékeket csoportok-
ban. Ezen eljárás mellett képesek vagyunk még a zen eis m e r e tek
nél k ü 1 be jöt t n öve n d é kek e t is mint kés z k á n tor o kat
kibocsátani, s a hegedülésben is annyira vinni, hogy már mint harmad-
évesek, a 3. fekvésben játszanak és Haydn, Mozárt muzsikájába is bele-
kóstoljanak. 72 növendékűnk kőzűl a hegedűn körülbelül a fel é vel,
a zongorán pedig legalább a ne gye dr ész é vel bizonyíthatjuk ez.
állításunkat bárki előtt ad oculos.
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BeérihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAúr szerint bármennyire szaporítsuk is a zeneórákat, többet
nem taníthatunk, mint mennyit a miniszteri tanterv dióhéjban kifejezve
óhajt. Szerintem ez téves felfogás; mert a tanterv módosítható és
módosítandó már csak azért is, mert a hegedűtanításról épen csak
annyi van benne, hogy a hegedű szó ötször előfordul. KülönbenUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAr :

felekezeti tanítóképzőket a miniszteri tanterv csak annyiban köti, hogy
ke ves ebb et venni nem szabad, de t öbb et igen.

S mert a heti 14 órát kevésnek találtuk arra, hogy nővendéke ink,
a képzőből kikerülve, (Bene úr szavaival élve) "legyenek népének-kar-
vezetők (templomban és társas körben), legyenek azután alapos me-
thodussal bíró elemi zongora-, orgona- és hegedii-tanítók, és a művelt
társaságban pedig olyan egyének, kiket úgy személyes jó tulajdonaikért,
valamint általános zenészeti képességeikért megbecsülnek, szerétnek és
tisztelnek", módját ejtettük a tanórákat heti 24 órára felszaporítani.

Bene úr is sürgeti a zeneórák szaporítását, mivel a zongora, vala-
mint az orgona és hegedű játszásban az eddiginél terjedelmesebb is-
mereteket és gyakorlottságot, a hangzattanban bővebb tudást, a kán-
tori teendőkben végre teljes jártasságot kíván növendékeivel elsajátít-
tatni. .

.Midőn mi Kalocsán a zeneórák szaporítása által a növendékek-
nek alaposabb zenei kiképeztetését czélózzuk, szem előtt tartjuk a
Bene úr által előadottakat, sőt azt is, hogya nagyon silány fize-
tésre utalt tanítókat a kenyérkereset egyik jövedelmező ágának bir-
tokába juttassuk, s tekintélyüket a társadalomban emeljük, A legtöbb
laikusnak sejtelme sincs az ismeretek ama sokaságáról, melyeket a mai
képzőintézeti növendékeknek elsajátítaniok kell; a legtöbb nem is képes
a tanító szellemi-erkölcsi értékének megitélésére; innen van a még
mindég tapasztalható, kicsinylés, lenézés a tanítóság iránt. Ellenben a
zenét mindenki szereti és többé-kevésbbé érti, illetve élvezi, s azért
kiváló an alkalmas a tanító társadalmi helyzetének emelésére.

Bene úr nézete szerint úgy a leendő kántornak. mint az ének-
paedagógusnak (tanítónak), nem a hegedű a fődolog, hanem az énekben
és ellnek methodikájában való jártasság. Ez igaz, de az is igaz, hogy
viszonyaink között az énektanításnak legalkalmasabb és legkönnyebb
segédeszköze a hegedű; s azért az éneklés és énektanítás methodusá-
nak elsajátíttatása mellett arra kiváló gond, a zongoránál kiválóbb,
fordítandó, hogy a leendő énekpaedagogus (tanító) abban kellő jártas-
ságra tegyen szert. Mert nézetem szerint keveset használ az ének-
paedagogusnak az éneklésben s az énektanításban való kellő jártas-
sága, ha rekedtsége, gyengemellűsége, fáradtsága miatt nem képes éne-
kelni; harmoniumja, zongorája meg nincs, mert az drága, s h~ van is
esetleg, van annyi esze, hogy nem teszi azt ki a biztos tönkremenés-
nek a tanteremben; szobájába sem viheti a gyermekek seregét; alig
marad tehát más mentő eszköz, mint a hegedű. Es milyen jó lesz, ha
a tanító a 3. fekvésben is tudván hegedűlni, egy oktávával magasab-
ban játszva a hegedű átható hangjával vezetheti az énektanítást !

Bene és Beér urak szerint fölösleges a kűlőn kántorképzés, mert
szerintök mind a tanítónak, mind a kántornak képzettsége ugyanegy,

MAGYAR TANÍTóKÉPZÖ. 7
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t. i. zenei. Szerintök, aki nem lehet kántorrá, énektanítóvá sem lehet.
Mi másként fogjuk fel a dolgot s megferdítjuk az állítást. Aki kántor
lehet, az énektanító is lehet; az énektanítók azonban, bár helyöket az
iskolában megállják, kantorok igen gyakran nem lehetnek. A mi viszo-
nyaink között ugyanis csak olyan egyén számíthat kántorságra, kinek
j ó éne k han g j a van. Ez a fő; a zeneképesség a mi népünknél má-
sodrendű. .

Csupán énektanítókat a jelenlegi heti óraszám mellett is . lehet
képezni, feltéve, hogy a hegedűtanításra nagyobb gondot fordítva, a
növendékeket képesítik a 3. fekvésben való játékra. A kántornak azon-
ban többet kell tudnia, nevezetesen a zongorán, orgonán ügyesnek kell
lennie, az összhangzattanban is jártasnak, hogy képes legyen a nemes
ízlést az orgonálás útján is terjeszteni, esetleg kisebb templomi karokat
szervezni s vezetni. Mert csak így lehet a közönyös kántorokat lassan-
kint kiszorítani, Amde a zenében ennyire nem viheti mindegyiknöven-
dék ; tehetség, hajlam, szorgalom, énekhang kell hozzá, hogy művelt
kántorrá, milyeneket 'képezni akarunk, lehessen.

Ezek számára van aztán véve 0,. nem kötelezett heti egy óra a
kántorságtanra, amely óra ugyan elégséges a deczemberi czikkemben
körtílirt feladat végzésére, de sz ük ség es is. Mert nem áll az,
hogy tanulmányozás nélkül a zeneértő ember beletalálja magát a kántori
teendők gyakorlati végzésébe.

Mi azon kérdést illeti, hogy az állami képzök képezhetnek-e kán-
torokat. a válaszom ismét csak az, hogy nem lehet az államnak hiva-
tása a kántorképzés, mert ez tisztán felekezeti ügy, mindazonáltal,
ha az állam ezt tenni akarja, csak az illető egyházi hatóságok
egyetértésével s erkölcsi támogatás ával teheti, s a kántori dip-
lomának is tulajdonképen az illető felekezeti hatóságok képviselőinek
aláirása adná meg az érvényt. Azonban egyéb akadálya is van az
állami tanítóképzőkben való kántorképzésnek. Felekezeti tanítóképző-
ben, pl. Kalocsán, a dolog igen egyszerű. A kántorképző tanfolyam
növendékei az évközben előforduló különféle szertartásokra a kántor-
ságtani órákban előbb előkészítve .lesznek, azután a szertartásokon
tényleg jelen vannak s azokban közreműkődnek. Csak ilyen gyakorlati
előkészület mellett mehetnek. ki a tanítóképzőkből, mint kész kántorok,
a növendékek. Amde ilyen gyakorlati kiképzést az állami tanítóképzők
nem nyujthatnak, mert hiányzik ahhoz az alkalom.

Mindezek daczára az állami tanítóképzők is képesíthetnek a már
javasoltam bonyoc1almas módon a kántorságra is vagy egyszerüen elő-
készíthetnek (s ez még helyesebb) olyanformán, hogya növendékek-
nek megac1ják a kellő zenei műveltséget és készséget, a képzőből ki-
került fiatal ember aztán mint tanító elsajátíthatja a kántorság gya-
korlatát s megszerezheti az illető felekezeti képzőintézet útján a kán-
tori diplomát, ha épen akarja, illetve ha az illető egyházmegyében a
kántorsághoz szükséges a diploma; mert a legtöbb esetben megválaszt-
ják a jó hangú embert diploma nélkül is.
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A d v o c em zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAzeneoktatás.
Intézetünk igazgatója, Mócsy Antal úr, által fölszóÍítva, a képző-

intézeti zeneoktatásra vonatkozólag én is bátorkodom véleményemet
kimondani, illetve kiírni. Verba vol ant, scripta manent : legalább lehet
e fölött is egy kis vitatkozást megereszieni.

Nem bánom, kiállok; csak egyet akarok mcndani, azt t. i., hogy
polemizáláshoz nagyon kevés a ráérésern és még kevesebb a kedvem,
már azért is, mert nem tartom helyesnek, ha a paedagogusok háborús-
kodnak.

Nézeteimet, melyekről kijelentem, hogy azokat sem a legjobbak-
nak sem vadonatújaknak és így nem is valami 'szörnyűméd eredetiek-
nek tartom, és így senkire rátukmálni nem is akarom, a következőkben
lehetőleg röviden összefoglalom sine ira et studio' és csakis azon czél-
ból, hogy az, aki velem egyetért, mondhassa, miszerint a "szép szelle-
mek" is találkoznak itt-ott; aki pedig másként gondolkodik, annak
szolgáljon az én czikkecském annyiban megnyugtatásul, hogy többihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAút

vezet Rómába, csak odajussunk jó erőben, egészségben.
Olyan "kántorféle" is vagyok, tehát megengedhetőnek tartom a

hosszabb praeludiumot is (nem húz ok valami nagyon sivító regisztereket)
és így, félremagyarázatok elkerülése végett említem azt is, hogy
okt a t n i nem akarok, csak beszélgetni, mesélgetni, ha' úgy tetszik
csevegni, és ezt is "lágyan", ,;mezzoforte", néha durban, néha mollban,
a szerkesztő úr belátásárabízom itt-ott a "chromaticus" czeruzának
használatat, a más nézeten lévők pedig vehetnek "hisz" helyett más
"enharmonicus" hangot is.

Es most egy kis "schusterfleek" segitségével térjünk át tulajdon-
képeni themánkra. .

A kép z ő int é zet ize n e tan árt ille t ő 1e g így vélekedem:
nem minden néptanító alkalmas a tanítóképző zenetanárságra ; ha azon-
ban a néptanító egyszersmind zeneileg is kiválik, lehet belőle még a
legfelsőbb zeneintézetnek is legkiválóbb tanárja, és pedig nagyrészben
a tanítói gyakorlat folytán vérré vált m ó ds z e r eselveinél fogva.

A művésztől sem tagadom meg a tanításra való képességet, de
ez rendszerint más hivatást érez, s' a világnak első sorban önönmagát,
nem pedig tanítványait adja.

Jó módszerész, ha gyöngébb művészi tehetség is, mindig mutathat
föl kielégitő eredményeket, a mire rendszertelen oktatás mellett a, leg-
nagyobb művész sem képes.

Lássunk egy pár példát.
Se c h ter Sim o n, a bécsi conzervatorium zene-elmélet tanára,

eleinte iskolamester volt, első és egyetlen tanítója szintén falusi kántor-
tanító volt. Mint zeneszerző épen nem foglal el nagyon kiváló helyet ~
a mit írt, az mind helyes, de végesvégig gondolatszegény, unalmas.
Theoretikus művei azonban nagybecsűek, és mint tanítónak halhatatlan
érdemei vannak. Még Schubert is igen sokat köszönhetett neki, és a
mcstan élő bud ap est i és b é cs i idősb művész-generatió' kilencz-
tizedrésze neki köszönheti theor. ismereteit. Dr. B ru ck ner Ant a 1,

7*
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a fentemlített világhírű intézet jelenlegi tanára, szintén mint "Schul-
meister" kezdte pályafutását. Eng ess er Mát Yá s néptanító és kántor
(még pedig egy darabig Kalocsán is) volt.

JVI o zar t Li P ó t igen kiváló módszerész volt; ő írta az első
valóban methodicus és ma is jól használhatv hegedűiskolát. Nagy fiá-
nak ő volt első tanítója. Ismeretes tény, hogy Bee t h o ven Haydn-
től akarta tanulni a theoriát. Ha y d n azonban, kinek zeneismereteiben
csak nem kételkedünk, tanítványával édes-keveset törődött,ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAúgy hogy
Beethoven abban is hagyta a nála való tanulást. Viszont Haydn
első okt at ó j a egy egyszerü falusi tanító volt, ki. mellesleg mondva,
kényszerüségből még korcsmákban is muzsikált. Sch u ber t első taní-
tója édesatyja, egy bécsi "Schulmeister" volt, és ő maga is, habár csak
egy rövid ideig, működött ezen a pályán. R a ff szintén a tanítói
pályára készült és így tovább.

