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A "Tanítóképző-Intézeti Tanárok Országos Egyesületé"-nek nevében
mély alázattal bátorkodunk Nagyméltóságodhoz felterjeszteni egyesületünknek
az 1890-ik évi (augusztus 18. és 19-ki) közgyülésén hozott határozatait.

Teljes bizodalommal járulunk Nagyméltóságod elé, mire felbátorít
egyrészt az a kőrülmény, hogy Nagyméltóságod a népoktatásügy felvirág-
zásának egyik legfontosabb ténye:r,őjéül a tanítóképzést tekinti j másrészt,
hogy ez ügyet a reformrílásra érettnek tartja, sőt ez irányban az állami
tanárok anyagi helyzetének javítása ~íltal az első lépéseket megtette j végre
az, hogy Nagyméltóságod egyesületünket, a mely a tanítóképzés előmoz-
dítása végett alakult meg, mindeddig különös figyelmére és jó indulatára
méltatta. A tanítóképző tanárok testületének két évtizedes tapasztalatokon
nyugvó javaslatait azon alázatos kérelemmel terjesztjük tehát fel, méltóztassék
azokat magas figyelmére méltatni és a meanyiben az ügyre nézve üdvöseknek
találja, gyakorlatilag érvényesíteni. Esedezünk továbbá, ,hogy amennyiben az
egyes tételekre, különösen a tantervre vonatkozólag megállapított általános
elveink Nagyméltóságodnak magas tetszésévei találkoznak, méltóztassék
ezeknek, különös en az utóbbi tételnek részletes kidolgozására közgyűlésünk
óta megindított munkálatai nkat becses figyeimében részesíteni, s a magas
kormány által a tanítóképző-intézetek számára, esetleg újonnan kiadandó
tanterv és részletes utasítás alapjául venni.

Az 1868. XXXVIII. törvényczikk alapján szervezett tanítóképzésünk
kora immár meghaladta a két évtizedet, a mi bizonyára elég hosszú idő arra,
hogy valamely tanügyi rendszernek előnyei és hibái kitünjenek. .

Tanítóképzésünk alapjában helyes, a mit leginkább bizonyít az általa
elért eredmény. Tanítóképző intézetcink 1868 óta képzett, művelt tanítói
kart neveltek fel, a mely az ujabb paedagogiai elvek alapján általában buzgón
fáradozik hivatásának betöltésén : a felvilágosodásnak, a közerkölcsiségnek,
a nemzeti érzületnek terjesztésén és megerősítésén. Ezen tanítói nemzedék-
nek lényeges szerepe van abban, hogyanépiskolai ügy, daczára a kedvezőtlen
viszonyoknak, fokozatosan előrehaladt, s ma már sok helyen a virágzás bizo-
nyos fokát érte el.
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Legyen-e a felvételi vizsgálat általánosan kötelező P És ha igen, mik)
legyenek a vizsgálat előfeltételei és követelményei azokra nézve, a kik tör-
vény által előirt bizonyítványt hoznak, s a kik magán úton készülnek?ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Habár a tanítóképzés által elért siker a jelenlegi rendszer fentart ása
mellett szól, mégis a húsz évi tapasztalat tanítóképzésünknek több lényeges
hibáját büntette ki, a melyek ez ügy szabad fejlődését és a mélyebbre ható
működést gátolják, s a melyeknek megjavítása ma már igen érezhető szükség
gyanánt lép fel. Ilyen hiányok a tanítóképzés minden ágában mutatkoznak
ugyan, úgymint annak felügyeletében, adminisztrácziójában, személyzeti
ügyeiben, mégis legéletbevágóbbaknak tartjuk a tanügyi ezervezetben rejlő-
ket, mert ezek adják meg a müködés szellemet és irányát. 'I'anítőképzőink
tetemes része még mindig három évfolyanni lévén, tanítóink közül számosan
kellő képzettség nélkül nyerriek old evelet. De a négy évfolyanira berendezett
állami és felekezeti intézeteknek .is meg van azon alaphibája, hogy nem
nyujtanak a esélnak teljesen megfelelő paedagogiai szakképzettséget, külő-
nösen a gyakorlati kiképzés sok kivanni valót hagy fenn; s általában nincs
oly részletes tantervünk, a mely a tanároknak oktatói és nevelői eljárásukban
biztos űtmutatöul szolgálna; a felvétel és tanképesités nincsen úgy sza-
bályozva, hogya tanítói kiképzés iránt jogosan támasztható követelmények
kielégítésére elegendő biztosítékot nyujthatnának ; a tanári testületek
nincsenek kellőképen szervezve. Az elősorolt ügyek rendezésétől várjuk
különösen, hogyatanítóképzés gyakorlatibb, az oktatás az egyes intézetekben
egyöntetűbb, a tanárkarok működése egységesebb legyen. Szóval azt kiván-
juk, hogy tanítóképző - intézeteink mindazon feltételekkel és eszközökkel
elláttassanak, a melyek azokat a miniszteri tantervben kitűzött magasztos
czélok elérésére képesitik.

Tekintve tehát azt, hogy a fent megjelölt hiányok tanítóképzésünk
legfontosabb ügyeire vonatkoznak, a melyekről véleményt mondani a tanító-
képző tanárok, mint szakférfiak, testületének első rendű feladata; tekintve az
ezen ügyek közötti szeros viszonyt, a melynél fogva egymástól el nem választ-
hatok és külön nem tárgyalhatók: a közgyftlés a választmány határozata
alapján a következő tételeket vette fel tanácskozás tárgyául.

I I . A ta n te rv m ód o s ítá sá t il le tő le g .

Helyes-e a tanítóképzésben az ált,alános és szakképzés között jelenleg
fenálló viszony? Nem volna-e czélszerü a tantervet úgy átalakítani, hogya
szeros értelemben vett általános kiképzés az első három évfolyamban befejez-
tessék .és a negyedik évfolyam csak a szorosabb értelemben vett szak-
műveltség kifejtésére fordíttatnék s az egyes tantárgyakkal a növendékek
legfeljebb az elemi iskolai módszer részletes kidolgozása szempontjából
foglalkoznának?

Ill. A gyak o r la t i k ik ép z é s t és a g y ak o r ló isk o lá t il le tő le g .

Mikép volna a gyakorlo iskola szervezete átalakítandó, hogya tanító-
képzés czéljainak megfelelőbb legyen.



3YXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

IV .ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA. f t tanítóképesítő vizsgálatokat illetőleg.

Miként volna a tanítóképesítö vizsgálat módosítandó és czélnak meg-
felelőbbé teendő?

Habár a választmány tételül nem tűzte ki, a közgyülés tárgyalta még
a tanárok anyag! ügyeit is. Ugyanis:

Tanítóképző intézetcink működését mindig nagy mértékben hátráltatta
a tanári testületek czélszerűtleu szervezete és a tanárok kedvezőtlen anyagi
helyzete. N agyméltóságod bölcsesége és fenkölt gondolkozása folytán utóbbi
tekintetben a viszonyok örvendetesen javultak ugyan, de még mindig több
hiány észlelhetö, a melyeknek fenmaradása, mint eddig káros volt, úgy
ezentúl is az lenne a tanítóképzés ügyére; sőt az újonnan létesitendő refor-
mok a tanári testületekre nagyobb terheket róván, aczél és az eszközök, a
tanulmányi és személyi ügyek közötti ellentét még növekednék. Ez volt az
oka, hogy midőn, a közgyülés a, tanító képzés tantervére. s egyéb ügyeire
nézve czélszerű újításokat hozott javuslatba, egyszersmind szükségesnek látta
a tanítóképző tanárok kari szervezetéről és anyagi ügyeiben tapasztalható
hiányohól is véleményt mondani, Ezen ügyekről a közgyűlés a II. és IlI.
tétellel kapcsolatban tanácskozott ugyan és hozott határozatokat, mindazáltal
abban állapodott meg, .hogy azok külön folyamodványban terjesztcndők fel a
magas miuiszteriumhoz,

Emlékiratunk tehát magában foglalja a felvételre, a tanterv módosítá-
sára, a gyakorlati kiképzésre és t.anítóképesítő vizsgálatra vonatkozó hatá-
rozatokat ps azok megokolásait ;

egy külön ide csatolt iratban pedig elő vannak adva a tanári karok
szervezetéről, a tanárok kinevezéséről, az anyagi ügyekről hozott határozatok
és azok megokolásai.

1*RQPONMLKJIHGFEDCBA

1 . T é t e l . A k é p ző - i n t é ze t e k b e v a ló fe lv é t e l é s a fe lv é t e l i v i z s g á l a t o k .

A tételnek behato megvitatása után a közgyűlés erre nézve a következő
határozatokat hozta:

1. A tanítóképzés seinvonalanak emelése szempontjábel a tanító kép-
zőkbe való felvétel szigorúbb korlátok közé szorítandó és az eljárás részle-
tesen szabélyozandö.

2, A férfitanítóképzőkbe legalább a polgári iskola IV. osztályát, a felső
népiskolát, vagy a középiskola (gymnasium s reáliskola) IV. osztályát végzett
s arról hiteles bizonyítványt felmutató, magyaruL tudó növendékek veen-
dők fel.

3. A hiteles bizonyítványok törvényes értékére való tekintetből a fel-
vételi vizsgálatok mellőzendők s a tanítóképzés sajátIagos czéljainál fogva
csak a zenei hallásra és testi épségre nézve vizsgálandók meg a tanulök.

4. A rendes iskolai oktatást bármiféle okból megkerülő magántanulók
semmi esetre sem vehetők fel addig a képzőkbe, míg az ilyenek megfelelő
forumole előtt a polgári vagy középiskolákban a hiányzó osztályokból rendes
osztályvizsgálatot nem tettek. '

5. A férfi-tanítóképzők T. osztályába a 15 évesnél fiatalabb, de a 18
évesnél idősebb tanulók nem vehetők fel.
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6. A tanítónőképző intézetekre nézve az 1887. évi 8304. sz. miniszteri
rendelettel szabályozott felvételi feltétel és vizsgálati eljárás fentartandó.

7. Intéztessék felterjesztés a vallas- és közoktatásügyi miniszter úrhoz,
hogy az állami felsőbb leányiskoláknak 1887. évi 28.999. sz. a. kelt szarvezete
és az ahhoz csatolt miniszteri felsőbb rendelet reviziö alá vétessék '3 ha e kap-
csolat fentartása mégis' okvetetlenül szükségesnek mutatkoznék, a szabály-
zat biztosabb megállapításánál adassék alkalom a tanítöképző-íntézeti tanárok
országos egyesületének véleménye előterjesztésére.

8. Az egyik tanítóképzőből a másikba, ha tantervök teljesen egybevág,
az átlépés minden nehé7.ség nélkül megtörténhetik. De az oly felekezeti
tanítóképzők alsóbb osztályából, melyek nem négy évfolyaműak, az állami
képző felsőbb osztályába lépni akaro növendék az alsóbb osztályokban általa
nem tanult tantárgyakból felvételi vizsgálatot tesz.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

,

Ezen határozatok hozatalára a következő okok indították a
közgyülést :RQPONMLKJIHGFEDCBA

a j Az 1868-ik évi XXXVIII. t.-czikk 86. §-a ésaz 1887. évben 28.999.
sz. a. kibocsátott miniszteri felsőbb rendelet intézkednek a felvételre vonat-
kozölag és megállapítják, hogy: "az elemi tanító kép ezd ébe felvétetik minden
oly ép testű növendék, ki a Lő-ik évet és leánynövendék, ki 14-ik é v é t már
meghaladta s a magyal' nyelv-, számvetés-, földrajz- és történelemben leg-
alább annyi jártassággal bír, a mennyit a gymnasium, real vagy polgári
iskola négy alsó osztályában tanítanak. A belépni kivánó növendék erről
va~y nyilvános iskolai bizonyítványt köteles előmutatni vagy felvételi vizs-
gálatnak kell magát alávetnie. A leánynövendékek kivétel nélkül felvételi
vizsgálatot tesznek. Korát mindenki keresztlevéllel, testi épségét orvosi bizo-
nyítványnyal kőteles igazolni." A törvénynek és rendeletnek ezen intézkedései
sok helyeset foglalnak ugyan magukban, de a tapasztalatok azt bizonyítják,
hogy nem kielégítők, több tekintetben kiegészítésre és módosításra szorul-
nak. A törvény és rendeletek intézkedéseinek hiányossága lehetővé tette azt,
hogy a legkülönbözőbb korú és képzettségű tanulök kerültek a tanítóképző
intézetekbe. Ugyanis nemcsak hogy legalább négyféle iskolából kapjuk
növendékeinket, u. m. a gymnasiumokból, reáliskolákból, polgári és felsőbb
népiskolákból, hanem felvételi vizsgálatútjáp bejutnak olyanok is, kik az
elemi népiskolának négy osztályát végezték. Eppen ilyen nagy különbségeket
találunk a korban is, a mennyiben a 15-ik évtől }j, 25-ig minden kerbeliek
együvé kerültek. Az idézett intézkedések hiányossága okozta azt is, hogy
testi hibában vagy gyengeségben szenvedő, minden zenei képesség nélküli,
tehát a tanítói hivatalra alkalmatlan egyének jutottak oklevélhez. V égre
megemlítjük azt is, hogy az egyes intézetekben a legkülönfélébb és sok eset-
ben nem helyes eljárások houosodtak meg a felvétel eszközlése körül. Az
elősorolt hiányok, a melyek a tanítóképzés egyöntetűségére és az elért ered-

. ményekre káros hatással vannak, szükségessé teszik a felvételi mődozatok
pontos körülirásat.']

1) L. Arányi Antal: "A felvételi vizsgálatokról S általában a felvételről" czímű
czikk:ét. Magyar Tanítóképző V. évf. !X. füzet.
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b ) A képzésnek mind egyöntetüsége, mind szinvonalának emelése
érdekében kivánatos, hogy a növendékek intézeteinkbe minél magasabb fokú,
s az eddiginél nagyobb képzettséggel jussanak be, vagy hogy ezen nagyobb
képzettséggel, a mi még czélszerűbb volna, maguk a tanítóképző intézetek
lássák el ar. ifjakat előkészítő osztályok felállítása által. A felvétel ügye
azon ban szorosan összefügg a tanítók anyagi helyzetével is, a mennyiben
ennek mostohasága a tanítóképzés eredményével szemben formálható köve-
telményekre is visszahat. A népoktatás állapotáról szóló XIX. miniszteri
jelentés ezerint a tanítói képzettség a tanítóképzésnek jelen viszonyai
között is magasabb fokon áll, mint a javadalmazások mértéke, a mi igen
káros viszonyokat és elégedetlen közszellemet szülhet a tanítói karban. Az
előadott körülmények egyrészt arra indítanak bennünket, hogy a legnagyobb
örömmel, a legmélyebb hálával vegyük tudomásul Nagyméltóságodnak a
tanítói fizetés javítása czéljából tett intézkedéseit. Másrészt éppen a jelen
kedvezőtlen viszonyok miatt egyelőre nem tartanánk czélszerűnek a képző-
intézeti felvételt a jelenleginél magasabb képzettséghez kötni ; azért kérjük,
hogy azon eljárás, melynél fogva a közép- vagy polgári' iskola negyedik,
illetve a felső népiskola harmadik osztályából vétetnek fel a növendékek,
továbbra is fentartassék. Némi javítását az előképzettség emelésének mégis
oly módon véljük eszközölhetni, hogy ezentúl mindenkit.ől, a ki felvételért
folyamodik, a négy közép- vagy' polgári iskolai, illetőleg a három felsőbb
népiskolai osztály teljes elvégzése megkivántassék s a ki ezen osztályokról
nyilvános bizonyítványt felmutatni nem képes, feltétlenül visszautasíttassék.
Ennek következtében a törvénynek, illetőleg a szabályrendeletnek azon
intézkedése elesik, hogy akik a megkövetelt képzettséget valamely nyilvénós
iskolában meg nem szerezték, megvizsgáltassanak. Szóba hozatott ugyan,
hogy kivétel nélkül minden folyamodó, vagy legalább azok, kik jó vagy
elégséges bizonyítványt hoznak, a közép- vagy polgári iskola négy osztályá-
nak, illetve a felső népiskola harmadik osztályának minden tárgyából
felvételi vizsgálatot tegyen. Szükségesnek látták ezt sokan egyrészt a tanító-
képzés szinvonalának emelése czéljából, másrészt azon okból, hogy a fel-
veendőnek felfogó, előadó és fogalmazó képessége megvizsgáltatván, a tanítói
pályára termettsége kitudható legyen. Azonban a közgyülés tekintetbe vette
azt, hogy: "a vizsgálat sikere még az elméleti tárgy akra nézve is nem
mindenkor tükrözi vissza azt, mit tud a vizsgázó; hanem sokkal inkább azt,
mennyire képes a jelölt egy rá nézve idegen légkörben magát feltalálni. Egy
bátor ifjú mindig többet mutat, mint egy talán sokkal jobb előkészültségű
szerény : arra nézve pedig, hogy erkölcsileg meg fog-e felelni a tanítói hiva-
tásnak, egyáltalán nem nyűjt tájékozást. Ez csak huzamosabb megismerés
alapján itélhető meg. Ennélfogva egy vizsgálat a/tanítói pályára'- valóság-
nak zsinörmértéke nem lehet." 1) Tekintetbe vette továbbá a közgyűlés, hogy
a felvételi vizsgálat személyes érdekeknek pártolására alkalmat adhat, végre,
hogy a nyilvános bizonyítvány törvényes értéke tiszteletben tartandó. Mind-
ezen okok arra indították a közgyűlést, hogy a felvételi vizsgálatokat általá-
ban mellőzendőknek mondja ki.

') L. Somogyi Géza: "A felvételról és felvételi vizsgálatokról" czímü czikkét.
Magyar Tanítóképző V. évfolyam, VII. füzet.
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c ) A törvénynek azon intézkedése, hogy a folyamodo testi épségét
orvosi bizonyítványnyal igazolja, nem bizonyult elegendőnek, mert a bizo-
nyítványok - a folyamodó iránti csupa jó indulatböl, vagy alakiságból -
sokszor igen felületes vizsgálat alapján állíttatnak ki. "Nem egyszer történik
meg, hogy oly szembetűnő hibák sem jeleztetnek, a melyeket első tekintetre
bárki is észrevehet.'] Teljes biztosítékot tehát csak az nyujthat, ha az inté-
zeti orvos végzi a vizsgálatot.

d ) A jelenleg érvényes felvételi szabályzatok hiányosságánál fogva a
tanítóképző intézetekbe gyakran kerülnek oly növendékek, a kiknek nem
hogy minden zenei készültségük hiányzik, hanem a kiknek hallo szervük
alkotásánál fogva a zene és ének iránt semmi fogékonyságuk nincs. Az
ilyenek egyrészt a többiek zenei előhaladását hátráltatják, másrészt a
kiképeztetésükre fordított nagy idő mellett sem viszik annyira, hogy az
elemi iskolában az éneket oktathatnák. Szükségesnek tartjuk, hogy mivel a
tanítóképesités kivétel nélkül minden jelöltnél a zenére és énekre is kiterjed,
minden belépő legalább .némi garancziát nyujtson ahhoz, hogy a tanterv
által megkövetelt eredményt vele el lehet érni. Mély tisztelettel kérjük
tehát, hogy mindeu tanítóképző intézebre alkalmaztassék az 1880-ik évben
6945. sz. a. a budai állami elemi tanítöképző intézet számára kibocsájtott
miniszteri felsőbb rendelet, amelyben jóváhagyatik, hogya" tanítöképez-
débe felveendő növendékek ének- és zenei ismereteikből az ahhoz való
képességeik megitélhetése végett megpróbáltassanak".

e ) Abból a szempontból, hogy a nem magyar ajkú népiskolákban a
magyar nyelv oktatásának eredménye fokoztaseék, szükségesnek tartjuk,
hogya tanítóképző intézetekbe csak magyarul tudó növendékeket vétes-
senek fel.FEDCBA

D Mivel a 15 évesnél ifjabb növendékek a képző-intézeti tantárgyakat
úgy, mint kellene, általában nem képesek felfogni; azért az ilyeneknek fel-
vétele mellőzendő; de épen úgy elutasitandők a 18 évesnél idősebbek is,
mivel ezek nehezen, vagy éppen nem szokják meg az iskolai fegyelmet, s azon-
kivűl serdülő ifjakkal együttlétük azoknak erkölcsét, gondolkozásmódját
károsan befolyásolja, ezért az ilyenek felvétele a közszellemet megrontja.

g ) A tanítóuőképző intézetekre nézve jelenleg érvényes szabályzatot,
a mely ezen intézetekbe lépni óhajtóktól a felvételi vizsgálatol. általánosan
megköveteli, továbbra is fentartandónak tartjuk. Ezen javaslattételre azon
ismeretes tény késztet, hogy nőink társadalmi okokból ésZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAL L rendelkezésükre
álló szakpályák elégtelensége miatt nagy mértékben özönlenek f t tanító-
női pályára. Szükségesnek mutatkozik tehát a tényleg létező túltermelésnek
megszüntetése végett e pályára való lépés elé némi akadályokat gördíteni.
Van azonban az ujabb rendeletek között egy, a melyet czélszerűtlenségénél
fogva módosítandónaK vélünk.

