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TAN ÍTÓKÉPZÉS.

Em lék ir a t a " P a ed a g o g ium " sz e r v e z e te ü g y éb en .

Az újabb időben megjelent emlékiratok közűl egyike az érdekeseb-
beknek és fontosabbaknak az, a melyet a budai állami elemi és polgári
tanítóképző intézet tanári testülete terjesztett fel az intézet reformja
ügyében a vallás- és közoktatásügyi miniszteriumhoz. Számba vehető
esemény ez a tanügy terén úgy népoktatásunkra, mint különösen elemi
és polgári tanítóképzésünkre kiható természeténél fogva. Abban a
szerenesés helyzetben vagyunk, hogy az intézet nagyérdemű igazgatója
szívességéből közölhetjtík az emlékiratot. a mely három önálló részből
áll, u. m.:

1. a polgáriskolai tanítóképző szakcsoportjainak ujabb beosztásáról,
2. a kereskedelmi iskolák tanárainak képzéséről,
3. a tanítóképző tanári tanfolyam végleges rendezéséről szóló

emlékiratokból.
Ezek közűl a tanítóképző tanári tanfolyamról szóló részt eg ész

ter jed elm ébe n, a polgári iskolai tanárok képzését tárgyaló részt
pedig kivon a tos a n adjuk; a kereskedelmi iskolai tanárok képzése
ügyében szerkesztett emlékiratot lapunk szűk terjedelme miatt nem
közölhetjük.

Kötelességünknek tartjuk ez alkalommal elismerőleg nyilatkozni
a budai állami elemi és polgári tanítóképző intézet tanári karának
jeles buzgalmáról, nemes törekvéséről, a melynél fogva a polgáriskolai
tanítói és képző-intézeti tanárképzés ügyét ezen terjedelmes emlék-
íratók kidolgozása által a megoldáshoz közelebb vitte; köszönjük to-
vábbá Gyertyánffy István úrnak, az intézet igazgatójának, hogy az irato-
kat lapunk útján nyilvánosságra hozni, s ez által az ügyben az
eszmecserét megindítani. jónak látta. De nem tartjuk feleslegesnek
mindazok becses figyelmét, a kik tanítóképzőink működésének előbbre-
vitelét szívükön hordják, ezen emlékiratokra felhivni, s őket, nézeteik-
nek ez ügyről való 1e pl eze tl e n, det á r gyi 1a gos elmondására
kérni. Szűkséges ez nemcsak az ügynek tanítóképzésünket illető nagy
fontosságánál fogva, hanem azért is, mert ez emlékiratok több mélyreható
javaslatot tartalmaznak, a melyek éppen ezért beh at ó kr iti k á t
kivánnak.

A Paedagogium tanári testülete felveti, sőt élére állítja azt a
kérdést, hogy a tanítóképző tanári tanfolyam a polgáriskolai tanító-EDCBA
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képzővel vagy a középiskolai tanárképzővel hozassék-e kapcsolatba.
Tagadhatatlan,' fontos okokat lehet felhozni úgy az egyik, mint a másik
kapcsolat mellett, de bármiként vélekedjünk is, azon alapelvet aligha
szabad feladnunk, hogy míg egyrészt szükséges a .m ag as ab b el-
méleti kiképzés, a mely az egyetemen történhetik, addig más részt a
tanfolyamnak nép okt at á si jell ege is megóvassék, vagyis, hogy
annak a kellő tanári gyakorlat megszerzése végett oly iskola álljon
rendelkezésre, amelyben együtt legyen elemi képző-intézet, elemi és
-polgári népi skola. E feltételeknek jelenleg csakis a Paedagogium, (a n5kre
nézve a budapesti VI. ker. tanitónőképző intézet) felel meg. Ha nem
így döntetnék is el a dolog, még abban az esetben csupán elvi szem-
pontból is igen érdekes és mélyre ható tárgyalást igénylő kérdés ma-
rad, hogy az emlékiratban foglalt javaslatok mennyire elégítnék ki egy
felállítandó tanítóképző tanári tanfolyam igényeit úgy elméleti, mint
gyakorlati szempontból.

A képzés ügyét nem lehet elválasztani a képesités-ügyétöl, a
melyet az emlékirat kereténel és kitíí.zött feladatánál fogva csak érint,
de nem tárgyal; pedig most ez az ügy is mindinkább előtérbe nyomúl.
Ha van képző intézeti tanárképzésünk. akkor kell lenni képesítésnek
is. De kik bocsájtassanak a képesítő vizsgálatra és kik nem? l\t[ily
feltételek mellett kell bocsájtani a működő jeles tanítókat e vizsgálat-
hoz s egyáltalában a képző-intézeti tanári álláshoz? Milyen legyen a
viszonyosság a képzőintézeti ésközépiskolai tanárképesítésközött?Mennyi
elemi iskolai gyakorlatot kivánjunk a képesítendőktöl ? Mily előléptetési
viszonyokat fog teremteni a tanítóképzö-tanárra nézve a képző-intézeti
képesítés? Mindezek és még számos kérdés a megoldás előtt beható
megvitatásra várnak. Igaz ugyan, hogy első sorban azon· iigyet kell
szem előtt tartanunk és jó.l kidolgoznunk, a melyet az egyesület saját
kezdeményezéséből indított meg, t. i. a tantervet, de nem zárkózha-
tunk el az időközönként felmerülő egyéb életbevágó tételektől sem.

Lassanként tanitóképzésünk egész vonalán megindúl népoktatás-
ügyre kiható reformok munkája; a jelenkor nem közönséges feladatokat
tűz ki számunkra s nekünk, tanítóképzéssel foglalkozóknak is, nem
közönséges muukát kell végrehajtanunk ama feladatok megoldása ér-
dekében. V étket követ el, a ki e munkában nem vesz részt.

1. Emlékírat a' polgáriskolai tanítóképző szakcsoportjainak
újabb beosztása tárgyában.

Az Emlékirat közli a budai állami elemi és polgáriskolai tanító-
képzőintézet tanári karának az 1890-ik évi január 24-én és folytatólag
27-én tartott értekezletének jegyzőkönyvét, a mely ezerint a tanári
testület egész terjedelmében elfogadta Ko z o c s a Tivadarnak a pol-
gáriskölai tanítóképző szakcsoportjainak újabb beosztására vonatkozó
előterjesztését, illetőleg javaslatait; s ezek alapján az itt következő
határozatot hozta, illetőleg terjesztette fel a minisztériumhoz.

Az értekezlet. szűkségesnek tartja a polgári iskolai tanítójelöltek
jelenlegi túlterheltetésének megszüntetését s ezzel kapcsolatban a kép-
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zés színvonalának emelését, intenzitásának fokozását úgy elméleti, mint
gyakorlati irányban és úgy a szaktudományi mint a paedagógiai és
filozofiai képzés szempontjából. Az értekezlet szükségesnek tartja a
polg. isk. tanítóképzés keretében arról is gondoskodni, hogy a mathe-
matika-természettudományi szakcsoport jelöltjei arra is képeztessenek
és képesittessenek, hogya kereskedelmi szaktanfolyamokkal kapcso-
latos polg. iskolákban egyrészt szaktárgyaikat a kereskedelmi szak-
oktatás kivánalmainak megfelelő irányban és szellemben legyenek ké-
pesek tanítani, másrészt némely specialisan kereskedelmi szaktárgy
tanítására is kiképezhetők legyenek. Végre szükségesnek tartja az érte-
kezlet a polgári isk. mértani és rajzi oktatás hiányainak megszünte-
tése végett azt is, hogyarajztanító jelöltek mathematikai képzésben
is részesüljenek. Mindezen szükségletek kielégítését az értekezlet úgy
véli megvalósíthatónak, ha:

1. a jelenlegi mathematika-természettudományi szakcsoport tár-
gyainak kétféle combinatiója által két új szakcsoport szerveztétnék,
u. m. I. természettudomány-gazdaságtani, II. a mathe-
ma tik a-fi zik a isz a k c s o por t. A közös paedágogiai tárgyakon
kívűl az elsőnek tárgyai lennének az algebra, geometria, állattan, nö-
vénytan; ásvány-földtan, fizika, chemia és gazdaságtan, a másodiknak
tárgyai lennének: az algebra, geometria, szerkesztő és ábrázoló geo-
metria, politikai számtan, könyvvitel, fizika, chemia.

2. A rajzi szakmáknak a mennyiségtudományi kör némely tár-
gyaival való combinálásával egy Ill. újabb szakcsoport, age om e-
t ria-r aj z sza k c s opor t szerveztetnék, melynek tárgyai lennének a
paedagogiai és rajzi tárgyakon kívűl az algebra, geometria és szer-
kesztő ábrázoló geometria.

3. Hogy az 1. és Ill. szakcsoport jelöltjei az e csoportokba föl-
vett mathematikai tárgyakkal se legyenek túlságosan megterhelve, az
algebra és geometria két egymásután következő cursusban volna elő-
adandó úgy, hogy az első cursusban. mely az első évfolyamot fog-
lalná magában, mind a három szakcsoport jelöltjeinek taníttatnék annyi,
a mennyire egyrészt a leendő rajztanítóknak, másrészt a természet-
tudományi tárgyak tanítóinak okvetlenűl szükségük van. Kívánatos-
nak látszik ez egyrészt az illetőknek szaktárgyaikban való kellő ki-
képeztetésök czéljából, másrészt a végből, hogy az algebrát és geo-
metriát illetve a szerkesztő és ábrázoló geometriát szükség esetén a
polg. iskolákban taníthassák. A 2. és 3. évfolyamban aztán az algebra
és geometria tanítása folytattatnék egy második magasabb cursusban,
melynek hallgatására azonban csak a II. vagyis mathematikai és fizikai
szakcsoport jelöltjei lennének kötelezve.

4. AzponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAúj csoportosítás folytán megtakarítható órák egyrésze az
egyes szaktárgyak behatóbb feldolgozására, más része pedig a keres-
kedelmi számtannak a politikai számtannal, a kereskedelem-ismének
és levelezésnek a könyvvitellel, az áruismének az állat-, növény- és
ásványtannal, a mechanikai és chemiai technologiának a fizikával és
chemiával kapcsolatos tárgyalására lenne fordítandó.

5. Az egyes tantárgyak részletes módszertana a paedagogia ta-
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nára helyett az illető tárgyak szaktanárai által lenne tanítandó, a paeda-
gogia tanára pedig ezek helyett az általánosan kötelezőponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAf i1o z ofi a-
p rop e deu tik ait á r gyak (lélektan, logika) tanításával lenne
megbízandó.

Ezek után az értekezlet összeállította a tervbe vett 3 új szak-
'csoportnak tárgyfelosztását és óratervét a most előadott elvi megálla-
podások szem előtt tartásával. Ezen tárgyfelosztást és óratervet a
mellékelt táblázatos összeállítás tünteti föl, és pedig összehasonlítva
a jelenlegi mennyiség-természettudományi szakcsoportnak 1882-ben ki-
adott s azóta több rendbeli miniszteri rendelet alapján módosítva, jelen-
leg alkalmazásban levő tantervében foglalt-tárgyfelosztással és óraterv-
vel. (Lásd a 203-ik Iapon.)

Az I. Emlékíratnak második része közli dr. Her m ann Antalnak
alább következő javaslatait a polgáriskolai tanítóképző-intézetihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAnémet

nyelvi tanfolyamát illetőleg. A tanári testület az 1890-ik évi február 7-én
tartott íílésén egész terjedelmében elfogadta a javaslatokat és elhatározta
azokat a miniszteriumhoz felterjeszteni. A javaslat a következő:

A nyelv- és tört.-tudományi szakcsoport ujabb
sze r v eze te: A Staub Mór miniszteri szakbiztos úr által 1889. évi
tanképesítést bezáró vizsgáló-bizottsági ülés alkalmával benyújtott
emlékiratban foglalt javaslat a polg. isk. tanítóképző mennyiség- és
természettudományi szakcsoportja szervezetének megváltoztatását ko-
zelebbről a szakcsoportnak körökre való felbontását czélozván, annyira
általánosan és közvetlenül érdeklő és elvi jelentőségű, hogy az abban
foglaltak a másik, t. i. a nyelv és történettudományi szakcsoportot
is érinthetnék.

Ezen szakcsoporton azonban a szétválasztás, vagy az ezen szak-
csoportbeli tárgyaknak más szakcsoportbeli tárgyakkal való kombiná-
lása sem okadatoltnak, sem kivánatosnak nem látszik.

A jelen szervezet szerint ugyanis nem áll elő a növendékeknek
oly nagyfokú túlterhelése, mint a milyen amannál a szétbontásra a
legfőbb okot szolgáltathatja.

A tantárgyak elég szerenesés csoportosítása mig egyfelől a kép-
zettség egyoldalúságától menti meg a tanítóképző növendékeket, addig
a polg. iskolák szempontjából is a tárgyaknak tanerők szerint való
beosztásánál e csoportosítás mindeddig igen alkalmasnak bizonyúlt.

E szakcsoport tehát semminemű nagyobb szervezeti megváltoz-
. tatást nem igényel.

Mindazonáltal ezen szakcsoporton is régóta mutatkoznak hajok,
melyeknek orvoslására az eddigi folytonos extensiv fejlődés vagy fej-
lesztés miatt gondolni sem lehetett. A legujabb an épen a nagyméltó-
ságu vallás- és közoktatásügyi Miniszter úr által hangoztatott intenziv
fejlesztési irány elég kedvező arra, hogy figyelmünket felhívja. A fen-
tebb említett emlékírat által kezdeményezett szervezeti munkálatok
ügyében meginduló tanácskozások pedig épenséggel arra ösztönöznek,
hogy a régóta észlelt bajokra s azok okaira rámutassunk sannak
megszüntetését megkiséreljük.

,
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A német nyelvből való képzés és képesítés körűl oly szerves
bajok és nehézségek merűltek fel, a melyek a mcstaní beosztás kere-
tében legyőzhetetleneknek látszanak. .

A szakosz:tály első évfolyamában minden évben kerűlnek nagy
számmal oly növendékek, kik a német nyelv hangjait sem bírják ki-
ejteni, anémet betüket nem ismerik és a német nyelvtan legelemibb
ismereteivel sem bírnak. Ezeket három év alatt a német nyelv tanítóivá
kiképezni lehetetlenség. Viszont pedig nem volna méltányos az i.lyene-
ket, ha máskülönben beválnak, e miatt a polg. isk. tanítói pályáról
leszorítani, a minthogy épen ezek között tényleg találkoztak olyanok,
kik a szakcsoport többi tárgyaiból valóban kitüntek. E dilemma meg-
oldására a következő mód látszik alkalmasnak. A szakcsoport minden
növendékére legyen azután is kötelező a német nyelv tanulása kőrűl-
belűl oly mértékben, mint eddig. Azoknak számára azonban, kik a
német nyelvnek a polg. iskolában való tanítására képesítő oklevelet
akarnak nyerni, külön három éves tanfolyam szükséges, a melybe csak
oly jelentkezők vétetnek föl, kik anémet nyelvet értik, beszélik és
írják, illetve abban legalább olyan képzettséget igazolnak, a milyet a
reáliskola tanterve tűz ki czélul. A két tanfolyam azonban nem volna
egymás elől föltétlenül elzárva. Az alsóbb tanfolyam tannlói bármely
év elején felléphetnek a felsőbb tanfolyam megfelelő osztályába, ha az
ott követelt képzettséget kimntathatják, sőt a tanári képesítésre is
bocsáthatók; viszont a magasabb tanfolyam hallgatói az alsób a száll-
hatnak le, ha amannak folytatására elegendő erőt nem éreznek.

Ez eljárásnál kevesebbednék ugyan a német nyelv tanítására képesí-
tendők száma, de úgy is elég maradna a polg. isk. ebbeli szükségleteinek
kielégítésére s a ki így nyerne kép e s í t é s t, az igazán kép e s is
lesz arra, hogy az igényeknek megfeleljen. Nagyot Iendíthetne ez a
polg. iskolában most többnyire meddő német nyelvi tanítás ügyén.