Látjuk tehát, hogy a tanítók között is akadt művész és felső
intézeti zenetanár, nem is szólva a képzöknél működő, valóban kitíínö,
és egyszerü néptanítói "papirbéli" qualificatióval, de ezen kivűl elvi-
tázhatatlanúl bő zenei és egyéb ismeretekkel is rendelkező egyének-
ről. Látjuk továbbá, hogy nagynevű művészeknek rendszerint csekélyebb
művészi tehetségekkel, de jó methodussal bíró tanítói voltak, míg
ellenben a -legnagyobb művészek rendszerint a leggyarlóbb tanítók
voltak és valószinűleg lesznek is.

Nagy művészek "t a n í tás á t" nem is- szabad olyan közönséges
értelemben venni. A "m est e r" hegedűl, énekel vagy zongorál és a
tanítvány, mint "csupa fül és csupa szem", ott áll és szedi a dús lako-
mának ide-oda hulló morzsáit.

A k á nt o r kép z é s tisztán felekezeti dolog. A mint én nem
tanítom a "Kol-Nidreh"-et, úgy nem kivánom izraelita kollegámtól,
hogy tanítsa a "Popule-meus"-t'. A vallás sohasem interconfessionalis,
még általános "morál" sem létezik, annál kevésbbé universalis liturgia.
Tessék erre vonatkozólag akár a Rituum Congregatio rendeleteit, akár
a prot. agendákat, akár a mózesvallásu szertartásos könyveket kutatni,
Ebb enn em tág í tha t u n k. A zenebizonyítvány egy mag a
kántorságra nem képesít, de ha még szigorúbbak akarunk lenni, akkor
a liturgikus és pro fán zene között is különbséget kell tennünk. (L.
Jungmaun aesthetikáját vagy Arnbros Gesch. d, Musik. II. köt.)

OA heg e d ű tan í tás r a vonatkozólag a 3.. positió tanítását és
tanulását nehéznek épenséggel nem mondhatom. En az itteni 'apácza ,
jelölteket már évek óta tanítom, és a 2-ik évfolyammal (heti 2 órai'
tanítás mellett) gyakorlom a 3-ik fekvést is.

Elmondom a médszeremet is, ha épen valakit érdekelne. Miután
az első esztendőben megtanultuk az egyszerűbblkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAker eszt- és bé-skálákat
egy nyolczadon keresztül, a 2-ik évfolyambeliekkel kezdem a 2 nyol-
czados hanglétrákat és pedig: C -, G - és azután D-durt. D-durnál, az
e-húron fölmegyünk az első újjal a-ra, ellenőrizzük ennek tisztaságát
az üres húrral, és most egy kis türelemmel é sas z íi ks é g e s h a l-
l áss al főlkúszunk d-ig és megvan a 3-ik fekvés az e-húron. Vissza-
felé már az a-húron is foly tat juk ; azután aUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA0 - , és C-skálakkal áttérünk
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aUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAd és g-húrra. Ennek tanítása és begyakorlására 4 órát fordítok,
azután az egyszerűbb első fekvésű gyakorlatokat, iskolai és templomi
énekeket, hol első, hol 3-ik fekvésben, hol 3-ik fekvés alkalmazása mel-
lett egy oktávával följebb játszuk.

A 2-iihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAll' fe k v é st II em tan í tom, nincs is erre szükség, a 3-ik
fekvés szükséges volta fölött pedig vitatkozni czélszerűnek nem tar-
tom. Szivesen veszem, ha valaki egy ennél sikerbiztosabb módszert
közölne; és megigérem, hogy azt próbálni is fogom.

A the r ori ára vonatkozólag szintén nem tartom soknak Mócsy
úr által felveti és itt Berauer József zenetanár által tény leg is tanított
anyagot. Hiszen ha a néhány lapból álló kis "Wolfart"-ot és az öt kötetes
Lobét összehasonlít juk, akkor észre fogjuk venni, hogy a theoriában
is van "gummi elasticum." Ismerek igen sok egyszerű néptanítót, kik
a Schiedermayer, Diabelli etc-féle "úgynevezett" miséknek generál-
bassusát hiba nélkül eljátszák, a .mihez még sokkal több kivántatik,
mint a mit a rni intézetünkben tanítanak. A Kapi-féle 2 füzetecskét
képzőintézeti oktatásra igen alkalmasnak és szükségesnek vélem.

Végül pedig megemlítem, hogya sikeres zenetanításhoz, akár
csak a báborúhoz, három dolog szükséges: költség, költség és költség.

Ha ez megvan, akkor évi legalább 20'000 frtnyi fizetéssel dotált
Paganini -Liszt- Perotti -Albrechts berger-Comemius- féle "össz-embert" kép-
zelnék magamnak zenetanári,eszménynek. Ennek azonban megint az
a nagy hibája, hogy csak esz m ény. Addig pedig "vegyük emberein-
ket onnan, a hol találjuk" , és őrííljtink, hogy 6-800 frtnyi fizetés
mellett is akad elegendő szám ú jó tanítóképző zenetanár.

Igen tisztelt kollégáimat pedig őszintéri kérem, hogy közöljék
tantervüket, módszerüket és az általuk elért eredményeket, a mihez
egyéb hasznán kívűl még kevesebb hely is szükséges,. mint az idő és
papirfogyasztó s kellemetlen utóízt csináló replikákra. Isten velünk
és szerit ügyünkkel.lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBASztá m J á ssef,

tanítóképző tanár, székesegyházi karmester.cbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A ta n itó k é p z ö in té z e te k g y a k o r la t i tá r g y a i tanításának
kérdéséhez.

Helytelennek tartom, hogy az "óraterv" megállapításánál a tes t-
gyak o r 1á s r a fordítandó idő épen úgy szerepel mint p. a híttanra,
számolásra stb.-ire szánt idő. Hisz nem sokkal kevesebb joggal a sétálásra,
vagy más szórakozásra fordított időt is az óratervbe foglalhatnánk!
Ha a testgyakorlás tanítását úgy fogjuk fel, ahogyan kell, akkor nem
nevezhetjük tantárgynak, s igy nincs köztük a többi tantárgyat meg-
illető értelemben helye sem.

Ha a gyermekek figyelme lazul, vagy ha elméjök kifáradt, a gon-
dos nevelő sietni fog oly eszközhöz nyulni, melylyel a gondolkozást
megszabadítja tárgyától, melylyel pihenést szerez az elmének. S ez
eszköz rendesen a testgyakorlás, természetesen akár "czicza" , "suga"
vagy bármi más játék; mert, hála isten! túl vagyunk már azon, hogy
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csak a "haptákban" , íitenyre végzett mozdulatokat tekintsük testgya-
korlásnak. -

A midőn, s a míg tehát ily és azon szerepe van a testgyakorlás-
nak, hogy a testet fokonkint mind erősebbé, a tűdőt ellenállóbbá, a
mellkas izmait rugékonyabbakká, a bátorságot tudatossá, az akarat-
erélyt a képességekhez, az elhatározást az erőkhöz mértté, a jellemet
aczélosabbá, a testet, lelket a bajok elviselésére képesebbekké tegye:
addig nem szabad azon "tantárgyak" közé soroznunk, amelyekkel napon-
kintcsak néhány órát foglalkozván, már szellemi túlterhelést okozhat-
nak. Az orvosságot csak nem tesszük egygyé a betegséggel!

Adok én a testgyakorlásnak óraszámot, sőt kivánom, hogy e tekin-
tetben kevésbé mostohán bánjunk vele ezentúl, mint eddig tettük; de
kivánom azt is, hogy adjuk meg neki ama helyzetet, mely épen a tan-
tárgyakhoz való viszonyánál s ezek hatását enyhítő voltánál fogva
megilleti. Osszuk be tehát a tantárgy ak óraszámát a testgyakorlásra
fordítandó időtől eltekintve. Szabjunk a testgyakorlásnak hetenkint
(osztályonként? Szerk.) 3 órát, de tekintsük azokat üdítő és nem tan-
óráknak és a testgyakorlás anyagát függetlenítsük a katonai ktílönböző
gyakorlatoktól, mert hisz a jó tornász kész ("kidolgozott") katona-
anyag ; a katonai gyakorlatokkal pedig kat o nai fe gye Ime t vinni
az iskolába alig juthat valakinek eszébe.

A heti 3 órát úgy venném igénybe, hogy egy órán volna szorosab-
ban vett, ütenyre végzett szabad és rendgyakorlat, s ezt követné szer-
tornázás; a másik órán az évszaknak megfelelő játék, ki:ilönösen lab-
dázás, korcsolyázás; ahol lehet: fürdés, escnakázás stb.; a harmadik
órán, melyet az összes növendékekre közössé tennék, versenyek, tíiz-
oltói gyakorlatok, az ütenyre. végzett gyakorlatok együttes végzése és
játékok, szintén az évszakhoz képest.

A gaz das á g tan tanítását szintén a gyakorlati tárgyak kőzé
sorozom, mert az elméleti rész igénybe vesz ugyan két órát, de a gyakorlat
annyira elmaradhatlan, hogy a gazdasági oktatás e nélkül nem sokkal
volna több, mint az álomban végzett munka.

Természetes, hogy e tárgy oktatásánál ama nagy kérdés, mely
nemcsak a gazdasági oktatás,hauem kűlönösen a tanítóképző
sza ko k tat á s szempontjából még bőven eltűri a megvitatást, elő-
térbe lép. E kérdés pedig, hogy a szakoktatás mennyiben tartozik
gyakorlati ismeretet és különbseu &yakorlati ügyességet, készséget
nyújtani; elég-e a leendő gyakorlati szakférfiút az elmélet által nyújt-
ható fegyverekkel fólszerelni, a fegyverek használati módját megmu-
tatni, s így az életbe bocsátani őt, mondván: tudod, hogyan kell ten-
ned, hogy ne hibázz, légy azon, hogy fegyvereidet elég serényen, biz-
tosan és ügyesen forgathasd a magad erejéből; tanúlj és gyakorold
magadat!

Azt hiszem, abban mindnyájan megegyezünk, hogy a gyakorlati
teljes képzettség az iskolában el nem érhető; de amíg ni.ncs okunk
növendékeinktől a szakrnunkás ügyességét követelni, addig rajta kell
lennünk, hogy minden szakmunka elvégzésére képesek legyenek,

E czél elérésére a következő gyakorlatot követem: a három alsó
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osztály növendékei 8-as csoportokban, hetenkint 2-2 órán végeznek
kertészeti gyakorlatokat. Minden csapat gyakorlatán 1-1 órán egy
IV. osztályú növendék oktatói minőségben vesz részt; a gyakorlatokon
a kertész mindíg, többször magam is jelen vagyok. A gyakorlatokról
a IV. osztályú növendékekkel oly áttekinthető- naplót vezetek, mely-
ből. minden a gyakorlatot érdeklő adat minden növendékről és mun-
káról egy pillanat alatt leolvasható. Ezen kivűl a IV. osztályú növen-
dékekkel hetenkint konferencziát tartok az előző héten végzett és a
következő héten végzendő munkáról. .

Ez eljárás ezerint a gazdasági oktatásra heti 10 óra jut, rni min-
denesetre sokkal több, mint a hivatalos tanterv 2 órája. Meg kell azon-
ban jegyeznem, hogy a hivatalos 2 óránál minden képző tényleg töb-
bet foglal le.

Egyakorlat megokolására a következőket hozom fel.'
A gazdasági ismeretek a tanítót gazdasági ügyekben is a nép

tanácsadójává tehetik s arra képesitik. hogy legtöbbször szerény taní-
tói fizetését gazdasági mellékfoglalkozással pótolhassa.

Még ily beosztással is marad gazdasági gyakorlati oktatásunk-.
nak egy nagy hiánya, nem lévén alkalmunk a szünidőre eső munká-
kat a növendékekkel megismertetni. De e mellett más sok dolgot is
végezhetnénk a szűnidő alatt, amire kíilönben alig jut alkalom. Igy P:
az összes muzeumi eszközök átvizsgálása, némelyek javítása, készítése;
az iskola tisztogatás a körűli felügyelet, irodai teendők végzése, kéz-
ügyességi gyakorlatok s kűlönösen azon dolgok, melyek a nép i s-
k o] a i iga z gat á s körébe tartoznak. Minden tanítóképző fel tudná
így a szűnidőt használni. Tekintettel arra, hogy IV. osztályú nőven-
dékeink rendesen tanítóképesítő vizsgálatot is tesznek a 4. évfolyam
bevégezte után, s kíílőnösen, hogy egy részök ekkor már katonai szel-
gálatot is kénytelen teljesíteni: e foglalkozásokhoz a Ill. osztályt
sikerrel végzett növendékeket osztanám be.

A· ház i-i par, illetve kézügyesség oktatásához kijelölném, hogy
mily munkanemek végzendők valamely intézetnél s meghatároznam a
készítendő darabok minimalis . számát, időül pedig heti 2 órát adnék
minden növendéknek. A munkát úgy hajtanám végre, mint a gazda-
sági oktatásnál, csakhogy 12 tagú- csoportok is sikerrel volnának ok-
tathatok. .lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBANa qel Sá ndor .