Az 1887. évi 28.999. sz. a. kibocsátott miniszteri felsőbb rendelet meg-
engedi, hogy a felsőbb leányiskolák növendékei, .ha a 16-ik életévőket betöl-
tötték és testileg is alkalmasok a tanitói pályára, a felsőbb leányiskolaYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAV I .

osztályának bizonyítványa alapján az elemi iskolai tanítónőképezde lIT . osz-
tályába felvételi vizsgálat nélkül vétethessének fel." A rendelet tovább úgy

') L. Csepreghy Endre: "A tanító- és tanítönöképző intézetekbe való felvétel
és a felvételi vizsgálatok" czímü czikkét. Magyar Tanítóképző IX. füzet. V. évfolyam.
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') L. Kozma Ferencz : "A "elvétel és a felvételi vizsgálatok" czimű czikkét.
Magyar Tanítóképző. V. évf. VlI. füzet. 409. 1.

intézkedik, hogya felsőbb leányiskolák VI. osztályában e czélból a nevelés-
és oktatástan, mint rendkivüli tantárgy, fog taníttatni. Komoly aggodalmakat
táplálunk, hogy ez intézkedések, ha széles alapon alkalmaztatnak, több tekin-
tetben zavarni fogják tanítöképzésünket ; tartunk tőle, hogy a kétféle intézet
között megosztott képzés nemcsak hézagos lesz, hanem előreláthatólag. kon-
troverziakra is vezet. Először is nem tartjuk indokoltnak, hogy míg egyfelől
szigorú intézkedések történnek arraRQPONMLKJIHGFEDCBAn é zv e , hogy a növendékeknek az első
osztályba való felvétele korlétoztassék, addig lehetővé tétetik, hogy a felsőbb
osztályokban korlátlanul növekedjék a nőtanító növendék száma. De tanügyi
szempontból is kifogásolható ez intézkedés. Tekintetbe veendő ugyanis, hogy
míg a tanítöuő-képzőkben a lélek- és mődszertan heti 6 órán -át taníttatnak,
addig a felsőbb leányiskolákban e tárgyakra mindössze heti 3 óra fordittatik.
Nincs tehát biztositva, hogy a felsőbb leányiskolai tanulök a tauitönö-képző
igényeinek megfelelő paedagogiai kiképeztetésben részesülnek. Annyival
inkább megokolt ezen aggodalmunk, inert az sincs biztositva, hogy a felsőbb
leányiskolákban a neveléstani tárgyakat oly paedagogus adja elő, a ki a lélek-
tanban. az elemi mődszertanban sannak gyak;orlati vonatkozásaiban teljes
szakszerüségge! mozoghat. A gyakorlati kiképzésről, a mely ll- tanítónó-képző
intézetek második osztályában megkezdődik, a felsőbb leányiskolákban úgy
gondoskodnak, hogya tanulők koronkérit valamely elemi iskolába ellátogat-
nak s az ottani tapasztalatokról jegyzeteket készítenek és birálat alá terjesz-
tenek. Ez az eljárás távolról sem hozhatja létre azon eredményt, a mely a
tanítönö-képsökben agyakorló iskolák r e n d s ze r e s látogatása által elérhető.
A tanítóképző intézetek számára kiadott tantervalapelvül tűzi ki azt, hogy
a képző-intézeti tanítás az elemi iskolai oktatás előképe legyen; ennek a fel-
adatnak nem felelhet meg a felsőbb leányiskola, a maga eltérő irányánál fogva.

Különben is a felsőbb leányiskolák V. és VI. osztályainak tanterve és .
mődszere egészen más, mint a tanítónő-képzök I. és ll. osztályainak. Ugyanis
a felsőbb leányiskola V. és VI. osztályának .czélja, hogy betetőzze a négy
polgári iskolákban nyert általános kiképzést, a tanítönő-képzők 1. és II. osz-
tálya pedig alapvető jellegű úgy az általános, mint a szakképzést illetőleg.
Mások a tantárgyak ott, mint itt, s a mi nemkevésbbé fontos, más a mridszer
is. Ezen okok alapjáu alázattal kérjük határozataink 7 -ik pontjának kegyes
tekintetbe vébelét, illetőleg elfogadását. t) ;'FEDCBA

. l i) Határozataink 8-ik pontja, a mely egyik képzöintézetből a másikba
való átlépését óhajtja szabályozni, magában foglalja a megokolást is, ezért
annak fejtegetését szükségesnek nem t~rtjuk.

I I . T é t e l . A t a n t e r v m ó d o s í t á s a .

E tételre vonatkozólag a közgyülés határozataiként a követ-
kező pontokat bátorkodunk alázattal felterjeszteni:

1. A tanterv módosításának alapjául fogadtassék el az 1882. évben
3.998. sz. a. a négy osztályú tanítóképző-intézetek számára kiadott miniszteri
tanterv.
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2. A tanítóképző intézetek négy évfolyamúak legyenek, illetőleg :1

három évfolyamúak négy évfolyamúakká tétessenek.
3. Helyes a tanterv azon alapfelfogása, hogy tanítóképző intézeteinh

általánosan képző és szakintézetekZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAj de lényeges hibája ~ tantervnek, lrogy
benne az általános és szakképzés között levő viszony nincs helyesen, szaba-
tosan megállapítva. .

Szükséges, hogy az általános képzés mellett a szakképzés fokozatosan
nagyobb tért nyerj en, s az általános míveltségre tartozó tárgyak tanítása a
3-ik évfolyamban lehetőleg befejeztessék s a 4-ik évfolyam túlnyomóan, az
eddiginél nagyobb mértékben fordíttessék a gyakorlati és szakképzésre.
A 4-ik évfolyamban a növendékek az általános míveltséget czélzó tantár-
gyakkal az ismétlések és az elemi iskolai módszer szempontjából foglal-
kozzanak.

A tanítóképző-intézeti oktatásnél , az általános míveltséget czélzó tan-
tárgyak tanítása a paedagogiai szakképzés szolgálatában álljon.

4. Az ~gyes tantárgyak terve részletesebben kidolgozandó, mint a most
érvényes tantervben van.

Az egyes tantárgyakból az anyag megállapítása legyen tekintettel :
a tanítóképzők általános emberi és specziális hazafias és paedagogiai czél- '
jaira j nem az ismeretek sokaságára, hanem azok képző voltára és gyakorlati
alkalmazhatóságára, az elemi és ismétlő iskolák tantervére, a tanítók társa-
dalmi feladatára, a növendékek előképzettségére, a gyakorlati kiképzésre,
a képesítő vizsgálat követelményeire s arra, hogyalapúl és buzdítöul szolgál-
jon a tanítók további önképzés ére.

A hittani, az elméleti és gyakorlati paedagogiai órák száma szaporítandó .
.A magyar nyelvre az eddiginél több óra veendő fel. Azon heti órák száma,
melyeknél a tanár is jelen van, 33-nál magasabbra nem emelhető.

Figyelembe veendő továbbá, hogy minden képzőben az illető környék
nemzetiségi viszonyai ezerint a magyar nyelven kivül egy más hazai nyelv,
a magyar vidékeken levő tanító- s általában a tanitőnőképző intézetekben a
néntet nyelv rendes tantárgyként tanítandó. A történelem, mint művelődés-:
történet, taníttassék. A földrajz a Ill. osztályban is tanítandő. Altalában a
gyakorlati tárgyakra, mint a zenére, énekre, szépirasra, rajzra különös gond
fordítandó. A speczialis házi ipar, mint ilyen törlendő és helyette a kézügyes-
séget fejlesztő kézimunka alkalmazandó. A zene- és énekórák száma a kán-
torképzésre való tekintettel szaporítandó.

5. A tanító- és tanítónőképző intézetek tanterve lehetőleg egyforma
legyen.

6. A rendes tanárok létszáma emeltessék, a segédtanári állás szüntettes-
sék meg s a helyett három évig tartó helyettes tanárság hozassék be j rendes
tanárokul a nők is alkahnaztassanak; a gyakorlati tárgyak, mint a rajz-,
ének-, zene- és testgyakorlás tanárai, rendes tanári ranggal és fizetéssel láttas-
sanak el.

E tételek megokolásáúl a következőket bátorkodunk előter-
jeszteni :

A magas kormányt az állami tanító- és tanítónőképző intézetek
négy évfolyamúvá tételére nyilván azon körülmény indította, hogya tanító-
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növendékek a mai előkészült ség mellett háromRQPONMLKJIHGFEDCBAé v alatt nem sajátíthatják el
a szükséges képzettséget. 'I'anitoképzöinknek jelentékeny része azonban,
mintegy 25, még mindig három évfolyamú lévén, mély tisztelettel kérjük a,
magas kormányt, kegyeskedjék bölcs belátása szerint a rendelkezésére álló
eszközökkel, esetleg állami segély nyujtásával odabatni, hogy ezen három
évfolyamú intézetek minél előbb négy folyamra rendeztessenek be.

Az 1855-ben szervezett és két évfolyammal felállított tanítóképzők
tanterve nem kivánt egyebet, mint leginkább az olvasókönyv alapján az
elemi iskolai tananyag módszeres feldolgozását.; csak a paedagogiából, mint
szaktárgyból, a rajzból. de különös en a zenéből kivantatott a népiskolaitril
eltérő, illetve magasabb képzettség. 1868-ig tehát nehány jobban szervezett
pretestans intézet kivételével a tanítóképzők csak gyakorlatilag képezték az
ifjakat, elméleti és általános műveltséget alig nyujtottak.")

Az 1868-ik évi 38-ik törvénycsikk magasabb czélokat tűzött ki a nép-
iskoláknak s a megalkotott népoktató rendszernek sikere csak azon esetben
volt várható, ha az iskolákban alaposan művelt tanítók oktatnak. Az állami
tanítöképzők számára 1869-ben kiadott miniszteri tanterv ezt a kivánalmat
tartotta szem előtt, midőn a három évfolyam számára, a latint és görögöt
kivéve, habár kisebb terjedelemben felvette mindazon tantárgyakat, a melyek
a középiskolákban is az általános míveltség kifejtésére szükségeseknek tar-
tattak. Ez anyag több volt, mint a mennyit a három évfolyamos tanítóképző
intézetek könnyen feldolgozhattak volna, mihez járult még az is, hogy akkor
a tanítóképző intézetekbe még különbözőbb képzettségü és selejtesebb elemek _FEDCBAJ

kerültek, mint most, Ezek az itt röviden érintett eszmei és gyakorlati körül- C A
mények okozták, hogy tanítóképzőink erőinek javarészét az általános mívelt-
ség kifejtésére, illetőleg az ezt czélzó tárgyak oktatása fOlSlaltale ; a paeda-
gogia csak szerényen vonta meg magát a többi tárgyak mellett; a zene, rajz
és egyéb gyakorlati tárgyak kelleténél kisebb bérre szorultak. A tanítói gya-
korlat czeljából állíttattak fel ugyan az intézetekkel kapcsolato san gyakorlo
iskolák, de ezekben a növendékek számba vehető gyakorlatot nem szereztek.
A törvény (102. §.) és a miniszteri tanterv is a gyakorlat teljesebb .megszer-
zését valamely népiskolában az abituriens növendékekre bizta. Ez az intéz-
kedés azonban a gyakorlati életben annyi nehézségekbe ütközött, hogy soha-
sem vétetett szigorúan, sőt végrehajtása éppen a tanítók helyes gyakorlati
kiképzése és anyagi helyzetének érdekében nem volt hivanatos. 2)

Az általános míveltségre szolgáló tantárgyak okozta tűlterheléssel és a
gyakorlati kiképzés majdnem teljes hiányával kellett tanítóképzőinknek az
első tíz éven. át küzdenie. A magas miniszterium segítni óhajtván a bajokon,
a tantervet két- sőt háromízben vette revízió alá. Az 1-ső átdolgozás történt
1877 -ben, a 2-dik 79-ben, a 3-dik s jelenleg is érvényben lévő tanterv a tanító-
nőképzök számára 1881-ben, a tanítóképzők számára 1882-ben adatott ki. 3)

Az új tanterv egyéb javítást alig tett, mintbogy az elébb három évre
összezsúfolt tantárgyakat négy évre szétosztotta. A miniszteriumnak szán-
déka az új tantervvel két irányban nyilvánult. Az egyik a túl ter hel é s

') "rranterv a pesti tanítóképezde 1. évfolyamára" . Tanodai Lapok 1855. évf.
pag. 227, 235, 243. .

2) L. Radó Vilmos: "A tanító-növendékek gyakorlati kiképzése" czimű ozik-
két. Magyar Tanítóképző V. évf. 3. füzet.

') L. Dániel Márton 1. Jelentése. 25. 1.
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m e g s z ü-uZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt e t é s s volt, a mi kitűnik az 1879. évi 16.014. sz. a. a budai
állami tanítóképző intézet igazgatóságához intézett rendelet következő tételé-
ből : oA tanulok tanulási órái a mostani túlterheltetés megszüntetése által
illő mértélrro fognak leszéllíttatni, tuinélfogva ők mind az elméleti tanulni
valókra. mind a gyakorJó iskolai gyakorlatokra elegendő időt fognak fordít-
hatni. " J) Kikötötte azonban a rendelet, hogy az-eddigi tanítási órák száma
mivel sem emelkedjék, ininek kővetkeztében a paedagogiai és gyakorlati órák
száma is alig lett több. A revízió másik czélja volt az elő kép zet t ség
j a v í tás a, a mi pedig a rendelet következő soraiból tünik ki: oTíz évi
tapasztalatom után arról győződtem meg, hogy az elemi banítoképezdében
levő ifjak nincsenek eléggé elkészülve arra, -hogy az eléjök szabott tanulni
valókban mindjart kezdetben kellő előmenetelt tehetnének, mely miatt a
tanároknak legalább is egy évi időt kell fordítani arra, hogy az ifjak a tanu-
lásba bevezettessenek és abban nyomósan haladhassanak elő: minél fogva
elhatároztam, hogy a budai áll. elemi férfitanítö-képezdében e L mostani 3 éves
tanfolyam elé egyel ő kés z í t ő osz tál Y t á I I í tok a végből, hogy az
intézetbe belépő ifjak' ezen előkészítő osztályban a tanulás helyes útjára
vezettessenek s az erre kővetkező három évi tanfolyam alatt elméletileg és
gyakorlatilag alaposan kiképeztessenek." 2)

Kitűnik ez idézetekből, de meg az 1881- és 82-ben kiadotttantervek-
ből, hogy a magas miniszteriumnak nem volt szándékában a tanítáképzésnek
leülönösen gyakorlati irányban való fejlesztése. Es az valóban nem is tör-
tént meg.

Tagadhatatlan, hogy állami tanítöképzőinknek négy évfolyamúvá tétele
nagybecsü reform volt. Igen sokat lendített a tanítóképzésen, nagy mérték-
ben emelte annak szíuvonalét; az egyes tantárgyakból adott kiképzés alapo-
sabb, biztosabb és maradandöbb értékű lett. Elismerésre méltó kővetkez-
ménye ez intézkedésnek az lett, hogy tanítóink az egyes tantárgyakból
nagyobb készültséggel léphettek pályájukra s általában oly szép .ismeretekre
és müveltségre tettek szert, hogy a társadalmi és közélet terén mindazon
jogok gyakorlására igényt nyertek, a melyek művelt embert általában meg-
illetnek. Azonban tanítóink kiképeztetését éppen pályájuk szempontjaból nem
tarthat juk tökéletesnek. A tanítóképző intézeteinkből kilépő ifjaknél a tel-
jesebb általános képzettség mellett hiányzik az ismeretanyagnak gyakorlati
felfogása és a készség annak az oktatáshan való felhasználására. Nem jogosu-
latlan a panasz, hogya tanítóképzőkből kikérült ifjaknak nincs annyi ügyes-
sége az oktatásban éf\ a nevelésben, mint a meanyit egy kezdő tanító töl is
meg kell kivánni .. A tanítandó anyag megválasztásában nem találják el a kellő
mértéket, vagy sokat vagy keveset tanítanak, nem tudnak eléggé leszállani
a gyermek értelmi fokához ; nevelői eljárásuk sok kivánni valót hagy fenn,
tanítói mödszerüknek a mellett, hogy nem elég biztos, egyik hiánya az, hogy
nem szegődtetik úgy, mint kellene, a nevelés szolgálatába.

Tévedés volna tanítóképzőinktől azt kivanni, hogy tökéletes tanítókat
neveljenek; ez ép úgy lehetetlen, minthogy többi szakiskoláink sem nyujt-

,) L. Gyertyánffy István: "A budapesbF'á.ll. elemi és polgári iskolai tanító-
képző intézet mult ja és jelene." 60. l.

') L. Gyertyánffy István: "A budapesti áll. elemi és polgári iskolai tanító-
képző intézet mult ja és jelene." 60. L
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hatnak kész gazdakat, munkavezetőket, iparosokat, kereskedőket ; mindazou-
által szükeéges, hogy tanitöképzöinlr, az eddiginél több és biztosabb gyakor-
lati képzettséggel bocsássák magasztos, de nehéz hivatásukra növendékeiket.

A jelzett körülmények kétségtelenné teszik, hogya mennyiben a tanító-
képző intézetek tanterve módosíttatni fog, ennek gyak o r 1a ti irá n y ban
kell történnie. Erre pedig elérkezett az idő, inert a hiánya tiz vagy helye-
sebben, a húsz évi tapasztalat alatt nyilvánvalóvá és következményeinél fogva
igen érezhető-vé vált. Sürgetővé teszik különösen a kőzel multban létesített,
valamint a jövőben várható reformok népoktatásunk terén, de kényszerít
bennünket tanítóképzésünk emelésére ali a körülmény is, hogy az ország
ipari, kereskedelmi és gazdasági életének fejlődésével a nép oktatási ügynek
lépést kell tartani.

Habár a külföldön itt-ott, mint SvájclIban mozgalom indult meg, sőt
hazánkban is hallhatók néha nézetek, hogy a tanítóképző intézet ne legyen
más mint szakiskola, s ne nyújtson mást mint szakképzettségét, s a kellő
általános képzettség megadását a középiekolakra bizza, mindamellett még ali
ezt sürgetőI. is megengedik azt, hogy a jelen viszonyok között ez az elv még
keresztül nem vihető. A tanítói hivatal, habár annak magasztosságát ma
már általában elvileg elismerik, még nem díjaztatik annyira. és a társadalmi-
politikai életben még t ény 1 e g nem örvend oly tekintélynek, hogya tanító-
képző intézet a középiskolakat elvégzett ifjakból toborozhatná növendékeit.
Az a módja tehát a képzésnek, hogy a tanítóképző intézetek tisztán a szak-
müveltséget nyujtsák az általános kiképzés teljes elhagyásával, gyakorlatilag
kivihetetlen. A külföldi intézetek sincsenek ezen rendszer ezerint berendezve;
az a körülmény pedig, hogy hazánknak több helyén a tanítóképző intézet
a gymnasiumnak függeléke, sőt néhol a tanítói növendékek a középiskolaí
tanulókkal együtt hallgatják a tantárgyakat, éppen nem bizonyít az emlitett
rendszer mellett, sőt inkább ellene, mert tapasztalat szerint ezen viszony mel-
let a tanítóképző intézetnek alárendelt szerepe van s az ellen iskolákból ki-
került ifjak tanítói képzettsége esélnak nem megfelelő és hiányos.

De elvi szempontból is sok előnynyel jár az, hogy ugyanazon intézet
számára legyen fentartva az általános és szakképzés megadása. Vegyük csak
el az általános miveltség megadását tanítóképzőinktől, megszünik a most-
létező szeros kapocs az általános és szakképzés között, minek pedig több
tekintetben nagy hasznát tapasztaljuk. Nem lehet figyelmen kivűl hagyni azt
sem, hogy a tanítói pályára ifjainkat nemcsak oktatni, hanem nevelni is kell.

Egyszóval leülönösen gyakorlati szempontokból nem tartanők czél-
szerünek a rendszer-változtatást, sőt tanítóképzésünk . oly irányban való fej-
lesztését sem, a mely csakis a kőzépiskolai oktatással igyekeznék azt szoros
kapcsolatba hozni, s a képzés kezdetét mindinkább a középiskola végére
terelni. A jelenlegi rendszernek fentartását javasoljuk. de kivénjuk annak
javítását és tovább fejlesztését. A következökben bátorkodunk a főbb hiányo-
kat feltárni és azok orvoslására felterjesztett javaslatainkat részlétezni.YXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A z á lta lá n o s és sz a k k ép z é s v isz o n y a . Fontos dolog az, hogy az ifjakat
tanítóképzőinkben bizonyos ismeretkészlettel lássuk el, amely ismeretanyag-
nak jóval magasabb szinvonalon kell állania a népiskoláinál mind a mi a
mennyiséget, mind a mi a ininőséget illeti. Csak az válogathat ja. ki az isme-



12zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

retek kÖí\űl a fontosab, a ki a kevésbbé fontosakat is ismeri. De éppen azért,
bogy a tanító a népiskolai tananyagot biztosan kezelhesse, szükséges, hogy
világosan rendezett, a legfőbb tudományos fogalmak szerint osztályozott
ismerettömeggel rendelkezzék. Teljesen igaz az, a mit korunknak s hazánknak
egyik legnagyobb államférfia mondott, hogy mig a népiskolai oktatásban nem
szabad tudományos rendszert követni, addig a t_anítóképzésnek feladata, hogy
a tanítóval az elemi ismereteket a tudomány világánál fogassa fel. Ezt léte-
síteni az á 1 tal á nos Ir é p z é s nek feladata.