A bifurcatio szükségességének kétségtelen bizonyítására elegen-
dők a fentebbiekben vázolt nyomós okok. A két tanfolyam czéljának
kijelölése, azzal kapcsolatban a kitűzött czél elérésére szolgáló eszkö-
zöknek, a részletes tanterveknek feltüntetése, az alábbiakban lenne
körvonalozható.ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

a j Az alsóbb tanfolyamnak, a mely a német nyelv taní-
tására nem ad oklevelet, az lenne a feladata, hogy megadja a növen-
dékeknek az eszközöket arra, hogy anémet nyelvet és irodalmat mi-
nél nagyobb mértékben használhassa az összehasonlításra, továbbá az
általános míveltség megszerzésénél és szaktanulmányai bővítésénél; /
esetleg s kivételesen arra, hogy nem németponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAajkú tanulókat alsóbb
osztályokban német nyelvre tanítson, és szükség eseténa német nyelv
tan árát helyettesítse. A czél ilyetén leszállítása mellett is azonban az
alsóbb tanfolyam tanterve lényegében az maradhat, a melyet a Ill.
ministeri általános tanterv megszab. Az órák száma lenne az 1. és ll.
osztályban 3-3, a- U1.-ban 2 (a UL ministeri tanterv szerint minda-
három osztályban volt 2-2.)

A z als ó t anfo l y a ill tan terve. I. osztály. Gyakorlatinémet
nyelvtan, különösen aszótan és szóképzés. Szótanulás. Elemező olvas-
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tatás. Fordítás magyarról németre. A német beszéd gyakorlása. Kisebb
vers és próza könyv nélkül. Könnyebb fogalmazások.

II. osztály. Gyakorlati német nyelvtan, különbsen mondattan és
szórend. Szótanulás. Elemező olvasás. Fordítás magyarról németre. A
nérriet beszéd gyakorlása. Könyv nélkűl tanulás. Fogalmazványok.

Ill. osztály. Olvasmányok. Nyelvgyakorlás. A német nyelv taní-
tásának módszertana.

Mind a három osztályban naponkint házi német gyakorlatok a
tanítóképző-intézeti tanárjelöltek vezetése mellett. .KJIHGFEDCBA

b ) A fel s ő b b tan fol y a m. A német nyelvnek a polg. iskolák-
ban való- tanítására a jelölteket nem elég képesíteni, arra egyenesen
képezni kell őket. Szükséges ez kivált tekintettel arra a felette egye-
netlen, de czélunkra nézve általán elégtelen képzettségre, a melyet a
növendékeknek a polgári tanítóképzőre előkészítő intézetek anémet
nyelvből nyujtanak, tekintettel továbbá az L szakosztálynak a jegyző-
könyvben kifejtett egyéb fontos érdekeire.

Ha teljesen biztosítani akarjuk a megfelelő képzés Iehetöségét,
haa polgári iskolák számára a német nyelvből oly tanárokat akarunk
képezni, a kik a mostani nagyobb részt meddő tanítás helyett igazi
eredményeket tudjanak elérni, először is meg kell- választanunk azt az
anyagot; a mely bírja a kellő alakitás feltételeit, azután meg kell nyer-
nünk az eszközöket arra, hogy ez alkalmas alapra szilárd épületet
emelhessünk,. a melyet azzal lehet tetőzni, hogya képesítésnél az eddi-o
ginél magasabb mértéket alkalmazunk s a legnagyobb szigorral já-
runk el.

A' felsőbb tanfolyamra való felvételhez a német nyelvi képzett-
ségnek azt a fokát lehet megkivánni, a mely a reáliskolai érettségi
vizsgálatra van kiszabva. Ez azonban össze nem tévesztendő azzal a
kisebb eredménynyel, a melyet a reáliskolák nagy részénél tényleg
elérnek. A képzettséget kivétel nélkűl szigoru felvételi vizsgálattal kell
bizonyítani. .

A felsőbb tanfolyamban a német tanulmányok minden osztályban
heti 5--5 órát kivánnak. E kurzusban az előadás, a felelés és gyakor-
lás nyelve anémet.

E tanfolyamban a német nyelvi tanítás általános czélja: anémet
nyelvnek írásban és szóban teljesen biztos tudása. Anémet nyelvtanítás
módszerének elmélete és gyakorlata. A német tudományos stylusban való
jártasság. A német irodalomnak önálló itéleten alapuló ismerete.

A fel s ő b b tan fol y a m t a nr end je: 1. osztály. 1. Rendszeres
német nyelvtan, tekintettel a magyar nyelvre. 2. Irodalmi olvasmányok
megbeszélésekkel. Rendszeres házi olvasmány számonkéréssel. 3. Fogal-
mazványok, (tekintettel az olvasmányokra) magyarból való .összefüggő
olvasmányok. Az üzleti irály gyakorlása.gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

I I . osztály. 1. A stilisztika (poetika, rhetorika)-beli ismereteknek
a német nyelvre való alkalmazása, ehhez való olvasmányokkal. 2. A
német tudományos (kivált paedagogiai) stilus megismertetése klasszi-
kus Irók műveinek olvasása alapján. Rendszeres házi olvasmányok. 3.
Az előzőknek megfelelő stilisztikai gyakorlatok.
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Ill. osztály. 1. Irodalom-történeti iskolai és házi olvasmányok
és az alsóbb évfolyamok olvasmányai alapján a német irodalom-törté-
nelem rövid tárgyalása, különös tekintettel a német irodalomnak hoz-
zánk való viszonyára. 2. Irodalom-történeti thémák kidolgozása különös
tekintettel nemzeti irodalmunkra. 3. A képesítő előtt a három évfolyam
anyagának összefoglalása. 4. Anémet nyelvtanításnak s ezzel kap-
csolatban az idegen nyelvek tanításának módszertana, a nérriet nyelv-
tanítás egész menetében feltüntetve. Hetenkint egy óra gyakorlati taní-
tás a gyakorló polgári iskolában s annak módszeres megbeszélése a
kurzusbeli szaktanár vezetése mellett. /

II. Emlékírat a tanítóképző tanári tanfolyam végleges
ren d ez é set á r gyá b a n.")

(Tekintett el a nagymélt. vallas- és közoktatásügyi m. kir. minister 1890. évi

36.924. sz. a. rendeletére.)

A budapesti állami polgári és elemi iskolai tanítóképző tanári
karát a tanítóképző tanári tanfolyam szervezése tárgyábanponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAmúlt évi
1287. szám alatti felterjesztésében az vezette, hogy az ezen tanfolyam
életbeléptetése óta letelt három év elég volt az intézmény kipróbálá-
sára s mivel minden ilyenszerű alkotásnak ártalmára van az ideiglenes
jelleg, azért bátrak vagyunk kifejezni abbeli nézetíínket, hogy úgy a
tanítóképző tanárképzés fontos ügyének, mint a tanárjelöltek és tanári
karunknak érdekei megkívánják azt, hogy ez ügyben végleges intéz-
kedés történjék.

Mindenekelőtt bátorkodunk a tanítóképző tanári tanfolyam ügyé-
nek jelenlegi állapotát röviden ugyan, de lehető teljességében fől-
tüntetni.

A tanítóképző tanárképzés kérdésének megoldásánál két módo-.
zat volt tekintetbe vehető. Egyik a középiskolai" tanárképzéssel kap-
csolatban az egyetemen, a másik a polgáriskolai tanítóképzéssel a
Paedagogiumban. Az annak idején számbavett okok, melyek az utóbbi
módozatok mellett döntöttek, a következők voltak:

1. A polgáriskolai tanítóképző szakcsoportjának beosztása egé-
szen megfelel az 1868. évi XXXVIII. törvényezikkben a tanítóképzők
számára kiszabott szervezetnek. A polgáriskolai tanítóképző szak-
csoportjai egy-egy teljes tudománycsoportot ölelnek fel, a mi lehet-
ségesse teszi a tauitóképzők kevés számu tanári karának olyan össze-
állítását, hogy köztük minden egyes tudományszakra képzett ember
legyen található. Ez nem lehetséges a középiskolai tanárképző szak-
csoportjainak jelenlegi beosztása mellett, mely egyenkint csak két tudo-
mányszakot ölel fel.

2. A polgáriskolai tanítóképző jelöltjei kiképeztetésének egész
menete kiválóan alkalmas arra, hogy a jelöltek tanítóképző taná-
rokká legyenek kiképeztethetők. Ezek túlnyomó nagy része ugyanis

*) A II. emlékirat a kereskedelmi iskolák tanárainak képzéséről szól, a melyet
azonban, mivel a képzőintézeteket nem érdekli, elhagytuk. Szerk.
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az elemi tanítóképző négy éves tanfolyam elvégzése után népiskolai
tanítói oklevelet nyert; azután három évfolyamon át a polgáriskolai
tanítóképzőbe jár, mely kapcsolatban van az ország legelső, szellemi
és anyagi eszközökkel legjobban felszerelt azon elemi tanítóképezdéjé-
vel, a mely egyszersmind a tanítóképző tanári tanfolyam növendé-
keire nézveihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAgya kor ló isko lá u l szolgáland. Tehát először mint tanítvány
közvetlen tapasztalásból, majd mint a polgári képző jelöltje a minta-
tanítóképzőnek közvetlen szemléletéből s végűl mint tanárjelölt a
benne való gyakorlatból ismerheti meg a tanítóképző tanulmányi
rendszerét és szervezetét. E jelöltek serdülő koruktól kezdve a nép-
oktatási paedagogia légkörében növekednek fel. Ellenben a középis-
kolai tanárképezde jelöltje, ha tanítóképző tanárrá lesz, rendesen
csak akkor lát először tanítóképzőt, a mikor oda kineveztetik.

3. Nevezetes előnye e tanfolyamnak, hogy többszörös megros-
tálások után s úgy szólván az összes hazai tanítóképzők legjobb
növendékeinek a javából lehet a tanítóképző tanári pályára az egyén i-
leg legarravalóbb embereket kiválogatni. Ez pedig sokat jelent. Arra
való emberek a magában ro sz rendszert is megjavíthatják s a legjobb
rendszer is sikertelen marad, ha a végrehajtás nem rátermett erőkre
bizatik. A Paedagogiumban a polgári képzőt jeles sikerrel végzett
egyének közűl válogathatók ki a tanítóképző tanfolyamra fölveendő
jelöltek, évenkint egy-kettő minden egyes szakcsoportból. A kiválasz-
tásnál a döntő momentum mindig a jelölteknek úgy értelmi, mint er-
kölcsi arravalósága. S a Paedagogiumban uralkodó tanítási rendszer,
melyben a tanári kar a jelöltekkel folytonos érintkezésben van, való-
szinűtlenné teszi azt, hogy a tanári kar akiválasztáskor csalódhassék.
Hozzá tehetjük, hogy ez már kétszeres kiválogatás eredménye lesz,
mert már a polgári képezdébe .az ország elemi tauitóképzőinek tehet-
ségesebb és törekvöbb növendékei gyűlnek össze. Ilyen módon a tanító-
képzők abba a helyzetbe kerülnek, hogy összes tanári karuk egyé-
nileg kiválogatott s egységes szellemben nevelt emberekből fog állani,
a mi legnagyobb biztosíték arra, hogy bármely tanintézet sikert ér-
hess en el. Abbeli aggodalmunkat, hogy ezen kiválogatás által a pol-
gáriskolák épen a legjobb erőket fogják elveszíteni, csak. a tanítöké-
pezdék fontosságának tudata hallgattatja el. Ilynemű kiválogatás a
középiskolai tanárjelöltek közűl ezelőtt négy évvel nem látszott lehet-
ségesnek azon egyszerű ok miatt, hogy a képző tanárok fizetése
kisebb volt, mint a középiskolaiaké. Most a fizetések egyenlősítése
után ez az akadály elháríttatott ugyan, de egyenlő fizetés mellett is
nagyon kétséges, hogy a középiskolai tanárjelöltek kiválóbbjai hajlan-
-dók lennének-e elhagyni azt a működési tért, a melyre képeztettek ?
Sőt bizonyosra vehető, hogy mentől jobb a középiskolai tanárképzés,
annál kevésbbé fognak ennek jelöltjei e pályáról letérni.

4. Ezen intézkedés által lehetővé van téve a népoktatási intéze-
tek olynemű kölcsönhatása, hogy azok egymásra fejlesztőleg hathas-
sanak, A tanítóképző' oktatás fejlődése javítani fogja azt az anya-
got, a melyből a polgári képezde szerzi növendékeit; ezzel javúl az
az anyag, a melyből a képezdei tanárjelöltek válogattatnak ki s ezek
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viszont javítélag fognak hatni a tanítóképző oktatásra; a tanító-
képző oktatás jósága pedig kihatással van az egész népoktatás ügyre.
Ellenben, ha a tanítóképző tanárok képzése a középiskolai tanár-
képezdéhez csatoltatnék, akkor az egyetem kivenné a nép oktatás köré-
ből a legfőbb népoktatási intézetet: a tanítóképző tanárképzést és
fel v éte 1isz a bál y z a t á n á 1 fog vak i zár n á err ő 1 a p á-

1Yá ról é pen a tan it ó kép z ő n öve n d é k e i t, a kik serdülő
koruktól kezdve a népoktatási pályára szánták magukat. Ezek voltak
négy évvel ezelőtt azok az indító okok, melyek alapján a tanítóképző
tanárképzés meetani módozata szerveztetett s ezek az okok érvényü-
ket· ma sem vesztették eL

* **
A tanítóképző tanári tanfolyam eredeti munkatervét*) alap-

elvében és főbb vonásaiban most is helyesnek tartjuk, ellenben a végre-
hajtás eddigi módozatát nem tartjuk eléggé megfelelőnek. Hogy meny-
nyiben szorul az eredeti tervezet kiegészítésre és a végrehajtás eddigi
módozata változtatásra, erre vonatkozó alázatos véleményünket van
szerencsénk a következőkben terjeszteni elő:

A tanítóképző tanárképzés alapelve nézetlink szarint ma is
az.vhogy a tanfolyam aihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAta ná r i ka r á lta l vezete tt és e llenőr zö tt önképzés

je llegével b ir jon .

- Mivel a tanügyi irodalomban ezen elv helyessége felől kételyek
merültek fel, melyeknek alapja az önképzés fogalmának egyoldalú fel-
fogása volt, azért szükségesnek látjuk ez elv értelmezését.

Ez nem jelenti azt, hogy a tanfolyam jelöltjei magukra hagyas-
sanak a számukra megállapított munkaterv végig dolgozásában, sőt
azt sem, hogy elég, ha a tanári kar tanácsokkal és utasításokkallátja
el a jelölteket, hanem azt jelenti, hogy a képzés a tanfolyamon kivá-
lóan ind ividua lis jellegű, sebból kifolyólag az nem állhat tantervsze-
rűleg megállapított s . ennek megfelelően bizonyos órarendhez kötött
rendes előadásokbóL Altalánosan elősmert paedagogiai igazság, hogy
a legjobb nevelés és képzés az, a melyik az egyénhez alkalmazkodik.
Ennek még a tömeges tanításban is a lehetőségig érvényesülnie kell,
bár ott szűk határok közé van szorítva. Ellenben ezen tanfolyamban,
a hol egy szakcsoportban csak egy-két jelölttel kell a szakcsoport
tanári karának foglalkoznia, az individualis nevelés és képzés teljes
mértékben érvényesűlhet s annak előnyei teljesen kizsákmányolhatók.
Ezen képzés természete megköveteli, hogy a munkaterv végrehajtásá-
val megbizott tanári karnak a munkaterv megállapított keretén belől
a kellő cselekvési szabadság megadassék. A tanári karnak, midőn a
jelölt munkaprogrammját azzal együtt végigdolgozza, abbeli működését
nem lehet sem napokhoz. sem órákhoz kötni, hanem a saját megité-
lésére kell bizni, hogy azt a munka közben felmerülő szükségnek meg-
felelő időben és mértékben teljesítse. Természetes, hogy az ilynemű
munkával megbízott tanári karnak ..a megfelelő képességgel és lelki-

*) Lásd a Népt. Lapja 1888. évf. 9. 10. számaiban.
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ismeretességgel kell birnia. Ennek megitélése a tanári kar eddigiponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAmű-

ködése és az eddig elért eredmények alapján a magas tanügyi kor-
mány feladata, valamint az is, hogyamunkamenetet és az elért ered-
ményt alkalmas módon ellenőrizhesse.