*l Az első közleményelapok V. évfolyamának VII. számában foglaltatik.
**) L. "A. Th. Bruhn : SuppiemelIt .till författningar rörande Polkskolelarare-

seminarier m. m.:ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1 SDCBAMERT ET ÉS E K.cbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A ta n ító k é p z é s je le n á l la p o ta Svédországban,")
A következőkben van szerenesém bemutatni a svédországi tanitó-,

illetve tanítónőképző-intézeteknek ez idő szerint érvényben levő hiva-
talos tantervét szószerinti fordításban. **) ,
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1.

A tananyagnak évfolyamok s z e rihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi n t való felosztása.lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Va llá sia n .

, o ) Bibliai történet és bibliaolvasás. 1. osztály:
O-testámentomi bibliai történetek a tankönyv szerint, ezzel kapcsolat-
ban: szemelvények az ó-szövetségi történeti könyvekből, a zsoltárok- és
prófétákból.

II. osztály. Uj-testámentomi történetek a tankönyv és az evan-
géliumok nyomán.

lll. osz tál y. Egy vagy több apostoli levélolvastatása : a bibliai
történetek főbb szakaszainak ismé tlése.

IV. osz tá ly. Az apostolok cselekedeteinek olvastatása ; Pál
apostol főbb leveleinek áttekintése ..

bJ K á t é. 1. osz tál y. A káté (Luther kátéjának) első főrésze s
az első hitágazat. .

II. osz tál y. A második és harmadik hitágazat.
III. osz tál y. A káté harmadik, negyedik és ötödik főrésze.
IV. o sztály. A káté legfőbb részeinek ismétlése.
ej Egy ház i énekek (zsoltárok). Nyolcz-tíz ének a három alsó

osztály mindegyikében.
d) Ker esz ty éne gy ház tör t é II et. A ker. anyaszentegyház

történetének főbb vonalai különös tekintettel az apostolok kerszakára
és a reformáczióra -- a IV. osz tál Yban.

Svéd nyelv.

-1. osztály.UTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa ) Könnyebb darabok olvastatása és magyarázata
az elfogadott olvasókönyvbél. b) A könyvből olvasott, vagy a tanár
által közlött egyes elbeszélések és leírások szóbeli előadásának gyakor-
lása. e) Helyesírási gyakorlatok. d j Egyes olvasott, vagy élőszóval
közlött elbeszélések sleírások irásbeli reprodukálása. ej A nyelvtan
legfontosabb részei az olvasmányokkal kapcsolatban.

JI. osz tál y. a jA növendékek fejlettségi fokához mért s válo-
gatott olvasmányok tárgyalása. b j Az olvasókönyvből vett, vagy a ta-
nár által közlött elbeszélések s leírások szóbeli előadása. ej Helyesírási
gyakorlatok, kiilönös tekintettel az írásjelek használatára. d j Elbeszélé-
sek és leírások készítése a tanár előleges út.baigazítása szerint. ej Nyelv-
tan, az eddig tanultaknak bővebb kifejtésével. _

lll. osz t ál y. a j Folytatólagos gyakorlatok a szépolvasásban,
valamint az olvasmányok megértésében s azoknak tartalmi s alaki tekin-
tetben való hű visszaadásában. b) A szóbeli előadás gyakorlása az
eddig átvett tantárgyak egyes részleteinek felhasználásával. ej Helyes-
írási gyakorlatok. d) Könnyebb fogalmazások készítése a növendékek
ismeretköréből valasztott tárgyakról. ej Nyelvtan még részletesebben,
az eddig tanultaknak alkalmas feladatokon való begyakorlásával.

IV. osz tál y. a j' Szemelvények olvastatása a hazai irodalom-
.remekeiből, az illető szerzők rövid ismertetésével. b j Anyagelrende-
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zési gyakorlatok s a szóbeli előadás gyakorlása az eddig átvett tan-
anyag köréből választott tárgyakon.lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAej Irásbeli fogalmazvány ok önálló
elkészítése a megelőző évfolyamok egyes tantárgyai ból. d j A nyelvtan
befejezése.

Szá m- és mér ta n .

I. o sz tál y.UTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa j Gyakorlatok a fejbeli és jegyekkel való számo-
lásban a négy alapmívelet körében egész és törtszámokkal, egyszerű
alkalmazott feladatok megoldásávaL b j Bevezetés a síkok és szilárd
alakú testek tulajdonságainak megismeréséhez szemléltető alapon.

II. osz tál y. a ) A négy alapmíveletnek nagyobb mértékben
való alkalmazása, fejben és számjegyekkel ; négyzet gyökök kivonása.
b J Az egyenes vonalú síkok tulajdonságainak részletesebb tárgyalása,
terűletek mérése és kiszámítása. ej Könyvvitel-tan, szépírási gyakorla-
tokkal.

Ill. osz tál y. a j Első fokú számtani egyenletek egy ismeret-
lennel; köbgyökök kivonása ; a számtan befejezése, alkalmazott gyakor-
lati feladványok megfejtésével. b j Görbe vonalú síkok általános tulaj-
donságai, megmérése s kiszámítása.

IV. osz tál y. A szilárd testek átalános tulajdonságainak behatóbb
megismertetése, a köbtartalom megmérése és kíszámítása ; a mértani
anyag ismétlése, gyakorlati alkalmazott feladatok folytatólagos meg-
fejtésévei. .•.

Tör ténet és fö ld1 ·O ,iZ.

I. osz tál y. a ) ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA haza története a pogány és katholikus kerszak
alatt, a régi emlékek rövid ismertetésével. b)Svédország földrajza rész-
letesebben; Norvégia és Dánia földrajza.

II. 03 Z tál y. a j A haza története Vasa Gusztávtói XII. Károlyig.
b) Euröpaf.öbbi részeinek földrajza, kiváló tekintettel azon országokra,
a melyek nyelv, fekvés és történeti közösség szempontjábel a hazával
közelebbi összeköttetésben vannak.

Ill. osz tál y. a ) A haza története XII. Kár:ölytól 1809-ig, képelo
a világtörténetből. b j Idegen világrészek ismertetése. különös tekint-
tettel a fontosabb országokra; a földrajz befejezése a haz a i föl dr aj z
rövid ismétlésével.

IV. osz tál y. A haza története 1809-től a jelen korig; vissza-
pillantás a haza történetére Luther korában ; képek a világtörténetből.

J egyzet. A hazai alkotmányalapvonalait minden egyes osztályban
a történelemmel kapcsolatban kell megismertetni.

' l 'e rmészettudomá ny.

. 1. osz tál y. a ) Az emberi test alkata, életműködése és ápolása.
b) Az állatország áttekintése, ki:ilönös tekintettel a hazában előforduló
állatfajokra ; az állati test alkata és életműkődése, ej Néhány jellemző
növényalak, leginkább előpéldányok bemutatásával.
. II. osz t á ly. a j A növénytan folytatása, kiváló tekintettél a

hazában előforduló fajokra ; a növények belső alkata és életműkődése.
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b )zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA legfontosabb ásványok és kőzetek, kűlőnösen azok, a melyek a
hazában is előfordúlnak.

lll. o sihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAr; tál y. a ) A természetrajz befejezése.lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAb) A világ alko-
tása, főbb vonalokban. e) A testek egyensúlya és mozgása s átalános
tulajdonságai; hőtan.

IV. osz t ál y. A hang, fény, elektromosság és mágnesség sa·
harmadik évfolyam természettani anyagának főbb részei ismételve.

Nevelés- és okta tá sta n .

II. osz tál y. A kis-iskola (smáskola) feladata, berendezése és
működése s a benne közlendő tárgyak tanításmódja, próbatanítási
gyakorlatokkal a gyakorló-iskola illető osztályaiban.

Ill. osz tál y. Altalános lélektan; kűlőnös tanítástan, próba-
tanítási gyakorlatokkal a gyakorló-iskola népiskolai osztályaiban a
bibliai történetből, nyelvtanból és számtanból.

IV. o s-zt á l y. A népiskola feladata, berendezése, rnűkődése és
története; átalános tanítástan; a különös tanítástan folytatása és
befejezése.

Szépú ·á s.

1. osz tál y. Szépírási gyakorlatok, kezdve az egyes betűalakok
'alapvonásai, kis és nagybetűkön, s folytatva az öregebb- és közép-fajta
betűkkel való íráson.

II. osz tál y. Folytatólagos írásgyakorlatok, különösen tekintet-
tel a közép- és apróbbfajta betűk használatában való ügyesség elsajá-
títására; útbaigazítás a könyvvitelben.

Ill. osz tál y. A második osztály anyagának folytatása.

Ra jz.

1. osz tál y. Szabadkéz{ rajz, egyenes és görbe vonalú egyszerűbb
alakok rajzoltatása részint a tanár előmutatása, részint pedig fali
mintatáblák szerint.

II. osz tál y. Szabadkézi rajzgyakorlatok nehezebb minták után,
később gipszminták lerajzolása.

lll. osz tál y. a ) Szabadkézi rajz gipszminták után, majd lapos-
oldalú és tervalakú tömbök lerajzolása. b) Rajzolás vonalzóval : síkok,
mértani szerkesztmények, feli:iletminták.

IV. osz tál y. a ) Szabadkézi rajz; folytatólagos rajzolás tömbök
után, egyszerű eszközök (szerszámok), bútorok és műipari tárgyak raj-
zolása kűlönféle minták szerint. b) Rajzolás vonalzóval : egyszerű lapos
oldalú testek vetületi-rajza, valamint az árnyékolás és távlati-rajz
elemei.

Zene- és énelc ,

1. osz tál y. A hang képződése, hangj egyek, hangnemek, szünet-
jelek és az íitern ; könnyebb gyakorlatok zongorán, vagy harmoniumon.

II. osz tál y. Rhythmus, hangsúly; a legszükségesebbek a zene
terminológiájából; hangtalálási gyakorlatok; ének. leginkább egyhangú
chorálok és más kőnnyebb darabok; hangszeren való játszás, chorálok
és könnyebb praeludiumok.
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lll. osz tál y. Nehezebb hangtalálási gyakorlatok; ének: cho-
rálok és más énekek egy- és több hangon; chorálok és könnyebb zene-
darabok játszása.

IV. osz t ál y. Az összhangzattan átalános alapelvei; folytató-
lagos gyakorlatok az éneklésben és hangszeren való játszásban.UTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

J lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
G imna sztika (és fegyver gya kor la tok.)

I. osz t á ly. A testgyakorlat tanításához kiadott "Vezérfonal"
első 7 tábláján fóljegyzett gyakorlatok, *) szertornázás.

II. oszt á 1y. A megelőző osztály anyagának ismétlése; az emlitett
"Vezérfonal" 8, 9 és 10. tábláján elősorolt gyakorlatok és szertornázás.

HI. osz tál y. A testgyakorlatok folytatása s a 11- és 12-dik
táblán följegyzett s átalábanazon gyakorlatok keresztülvitele, a melyek
a "Vezérfonal"-ban e czélra külön meg vannak nevezve.

IV. osz tál y. Folytatólagos gyakorlatok; a tornatanítás mód-
szere s az egyes gyakorlatok czéljának megmagyarázása.

J egyzet. A kat onai g y a kor 1a tok tan í tás á ról a férfi-
tanítóképző-intézetek I-IV. osztályaiban külön rendelet gondoskodik.ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
E tanítás a fönt elősorolt testgyakorlatokon kívűl kiterjeszkedik a
czélbalövésre, a szétszórt rendekben való harcz elemeire s a tábori
szolgálatra. A tanítás, mely évenkint 8-10 hétre terjed, őszi BS
nyári szakaszra oszlik, s rendszerint azon tornatanítóra, illetve katona-
tisztre van bízva, a ki ezt a tárgy at ugyanazon város gymnáziumában
felsőbb megbizatás folytán máris tanítja.

Ker tészet.

1. osz tál y. A kertalakításhoz megkivántató alapismeretek ; a
háztartáshoz szűkséges növények termesztése.

II. osz tál y. Gyakorlatok a virág- és fatenyésztésben s az ojtásban.
lll. osz t ál y. A megelőző osztályok gyakorlatain ak folytatása.

II. Órabeosztás.
Heti óraszám osztályonkint

I. -II_ Ill. IV. Összesen

Vallastan (3 5 5 4' 20
Svéd nyelv 7 5 5 4 21
Számtan és mértan 4 4 4 2 - 14
Történet és földrajz . . 4 4 4 2 14
Természettudományok o __ o 3 3 3 2 11
Nevelés- és oktatástan __. - 2 3 5 10
Szépirás . 2 2 1 5
Rajz ._. . . 2 2 3 3 10
Zene és ének .__. 3 3 3 3 12
'I'est- és fegyvergyakorlatok 3 3 2 2 10 . -
Kertészet .__. .. . 1 1 1 3

Összesen: ';;:3-::;5------;3""4;----;;:34.---------;02;-;:7;-----

Tantárgyak :

*) E "Vezérfonal" nem lévén birtokomban, az illető táblákon f6ljegyzett
gyakorlatokat nagy sajnálatomra nem közölhetem.
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Gyakorlati tanítás: a II. évfolyamban 4-, a Hl-ban 4- s a IV-ben
14 óra hetenkint.lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

J egyzet Az évnek azon szakában, mely a kertészetre alkalmas,
a három első évfolyam növendékei akkép gyakoroltatnak e tárgyban,
hogy minden növendék körülbelül két órán át foglalkozhassék kerti
munkával.