A meanyire szükséges az, hogya tanító a népiskolánál szélesebb körü
és magasabb szempontok ezerint rendezett ismeretekkel lépjen az iskolába,
ép oly fontos, hogy tudjon a gyermek ismeretköréhez leereszkedni, azon
ismereteket, a melyek értelmi, érzelmi s általában lelki fejlettségének meg-
felelnek, kiválogatni; hogy azt a módot, a melylyel valamely ismeretet a
gyermekben legkönnyebben, a legtermészetesebben származtatui lehet és kell,
ismerje és biztos kézzel keresztül vinni képes legyen; tudja még a tanító
a nála tudományos szempontok szerint osztályozott fogalmak rendszerét szé t-
bontani s közöttük psychologiai vagyis oly rendet létesíteni, a mely a gyer-
meki ismeretkör természetes tágulásának, a lelki tehetségek szerves össze-
hatásának, fokozatos fejlődésének megfelel: "egyszóval tudja a szaktudo-
mányt iskolai tudománynyá átváltoztatni." (Regéczy). V égre ismerje, értse a
gyermeki élet kedélymozgalmait, hogy tudjon azok szivére hatni, akaratjukat
nemes irányba terelni. Ezt megadni asz a k kép z é s van hivatva.

Tanítóképzésünknek gondoskodnia kell, hogyatanítónövendékek úgy
az egyik, mint a másik irányban megszerezzék a kellő készültséget, Az álta-
lános és szakműveltség között egyensúlynak kell lennie, mert bármelyik
hanyagoltatik el, az a már tényleg hivataloskodó tanítók működésén az
önképzés által nehezen kiköszörülhető csorbát ejt.

Igaz ugyan, hogy - a mint lej ebb lesz alkalmunk kifejteni - a tanító-
képzőkben minden tantárgy tanításánál lehet, sőt kell (jobban mondva :
kellene) a szakképzést előmozdítani; mégis azon tantárgy, a mely, szorosabb
értelemben véve, a tanítóképzőknek a szakjeUeget megadja ésa szakképzett-
séget szolgálja, a neveléstan. Ez okból e tárgyat tanítóképzőinkben első-
rangu fontosság illeti, a ininek az órák számában kifejezésre kell jutni.
Lássuk, hogyan állunk e tekintetben? A jelenleg érvényes tantervben a
négy évfolyam heti óráinak száma kitesz l07-et, a miből az elméleti és
gyakorlati neveléstaura mindössze csak 15 óra esik. Ez valóban kevés abboz,
bogy czélt lebessen érni, bogy tanítóink a népiskolai nevelés és oktatás möd-
szerét úgy elméletileg, mint gyakorlatilag elsajátítsák. Hogy az általános
képzés mellett a paedagogiai kiképzésre jelenleg fordított idő aránytalanul
csekély, sok tekintetben ennek kell tulajdonítanunk azt a már: említett bajt,
bogy a tanítóképző intézetekből kikenülő ifjak el vannak ugyan telve az
elméleti ismeretek szülte túlzott öntudattal, de a módszernek lényegéig nem
hatolhatvan el, könnyen modorosságba esnek, a melytől nebezen tudnak
szabadulni. Emeb~ti kell tebát az ifjak paedagogiai képzettségét tanítókép-
zőinkben, és pedig első sorban a p a ed a g o g i a i ó r á k sz á mán a k
szaporítása által!

~ Azon alap, a melyen a szoros értelemben vett szakképzettségnek épülnie
kell, az általános műveltség, a mennyiben ez készíti elő amazt. Tanítóképző
intézeteinlebe lépő ifjak rendesen nem képesek az elvontabb és mélyebb gon-
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dollrozast igénylő p.iedagogiai tárgyakat teljesen felfogni, csak lassanként, el:!.

általános miveltségre szolgáló t~írgyak tanulása kőzben szerzik meg elihez az
értelmi erőt; sőt nem alaptalari sokaknak azon véleménye, hogy a részletes
mődszertant és a gyakorlati tanítást, ha velük tökéletesen czélt akarunk érni,
csak a tárgyismeret teljes befejezése után kellene tanítanunk. Ha csupán
ebből a szempontból tekintenénk a dolgot, legczélszerübben úgy járnánk el,
hogy a növendékeknek a szakképzést az általános kiképzés teljes befejezése
után adnók meg. Azonban a szakképzésnek az általános képzés felé való
helyezése, mintegy ahhoz adása igen elhibázott lépés volna, mert megszünnék
ezáltal az általános és szakképzés közöbti szeros kapocs. Az egyes tantárgyak
oktatása igen alkalmas arra, hogy a lélektani, logikai és mcthodikai ismere-
tek részint kibővíttessenek, részint a már tanult tételek jobban elmébe véses-
senek. Másrészt a p.aedagogia tanára az egyes tantárgyakból: nyelvtanból,
történelemból. mennyiségtanból, természettudományokból stb. merítvén pél-
dáit, nagyobb bizonyíto erővel alkalmazhatja azokat, ha még friss emlékezet-
ben vannak. Ezen kölcsönhatásnál fogva már az alsó évfolyamokban is taní-
tandok azok a paedagogiai tantárgy ak, a melyek könnyebben érthetők és
alapvető természetüek a későbbi paedagogiaitanulmányokra nézve; ilyenek
az emberi testtan és lélektan. A fent kifejtett szempont azonban mégis azt
teszi szükségessé, hogy a neveléstani órák száma osztályonként fokozatosan
növekedvén, a paedagogiai képzés a felsőbb folyamokban' mind nagyobb tért
foglaljon,ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAf t negyedik osztályban pedig túlnyomóvá tétessék. Természetesen
ép ily arányban kellene fogy ni felfelé az általános képzés szolgálatában álló
órák számának.RQPONMLKJIHGFEDCBAA z alsó három évfolyam súlypontja te~át az általános képzés,
a negyedik évfolyamé pedig a paedagogiai képzés volna.

Miniezberi tantervünkben is a paedagogiai órák számának fokozatos
emelkedése észlelhető. a mennyiben az 1. évfolyam számára 3, a II. számára 3,
a Ill. számára 4, a IV. számára pedig 5 van előirva. Elégtelennek kell tarta-
nunk a felsőbb évfolyam ezen 5 paedagogiai óráját.

'I'anítoképzésünknek lényeges hibája ugyanis az, hogy nincs gondos-
kodva elegendő tanítási gyakorlatról. Növendékeinket ellritjuk az egyes tan-
tárgyakból bő szakismerettel, de nem adunk elég utasítást azok felhasználá-
sára az elemi oktatásnál; a mödszertan tanítása alkalmával szabályokat
nyujtunk elméletileg, de nem gondoskodunk eléggé azoknak begyakorlásáról.
A kellő gyakorlat megszerzésére a harmadik évfolyam 1 és a negyedik
évfolyam 3 órája, a mely ezen czélra van lritüzve, korántsem elegendő.
A hiányon a negyedik évfolyam olynemü berendezése segítene, hogy az .ifjak
erejük és idejük legjavát. a szakképzésnek szentelhessék." 1) Vagyis legyen
a negyedik évfolyam gyakorlati -év. Ez a berendezés megfelelne az
1868. XXXVIII. 't.-czikk szellemének is, ~ mely a 102. §-ba'n próbaévet
szab meg.

A negyedik évfolyamnak gyakorlatib_bá tételére a következő határo-
zatot hozta: "Az általános míveltségre tartozó tárgyak tanítésa- a 3-ik
évfolyamban lehetőleg befejeztessék s a 4-ik évfolyam túlnyomóan, az eddigi-
nél nagyobb mértékben fordíttassék a gyakorlati és szakképzésre." Továbbá:

') Emericzy Géza: n A tanítóképzés reformja." A II. egyet. tanítőgyülés naplója.
273. 1.
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"A 4-ik évfolyambana növendékek az altalanos míveltséget czélzó tantár-
gyakkal az ismétlések és az elemi módszer szempontjábel foglalkozzanak"

Mivel ezen két tétel világosan megjelöli azon legfontosabb módosítások
alapelveit, a melyeket a közgyülés eszközölni javasol; továbbá a tanterv
részletes kidolgozása egy későbbi közgyülés teendőjelesz : ezért a javaslatok
értelmezéséből és részletezésétől tartőzkodunk , azoknak mintegy bővebb
megokolásául csupán azt hozzuk fel, hogy a jelenlegi tanterv mennyire osztja
szét az általános műveltségre szolgáJó tantárgyakat a négy évfolyamban.
Megjegyezzük, hogy csupán a hittant, magyar és német nyelvet,ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAf t törté-
nelmet -és földrajzot, amennyiségtant és természettudományi tárgyakat
vesszük számításba; a művészeti és gyakorlati tárgyaktói eltekintünk, ruert
azoknak természetüknél és fontosságuknal fogva közmegegyezés szerint a
negyedik évfolyamban is kell szerepelniök. Az említett tantárgyakból az első
évfolyamra esik 15, a másodikra 16, a harmadikra 16 és a negyedikre] 5.
Ebből látjuk, hogy a negyedik osztály ép úgy meg van rakva általános
műveltségre szolgáló tantárgyakkal, mint a többi évfolyamok. A negyedik
osztály végzi azt, a mit a többi osztályok; növendékeinket ott is nagy
mennyiségü tárgyismerettel halmozzuk el, s9t tényleg úgy áll a dolog, hogy
közel lévén a. képesítő vizsgálatok, a tantárgyak befejezhetésa végett a
növendékeknek még nagyobb munkat kell e tekintetben végezniök, mint
egyéb években. Különösen ennek kell tulajdonítanunk, hogy a negyedik
osztály szakképző jellege nem domboredik ki eléggé s a tanítói gyakorlat a
megillető jelentőségre és érvényre nem tud emelkedni.

A szakképzés szempontjából fontos azon. javasolt eljárás, hogy a
növendékek a negyedik évfolyamban az egyes tantárgyakat ismételjék és
azokkal az elemi mödszer szempontjából foglalkozzanak. Az ismétlő össze-
foglalás áttekintést nyujt a tárgyak összes 'anyaga felett; öntudatoaabbá,
biztosabbá teszi a tudást és megvilágí~ja ama kapcsokat, a melyek a tantár-
gyakat összefüzik; elősegíti tehát azt, hogy a tudás ezerves egészszé váljék.
A népiskolai tananyag legnehezebb és legfontosabb részletes modszertani
feldolgozása, a népiskolai tanuló, vezér- és segédkönyv-irodalomban való
tájékoztatás pedig utat mutat a magasabb szempontból elsajátított tanító-
képző intézeti ismeretanyagnak mikénti felhasználására nézve a népiskolai
oktatéenál : megjelöli a viszonyt az eszköz: az eddig elsajátított tudás és a
czél: a népiskolai tananyag között. Hogy jelenlegi tantervünk készítője előtt
is lebegtek ezek a szempontok, kitünik azon anyagból, a melyet a miniszberi
tanterv a ne~yedik osztály számára a szamtanböl kiszab, ez a következő:
"1. A népiskolai számtani tananyagnak oly módon való feldolgozása, a minőt
a népiskolai tanítás kiyi,n. 2. Az egész tananyag encyclopaedicus ismétlése.
(Hetenkint 2 örán.)" Eppen így a mértanból is kiszabja a tanterv "a nép-
iskola mértani tananyagának feldolgozását". A többi tantárgyaImái azonban
erről szó sincs. Valóban nem tudjuk, véletlenül becsúszott hibának tartsuk-e
ezt, vagy valamely jónak elfogadott elv kővetkezetlen alkalmazdsánalr.
A tapasztalat azt mutatja, hogy ahol a tantervnek ezen intézkedése ész-
szerűleg alkalmaatatott, a tanítói, gyakorlat nagy hasznát látta annak. Ha
egyéb okokra nem is, legülább a tapasztalatra támaszkodva, kérjük a mennyi-
ségtannál alkalmazott eljárásnak a többi tárgyakra nézve általánosítását.
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az eddiginél szabatosabb és helyesebb megallapitrisárr, nézve a közgyülés az
előbb idézett két határozáton kívül még egy harmadikat is hozott: .A tanító-
képző intézeti oktatásnál általában az általános míveltséget czélzó tantárgyak
tanítása a paedagogiai szakképzés szolgálataban álljon." Az előbbi határo-
zatot már volt alkalmunk bőven megokolni és részletesen értelmezni, legyen
szabad most még ezen utóbbi tételt röviden megvilágítani.

A közelebbi értelme e tételnek az, a mit mar előbb is fejtegetni bátor-
kodtunk, t. i. hogy az egyes tantárgyak tanítása a növendékek embertani és
neveléstani ismereteinek elsajátítását támogassa. A természetrajz az állatok
tanítása közben megejtett bonestani összehasonlítások alapján különösen
alkalmas az ember-testtani ismeretek őntudatosakká tételere ; a természettan
és vegy tan az egészségtan és testi nevelés egyes tételeit világíthatják meg.
Az egyes tantárgyak a lélektani tanulmányok megszilárdítását is eszközöl-
hetik, a mennyiben a természettudományok, ti mennyiségtan, nyelvtan
gyakran frappans példákat nyujtanak az értelem működésének szabályaihoz,
az egyes irodalmi művek fejtegetése nemcsak szépészeti, hanem lélektani
szempontból is történhetik; az irodalomtörténet és általános történet, külö-
nösen ha az múvelődéstörténeti alapon taníttatik, a neveléstörténet oktatását
támogathatja. Tantervünkben az egyes tantárgyaknak a paedagogiai oktatás-
sal való ilynemű kapcsolatba hozásának nyoma sincs, pedig azon tanítoképző-
intézetekben, a melyekben paedagogiailag kellőleg képzett tanerők működ-
nek, erre, néha tekintettel vannak. A közgyülés ezen határozata által tehát
nem hozott egészen új dolgot javaslatba, hanem' az eddigi itt-ott meghonosulf
gyakorlat szentesítését és a tantervben való feltüntetését, hangsúlyozását
kivánta,

A második értelme a tételnek, ,hogy ak é p z ő-i n t é zet i o k t a tás
legyen tekintettel a népiskolai oktatásra. Képző-intézeteink
műkődésének egy ágában sem tapasztalunk annyi bizonytalanságot és sok-
féleséget, mint az oktatásban. Sokan abból az elvből kiindulva, hogya tanító-
képző-intézet magasabb iskola, egészen azon módszer és rendszer szerint
tanítanak, a mely a középiékolák legfelsőbb osztályaiban szokásos, mások
pedig tekintetbe véve a képző-intézetek különleges czélját és jelleget, az
oktatásnál az úgynevezett elemi mödszert követik ugyan, de a tananyag ter-
jedelme és felosztása a középiskolák magasabb osztályainak felel meg; végre
vannak, a kik hivatalos tantervünknek azon kivánságát, hogy "a tanítóképez-.
dei tanításnak a népiskolai tanítás előképének kell lenni", úgy fogják fel,
hogy necsak a módszer, hanem az ismeretkör sem legyen más és több, mint
1 népiskolai. A fenti határozat ez eltérések megszüntetés ére és a tanítoképzés
egyöntetűbbé tételére törekszik. Bátorkodunk a kösgyülésben uralkodó fef-
fogás szerint etétel tartaimát röviden jelezni.

A képző-intézeti oktatás nem felelhet meg a középiskolainak ezen két
intézet eltérő czéljánál fogva. A középiskola feladata csupán bizonyos általá-
nos míveltség nyujtása, a képző-intézet szakiskola, a mely egy pályára kőz-
vetetlenűl készít elő. A kőzépiskola ellenben előkészít a magasabb tudomá-
nyos pályákra és .kényszeríti növendékeit a műveltség minden elemeivel
való foglalkozásra, hogya leendő szakemberek között a nemzeti öntudat és
összetai· tás érzését fentartsa. hogy a harmonikus sokoldalú műveltséggel a
leendő szakember egyoldalúságát ellensúlyozza; hogy a különféle tantárgyakon
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a szellem, a gondolkodás különféle irányait fejleszsze". ') Ebből követkesik,
hogya kőzépiskola az egyes szakpályák külőn követelményeit tekintetbe
nem veheti s a gyakorlatilag közvetetlenül alkalmazható ismeretek nyujtását
a szakintézetekre bízza. A képző-intézet azonban, mint szakiskola, kénytelen
minden ismeretelem közlésénél figyelemmel lenni annak a jövendő -életpályán

.való gyakorlati alkalmazhatceégára, vagyis feladata a tanitőjelöltekkel annyi
és olynemű ismeretet közőlni, a melyek képesítik őket a népiskolai oktatás
helyes végzésére, s az egyes tantárgyakból önálló szemléletek. megfigyelések

• és tanulmányok folytatására. Példának Qkáért növendékeinh a magyar nyelv-
tant és irodalmat nemcsak a nyelvtani szabályok megértése és alkalmazhatésa,
az 'irodalom jelen állapotának és fejlődési fázisainak áttekintése végett tanul-
ják, hanem hogy tudják az élő nyelv sajátságait megfigyelni,. a nyelvtani
alakokZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAé s szabályok használatában öntudatosságra és az eltérő nézetek meg-
itélésében némi önállóságra szert tenni az irodalmi olvasmányok szépészeti és
erkölcstani érté két megitélni. A külföldi népek története is nem csupán a
világtörténelem nevezetesebb mozzanatainak ismerete szempontjából taní-
tandő, hanem, hogy a növendékek hazánk politikai és kulturalis fejlődését
megértsék és a hazai történeti események leendő oktatására az eleminél '

\ magasabb szempontot megszerezzék és képesek legyenek egyes történeti
művek, monographiák felfogására. A természeti tárgyak nemcsak ezen tudo-
mányok mezejének átpillantésa és a rendszerek habár rövid foglalatú meg-
ismerése szempontjéből tanítandők, hanem hogy a növendékek meg tudják
figyelni és alaposan értelmezni fL körükbe eső egyszerűbb természeti jelensége-
ket, szokjanak a vidéken és a gyakorlati életben előforduló állatok, növények,
ásványok vizsgálásához, az élet jelenségek és az élettelen tárgyakon végbemenő
nevezetesebb változások felismeréséhez és értelmezéséhez stb. A tanítóképző-
intézetben tehát olyan oktatás, a melynek czélja, mint a középiskolában, pusz-
t.án az általános kiképzés volna, nincs; nem is lehet abban különálló általános
és külön szakképzést megkülömböztetni, amennyiben az egyes tantárgyak
oktatásának nemcsak bizonyos általános műveltség kifejtésére kell törekednie,
hanem czél gyanánt a paedagogiai szakképzést miud a négy, évfolyamon
keresztűl folyton szem előtt kell tartania, ezért a tau anyag úgy választandó
meg, s oly módon csoporbositandó, hogy emennek megalkotásához hozzá-
já;yuljon. Egy szdval az általános míveltségre szolgáló tantárgyak anyagának
kijelölésénél és feldolgozásánál a gy a k o l' 1 a t isz e m pon tok legyenek
az irányadók. 2)

A tanítóképző oldatás azon általános miveltségré épít, a melyet növen-
dékei a négy közép- vagy polgár-iskolai osztályból hoznak, mindazáltal a képző-
intézeti oktatás kulcsa korántsem a kőzép- vagy a polgári iskolaban, hanem
az intézet eredeténél és czéljánál fogva a nép isk o 1á ban van, s a midőn
a, képző-intézeti oktatás médszerét és tananyagát illetőleg a főbb -szernpon-
tokat megállapít juk, főleg a mindennapi és ismétlő népiskola követelményeire
és létező tantervére kell figyelnünk. Szükséges, hogy a tantárgyakat, azok
terjedelmét, óramennyiségét azon ismeretkörre tekintettel állapítsuk meg,
a mely eme iskolákban fel van ,ölelve. 'I'étessenek középpontokka azon tan-

1) Dr. Málnai Mihály: "Az általános és szakképzés tanítóképző-intézeteink-
ben". M. Tanítóképző V. évf. VI. füzet, 295 1.