Az ily módon értelmezett alapelv megtartása lényegesen szük-
séges ahhoz, hogya tanfolyam czélja eléressék. A czél az, hogy 'a
jelöltek a tanítóképző tanári hivatás betöltésére szükséges önálló-
ságra tervszerűen előkészíttessenek. Ez az önállóság :ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

a j er kö lcsi, mely nyilvánul a tanító-képző tanár hivatásának
eszményi felfogásában, az ebből folyó lelkesedésben és erős kötelesség-
érzetben ;

bJ ismer e tbeli, mely áll a paedagogiai é's szaktudománybeli ottho-
nosságban s a tanító-képző szervezetének ismeretében. Mindez pedig
olyan módon és olyan mértékben, hogy a jelölt a népiskolai oktatás
szükségletét mindig szem előtt tartva, tudását a leendő néptanító neve-
lésére és tanítására helyes irányban tudja értékesíteni. Az irányesz-
mék már a tanfolyamon megadandók a jelölteknek ; .

c) gya kor la ti, mely áll a tanítóképzőben is .követendő elemies,
induktív tanítási képesség oly foku elsajátításában, mely a tanító-
képző tanárt a saját szakmájában mintául szolgálható tanítóművésszé
minösrti.

E ezél elérésének alanyi föltétele, a képzéssel megbizandó tanári
karnak nem a mi megitélésünk alá tartozó képességén kivűl a jelöltek
egyéni képessége. Erről a tanfolyam fölvételi szabályzata biztosít, a
mely szerint e tanfolyamra csak a polgári képezdet végzett, érett, ok-
leveles egyének legkiválóbbjai vétetnek föl.

A képzés idejét az eddigi szervezet 1 vagy 2 évben állapítja
meg. Tapasztalataink alapján szükségesnek tartjuk annak határozott
kimondását, hogya tan fol y a ID ke ves ebb ő 1, m in t két é v b ő l
nem áll hat, mert egy év alatt a nagyterjedelmű munkatervet inkább
csak elkezdeni lehet, nem pedig befejezni. A tanfolyam 2 éve és a
polgári tanítóképezde 3 éve együtt tesznek ki ;) évet, mely a kőzép-
iskolai tanári tanfolyammal egyenlő.

A tanfolyam végén föltétlenűl szükségesnek tartjuk, hogy úgy
a czél eléréséről a magas taniigyi kormány bizonyságot szerezzen magá-
nak, valamint, hogy ezt illetőleg a jelöltek is tel jes ért é k ü o k-
mán y nyal 1 á t t ass a nak eLE végett a tanfolyam végén vizsgálat
tartandó a magas tanügyi kormány által kiküldendő vizsgáló-bizottság
előtt s annak sikeres kiállása után a jelölteknek " ta n ít6képezdei ta ná r i

oklevél" adandó. Ennek megvonása a jelöltektől sem a tanfolyam méltó-
ságához nem illő, sem a jelöltekkel szemben nem méltányos. A képe-
sített tanítóképző tanár oklevél nélkűl olyan ellentmondó fogalom,
a melynek elnézését csupán a tanfolyamnak eddigi ideiglenes jellege
mentheti ki. A munkaterv beosztása az eddigi, t. i.:

1. Elméleti és gyakorlati paedagogiai képzés.
II. Szaktudományi képzés .

.III. Az iskolai szervezet és administratio ismeretébe való bevezetés.
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Az elméle ti és gya kor la ti pa eda gog ia i képzést ille tő leg :zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAMivel a

tanítóképző tanárnak első sorban elméletileg és gyakorlatilag képzett
paedagogusnak kell lennie, azért a munkatervnek erre a részére lesz
fősúly fektetendő.

A polgári tanítóképezdében megszerzett elméleti paedagogiai isme-
retek kiegészítendők. Evégből k ülö n p ae d a go g i a i é s ph i 10-

s o p h i a i előadások lesznek tartandók, melyet a tanfolyam
összes jelöltjei közösen hallgassanak.

Az egyes szaktudományok tanítási módszerének, a szaktanárok
által való behatöbb előadása megvalósítható lesz már a polgári tanító-
képezdében, ha megvalósúl ama javaslatunk, melyet a múlt évben a
szakcsoportok újra szervezésére vonatkozólag benyújtottunk.") Kíilönben
az is a tanítóképző tanári tanfolyam tárgya leend.

Az elméleti paedagogiai képzés többi pontja marad úgy, mint az
eredeti tervezetben.

A gyakorlati paedagogiai képzés a Paedagogium gyak o r 1ó
elemi iskolájának és elemi tanító-képzőjének fölhasz-
n á 1 á s ával adandó meg. ,

Ez utóbbi tehát mint "gya kor ló és min ta -ta n ítóképezde" fog szerepelni.
Itt az a kérdés merűl föl, hogy vajjon az elemi tanítóképzőnek ilyen J

alkalmazásában is meghagyandó-e a tanári karnak közössége, vagy
pedig agya k o ri ó ele mit a n it ó k é pz ő k íi l ö 11 tan á r i k a r-
I' als z er v eze n d Ő. Ez ,utóbbi módozat mellett beszél az, hogy
most az elemi képzőben is annyi tanár tanít, mint a polgáriban, a
tantárgyaknak oly módon való csoportosítása, mint az önálló elemi
tanítóképzőben az 1868. évi 38. t.-cz. szerint van, nem vihető ki s
azért ebben a tekintetben ez a képző nem mutathatja a normalis
tanítóképző szervezetének mintáját. Továbbá: a tanári kar a többi
képzőben való elfoglaltatása miatt nem fordíthatja teljes erejét és
idejét az elemi tanítóképzőre, a mint tehetné ezt egy kűlőn tanári
kar, melynek egyedüli feladata volna a mintatanítóképzőt úgy szer-
vezetében, mint szellemében nevéhez méltóvá tenni. Tekintve ez utóbbi
módozat előnyeit, a tanári kar ennek elfogadását javasolja.

A gyakorlati képzés végrehajtása a tanfolyam első évében az
eredeti tervezet ezerint eszközlendő; a második évben azonban a jelöl-
teknek több önállóság adandó, mihez képest évharmadonkint változ-
tatva egy 2-3 órás tárgy tanításával lesznek megbizandók.

A gyakorlati paedagogiai képzés többi pontja marad úgy, mint
az eredeti tervezetben.

A szaktudományi képzésre nézve most is abban a véleményben
vagyunk, hogyaszaktárgyaknak azon anyaga, a melyet a polgári
képezde tanterve felölel, eléggé magában foglalja a tanítóképző ta-
nártól megkivánt szakképzettséget is. (? Szerk). Ha ebben a tanár
otthon van, akkor teljesen uralkedhatni fog tárgyának általa tanítandö
részén.

A meanyiben a polgári tanítóképző mermyiség- és természet-

*) L. az 1. számú Emlékirarot.
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tudományi szakcsoportjában a tárgyaknak a szükséget túlhaladó mér-
tékben való összehalmozása következtében túlterhelés mutatkozik, a
mi a szakképzés interisitásának hátrányára van - ezen a bajon szin-
tén múlt évben beadott javasiatunk megvalósításával lehet segíteni.")

Mindazonáltal, mivel a szakképzésben való megállapodás egyér-
telmű az elmaradás sal s mivel még régi tanárnak is kötelessége foly-
tonos tanulmányozás által magát szaktárgyának folyton emelkedő szin-
vonalán fenntartani, annyival kevésbbé szabad e továbbképző tanfolya-
mon a szakképzés folytonosságát megszakítani. Különben is első sor-
ban a Paedagogiumban, második sorban a főváros tudományos és kőz-
mívelődési intézeteiben a szakképzésnek olyan eszközei állnak a jelöl-
tek rendelkezésére, melyeket vidéki állomásaikon nélkülözniök kell s
melyeknek fól nem használása indokolatlan volna.

Azonban fentebb kimondott véleményünkhöz képest, a szakkép-
zésnek nem a polgári tanítóképző tananyag terjedelmének növelé-
sére kell irányulnia, hanem inkább ezen tananyag intenziv ebb feldol-
gozására. A tanári karnak arra kell főgondot fordítania, hogy e tan-
anyag köréből vett egyes részletek behatóbb feldolgoztatása által, a
jelölt az egyes tudományszakok tárgyalásának tudományos módszereibe
is belévezettessék.

Az eredeti tervezetnek a szakképzésre vonatkozó pontjai meg-
tartaudók, kibővítve azzal, hogy házi dolgozat a szakcsoportnak min-
den tárgyából készítendő; továbbá: a főváros tudományos és közmí-
velődési intézetei a jelöltek által útmutatás szerint tanulmányozandók;
ezek között látókörük tágítása végett az egyet eme n, vagy m ű-
egyetemen szakcsoportjuk körébe vágó egyes elő-
adá sok, ese t leg r ö vid fél é v i k urs u sok lát o gat á sár a
lennének a jelöltek a tanári kar által utasítandók.

A természettudomány, gazdaságtani szakcsoport jelöltjeinél kűlő-
nős gond fordítandó a gazdaságtanban való alapos gyakorlati kiké-
peztetésre. .ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Az isko la i szer vezet és a dmin istr a tió ismer e tébe va ló bevezetés mó-
dozataira megtartandók az eredeti tervezet intézkedései.

A munkaterv végrehajtására vonatkozólag eddigi tapasztalataink
alapján ki kell jelentenünk, hogy a végrehajtás eddigi módozata mel-
lett a kivánt sikert nem látjuk biztosítottnak. Az eddigi gyakorlat
szerint ezen mnnkaterv végrehajtása mintegy mellékfoglalkozásként
volt rábizva a Paedagogium tanári karára, a mely addig is és e nél-
kül is a normális mértékben túl volt halmozva .munkával.

Ha ennek feltűntetése végett első sorban tisztán az óraszámot
vessztik figyelembe, azt konstatálhatjuk, hogya tanári kar minden
egyes tagjának legalább annyi s némelyeknek több órájuk is van, mint
a köiépiskolai tanárok óraszámának maximuma. Ezen óraszámnak azon-
ban átlag csak 0'3 része esik az elemi tanitőképzőre, mely a közép-

*) L. az 1. számú Emlékiratot.



iskolák felső osztályaival tekinthető párhuzamosnak, a nagyobb rész
(átlag 0'7) a polgári tanítóképezdére esik, tehát a kőzépiskoláknál
magasabb fokú iskolára,*) melynek főiskolai rangja tőrvényben ki-
mondva ugyan nincs, de főiskolai j ellege kétségbevonhatatlanul meg vall,
minthogy erre vall az iskolának czélja, fölvételi szabályzata és egész
tanítási rendszere. Az ilyen magasabb szakiskolákban végzett munka
nem tekinthető egyenértékűnek a középiskolákban végzendő munkával.

Ezek mellett még specziális tényezők is nehezítik a tanári kar
munkáját. Egyik az, hogya polgári t. képezdének. mint egészenponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAúj
fajta intézetnek tanítási rendszerét nem lehetett már megállapított
chablonokhoz alkalmazni, hanem előbb még meg kellett csinálni és ki-
dolgozni; ez a feladat a tanári karra hárult ~ hárul ma is. Második
az, hogy daczára úgy a tanárok, mint a növendékek nagy óraszamá-
nak, a tárgyak nagy száma miatt az egyes tárgyakra mégis kevés
idő jut, s azért kevés időben kell sokat végezni.

Ezen óhajtottunk segíteni múlt évben beadott javaslatunkkal,
melyben a szakcsoportok új beosztását és óratervét indítványoztuk.

Harmadik tényező az, hogya tanári kar kétféle intézetet látván
el (elemi és polgári tanítóképzőt), kétféle tanmenetet kell kidolgoznia
és kővetnie.

. A vázolt munkakör úgy minőségileg, mint mennyiségileg betölti
az egy embertől megkivánható mértéket. Hogy ehhez még ráadáskép
csatoltassék a tanítóképző tanári tanfolyam vezetése, az sem e tan-
folyam feladatának az egész népoktatásügyre kiható fontosságával,
sem ezen tanfolyam által a tanári kartói megkövetelt munka termé-
szetével össze nem egyeztethető. Ezen munka természete túlnyomóan
nevelői. A munkatervek minden jelölt egyéniségéhez mért részletes
megállapítása, a jelöltnek a szerint való folytonos vezetése, a mi a
gyakorlatban azt jelenti, hogy minden jelölt munkatervét a tanárnak a
jelölttel együtt kell végig dolgoznia; a jelölt munkájának folytonos elle-
nőrzése és elbirálása stb. mind olyan természetű munka, a mely a tanár
részétől folytonosan ébe r i n ven t i ó t kiván, a mi azonban a napo.n-
kinti 3 órai előadásban kifáradt egyénben nem mindig található fel. .

Ezen okok miatt a tanári kar jó lelkiismerettel nem vállalhat
felelősséget a munkaterv végrehajtásának sikere ért, ha csak nem tétetik
abba a helyzetbe, hogy ez új- munkakörre kellő erőt és időt fordít-
hasson. E végett szükséges, hogy az új munkakörnek megfelelő mérték-
ben a polgári tanítóképzőben végzendő munkája leszállíttassék, még
pedig az egyes tárgyak természete szerint 12-14 heti óraszámra. Ez
természetesen csak új tanárok kinevezése által lesz elérhető.

A mostani állapot további fenntartása nem czélszerű. Első sorban
azért, mert egy ily fontos kérdést nem lehet ilyen sokáig ideiglenes
jellegű állapotban tartani; másodszor azért, mert a tanári kar a midőn
többi nagy fontosságú feladata mellett 4 éven át még ezt a munkát
is teljesítette, azt hiszszük megtett annyit, a minél többet kivánni tőle

*) Ez elismertetett a nm. vallás- és közokt. minister úr f. é. 36.905. sz. a.
minist. rendeleté ben is.
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,\
méltányosan nem lehet s lelkiismeretével sem tartja megegyeztethető-
nek, hogy többi munkájától vonja el erejének egy részét egy ideiglenes
intézmény kedvéért; másfelől amennyiben e négy év kisérletnek is
tekinthető, abból kisérleti anyag is elég gyűlt arra, hogy annak alapján
egyik vagy másik irányban dönteni lehessen.

Ezen alázatos fölterjesztési:ink_lényegesebb pontiainak összefog-.
lalása által kiemelji:ik ama föltételeket, melyeknek teljesülésétől függ·
véleményünk ezerint a munkaterv 'végrehajtásának sikere és a tan-
folyamnak feladatához méltó szervezete: '

1. A tan fol y a m v é g l ege sen sze r ve zen d ő, min t
" ta n ítóképezdei ta ná r képző ta n fo lya m. "*)

2. Aki kép z é s ide je 2 év.
3. Asz a k c s o p o rt o k úgy sze r ve z e II d ő k, m in tat a-

n á r i karnak múlt évben b e n y u j t o t t felterjesztésében
.i a vas olt a tot t.*:~) _

4. A P a e d a g o g ium jel e n l egi ele m i isk o 1ait a n í t ó-
képzője gyakorló (minta) elemi iskolai tanítóképzővé
a l a k i t a n d ó át s mint ilyen a népoktatási törvény 84.
§-á nak meg fel elő k i:i1önt a n á r i kar r alI á tan d ó e 1.

o. Hog y a tan fol y a mve zet é s é vel meg biz and ó t a-
nárok ebbeli f' e l a d a t a i k végzésére kellő időt é s erőt
for d í tha s san a k, a pol g á r - isk o 1ait a n í t Ó k é p z ő ben
adandó ó r á i k száma 12-14-re s z á l l í t a n d ó le.

6. A tan fol y a m bev é g z é seu t á n a jel ölt ek viz s g á-

l a t r a k ö t e Le z e n d ő k s annak sikeres letétele után szá-
m u k l' a " ta n ítóképezdei ta ná r i oklevél' a dan d ó ki.