J P z elnMeség .

:::

Midőn e becses lapok tisztelt szerkesztőjének felszólítás a folytán
magamat a svéd tanítóképző-intézetek jelen állapotának ismertetésére
elhatároztam, korántsem az a szándék lebegett előttem, hogy az intézetek-
ben utá n z and ó min t á t mutass ak fel azok előtt, a kik hazánkban
tanítóképzéssel foglalkoznak. Tudom, hogy hasonló intézetek akkor felel-
nek meg igazán hivatásuknak, hogyha bizonyos átalános és közös fel-
tételek teljesítésén kivi:il szigorúan a' haz a i spe ci á 1i s vis z oihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAII Yo-
k a t tartják szem előtt. Ezért azokat teljesen egyenlő mintára szabni
lehetetlen.

Ámde a legjobbnak vélt intézménynek is lehetnek hiányai, melyek
idővel javításra szorúlnak. E hibák felismerésére és javítására szerény
nézetem szerint akkor leszünk képesek, ha nem k i z á ról ag mag u n k-
ról ves z ü nkm ért é ket, hanem magasabb álláspontra emelkedve,
lehetőleg az összes művelt nemzetek hasonirányú intézményeit is szem-
ügyre vessztik. Ime, én bemutattam egyet a sok kőzűl, s ezzel meg-
bizatásom véget ért; az idegen viszonyoknak a mieinkkel
való összehasonlítását s az i t é l e t m o n d á s t azokra
b í z o m, aki ker r eeg y e d ű 1 hivat ott ak: a hazai képzőintéze-
tek mélyen tisztelt tanáraira! , .

Lutten~e1 'gel' Agost.DCBA

EGYESŰLÉTI ELET.

Meth ivó és fe lh ivá s .1

A Ta nítóképző in tézeti ta ná r ok or sza a os egyesü le tének vá la sztmá nya a

f. é . má r czius Lű-tin , hél!őn , d . u . 5 ór a kor a V1. ker . Andr á ssy-ú ti ta n ító -

nőképző-in tézet helyiségében ü lést ta r t, a mely u tá n a fővá r osi ta n ter vkészító

b izo ttsá g er tekezle te következik ezen tá r gygya l :

AUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAp a e d a g o g ia i t á r g y a k t e r v e t a n í t ó k é p z ő in k b e n .

A vita a la p já ú l d r . Má lna i M ihá lyna k előa dd i ja va sla ta fog szo lgá ln i.

(L. e füzetnek 76-ik la p já n ).

T is z t e le t t e l k é r jü k a t a n á r i t e s t ü le t e k e t , s z iv e s k e d je n e k t a n it ó -

k é p z ő o k t a t á s u n k n a k e le g f o n t o s a b b t á r g y á r a v o n a t k o z ó la g le h e t ő le g

m á r c z iu s h ó t 5 - ig r é s z le t e s ja v a s la t a ik a t a t i t k á r s á g h o z b e k ü ld e n i.

A vá la sztmá ny tiszte lt ta g ja ina k, a fővá r osi ta n ítóképző ta ná r okna k es

a z é1 'deklődőÁnek szíves meg je lenését kér jük.

Buda pest, 1891. má r czius hd t-en .
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K ü ld ö t t s é g a k u ltu s zm in is z te r n é l .

Egyesületünk választmánya f. é. február hó 12-én kiildöttségileg
nyujtotta át gr. Csáky Albin vallás- és közoktatásügyi miniszterihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAúr ő
nagyméltóságának az egyesület Emlékíratát a közgyülési határozatokról,
folyamodványát az állami zene-, rajz- és tornatanárok, agyakorló
iskolai tanítók s általában a felekezeti tanítóképző tanárok fizetésének
az állami rendes tanárokéval egyenlősítése és az állami segédtanítónök
fizetésének felemelése érdekében, továbbá a képző intézeti segédtanár-
ságnak, mint rendszeres állásnak, megszíiutetése, az igazgatói 200 frt
tiszteletdíjnak a törzsfizetéshez csatolása és végre az állami képző
intézeti tanárok kinevezésének reformja (nyilvános pályázat útján el-
döntése) ügyében; ugyanekkor nyujtatott át azon folyamodvány, a
melyben a választmány az egyesület számára 900 frt évi segélyt kér.
E lépésre, !1 mely tulajdonképpen megújítása a múlt 1890-dik évi
május 8-án felterjesztett kérelemnek, az indította a választmányt, hogy
a tagok csekély száma miatt jelenleg rendelkezésére álló jövedelem
korántsem elég feladata megoldásához és oly nagyobb szabású tevé-
kenység kifejtésére, mint azt az egysület czéljai megkivánnák. "Való-
ban nincs más hátra, mint hogy az egyesület, a mely szép reményekkel,
fontos feladata tudatával és már némi eredménnyel kezdte működését,

. vagy egészen szűneteljen, vagy működése az eredménytelenségig csekély
fokra szálljon le, ha csak Nagyméltóságod már többször tapasztalt
kegyes jóindulatával nem támogat bennünket. Mi belát juk és teljes
mértékben méltányoljuk azon nézetet, amely Nagyméltóságodnak múlt
évben hozzánk intézett felsőbb rendeletéből kitűnik, hogy h a az
egyesület társadalmi' úton jött létre, tartsák is azt
fenn egészen a társadalmi eszközök. A legeszményibb álla-
pot ez volna s m i is erre töre k s z tí n k. A mi (tanítóképző) tár-
sadalmunk azonban még nem oly erős, s tanítóképzésünk viszonyai
még sokkal éretlenebbek és sziláltabbak, mint hogy a fentebbi eset
még mos t beállhatna. Másrészt tagadhatatlan, hogy egyesületünk
éppen társadalmi úton nag y sz o 1g á 1at ö kat te het a tan í t ó-
képzésnek, a mely első sorban állami ügy." (A folyamod-
ványból).

. A küldöttségben P éte l' fy Sándor elnök vezetése alatt részt
vettek a következők: Her m ann Antal, Kom áro m y Lajos,
Ko z o c S a .Tivadar, K ö ni g Gusztáv' (róm. kath, kép. hitoktató),
L éde r e r Ábrahám, Lu bill szk y Emilia, Mik 1 ós Gergely; Nag y
Károly, Nag y László, Rad ó Vilmos, Th urá n s z lz y Irén.

P éte r fy Sándor rövid, de lelkes beszédben összefoglalva elő-
adta az egyesület kérelméit és átnyujtotta a miniszter úr ő nagy-
méltóságának a már kinyomtatott és csinosan kiállított Emlékiratot.
Gr. Cs á k Y Albin, vallás- és közoktatásügyi miniszter úr körülbelül
a kővetkező szavakkal fogadta a ki.ildöttséget:

"Udvözlöm önöket és szívesen veszem előterjesztéseiket. Az el-
múlt események azt bizonyítják, hogy szívemen viselem a tanítóképző
tanárok sorsát s ezentúl is meg fogom tenni mindazt, a mi lehető.
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Az egyesiiletnek nyujtandó segély 'nem az én jóakaratomtól, amely
meg van, hanem a pénzügyi viszonyoktói fog függeni. Az emlékirat-
banfoglalt javaslataikról egyelőre csak annyit mondhatok, hogy tüze-
tesen tanulmányozni és a megvalósítás czéljából meg fogom fontolni
azokat, Biztosítliatom önöket, hogy nem zárkózom el az önök véle-
ménye elől, mert a te end ő k nek t öbb old a l r ó 1 j ö vőm e g-
világítása csak elősegítiazügyekhelyesmegoldását."

Az éljenzéssei fogadott beszéd után a küldöttség Ber z e v i c z Y
"Albert államtitkár úrnál tisztelgett, a kinek ismét P éte r fy Sándor
adta elő az egyesület kérelmeit és kérte az ő jóindulatát is. Az állam-
titkár úr őméltósága igen szivélyesen fogadta a küldöttséget és körül-
belül következőleg nyilatkozott :

"Itt a minisztériumban teljes mértékben megvan a jóindulat a
tanítóképző tanárok ügyei iránt, a sok oldalról túlságosan igénybe vett
állampénztár viszonyai azonban azt parancsolják, hogy csak fokozato-
san haladjunk előre. Köszönöm, hogy nekem is átnyujtják emlékiratu-
kat ; behatóan fogom azt tanulmányozni. A mi az egyesület segélye-
zésére vonatkozó kérelmüket illeti, mihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi n t tag, er k ö 1c sik öte 1e s-
s é gem ne kis mer eme 1 azt me 1ege n t á m o gat n i."

A küldöttség hála érzelmekkel telten és lelkes hangulatban távo-
zott a minisztériumból.

A kijelentésekből a következő tanulságokat meríthetjük i 1. .az
egyesület törekvései és működése iránt teljes a bizodalom és jóindulat
a kormánykörökben ; 2. anyagi ügyeink javítását az eddig tett intéz-
kedésekkel még nem tartják befejezett dolognak; 3. a tanítóképzés
javítása ügyéb~!l felterjesztett javaslataink a kellő figyelembe vételre
számíthatnak. Örvendünk, hogy a miniszter úr egyesületünknek, mint
társadalmi tényezőnek, működését a tanítóképzés problémáinak meg-
oldása közben kellőképpen méltatni szándékozik. Buzdításul vegyük
ezt arra nézve, hogy munkálkodásunkban, szándékainkban, törekvéseink-
ben következetesen kitartsunk lcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A fe b r . íő-án ta r to t t választmányi ü lé s je g y z ö k ö n y v e .

J elen vannak: Dr. Kiss Áron, mint elnök helyettes, Dr. Kármán
Mór, mirit vendég; Thuránszky Irén, Buzogány Mariska, Liber Etelka,
Pákh Berta, Polereczky Jolán, Lubinszky Emilia, Nagy László, Komáromy
Lajos, Kozocsa Tivadar, Baló József, Miklós Gergely, Sebestyén Gyula,
Karkis István, Hollós Károly, Málnai Mihály, Léderer zs.brahám, Radó
Vilmos, Nagy károly, Sztankó Béla, mint jegyző.

21. A betegsége miatt meg nem jelenhetett elnök helyettesíté-
sére a választmány Dr. Kiss Arorit kéri fel. Elnök a gyűlést meg-
nyitván, felszólítja a titkárt a folyó ügyek előterjesztésére.

22. Nagy László titkár bemutatja az általa szerkesztett s a kőz-
gyűlés határozatait és ezek megokolását magában foglaló Emlékiratot,
a mely a IV. egyetemes tanítógyűlés rendező bizottságának költségén
nyomatott ki s a mely úgy a hivatalos közlönyben, mint az egye-
temes tanítógyűlés naplójában meg fog jelenni. A képző tanárok anyagi
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helyzetének és kinevezésének javítását kérő folyamodvány is elkészült,
a melyet Szt a n k ó Béla ésihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAli et y ey Gábor (a pragmatikai részt)
szerkesztettek.") Az Emlékirat a kérvénynyel és az egyesület segélye-
zését kérő folyamodvánnyal együtt f. hó 12-én küldöttségileg nyúj-
tattak át a vall.- és közokt. ügyi m. kir. miniszter úrnak. A minisz-
ter úr ű nagyméltósága kegyesen fogadta a megjelenteket s míg egy-
felől kifejezést adott annak, hogyaszakférfiak véleményét készséggel
meghallgatja, másfelől kilátásba helyezte, hogy a kéreimeket is lehe-
tőség szerint figyelemre fogja méltatni. A választmány örvendetesen veszi
tudomásul a titkár jelentését s neki a nagy gonddal szerkesztett Emlék-
irat elkészítéséért, valamint az egyetemes tanítógyűlésnek az Emlékirat
kinyomatásáért jegyzőkönyvileg fejezi ki kÖsz9netét.

23. Nilgy László titkár jelenti, hogya taggyűjtés tárgyában ki-
bocsájtott felhivások szétküldettek. Ezekre mindeddig válasz nem ér-
kezett. Tudomásul van. .

24. Nagy László titkár jelenti, hogy ~vashegyi népiskola tantestüle-
tét az alapszabályok illető rendelkezéseire való hivatkozással arra kérte
fel, hpgy' kebeltikből egy tagot bízzanak meg, ki aztán az egyesületi
tagság jogait gyakorolja, s kötelezettségeit teljesítse. Tudomásul van.

25. Nagy Lászlo titkár jelenti, hogy a fehér megyei hiv. tanítói
egyesület belépő szándékát fejezte ki. A választmány az alapsza-
bályok rendelkezéseihez, míg azok rendes úton változást nem szen-
vednek, ragaszkodni óhajtván, megbízza az elnökséget, hogy a 24.
pont értelmében járjon el s az egyesületi tagságra esetleg a tan. egye-
sület elnökét kérje fel.