2) E fejtegetés alapjáúl szolgált dr. Málnai Mihálynak fentemlített értekezése.
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tárgyak, a melyok egyrészt a nemzeti műveltség elemeinek legfontosabb
alkoto részei, másrészt a tanítói hivatás specialis követelményei. Ezek a val-
lás, a magyar nyelv és irodalom, a magyar történelem és földrajz, a gyakor-
lati tanítás, a művészeti és gyakorlati tárgyak, úgymint a zene, rajz, gazda-
ság, ipar. A részletek kidolgozásánál válogassuk ki azt, a mi leülönős képző
erővel hat a növendékre, s a tanításhoz megkivántaM bizonyos intellectualis
képességek kifejlesztését eszközölhetik ; mint példáúl, hogy tudjon a tanító
helyesen megkülönböztetni, a lényeget kikeresni, a tananyag különálló részeit
világosan egymásra vonatkoztatni, a dolgokat szabatosan előadni; jelöljünk
ki bőven olyanyagot, a melyből az ifjú kedélye oly mély vallásosságot és
erkölcsi erőt meríthet, hogy képes legyen a maga jámbor erkölcsösségét és
vallásosságát majdan tanítványaiba is beoltani .. Foglalkoztassuk a növendé-
keket az egyes tantárgyakkal gyakorlatilag, miközben megtanuljanak szem-
lélni, másokat s magnkat megfigyelni, gondolkodni, önállóan ítélni, a maguk
erejéből alkotui. Legyen tekintettel a tanterv az anyag kijelölésenél a nép-
élet jelenségeire, a 'nép foglalkozásának tárgyai ra s azon eszkőzökre, a melyek
leülönösen alkalmasok a nép szellemi és anyagi jólétének előmozdítására.
Végre igen fontos szempont az, hogyatanítójelöltek arra képesíttessenek,
hogy a gyermekeket lélektani alapon kiismerni tudják, hogy a velük való
helyes bánásmódot kellő fokig elsajátítsák, bizonyos jártasságot szerezzenek
az oktatásban; megismerkedjenek az oktatás eszközeivel; az elemi vezér-,
segéd- és tankönyvekkel. szemléltető eszközökkel, sőt ezek közül az egy-
szerűbbek előállításával. Ne törekedjünk tanítóképzőinkben sokat felölelni,
hanem a tárgyat, mit felveszünk, merítsük ki egészen, szemléltessük, vizsgál-
tassuk minden szempontbol, és képesítsük , sőt utasítsuk növendékeinket,
hogy azzal önállóan is tovább foglalkozzanak elméletileg é gyakorlatilag;
tanulmányozzák azt a könyvekből, a természetben és a népéletben. Egy szóval
ismereteknek nem a nagy mennyisége a fő, hanem azok biztossága és gyakor-
lati iránya. Növendékeinket rendszertani és tudományos ismeretekkel is el
kell látnunk, de csak annyival, a mennyi a felvett tételek alapos megértésé-
hez, minden oldalú megvilágításához és a nép- és polgári iskolainálmélyebbre
ható tanulmányozásahoz szükséges. Egy szeval tanítóképző tantervünkZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAfő

feladata a népiskolai ismeretkör bővítése és mélyítése legyen oly mértékben,
hogy a kilépő növendék saját általános és szakműveltségét az önképzés utján
tovább fejleszthesse.

Az általános és szakképzés ezeros kapcsolatba hozásának lényeges fel-
tételéül tartjuk még, hogya képző-intézeti oktatás a m ó ds z ert illetőleg is
tekintettel legyen I I népiskolára. Ertjük ezen azt, hogy a képző-intézet is,
mint a népiskola, szemléltessen é~ tartsa be szigorúan az inductio szabályait;
értjük továbbá egyáltalában a különböző médszeres eljárésoknak, a tanítási
alakoknak a tárgyhoz és lélektani szabályokhoz mért művészi alkalmazását,
a mi nem csak a tárgynak legtermészetesebb, legkönnyebb és ész- és jellern-
fejlesztő módon való elsajátítását eszközölje, hanem a növendékeket hasonló
mődszer alkalmazására buzdítani, lelkesíteni képes legyen. .

Az itt kifejtett elvek világításánál, tekintve az 1881-, illetőleg 82-ben.
kiadott miniszteri tantervünket, általában az általános és szakképzés közötti
szeros viszony szempontjából javításra és kiegészítésre szorul. Az tagadhatat-
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lau, hogya. V ezérelvek", fl, melyekben .rővideu, de tömören étl mély szakérte-
lemmel, a feladatok világos látásával, mesterileg vannak összefoglalva tanító-
képző oktatásunk alapelvei, nemcsak elismerik fl, két képzés közötti szoros
viszonyt, hanem annak ápolását első rangú feladat gyanánt hangoztatják.
Egyik helyen ugyanis a • Vezérelvek" ezt mondják: •Ugy kell általok (a tan-
tárgyak által) a tanítönövendékekre hatni, hogy a különféle tudományos
ismeretek lelkeikben összhangzó egészszé alakuljanak s egyszersmind arra is
ravezettessenek, hogy ö Ir mag u k mZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi k ént has san a ki ann a Ic sze l-
le m é vel a gyermeki kedélyre, az erkölcsi érzés, az értelem és az ügyesség
kifejtésére és a nemzeti nemesebb önérzet megalapítására." Máshol pedig így
szól: .A tanítóképző intéleteknek az ismeret gyüjtésére czélzó vezérlése
nem első rendbeli és éppen nem egyedüli czélja, hanem mindenekfeletti
feladata : a z ism ere tek n e Ir p ae d a g o g i a i fel d o 19 o z ása." Vagy
végre: .A tanítóképezdei tanításnak a népiskolai tanítás előképének kell
lenni."

Úgy kellene, hogy eme magasztos elvek tanítóképzésünk egész rend-
szerét és minden ízét áthassák; a kiadott részletes tanterv azon ban nem

, követi mindenben, sőt többnyire elfelejteni -látszik ez utasításokat. Pár adattal
igazolni tartozunk ez állításunkat. Hogy az egyes -tantárgyak oktatása segít-
ségére legyen, a lélektan, gondolkozástan, általános neveléstan, a neveléstör-
ténet oktatésanak, csupán a magyar nyelv és irodalom tervében találjuk
nyomát, f t mely ezerint az 1. osztály számára kiszabatik az olvasmányok közé
"neveléstani népszerű fejtegetések" felvétele. Eltekintve attól, hogy nevelés-
tani értekezések elemzése az elsö osztályban kétes értékü, ez intézkedés nem
is érinti a dolog lényegét. Udvösebbnek tartanők annak hangsulyozását,
hogy az egyes olvasmányok különösen a II., IH. és IV. oszt.ilyokban necsak
.alaki és tartalmi", hanem lélektani szempontból is taglalhassanak.

Azon követelménynek, hogy a tananyag kijelölésénél a tanítóképzők
szakjellege érvényre jusson, hogy külőnös figyelembe vétessék a népiskolai
tananyag, a népélet feltételei, az ismeretek gyakorlatiassága, tantervünknek
ugy szólván csak egy tárgya, a természetrajz, felel meg. A tanterv ugyanis
ezen tárgynál határozottan megszabja : .A természet mindhárom országából
azon családokat, nemeket és - fajokat kell tárgyalni, a melyele a nép életével
hasznos vagy káros - voltuknal fogva szoros összeköttetésben vannak. Meg-
ism ert e ten d ö k fl, Z o k a főb b m ó dok é seI jár á sok, m e l y e k
szerint valamely vidék természeti viszonyaival meg-
le het ism er ked n i." E czélból a tanterv szerint állat-, növény-, ásvány-
és földtani kirándulásokat kell tartani és a növendékekkel az állatok,
növények és ásványok meghatározását gyakoroltatni, A természetrajznél
alkalmazott elvek a többi tárgyaknál már kevésbbé vannak keresztül vive.
Magyar nyelvi tan tervünk bármely polgári vagy középiskolai tanterv be
beiUenék. A számtannál a tanterv hangsulyozza ugyan a biztonságot • a gya-
korlati életben felmerülő feladatok megoldásában"; de e biztonság nehezen
érhető el, mert a kiszabott tananyag az órák számához képest sok. A föld-
rajz tanításához adott utasítások igen általánosak, tehát tetszés szerint
magyarázhatók. A gyakorlati szempont kielégítésére csak ennyit kiván meg:
.A térképrajzolás és térképolvasás mödja". A történelem tantervében pedig
a hazai- és világtörténelem tanításának szoros kapcsolata nem kivántatik.
A íanitönőképzö intézetek tanterve- és a hozzá adott utasítások még általá-



uosabbak és kevésbbé jelölik meg a gyakorlati szempontokat, iniut a tanító-
képző intézetekéi.

A mi aYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAta n te r v r é sz le te s k id o lg o zá sá t illeti, erre nézve a közgyülés
első sorban azt javasolta, hogy az újonnan készítendő tantervnek részlete-
sebbnek kell lennie a jelenleginél s különösen kivánatos l' ész let e s uta s í-
tás o k készítése. ..-

Alig van könnyebben megokol ható határozatunk ennél! Mint kifejteni
bátorkodtunk, tantervünk általában helyes alapelveken nyugszik, a melyek
azonban csak kevés tantárgynál jutnak kellőképen érvényre, a nagyobb
résznél legfeljebb csak kicsillémlanak, némelyeknél pedig az utasítások
általánossága miatt fel sem fedezhetők. A tanítóképzésünk által elérendő
siker fokozása érdekében szükségünk van tehát oly tantervre, a mely részint
a "Vezérelvek" -ben, részint a közgyülési határozatokban lefektetett és czél-
szerűelrnek talált alapelveket részletesen szemléltesse s ez által a gyakorlati
kivitelt biztosítsa.

A részletes utasítások készítése által. még egyéb okok miatt is sok
hasznot vélünk elérhetui. Tanítóképzésünk sikerét eddig nem kis mértékben
csökkentette alkalmas tankönyvek hiánya. Tanítóképző intézeteink eddig
kénytelenek voltak a legtöbb tantárgyból közép- vagy polgári iskolák számára
irt tankönyveket használni, a melyek azonban a dolog természeténél fogva. a
tanítóképzők sajátIagos igényeit nem elégíthették ki. A képzők számára irt
egy-két tankönyv kőzűl is kevés találja el a helyes utat s többnyire igen
eltérő alapfelfogás szerint, néha csak egyes tanítóképzők specialis viszonyai-
hoz alkalmazkodva készültek. A tanterv számára adandó részletes utasítások
alkalmat fognának adni ezen hiány megszüntetésére, a mennyiben meg-
jelölnélt az alapot és irányt jó tankönyvek készítéséhez. A középiskolai tan-
könyvirodalom is akkor lendült fel nagyobb mértékben, mikor a' részletes
tanterv és utasítások megjelentek. '

Részletes utasítások készítését szükségessé teszi tanítóképző oktatásunk
egysége és egyöntetüsége is. Részint a tanterv, részint a tanári karok szerve-
zetének hiányai miatt a tanári testületek működésében eddig nem volt meg-
az egységnek azon foka, a melyet a tanítóképzésnek érdekei annyival inkább
megkivánnak, mert nincs tanintézet, a melynek működésében, czéljánál fogva
annyira szükségea volna az egységes szellem, az- egyes tantárgyaknak egy-
másra és főleg a szakképzésre való vonatkoztatása, összepontosítésa, mint a
tanítóképző ben. Sok visszásságnak szülő oka az is, hogy a különböző képző-
intézetek különbözőkép fogják fel és hajtják végre a tantervet. a mi nemcsak
az egyik intézetből a másikba való átlépést nehezíti, hanem esetleges kör ul
ményektöl teszi függővé az egyenlő tantervű intézetekben is iL tanulmányok
szinvonalát. Mind e hiányokon segíteni volna hivatva a részletes tanterv és
utasítás. .

Közgyülésünk részletesen megállapította azon alapelveket, a melyek
szerint a tanterv részletes kidolgozása megejtendő volna, ezek: a humanismus,
a hazafiasság, a tanítók társadalmi feladatai, az ismeretek képző volta,
gyakorlatiassága, az előképzettség, önképzés, továbbképzés, gyakorlati kikép-
zés, a tanképesítés; végre főleg a mindennapi nép- és ismétlő-iskolák tan-
terve. Mivel azonban ezen alapelveknek a képző - intézeti tantervben való
alkalmazása a fentebbi megokolásban már elöadatott, ezeknek újabb fejtege-
tése helyett csupán azt bátorkodunk felemlíteni, hogy e fontos elvek gyakor-o
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lati alkalmazásának keresztülvitele, különös en részletes tanterv é.'S utasítások
által biztosítható.

A közgyűlés a tanterv elkészítésére vonatkozólag még azon általános
elvi határozatot hozta, hogy a heti tanórák száma 33-nál többre semmi szin
alatt sem emelhető. Világos volt ugyanis, hogya kiképzés iránt támasztott
ujabb igények óraszaporítással fognak járni, s éppen azért, ha a közgyülés
a tanterv kidolgozásával megbizott választmány kezeit az óraterv készítésé-
ben nem is akarta megkötni, jónak látta a fentebbi utasítást adniZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAé s egy-
általában véleményt nyilvánítani a felől, hogy a heti órák száma meddig
szaporítható a növendékek testi fejlődésének , szellemi rugékonyságának
veszélyeztetése nélkül. Ezen 33 órába a növendékekelőkészülésére és önkép-
zésére fordított illő nem tudandó be.

A mi az egyes tantárgyakat illeti, a közgyiHés csupán a vallástanra,
a neveléstaura és magyar nyelvtanra moudotta ki határozottan -az ól:ák szá-
mának emelését; a gyakorlati és művészeti tárgyak és a földrajz óraszámá-
nak megállapítására nézve pedig figyelmébe ajánlotta a valaaztmánynak azt,
hogy e tárgyak művelése a tanítóképzőkben az eddiginél nagyobb gondot
igényel. Mivel a neveléstani órák számának szaporítását már részletesen
megokoltuk, most még a hittanra a magyal' nyelvre és a gyakorlati tárgyakra
bátorkodunk néhány megjegyzést tenni.

Az 1882-ben kiadott miniszteri tanterv ahi t tan t csak a három első
évfolyatura írja elő, s annak oktatására összesen 6 órát száno Úgy a tanítói
hivatás, mint a növendékek lelki élete szempontjából tanítóképzésünk lénye-
ges feladatáúl tartjuk a vallásos kedély fejlesztését, mélyítését, a vallásos
türelmesség ápolását. Szükségesnek tartjuk, hogy az egész tanári testület át
legyen hatva e feladat magasztosságától, s a kellő alkalmakat megragadja a
növendékeket Isten imádására, saját hitének szeretetére, másokénak tisztelet-
ben tartására buzdítani. Habár ilyen módon az egész képzőintézeti nevelést.
jellemezné a vallásosság, mindazáltal a vallástanitás fontosságának külső
elismerése czéljából, valamint azért, hogy a növendékeknek alkalmuk legyen,
~ népiskolai vallástanítás médszerét elsajátítani, kivánatos a hittani órák
számának szaporítása, illetőleg a hitoktatásnak a IV. évfolyamban való
szerepeltetése.

A magyal' nyelv- és irodalom tantervünkben jelenleg 10 óraszám-
mal szerepel, Ezen idő nem áll kellő arányban ezen tantárgy fontosságával.
nA középiskolában az idegen nyelvekre fektetik a fősúlyt, a népoktatási inté-
zetekben a n e m z e t nRQPONMLKJIHGFEDCBAY. elv é t kell előtérbe állítanunk, mint a nemzeti
kultura legsajátosabb kincseinek tárházát. Ezt kell tennünk különösen nekünk,
kiknek jórészt idegen ajkú ifjakkal van dolgunk. Zürich kanton tanítókép-
:zőj.e 19, az osztrák intézetek [) évfolyamban 24, a szászok 6 osztályban 23
órát fordítanak a nemzeti nyelv és irodalom művelésére, J) V égre, hegy még
közelebbi példát idézzünk, a velünk szomszédos horvát tanítóképzőkben
is 13 órát szantelnek a korvát nyelv és irodalom tanulmányozására. 2)
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,) Kapi Gyula: "A tanítóképző intézetek tantervének mődosítása .. Magyar Tanító.
képző V. évfolyam, VII. füzet,

') Marg itay József: "A horvát-szlavon népoktatás" 'Ma.gyar Tanítóképző V.
évfolyam, IV. füzet. '
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A földrajz tanítására az I. ésYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI I . osztályban kitűzött 4 őra .szintén "nem
elegendő ezen a tanítóképzés és népoldatás szempoutjaböl fontos tantűrgy
elvégzéséhez. Különösen szi.i.kséges volná a hazai földrajznak az eddiginél
alaposabb elsajátítása. Tekintve továbbá, hogy a földrajz összekötő kapocs
gyanánt szolgál a többi tudományok között, kivanatos volna a földrajz taní-
tását legalább az első .harom osztályra kiterjeszteni.

Tanítóképzésünkben fontos szerepe van az úgynevezett m ű vZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAé -s zet i
és gy a le o r 1a tit á r g Y ak nak; ezért valamint egyesületünk havi köz-
lönye mindig különös figyelemmel foglalkozott azokkal, úgy a közgyűlés is
hangsúlyozta, hogy ezen tár<~yak oktatására tanítóképzőinkben az eddiginél
nagyobb gond fordítandó, a mi kifejezést nyerj en azok öraazámának eme-
léséhen és a tananyag bővítésében és czélszerűbbé tételében.

Első sorban kell említenünk a zenét és éneket, a melyeknek művelése
által tanítóképzőink fontos általános emberi és nemzeti érdekeket szolgalnak.
Az ének és zene kedélynemesitő és szív vidámító hatásánál fogva egyik neve-
zetes eszköze az erkölcsi kiképzésnek, valamint minden iskolában, úgy a
tanítoképző intézetekben is. Mi sem alkalmasabb továbbá a nemzeti és val-
lásos érzelmek ápolására, mint vallásos énekek, nemzeti és népdalok, játék-
versek éneklése; ez az oka annak, hogy népiskoláinkban különös figyelemmel
gondozandó az énektanítás. Már maga azon körülmény, hogy a tanítók a nép-
iskolákban az éneket az óhajtott sikerrel és öntudatosan taníthassák, alapos
képzettséget kivan tőlük úgy a zene gyakorlatában, mint módszerében. Nem
győzzük eléggé hangsúlyozni azt is, hogya zene, mint a magasabb müveltség-
nek egyik kelléke, kiválóan alkalmas tanítóink társad~lmi és anyagi helyzetének
javítására. A tanítónak továbbá a gyermekek oktatasán kivül egyéb fontos
társadalmi kulturalis hivatása is van, különősen a kisebb helyiségekben daltár-
sulatok vezetése által jelentékenyen befolyhat a nép erkölcseinek nemesítésére.
Figyelembe veendő végre, hogy népiskoláinlmak több mint három negyed-
részében a tanítói hivatal kántori és orgonistai teendők végzésével van össze-
kötve, s a kisebb helységek még előreláthatólag hosszú ideig nem lesznek
képesek külön kántort és tanítot tartani; így állami tauitéképzőink maguk
ellen vétenének, ha e körülményt figyelmen kivül hagynák. Ha a zenei kikép-
zés itt kifejtett fontosságát összevetjük az állami tanítóképzőkben e .~zélra
kitűzött, idővel (14 óra), úgy találjuk, nincs meg közöttük az arány. Üröm-
mel tapasztaljuk, hogy a magas kormány e tárgyat utóbbi időben megér-
demelt figyelemre méltatja ; azouban ha tanítóképzőinkben a zenei képzés
színvonalát emelni akarjuk, úgy tekintetbe véve, hogy e tárgy tanulása foly-
tonos vezetést és gyakorlatot kiván, egyéb intézkedéseken kivül szükséges
a zenére és énekre fordított órák számának szaporítása.

A raj z szintén mint ~íltalános és gyakorlati képző eszköz jöhet
tekintetbe. A rajzoktatás egyrészt fejleszti az értelmet, mivel öntudatosan
vezetve az alakok felfogására és pontos megfigyelésére tanít, másrészt fejleszti
az ízlést, sőt a rendre és tisztaságra is azoktat. A rajz továbbá a képzőintézeti
iparoktatásnak fontos segédeszköze. A rajztanítás tananyagának kijelölésé-
nél az említetteken kívül döntő szempont még az is, hogy a tanítának az
1879-iki tanterv értelmében a rajzet a mindennapi és ismétlő népiskolában
tanítani kell, de az egyes tantargyak, mínb a niértan, földrajz, természet-
tudományok tanításában elérhető sikert is lényegesen fokozza a rajzolasi
Ugyesség. Ismeretes dolog .•. hogyarajztanítás népiskoláinkban rosz lábon
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áll, a mi arra indította a magas kormányt, hogyanépiskolai rajztanítést
reformálja, s ez ügyre nézve a közoktatási tanácsot véleményes jelentés téte-
lére felszólította. E jelentés a Néptanítók Lapja 1890. évi folyamának 26-ik
számában közzététetett. Teljesen megegyezik nézetünk a tanács azon kijelen-
tésével, hogy .a népiskolai rajztanítás javítása és felvirágoztatása azon fordul
meg, hogya tanítók és tanítónők a rajzoktatásra alaposabban képeztessenek
és képesíttessenek. A reformot tehát a tanítóképezdénél kell kezdeni." Abban
is egyetértünk a közoktatási tanácscsal, hogyarajzoktatásra kitűzött öt
óra elégtelen a czél elérésére, az órák száma tehát szaporítandó; azonban
a siker nemcsak ezen a tanács által javasolt úton, hanem az által is fokoz-
ható, ha a rajz a többi tantargyak, mint a mértan, földrajz, természettan,
kézimunka tanítása közben is gondoztatik. Kivénatosnak tartandk egyálta-,
laban tanító-jelöltjeinket jövendő hivatásuk' gyakorlása szempontjából a
rajzra úgy 'oktatni, hogy tudjanak egyes egyszerű tárgyakat, szerszámokat,
nép oktatási szetuléltető eszközöket természetből és emlékezetből lerajzolni.
Habár az egyesületben hangoztatott nézetek több ponton megegyeznek
a közoktatási tanács javaslataival. bátorkodunk azon alázatos kérelmünket
előterjeszteni. hogy méltóztassék ez ügyben egyesületünknek, mint szaktes-
tületnek, szavát is meghallgatni.