Ha alázatos fölterjesztési:ink Nagyméltóságod helyeslés ével talál-
kozik és a tanfolyam végleges' szervezését az előadottak alapján el-
határozni méltóztatik, ez esetben Nagyméltóságod megbizására rész-
letesen kidolgozott szervezeti javaslatot fogunk benyújtani. E tanfolyam
körűl szerzett tapasztalatainknak ez alázatos fölterjesztési:inkben történt
földolgozását abban az esetben sem tartjuk haszonnélküli munkának,
ha Nagyméltóságod ebbeli javaslatainkat elfogadhatóknak nem találván,
a tanítóképző tanárok képzését illetőleg, az ezen tiszteletteljes emlék-
iratunk bevezetésében emlitett másik módozatnak, t. i. a középiskolai
tanárképzéssel való kapcsolatnak méltóztatnék előnyt adni.

De úgy az i:igy, nrint önmagunk iránti kötelességeink tudatában
ki kell nyilvánítanunk abbeli erős meggyőződésünket, hogy a tanító-
képző tanári tanfolyamnak a jelen alakjában, tehát minden változ-
tatás nélkül leendő további fenntartását sem a tanítóképző tanár
képzés fontos i:igye, sem tanári karunknak a Paedagogium többi inté-
zeteiben fennálló feladatai szempontjából nem tartanők kivánatosnak.
.,ti;skedves kötelességünknek tartjuk kinyilvánítani egyszersmind azt
is, hogyha a Nagyméltóságod bölcsessége e tanfolyamot bárminő okok-
nál fogva mégis beszüntetendőnek találná, úgy az a sok munka és
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fáradság, melyet annak sikere érdekében eddigelé kifejtettünk, mindig
gazdag kárpótlást fog találni Nagyméltóságodnak ama kitüntető bizal-
mában, mely annak idejében e fontos feladatnak reánk való ruházásá-
ban nyilvánult, valamint abban a megnyugtató tudatban is, hogy e
kitüntető bizalomra a képzésnek 3-4 év alatt felmutathat ott ered-
ményeinek tanusága szerint is. egészen érdemetlenek még sem voltunk.

10
2
8
8
8
7
2
4
7

A jelenlegi mennyiség-természettudományi szakcsoport és a rajztanítói tan-
folyam órarendjének, valamint a tanárf kar által tervezett uj szakcsoportok

tantárgyainak és órafelosztásának táblázatos összehasonlítása.

TantárgyakKJIHGFEDCBA

A J A jelenlegi mennyiség-term.-tud. szakesop. óraterve.
Nevelés-oktatástan _
Tanítási gyakorlat _
Algebra _
Geometria _
Szerkesztő és ábrázoló mértan _
Politikai számtan : _
~önyvviteltan _
Allattan _
Növénytan és ásvány-földtan _
Gazdaságtan _
Fizika _
Chémia _

Összesen _

Orák számaponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

évfOlyamOnKint II Összesen. Töb~

1 1II IIII I
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2
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3 21
~ 21
2 21
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5/ 2 -II

A tervezett term.-tud.-gazdaságtani szakcsoport óraterve.
Nevelés-oktatást., nevel.-tört. filozófiai propedeutika
Tanítási gyakorlat _
Algebra _
Geometria __ _ _
Állattan _ _
Növénytan o: __ o _. o _. o __
Asvány-földtan ._. o o • _

Gazdaságtan o • _

Fizika __o .__ _ __o • _

Chemia . o _

Összesen _
II--+--~--*---------

A tervezett maín. fizikai szak csoport óraterve.
N evelés-oktat., nevelés-tört., filozófiai propedeutika
Tanítási gyakorlat _ _
Algebra . o o _

Geometria . _
Szerk. ábr. mértan . _
Kereskedelmi és politikai számtan _
Könyvvitel, keresk. isme levelezés _
Fizika o o o _
Chémia _

Összesen _

3

4
4
4
4

62 -13

8 -2
2
8
8
8
9 + 2
7 + 5
9 + 3

7 +-
24 I 27 I 15 1/ 66 -S
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Órák számaponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

evfOlyamOnkint 1\ Ö<szesen. Több

I I
TITl vag-y kevesebb

1. II. IlLI mint mostihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

B) A jelenlegi rajz szakcsoport óraterve.
Nevelés-oktatástan .. _ . __ .. __ ._ . __ .. _ .. _ .. _
Tanítás gyakorlat .. _ . __ .... __ '._ . __ .. _ .. _ .. _ .. _
Szerk. és ábr. mértan . __ .. _ .. _ . __ .__' .... __ .. _ .. _ 4 2 2