26. Nagy László jelenti, hogy Zollner Erzsébet, Pák Berta kép.
tanítónők, Dr. Hanzély Béla tanár segédorvos, Zigány Zoltán tkép.
segédtanár s Amler Antal tanító (Igló) tagokul jelentkeztek. Valamennyit
örömmel veszi fel a választmány az egyesület tagjaiul.

27. Komáromy Lajos egyes pénztáros a választmánynakm. havi
gyűlésén hozott határozatából kifolyólag bejelenti az 1891. évi költ-.
ségvetést. Minthogy a nevezett költségvetés mérlege jelentékeny hiányt
mutat fel, a választmány az egyes tételeket leszállitandóknak tartja
annyira, hogy a kiadások a remélhető bevételben fedesetre találjanak.
Addig pedig, míg a magas kormánytól kért és reménylett segélyezés
megadatnék, a választmány kivánatosnak tartja, hogya lapnál a tul-
kiadások megszüntettessenek.

28. Komáromy Lajos egy. pénztáros a pénztár állásáról a kővet-
ezőkben tesz. jelentést:lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

. a j A jan. 12-iki választmányi ülésen tett jelentés szerint a pénztári
készlet volt ___ _.__ 286 frt 54 kr.
azóta tagdíjakból bejött 250" - "

összes bevétel: 536 frt 54 kr.
341 frt 30 kr.
195 frt 24 kr.

*) A.z Emlékíratot e számhoz mellékelve adjuk, a folyamodványokat azonban
hely szüke miatt csak a. következő számban közölhetjük. Szerk.

-
kiadás volt ___

tehát a pénztári készlet jelenleg _
----'--
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b) A hátralékos tagdíjaknak postai. megbízással való beszedese
még eddigelé nem foganatosíttatott. Jobbnak látta, hogy mielőtt e kel-
lemetlen eljárás megkezdetnék, előbb külön-külőn felhívás intéztessék
minden egyes hátralékos taghoz. Folyó hó 1-én 80 darab ily felszólító lap
küldetett szét, mely után be kellett volna jönni 230 frt hátralék nak,
bejött a mai napig 70ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAfrt, A postai megbízásokat a jövő hó elején
szándékozik szétküldeni a fenmaradt 160 frtért; kérdés vajjon lesz-e
annak is kivánt sikere?

c) Az 1889-iki tagd-íj hátralék ok befizetése a fentebbi pontban
jelzett eljárás alkalmával nem sürgettetett meg, mert ezen hátralék ok
pontos kifizetésére nézve sziikség volt előbb tudni, kik fizettek a köz-
lönyért 1889-re Hetyey Gábornak és kik nem; az ezt kimutató irat
csak a múlt napokban jutott kezeihez. A postai megbizásokra az
1889-re megállapítható hátralékok is fel fognak jegyeztetui.

d) A mai gyűlésre benyujtott, 1891-iki költségvetési előirányzat-
ban feltételezte, hogy a f. évi tagdíjnak legalább 80°/o-a be fog folyni,
mint ez egyéb rokon egyesületeknél történni szokott. Nem enged te

ma gá t e lijeszten i a tto i a je lenség tö l, a mely a mi egyesü le tilnkbenUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 8 9 0 . év

végén muta tkozo tt, hogy t. i. a kkor a z évi ta gd íja kna k csa k min tegy 55% -a

fo lyt be . Kifejezést ad abbeli reményének, hogy egyesületünk tagjai
nem lesznek jövőre' ily késedelmes fizetők ; mert különben az évi hiány
a kimutatásnál is nagyobb, s a pénztárnoki tiszt ellátása az eddiginél
is fáradságosabb lesz.

e) Felemlíti a választmány előtt az egyesületnek Hetyey Gábor
iránt való tartozását is. ' o

fj Ezzel az ügygyel összefüggőleg felemlíti. hogy a ta gok közö tt

szá mosa n va nna k o lYfJ ." :LO k,f l kik 1 8 / 'J 9 - ? 'ö l még egyá lta J á ba n semmit sem

fize ttek be a z egyesü le t pénztá J "á b 'l. Ind itvá nyozza , hogy ezek' nevei, ha

nem fize tnének, kinyoma ssa n 'lk.

g) Kérdést intéz a választmányhoz a következő tárgyat illetőleg.
.Több nyilatkozat érkezett be hozzá, melyek szerint egyes tagok az 1889.
tagdíj befizetését megtagadták azon okon, mert, mint írták, 1890-re
léptek be, holott a főtitkártói pontosan vezetett s a -pénztári könyvbe
felvett bejegyzések szerint az 1889. év folyama alatt jelentkeztek az
egyesület tagjaiúl. Vajjon egyszerűen töröltessenek-e ily tagoknak
1889-iki tartozásai ?

Jelentését azzal az óhajtással végzi, vaj h a az egyes üle t
m i n den tag j a a zeg yes ü l e t i éle t adt a jog o kés has z-

o nok élvezete mellett ne felejtkeznék el az egyesület
iránti kötelességekről s a maga részéről igyekeznék
megkönnyíteni pénztárunk kezelésének az első évek-
ben úgy isi gen bon y o lód ott d o Iga i t.

A választmány pénztáros gonddal összeállított jelentését tudo-
másul veszi. Az egyesületnek Hetyey Gábor iránt való köteles tarto-
zását illetőleg a végleges lebonyolításra az elnőkségeet kéri fel. Az
1889-dik évi tag díjakra vonatkozolag a választmány kivánatosnak tartaná,
ha azok is bekéretnének. '

29. Komáromy Lajos egy. pénztáros felkéri a választmányt, hogy
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tekintett el arra, miszerint a közgyűlések megtartására csak két-két évi
időközökben van kilátás, a pénztár megvizsgálása ne halaszt assék egyik
közgyűléstől a másikig, hanem az időközönkint is vizsgál tassék meg.
Az alapszabályok a pénztár időközönkénti megvizsgálását az elnökség-
nek amúgy is tisztévé 'teszik, így a választmány e tárgyban külön
határozat hozatalát nem látja szükségesnek.

30. Léderer Ábrahám azon alkalomból, hogy az egyesület könyv-
tárt alapítani és a hazai és külföldi képzőintézeti tanterveket és tan-
meneteket beszerezni szándékozik, az egyesületnek a következő köny-
veket ajándékozza: K. Ri e d l : Bericht über das hunderste Schuljahr
der k. k. Lehrerbildungs-Anstalt zu Troppau. Dr. E. Poh 1e : Sechster
Bericht űber das k. Seminar zu Friedrichstadt-Dresd en .. Dr: A.
Wi ech oihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAw sky. Bericht über die k. k. deutsche Lehrerbi ldungsaustalt
in Prag. Ko z m a Ferencz: A székelykeresztúri m. k. áll. tanítóképezde
n. értesítvénye. A választmány. köszönettel veszi az ajándékot és a
tagokat hasonló adományozásokra kéri fel.

31. Málnai Mihály a választmány múlt havi gyűlésének meg-
bízásából a paedagogiai tantárgy ak elrendezése s a tanterven a tárgyat
illetöleg teendő módosítás tárgyában tart előadást. (L. a 76-dik Iapon).

32. Az értekezésben foglaltakra nézve a választmány felkérésére
Dr. Kár~. á n Mór vendég tesz megjegyzéseket. A tervvel alapjában
egyetért. O is úgy van meggyőződve, hogy az a tud o mán y o s
paedagogia (mely egyéb ként csak most van alakúlóban), amely
nagy elveket állít fel s deduktiv úton jut bizonyos eredményekre, a
népoktatási intézetekben nem lehet a paedagogiai oktatás alapja. A
képző növendékeit nem a P a e da g o g i á ból szedett ismeretekre kell
megtanítani, hanem a pa e d a go g i á hoz helyes oktatás, mintaszerű
tanítás, jó nevelés által el kell ve zet nis csak azután kilátást nyitni

I előtte a paedagogiai elméletekre. A tanítónak iskolai munkásságában
sokkal nagyobb szüksége van az ilyen ismeretekre, mint a tudományos
paedagogia elveiré. .

Em ber ism ere tr e kell eljuttatnunk növendékeiuket először a
tes t tan által (1 . o.). S ezzel részletesebben kell foglalkoznunk, mint
az egészségtan azon részeivel, melyek máshová is beilleszthetők. Két
irány megvalósítására kell e tárgy tanítása által képessé tennünk a
képző növendékeit. Hasznosítania kell azt először a mag a tes t i
éle t é t illetőleg, hogy rá nézve az egyéni test- és egészségtan legyen.
De figyelemmel kell lennünk a fej 1 ő d ő test ismertetés ére is, hogy
a gyermekekkel való. bánásmódjában is tanusithassa a testi ember-
ismeretet. Nem tart attól a felszólalő, hogy a növendéke k előképzett-
sége erre csekély lenne. Legyen a tanítás ebben is sze ml élt et ő ;
ne tör v ény t, hanem t é nl t (folyamatot) adjun elő; ne igyekezzünk
a fiziologia tényeiben megismertetni egyszersmind a fizi ka sok tör-
vényét is; hanem inkább adjuk a tények et magukat, mel yek majd a
fizikának is anyagal fognak szolgálni. Az egészségtan tan ítása is le-
gyen egyéni és arra szolgáljon, hogya növendékeket ön maguk és a
gyermekek megfigyelésére szoktassuk. A lélektan (II. o.) tanítását is
köriilbelűl ezen szempontok szerint körvonalozza. Empirikus psycholo-

MAGYAR TANíTÓKÉPZÖ. 8
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giát sürget, mert a mai psychologiai tanításnak az a baja. hogy sokat
beszél a lelki élet felosztásáról, törvényeiről, de a lelki élet jel e n-
ség ei r ő 1 keveset szól; az indulatokat, a vágyakat stb. le kellene
írni, a leendő tanítót ezek felismerésére vezetni; s ezt is két czélból,
hogy önmagát megfigyelhesse, s hogy a gyermek lelkét irányíthassa.
Igy tanítva útmutatót kapott a leendő tanító arra, hogy szerezzen
emberismeretet. A Ill. osztály tananyaga legyen a népiskolai tanító
feladatának annyira részletes ismertetése, hogy azt illetőleg minden
irányban teljesen tájékozva legyen. Ide tartoznának tehát a nevelői
és oktatói eljárások minden mozzanatai, melyből semmi se maradjon
ki, a mely a tanihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAí tói éle t ben jelentős lehet. A IV. évfolyam a
neveléstörténetének lenne felhagyandó s a tanítás gyakorlatának. Ha a
leendő néptanítónak önképzésére hatalmas impulzust már az iskolá-
ban nem .kellene adni, tán a tanítói gyakorlata is elég volna az osz-
tályban. Arride mi nem lélektelen dresszurát gyakoriunk, hanem gon-
dolkodó embereket akarunk kibocsátani. A nevelés története arra való,
hogy felébresszük növendékeinkben az érdeklődést a paedagogiai el-
méletek iránt. Nem a közvetlen érdek tehát, 'hanem a nép isk o 1a i
tan ít á s és a tan í tói kép zet t ség előbbre vitele e tantárgy
czélja. Helyesli az ajánlott tervet egyszerűségénel fogva is, czéltuda-
tosnak, rationalisnak gondolja; a tanításnak ilyen menete megérteti
a növendékkel, hogy mit- miért tanul. Mindezeknél fogva Málnai javas-
latát a részletes tárgyalás alapjául elfogadásra ajánlja.

A választmány köszönetét fejezi ki a fenti vázlatban közölt hozzá-
szolásért, mely úgy tartalmasságánál fogva, mint a lelkes előadás által
mindvégig a legnagyobb mértékben lekötötte a választmány figyelmét.

33. Az idő előre haladván, a tétel további tárgyalása a jövő
választmányi ülésre halasztatik. .cbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

T a n te r v -m u n k á la to k .UTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAszékely-ke1 'esztú r i ta n ít6képző-in tézet ia su ir lca r á r u ik ja va sla ta .

Tantárgyak I. I I ,
Heti óraszám

Ill. IV. növend. tanár
1. Hit- és erkölcstan ___ _ ._ - --- - -- --- 2 2 2 1 7 7
2. N évelés- és tanítástani tárgyak:

Testtan --- 2 2 2
Lélektan --- 2. 2 2
Módszertan 2 2 4 4
Neveléstan 1 1 2 2
Neveléstörténet - -- 2 2 2
Iskolai szervezettan ___ 1 1 1
Gyakorlati tanítás --- 2 ~ 4 4

3. Nyelvtani tárgyak:
Magyar nyelv, irodalom és iro-

dalomtörténet ___ 3 3 2 2 10 10
Német nyelvtan ___ --- --- --- --- 3 3 2' 2· 10 10
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Heti óraszám
IV. növend tanár
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Tantárgyak

4. lVlennyiségtani tárgyak:
Számtan _
Mértan _

5. Történelmi tárgyak:
Földrajz ___ _
Világtörténet.i. ___
Hazai történet ___
Hazai alkotmány tan.. _ _

6. Természettudományi tárgyak:
Természetrajz és vegy tan
Természettan __._
Gazdaságtan _. _
Méhészet . _

7. M~í.vészeti tárgyak:
Enek, zene, zeneelmélet
Egyházi zene és egyházi ének _
Rajz. ;__ .__
Szépírás __.__.._ _ _

8. Testgyakorlás _

9. Házi ipar. I. csoport műfaragás,
II. csoport szalma és kosárfonás 2 2 2 2 8---Egészségtan és életmentés .__ - 1 1 1**

Összesen: -;3~0~3=3~=34-'----=34-'--· -::;-1=3"7"1---:;1=2=2-

Székely-Keresztur, 1890. deczemb. 11.lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBABor bély Sá muel

igazgatútanár.