Nem mulaszthatjuk el ez alkalommal' hangoztatni, hogy tanítóképzőink-
ben asz é p i r á s tanítása is igen fontos. A folyó és a különböző fajtájú
betűk szép írásában elsajátított ügyességből a tanító saját személyére. anyagi
és erkölcsi hasznek háramolhatnak. De a népiskolai oktatás szempontjából
is fontos a szépirás tanítása; mert az a legtöbbet érő minta, a melyet a tanítő
maga ír tanítványainak elő. Valamint minden tárgy, úgy, a szépirás tanításá- '
nak is csak úgy van sikere, ha öntudatosan történik; szűkséges tehát a taní-
tónak a szépirás tanításának módszerét elsajátítani. A szépiras elhanyagolása
uriatt nemcsak a polgári, közép- és egyéb iskolákban, hanem a népiskolában
is általános a panasz. E hiba megszüntetés ének egyik lényeges eszköze lenné
az, ha tanítóképzőinkben a szépirás tanítására több idő és gond fordíttatuék.

Az úgynevezett gyakorlati tárgyak közűl első helyen érdemel' említést
a tor n a. 'A tornának, mint a testfejlesztés hathatós eszközének jelentő-
sége úgy tanítóképzőinkben, mint nép iskoláinkban általában annyira el van
ismerve, hogy erre vonatkozó javaslatunkat megokolni szükségesnek nem
tartjuk. Csupán kettőt bdtorkodunk felemlíteni. Lényeges akadálya tanítókép-
zőinkben a tornatanítasnak, hogy hiányosan vannak tornaszerekkel eltátva,
sőt soknak, úgy mínt a felekezeti intézetek nagyobb részének, tornahelyisége
sincs. Alázattal esedezünk, méltóztassék oda hatni, hogy tanítóképző torna-
oktatásunknak e hiánya megszüntettessék. Bármily nagy elismeréssel adó-
zunk is a tornának, mint testerősítő és ügyesítő foglalkozásnak, mégis abból
a szempontból, hogyegyoldalú, vagyis a testfejlesztés mellett a kedélyre
nem hat, nem tartjuk elégségesnek a tornagyakorlatokat. Szükséges, hogya
növendékek az egyéb testedző foglalkozásokat is, mint az úszás, korcsőlyazé»,
megtanulják és gyakorolják, hogy továbbá az eddig teljesen elhanyagolt játé-
kok tanítóképzőinkben meghonosuljanak. A nép oktatás szempontjából min-
den az intézebből kilépő tanítójelöltnek jártasnak kellene lennie a gyermek-
játékokban.

A gaz das á gZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt a n és ipa r oktatását és gyakorlását különös gonddal
ápolandónak tartjuk tanítóképzőinkben. E tárgyak értékének megitélésénél
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figyelembe veendő azon általános elv, hogy népiskoláinkban nemcsak a nemzeti
általános míveltség alapját ken leraknun k, hanem eíl iskolák V. és VI. osztá-
lyaiban, főleg az ismétlő iskolákban oly szakismereteket is kell nyujtanuuk,
a melyeknek a nép a közéletben közvetetlenül is hasznát veheti. A népiskola
nemcsak a felvilágosodás terjedésének, hanem - különösen a szegény nép-
lskta vidékeken - a közvagYQnosodásnak tényezőjévé is válhatik, ha a
tanító úgy a népiskolában, minb azon kívül a néppel való közvetetlen érint-
kezés közben bizonyos gazdasági és iparágak meghonosítására és terjeszté-
sére törekszik, szóval és tettel buzdít. Fontosnak tartjuk tehát, hogy képző-
intézeteinkben bizonyos giLzdas~gi és ipari szakismerettel lássuk el a
növendékeket. E tárgyak oktatásánál tekintetbe veendő az is, hogy üdítő és
szörakozbatö mellékfoglalkozásul, szolgalnak a növendékekre és a tanítóra
nézve. A két tárgy közűl első sorban a gazdaságtan érdemel különös figyel-
met. Népünk, kivéve egyes városokat és vidékeket, általában a földmívelésből
él, mégis gazdasági szakértelem tekintetében hátra van maradva, sokszor az
észszerű gazdálkodás legelemibb .szabályait sem tudja és nem ismeri azon
eszközöket, a melyekkel a termelést többé, jobbá és olcsóbbá lehet tenni, a
gazdasági mellékfoglallrozások űzését pedig, mint a méh- és selyemtenyésztést,
gyümölcs- és konyhakertéazetet elhanyagolja. Számadatokkal lehetne bizo-
nyítani, hogy elszomorftöan kevés az, a mit népiskoláink ezen életbevágó ügy
érdekében . tettek és tesznek. Ürömmel értesültunk N agyméltóságodnak azon
törekvéséről, hogy a földmívelő vidékeken az ismétlő iskolákat a gazdaság-
tani oktatás igényeinek megfelelőleg rendezi be s ez újítást a tanítóképző-
intézeti gazdasági oktatásnak kibővitésén szandékozik kezdeni. Kivánatosuak
tartjuk mi is, hogy a fokozottabb kivánalmaknak megfelelőleg, a gazdaslígi
oktatás tanítóképzőinkben az eddiginél nagyobb tért nyeljen. Különösen
hangsűlyozeuk azonban, hogy az ne elméleti, hanem gyakorlati irányban
történjék, továbbá a gazdasági mellékfoglalkozásokra, mint a méhtenyész-
tésre, selyemtenyésztésre, gyűmölcsészetre , konyhakertészetre, részben a
szőlőmivelésre terjedjen ki a gyakorlat; végre hogy necsak a negyedik
évfolyamban, hanem a többiben is adassék alkalom a gyakorlatokra.

Az iparoktatásra nézve kénytelenek vagyunk bevallani, hogy azt nem
kisérte kellő siker tauítoképeőinkben. A baj oka részben a kitűzött esélban
rejlik, a melynél fogva a tanítóképzőkben bizonyos iparágakat űztek, a
növendékek azonban időhiánya miatt nem vihették oly tökéletességre, hogy
az illető iparágat tovább fejleszthették és iskoláikban' meghonosíthatták volna.
Czélszerübbuek tartanők a kézügyesség fejlesztését tüzni ki általános czélul s
a kézli.gyességi oktatást minden tanitoképzőre kiterjeszt vén, egyes iparágak-
ban való nagyobb tökéletesség elérése csak azon vidékeken levő tanító-
képzők feladatava tébebnék, a melyeknek lakosai iparűzők. Szli.kséges volna
általában, hogy azon tanítöképzőkbeu, a melyekben a gazdáság egyes ágai
nagyobb terjedelemben gyakoroltatnak, a tulajdonképpeni ipar csak fakul-
tativ Mrgyként tauittaesék.YXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A tanltőnűképző-Intézetek tanterve. A tauítonőképzők számára

az 1881-ben 20.364. szám alatt kiadott tanterv és a tanítóképzőknek
1882-ben készített tanterve között több lényeges különbség van. Pél-
dáúl: a számtani órák száma a tanítóképzőkben 9, a tanítönőképzőkben 8,
a mérbani órák száma a tanítóképzőkben 4, a női képzökben 3, a termé-
szet- és vegytani órák száma a tanítóképzőkben 5, a tanítónői intézetek-
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ben 4, raJlI és szépirási óra van a tanitdképzőkben 7, a tanitéuőképzők-
ben 9, testgyakorló-óra a férfiaknál 8, a nőknél 4. A részletek még-több
külőnbséget tüntetnek fel. Péld.: mig a fiképzőkben az 1. ósztályban a nevelés-
tani tárgyak közül csak a test- és egészségtan taníttatik és csak a II. osztály-
ban kezdődik a lélektani oktatás, addig a női képzőknek 1. osztályában az
embertesttan tanítása mellett a lélektan is, sőt a módszertan is elkezdendő.
A fiképzők az I. osztályban az egész magyar nyelvtant fel ölelik, a női
képzök ugyanezt az első két évfolyamban végzik; a tanítóképzők I. osztálya
számára a négy alapmivelet nincs előírva, a női képzőkben ezt terjedelmesen
tanulják ali I. osztályban. a férfiképzők IV. osztálya számára a tanterv csak
a számtantanítása módszerét szabja ki, a női képzőkben pedig a számtani
elméleti tananyag jelentékeny része esik a IV. osztályra; a férfiképzőkben
egy osztálylyal elébb tanítják a betűszámtant (a II. osztályban), mint a női
képzőkben (IlI. osztályba). A tanítóképzőkben elébb tanulják a világtörté-
nelmet (Ill. o.) s azután a magyarok történelmét (IV. o.);. a női képzőkben .
megfordítva veszik e tárgyakat. Lényeges különbségek vannak még a ter-
mészeti tárgyak tanítását illetőleg is. Megjegyezzük még, hogy habár a hiva-
talos tantervbe nincs felvéve, tanítónői intézeteinh meg vannak terhelve
aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAf r a u c z i a nyelvvel, mely tárgyra az intézetek szerint 8-10-12,
sőt 15 óra fordíttatik, tehát mint a paedagogiára.

A két nemű képző-intéseb tantervét összehasonlítva, általában helyes-
nek tartjuk, hogy a női képzőkben különös gond fordittatik a művészi tár-
gyak (zene, ének, rajz és szépirás) tanítására, mert ezek a legjobban felel-
nek meg a női kedélynek, finomítják az érzést, fejlesztik az ízlést s a nőnek
hasznos időtöltést és kellemes szórakozást nyujtanak. Nem helyeseljük azon-
ban a tantervnek azon felfogását, a mely több tantárgynál, kül§nösen
a mennyiségtani, a természeti tárgyaknál és részben a magyar nyelvnél és
irodalomnál is érvényesül, hogy a -tanitönőképzők számára, általában kisebb
ismeretkört szab ki, mint a fiképzők számára. Azon szempontből, hogya férfi
és női növendékek egyenlő előképzettséggel jönnek a tanítóképzőkbe, hory
fiú- és leány népiskolák számára külön tantervünk nincs, hogy a nőtcnítók
épúgy alkalmaztatnak az osztott és osztatlan iskolákban, mint a férfitanítók,
egyszóval ezekkel egyenlő munkát végeznek, helyesnek azt vélnők, ha a képző-
intézetekben nyujtott tanítói és tanítónői képzettség fo ka és terj ed elme
egyenlő lenne. Ezen azonban nem értjii.k azt, hogy a két intézet tanterve tel-
jesen összevágjon, mert vannak oly ismeretek a fiképzők tantervében. ct

melyelmek a nőtanítö kevés hasznát vehetne, mint a váltók, pénzintézetek
ismerete, mezőgazdaságtan és bizonyos ipari foglalkozások, a női tanítók
művészi kiképeztetése is más czélokat kővet, mint a férfiaké; mindazáltal
nem megokolhatő, hogy az egyikféle képző-intézetnél az irodalmi, történeti,
mennyiségtani, természettudományi ismereteknek nagyobb foka kivántatik,
mint a másikfélénél. \

A tauíténőképző-intézetek tautervében több tantargy, tnint. a magyar
nyelv, számtan, mértan tananyaga ezen tantárgyak legelemeinek részletes
feldolgozásával kezdődik" sőt a magyar nyelvtan tanítása az évfolyamok felét
foglalja el. Nem allon szempontból hozzuk ezt fel, mintha e tárgyak tananya-
gának részletezésébe akarnánk menni, hanem csupán illusztrálni óhajtjuk
azon el vet, a mely a tanitönőképzők tantervében a fiképzőkével szemben több
helyen nyilvánul, hogy a női növendékektől kisebb előképzettséget látszik fel-
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tételez ni, mint a férfiaktól. Tekintve azt, hogya női képzőkbe a növendékek
t ény Jeg miud a 4 polgári osztályból és felvételi vizsgálattal vétetnek fel,
ezen feltevés el nem fogadható, sőt az előképzettséget illetőleg a férfiképzök-
nél tapasztalhatok a kedvezőtlenebb viszonyok. Ismételjük tehát azt, a mit az
elébb állítottunk, ,hogya férfi- és női-képzők tantervében azon különbségek,
a melyek az előképzettséggel és a nők álta.lános tanítói hivatásával nem okol-
hatók meg, megezüntettessenek.

Hogy a tanterv a nőktől kisebb előképzettséget feltételez, ellentétben
látszik állani azon intézkedés, hogy, míg a fiképzőkben a neveléstani tárgyak-
ból az L osztályban csak a test- és egészségtan taníttatik, addik a női képzök
1. osztálya számara az ember-teattanon kívül a lélektan, a beszéd- és értelem-
gyakorlatok és irvaolvasás módszereZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi l a testi neveléstan is előiratik. Nem
tagadjuk ugyan, hogyaleánynövendékek a lélektan elemeit az inductiv
mödszer teljes betartásával már az 1. osztályban is el nem sajátíthatnák, mind
az által sikeresebb és alaposabb lehetne a tanítás, ha a lélektan, mint a tanító-
képzőkben, a II. osztályban oktattatnék. A tantervnek az a felfogása ped.g,
hogy a lélektan csupán a beszéd- .és értelemgyakorlatok, s általában a mőd-
szertan és neveléstan kapcsán taníttassék, it gyakorlatban nem vált be egészen
és az bizonyult helyesnek, hogya lélektannak, mint a neveléstan alapvető
tudományának elemeit külön tanítsuk, s a nyert ismereteket a mődszertan és
általános neveléstan kapcsán bő~ítsük.

111.RQPONMLKJIHGFEDCBAT é te l . A g y a ko 1 r ló - i s k o l a é s a g y a ko r l a t i k i k é p zé s .

E téteiré vonatkozólag a közgyűlés a követkcző :határóza-
tokat hozta:

1. Minden tanítóképző intézetnek legyen a képzővel szerves kapcsolat-
ban álló gyakorlő-iskolája, 2. Mivel a gyakorló-iskola mai szarvezete és a
gyakorlati kiképzés rendszere nem ad a tanító-növendékeknek annyi gyakor-
lati ügyességet, mennyi a kezdő tanítóknak szükséges: a gyak.-iskola beren-
dezése s a gyakorlati kiképzés mödja javítandó. A gyakorló-iskola legyen
lényegében osztatlan, de rendeztessék be ügy, hogy tetszés ezerint osztottá
lehessen átalakítani. Ugyanezért legyen a főterem mellett még egy, esetleg
két melléktersm 3. A növendékek tapasztalatszerzése czélszerübben rendez-
tessék be a mainal. Ervényesüljön abban a fokozatosság elve, továbbá
tétessék az a növendékekre nézve öntudatossá és legyen gondoskodva arról,
hogya szerzett tapasztalatok feldolgoztassanak. 4. A tanító-növendékeknek
a tanításban való gyakorlása szintén javítandó; és pedig a ) az által, hogy
a fokozatosság elve szeriut eleinte a könnyebb és egyszerűbb s azután a
nehezebb és szövevényesebb eljárásokban gyakorolják magukat; b ) eleinte
a gyak. · isle tanító szeros vezetése alatt, később, és pedig a IV. osztályban
önállóan is működjenek ; e j adassék nekik alkalom és idő, hogy huzamo-
sabban foglalkozhassanak a gyak. iskolában, mint eddig, de itt is tartassék
meg az átmenet, hogy a növendékek eleinte rövidebb s fokozatosan hosszabb
ideig tanítsanak;FEDCBA(V terjedjen ki a kiképzés a gyermekek nevelésére, fegyel-
mezésére és az iskolai rendtartas gyakorlására is ; e ) végre úgy módosítandö
az eljárás, hogya növendékeknek a gyakorlati tanítás hoz való előkészülése
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öntudatosabb és behatöbb legyen, a tanítas gyakorlatot ala ~t szerzett tapasz-
talatok llgy az egye.sL'e, mint az egész osztályra nézve részletesebben fel-"
dolgoztassauak s a tapasztalatoknak a tanult elvekhez való viszonyítása által
jobban kihasznríltassauau. 5. Az elméleti és gyakorlati kiképzés között
szerosabb kapcsolat hozandö létre. A szaktamirok a próbatanításokon lehető-
leg jelen legyenek, azokat figyelemmel kisérjék é3 birálatukban részt vegye-
nek. A nevelésZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAé s oktatás elméletét az igazgató tanítja, a gyakorlati tanítá-
sokat pedig a gyak. isk. tanítók vezessék.' 6. A gyak. isk. tanítói. állás
emelendő az által, h08".1 ez állásra csak elméletileg és gyakorlatilag kitünően
képzett tanító alkalmaztessék és fizetése egyenlővé tétessék a rendes
tanárokéval.

I Etételeket bátorkodunk a következőkkel megokolni:
Feltűnő lehet az előtt, a ki viszonyainkat nem ismeri, hogy akkor,

midőn gyakorlé-iskolaiuk és gyakorlati kiképzésünk javításával foglalkozunk,
javaslatainkab azzal kezdjük: legyen minden tauítöképző intézetnek gyakorlo-
iskolája. Valóban fonák helyzet, hogy míg t~l,llítóképzőintézeteink egy része
gyakorló-iskolájának reformálására gondol, addig van egy nem csekély
töredék (17), a mely annak hijával van. 'I'anitöképzésünk zilált viszonyait
bizonyítja ez az ellentét is, s minél fejlettebbekké válnak a viszonyok tanító-
képzőink egy részénél, annál elemibb erővel nyomul előtérbe. annak szük-
sége, hogy azon tanítöképzőink, amelyeket' a berendezés fejlettsége tekin-
tetében a többiektől fél század választ el, s a melyek nincsenek a törvény
követelményeinek megfelelőleg felszerelve, vagy beszüntebtessenek, vagy a
rendelkezésre álló eszközökkel fentartó hatóságaik által kényszeríttessenek,
illetőleg képesíttessenek a törvény tételeinek betartására. B~torkodl''llk e
helyen újra mély tisztelettel kérni Nagyméltóságodat, kegyeskedjék tanító-
képzőinket tuielőbb az eddiginél szerosabb felügyelet alá venni és azokat
a teugődő tanítóképzőket, a melyeknek fentartása állami szempontból is
szükségesnek bizonyul, úgy mint nehány felekezeti lrözépiskoléval történt,
állami segély nyujtása által a törvénynek, a miniszteri rendele-
teknek és esetleg javaslatainknak megfelelő helyzetbe hozni.

Hogy tanítójelöltjeink kellő gyakorlati késztiltség nélkül lépnek ki
képzőinkből, ennek oka <1, m<íl' előadottakori kívül részint a gyakorló-iskoln
czéluak nem megfelelő szervezetében, részint -a gyakorlati kiképzés divatozö
médjának tökéletlenségéhen van.

A gyakorlú-ískola. A közgyíilés a gyakorló-iskolák osztatlan jelle-
gót tovább is felltartandónak javasolta. E határozathozatalnél szem előtt tar-
totta a közgyűlés népiskoláink és tanítöképzőink fejletlen viszonyait, az állam
pénzügyi helyzetét s általában a javaslat gyakorlati kivihetőségét. A vallas-
és közoktatásUgyi miniszterium XIX. jelentése szerint a 16.702 népiskola
kőzül 12,872, tehát a népiskoláknak több mint háromnegyedrésze egytanítós
és nem jogosulatlan az a nézet, hogy tanítóképzőink a gyakorló-iskola beren-
dezésénél nem vehetik mintául a népiskolák elenyésző kisebbségét, sőt ha
gyakorló-iskoláink osztottak volnának (a mi paedagogiai szempontból igen
kivánatos), azon esetben is fel kellene állítanunk képzőink mellett oly osztat-
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lan gyakorlö-iskolékat, u melyeknek miutaszerű berendezése úgy az oktatás,
mint a felszerelés szempontjaból példányképül szolgálna a vidék osztatlan
népiskolainak. Paedagogiai szempontok is szükségessé teszik a gyakorlo-
iskola osztatlan jellegének fentartását, a lllennyiben tanítójelöltjeinket -
habár fokozatosan - már a képző-intézetben be kell vezebnünk osztatlan
népiskolába, hozzá szoktatnuuk az abban való inűködéshez ; jelöltjeink az
önbizalmat is csak azon esetben ezerzik llleg jövendő hivatásuk teljesítéséhez.
ha nekik annak nemcsak könnyebb, hanem nehezebb formáját is bemutat juk
és őket annak teljesítésére képesítjük. Az állam pénzügyi helyzete is alig
engedné meg azon tetemes költséget, a melylyel valamennyi tanítóképző nek
osztatlan gvakorló-iskolával ellátása járna. Különben is feladatunk első sor-
ban az, hogy azon tanítóképzőket segítsük gyakorló-iskolákhoz, amelyeknél
ez hiányzik.

Sok tekintetben jogosult azonban az ,t felfogás is, a mely éppen a gya-
korlati kiképzés szempontjébél az osztott iskolát tartj a czélszerübbnek az
osztatlannál. E nézet helyességéhez nem az elmélet, hanem a gyakorlati
kiképzés jelenlegi módja körül szerzett tapasztalatok nyujtj ák az erős bizo-
nyítékokat. A gyakorlati kiképzésnek ugyanis több hiánya van, a melyek a
gyakorló-iskola telj ese 1 ) . osztatlan voltából erednek. A főbb hiányokról
batorkodunk itt röviden megemlékezni.