a~~::tri~~-._"...". "':._~._"'.".__"..:"._'-_-._":._".__....
Szab. kézi ékitm. rajz .. _ .. _ .. _ .. _ '.0 •.. •.. ...__ 10 6 4 20
Szab. kézi figur. rajz ' __ '" O" ••• .__ 4 8 12
V áslat-gyakorlatok .. _ .-- .-- .-- .-- .... -- --- --- .--' 1 2 21 4 8

~~~:~öj~·~;:!~__-~-~:..~-:_.~~:.~-::-~-~:-~~:-~-~:-~.:_-~~:.~:---~::4 ! 6 i
Mintázás --- --- -- '-- .-- .:' .-- --- --- --- --- ---.-- II 6 6 I 6 18
Faragás _... -- --- .-- _... -- .... -- .-- ._- _.- ._- --- 1i=;;2=i=~2~~2=#==~6==,=

Összesen I 30 I 30 I 32 II 92

3 31 2

! ~I 2

16 si
4 8

244
4

A tervezett geometriai rajzi szakcsoport óraterve.
Nevelés-oktatástan, nev.vtört., filozófiai propedeutika
Tanítási gyakorlat .. _ .__ . __ .__ . ._.. __ .__
Szerk. és ábrázoló mértan --- --- _o. --- --- ._- --- .-- I
Algebra .. _ . __ .... ._.. __ .__ . _
Geometria . . . . . . __
Szabadkézi ékítményes rajz .0 • __

Szabadkézi figurális rajz . ._.. ... __ ...
Vázl.at.~yakorlatok___ .__ .__ .__ ._. .,__.__ .. _ .__
Ipari rajz . .... ... __ . ... __ ._. .__ .__
Tervező rajz . .__ . __ . __ .__.. __ . __ .__ __
Építészeti rajz _.__ .. _ ._.. .. _ __
Mintázás ... . . . __ . __'. . __
Faragás . __ . . . __ . __ . .__ . . __

11==p~==~======
Összesen 'u uo 39 I 39 I 32 II

8 + 6
2 + 2
8 -
4+4
4+4

18 -2
12
10 + 2
4
6
8

24 + 6

108 ;~61

2

4
8

6

8

8gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

T an itó k ép z ö in k a ta n u ló k o r sz á g o s to rn a v e r sen y én .

Az országos tornaverseny, a mely elé nagy várakozással tekint~tt
az országnak különösen tanügyi közönsége, s a melytől a tornaügy
iránti általános felbuzdulást és a torna oktatás javulását reméltük
s reméljük, lezajlott. El kell ismernünk, hogy a verseny daczára
a rendkivűli nehézségeknek és a váratlanul fellépő akadályoknak, mint
a kedvezőtlen időjárásnak, általában sikerűlt, A megjelent ifjak nagy és
tarka tömege a productiók látványossága nagy mértékben kivívta a nagy
közönségnek érdeklődését, maguk a versenyek, a kitűntetések és díjak
bizonyára hatalmas rúgói lettek az ifjúság buzgóságának, ambitiójának.
A mennyiben az ország minden részéből összegyűltek az ifjak s megis-
merkedtek és egy czél érdekében kőzősen fáradoztak, a verseny bizo-
nyos közszellem felébresztésére is jótékonyan hatott.

Az egész tornaversenynek legsikerültebb részét képezték a futó
versenyek, u. m. a kisebb tanulóknak (I-IV. osztályig) 100 méteres

4
8
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futóversenye, a nagyobb .tanulóknak (V-VIII. osztályig) 150 méteres
akadályversenye és 200 méteres síkversenye. Ezekkel versenyeztek
tanítóképző ifjaink is. Gyönyörűség volt nézni, hogy először a kisebb,
majd a nagyobb diákok mily buzgósággal igyekeztek a pályát mielőbb
befutni és társukat túlszárnyalni. A fáradsággal mitsem törődve, csak
a győzelem szomjúságától eltelve rohantak előre. Társaiknak, sőt taná-
raiknak hangos biztatása csak még jobban sarkaita őket előre..A győzőket
örömriadallal fagadták társaik és vállaikra emelve ünnepelték, hogy reájuk
dicsőséget hoztak A régi görög játékoknak egy fénysugara villant meg
és szerzett dicsőséget mindazoknak, kik a tornaverseny eszméjét meg-
pendítették és annak megvalósításában fáradoztak.ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1: incs semmi kétség
benne, hogy jövőre is ezen rész lesz a fénypontja a tornajátékoknak
és a versenyek tornaoktatásunkra a sport irányban fognak különösen
fejlesztőleg hatni. A magyar ember vérmérsékletének is jobban meg-
felel ez, mint a németektől átplántált szertornázás és rendgyakorlatok,
habár ezek is igen fontosak testügyesítő és erősítő hatásuknal fogva.

Ezzel el is mondtuk azt, a mit a tornaversenyek sikere gyanánt
emlegetni lehet; mert a másik főczélt, vagyis annak bemutatását, hogy
az egyes iskolák mit tanúltak, mily irányban foglalkoztak, nem értük
eL Intézeteknek egymással szemben való versenyéről szó sem volt. A
versenyeknek ez a része nemcsak, hogy úgy nem hajtatott végre, mint
a híres "tornaverseny-rendelet" gyönyörűen fejtegeti, hanem egyáltalá-
ban nem is próbáltak meg. Mert azt egyáltalában nem vehetjük ily-
nemü versenynek, hogy egy-két intézet produkálta magát. Nem szabad
elfelednűnk, hogy "tanulók"-nak és nem már kész "athléták"-nak ver-
senyéről van szó s e versenyeken az egyes intézeteknek mindazt be
kell mutatniok, a mivel foglalkoztak, kíilömben a versenyek egyolc1alú
irányba fogják terelni a tornaoktatást, s több lesz azokból a kár, mint
a haszon. Iskolai tornaoktatásunknak czélja semmiesetre sem lehet az,
hogy az egyes tanúló ifjakból küzdőket, athlétákat neveljünk, hanem,
hogy nunden egyes ifjú ügyessége és ereje testének fejlettségi fokához
képest neveltessék.ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAE id pedig nem az által érjük el ha egyes kivá-
lasztottaknak edzettségét a lehető legmagasabb mértékig fokozzuk s
mellettük a többieket elhanyagoljuk. Eppen abból tűnik ki a torna-
tanító művészete, mit tud elérni a gyengébb anyaggaL Hozzák el a
tornatanár urak ha nem is az összes, de egyes osztályokból az egész
tanulócsapatot és mutassák be velük minc1azt, a mit otthon űzni szok-
tak: szer- és csapat tornázást, katonai gyakorlatokat, az üditő és ver-
seny játékokat. Egyáltalában,nem szeretnénk, ha csupán az válnék rend-
szeressé, a mi most történt. Értsük azonban meg jól, mi nem akarunk
a versenyek ellen agitálni, mert senki sem óhajtja azoknak meghonoso-
dását jobban mint mi ; de kívánjuk, hogy azoknak egész ifjúságunkra
és tornaoktatásunkra meglegyen a fejlesztő hatása.

A mi specialiter a képzőintézeti ifjúság versenyét illeti, nagy hálá-
val tartozunk gr. Csáky Albin miniszterünknek, a kihez a képző taná-
rokat ezért is nagy tisztelet és meleg ragaszkodás fűzi, hogy a verse-
nyek által tanítóképző tornaoktatásunk fejlődésének lendületet adott.
Nagy szükség volt erre, mert képzőintézeteinh jó része nagyon kevés
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gondot fordít erre, sőt állami intézeteinkben is messze van a torna-
oktatás azon magaslattól, a melyen állania kellene. Intézeteink közül
még többnek nincs tornahelyisége, sőt, ha van is, az sincs tökéletesen
felszerelve. Maga az oktatás és több ki vánni valót, hogy fenn. Reményünk
van azonban, hogyatornaversenyek által felkeltett általános érdek-
lődés heve mellett mi is fogunk melegedni. A kormány tornaoktatásunk
ügyét szellemi és anyagi eszközökkel támogatni fogja, s maguk az in-
tézetek nagyobb gondot fognak erre fordítani, mint eddig.

De volt még a tornaversenyeknek egy gyan mellékes, de nem
kevésre becsülendő haszna, hogy alkalmat adott a képző-intézeti ifjúság-
nak Budapest meglátogatására és az együttes találkozásra. Hányan van-
nak - moudhatni, a legtöbben - a mi intézeti ifjaink közőtt, a kik
eddig csak álmodoztak a főváros szépségeiről. az itt összehalmozott tudo-
mányos és művészeti kincsekrőlponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAl Ez most mind feltárult előttük és gaz-
dagította ismereteiknek látókörét. Igen sokan vannak a mi tanítóképző
ifjaink között olyanok, a kiknek még a mai kedvező közlekedő viszo-
nyok között sem lett volna soha alkalmak a főváro ba rándulni, még
kevésbbé azon intézetek és épületek megtekintéséhez jutni, a malyeknek
kapni most készségesen felnyíltak előttük. Többet tapasztalhattak, Iát-
hattak ők ezen három nap alatt, mint a mennyit otthon könyveik-
ből ennél sokkal hosszabb idő alatt tanúlhatnak, Egyedül ez a tény
visszatéríti a felrándulással járó költségeket és fáradalmakat. De meg-
becsülhetetlen azon előny is, a mely azzal jár, hogya leendő tanítók
találkozhattak és érintkezhettek. Tanítóképző ifjainkban már ezen első
találkozás felébreszthette az egyiittérzés csiráját, a melyet a későbbi
versenyek erőteljes és gazdagon gyümölcsöző fává' növeszthetnek fel.
Már a görögök óta mindig hatalmas rúgói voltak a tornaversenyek a
köz zellernnek. Ha valakinek, úgy tanítóképző ifjainknak, a leendő taní-
tóknak, van szükségtik rendületlen nemzeti érzületre, a melynek nem-
csak a szívben maradni, hanem nyilatkozni és erőteljesen hatni kell sok-
szor a legkedvezőtlenebb és ellenséges viszonyok között is. Ilyen
érzületnek kifejlesztésére nagyon alkalmasok lehetnek az ország szívében
tartandó tornaversenyek. Megvan már ez a hazafias jóérzíilet tanító-
képző ifjainkban úgy északon mint délen, úgy keleten mint nyugaton.
Ezt azonban még oly hatalmas benyomásokkal, mint a milyeneket a torna-
versenyek szolgáltatnak, táplálni és erősíteni kell. Ez a tény is arra
indít bennfinket, hogy az országos tornaversenyekért Ielkesedjünk.

Ha azonban azt kérdezné valaki, hogy képzőintézeteink mi tan ú-
s ágo t maritettek a versenyből a torna oktatás szempontjából, erre csak
azt felelhetnének, hogy éde s ke ves et. 'I'ény az, hogy képzőintézeteink
a katonai gyakorlatokból és a szertornázásból egészen kiszorultak ;
hogy a szabad gyakorlatokban két intézet (a budai és csáktornyai) részt
vett, azt is csupán vezetőik erélyes föllépésének és szemességének lehet
köszönni, kíílömben onnan is kimaradtunk volna. A távol, és magas-
ugrást is megcsinálták nélkülünk. Betanúlt játékaikat sem mutathatták
be tanitónövendékeink. Fel sem volt véve a versenyek rendjébe egy
pont, a mely tanítóképző tornaoktatásunknak specziálítását képezi: a
vezénylés.
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'I'anttóképzésűnknek évek óta hangoztatott hibája, hogy képzőink
az .ország kiilömböző részeiben szétszorva, magukra hagyva, egymás
munkájáról alig tudva működnek, hiszen a legutóbbi évek is nagy el-
térések létezését hozták felszínre. Ennek következménye az lett, hagy
az egyes intézeteknél sok ferde és sok jó szokás fejlődött ki. Tanító-
képző tornaoktatásunknak is lehet sok hibája, de sok érdekes és figye-
lemreméltó sajátossága. Azt hittük, hogy a verseny alkalmával ezekkel
kölcsönősen megismerkedünk és tornaoktatásunk hatalmasan meglendül.
Fájdalom, ezt a czélt ezen a .versenyen nem értük el. Pedig ha a ver-
senytérre eresztik egyes intézeteinket, azt hiszem, mi is tudtunk volna
érdemes dolgot feltűntetni.

Mutatja ifjainknak alapos tornászati kiképzését és .~dzettségét,
hogy ahol alkalmuk volt fellépni, kitüntették magukat. Osszesen 13
tanítóképző ifjú nyert részint versenydíjat, részint ezfistérmet, niond-
hatni, valamennyien csak egy - a 200 méteres - síkversenyben ; a 150
méteres versenyben kevesen vettek részt, mert intézetsink 1. és II. éves
növendékeiket nem hozták fel Budapestre. A szabad gyakorlatokban két
intézetíink vett részt (a budai és csáktornyai) s mind a kettő, sőt tanárjaik
is kűlön (Oheroly és Grézló) diszokleveleket kaptak. Altalában feltűnt
tanítónövendékeink katonás magatartása és fegyelmezettsége; ebből, vala-
mint a felvonulásnal követett maguktartásából azt következtetjük, hogy
a katonai gyakorlatoknál is jól megállották volna helyüket.

Az egyes intézetek között létrejövő versenynek meglett volna az
a jó oldala is, hogy a kitíinőbb ek tornázás a nagyobb buzgóságra: és
erőkifejtésre 'sarkantvúzfa volna a hátramaradottabbakat, A háttérbe
szorítás és több versenyből való kizárás ellenkezőleg nyomott hangulatot
keltett tanítóképzőinknél. Messze vidékéből felhurczolkodtak és már
hetek óta erősen készűltek tanitóképzőink s a legtöbben, mondhatni,
csupán azt nyerték, hogy a felvonulásban és az összgyakorlatokban
részt vehettek, Pedig sok intézetiinknél Iáttuk a botokat. buzogányokat,
labdákat s valószinű, hogy ha tért engednek nekik, érdekes módjait mutat-
hatták volna be a ktilörnböző vidékeken divatoző játékoknak.

Sok tekintetben abban látjuk a baj okát, hogy tanítóképzőinket
teljesen összecsatolták a középiskolákkal, miriek következtében aláren-
delt helyzetbe jutottak. Már eleve úgy volt tervezve. mint a kőzépis-
kolai tanulők versenye, a képzőintézeteket csak beszurták a tervezethe.
A versenyeken is csak lógósak voltak. Allítólag kisorsolás következ-
tében maradtunk ki; de ez esetben is ktílön kellett volna a közép-
iskolákat és külön a tanítóképzőket kisorsolni. A verseny megtörténte
után is a kormány· félhivatalos lapjának tudositása nem a magyar ta-
nulók országos versenyéről, hanem csak "a köz é P isk o 1a i tanulók
tornaversenyéről" szólt.

A tornaoktatás tanítóképzőinkben legalább is oly fontos, mint a
középiskolákban. Nekünk is szűkségíínk van erős, edzett idegü ifjakra,
a kik elbirják a majdan reájuk váró terhes munkát és a nélkülözése--
ket. Sőt mi még azon feladattal is szemben állunk, hogy ifjainknak
leendő pályájukon másokra is át kell származtatniok tornászati ügyes-
ségiiket. Ez a kőrülmény míg egyrészt fokozza a képzőintézeti torna-
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oktatással szemben támasztható igényeket, másrészt sajátságos irányt
és jelleget ád neki. Kivánjuk ezért, hogy tanítóképzőink a
j ö v ő ben tar tan d ó tor n a ver S'e nye ken kell ő kép e n f igy e-
l em bev éte s sen e kés meg a das s é k nek ik a z a l k a lom,
hog ysa j á t s ágo s jell e g ü k et k i fej the s s é k.

A kik érdeklődnek a tanítóképző tanárok egyesületének ez ügy-
ben való magatartása és javaslatai iránt, a felvilágosítást jelen szá-
mnnknak egyesületi rovatában megtalálják. N em akarunk mi k ü-

1 ö n v á 1n i a köz é P isk o 1á k t ö 1. Ez sem egyik, sem másik iskolá-
nak nincs érdekében és nem válnék előnyére. Egyik által felmutatott
siker buzdítólag hathat a másik nemű iskolára is. Középiskolai torna-
tanár szájából hallottuk, hogy "a tanítóképző növendékek szálas és erős
ifjak, a kik a versenyeken ezért előnyben vannak a középiskolai ta-
nulók felett; jobb is volna őket nem együtt versenyeztetni. " Nincs
hát okunk tartani a kudarcztól, de nem is esengünk a babérokért s
nem is a féltékenység késztet minket arra a kivánságra, hogy tanító-
képzőintézeteink külön is tornázzanak, illetőleg bizonyos gyakorlatokat
mint a katonai rendgyakorlatokat, szabad gyakorlatokat, vezénylést,
játékokat, külön időben végezzék, hanem azon óhaj, hogy tanító-
képzőinknek ne menjen el a kedve az országos "tornaversenyeken való
részvételtől, s hogy képzőintézeti tornaoktatásunk a kellő magaslatra
emelkedjék. A magánversenyekre való bocsájtást nemcsak szívesen
vesszük, de kivánjuk is.

Befejezésül ide iktat juk a kitüntetett tanítóképző-intézeteknek és
növendékeknek névsorát;

A második nagy díjat, az országos közegészségi egyesület díját,
egy ezűstkoszorút Sza 1a c sY' Rezső, a budai tanítóképző intézet nö-
vendéke, nyerte. A 200 méteres futásban második díjat, a pozsonyi
tornaegyesii.let díját, egy zsebórát nyerte" Ve g ros z te k Vilmos, szin-
tén a budai tanítóképző növendéke.

Ezüst érmeket kapott a 150 méteres gátversenyben : V é g h Győző
Csáktornyáról és Heu ber ger Rezső a budai tanítóképzőből (első
győztesek); a 200 méteres sikversenyben : Hor v á t h József Csák-
tornyáról (első győztes,) Zs á k o v i c s Lajos Léváról (második győztes,)
M o cs á r y Ignácz Kalocsáról, Mag y a r Gyula Zniováraljáról (mind a
kettő é holtverseny volt,) Hód o s s y Sándor (honnan?) első győz-
tes, Sz ida nic s Ferencz a budai tanitóképzöből (első győztes,) Ros e n-
b a ch János Kalocsáröl (második győztes,) Gy u ros J ános Losonczról
K ev ic z k Y Nándor Zniováralj áról (mind a kettő é holtverseny volt ").

Az intézetek" kőzűl elismerő oklevelet nyertek abu d a i és a
cs á k tor n y a i tanítóképzők; a tornatanárok kőzűl : O her oly János
és Gr é z 1ó János.

Igazságtalanság volna el nem ismerni és hálával nem említeui a
buzgóságot, a melylyel a rendező-bizottság a kezdet nehézségeit legyőzni
törekedett, valamint eltagadni a kiváló sikert, a mely már ezen első

") Kérjük az egyes intézetek t. igazgatóságait, szíveskedjenek e n sort, a
mennyiben hiányos volna, kiegészíteni.
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-versenyt is koronázta. Reméljük azonban, hogy a bizottság, okulva a
hiányokon, a siker biztosítására még czélszerűbb intézkedéseket fog
tenni, mint most, Az első feltétel azonban, hogy az egyes tanintézetek
is lelkesedjenek az ügyért. Tanítóképzőinknek sincs oka sajnálni a rész-