A zi/a h i á lía mi ta n ítókepzö in tézet ta ná r i testü le tenek ja va sla ta .

A zilahi áll. tanítóképzőintézet tanári testülete az áll. tanító-
képzők általános óratervére vonatkozó 'véleményes javaslatának meg-
szerkesztésénél különösen azon köriilményt vette figyelembe, hogy az
1882-ik évi febr. 6-án 3998. sz. a. kibocsájtott min, tantervben foglalt
és habár csak általános vonásokkal előírt tananyag teljesen feldolgoz-
ható és kellő sikerrel befejezhető legyen.

A tanári testület javaslatát,' rövid megokolásuI, a következő észre-
vételekkel látja el: .

1. A pa ed ag. t á r gyak n á 1. Az I.-ső osztály testtani óráinak
heti száma 3-ról 2-re apasztandő le, mivel a tantervben kiszabott tan-
anyagot heti 2 óra alatt is el lehet végezni. A II. és Ill. osztályban
ellenben a heti órák száma l-l-gyel szaporítandó, a mely heti 1 óra
többlet a II-aik osztályban a Iél ektanra, a III-dik osztályban a mód-
szertanra fordítandó, miután 'a II-ik osztályba felvett lélek-, gondol-

*) A.z összhangzatos ének a né)!y osztálynak hetenkint 1 órán összevonva
taníttatik, s ezért vall a tanárnak 17 órája.

**J Intézetünkhöz ti tárgy tanítására orvos egészségtautanái; van kinevezve

8*

17*

6
3
4

6



108zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

kodástanra, és a III-dik osztályban felvett módszertani tananyagra a
jelenleg előirt heti 1-1 óra szerfelett kevés.

2. A mag y arn y elv tan n á 1. Az I-ső osztály széles körben
felölelt tananyagának, olvasás, elemzés, versek és prózai darabok könyv-
nélkűli betanulása, a nyelvtan teljes rendszere, fogalmazás, utóbbi házi-
és iskolai dolgozatokkal, lelkiismeretes és eredményes eltaníthatására
heti 3 óra nem "elég : annyival is inkább, mert a sokféle iskolából fel-
vett növendékek magyar nyelvi ismerete között nyelvtani tekintetben
nincs összhangzat, nem véve számba az idegen ajkúak gyarló magyar
nyelvtani ismeretét. Az I-ső osztály heti óráinak száma tehát 3-ról
4-re emelendő, azaz heti 1 órával szaporítandó.

3. A mennyiségtani tárgyakná1.lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa j Számtan. Hogya
közönséges számtan a II-dik évi tanfolyam első felében befejezhető,
és az algebra e tanfolyam második felében megkezdhető és a III-dik
év végén befejezhető .legyen, szükséges, hogy e czélra a JI-ik osztály
heti óráinak száma 2-ről ,3-ra felemeltessék, azaz heti 1 órával szapo-
rítandó. -.

b) A mértan oktatását már az I-ső osztályban megkezdhetőnek
véljük, még pedig heti 2 órával; a többi osztályokban a mértan ok-
tatása csak heti 1-1 órával volna képviselve. Ezáltal az I-ső osztály
heti óráinak száma 2-vel szaporodnék, de a II-dik osztályé 1-gyel
apadna.

4. A fö ld raj z n álo A. földrajz oktatása nem csak az I .. ésihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBArr.
osztályra legyen szorítva heti 2-2 órával, hanem a III-dik osztály-
ban is taníttassék heti 1 órán, a mely heti 1 óra a III-dik osztály-
ban a csillagászati- földrajzra, térképrajzolással összekötve, legyen for-
dítandó. A III-dik osztály heti óráinak száma tehát itt is heti 1 órá-
val emelkednék.

5. A ter m ész e t t u dom á nyi t á r gyak n á 1. r t) Természet-
rajz. Az állattan- és növénytannak az 1. és II. osztályban való teljes
feldolgozására heti 2--2 óra nem elegendő; kivánatos, hogy e czélra
az 1. és II. osztály heti óráinak száma 1-1-gyel felemeltessék.UTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

b ) Természettan és vegy tan. A III-dik osztályban a természet-
tan- és vegytanból ugyanannyi> tananyagot kell elvégezni, mint e tan-
tárgyból a IV. osztályban. E mellett tekintetbe veendő, hogy eket
tantárgy, különösen a vegy tan a Ill. éves növendékek egy nagy része
előtt egészen új tantárgy, és így abban, mint egyik nehezebb tantárgy-
ban, nem haladhatnak oly gyorsan előre, mint ugyanannyi idő alatt,
a kellő alapismeretekkel már bíró IV. évesek. Továbbá a III. évesek
tananyaga, már természeténél fogva, sokkal több kisérletek és készü-
lékek bemutatásával jár, mint a IV. évesekké. Ha tehát a IV. év
tananyagának a bevégzésére okvetlenül heti 3 óra szükséges, a hogy
ez jelenleg is előírva van, akkor a Ill. évesek tananyagának sikeres
tanítására, a tananyagot a legszűkebb körre szorítva, szintén heti 3
óra szükséges. A III.-dik osztályban a természet- és vegy tan heti
óráinak száma tehát 1-gyel szaporítandó." .

6. A m ű v é s z e t i tárgyaknál. r t) Enek- és zenetan. A taní-
tóra, illetve a kántortanítóra nagy fontossággal bír,' hogy az éneklés-

/
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ben, továbbá a hegedű- és orgonajátszásban kellő jártassággal bírj on.
Ez okból az Lső osztályban a jelenlegi óraszám keretén belűl a hegedű-
játékot (tekintett el annak nagymérvű technikai nehézségeire) is kiván-
juk felvenni. A lI-dik osztályban az orgonajátékot elhagy_andónak
véljük, mert a II. éves növendékek a zongorajátékban, mely az ergo-
nára előkészít, még elegendő jártassággal nem birnak. A Ill. és IV.
osztályban a zongorajáték egészen elhagyandó, ennek helyét az orgona-
játék foglalja el. A lll. és IV. évesekkel. e két osztályt összekap-
csolva, de külőn a róm. kath. és külön a protestáns vallású növen-
dékekkel heti 1-1 órán egyházi éneklés gyakorlására használtassék.
A tananyagnak ily módon való feldolgozása megkívánja, hogya IV-dik
osztály heti óráinak száma 2-ről legalább 4-re felemeltessék, mert
nem is képzelhető, hogy valaki négy tantárgyat, u. m. összhangzat-
tant, éneklést, orgonálást és hegedüjátszást helyesen tudjon heti 2
órában beosztani. A karének ezeken kivűl, a négy osztálynak együtt,
heti 1 órán gyakorolandó, a miáltal tehát a jelenlegi óratervhez képest
az I., II., Ill. osztály heti óráinak száma -l-ről ő-re, a IV-dik osztály heti
óráinak száma 2-ről 5-re emelkednék. Végűl: a zenekari gyakorlatokra,
az arra való növendékekkel, a szabad időben, heti 1 óra fordítandó.lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

h j Rajzolás és szépírás. Rogy a tanítőjelőlt a képzőintézetben a
min. tantervben kitűzött czélt a rajzolásban és szépírásban elérjék,
szükségesnek találjuk, hogy a rajz heti óráinak száma mind a négy
osztályban heti 1-1 órával, a szépírás heti óráinak száma pedig a
Il.-dik osztályban heti 1 órával szaporíttassék.

7. A tes t gyak o r l á s n á 1. Egészségtani szempontból szűksé-
gesnek találjuk, hogy a testgyakorlás heti óráinak száma mind a négy
osztályban 1-1 órával szaporíttassék,a mely idő aztán különösen a
torna- és iskolai játékokra fordíttassék.

8. A z ont ant á r g Y a kat, illetve azoknak az egyes osztályok-
ban előírt heti órai számát, a melyekről itt említés nem tétetik, de a
jelenle.gi min. tantervben kiszabva vannak, a mi tanári testületlink a
min. tantervben helyesen megállapítottaknak tekinti és a maga részé-
ről a jövő tantervben elfogadhatóknak véli.

Ezek alapján javaalatunk az egyes heti órák számára nézve, tan-
tárgyakként és osztályonként csoportosítva a következő:

Heti óraszám
Tantárgyak I. II.DCBAIll. IV. növend. tanár.

1. Hit- és erkölcstan ___ ---cbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA_ ._ - ---- --- 2 2 2 1ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA7 7

2. Neveléstani tárgyak és gyako:-lati
tanítás --- .. _- .._ - --- - - - 2 4' 5 5 16 16

,3. Magyar nyelv és irodalom 4, 3 2 2 11 11
4. Német nyelvtan --- --- ._-- 3 3 2 2 10 10
5. Mennyiségtani tárgyak:

a) Számtan --- ,-- 3 3 2 2 10 10
b) Mértan --- --.-

__ o 2 1 1 1 5 5
6. Történeti tárgyak:

a) Földrajz - -- ._. ,-- 2 2 1 5 5
b) Történelem és alkotmánytan 3 4 7 7
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Heti óraszám
Tantárgyak I. II. Ill. IV. növend, tanár

7. Természettudományi tárgyak:
a) Természetrajz ___--- --- --- 3 3 2 8 8
b) Természet- és vegy tan ___ 3 3 6 6
c) Mezei gazdaságtan 2 2 2

8. Művészeti tárgyak:
a) Enek és zenetan

Elméleti és éneklés 1 1 2
Hegedű 1 1 1 1 4
Zongora --- --- 2 2 4
Qrgona_____. --- 1 1 2 17
Osszhangzattan 1 1 2
Egyházi ének 1 1 2
Karének (közös óra) ___ 1 1 1 1 1

b) Itajzolás és szépírás
Rajz 3 3 2 2

1~}12 1~}12Szépírás ._- .-- --- --- 1 1
9. Testgyakorlás ___--- --- .-- 3 3 3 3 12 12

10. Házi ipar hetenkint a szabad
órákban --- --- --- -_. --- .-- ---

Összesen: 33 33 33 32 131 128
Zilah, 1890. évi decz. hó 12-én.lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAF a luvég i Alber t

képz. igazgató, a tanári kar elnöke.

A má rma r os-szigeti á lla mi ta n ít6képző-'in tézet ta ná r ka r á na k [ a ua ela ta .

Tanárkarunk e kérdésben a múlt isk. év alatt azon javaslatot
tette, hogy az általános képzés a Ill. évvel befejeztessék, a növendékek
ekkor alapvizsgát tegyenek, a IV. év különösen gyakorlati legyen s
ennek végeztével bocsáttassanak a jelöltek képesítő vizsgálatra. Egye-
sületi közgyűlésünknek ez irányban hozott határozata más lévén, tanári
karunk, bár elvi álláspontja ma is a régi, hogya dolog minél több
oldalról való megvilágítását s így a munkálat remélt sikerét maga is
előmozdítsa, a már közgyűlésileg meghatározott elvek gyakorlati keresz-
tiilvitelére nézve a következő tantervmódosítási javaslatot fogadta el:

Hi t- é s er k ö 1c sta n osztályonként 2--2 óra; a IV. osztály-
ban a hit: és erkölcstan oktatás ának módszere.

Nevel é sta nit á r g y ak: 1. o. testtan 2 órán; ll. o. lélektan,
általános módszertan heti 4 órán, ebből február elejétől 1 óra gyakorló-
iskolai látogatásra fordítandó; Ill. o. módszertan, neveléstan 3 óra,
tanítási gyakorlat 2 óra; IV. o. neveléstörténet, egészségtan, szervezet-
tan 3 óra, tanítási gyakorlat 4 óra. Februártól a IV. évesek közűl
felváltva eWbb fél-, azután egész héten át más-más tanít agyakorló
iskolában. Osszes órák száma 18.

Magyarnyelvből: I. o. nyelvtan 4 óra; ll. o. nyelvtan,
irálytan 4 óra; Ill. o. keltészettan 4 óra; IV. o. irodalomtörténet és
a nyelvtanítás módszere 3 óra. Orák száma 15.



111

Ném et nye 1v b ő 1: 1. o. 3 óra, II. o. 3 óra, Ill. o. 2 óra,IV. o.
2 ' óra: összesen 10 óra.