A jelenlegi tanterv értelmében a növendékek a I l l . osztályban heti
1 órában, illetőleg 2 félórában és a IV. osztályban heti 2 órában próba-
tanításokat tartanak s ezenkívül a hét valamely napján fél vagy egész napig
foglalkozik egy-egy növendék a gyakorIó-iskolai tanító vezetése mellett az
iskolában. Ezen eljárás lllellett egy növendékre - különösen ha az osztály
népesebb - mind a. két oS7JGálybanösszesen legfölebb hétszer kerül a sor. 1)
Ennyi alkalom még a legtehetségesebb növendéknek is kevés valamire való
tanítói ügyesség szerzéséhez. Altalában véve a gyakoribb hibák a kilépő
jelölteknél a következők : .A többség minduntalan csetlik, botlik, vét a taní-
tás módszertana ellen, melyet pedig tud, de alkalniazui nem bír; vagy siet,
vagy ellaposul tanítésaval ; bármi váratlan eset megzavalja ; nem várt feleletek
kizökkentik a kerékvágásból, melybe aztán nehezen tér vissza; kérdései hibá-
sak és döczögve következnek egymésra ' s átmeneteket nem ismernelr ; a
fegyelmezés nehezére esik, a magánfoglalkozással eredménytelenül birkózik
stb." 2) E hibák forrása kerantsem a gyakorló-iskolai tanítói karban van, a
me1y jeles szakértelemmel s majdnem emberfeletti fáradtsággal törekszik
nehéz hivatásának eleget tenni, hanelll a gyakorlati kiképzés rendszerében és
magaban a gyakorlö-iskoléban van a mely a mai szervezet mellett nem nyujt
alkalmat a növendékeknek hu z a mos gyakorlatra s így nem sajátíthatják
azok el a gyakorló-iskola vezetőjének tanító és nevelő eljárását, az elfogult-
ságból és bizonytalanságból ki nem bontakozhatnak ; az önmegfigyelésig nem
juthatnak el. De oszthatatlan iskola mellett huzamosabb gyakorlésrel szó sem
lehet, mert egyszerre csak egy növendék taníthatván, gyakran kell azokat
változtatni, hogy minél többször kerüljön egyre-egyre a sor.

,

') Rad6 Vilmos: ,.A tanítónövendékek gyakorlati kiképzése." Magyar Tanító-
képző V. évfolyam, IlL füzet.

') Ujfalussy Sándor: "A gyakorlö-iskolak-". Magyar 'I'anítöképaö. V. évfolyam.
1. füzet.

.
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Másik alaphibája gyakorlati kiképzéstink rendszerének, hogy össze-
ütközik a paedagogia egyik legelemibb szabályával : menjünk könnyebről a
nehezebbre. Példanak okáért a növendékek hospitálésát a tanterv értelmében
úgy ej tj ük meg, hogy már első ízben at; osztatlan iskolai oktatási módot
mutatjuk be neki a helyett, hogy egy külön osztélyba vezetnők be őket s ott
is a legegyszerűbb paedagogiai eljárásokat mutatnök be. A növendék az erdő-
től nem láthatván a fát s az osztatlan iskolai oktatás szövevényes eljárását fel
nem foghatván, tapasztalatszerzésének értéke legalább is kétes lesz. A taní-
tási gyakorlatot szintén osztatlan iskolában kezdet jük meg. Ismeretes azon
lelki -állapot, a melylyel a jelölt első tanításait végzi, valóban lehetetlen tőle
azt kivánni, hogy hat osztálynak hatvan növeudékét vezesse, mikor egy osz-
tály tiz növendékét sem képes egyenlően foglalkoztatni. S miféle eljárást szok-
tunk ilyenkor követní P A növendéket csak egy osztálylyal foglalkozbathatjuk,
tehát átváltoztat juk ideiglellesen az osztatlan iskolát mintegy osztottá.

A harmadik alaphibája gyakorlati képzésünknek, hogy nem gyakorol-
hatjuk növendékeinket a fegyelmezésben (a nevelésben) s az iskolai rend-
tartásban. Ennek- oka egyrészt azt, hogy növendékeinkkel úgyszólván csup a
próbatanításokat végeztetünk, a melyeknek kritikus y'Űltánál fogva a telje'3
nyugodtságot és nagyobb gyakorlatot igénylő fegyelmezés majdnem teljesen
elesik; másrészt oka az, hogy a növendék egy-egy ízben csak ig\m rövid
ideig, legfeljebb fél vagy egész napig működ vén, a gyakorló-iskola vezetője
nem hagyhat annyi önállóságot neki, hogya növendék néha-néha a fegyelem
gyakorlását is kezébe vehetné. Az intézetekből kilépő jelölteknekZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAf t fegye-
lem-, az iskolai rend- és tisztaságtartásról, úgy szólván, csak elméletben van
fogalmuk.

E hibáknak és hiányoknak, ha nem is megszüntetése, de csökkentése
a gyakorló-iskola osztottá tétele Mtal el volna érhető s ezt tartotta szemelőtt
a közgyűlés is, midőn kimondottá a gyakorló-iskolának akként való szerve-
zését, hogy eredeti osztatlan jellegének fentartása mellett sziikség ezerint
osztottá alakítható legyen. E czélból a gyakorló-iskolának a rendes terem
mellett még legalább egy terem álljon szolgálatára, a melybe szükség szerint
c L gyakorló iskolának egy vagy több osztálya bevezettetnék, a mikor vala-
mely egyszerű eljárásnak szemléltetéséről volna szó; a Ill. éves növendékek
csakis a külön teremben, illetőleg osztályban végeznek tanításaikat a gyakorló-
iskolai tanító szoros vezetése alatt. A föteremben, vagy is az osztatlan iskolá-
ban ez alatt valamely gyakorlottabb negyedéves növendék végezn é a tanítást.
Ezen beosztás alig járna költséggel, de lehetövé tenné többszörös és huza-
mosabb ideig való gyakorlást és általában a gyakorlati kiképzésnek a paeda-
gogiai elveknek megfelelőbb berendezését.YXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A g y ak o r la t i kíképzés. A gyakorlati kiképzés áll egyrészt· a növen-
dékek a gyakorló-iskola látog:1tásából, másrészt azok tanítási gyakorlatából.
A kettőnek szoros viszonya egymáshoz világos; előbbi előkészíti utóbbit s
annak paeclagogiailag helyes berendezése és teljes kizsákmányolasa nagy
mértékben előmozdítja a tanítói gyakorlatok értélrét. Bátorkodunk röviden
kifejteni, hogy a növendékek gyakorló-iskolai látogatásának módját a közgyii.-
lési határozatok értelmében, mily alapelvek szerint volna kivénatos megejteni.

A n öve n d é kek gyak o r I ó - i s li:o 1 a i 1 áto gat á s á nak köz-
vetetlen czéljaFEDCBAf t tapasztalatszerzés, vagy is feladatuk abban áll, hogya tanító-
növendéknek paedagogiai, elméleti és gyakorlati képzettségét támogassa,



29zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

hogy az elméletileg elsajtitított elveket szemléltesse, megszilárditsa és bővítse;
másrészt legyen az önmegfigyelésnek és önképzésnek eszköze, rűgöja, Ebből
következik a gyakorló-iskola látogatásoknak nagy fontossága; helye van azok-
nak a II. osztály tol kezdve mindenikben, szolgálatában állanak, úgy a paeda-
gogiai elméleti' oktatásnak, mint a gyakorlati tanításoknak. Miniezteri tan-
tervünk csak a ll. osztály számára írja elő a tanítások ren ds z e r es
látogatását; a III. osztály számára azonban nem, pedig az elméleti módszer-
tannak jelentékeny része, u. m. a földrajz, történelem, a természettudomá-
nyok, éneklés, irás, rajzolás és munkatanitas módszere a IlI. osztályra esik;
vajjon a tanterv e tárgyak tanítási gyakorlatát nem tartja szükségesnekZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAf t

gyakorlo iskola látogatása által előkészíteni? De nem helyes az sem, hogy
a ta~terv a IV. osztály növendékeitől sem kivánja meg legalább is a tanító
által az év elején _v~gezni szokott előgyakorlatok. rend- és fegyelemtartási
eljárások megfigyelését.

A siker szempontjából lényeges feltétele még a gyakorló-iskolai láto-
gatások czélszerü berendezésének egyrészt, hogy a növendékek tapasztalatai-
kat önt u d.a tos a n szerezzék; másrészt, hogy uyujtassék alkalom a szerzett
tapasztalatoknak fel d ol g o z á sár a. Előbbi úgy eszközölbető, hogy a-
paedagogia tanára egyetértve a gyakorló-iskolai tanítóval, a tanítási láto-
gatást valamely felszinen forgó tételnek mintegy szemléltetésére használja
fel s mielőtt növendékeit a gyakorló-iskolába bevezetne, figyelmezteti őket
az általuk megfigyelendő eljárásokra. A növendékek valamennyien s a mód-
szertan tanára is jelen legyenek a gyak. isk. tanító mintatanításán ; a növen-
dékek megfigyeléseik eredményét irásba foglalják, a melyeket a paedagogia
tanára megvizsgálván s az egész osztály előtt megbiráiván, egyesek hibás fel-
fogását kijavitsa, a szerzett tapasztalatokat behatóan megbeszélje és össze-
foglalja, mi közben az elméleti ismereteket megszilárdítsa és bővítse, Eszem·
pontból tekintve, miniszteri tantervünk az elvet helyesen körvonalozza, a
mennyiben ezt mondja: .A tanítási gyakorlottság megszerzésére a leg-
első lépés az olyan tanítás figyelmes megszemlélésében áll, amely ép
azoknak a tanítási elméleteknek gyakorlati alkalmazását mutatja, a melyeket
a növendékek a módszertanban, mint helyeseket és általuk is követendőket
tanultak" . Az elvet azonban a tanterv hibásan alkalmazza, a mennyiben úgy
intézkedik, hogy .a II. osztály növendékei k i s ebb c s o por tok b a osz-
t and ó k s e csoportok egymást fölváltva, a gyakorló-iskolai tanítást
egy h II Z a m ban mindaddig szemléljék és hallgassák, mig a tanterv minden
egyes tantárgyának tanítása legalább egyszer elő nem fordul". Ez eljárás
hibái, hogy a szaki anár nincs, de nem is lehet jelen a mintatanitason,
minek következtében a növendékeknek ott szerzett tapasztalatait kellőleg
össze nem foglaltathatja és fel nem dolgozhat ja ; a növendékek valamennyien
nem egy és ugyanazo I I tanítást szemlélik; olyan tárgyak tanítását is meg-
figyeltetik velük, a melyek a paedagogiai órákon elő sem fordultak. Kivána-
tosnak tartjuk, hogy az utasítás első és második része közötti ellenmondás
megszüntettessék,

Mint minden neveléstani eljárásban, úgy a tapasztalatszerzésben is
érvényesülni kell egy fontos paedagogiai elvnek" a fok o z a tos s á g n a Ir.
E czéJból szükséges, hogy a növendékeknek előbb egyegyosztályú iskola
vezetését mutassuk be, s azután fokozatosan két, három s több osztályúét;
továbbá, hogy a megfigyelés eleinte ne ölelje fel a tanítás minden réssletet
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egyaránt, hanem JépéHt tartva az elmélettel, a tanításnak, a fegyelmezésnek
egyik vagy másik szempontjara, részletéré vagy fogására terjedjen ki. Például
figyeljék meg a tanóra menetének főbb vonásait, majd .a tananyag egységét"
a tanítás-alakokat és azok váltakozását, az egyes tételek mődszeres kifejtését,
végre az eljárások összeségét. 'I'antervünk arról, hogy a tapasztalatszerzés ben
bizonyos fokozatosságot kell tartani, nem szól semmit; 'teMt vagy nem tal' ja
azt' szükségesnek, vagy a paedagogia tftnárának és a gyakorló-iskolai tanító-
nakbelátására bizza azt. Bál'miké.nt van a dolog, annyi bizonyos, hogy kevés-
intézet kivételével, a tapasztalatszerzésben lábbal tapossuk a fokozatosség
elvét. Először is osztatlan iskola vezetését mutatjuk be a tapasztalatlan és
paedagogiaibg képzetlen ifjaknak s azt kivanjuk tőlük, hogy a tanítói eljárást
a maga egészében és részleteiben figyeljék meg. Nem csuda, ha ily módon
a tanítasok látogatása, a paedagogiai .kiképzésnek ezen fontos eszközének
haszna igen alacsony színvonalon marad.

AYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAta n ítá s i g y a k o r la to k képezi) tanítóképzésünk sarkpontját, a paeda-
gogiai szakképzésnek pedig czélpontját, a melybe össze kell futnia a paeda-
gogiai elméletek' szálainak, különben czéltalanul vesznek el,mint a sivatag
folyója. Ha hiba volna is a jelölteknek egyedül gyakorlati képzettségéből
it élni meg a tanítóképzés értékét, mégis el nem vitatható az, hogy az elméleti
és általános képzettségnek savát a tanítási gyakorlat adja meg. Méltó tehát
e tárgy úgy az. intéző, mint a szakkörök különös figyelmére. Egyesületünk
közlönye és a közgyülés részletesen és rendszeresen foglalkozott ez ügygyel s
mindkét úton bizonyos megállapodások jöttek létre. Az alább következőkben
lehetőleg rövidre fogva bátorkodunk azon elveket kifejteni, a melyek- a
határozatok értelmében - a tanítási gyakorlatokban keresztül viendők
volnának, a részletek megállapítására úgyis csak ezután fog kerülni a sor.

A tanítói hivatás teljesítése szempontjából szükséges növendékeinket
annyi tanítói gyakorlattal ellatnunk, hogy az intézetben hallott mődszertani
elvek gyakorlati alkalmazásával tisztában legyenek ; hogy képesíttessenek az
eltanult médszemek alkalmazására, sőt tovább fejlesztésére a közéletben -
még kedvezőtlen külső viszonyok között is. E czélból azonban a jelölteknek
már a képző-intézetben némi b i z tos s ágo t és ö n á II ó s ágo t kell a
modszer kezeléséf illetőleg nyerniök, Ez a biztosság úgy érhető el, ha a taní-
tási gyakorlatok alaposan előkészíttetnek, ha alkalom adatik a növendékeknek
elegendő gyakorlatra és ha a tanítási gyakorlatok helyes paedagogiai elvek
szerint rendeztetnek be.

Az el 6 kés z í t é s feladata a tanítási gyakorlatok paedagogiai sikerét
úgy a gyakorlö-iskolara, mint a növendékekre nézve biztosítani. Többszörösen
figyelemre méltó univelete ez tanítóképzésünknek ! Gyakorlé-iskolainknak
osztatlan voltuk és kisérleti czé~.i?k daczára; nemcsak hogy versenyeznie kell
az illető községnek úgy osztatlan, mint osztott népiskoláival, hanem a siker
tekintetében előkelő rangot is kell kivívniok ; úiert csak ez esetben szereznek
úgy maguknak s az egész intézetnek, mint az ott használt mödszernek tekin-:
télyt, csak, így biztosítanak áldásos hatáskört s bizonyos mintaszerüséget a:
mödszert illetőleg a környék néptanítói előtt. A képző-intézeti nöyendékre i~
megbecsülhetetlen haszon háramlik a helyes és alap os elókészületből. Mai
időben a fejlett ipari viszonyok következtében még a mesterinastöl is meg-
kivánják, hogy ne csak egyszerüen másolja és vakon utánozza mcstere mun-
káját, hanem bizonyos előismefetekkel, mondhatni, eséltudatossággal fogjon
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ahhoz; de ez esetben nem sokkal inkább meg kell-e követelnünk tanító-
jelöltjeinktöl, hogy midőn a nevelés magasztos munkájához fognak, mikorZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI I

benyomásokra érzékeny gyermeki lélekbe a jó, szép és igaz eszméjének mag-
vait vállalkoznak hinteni, teljesen tisztában legyenek ami - vel, ami ért-tel
és ami kén t - tel. 'I'eljes öntudatosságot kell kívannunk növendékeinktől a
tanítói eljárásban, sőt bele kell nevelnünk őket abba, hogyaczél, eszközök
és mód biztos ismeretét mindig megköveteljék önmaguktól tanítói munlrájuk
előtt. V égre külöriös gonddal kell végeznünk az előkészítést már azért is,
merb a tanítási gyakorlat - bármemfyire óhaJ~tjuk is -- állami gyakorlö-
iskolaínk mai osztatlan szervezete mallett aligha lesz oly széles alapra fektet-
hető, mint az pedig u kiképzés érdekében kivanatos volna; nekünk e hiányt
a gyakorlatok alapos előkészítésével kell pótolnunk. Szükségesnek tartjuk
tehát, hogy már a képző-intézeti oktatás kellőleg előkészítse a növendékeket
a tanítási gyakorlatra alapos tárgyismeret, a mödszertani elvek teljes elsajá-
t'íttatása BS lelkiismeretesen végzett iskola-látogatások által. Ohajtjuk az
általános kiképzésnek a III-ik évfolyamban való befejezését asonlehetőség
kizárása szempontjából, hogya növendékek esetleg I oly tárgyból kapjanak
tanítási tárgy at, a melynek oktatása a képzőben még nem fordult elő, a
melynek módszerét még nem tanultak és nem figyelték meg. Különös gond
fordítandó a tanítási tervezetek irá s b e'l i ki d o 1g o z á sár a ; meg kell
kivánnunk a mödszertan tanárától (gyakorló-iskolaitanítótól), hogy kivalt
eleinte az elkészítés előtt részletes utasítást adjon a növendéknek. a benyuj-
táskor pedig vegye behato taglalás alá s mindaddig tárgyalja, míg minden
egyes pont helyesen meg nincs állapítva s czélja tudva nincs. Ugy kell beren-
deznünk az utasítások adását, az irásbeli praeparatiök felülvizsgálását, hogy
azokból ne csak az illető, hanem minden egyes növendék okuljon. V égre
óhajt juk tantervünk ide vágó pontjának a fenti értelemben való módosítását
és részletezését.YXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A ta n ítá s g y a k o r lá sa . Vannak, a kik azt tartják, hogy a tanító
hivatása legszebb a világon! Valóban alig van magasztosabb munka,
mint az erkölcsi törvényeket az emberi lélekbe átültetni; agyennek
érzelmi és értelmi világát czélirányosan m ü velni ; a sokféleképpen nyil-
vánuló s mindenaron érvényesülni óhajtó akaratot vezetni, zabolázni,
a szép, jó és igaz szolgálatába hajtani; a gyermekben oly képzeteket
támasztani, a melyek talán döntő befolyással lesznek életére s vezérlő
csiUagává válnak tevékenységének. Ehhez járul még az a tudat, hogy a tanító
működése nagy eszméknek. a felvilágosodásnak, az erkölcsiségnek, a nemzeti
boldogulásnak szolgaletaban áll. De a mily szép, ép oly nehéz és nagy felelős-
ségel járó a tanító munkája, Kell, hogy mindenki, mielőtt e pályám lép,
számot vessen lelkiismeretével, s hivataloskodása mezején jól megmérlegelje
minden szavát és tettét. De sokszoros a felelőssége azon intézetek nek is, a
melyeknek kezébe a tanítói nemzedék kiművelése, pályáján, való előkészítése
van letéve. Nagy lelkiismeretességgel kell ez intézetek szervezetére, tanrend-
szerére, a tanárok működésére figyelni.i.nk s pontosan mérlegelnlink, meg
van-é, vagy ki van-e eléggé fejlesztve minden tényező, a mely magasztos
hivatásának betöltését biztosítja. A szükséges siker érdekében az első feltétel,
hogy ellássuk növendékeinket hivatásuk teljesítéséhez a kellő magas művelt-
séggel és erkölcsiséggel ; nagy kérdés azonban, elég-e a tanítópályán a szak-
ismeret és a jó akarat. Kérdjük, ha hiányzik a kellő gyakorlati alap, nem
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fogják-e a balsikerek az önbizalmat megingatni és ct magasra csigázott idealis-
must szétfoszlatni :; meddő elégédetlenséggé változbatniZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAl i Talán figyelmen
kívül hagyhatnók e L kellő gyakorlatot, ha nem kellene számolnunk az emberi
gyengeségekkel, ha csupa olyan egyéneket adhatnánk át pályájuknak, a kik
lelkesedésükkel és vasakaratukkal le fogják küzdeni a gyakorlathiány szülte
nehézségeket. Nagyon igaz, hogy tanítdképzőink nem szolgáltathatnak kész
művészeket j kérdjük azonban, vajjon nem kötelessége-e ezen intézeteknek a
kellő "szakismeret, logikai észjárás, temperamentum, emberismeret, tanítvá-
nyok és tanítói hivatás iránti szeretet, a müveltség" kifejlesztése', de a kell ő
gyak orI at nyujtása által is biztositani, hogya jelöltekből majdan művé-
szek lehessenek. A művészethez sokkal több kell, mint a mesterséghez, kell
különösen magas műveltség, előismeret, de vajjon elsajátíthatja-e a művész
meetere iskoláját, ha annak közvetlen vezetése és utasításai mellett bele nem
dolgozza magát a rendszerbe? A tanítónövendék azáltal, hogyalapos gyakor-
latra tesz szert a tanítőképzőben, még nem lesz kész művész, hanem általa
t.anítói műveltségének csak azon szilárd alapját kapja meg, a melyen felépít-
heti, sőt lassanként fel kell építenie a saját egyéniségének megfelelő rend-
szert. A tanító működése annyiban is hasonlít a művészéhez, hogy mint ez,
alkot, teremt j de belyes volna-e, hogy teremtő tevékenységének java részét
az alap keresgélésére és lerakás ára fordítsa?