vételt, sőt az első siker fényes záloga a szép jövőnek. Reméljük, hogy
képzőinket jövöre még teljesebb számmal fogjuk együtt látni, mint az
első versenyen.

É n ek - é s z en e ta n ítá s a tanítőképzőben.")
(A 1\L T. VI. 4. számában megjelent határozati javaslat okadatolása s a tanterv

részletezése.)

Majdnem általános a panasz, hogy tanítóképzőinkben az ének és
zene tanítása nem íiti meg a kellő mértéket, Valahányszor bizonyos (s
főkép panaszos) itélet akár a benne némi részben lappangó igazságnál
fogva, akár a gyakori emlegetés folytán, akár a panaszokhoz hűséges
társul szegődött hangzatos jelszavak által beévődik az érdeklődök egy
részének tudatába: csakhamar előáll egy másik párt, mely arnazzal
szemben elébb a jól végzett munka elégedettségének sánczai közé húzó-
dik, majd az öntudat paizsával felvértezve síkra száll.

Az elvek harczának mindig jó eredménye van, így a tárgyunk
érdekében megindúlt gondolatcsere is oly sok megszívlelendő eszmét
vetett felszínre, hogy immár ideje hozzáfognunk az elvek leszűréséhez,
sőt formálásához is.

Midőn ezuttal az általam tisztelettel beterjesztett határozati javas-
lat okadatelását van szerencsém megkisérleni, nem állhatom meg, hogy
legalább .rá ne mutassak a tényleg meglevő bajokra s nem állhatom
meg, hogy ne érints em azok okait is; annyival is inkább, mert valamint
a tanításnak nem a tanterv az éltető lelke, ép úgy minden bajunk
forrásául s.a hiányok okául 'sem lehet a tantervet tekinteni, a miből ön-
kényt következik, hogy bajaink orvoslását sem lehet pusztán a tanterv-
reviziótól várni és reményleni.

A baj felismeréséhez bizonyos kérjelek vezetnek bennünket. A ki
figyelemmel kiséri szóban forgó ügyünk állapotát, találhat ilyen kőr-
jeleket. Két irányban indulhatunk el a keresésre, mert az élet is külö-
nösebben két pozicziót jelöl ki a tanítónak, két tüköre van munkálko-
dasának : t á rsa dalom és isk ola. Az érdeklődök figyelmét bizo-
nyára nem kerülte ki az a körülmény, hogy tanítóképzőink java része,
ha nem középpontjai is épen, de nem is izolált rejtekhelyei a társa-
dalmi életnek. Hazafias ünnepélyeken hallatják szavukat a képző nőven-
dékei s az sem épen szórványos jelenség, hogy a téli esték unalmait (1)
egy-egy hangverseny élénksége szakítja meg; sőt a vizsgálatok és záró-
ünnepélyek hangverseny jellege annyira feltűnő volt egyik jeles kar-
társunk (lVIargitay) előtt, hogy a tiltakozó szó felemelését is szükséges-
nek látta.**) Ez irányban tanítóink is sok buzgalommal működvén, ezek-
ben kérjeleket csak az láthat, ki a képzés ezen ágát talán sokalva,

*) Felolvastatott a május hó 19-én tartott értekezleten.
**) L. 1\1.T. 1890. 7. sz. 362-363. 1.
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azt szűkebb térre akarná szorítani s a túlhajtott buzgalomnak kor-
látot állítani, a tanítványok törekvéseinek határt szabni óhajtana. Aligha
akadna közöttünk ilyen. Nemde az 'következik-e .ebből, hogy ez irányú
képzésünk nagy általánosságban nem eshetik kifogás alá, vagy ami
egyre megy, hogy a tanítók zenei képzésének mell é ke s c z élj á t
tanítóképzőink általában véve elé r i k. Mellékesnek mondom, mert az
a czél, hogy a tanító bármily irányú míveltségét a társadalmi élet
piaczán apró pénzre váltsa fel, legyen az az apró pénz csengő tallér,
~!lkintély vagy közszeretet : az aihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAta n ító r a nézve csak mellékes czéllehet.
Ot tisztességes fizetés, tekintély s az emberek közbecsülése azért illeti
meg, mert ta n í t ó, s kivált akkor illeti meg, ha jót a n í t Ó. De azt
mondhatja valaki, m. t. Bizottság, hogy én a fentebbiekben 1-2 jól
megvilágított képről varrtam hímet, s ép az a baj, hogy az a fenntebbi
eredmény csak egyesek eredménye, az érdem egyesek érdeme, a siker
egyesek sikere, az a tárgyszeretet, az a képzettség, az az előhaladás,
az a lelkesülés, a nyilvános fellépés izgalma, bátorsága, diadala és tap-
sai .... mind, mind csak egyesekéi .... többen, ... talán épen
a nagy tömeg messze elmarad s a néző közönség szerepét játsza. Ha
így volna, még akkor sem találnék benne semminemű veszedelmet. Mert
hiszen ennek a czélnak a kitűzése sem akar egyebet jelenteni, mint azt,
hogy akiben önmaga érvényesitésére elég arrayalóság van, érvényesit-
hesse magát, s legyen ez által kovácsa a maga szerencséjének. Nem
annyira a kötelesség elvégzésére ád tehát ez erőt, hanem a kenven-
czionális .társadalmi jogok élvezetére ad jogczímet elannyira, hogy a
társadalmi életben való ilyes szereplés nem is feltétlen szükséges attribu-
tuma a jó tanítának. De sőt tovább megyek. Nem a művészi babérek
hevítő érintésétől féltem én a tanító homlokát, hanem attól félek, hogy
a ki gyakran beléveti magát az ihlet szenvelgésének karj aiba, az előtt igen
prózai, igen alacsony lesz az a kicsiny kunyhó, s annak apró közönségét
emelkedésre képesnek nem fogja tartani s az ő nép e Oa föl d ö n
marad, mint az irányzó támasz nélküli kúszó növény. A léleknek s
főként a tanítói léleknek is meg van a maga h á r mon i á j a, sennek
megzavarása megzavalja a gyermeki lelket is, miként az orgona rezegő
hangja megrezzenti a templom ablakait.

Bizonyára nem kerülte ki az érdeklődök figyelmét a népiskolai
énektanítás állapota sem, mert hiszen arra a kérdésre, hogy valjon ele-
gendő s épen a tanítónak való útravalóval bocsájtotta-e el a képző a
jelölteket, a népiskola van hivatva megadni a feleletet. Sietek kimondani,
m. t. Bizottság, hogy én népiskolai énektanításunk állapotát kielégítőnek
nem tartom, s így a z on kór jel eke t, m e 1y e k a kép z ő tan ít á s
fog y a t é k o s s á g ára eng e d nek követ kez tet é s t von n i, é p-
pen abban a kicsiny kunyhóban lelem meg, m e l y e t az
imé n tag g ó d v a eml ege t te m. 23 éve a népoktatási törvény meg-
hozásának s annak, hogy népoktatási állapotunkat rendezettnek mond-
hatjuk, s noha a képzök számára kiadott legelső min. tantervben is már
érintve, a későbbiekben egész világosan ki van mondva, hogy a leendő
népiskolai tanítókat a z éne kponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAru ó ds z e r est a n í tás ára kép ese k k é
kell ten n i, majdnem ott vagyunk, a hol 23 évvel ezelőtt voltunk.
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Ha csak arról volna szó, m. t. Bizottság, hogy a tanítók ez irányú
fáradozásainak gyümölcse sehogysem akar megérni, akkor hasonlólag
a rosz időjáráshoz. a baj okait csak k üls ő kponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAö r ü 1m ény ek ben
kellene keresnünk s a képzőkre való panasznak helye nem volna. Mert
vannak üyen okok is. Az osztályok túltömöttek, az iskolábajárás még
mindig nem a legkifogástalanabb, a tárgyunkra szánt idő csekély, hiányez-
nak az alkalmas segédeszközök, e nemű tankönyveink még mindig
tökéletesítésre várnak, a mivel rendelkezünk, azok is módfelett drágák
stb. Amde annak a famózus módszeres tanításnak bel s ő a ka d á 1Ya i
is vannak, melyeket azért nem részletez ek itt, mert nem akarom a
koronkint felszínre vetődő, áldatlan és elkeseredett k ó t a-h a r c z nak
muzeumba illő fegyvereit sorba elsütögetni.

Valahányszor ez a harcz megindúlt, sőt még abban a fázisában is,
midőn a harczolók az elvek széles országutjáról nem tértek le a személyi
tekintetek gyalogjáróira, hol az összeütközés annál könnyebb, mentíil
nehezebb a kitérés, mondom, még abban a fázisában is meg-meg villanhat
vala bennünk az a gondolat, hogy val j o nam ó ds z ere sta n í tás
nyilt kárhoztatóinak ellenvetéseire va lj o n nem a
kép z ő k nek kell e t t vol n a-e elle n a r g u men tum o kk a 1 f e-
lel n i, idejekorán, még akkor, midőn a népnevelés ide á 1i s czéljainak
megvalósítására kellett kész, elszánt apostolokat nevelnünk.

Ismétlem, lll. t. Bizottság, a népiskolai énektanítás szomorú pan-
gásában látom annak jelét, hogy képzőintézeti tanításunkban baj van,
mulasztás történt.

A baj ilyetén fel ism er é s e után misem természetesebb, mint
a bajt eléidéző o k o k fel k uta tás a. S ezek. kapcsán. az akadályok
elgördítgetése, az o r vos 1á s. Aligha csalódom, ha e bajt olyan kompli-
kált betegségnek tartom, melynek okai megint messze gyökereznek. sok-
képen összebonyolódottak. S épen ezért a baj megszűntetése is hosszas
s tanítóképzési rendszerünk több .szervére kiterjedő gyógykezelésnek
lehet eredménye. Es itt igen hálás tér volna szemlét tartani azok felett
a tényezők felett, melyek gátolnak bennünket avagy bár nincsenek eléggé
segítségünkre abban, hogy a tanítóképző intézeti ének- és zenetaní-
tásnak iga z i c z é lj a i mentől előbb s mentől jobban el legyenek
érhetők. Igen sokat beszélhetnénk pl. a fel v éte 1r ő 1 sebben hangoz-
tatnunk kellene, hogy a zenei hallás hiányában leledzök bizonyos, talán
1 évi próba idő leteltével el legyenek útasíthatók ; támaszthatnánk
némi igényeket a növendékek elő kép zet t ség é t illetőleg is, ha ugyan
nem jutnánk ujra abba a zsák utczába, hogya képző a középiskolának, a
középiskola a népiskolának, a népiskola ismét a képzőnek veti szemére
a mulasztást s ha ez a kör veszedelmes módon, mindenesetre kelleténél
jobban nem hasonlítana a farkába harapó kigyóhoz ; igen figyelemre
méltó eszköze képzésünknek a növendékek mag á n fog 1a l k o z ása
is; hogy e magán gyakorlatok által nővendékeink kezébe önképzésük
alkalmas eszközét, valamint önállóságra jutásuknak czélhoz vezető utját
adhassuk, tisztába kellene hoznunk az egy é n i é s t ö meg e s tanítás
egymáshoz való viszonyát, értéküket, s egyszersmind ki kellene terjesz-
tenünk figyelmünket a felszerelésre, a gy.akorló órák rend-
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1ere, az ell en ő r z é s re stb.ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAj szóvá tehetnők a tan á r-k é p z é s t is
s ebben szerény véleményem szerint hangsúlyoznunk kell, hogy tanár-
képzésünk egészséges feltételeit ismét csak a népiskola kővetelései
szabják meg elannyira, hogy pl. a képző-tanárra nézve nem mondom
fontosabbaknak, de közvetlenebb érdekűeknek tartom a nép lelkiből ki-
forrt igénytelen naiv csendesen zsongó mondókákat, mint a kozmo-
polita (vagy épen idegen) költészet kápráztató, virtuóz futamait.
':NIegoldásra vár a tan k ö n y ve k ügye is j tankönyveink leg-
nagyobb részének közös vonása, húgy a technikai nehézségek vég-
nélkülinek látszó útján, folytonosan csak göröngyökön bukdácsoltatják
növendékeinket j a költői remekek a messzeség igéret-földjén teremnek,
R mire e gyiimölcs leszakitását növendéksink megkisérlenék, vége a pályá-
nak. . . . s ez a jobbik eset, a legtöbbször akkorára elzsibbadtak
karjaik j másik közös jellemvonása legtöbb tankönyvünknek az, hogy mind
a népies termékeket, mind a műköltészet remekcit legfeljebb csak félve,
csak óvakodva használják fel a didaktika czéljaira j harmadik jellemvonása
technikai gyakorló könyveinknek az, hogy önczélokat szolgálnak, s
irányuk nem a népiskolai tanításra mutat rá j és mennyi minden van még
ezeken kivűl, melyek mind hatással vannak képző oktatásunkra, nem is
emlitém agya k o ri ó isk o lát, a n öve n d ~kek t á r s u l ása i t, a
nyi 1v á n ú s fell é P é sek e t, eze k pro gr amm j á t é.sir á nyá t,
a ház ido 1go z a tok a t stb. Hogy az első sorban említettekkel kap-
csolatban csak 1-2 gondolatot voltam bátor felszínre vetni, s hogy
az utóbbiakat meg épen csak érintém, onnan van, mert jelenleg c s ak
a tan ter v vizsgálása képezi feladatomat, tehát a képző tanítás si-
kerére vagy sikertelenségére ható s nem csekélyleudő fontosságú összes
tényezők közűl ez idej-iileg csupán a tan ter v javítása a czélunk j úgy,
hogy tételemet ekként is formulázhatnám : men nyi ben van rés z e a
tan í t ó kép z ő tan ter v éne k n-éP isk o 1a i éne k tan í tás unk
fej 1e t l e n ség ébe n.

Tantervünk revideálását én nem annyira ame n nyi ség, mint in-
kább a tanítás anyagának m í nős é g e szempontjátél tartom okadatoltnak j

tar tal ma t kell ö II ten ü nk a r égi tan ter v be, (mely alig több a
tantárgyak megnevezésénél), mert nem az a baj, hogy kepzőink növen-
dékei nem tanúlnak ele get, hanem az, hogy nem azt tanúlják, a mit
tanulniok kell vala . . ..

Ilyen szempontból fogom a régi tanterv vel párhuzamosan okada-
tolva előterjeszteni az általam tisztelettel benyujtott határozati javas-
latot.

1. Első kíilőmbség a czél meghatározásában van. A mondottakból
a tanítóképző ének- és zenetanítás fő és mellékes ozélját eléggé meg-
világosítva gondolyán, elég tán am. t. Bizottság becses figyelmét felhív-
nom arra, hogy javaslatomban ellenkezőleg a régi tanterv meghatározásai
val a fő czél előre kerűlt, s a tanítónak ezen tárgycsoport egyes
szakjaiban való jártassága, helyesebben mondva ennek a jártasságnak
a társadalmi életben való értékesítése amattól élesen külön választva
mellékes czél gyanánt tüzetik ki.

2. Második különbség az órák számában van. Az óraszám eme-
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lésének két indító oka van:KJIHGFEDCBAa ) a IV. osztály heti 2 óráját 4-re emel-
tem, egyszerűen azért, mert 4 k li.1ö nb ő z ő tárgynak két órában való
beosztása ép oly lehetetlen, mint a milyen lehetetlen egy két akós hor-
dóba 4 akó vizet önteni;ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAh j a másik ok a karéneknek az osztályok
számára előírt órakeretből való kivétele. Ennek magyarázata elsőben
is abban van, hogy a karének óra k ö z ö s lévén, a tanár óráinak szá-
mát nem rugtatja fel annyira, hogy ez. által az órák ellátása lénye-
gesen megnehezíttetnék, másodszor pedig tekintettel arra, hogya kar-
ének órák java része szólampróbákkal s csak egyes- csoportokat ér-
deklő utasításokkal stb. telik el, nem jár annyi t á l' gyi has z <? n nal,
hogy ennek a kedvéért minden osztály órájából egyet elengedlietnénk,
a hol t. i. ezek az órák az utolsó perczig minden növendékre nézve
eredményesen kihasználhatók. Itt jegyzem meg azt is, hogy javaslatom-.
ban a karének a II. osztályban lép fel. Először is azért, mert a kar-
éneknek az alapismereteket megelőző fellépte valóságos arczúl csapása
a módszernek, másodszor azért, mert normális fejlésű ifjaknál a 17-18
év betöltése Ílagyobb biztosítéka a férfias hang megállapodottságának,
mint a 15. és 16. év,*)

A tárgyakat meghagytam annyival is inkább, mert ezek java
része (ének, hegedű, zongora) a törvényben is kötelezett tantárgyakúl
van előirva (1868. XXXV]JI. t. ez. 88. §.) Ezek egymáshoz való
viszonyának és jelentőségének meghatározása ~a készítendő uta s í t á-

sok nak képezendi feladatát. •
A tantárgy ak ell' end e z é s ére nézve a következő szempontok

voltak irányadók.
I. osztály. A tanítás első tárgya az éne k azért, hogy tanítvá-

nyaink a népiskolai énektanítás előképét láthassák. S az első félévben
egyed Ű 1i, hogy tanításunk minden ízében módszeres lehessen. A má-
sodik félévben fellép a z o n g o r a-tanítás heti 3 órán, 1 óra megmarad
énekre először azért, hogy e legfőbb tantárgy tanításának folytonessága
meg ne szakadjon, másodszor azért, hogya zongora-órák alatt dolgo-
zott énekfeladatok (csendes foglalkozás anyagai) kellő módon és időben
értékesíthetők legyenek.

A II. osztály új tárgya az or gon a, mely előkészíttetett az I.
osztálybeli zongoratanítás által s a heg e d ű, előkészíttetett az osz-
tálybeli énektanítás által.

A Ill. osztályban az ének és zongora 1/2_1/2 órával szerepel. E
kettéválasztást nem évszakonkint, hanem óránkint kivánom megténni.
Az énekben már akkor bírnak annyi jártassággal a növendékek, hogy
a tanítás t ö meg e s, a zongorában pedig annyival, hogy egy é II e nk int i
lehet. Ha az osztály túltömöttsége kivánja, e két tárgyra 1-1 óra
volna kiszakitandó. Egyébkint a zongora lassankint háttérbe szorúl s
az orgonának ád helyet. Uj tárgyként fellép az ö s s z han g za t tan,
melynek elemei már az ének- és zongoratanítás révén az I. és II.

*) A karének et kötelező tantárgyúl kivánom ugyan tekinteni, mindazonáltal
ez alól egyeseknél a felmentés idő és alkalomszerüleg okadatolt lehet. (Hang-
változás, kirívó hang stb.)



280zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

osztályban előjönnek; ezek adnak tárgyakat az 1-11. osztálybeliek