Sz á mihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt a n ból: 1. o. 3 óra, II. o. 2 óra, Ill. o. 2 óra, IV. o.
2 óra: öszszesen 10 óra. ,

Mér é sta n ból: 1. o. 2 óra, II. o. 1 óra, Ill. o. 1 óra: össze-
sen 4 óra. A IV. osztályban az elemi iskola szám- és mértani anyagá-
nak módszeres feldolgozása s a szám- és mértan módszere tanítandó a
számtan részére kijelölt 2 órán.

Föl dr aj z b.ó 1: 1. o. Magyarország és az Osztrák-Magyar
Monarchia földrajza 2 óra; II. o. Europa és a többi 4 földrész ismer-
tetése 2 órán; IlL .9. fizikai és csillagászati földrajz tanításának mód
szere heti 1 órán. Osszesen 5' óra.

Tör t éne 1e m b ő 1 é sal ko tm á n y tan ból: II. o. a világ-
torténelern 3 órán; Ill. o. hazai történelem 3 órán; IV. o. alkotmány tan,
a történelem és alkotmány tan tanításának módszere 2 órán. Orák száma 8.

Természetrajzból: 1. o. állat- és növénytan 3 órán, II. o.
ásványtan ~ órán: összesen' 5 óra.

Természettanból: Ill. o. természet- s vf:gytan 3 órán; IV. o.
természet-vegy tan tanításának módszere 3 órán. Osszesen 6 óra.

Gazdaságtanból: IV. o. heti 2 órán. .
Szépírás-rajz: 1. o. szépírás 1 óra, rajzolás 3 óra; JI-Ill.

9,. 2-2 óra rajzolás; IV. o. rajzolás és a rajztanítás módszere 2 óra.
Osszesen 10 óra .

.b .. n e k-z e n é b ő1: 1. o. deozember végéig ének 4 óra; januártól
ének 2 óra, hegedű 2 óra; II. o. ének 1 óra, hegedű 1 óra, zongora
2 óra; Ill. o. hegedű 1 óra, zongora 2 óra, orgona 1 óra; IV. o.
hegedű 1 óra, zongora 1 óra, orgona 1 óra, összhangzattan és .?-zének-
tanítás módszere 1 óra. Karének I-IV. o. 1 óra együtt. Osszesen
20 óra.

Tes t g Ya kor 1á s ból: 1. o. 2 óra; II. o. 2 óra; Ill. o. 2 óra;
IV. o 2 óra, az egyik óra azonban a tornatanítás történetének 'és .mód-
szerének tanítására fordítandó.

Ház i ipa r ból: 1. o. 2 óra, II. o. 2 óra, Ill. o. 2 óra, IV. o.
2 óra a téli hónapokban. Tavaszi, nyári és őszi hónapokban ez órák
kertészeti gyakorlatokra fordítandók.

Tárgy:

Hit- és erkölcstan ~ ..
Neveléstani tárgyak. _
Magyar nyelv
Német nyelv _
Számtan
Mértan

Földrajz .
Történelem és alkotmány tan

I.

2
2
4

3
3
2
2

Órák
II. ItI.' 'IV~ összege.

2 2 2 8*

4 5**'7***18

4 4 3 15
3 2 2 10'
2 2 2 9

1 1 4
2 1 5
3 3 2 8

*) IV. osztályban 1 óra módszertan.
**)2 óra tanítási gyakorlatok.

***) 4 óra tanítási gyakorlatok.
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Órák
Tárgy: I. II. III.cbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIV . összege.

Természetrajz 3 2 5
Természet- és vegy tan ___ 3 3ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAlj

Gazdaságtan ___ 2 2
Szépírás, rajz 4 2 2 2 10
n.nek- zene 5 5 5 5 20
Testgyakorlás 2 2 2 2 8
Háziipar, kertészet 2 2 2 2 8

Összesen: 34 34 34 34 136
IVIármarosszigeten, 1891-ik évi febr. hó 14-én.lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

H etényi Ká lmá n

igazgató.

r

O KI R ATT A R .

A tor n a okt at á s j a v í tás a.

A vallás- és közoktatásügyi miniszter 48.614/1890. sz. a. a tanító- és tauitónő-

képző intézetek tanácsaihoz és egyházi főhatóságaihoz a következő rendeletet intézte:

A tornatanárképzés és képesítés tárgyában a mult évben általam egybehívott

szaktanácskozmány azzal a kérdéssel is foglalkozott: minő intézkedések szükségesek,

hogy az elemi iskolai tanítók és tanítónők a kiképeztetésökre szolgáló intézetekben

az elemi iskolai tornázás kivánalmainak megfelelően oktattassanak és képesíttessenek ?
A szaktanácskozmányban nyilváuult vélemények megerősítettek abbau a meggyözö-
désembeu, hogy az elemi iskulai tauító- és tanítónőképz ő intézetekben a növendé-

keknek ezen tantárgy tanítására való kiképez tetése nem részesül mindenütt abban

ft komoly gondozásban, melv et ez, mint az ifjuság testi nevelésére nézve nagy
'jelentőségű tantárgy, méltán megkiván. Tudomásom van arról, hogy egyes intézetek-

nél a testgyakorlat oktatása télen it alkalmas téli tornahelyiség miatt szünetel;

hogy a torna tanításával megbízott egyének néhol vagy egyáltalában nincsenek e

tantárgy tanítására képesítve, vagy nem birnak a tanítóképző-intézetekben meg-

követelendő legmagasabb képesítési fokozattal. E hiányokat megszüntetni, a tanerők

képesítése tekintetében mutatkozó fogyatkozások megszüutetése czéljából pót-tan-
folyamot rendezni, végül a képzést és képesítést javítani szándékozván, van szeren-
esém a főhatóságot felkérni, hogya főhat.ósága alatt álló tanító-, illetőleg tanító-

nőképzőintézetben folyamatban levő tornaoktatásra nézve a következő kérdésekre

kiterjeszkedő felvilágosítást adni sziveskedjék: 1. A tornatanítással megbízott

tan erőnek mi a neve? Szaktanár-e, avagy mint melléktárgyat tanítja a tornát? Hul,

mikor és minő fokozatú iskolákban való tornatanításra képesíttetett ? 2. Minő helyi-

ségek állanak rendelkezésre a tornatanításra ? Mekkora a téli tornaterem és hány

tanuló végez abban egyidő ben gyakorlatokat? Az épület mely részében van a
tornaterem? Milyen a padozata és fölszerelése ? Vari-e nyári tornahelyiség és mily

kiterjed ésű ? Hol fekszik? Alkalmas-e arra, hogy ottan a képezdei és gyakorló

iskolai tanulók játékokat folytathassanak ? Ha nem alkalmas, lehet-e a képezde

kertjében vagy más belyen alkalmas játszó tért találni? 3. Hetenkint hány órát

kap minden egyes osztálya tornából? Miképen használtatik fel ez az idő? A torna-

oktatás keretében fordíttatik-e kellő gOlld arra, hogyaképezdei növendékek a torna
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tanítására is képessé tétessenek? Nevezetesen gyakoroltatuak-e a vezénylésben és
a tornának az elemi népiskolában való tanításában?

Budapest, 1891. február 9-én.lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.G r . C sá ky.DCBA

V EG YES E K.

Személyi hirek. A király dr.UTSRQPONMLKJIHGFEDCBAH e in r ic h G usztá v, egyetemi tanárt és dr. G hyczy

G ézá t, a kereskedelmi akadémia igazgatóját, kinevezte az országos közoktatási tanács

alelnökeivé. Ezen legfelsőbb elhatározás alapján a vallás- és közoktatásügyi minisz-

ter dr. Ghyczy Géza elnököt a közoktatási tanács mennyiségtan-, természettudo-

mányi s egyszersmind a szakiskolák érdekeit is felölelő nép isk o 1a isz a k-
osz tál y, dr. Heinrich Gusztáv alelnököt pedig a nyelvész et , történelmi s egy-

szersmind a kihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAö z é pi s k o l a isz a kos z tál Y teendőinek s egyúttal az utóbbit
a tanács általános ügyvitelének vezetésével bízta meg.

Megilletődve vettük hirét, hogy özv. csécsi Na gy J ózsef-né , szüL G yer tyá nffy

lJ fá r ia asszony, a budai paedagogium internátusának háztartásvezetője, élete 6S-ik

évében, rövid szenvedés után f. hó 9-én jobb létre szenderült. Az elhunytban egyik

tisztelt tagtársunk, Gye r ty á n ff y István, a paedagoginm érdemes igazgatója,

egyetlen nővérét gyászolja és talán már ez is okadatolttá teszi, ha a.boldogult

emlékének e helyen is egy két sorban kegyelettel adózunk ; adózunk pedig az által,

hogyakartársi benső szeretet. jogán fájdalmában való osztozásunknak s ez által

legőszintébb részvétünknek adunk kifejezést. De az elhunyt az ország első tanító-

képzőjének belső életében. internátusában a gondos anya szerepét töltötte be. Min-

denre kiterjedő, éber figyelem, szivélyes modor, melegen érző sziv. és nemes lélek

voltak egyéniségének legfőbb sajátosságai. Az első által elérte azt, hogy a maga

szerény hivatásának körében is a z o kos gaz d á 1k o d á s által ezreket és ezre-

ket mentett meg abból a helyi körülményekhez képest csekélynek mond ható elő-

irányzatokból, melyek alapján a növendékek élelmezési költségei kiutaltattak, a

többiek által elérve azt, hogy életében intézkedéseit elégedettség, halálával emlé-

kezetét áldás kisérte mindazok részéről, kik tevékenységének jótékony hatását

érezni szerencsések voltak. Halála súlyos csapás a testvérre, de veszteség az inté-

zetr e nézve is. Szeretett kartársunknak részvételünk legyen vigasztalás, a boldogult

emléke pedig legyen utánzásra méltó mintakép. Békesség és áldás poraira !

Képzöintézeti hírek. A pozsonyi á lla mi ta n ítónőképző in tézete t nagy veszély

fenyegette, a mennyiben február IS-án .d élután fél ötkor a tető kigyuladt, a tűz

a szélviharban rohamosan terjedt s csakhamar az egész tető lángban állott. Szeren-

csére Pozsonyban igen ügyes és jól szervezett tűzoltóság van, a mely képes volt

a tetőnek éppen azon részét megmenteni, a hol a növendékek fehérneműi felak-

gatva voltak. A födémnek és falaknak semmi baja sem lett. Az intézetben eleinte

nagy volt a zürzavar és ijedelem; Uh r l J ó z s a igazgatónő azonban erélyesen
intézkedett és a növendékeket K ö n y ö k y Józsefnénak, gyakorló iskolai taní-

tónőnek, közel levő házába szállította. A tűz eloltása után a növendékek vissza-

tértek s az intézetben vacsoráltak és aludtak. A hivatalos vizsgálat kideritette,

hogy egy nem jól zár ó k é m ény. ajt ó esk á ból asz é 1 m i a t t k ipa t-

tan ó s zik r a ll: y ú j to t t a fel age r e II dák a t. Az intézet a magyar ált.

biztositó társaságnál 12.000 frtra volt biztositva; a kár 5070 frtban van megállapítva.
R ó th József, pozsony megyei tanfelügyelő, erélyesen és gyorsan intézkedett az

intézet helyreállitása végett s ez rövid időn toganotosítva lesz. Örvendünk, hogy
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a veszély az intézeti növeÍldékekre, abentlakó::t~nítóiszeinél'yzetre nézve minden

baj nélkül mult .el.lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Ka io l: kisdedóvókéjJ ző Eger ben . Hal á s z Ferencz, He.vesmegye kir.tanfel-

ügyelője, Eg et f ő p á s zihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt o r á hoz felterjesztést intézett; a melyben azt kéri,.

hogy "az angol kisasszonyok vezetése alatt álló e g,r i érs ek ita nit ó nők é p-
z ő int é zet a közoktatásügyi míniszter tudtával ésbeleegyezésével már az

1891/2-ik isk. évtől kezdve úgy szerveztessék, hogy az intézet növendékei a nég y

é ves t a n fol y a mal att az elemi iskolai tanítói és egyszersmind a kisdedóvói