Ha azonban azt akarjuk, hogy tanítóink biztos gyakorlati alappal indul-
janak az életnek, nem elég a tanítást velük csak megizleltetni. Szükségesnek
tartjuk aczél és .siker érdekében, hogy alV. évfolyam növendékei a gyakorló-
iskol:ibanegyenkint huzamosabb ideig foglalkozzanak s ezen idő alatt, habár
a gyakorló-iskolai tanító utasításai szerint és felügyelete mellett, de mint
ö n á II ó tanítók működjenek j vagyis vesessék önállóan az iskolának minden
ügyét: 'tanicsanak, adjanak iskolai és házi feladatokat, vigyék az iskolai
fegyelmet, gondoskodjanak fl, gyermekek óraközi játékáról, a fütésről, szellő,
zésről j vszessék az osztálykönyvet, mulasztási naplót stb. stb., egyszóval
gyakorolják az összes oktatői-, nevelői- és iskolarendtartói eljárásokat.

A siker érdekében nagyon fontos azonban, hogy ezen önálló ténykedésre
a növendékek fokozatosan készittessenek elő j vagyis eleinte rövid ideig, fél-
óráig, egyóráig, fél és egész napig, végre hosszabb ideig tanítsanak j először
könnyebb s azután nehezebb tárgyakból kapjanak tételeket s végre, a mi
legfőbb! előbb az osztott iskolai oktatást gyakorolják, s csak fokozatosan a
három, két é s egyosztatú iskolák vezetését. Ez utóbbi javaalatunk oly termé-
szetes paedagogiai elven nyugszik, hogy annak bővebb megokolását fölös-
legesnek tartjuk. Csupán azt batorkodunk félemlíteni, hogy a gyakorlati
tanítások említett paedagogicus keresztülvitele csak azon esetben eszközöl-
hető, ha a gyakorló-iskola úgy szerveztetik, hogy tetszés szerint osztottá és
osztatlanná átalakítható legyen.

Kifejtettük már, hogya paedagogiai elméleti kiképzésnek feladata első-
sorban a növendékeknek a kellő psychologiai és logikai felfogást- biztositani,
másrészt a mödszertani és neveléstani előadások, valamint a gyakorló-iskolai
mintaleczkék szemléltetése által a tanítási gyakorlatollat közvetetlenül elő~
készíteni és biztosítani azok öntudatosságát, végre az elméletileg és gyakor-
latilag elsajátított paedagogiai ismereteket bizonyos általános szempontok
szerint rendezni. A gyakorlati tanítások feladata pedig az elméletileg hallott
neveléstani elveket közvetetlenül a gyakorlatba átültetni s fL növendékeknek



kíirthatatlan lelki tulajdonává tenni, valamintőket a példa <iltalRQPONMLKJIHGFEDCBAu ,z ott látot-
tak leovetésére s egyáltalában hivatásuknak buzgó teljesítésére. ösztönözni.
Kitünik ebből, hogy az elméleti és gyakorlati képzés csak együtt érheti el
czélját és pedig csak úgy, ha a kettő egy úton halad; ne rontsa le az egyik,
a mit a másik épít; hanem növelje a gyakorlat a növendékeknek a paeda-
gogiai elméletekbe vetett bizodalmát, másrészt buzgón igyekeszék az elméleti
képzés a gyakorlat sikerét előmozdítani; mert csak ez esetben sikerülhet
növendékeinkben mélyen meggyökereztetni a képző-intézetben hallott és
látott paedagogiai eljárásolmt; csak ez esetben várhatjuk tőle, hogy törekedni
fog azokat az életbe is átültetni és azoknak apostolává lenni. Egyszóval a
sikeres tanító képzésnek egyik lényeges kelléke, hogy az elm éle ti é s gy a -
k o r l aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt i kiképzés k ö z ő t t minél s z o r o s a b b viszony léte-
síttessék é s it a r t a s s é k fenn. Ez elérhető egyrészt azon javaslatoknak
foganatosítása által, a melyeket a tantervre. a növendékek iskola-látogatására
és gyakorlati kiképzésre vonatkozólag ajánlani bátorkodtunk : másrészt
elérhető olynemű intézkedések által, a melyek a tanári testületekben a tanárok
teljes egyetértését és egységes paedagogiai müködését biztosítják. De leg-
nkább biztosítana , a szeros kapcsolatot, ha a módszertan elméleti és gyakor-
lati oktatása egy kézben, a módszertan tanára vagy a gyakorló-iskola tanítója
kezében volna összepontosítva. Ez úton volna legbiztosabban keresztülvihető,
hogy az elméletileg tanult elvek a gyakorló-iskolában szemléltessenek és
megpróbáltassanak és csakis ez esetben volna a gyakorki-iskolai tanitó tel-
jesen felelőssé 'tehető a növendékek gyakorlati kiképzésében elért siker ért.
Azonban ennek még gyakorlati akadályai vannak. Egyik az, hogy ez által az
elméleti paedagogiai hirgyak közötti szeros összefüggés megszakíttatnék,
másrészt a gyakorló-iskolának osztatlan szervezete, a mi a gyakorló-iskolai
tanítóra most is súlyos, a médezertan előadásával többé nem növelhető
munkat ró.' Mindaddig tehát, míg tanitö-képzőink s különösen a gyakorIó-
iskolának ezervezete meg nem változik, nem javasolhatjuk ezt a módosítást,
hanem czélszerübbnek tartjuk azt, hogya paedagogia tanára (az igazgató)
vezesse a növendékek úgy elméleti, mint gyakorlati kiképzését és viselje is
egyúttal inindkettő ért a főfelelősséget.YXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A gyakorlo- isk o la i ta n ító . Tanítóképzésünk az egyes szaktárgyak:
a hittan, a paedagogia, a nyelv-, történelem- és természettudományok, a
művészeti és gyakorlati tárgyak egyaránt fontosak és egymással szoros kap-
csolatban tartva, egyaránt mozdítják elő a tanítóképzés sikerét. Az elméleti
tárgyak mellett azonban a tanítási gyakorlatok fontosság tekintetében nem
maradnak hátra, sőt ezeknek tanítöképző-intézeteinkben, mint a tanítói
pályára előkészítő szakiskolákban előkelő szerepe van a szakképzettség meg-
adásában, s ezen szerep azon esetben, ha - engedve az általános ezükséglet-
nek - tanitőképzésünk gyakorlati irányban reformáltatik, még növekedni fog
értékben és felelősségben. Tanítóképzésünk betetőzése a gyakorló - iskolában
történik, ott 'Próbálják meg értékesíteni a jelöltek mindazt, a nV általános
és neveléstani műveltséget eddig szereztek, ott szemlélik a nevelés művészi
kezelését, ott próbálják meg alkalmazni először a paedagogia üdvös vivmá-

nyait, ott merítik a közvetetlen példából a lelkesedést magasztos hivatásuk-
nak buzgó teljesítéséhez, az önnönmaguk által elért első sikerböl a bizodal-
mat és erőt ahhoz, hogy a nyert szellemben és irányban működjenek. Igaz
ugyan, hogy a gyal}ocla~i tanítás és a gyakorld-iskolai tanít9 működése nem
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mindeu, s annak esetleges hiányait a l{ép~ö-ínté~etben különbeu nyert áltafá'-
nos műveltség és erkölcsi nemesség részben pótolhatja, s a növendéket leg-
alább arra buzdíthatja, hogy próbálja meg az igaz utatZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAj de tagadhatlan az is,
hogya gyakorló-iskolai tanító példája - támaszkodva a növendék elméleti
képzettségére - 'nemcsak megmutatja az utat, hanem megis adja az erkölcsi
erőt és bátorságot annak követésére, Ebből világos, hogya gyakorló-iskolai
tanítónak jeles tulajdonságokkal kell felruházva lennie. Legyen buzgó tanító,
a ki a hivatés-szeretetben és a kötelesség hű teljesítésében példát adjon
tanítványainak, a leendő tanítóknak j legyen kivalöan képzett és öntudatos
tanító, a ki tetteit és eljárásait elméletileg is okadatol ni képes j legyen a taní-
tásban ügyes, a fegyelmezésben találékony és következetes, mert csak így
lehet példa mások előtt; de mint ember is tiszteletre méltó alakja legyen a
társadalmi és esetleg a közéletnek. Gyakorló-iskolai tanítönale csak oly egyén
tehető meg, a kit az élet már kipróbált, a ki irodalmi munkássága által már
jelét adta jeles szakmüveltségének, a ki tanítói működése által már kitüntette
magát. Tanítóképzésünknek érdekében tehát az van, hogya tanítói kar leg-
érdemsebbjei nyeressenek meg e díszes állásra és így annak elnyerése a kiváló
tanítói tulajdonoktói, nem pedig a magasabb kvalifikácziótól tétessék függővé.
Szó volt ugyan arról is a közgyülésen, hogya gyakorló-iskolai tanítóktói a
czélbol, hogy elméleti paedagogiai képzettségüket bizonyíthassák, másrészt,
hogy rendes tanári fizetésben részesülhessenek, s egyáltalában, hogy tekin-
télyük emelkedjék, magasabb paedagogiai vizsgálat kivantassék. A közgyülé-
sen azonban, mondhatni, egyhangúlag azon nézetét nyilvánította, hogy a
g y a k o r I ó - isk o 1ait a n í t ó fel t é t l e n ü 1 r end est a n á r i f i z e-
t é s ben rés ~ e s ü lj ö n, hogy tőle magasabb elméleti paedagogiai vizsgá-
latot ki vánui fölösleges; de szükséges, hogy kiváló tanítói gyakorlatot és jeles
paedagogiai irodalmi tevékenységet mutasson fel j s mint emberi, erkölcsi és
társadulmi szempontból kifogástalan életű legyen,. Gyakorló-iskolai tanító-
ságra csak az élet és nem valamely vizsgálat kvalifikalhat,

[V.RQPONMLKJIHGFEDCBAT é te l . T a n í t ó k é p e s í t é s .

A közgyülés ez ügyben a következő határozatokat hozta:
1. A tanítóképesítő vizsgálat a tanítóképző-intézet 4-ik osztályának

hevégzése után tartatik. Részei: a ) irás beli vizsgálat a paedagogiából és
gyakorlati tanításból; l j ) szóbeli vizsgálat a paedagogia összes ágaiból, a hit-
tanhól, a magyar nyelvből és irodalomból, magyar törtéuelemből, alkotmány-
tanból és számtanból ; e ) zenei vizsgalat, tekintettel arra, képes-e a jelölt a
kantori teendők végzésére; a mely jelölt kantori képesítést szerezni nem akar,
az a zenei vizsgálaton a népiskolai énektanítáera való képességét köteles
kimutatni ; d ) gyakorlati vizsgálat a tanításból, mint eddig. A tanítóképző-
intézet egyéb tantárgyaiból az utolsó osztály-vizsgálat alkalmával kiérdemelt
osztalyzatok iratnak be a jelölt oklevelébe.

2. Az alapvető vizsgálat elvettetik; azonban a minden egyes évfolyam
végén tartandó osztály-vizsgálat (censum) minden növendékre és az illető
osztály minden tanítástárgyára teljedjen ki s legyen beható.

3. Tanítóképesítő vizsgálatra a magán-úton készülők közül azok bocsát-
tassanak, kik: a ) középiskolai érettségi bizonyítványnyal birnak s a tanító"
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képző-intézet"4osztályáhan tanult szaktárgyakbóJ egyszerre, a képesítő vizs-
gálat megelőzőleg, vizsgálatot tesznek;RQPONMLKJIHGFEDCBAb ) azok, kik bizonyítványaik alapján
- közgylilésünk ide vonatkozó határozata értelmében - a tanítoképző-
intézetekbe fel vehetők s magán-úton készülve egy-egy évi időközökben a
tunítöképző-iutézet minden egyes évfolyamríröl osztály-vizsgálatot tesznek.
A tanítóképesítő vizsgálatra magán-llton készülő és bocsátható minden jelölt
tartozik bizonyítványt mutatni fel arról, hogy tanítással, neveléssel legalább
egy évig foglalkozott.

4. Az oklevélben külön felemlítendő, hogy a jelölt magán-úton készült,
vagy a tanítóképző-intézet négy osztályát rendesen végezte.

5. A tanítóképesítő vizsgálatot a nyilvánossági joggal biró tanítóképző-
"intézetek tanári kara végzi; mindkét vizsgálatot a jelölt ott tegye le a taná-

rok, kir, tanfelügyelő és a felekezeti vallés-vizagálök előtt, amely tanítóképző-
intézetben tanult. Ellenőrző közegül minden ilyen intézethez egy-két
szakembert nevezzen ki a kormány.

6. Az a jelölt, ki abban a tanítóképző-intézetben tesz képesítő vizs-
gálatot, a melyben tanulmányait végezte, képesítési díjat ne fizessen.

7. A tanítóképző-intézetek tantervének szelleme és anyaga a taníto-
képesítő vizsgálat vezetésére irányadó.

E határozatokat a következőkkel bátorkodunk megokolni:

A t a n í t ö k é p e s i t ő vizsgálat legyen a tanítóképzés
sze 11 e ll1 éne kés tan ter v éne Ic meg fel elő. Igy hangzik a, kőz-
gyülesnek a tanítöképesítő vizsgálatokra vonatkozó utolsó, de az egészre
irányadó határozatn. Nem lévén a módosítandó tanterv részletesen kidolgozva,
a javítandó képesítő vizsgálatok tan a n y a gát sem állapithatjuk meg
részletesen (a mi leülönben nem is szülrséges}: azonban annak s 7.e l.l e m é t

az eddigiek alapján nem nehéz kőrülirni.
'I'auítöképzésünk két müveltségnek, az általános és szakképzettségnek

kifejtésére törekszik. Meg kell kivrínnunk tehát a tanító-j elölttől is, hogy
triidőn a tanítói pályára való képességéről tesz tanubizonyságot, el legyen
látva e kétféle müveltség elemeivel illő mértékben. Szükséges tehát, hogy kellő
t,ijékozottságot mutasson az á 1tal á nos m ű vel t ség e t nyuj t ó tan-
tárgyaknak egészében és részleteiben. Tudja világosan áttekinteni az egész
anyagot, birja felfogni az egyes tudományágaknak kulturális jelentöségét
és szerepét, de azt az' "atyafiságot" és egymásra hatást is, a malynél fogva
a7. egyes :;tO"aknem külön válva, hanem egymással szeros kapcsolatban alkot-
ják az általános emberi müveltséget, Egyszóval legyen a jelölt tudása ezerves
egész. Az áttekintés kipuhatolasa azért is fontos, mert ez adja meg a részletek
ismeretének öntudatosságát. A részletek alapos ismerete is megkivánandó,
mert az elemi iskolai szempontból fontos ismeretek beható fejtegetése nyujt
alkalmat egyrészt az ismeretek benső terjedelmének és gyakorlatiasságának,
másrészt a jelölt ítélő képességének felismerésére. A mi pedig az egyes tár-
gyak fontosságát illeti, szerény véleményünk az, hogy babár mindegyik
tárgy lényeges része az általános miveltségnek, mégis kiemeljük az irás beli
dolgozatok készítését, a mely nemcsak a fogalmazó, hanem a gondolkodo
képesség, az önálló felfogás és a tárgy behato iameretének megitélésére

3*
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való; azután figyelmet érdemel a hittan, amely cUnal a jelölt ,L vallés dol-
gaiban való jártasságáról és vallásos érzületétől tesz tsntibizonysagot ; külö-
nős gond fordítandó azon tárgyak ra, a melyekben a nemzeti geni us közvetet-
lenül nyilvánul, ilyenek a magyar nyelv és irodalom, a mltgyar történet és
alkotménytan ; a .számtan, mint az exact tudományok anyja és alaki képző
erejénél fogva jőkülönös tekintetbe.

A dolog természeténél fogva az altalanos müveltség mellett asz a k-
k é P 7.e t t ség kipuhatolására kiváló gond fordítandó. A szakképzettség
megbírál ása nagyjában véve ugyanolyau szempontok szerint történik, mint az
,iltalános mi1veltségé. A paedagogiai vizsgálat áll elméleti és gya,korlati vizs-
.gálatból. Tüntesse fe} a jelölt az elméleti vizsgálaton, hogy tisztában van a neve-
lés feladatával, eszközeivel és azok alkalmazásával; tájékozvn, van a fontosabb
lélektani törvényekben s azoknak egyes paedagogiai -esetekre való alkalmaza-
sában; ismeri a nevelés-, fegyelem-, oktabas- és mödszertani főbb törvényeket,
azok szeros kapcsolatát, egymáara vonatkozását, s leülönösen egys' ges lélek-
és erkölcstani alapját és történeti fejlödését. Az elméleti vizsgálat azonban az
alaptörvények ismeretével nem elégedhetik meg, meg kell kivannia a népisko-
lai fegyelemtan s különösen mödszertan egyes részletei nek fejtegetését; a nép-
iskolai törvények, a főbb miniszteri (és eg,yházi) rendeletek tartalmának,
a nép iskolai tanterv, esetleg a gyakorló-iskolai tanmenet főbb vonásainak,
a népiskolai rendtartás, egés7.ségi1gy ismeretét. 'I'djékozédnia kell a vizsgáló
bizottságnak, hogyRQPONMLKJIHGFEDCBAc t jelölt mennyire vau beavatva az egyes nériskolai föld-
rajzi s mennyiségtani, természettani, természetrajzi stb, szeíiÍléltetö és kisér-
leti eszközök ismeretébe és kezelésébe, a népiskolai tan-, vezér- és segéd-
könyv-irodalom jelesebb müveibe. Egyszóval be kell bizonyítania a jelöltnek
egyrészt, hogy képes a gyal; odatot öntudatosan végezni, másrészt, hogy
a népiskolai eljárásokball otthonos. Agya lr o r 1a ti vizsgálat az utolsója,
de a legfontosabb próbáj::t is a paedagogiai képzettségnek. Meg kell győződni
arról, hogya. jelölt tudja-e a mödszertani elveket gyakorlatilag érvényesíteni,
a gyermekekkel értelmesen és szerétettel bánni, a fogalmakat a gyermek
értelmi fejlettségéhez mérten és világosan kifejteni, a gyermekek figyehnét
kérdezgetéseinek és előadásának élénkségévei s uem mesterséggel lekötni;
tud-é úgy osztott, mint osztatlan iskolát vezetni. Egyszóval lehetőleg ininél
több biztosítékot kell szerezni : először, hogy valo-e a jelölt tanítónak,
másodszor képes-e úgy tanítani, hogy eg'y iskolát rá lehet bízni, sőt a nyert
alapon saját módszerét tökéletesíteni.

Ezen elvi követelmények szempontjából tekintve, a tanítóképesítő vizs-
gála,tok főbb hiéuyai gyanánt, fL következőket tüntethet juk fel:

1. Első hiány gyanánt kell megemlítenünk a tanítóképesítő vizsgálatok
osztatlan voltát. Az 1877. évi 10.998. sz. a. az állami elemi isk. tanítók
és tanítónők képesítő vizsgálatáról kiadott miniszteri felsőbb rendelet szerint
ugyanis az eljárás az, hogy a jelöltek a IV -ik évfolyam végén (illetőleg 1 - 2
gyakorlati év után) egyszerre teszik le az összes írásbeli, elméleti és gyakor-
lati tantárgyakból a vizsgálatot. Ezen eljárásnak egyik káros következménye,
hogy a jelöltnek a vizsgálatra való elő it ész it 1e t e nem alapos. A jelöl-
teknek az összes 4 évi tananyagból egyszerre 19 tantárgyból kell elkészülni,
még pedig oly körülmények között, hogy amennyiben a 4-ik évfolyam végén
az osztályvizsgálat letevése után azonnal képesítő vizsgálathoz állanak, a
}>:észüléshez tulajdonképen idejük sincs. A 4-ik évfolyamban különben is
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sok elméleti anyag lévén fölhalmozva, a jelöltek kénytelenek a rendes napi
leczke elvégzése után maradt kevés időt, sokszor éjjeleiket,ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI I képesítő vizsga-
lati előkészületre forditani. Mi sem természetesebb, hogy ily körülm ények
között a jelöltek nem hatolnak, merb nem is hatolhatnak, a dolog lényegéig, az
egyes tárgyak közötti összefüggés kutatásáig; a kardinalisabb tételeket nem
teszik tudasok csucspontjai vá, a melyekhez sorakoztatnak a töb bit, mert nem jut
idő a gondolkodáshoz ; az egész előkészület nem egyéb lapos memorÍzálásnál.
Be kell vallanunk őszitrtén, hogya bizottságok, érezvén a hiányt, csak egyes
ritka esetekben próbálják a feladott tételnek általános és gyakorlati szem-
pontból való behatöbb fejtegettetését, a legtöbb esetben csak a kérdés fel-
színén maradnak. "A ki a mostani tanítóképesítő vizsgálatokon jelen van,
lehetetlen, hogy figyelmét Icikerülje az a leczkefelmondaté eljárás, el melyet
talán az egyes tanórákon meg lehet tűrni, de a melynek a képesítőn helye
nem lehet. A jelölt, minthogy a feleletre kevés idő van engedytl, igyekszik
hamarosan eldarálni mindazt, a mi emlékezetébe jut; mert tudja, hogy minél
jobban pereg 'a nyelve, annál több kilátása lehet a jeles vagy kitünő érde
sorozatra ". t) .