iskolai és házi feladataira.

A IV. osztály legfontosabb tárgya a z éne k tan í tás m ó d-
sze re a szaktanár kezében; a zongora egészen eltűnik, mig a hegedű,
orgona és ősszhangzattan befejezést nyer.

Igy elrendezve hiszem eleget tettünk a didaktika azon legfonto-
sabb szabályainak, melyek a fokozatosságot természetszerűséget, gya-
korlatiasságot sürgetik.

Amde ez csak a keret; pedig miként az imént is bátor voltam
említeni, a tanterv. megváltoztatása főkép mil y ens égi, még helyeseb-
ben tárgyi, tartalmi szempontból lévén okadatolt, a részletes tanterv
fogja feltűntetni amaz utakat s módokat, melyek által a jelenokada-

. tolás elején említett czélok keresztűl lesznek vihetők. Erre vonatkozó-
lag az alábbi anyag részletezést vagyok bátor am. t. Bizottság becses
figyelmébe ajánlani.

1. En ek. 1. osztály. A keményKJIHGFEDCBAC létra fokozatos felépítése dalok
és technikai gyakorlatok alapján. A 2-ős és 4-es ütem. Egész, fél, ne-
gyed ~rtékű hangj egyek ; értékhosszabbitó pont. A kemény létrarend-
szer. Attételek.

II. osztály. A lépcsők esetleges elváltoztatása, A lágy A létra.
Dalok és technikai gyakorlatok alapján a lágy létrák rendszere. (Dal-
lamos lágy létrák.) Az l/S' 1/16 értékű hangjegyek a 4/S-0S üteny.

lll. osztály. Dalok és technikai gyakorlatok alapján a teljes létra
rendszer, az összhangzatos és a magyar létra; a magyar rhythmusok
leggyakrabban előjövő képletei. A páros, páratlan, vegyes ütenynemek.
Az ütenynemek átalakításai.

IV. osztály. Az énektanítás módszere. Az énektanítás története.
Az énektanítás módszerének története. A tanítás legfőbb elvei alkal-
mazva az énektanításra. (Miként lehet az énektanításnál érvényesíteni
a kőv, elveket: a tanítás legyen fokozatos, haladjon könnyebbről nehe-
zebbre; egyszerűről összetettre közelebbiröl távolabbira ; legyen szem-
Iéleti ; legyen a tanítás eredménye tartós; képezzen az életre; vegye
tekintetbe a tanúlők önmunkásságát, egyéniségét; vegye tekintetbe a
nemi kíilönbséget ; szöveg és dallam szétválasztása és összetétele; ana-
lízis és szinthezis; alaki és tárgyi képzés; kedélyi képzés.) A tantár-
gyak kapcsolata; (beszéd és ért. gyakorlatok; szülőtöld-isme ; tört- és
alkotmány tan ; irodalomismertetés ; torna; vallás stb.) szövegmagyaráza-
tok: A tanítás segédeszközei. Részletes tanmenet. Iroclalom.

2. Z on go r a. 1. osztály. Technikai gyakorlatok 5 hang terjedele -
mig csoportonkint ; gyermek-clalok s legszűkebb terjeclelmű népclalok
egyénenkint.

II. osztály. Technikai gyakorlatok csoportonkint, dalole s kőnnyű
szemelvények egyénenkint. A létrarendszer.

Ill. osztály. Előjátékok, dalok, szemelvények egyénenkint.
3. Heg e clponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAű. JI. osztály. Elemi gyakorlatok első fekvésben. Gyer-

mek-clalok, népies dalok, esetleg szemelvények.
Ill. osztály. Dalok, szemelvények és technikai gyakorlatok alap-

ján a létra rendszer.



IV. osztály. A népiskolai énektanítás anyaga különböző Iétrákban
való áttételekkel. .

4. Or gon a. II. osztály. Előjátékok s ~kisebb szemelvények 2 szó-
lamra.

Ill. osztály. Előjátékok s szemelvények 3-4 szólamra.
IV. osztály. Pedál használata; a népiskolai énektanítás anyaga

iskolai harmoniumon ktilönbőző létrákba való áttételekkel.
5. Ö s s z han g z att a n.
1. II. Az összhangzattan, illetőleg a zeneelmélet elemei az ének-

tanítás keretében s azzal, kapcsolatban. Tehát: a létra rendszer, a
hangközök, a létraszerű hangközök, a hangközök megfordítása.

Ill. osztály. A hármas ősszhangzatok ; a szólamok, fordítások,
fekvés ek, tömött és elszórt hangzatok; a főhármasok összekö tése. A
létraszerű átmenetek legegyszerűbb neme a 4-ek és ő-ök kőre szerint.
Aszólamvezetés. Párvonalos menetek. A mellékhármasok. Az alaphang
lépései. A szűkített hármas. (VII.) Az első fordítás (g) használata. A
szűkített hármas hatod összhangzata. A ~ összhangzat; előkészítése,
helyzete és feloldása. A záradék. A lágy létra hármas összhangzatai.
A szűkített hármasok. (II. VII.) A bővitett hármas. Elemzések és össz-
hangosítási kisérletek minden fokon tekintettel a gyermek-dalokra.

JYIinden hétenponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 házi dolgozat.
IV. osztály. A négyes összhangzatok létraszerűsége és fajai. Az

uralgó hetes, fordítások és fekvések, Az uralgó hetes összekötése az
1., Ifl., VI., II., IV. lépcsőkkel. Az alaphang s a heted lépései. A lágy
létra uralgó hetese s feloldásai.Uralgó hetes összekötése más uralgó
hetes ekkel. Körök. Az uralgó hetes felhasználása átmenetek képzésére.
(Színező átmenet.) Az uralgó hetessel egyhangzású összhangzatok. Az
uralgó hetes módosítása. Mellékhetesek: A kis heted összhangzat, a
nagy heted összhangzat, a kis szűkített heted összhangzat. J}z átmenő
heted. A lágy létrák hetes összhangzatai. A szűkített hetes. Átmenetek
a szűkített hetessel. (Enharmoniai áttérés). Az előkészítés és feloldás
szabályainak összefoglalása. Az ötös összhangzatok. A módosított össz-
hangzatok. Az átmenetek fajai. A létrák és hangnemek rokonsága. A
számfeletti hangok. A szólam vezetés szabályainak összefoglalása. Elem-
zés és összhangosítási kisérletek minden fokon, különös tekintettel a
népiskolai énektanítás anyagára kiséret és -kar-átírás szempontjából,

Hetenkint 1 írásbeli dolgozat.
6. Kar éne k, Enekkarok: magyar népdalok és remek-dalok.
Ezekben gondolom m. t. Bizottság körvonalozhatónak a -mi fel-

adatunkat. Ujra és ujra ismétlem, azt czélozza javaslatom, hogya 1a pot
kés z í the ss íí n k a tanftóképző szín vonalának jövőben való emelésé-
hez. Ha a népiskola megteszi a maga kötelességét, meg fogják tehetni
a középfokú iskolák is. Az egységes kőzépiskola bizonyára nem fogja
figyelmen kívűl hagyni ezt a hatalmas képző eszközt, mely oly kivá-
lóan alkalmas arra, hogy anyagot szolgáltasson az egyén értelmi és
erkölcsi értékének növelésére, másfelől pedig a szív húrjait is megrezeg-
tetve együttérzést hozzon létre még azok között ís, kiket nyelv, szoká-
sok, sokszor érzelem egymástól elválasztanak. A polgáriskolában bár
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ott is vannak akadályok, illő szerep jutott e tárgynak. Középiskolai
körökben is megpendűlt már az eszme, hogy az' éneketvha nem is ren-
des, de fakultativ tantárgyként beigtassák.*) Ha a képzök számíthat-
nak ez iskolákra (tudom, togy csak évtizedek múlva remélhetjük ezt),
akkor képzőintézeti tanításunk sikerének egyik legnagyobb akadálya
szűnik meg. Mert kétponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAút van előttünk, mélyen t. Bizottság. Vagy út-
ját egyengetni a népokt. intézmények egész szervezetét átható gy ö-
ker e s tr ef or mo k nak s e szervezet vérkeringésébe belejuttatni azo-
kat az elemeket, melyek elhatnak a test konstrukcziójának legelrejtet-
tebb zugaiba, redőibe is, vagy pedig külső hatások szépítő szereivel
befedni bajainkat, hogy ne 1 á tsz a n ak. Az első esetben lassú, de
biztos javúlásnak nézünk elébe; ma azért nem' tudtunk sokra menni,
mert ott kell kez den iink, a hol a nép isk o 1a 1. osz tál Y á nak,
s pótolnunk kell 8-10 év mulasztásait. Az ebben rejlő kárt csak akkor ~
értenők meg igazán, ha ezt a körülményt didaktikai, nevelési, sőt
k ő z eg ész ség i szempontból bővebben méltatnók. **)

A második esetben ..... itt nem szükség jósolni .. Népiskolai
énektanításunk ott van, a hol évtizedekkel ezelőtt volt, ott lesz sokáig,
a hol most van s ott lesz mindaddig, a míg a tan í t ó nak val ó
ismeretekre nagyobb gondot nem fordítunk, az őt csak távolabbról érintő
tudnivalók közléséről pedig le nenr mondunk.

A sok szóval elmondottakat röviden abban fejezhetném ki, hogy
az érdekközösség tömérdek szálával összefűzött iskolákat s ezekben az
egyes tárgyakat is a k ö 1c s ö n hat á s ide gre n d sze r é vel kell
behálózni, erősebb kötelék ez, mint a törvények szövegében az egye-
temesítő genus proximumok.

*
Az előbbiektől egész ...függetlenül óhajtole szólani az egyh. zene

tanításáról. A magas kormánynak mindenre kiterjedő figyelme ezt a
kérdést is napi rendre tűzte s vezérünknek. gr. Csáky Albin min. úr-
nak kiváló erélyét ismerve, talán már a közeljövőben .remélhetjűk,
hogy az ez irányban megindúlt munkálatok e tárgy életbeléptetését
fogják eredményezui ; így tehát az a kérdés, hogy valjon az állami
képzöknek van-e okuk arra, hogy a felekezetek által is jól használható
tanítókat s esetleg kántorokat képezzenek, vagy általában hivat á suk,
jog u k-é ez a képzés, teljesen idejét múlta ; az a kérdés pedig, hogy
kit a n í tsa vagy a dolog természetében, vagy meg nem másítható
kűlső körülményekben lelvén meg a feleletet, csak meddő vitára adna
alkalmat. Azért ezeket mellőzve mindjárt a tisztelettel beterjesztett
tantervi javaslat kommentálásához fogok. ***)

1.ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA roma i ka tho likus egyh . zene .

A Ill. osztályelső félévében a tanítás anyagát 3-4 szólamú, egy-

*) L. Középisk. Tanáregy. Közlöny 1891. májusi f.
**) V. ö. Dr. Jankovich P. Az éneklés egészségtani szempontból. Népt, Lapja.

1891. 34. szám 300. lap.
***) Az itt közölt rész lényegében megegyezik azzal, a mit a múlt év folya-

mán a budapesti áll. tanítóképző zenetanításáról írt ismertetésemben az egyh. zenét
illetőleg közöltem volt. L. M. T. 1890. évf. 266-268 L
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házi karénekek képezik. Minden órára átlag 3-4 éneket lehet szarni-
tani s így, al/2 év alatt elsajátított énekek száma körűlbelűl 60-ra
megy. A népénekek (kis és nagy misére, oltári szentségről, adventre,
karácsonyra, nagybőjtre, húsvétra, pünkösdre valók, Mária-énekek, ha-
lottiak stb.) között néhány átírt, liturgialis karének is helyet foglal-
hatna. Ez utóbbiak közé valók a gyertyaszentelői, hamvazószerdai,
virágvasárnapi Antifonák. A. siralmak, a responzoriumok, a passziók
karai, az úrnapi énekek, a szt. kereszt-úti énekek szintén itt jőnek elé.
1-2 régi ének egészítené ki ez anyagot. Utóbbi inkább csak azt czélozná,
hogy a nemzetiségünkben győkerező régiségek iránt a növendékekben
a kellő érz é k, az érdeklődés felkeltessék s majdan ők is az iskolát
tekintsék annak a csatornának, melyen sok elfeledett, de örökké szép-
nek maradó remekeink a köztudatba bevezettessenek. Az ilyen tud a t
fogja eredményezni azt, hogya dilettántizmus talmi aranyait nem teszik
elébe a régiség patinájával bevont, bár ódon, de nemes fémeknek Az
itt felsorolt tanítási anyagra a növendékeknek mint felekezeti tanítók-
nak leend sziikségük. Ezen egyházi karének-Ieczkékben alkalomszerűleg
a IV. éves növendékek is részt vehetnének, s midőn a többiek a dalla-
mot éneklik, az orgonakiséret a IV. évesek dolgát képezné.

A 2. félév anyagát azon szertartásos énekek teszik, melyek ünne-
pekhez kötve, a népéneken kivűl, rendesen a kántor, vagy általában
az egyházi énekesek által adatnak elő. ilyenek a temetésiek, gyertya-
szentelőiek, hamvazó szerdaia:k, virágvasárnapiak, nagypéntekiek, nagy-
szombatreggeliek és a feltámadásiak, buzaszentelésiek stb. Minthogy
ezek a közönséges irásmédtél eltérőleg Gergely-féle hangjegyekkel van-
nak ellátva, 2-3 hét ennek gyakorlására volna fordítandó. A II. osztályt
bevégző növendékek már birnak az énekből annyi technikai készséggel,
hogy az egyházi (vagy mondjuk római) karénekek éneklésénel csak a
kulcsok ismerete, illetőleg az o 1vas á s okoz nekik némi nehézséget.
Ezen közben nyernek meg ama nem sok, de elutasíthatatlanul szükSéges
történelmi ismereteket, melyek a mellett, hogy biztosabbá és mélyebbé
teszik tudásukat, nem egy szempontból lesznek rájuk nézve gyűm dlcsö-
zőkké, A nép- és műének összefonódó harcza éppen olyan érdekes, mint
eszméltető. Ambrus és Gergely, Hucbald és Guidó rendszerének ismere-
tében nagyon sok tanulság rejlik. Az újabban nagy előszeretettel mí-
velt énektanításiponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAk ö n n y í t ő módszerek között nem egy van, mely az
említettekig vihető vissza, s mi korukban nagy reformlépés vala, most
az azokhoz hasonló kisérletezéseket kénytelenek vagyunk visszaesések-
nek . konstatálni. ~z embert (és különösen a tanítót) a történelmi is-
meretek mentik meg a legtöbb tévedéstől. .

A IV. évfolyam anyagát az 1. félévben népénekek, a 2. félévben
azon (jobbára alkalmakhoz kötött) egyházi énekek képezik, melyek orgona-
kisérettel adatnak elé. ilyenek legelső sorban is a misék, a Veni Sancte,
Te Deum, Litania s az ezekhez csatolt Antiphonák, a zsoltárok, a res-
ponzóriumok, a praefatio, stb. -

Az elrendezés a többi zenei tárgyak elrendezésében leli magyará-
zatát. Az éne k tanítás legintenzivebb az I. és II. osztályban: ez készíti
elő az egyház nép és római karéneket ; az or gon a tanítás leginten-
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zivebb a II. és Ill. osztályban: ez készíti elő a IV. osztály anyagát,
végre a hittani tárgyak kőzű] is a ezertartások tana megelőzi (tehát
előkészíti) a Ill. és IV. osztály anyagát.ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2 . A pr o testá ns felekezetekhez tartozó növendékek egyházi zenei
oktatása a vallásfelekezettík természetéből kifolyó egyszerűségnél fogva
tervezetben is egyszerűbb, rnint a római katholikusoké. Miként a ja-
vaslat mutatja a protestáns egyházi zenére osztályonként 1-1 a tanár
szempontjából tehát heti 2 óra van felvéve. Egy-egy órára átlag itt is 3-4
(3 szólamú) karéneket számíthatni. Ezek összes száma 120-at teszen ki.
E szám megoszlik az ágo ev. és az ev. ref. esetleg az unit. felekezetek
által használt énekek között, minthogy ezen felekezetek hívei együt-
tesen és kölcsönösen tanulják egymás énekeit. A IV. évet a jelöltek kerál-
játéka töltene be, szintén felváltva felekezetek szerint, azonkivűl rendes,
előre megállapított sorrendben. .

3 . A gör ög kele ti és izr a e lita vallásúakat saját felekezetű lelké-
szük illetőleg kántoruk részleltetné egyházi énekoktatásban, mely körííl-
mény egyfelől a nyelvi nehézségekben, másfelől liturgialis énekeik
hag y omán y sze r ft ség ébe n leli magyarázatát. Ilyennemű hasz-
nálatra készűlt, authentikus gyűjtemény tán ezt az elkiilönzöttséget is
meg tudná szűntetni. .

Ezekben voltarn bátor m. t. bizottság javaslatornat okadatolni s
azt némi részben, az anyag vázlatos felsorolása által átlátszóbba tenni.
Nincs egyéb hátra, mint hogy javaslataimat a most tisztelettel elő-
terjesztett okadatolással a m. t. Bizottság becses figyelmébe ajánlani.

Budapest. Szta nko Bila .gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

R a jz o lá s é s szepiras a -ta n ító - é s ta n ító n ő k ép z ő k b en .

~1ielőtt a tárgyhoz szólanék, meg kell jegyeznem, hogy a sző-
nyegen levő tantervjavaslatban a rajzolásra fölvett óraszámot igen-igen
keveslem. Hogy legalább az általános követelményeknek megfelelhes-
sűnk, a rajzolásra osztályonként legalább is h áro rn órát kellene föl-
venni, melyekből egyet-egyet a méréstani rajzra elvéve, a szabadkéziré
két-két óra maradna, melyek, mivel épen a szabadkézi-rajzolásnál egy-
egy óra alig értékesíthető\.. az órarendben úgy lennének beosztandók,
hogy azok egy fol Yt á ban lennének megtarthatók. ,

Továbbá meg kell még jegyeznem, hogy dr. Malnai Mihály tan-
tervjavaslatában (lásd lVI. Tanítóképző V. évf. X. füzet) a szépírás
tanításáról általán véve nincs említés téve s így e tárgyra idő sincs
számítva. Erre pedig múlhatatlanúl kell az I. és II. osztályban leg-
alább heti 1-1 óra.

A mi a tanterv et illeti, a Suppán Vilmos által kidolgozott s a
tanítóképző-intézeti tanárok országos egyesülete közlönyének ötödik
évfolyama IX. füzetében megjelent tanterv-javaslatot kevés módosítással
s az óraszámot, a mint már említettem, heti 3-3 órára emelve, lénye-
gében helyesnek, czélszerűnek találom. A részletekre nézve azonban
már némi módosításokat tartok szükségesnek.

A rajz és szépírás tanítás czélja a tanító- és tanítónő-képzőkben
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először is kiválólag az, hogy a tanítók azokat a népiskolában jó siker-
rel tudják tanítani, másodszor, hogy általa más tárgyak tanítását meg-
könnyebbítsék, világosabbá és fölfoghatóbbá tegyék; és csak harmad-