állásra is kiképeztessenek. Ez esetben az intézethezegy mintakisdedóvó volna'

szervesen kapcsolandó, a hol a tanítónőjelöltek a kisdedóvást gyakorlatilag elsaja-

títanák, de·förendeltetése az volna. hogy az állandó és esetleg' a nyári menedék-

házak vezetői,' dajkái számára ezen intézetben a nyári nagy szünetben 6~8 hétig

tartó tanfolyam rendeztetnék. Kiváncsiak vagyunk az egri érsekség határozatára,

annyival inkább, 'mert szóban volt, hogy az állami tanítónőképzők is- láttassanak el
ilyen kisdedovó-képzői tanfolyammal. sőt egyik tanítónői intésetunk. (a pozsonyi)

határozott javaslatot terjesztett fel ez irányban a kormányhoz, Azonban mindeddig

nem pártolta a közoktatásügyi kormány ez, eszmét. Egyik nyomós ellenvetés ezen

összekapcsolásra, hogy a 'tanítónői növendékek túl vannak terhelve úgy,' hogy'

még kellő elemi iskolai gyakorlattal sem vagyunk képesek őket ellátni, pedig a

kisdedóvói gyakorlat is sok időt venne igénybe. Ezen azonban lehetne egyrészt

úgy segíteni. hogy azon intézetekben, a melyek kisdedóvót kapnak, a fr a n c z'i a'

nye 1 v i ku r z u s t meg s z ü nt e t II é k; másrészt, hogy a harmadéves növeadé-

kek 'a II y á r i 's z ü ne ten á t szereznék meg a szükséges gyermekkertésznői

gyakorlatot. Haszon helyett kárt okoznánk azonban, ha az elemi

iskolai ?;yakorlat hátrányára honosítanánk lieg az elemi

isk o 1 aik é p z ő k ben aki s,d e d ó v ó int é zet eke t.
"Az Eötvös-alap emelkedett lefolyású Ünneppel áldozott Eötvös emlékének

február 2-án' a budapesti Andrássy-úti tanítónőképző intézetben. A ünnepi ülést, a

melyen nagyszámú közönség, köztüli: gr. Z ich Y Jenő is,. megjelent, P éte r f y

Sándor nyitotta meg. Igen szép emlék beszédet tartott Eötvös József felett dr.
B o kor József, a ki a nagy férfiú társadalmi és állampolitikájának hatását fejté-

gette a jelenkor közművelődési viszonyaira. Legkiemelkedőbb mozaanata volt az

ünnepnek, mikor dr. V ár ady Antal elszavalta Zi ch y Antalnak "Báró Eötvös
József emlékezéte • czímű ódá[át, Az -egész közönség lelkesülten éljenzett és tapsolt

a szavalat útán. Ezután a budai paedagogium szép karéne~e következett. Majd

Jen n y J'ózsef jelentette, hogya Péterfy Sándor nevére gyűjtött alapból Péterfy-
alapitvány czimén az Eötvös-alaphoz csatoltatott 1000 frt. A pénztári jelenté.sből

kiemeljük, hogy az egyesület tőkésitett vagyon a 40,435 frt 70 kr, melyből az 1890-dik

évi tőkésítés 2985 frtot tesz ki. 1890-ben a bevétel 10,304 frt és 04 kr. volt, a ki-
adás 6405 frt 32 kr., amelyből 38-an ,részesültek ösatöndijban és segélyben öszsesen

1975 frt értékben, a r Tanítók orsz. Arvaháza" pedig 295 frttal segélyeztétett., A-
szép és megható ünnepet az elnök záró beszéde után a budai, paedagogium ifjúsá- .

gának hazafias dala fejezte be. MegemlítjÜK ez alkalommal, hogy az ünnep óta

több nagy adakozás -történt az Eötvös-alapra; igy Rak o v .s z k y István orsz.
gyülesi képviselő' 20, Kom ó cs Y József. 40, a Singer és Wolfner könyvkereskedő

czég 50 frttal járultak az Eötvös-alaphoz. .Örvéndetes, h?gy újabb időbená nép.'

tanítók is tömegesen lépnek az egyesii1etbe. A Tanítók Házára is szépen gYűlik a
pénz, a-k ö z ö ns é gb e nn a g y az é.r d e k l ő d és az ügy iránt, s csak
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a tanítók é s rihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt a n í t ó k é pz ő tanárók le l ke s ,gyűjtéséből függ,

hogy az ezredéves ün n ep r e k é s ze n :í:lljon a Há.z. Mint halljuk,

mihelyt a kormánytól a megerősített alapszabályok 'beérkeznek, a kez~~ő bizottság

azonnal kibocsátja a gyűJtő ivek et is megindítja az ügy érdekében az' országos

mozgalmat .. Addig is, jllig ez megtörténik. .a .szives adományok a Tanítók Háza

számáralkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAKur cz Sámuelhez (D edkiér 3 sz.) az Eötvös-alapra pedig Ö r ley .Jánoshoz .

(Szentkirályi u.) küldendők, "Higyjük azt, 'hogy a meg'újuló közszellem hatása alatt

felkarolt tan'ítOink kegyelettel fordulnak az "Eötvös-alap-egyesület" felé. Hisz
vele csak saját érdeköket mozdítják elé. De mégsem' azt. E '1 ő m o z 'd í t j á k a

ne m zet i jól é t et is." ' :
Ta~ügyimo~galma.k a fővárosban. A. fő'városi néptanítók fi,zetésük~ek javí-

tása és méltányosabb .alapokra fektetése érdekében mozgolódnak. A fővárosi tanító-
egyesületek kiküldötteiből bizottság alakult, amely már elkéssítette a memorandu.

mot, ~ azt, a fővárosi tanítóknak február 21~éiltartottközgyűlése alapúl el is fo-
gadta.E szerint az 1. fokú' tanító és tanítónő fizetése akorpótlékokkalegyütt

iSOO' frtig mehetne fel. Megemlítjük ez alkalommal, hogy 'a fővárosi középiskolai

tanárok .is kérvényt szándékoznak a képviselőházhoz benyujtani fizetésük javítása

ügyében, egyelőre a lakbér és il, korpótlék felemelését fogják kérni. ".A polgári is-

" kolai tanárok. egyesülefének ama kérelmet, hogyapolg. iskolai tanítók 30 évi

ssolgálat utánuyugdíjaztassanak, már tárgyalta a képviselőház kérvényi bizott-

sága,. de e kérelmünketa bizottság mereven visszautasította. Nem jó jel a tanítók

nyugdíjügyének rendezésére nézve! A :fővárosi tanügyi . bizottságnak tankönyv-
kíjelőlő -albizottságában S z á s z Károly felszólalt a tankönyv-monopolium ellen s a

harczot a sajtóban is (Egyetértés) folytatja és megczáfolja mindamakicsinyes oko-

kat, 'a melyeket a tankönyvek. előírása mellett fel szoktak hozni; ellenben ki,

mondja a jelszót, hogy 'a. szabad fejlődés alapja a szabad verseny;
tehát a tankönyv-monopölium békóba veri a tankönyvirodalom előhaladását. Hozzá

tesszük ehhez meg azt, hogy ez az eljárás igen lealázó a fővárosi tanítóságra

nézveés csudáljuk, hogy egyértelműleg nem lépnek fel az ellen, .
Szaktanácskozmányaz országos tornaverseny tárgyában. Február köze-

pén ez ügyben gr. Csáky Albin vallás- és közoktatásügyi miniszter tanác-kozmányt
hívott össze, amely Ber z e v ic z y Albert államtitkár eluöklete alatt megálla-
pította a tornaverseny módozatait. Elvi -jelentőségű volt Su p p an Vilmosnak azon
javaslata, hogy a t o r n a v ers en y.e k nte k nem szabad k ö z ö n's é g e s tor-
n á sza tip rod u c ti o v á 's ü 1 y e d n i e, hanem azt az iskolák 'versenyévé kell ,
tennünk, .a melyben a tanulők ne egy f'gész tömegben lépjenek fel, hanem intéze-
tenként Külön csoportokban tornázzanak.) Igy sokkal tanulságosabb és buzdítóbb
lesz a verseny tanárokra és tanulókra nézve és szemmel láthatová válik az, egyes
iskolák által elért eredmény. H9sSZÚ vita volt azon, hogy megtartassék-e a verseny,
ezen iskolai év végén, végre abban álllapodtak meg, hogy az ne halasztassék el.,
A verseny idejéül pünkösd első és ..második napja ajánitatik. A versenyben a'
'középiskolák felsőbb osztályain kivül a t 'a n í t ó kép z ö int. é z et e k és a fővárosi;
közép és polgári iskolák alsó 4 osztályai is részt vesznek. A versenyben csak oly .

.iskola vehet .részt, a melynek té-li tomacsarnoka, tehát rendes tornatanítása van.'
A. főváros ba feljővő tanulők olcsó utazásáról, ingyenes elszállásolásáról, olcsó és jó
élelrnezéséről és kellő felügyeletéről gondo.skodni. fognak. A. győzte~ tanulők visel-
hető érmek et kapnak, a melyeket hasonló alkalommal hordhatnak. A tornatanárok.
és iskolák oklevelekkel tüntettetnek ki. A főváros nagyobb díjat fog 'kitűzni és.
egyébként is gondoskodni fog arról, hogy-a tornaverseny sikerebiztcsítasaék. Lapunk
zártakor értesültünk, hogya. kormánya fen~iértelemben már rendelkezett, . ,
" Sajtóhiba. M.últ számunknak "Az öregebb kartárs, miut tanítóképző" csím ű '

czikkében (a- 26-ik lapon) Samu. Józsefről az van mondva, hogy csu r. g ó i kép.
igazgató· volt, pedig köztudomás sz~r.t,l).t~Cs4k,t o r nyá n viselte e. tísztet, E'sajtó-:
hibát tisztelt czikkíró figyelmeztetésér'e helyre igazítjuk.
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IV . K im u ta tá s
a f. évi jan. 13-tól febr. 16-ig befizetett tagdijakról.

1889-re: Kozocsa Tivadar, Pavetics Mihály, Polereczky Jolán, Putsch
Tóbiás (2-2 frtot).

1890-re: 1_ félévre: Kozocsa Tivadar, Pavetics Mihály (2-2 frtot).
1890-re: Balázs Endre, Dusóczky Károlyné, Gyertyánffy István, Jurassy

Berta, Major Gyula, Oheroly János, Pap Mari, Putsch Tóbiás,
Rákóczy István, Rohn József, Svarba József, Suppán Vilmos,
Thaisz Lajos, Thuránszky Irén, Tóth József, Trájtler Károly,
Verédy Károly (4---4 frtot). .

1890-re: IL félévre: Arányi Antal, Bakos Kálmán, Bányai Arpád,
Bartha Dénes, Biró Gyula, Grézló János, Dr. Hajnóczy József,
Kolumbán Samu, Könyöky J ózsefné, Kövy Imre, Krausz Sán-
dor, Krátsmár Béla, Lenhardt Károly, Margócsy József, Mi-
kula Antal, Nagy Iván, Peres Sándor, Sueff János, Szováthy
Lajos, Sztankovics János, Sztankovics Alajos, Urhegyi Antal,
Zafiri Lajos (2-2 frtot). Dezső Lajos (1 frtot).

1891-re:ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAr. félévre: Bártsch Samu, Bene Gyula, Biró Gyula, Bocskay
Kristóf, Józsa Károly, Kolumbán Samu, Miklós Gergely,
Nágel Bándor, Petrovácz István, Polereczky Jolán, Scherer
Sándor (2--2 frtot).

1891~re: Bartholomaeidesz Adél, Berta ilona, Boldizsár Piroska, Buzo-
gány Mária, Dezső Lajos, Fazakas József, Gáspár János, Hoff-
mann Amália, Jády József, Jurassy Berta, Karkis István,
Komáromy Lajos, Kun Alajos, Léderer Abrahám, Mátray
Gyula, Molnár Leontin, Péterfy Sándor, Radnay Bella, Szar-
vas Gáborné, Szarvássy Margit, Szente József, Tavassy Mária,
Thuránszky Irén, .Zilahy ilona, Zirzen Janka (4---4 frtot).

1892-re: Dezső Lajos (1 frtot).UTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI

Budapest, 1891. január 12.
(VI. Aradi utcza 68.)lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Komá r omy La .jos
egyes. pénztárnok.

SZE R K ESZ T Ö· Ü ZEN ET E K ,

K. S Kolozsvár. Igéretem ujra a legjobb akarat mellett sem válthattam be. Nem
csak ez, hanem sok egyéb fontos dolog kimaradt-e számból, a minek jönni kellett
volna, pedig saját felelősségemre túlléptem a kiszabott terjedelmet. Reménylem
azonban, hogy rövid időn szabadabban lehet mozognunk. Eltettük tehát a jövő
számra. - Sz. E . Szabadka. Én sajnálo.n legjobban, hogy csak töredékesen közöl-
hettük. De szükség törvényt rontott. - Z . D . Félegyháza Köszönöm. Mielőbb
jönni fog. Mi lett a másikkal a határozat? - T. G . Szabadká. Igy állván a dolog,
kihagy tam egészen. Udvözlet! - S. G . Fel fogjuk használni. E számban nern Iehe-
tett. Köszönöm - B. D . Znió. Köszönörn a becses dolgot. Mihelyt lehet, rá kerít-
jük a sort. - Ta ná r i Testü le t. S. P. Udvöaöíjük körünkben a tisztelt kartársakat.
Kérjük salves közr eműködésttket is. P . S. Bocsánat, hogy a levélre mindeddig nem
válaszolhattam. De rövid időa! - B. K. Kö szöriöm az ismertetést. A. jövő szám-
ban! - N. S Arnott is helyén volt, habár sajnálom, hogy nem itt látott napvilá-
got. Ismertetni fogju~: Váro-n szíves igéretét. - l1. .A. Szívesen fogom venni,
tehát várom mielőtt. Udvözlet. - M . J . Nem felejtkeztél meg a dologról? - H . G .

Nehezen várom a levelet és az igért dolgot.

Felelős szerkesztő: N AG Y LAs Z L Ó.
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