Egyébiránt magának a bizottságnak .is nagy bajjal, ~z idő hiányával
kell küzdenie, a ini szintéu azt okozza, hogya vizsgálat nem lehet elég alapos.
Mert tekintsünk csak egy kissé a bizottság munkájába. Az osztály-vizsgálatok
a hónap közepe táján kezdődvén, az irásbeli vizsgálat csak 18-20-ilm. körül
ejtetik meg. Ahhoz is -idő kell, míg a szabályrendelet értelmében két tanár
alaposan végig -:izsgálja és megbírálja a dolgozatokat, így aztán a szdbeli
vizsgálat 21-22-ike előtt nem szokott kezdődni. Most a bizottság azon fel-
adat előtt áll, hogy ,a hó végéig a jelölteket egyenkint 19 tantárgyból
megvizsgálja, azután velük tanítási gyakorlatot tartasson, a jelölteket osztá-
lyozza, képesítse, az anyakönyveket, terjedelmes jegyzőkönyveket elkészítse.
"Vegyük már most, hogy egy-egy feleletre legalább is 10 percznyi idő fordí-
tandó és tegyük fel, hogya tanítóképesítőn legalább 20, (néha azonban 40)
jelölt hallgatandó ki délelőtt 4 és délután 4 órán át, akkor minden jelölt
részére csupán az elméleti tantárgyakból 190 percz, azaz több mint 3 óra és
az összesnek kikérdezésére 63 óra, azaz majdnem 8 egész nap volna szükséges.
Adjuk még ehhez a gyakorló-iskolai .tanításra szánt időt, a mi megint nem
lehet kevesebb két napnál, akkor tisztában lehetünk azzal, hogy 20 tanító-
kandidátus 1 e l k i ism ere tes megvizsgálási minden elméleti és gyakorlati
körből 1 e gal á b bIO egész napot vesz igénybe". 2) Ha hozzávesszük ezen
tiz naphoz a bizottságnak már említett ~eD"yéb dolgait, a munkálatok rendes
~égzéséhe2'i több mint két teljes hét volna "'szükséges. Itt két alternatíva előtt
állunk: vagy koran befejezni a tanévet a töbhi osztályokkal is (junius elején)
a képző-intézeti oktatás kárára, vagy rövidre szabni a tanítóképesítő vizsgá-
latokat. Jelenleg az utóbbi szokott történni - a vizsgálat ok alaposságának,
igazi értékének nagy kárára. Néhol ugyan ügy segítenek a dolgon, hogy

,) Zajzon Dénes: "A tanítóképesítő vizsgálatokról." Magyar Tanítóképző.
V. évfolyam, V. füzet.

') L. ugyanott. Eszámításban azonban nem vétetett tekintetbe azon körül-
mény, hogy egyes ele m i tanítónőképzőknek 40·-50 jelölttel ípartanítőnöi, munka-
mesternői stb. vizsgálatot is kell tartania, a mely esetben a lelkiismeretes vizsgálat
teljes egy hónapig tartana.
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a bizottságot 2-3 csoportra osztják; 'de ezt a helytelen és jogtalan eljÁrást,
a mely a tanítóképesítö vizsgálatok tekintélyét is csorbítja, alkalmazandónak
semmi szín alatt sem tartjuk.

Ily körülmények között nem csuda, ha bizottságok működését "tilrel-
metlenlredö elhamarkodottság, a vizsgálat fontosságát és tekintélyét veszé-
lyeztető sietséo~" 1) sőt :qéhol s néha felületesség jellemzi.

2. A másik lényeges hibája a tanítóképesítö vizsgalatoknak. hogy
sza k viz s 15áZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 a t i jellege nincs eléggé. kidomborítva, E hiány megszün-
tetése főleg az által volna elérhető, ha a képesítő vizsgálatok alkalmával a
paedagogiai és némely gyakorlati tárgyakra annyi gond fordíttatnék, a
mennyit tanítóképzésünk szakjellege megkiván. Ugyanis a mai rendszer sze-
rint a jelöltek az elméleti paedagogiából a 19 tantárgy során vizsgáltatvan
meg, ha egy kissé több gond fordittatik is e tárgy vizsgálatára, mint a többire,
mégis korántsem lehet az oly behatá, mint a tárgy fontossága megkivánná;
alig áll az egyébből, mint egyes lélektani törvények, neveléstani és módszer-
tani té~elek elmondatásából; de általános tájékozásról, az egyes elveknek
gyakorlati példákon való fejtegettetéséről, a népiskolai törvények, tanterv,
rendtartás főbb vonásainak megkérdezéséről alig vagy egyáltalában nincs szó.
Még roszabhul állunk a gyakorlati vizsgálattal. Azon egy negyed vagy fél órai
tanítás, a melyet a jelölt a szabályrendelet értelmében a gyakorló-iskolában
végez, nem elegendő a szükséges tanítói gyakorlati készültség kipuhatoléséra.
Ezen rövid idő alatt nem látszik meg, hogy a jelölt képes-e tételét helye-
sen megfejteni, a mödszertani eljáraeolrat, szeniléltető eszközöket jól hasz-
nálni; a jelölt tétel ének fejtegetését sokszor kénytelen lévén felében meg-
szakítani, nem észlelheti a bizottság a tanítás sikerét a gyermekekre
nézve, a mi pedig helyes bírálathozatalhoz igen fontos. A jelölt az idő
rövidsége miatt nem unitathatja be,. hogy képes-e osztatlan iskolát vezetni.
Fegyelmező képességét és tanítói élénkségét is alig fejtheti ki a jelölt, mert
15-20 percz alatt a tanításba, úgyszólván, csak kezd. de bele nem melegszik.
Egyszóval a mostani eljárás nem elegendő alapos ítélethozatalra, a mi pedig
nagy baj már azért is, mert pályázatok alkalmával leginkább a gyakorlati
tanításból nyert osztályzat vétetik figyelembe. ~

A tanítóképesítő vizsgálat ezen legfőbb hiányai nak megszüntetésére
két eljárás indítványoztatett 11 közgyülésen. Mind a két javalllatban közös vonás,
hogy a.k é pes í t ő viz s 1 5 á lat ot meg osz tan i akarja, egyebekbell
eltérnek. Ugyanis az egyik ajánlat szerint a képesítő vizsgálat két önálló
részre volna választandó, u. m. alapvető és szakvizsgálatra. Az előbbi tartat-
uék a 1II. évfolyam végén, az általános műveltséget nynjtó összes tál'gyakból,
utóbbi a IV. évfolyam végén és hiterjedne a paedagogiai és bizonyos gya-
korlati tárgyakra. A közgyülés ezen eljárást nem fogadta el. Ennek oka
az, hogy a közgyülés nem kivanta a Ill. évfolyam végét oly terjedelmes
és szigorú vizsgálattal, a milyen az alapvető képesítő vizsgálat lenne, meg ter-
hel ni. A IlI. osztály növendékei annyira el vannak látva, teendőkkel, hogy
nem érnének rá a képesítö vizsgálatra alaposan elkészülni. Altalában kivánjuk
ugyan, hogy mint alább ki fogjuk fejteni, az osztályvizsgálatok komolyabban
vétessenek, mint eddig, de nem óhajt juk, hogya rendes osztályvizsgáiatokon

,) L. a közgyülési jegyzőkönyv 13. számát (Arányi Antal előadása). M. Tanító-
képző VIII. füzet. V. évfolyam.



kivül, közbeu még egyéb nehéz vizsgalatokkal akadalyozfassék a kiképzés
menete. Bizonyos óvatosságra int az a megdönthetetlen igazság, hogy a vizs-
gálatok, bármint vesszük is a dolgot, inkább az emlékezetet terhelik, mint
a gondolkodó képességet fejlesztik és a tulságos mértékben alkalmazott vizs-
gálati rendszer kárára 'van az őntevékenységnek, az önálló ítélő képesség nek
és túlterhelést okoz.

Tekintetbe véve tehát, hogy a szaktú6'yakbóh:Lz eddiginél jóvnl ala-
posabb vizsgálat szükséges, de behatóan bizonyságot kell szerezui a növen-
dékek általános miveltségi fokáról is, másrészt meggondolva azt" hogy
a növendékek kiképeztetésük folyamán nehéz vizsgálatokkal ne terheltesse-
nek, azt javasolja a közgyülés, hogy a jelöltek a IV. évfolyam végén csak
a neveléstanból és annak egyes ágaiból, a tanítási gyakorlathdl vizsgaltaasa-
nak meg; az általános mí veltségre szolgalo tárgyak közül pedig a magyar
nyelv- és irodalomból, a magyar történet és alkotmányból, a számtanból,
a zenéből ; azok pedig, kik kantorok akarnak lenni, a kantori teendőkből is
tegyenek vizsgálatot; a képesítö vizsgálatot irás beli vizsgálat előzze meg,
a' melyen egy neveléstani elm éle t i és egy tanítási gyak o rZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI a ti tétel
fejtendő 'meg. Hogy az általános miveltségi Mrgyak kőzül az itt elősorol-
tak miért hagyattak meg a képesítő szakvizsgálat tárgyaiból, ez az álta-
lános elvek fejtegetése alkalmával elmondottakból kővetkezik. A többi tár-
gyakból, u. m. a német nyelvből, földrajzból, mértanbol, természetrajzból ,
természettanból és esetleg a gyakorlati tárgyakból az oklevélbe, az osztály-
vizsgalatokou nyert kalkulusok íratnanak be.

A képesítő vizsgálatok ilynemű módosítása azonban természetszerüleg
feltételezi az osztályvizsgálatok jelenleg divabozó módjának megváltoztatását.
Tanítóképzőinkben ugyanis még mindig az évzáró d í s z viz s g a ren d-
sze r uralkodik. Minden egyébtől eltekintve, általános szempontból czél-
szerütlennek és a kiképzésre hátrányosnak kell nyilvánítanunk az osztályvizs-
gálatoknak ezt a módját. Azon időben, midőn a paedagogiai szaklapok hosszú
és behato vitát folytattak általában az évzáró vizsgálatok tárgyában, min-
denki elősmerte, de mi is bőven tapasztaltuk húsz év alatt, hogy 'a disz-
vizsgarendszer nem helyes erkölcsi alapon nyugszik, mert fő czélja lévén
az intézet díszét, külső tekintélyét emelni, olyan dolgokra is károsan hat
csupán a külsőség kedvéért, a melyeknek az intézeti nevelés és oktatás
érdekében érintetlen eknek kellene maradni. Ilyen dolgok: az iskolai év
végi ismétlesek komolysága, a tanári tekintély, a tanulótársak közötti jó
viszony. Az intézetnek érdekében áll ugyanis, hogy a díszvizsga úgy men-
jen, mint a karikacsapás; tanár és tanuló egyaránt kitünni akar, s ez
könnyen arra csábítja az ,élőbbit, hogy az év végén az oktatást dresz-
szurává változtatja át; magán a vizsgálaton pedig a kérdezés czélja nem a
növendék ismeretkörének kifürkészése, hanem mutatós feleletek kierőltetése j

bizonyos tárgyakban inkább a tehetségesebbek és képzettebbek szerepeltet-
nek, a mi a többire bizony nincsen jó hatással. A középiskolákban és a pol-
gári iskolák jó részében már el van törölve ez az osztályvizsgálati mod : nincs
értelme, hogy éppen tanítöképzőinkben, a hol az oktatás még magasabb
erkölcsi szempontok szolgálatában áll, hagyassék meg.

De azoll. oknál fogva is javasoljuk a diszvizsga-rendszer megszün-
teiését, mert a _képesítő vizsgálat megosztásának is csakRQPONMLKJIHGFEDCBAe z esetben volna
értelme és értéke. A z osz tál Y viz s g á 1a t o ~ ugy a.n ism int egy
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tok ats így ezek, különösen a harmadik évfolyam végén tartandók, sokkal
komolyabban volnának veendők, mint eddig. Szükségesnek tartjuk tehát, hogy
minden év végén alapos osztályvizsgálatok tartassanak, a melyeken jelen
legyen lehetőleg az egész tanári hr, vagy legalább a szaktanár ~s az igazgató,
vagy annak megbizottja és esetleg e~y igazgató tanácsos. Az osztélyvizegála-
tok minden nap más tantárgyból tartassanak és minden tárgyból minden
növendék alaposan megvizsgáltassék. Az osztályzatokat csupán a tanári kar
állapítsa meg. A vizsgálatok nyilvánosak legyenek. Az oS7.tályvizsgálatok
szigorúbbá tétele nem járna a növendékek megterhelésévei, mert ismétlő
összefoglalások különben is tartatnak minden év végén.

Azon a bajon azonban, hogya képesítő vizsgálatok ezen megosztása,
szerint a növendékek általános míveltsége nem 1esz egy egészben áttekint-
hető, úgy lehetne, legalább részben segíteni, hogy a Ill. é v fol y a m v é g é n,
a mikor a növendékek általános kiképestetése befejeztetik, k ülö n ö s gon d-
dal ejtessék IDeg az osztályvizsgálat. ,YXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

I iép e s ítö magánvlzsgálatek. Az 1877 -ben a tanítóképesítő vizsgálatok-
ról kiadott miniszteri szabályrendelet 2. §-ánakRQPONMLKJIHGFEDCBAa j pontja a vizsgálatra jelent-
kezést a tanítóképző-intézeti összes tanfolyamok elvégzésétől teszi függővé; ezzel
ellentétben a b ) pont a magán úton készülőket is vizsgálathoz bocsájtja, s ezt
semmi feltételhez, még az elemi iskolák elvégzéséhez sem köti. N ekünlr, a kik
tanítóképzéssel foglalkozunk, állandó szálka szemünkben ez aFEDCBAb ) pont, mert
látjuk annak méltánytalanságát, igazságtalanságát. Lealacsonyítja a tanítói
hivatal tekintélyét, hogy még most is bármely iskolázatlan és elzüllött egyén
előtt nyitva van az út tanítói oklevélhez jutni. Igazságtalanság ez növéndé-
keinkkel szemben, a kik négy évig kénytelenek tanulni, fáradnit mig esetleg
oklevélhez jutnak. Megtödénik (és pedig elég gyakran) az is, hogy egy-egy
növendék 2 -R évig hallgatván' a képző-intézeti tanítast, egyet gondol s
kimegy segédtaníbónak; egy-két év mulva aztán jelentkezik, mint "magán-
tanuló" a képesítőre s a vizsgáló bizottság nem utasíthatja vissza.') El lehet
képzelni, mennyire demoralizálják az ilyen példák a többi növendékeket!
Nem tagadjuk, hogy ennek a hires b ) pontnak a 70-es években még némi
jogosultsaga volt, de ma már, midőn a vallas- es közoktatáeügyi miniszterium
XIX. jelentése elismeri, hogy -tanító hiány nincs, e rendelet csak károsan hat-
hat úgy a népoktatás, mint a tanítóképzés ügyére. Ez okok indították a köz-
gyülést a:zt javasolni, hogy a magán úton készülök ne bocsájtassanak egyene-
sen képesítö vizsgrílatra, hanem köteleztessenek előbb egy évi időközökben
rendes osztályvizsgálatokra és egy évi tanítói gyakorlatukröl bizonyítványnak
felmutatására, még ez esetben is kitsendö bizonyítványukban, hogy magán
úton készültek. Hogy azonban azon középiskolát végzett (érettségit tett)
ifjaknak, kik különös hajlandóságot éreznek a tanítói pályára, nyitva álljon
az út, megengedhetőnek tartjuk, hogyelővizsgálat nélkül bocsáttassanak
képesítőre és csak a paedagogiríből, gyakorlati tanulásból, zenéből, iparból és
gazdaságtanból vizsgáltassanak meg.

V iz sg á la t i d íj . Az 1888-ban kiadott miniszteri felsőbb rendelet szerint
az állami képzökben niindazou jelöltek, kik nyilvánosan végezték a négy

') L. Zajzon Dénes fent idézett caikkét,
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évfolyamot, 10 frt képesítö vizsgálati díjat kötelesek fizetni, a magán úton
készülők pedig ugyanezért 20 fl-tot fizetnek. Czélszerünek, sőt szükségesnek
tartjuk, hogy utóbbiakra nézve legalább ezáltal nehezíttessék meg a vizs-
gálathoz jutás, azonban tekintettel arra, hogy növendékcink nagyobb része
a vizsgálati díj lefizetésére alig képes, méltányosnak tartauok, ha azok, kik
nyilvános úton végezték a képző-intézeteket, ezen díj lefizetésétől egyszer s
mindenkorra felmentetnének.YXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

V iz sg á ló b iz o ttsá g . Fájdalomwal kell utalnunk e tételünknél is azon
visszás helyzetre, hogy míg tanítóképzőinkben általában a tanítóképesítés
szinvonalának emelésére törekszünk, addig a felekezeti képzők jelentékeny
részénél a tanítóképesítée nem üti meg azon mértéket sem, a mely a többi
képzöknél általában jelenleg megkivántatik. Vannak tanitdképzőink és pedig
nem kevesen, a malyekben a képesítő vizsgálaton a tanítójelöltektől nem
kivánnak nagyobb isrueretkört, miut a mennyit egy jobb felső népiskolai
tanuló tud. Ez elszomorító viszonyok gyors és hatékony intézkedést kivannak
nemcsak a felekezeti hatóságok, hanem az állam részéről is. A legtökéletesebb
biztosíték a törvény és rendeletek pontos betartását illetőleg az volna, ha
országos vizsgáló bizottságok szerveztetnének. Azonban teljesen osztozunk a
magas kormánynak azon nézetében, hogy ez esetben az állami tanítóképző
intézetek hátrányban volnának a felekezetiekkel szemben, a melyekre ezen
intézkedés a törvény értelmében nem volna kiterjeszthető. Megalkuszunk
tehát a viszonyokkal és mindaddig, míg tanítóképzésünk törvény útján újra
szerveztetni nem fog, javasolni bátorkodunk, hogya tanítóképesítő vizsgá-
latok bizottságai a nyilvánossági joggal bíró képző-intézetek tanári karából
alakíttassanak, a melyekbe az illető tanfeliigyelő és felekezeti vizsgalök is
tartozzanak. A kellő állami ellenőrzés szempontjából azonban, leülönösen a
mi viszonyaink kőzött, igen szükségesnek tartjuk, hogy a kormány uiindegyik
képzőhöz (a felekezetiekhez is) egy-két szakembert nevezzen ki. Csupán arra
a visszás körülményre batorkodunk még Nagyméltóságod magas figyelmét
felhívni. hogy míg a szaktanárok a képesítő viz~gálatok alkalmrival az érdem-
sorozat tnegsillapítasá nal csak indítványozhatnak, addig az igazgató-tanács
tagjainak szavazati joga van. Ez annyiban visszás, a mennyiben egy több-
nyire majdnem la i k II sok ból álló testület dönt a s 7. a k v éle m ény nye l
szemben. Mély tisztelettel kérjük ezen abnormitás megsziintetését is.RQPONMLKJIHGFEDCBA

K e g y e lm e s U r u n k !

Ezekben batorkodtunk előadni alázatos nézeteinket fl, tanítóképzés leg-
fontosabb ügyeinek mddositrisára nézve. Beismerjük, hogy javaslataink és
munkrílatunk nem viselik mazukou a tökéletesség bélyegét, hogy azok nemZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

• o •

jelzik a fejlettség maximumrit s hogy ezeknek elfogadása eseten IS még sok
lesz a teendö, az előképzettség, a gyakorlatiasság, az altalsinos és szakképzés
szorosabb összekapcsolása, a tanítóképzés és a tauítő-képesitő vizsgálatok
sziuvonnlrinak benső értékének emelése, javítása körül, Sőt meg lehet az is,
hogy egyben-nl<i~bal1 tévedtünk, de annak elismerését vindilníljak magunk-
nak. hogy jnvaslatainkat húsz évi tapasztalatokra alapítva és szent l~eggyőzö-
déssel hoztuk meg. Mindeu nézetünket, utondatunkat és szavnnkat Igaz haza-
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szeretet és azon belső; óhaj diktálta, hogyatanítóképzés ügyét megjavítva és
a kellő fontosságra emelve, általa a népoktatásügynek és hazánk kulturális
életének nevezetes szolgálatokat tegyünk.

Midőn azon általános elveket, a melyeken tanítóképzésünknek alapulnis
kell, kifejtettük, tör eke d t ü nkm eg jel öln i a t o v á b b i fej 1esz t é s
útj á t; javaslatainlr megtételénél azonban tekintetbe vettük 'a tényleges'
viszonyokat és c s a kol y a n mó dos í tás o kat aj á nl o tt u nk, a
melyeknek gyakorlati megvalósítása semmi nagyobb

, neh é z ség ben e m ü t köz i k, sőt k ülö n ö seb bál d o z att a 1
se ni jár.

A hódolat, hála, mély tisztelet és benső ragaszkodás érzelmei fűznek
mindnyájunkat Nagyméltóságodhoz s elismeréssel, bámulattal vagyunk
hazánk javát czélzó nemes törekvései, fáradhatatlan tevékenysége iránt"
Ugy tekintjük Nagyméltóságodat, mint tanítóképzésünk legelső munkását,
legkiválóbb jóakaróját, a ki atyai szerétettel gondol az ügyre és annak hor-
dozóira. Teljes bizodalommal és'hív ragaszkodássa! fordulunk Kegyelmességed-
hez, méltóztassék alázattal felterjesztett véleményünket meghallgatni, meg-
fontolni.s azokat a javaslatokat, a melyek Nagyméltóságod bölcs belátásával
megegyeznek, mielőbb gyakorlatilag megvalósítani.

Ügyünket és magunkat Nagyméltóságod magas figyelmébe ajánlva,
mély hódolattal maradtunk alázatos szolgái:

'Budapesten, 1891. február 2-án.

A "Tanítóképző-Intézeti Tanárok Országoa Egyesület"-ének nevéb~n:

. .