sorhan következnek az általános czélok: az izlés nemesítése, a megfi-
gyelő képesség finomítása, a szerzett kézügyesség haszna a gyakorlati
életben. E szempontokat szem előtt tartva, a főgonc1ota népiskola tan-
anyagának minél jobban való elsajátítására és a táblán való előrajzolás
kellő begyakorlására kell forc1ítani; ezért a nép isk o l ait a n anyaihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAg-
nak mponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi nél 'e 1ő b b val ó föl d o 19 o z á s á t óha j tan á m, hogy
aztán ennek nyomá a táblán való rajzolást is renc1szeresen és minél
huzamosabban t. i. a szükséghez képest az egész tanfolyamon át gya-
korolhassák.

Ezek alapján megjegyzéseim a kővetkezők ; '
L O sztá ly. a) Hetenként 2 óra sza ba d kéz i raj z.
Ezen órákon a népiskola 3-ik és 4-ik osztályának tananyaga taní-

tanc1ó.Nézetem szerint ugyanis a népiskola 3-ik osztályának anyaga
a következő volna: az egyenes vonal és annak egyszertí.bb idemokká
való összeállítása, u. mint padozat-minták, meanc1erek, szalagfonatok,
csillagic1omok,továbbá egyszerűbb egyenes vonalú tárgyak szemközti
rajzolása ; a népiskola -l-ik osztályában tanítanc1ó pec1ig a görbe vonal,
hullámvonal, félkör, kígyóvonalok és az azokból 'összetett kűlönböző
részarányos idomok, levélformák szintén részarányos idomokká össze-
téve, továbbá itt is. egyszerűbb görbe vonalú tárgyak és az egyszerűbb
görög c1íszítmények rajzolása ; ezeket fokozatosan, móc1szeresen,magya-
rázatokkal kisérve, táblán szabadkézzel való előrajzolás után, szintén
szabadkézzel tiszta fiizetekbe kell rajzoltatrii. Ezekből a nevezeteseb-
beket a kellő utasítás mellett, külön lapokon, az idom természetéhez
képest, szabadkézzel, vagy vonalzó és körző segélyéyel, tollal, vagy
festékkel is ki lehet dolgoztatni.

Ezen kezdeni szükségesnek látnám már csak azért is, mert nőven-
dékeinknek kedvező kőrülmények között még mindig legalább 1/4 része
az előtt, vagy nem rajzolt, vagy oly kevésre vitte, hogy képzettsége
számításba nem jöhet s így renc1szeresen haladva a hiányokat ezzel a
móddal könnyen pótolhatnak. Továbbá a népiskolában való rajztaní-
tásra vonatkozólag kész anyag gyűjteménnyel rendelkeznének és a
táblán való rajzolást is agfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI I . osztályon kezdve a szabadkézi rajzóra-
kon, midőn az már inkább egyénivé vált, ezek nyomán rendszeresen
jól lehetne gyakoroltatni.

b) Hetenként 1 óra mér é sta n irá j z. A legfontosabb síkido-
mok szerkesztése, Méréstani síkékítmények.

II. O sztá ly. a) Hetenként 2 óra sza bad kéz i raj z.
Egyszerűbb ékítményeknek ali g dom bor Ú mintákról való vázla-

tos rajzolása. Ezt óhajtanám azért is, mert ezt a népiskola felsőbb
osztályaiban vagy az ismétlő iskolában s általán véve ott, a hol a

. hozzá szükséges minták megszerezhetők volnának, igen jól lehetne érté-
kesíteni. Nehezebb síkékítmények lapos mintákról. Ezen órák alatt az
iskolai táblán való rajzolást, ha népes az osztály, egyszerre kettő-kettő
által lehet gyakoroltatni. JYIegegyezemabban Suppan úrral, hogy ezután
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felveendő a testek térben való különböző helyzetű látszatának előleges
fölfogatása és megértetése után geometriai testek és ezek csoportjainak
pusztán szemlélet alapján szabadkézzel való rajzolása és árnyékolása.

b) Hetenként 1 óra m é r é s t a nponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi raj z.
Mértani síkékítmények ; polichrom síkékítmények; a színtan elemei

(fő-, mellék-, törtszínek, színharmonia stb.) Tehát úgy, a mint Suppan
úr kívánja, helyes.

Ill.ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAO sztá ly. a) Hetenként 2 óra sza bad kéz i raj z.
"JVIintaszerlí dom bor ú ékítmény ek és edények. Természet után'

egyszerűbb levelek és virágok rajzoltatása. " Legalább a tanitónőkép-
zőkben tekintettel kell lenni a női kézimunkákra. "Polichrom síkékít-
mények. " Ezen órákon különös figyelemmel kell lenni a táblán való
rajzolás gyakorlására, mint a megelőző osztályban.

b) Hetenként 1 óra méréstani rajz.
"Geometriai testek és , egyszerű tárgyaknak rajzolása alap-, álló-

és oldalrajzban tömörminták után jnéretekkel. A vetítéstan alapfogal-
mainak szemléltető magyarázata. Epületrészek és más műszaki rajzok-
nak, területek térképeinek másolása a konvenczionális ábrázolás módok
elsajátítása végett." Tanítónőképzőkben ezen osztályban a méréstani
rajzolás helyett apolichrom ékítmények rajzolása nagyobb mértékben
gyakorlandó, kűlőnös tekintettel a női kézimunkára.

IV. O sztá lya ) Hetenként 3 óra.
"Előkészíté,s a népiskolai rajztanításra. A rajzoktatásnak meg-

figyelése és gyakorlása a gyakorlóiskolában." Bátorkodom kérdeni,
hogyan lenne ez ktviendő ? "E mellett a népiskolai rajzi tananyag
módszeres földolgozása" Ez bátran elmaradhatna, kűlönösen ha, a mint
ajánlottam, az első osztályban vétetnék föl; itt talán csak fölújitani
kellene a módszer megbeszélése' és a gyakorlati tanításokhoz való újabb
utasitások adása által. "A tanulókéz- és testtartása." Ez a módszer-
tanításához is tartozik és ilyenformán itt is tanítandó ; de különös en
az elsőosztályban ezen tananyag földolgozásánál volna szigorúan szem-
mel tartandó. ,

"Rajztermek berendezése; a rajzminták és vezérkönyvek ; rajzanya-
gok ismertetése. .

_ Az iskolai táblán való rajzolás erélyes gyakorlása." Ez itt már
csak folytatható volna, mert la mint már ajánlottam, a 2. és 3. osztály-
ban kiválóan ezek volnának huzamosabban gyakorlandók; késő is volna
csak itt venni elő, a mennyiben itt a gyakorló iskolában való előraj-
zolásra már készen kell lenni. "Utmutatás a népiskolai rajzoktatáshoz
szükséges nagy falitáblák készítésére; nehány ily falitábla készítése."
Ez el maradhat, mert a népiskolában egyedül csakis a magyarázatok-
kal kisért táblán való előrajzolás után való rajzoltatás a legczélszerűbb
és legsikeresebb mód.

Egybevetve mindent, a módszertani rész megmaradhatna; sőt ide'
csatoltassék, a mint ezt Suppan úr is ajáJ11ja, az írás módszerének,
minták, vezérkönyvek, iróanyagok, ismertetése is : le". népiskolai rajzi
tananyag módszeres földolgozása helyett, a mi az , ';::i. .isztályban lenne
lelkiismeretes en feldolgozandó, a szabadkézi rajz' ,1 ce Ill. osztályban
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megkezdett dolgokat Iehetne, ha a gyakorlati tanításokra nem ezen
órák fordíttatnának, folytatni; továbbá a harmadik osztály méréstani
rajz-tananyagából, a mi egy kissé ott amúgy is sok, egy részt a IV.
osztályba lehetne áttenni,ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Szép ír á s.

1. O sztá ly. Hetenként 1 óra. A ném~t és magyar írásbetű alakjai
genetikus sorrendjükben és összeköttetésükben.

Többet fölvenni heti 1 órán teljes lehetetlen, ha valaki csak ki-
elégítőleg akar is megfelelni a kívánalomnak. Ezt is csak úgy érheti
el, ha az eltanultakat házi feladatokban is szorgalmatosan gyakoroltatja.gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

I I . O sztá ly. Hetenként 1 óra. Gyakorlandó az írásbetű alakjainak
fordítva való írása (csak plajbásszal); ennek a tanító az egyeseknél
adandó magyarázatoknál és utasítás oknál veszi igen nagy hasznát,
mivel ezzel a móddal időt takarít meg, nem lévén szükséges a fűzetet
maga felé fordítnia, (a mi ·nem is helyes, mert akkor a tanítvány látja
fordítva s így némelyik föl sem fogja); továbbá nem kell tanítványa
mellé furakodnia ; a legfőbb a dologhanaz, hogy a tanító tanítványá-
val szemben van, 's utasítás adásakor látja annak arczát, magatartását,
figyelmét is jobban lekötheti s tanítványa egészen szabadon és rendesén
látja a betű alakot maga előtt keletkezni s így sokkal hamarább fel-
fogja s a tanító biztosabban ér czélt. Továbbá az irodai jelző és rond-
írás. A táblán krétával való írás gyakorlását szintén a szabadkézi rajz-
órákon a I I I . és IV. osztályban lehetne végeztetni.*)

Na gy F . Ká r oh),ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A .k isd ed ó v ó - k ép z é s .

Május 13-15. napjain szaktanácskozás folyt a közoktatási minisz-
tériumban a kisdedóvó-tőrvény életbeléptével első sorban megoldásra
váró kisdedóvó-képzés megvitatására. A kitűzött tételek a sze;rvezés
belső viszonyait, magának a képzésnek terjedelmét, tantervét. módsze-
rét s beosztását végre tanerőinek honnét toborzásat nem érintették ;
a kisdedóvó-képzés külső vonatkozásai, a képző-intézetek szervezési
módozatai lőnek eldöntendő nyiltkérdésúl felállítva a szaktanácskoz-
mány előtt. Nevezetesen, hogy szerves összefüggésbe hozassék-é a kis-
dednevelő-képzés az elemi iskolai tanítóképzéssel ; vagy ily belső egye-
sítés nélkül csupán külső kapcsolatba lépjen-e a képzés e két fokozata,
akár úgy, hogy a bevezető ismeretek kőzös tanítása után a szaktár-
gyaknál két ágra különüljön az oktatás, akár hogy két évenkinti vál-
takozással ugyanazon intézet most a kisdedóvó majd a tanító-képzést
eszközölje. Vagy végre teljesen különálló szakiskola legyen-e az óvó-
képző? Bármely esetben hány kisdedóvó intézetre lesz szükség? Mely
pontokon kivánatos ezek elhelyezése? A dajkaképző tanfolyamok tár-
gyában pedig csak az volt a kérdés, hogy az állandó és a nyári mene-

*) Ezeken kívűl a tanári testület minden tagjának kötelessége az írásuál
a növendékeket rendességre, tisztaságra és tetszetősségre szorítani és szoktatní.
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dékházak dajkáinak egy tanfolyam a legyen-e vagy külőn-kűlön 13 hol
állíttassék az fel? .

Mindenik iránynak voltak szószólói. Az egyesítés, vagy legalább
külső kapcsolatbahozás a tanító- és óvóképző-intézetek közt a takaré-
kossági szempontok mellett azon érdekben találták legfőbb érvöket,
hogy az iskolai nevelés-oktatásmódot a kisdedóvó inductiv foglalkoz-
tatásával összehangzásba kell hozni. Az elkülönített szervezés szószólói
a túlterheléstől semellett mégis épen a szakirányt képviselő tárgyak
feldolgozásának hézagosságáról féltették intézeteiket. A nemzeti érdekek
hangsúlyozói a kellő felügyelettel nem befolyásolható, nem állami képző-
intézetek ellenőrzetlen munkájának eredményeitől tartottak, annál in-
kább, mert e tanítóképzőink sem érték még el a törvényszabta szín-
vonalat. Voltak, kik a kisdedóvó- és tanító képzésnek nem állandó vagy
ideiglenes szervi kapcsolatba hozását, de szerves érintkezésöket, neve-
zetesen azt kivánták, hogy a tanítóképző-intézetek első és második
tanfolyama a kisdedóvő-képzőintézetek újjászervezendő két tanfolyamá-
val lehetőleg egyeztessék, úgy tananyagok beosztása mínt a történeti
és bevezető részekben a kisdednevelés szakfejleményeinek felölelése
tekintetében. (Ezt már 8 évelőtt emlékiratban kérte a kisdednevelők
orsz. egyesülete, valamint kiegészítésül azt, hogy lehetőleg állíttassanak
a tanítóképzők gyakorló iskolái mellé mintakisdedóvók is, vagy hol ez
nem lehet, legalább minél gyakrabban hospitáljanak a növendékek
kisdedóvó intézetekben.) A két szakintézetnek ily érintkezése lehetővé
tenné, hogy a tanítóképzők kisdednevelőségre hajló növendékei 2 évi
tanfolyam végeztével már kiválhatnának az intézetből és kellő gya-
korlat felmutatása után képesítő vizsgálatra jelentkezhetnének kisded-
óvó-képző intézetnél ; vagy a tanítóképesítést is megszerzendők az inté-
zet 4 évfolyamát végeznék és kettős minősítést nyerve, könnyebben
boldogulnának, s népiskola vezetésénél is fölötte hasznosan értékesítnek
kisdednevelő módszerüket. Viszont a kisdedóvó-képzőintézet azon végzett
növendékei, kik nem a kisdednevelésben, hanem a népoktatásban hiszik
inkább betölthetni hivatásukat, minden akadály nélkűl átléphetnének
a tanítóképzőintézet 3-ik évfolyamába, hol addigi szaktanulmányuknak
s főként nevelésmódjuknak gyakorlati iránya csak előnyűkre fog válni.

Bár formális szavazás nem dönthetett, mégis megállapítható ezen
kézvetítő módozatnak elfogadása a szaktanácskozmány részéről, és pedig
nemcsak a véleményeket összegező elnöki kijelentésből, de a további
tárgyalás azon eredményéből is, mellyel egyhangúlag meg lőn állapítva:
hány óvóképző-intézet szervezendő és hol? Ugyanis öt esetleg hat óvó-
képző-intézet felállítása mondatván kivánatosnak, ezek közt két esetleg
három olyan hely jelöltessék ki, ahol tanítónőképző áll fenn, s ahol
ezzel legalább külső kapcsolatba hozása ajáltassék.

Részemről Jly érintkezését a két képzőintézetnek teljes bizalom-
mal üdvözlöm. Es pedig e felsoroltakon kívűl két okból. Egyik, hogy
az elemi oktatást a foglalkoztató inductiv módszerhez közelebb hozhatni
remélem a kisdedneveléssel szerves érintkezes által népiskoláinkban.
minek már tapasztalt jó példáira hivatkozhatom; másik, hogy ellen-
szert látok benne azon áramlatnak balkövetkezései ellen, mely a kis-



dedóvókat csak megtíí.ri a kisdedóvónők mellett, képeztetésűkről pedig
egyáltalán nem gondoskodik. Nem lehet e czikknek czélja fejtegetni a
kisdedóvó szakférfiak minél nagyobb, vagy legalább nem fogyatkozó
számmal működésének semmivel nem pótolható előnyeit; de tán helyén
lesz ráutalnom két képzőintézeti igazgatónak a kisdedóvó-képzőintéze-
tek felállításával vagy a tanítóképzőkkel kapcsolatba hozásával szem-
ben kifejezett azon aggodalmára: honnét Vesszük a kisdedneveléstan-
nak és módszernek tanárait?

Bizony nagy kérdés; és nehezebb lesz évről-évre, ha csupán kisded-
óvónők képzéséről gondoskodván, a tanítóképző intézetek két első tan-
folyamának a kisdedóvó-képzéshez oly alkalmazkodásáról nem gondos-
kodnánk, mellyel abevezető és neveléstani tárgyak az első csoportba
osztatnak be, míg a 3. és 4. évfolyam a didaktikai és módszertani
szaktárgyakat dolgozza a gyakor ló-iskolai tapasztalatokkal s kisérletekkel
kapcsolatosan fel. Ha ily módon a kisdednevelői hivatásukat felismerő
ifjakkal médjukban Iesz, a tanítói képesítés mellett a kisdedóvásra képesitő
oklevelet is megszerezni és kellő gyakorlat után érvényesíteni: ezekből
a nem felsőbb tanintézetekből kiszorúlt, de a saját alsóbb fokú, jelentő-
ségében mégis bármelyikkel fölérő, hivatáskörűkben lelkesen feltörekvő
ifjú nevelőkből tanulmányaik szélesbítése és mélyítése révén mindenkor
remélhetünk egy-egy kiváló szakembert, aki a kisdedneveléstan és mód-
szertan katedráján is megállja helyét. Nem mondom, hogy polgári vagy
középiskolai tanári műveltséggel nem képezhetné egy-egy ügyszerető
szakember magát kisdednevelővé is ki; hiszen ily kivételes egyének
kisdednevelésünk mostani szakférfaiban is tisztelhetők, de épen mert
ritka kivételként találunk alsóbb vagy, mondjuk, szűkebb hatáskörbe
hivatásszeretetből átültetett ambitiora a kiválóbb tehetségeknél, minden
alkalmas módot meg kell ragadnunk, hogy szaktanári székeink üresek,
kisdednevelésűnk szakirodalmi ágai műveletlenek ne maradjanak.

A szaktanácskozmány másik tárgya, a dajkaképzés, csak a
nyári óvók dajkáinak tanfolyama kérdésében találkozott elágazó véle-
ményekkel. JVIíg az állandó menedékházak dajkáit a törvény rendel-
kezéséhez képest a megyei székvárosok mintaóvódájában nyitaadó és
pedig 6 hónapos tanfolyamokon képzendőknek és képesítendőknek javalta
mindenik felszólaló: a nyári óvók dajkait 6, 8 hét, 3, 6 hónap gyakorló
tanfolyamában, és csupán a megyei székhelyen, több mintaóvónál, vagy
épen mindenik okleveles kisdednevelőnő mellett képezhetőknek vélték
a Iegkülömbözőbb szempontokból ítélő szakférfiak. A kibocsátandó
miniszteri utasításnak nem lehet kategorikusan rendelkeznie egyelőre
a nyári óvó-dajkát képzésének mértékéről és módjáról, csupán, ez a főponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA!
a képesítésnek a tanfelligyelők által minő feltételek alatt kiszolgálta-
tásaról. De e képesítő bizonyítványok kiállításaban károsnak tartanám
azt a fölötte szabadelvű eljárást, hogy minden okleveles kisdednevelő
adhasson képesítő okiratot s a tanfelügyelő csak ez okmány kiállításának
valódiságát tanúsítsa láttamozásával ; ily rendelkezés a kisdedóvó
törvény számos több czélzatát koczkára tenné, pedig neklink azok
izmosítására, nem sorvasztására kell minden alkalmas eszközzel töre-
kednűnk.EDCBA
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,

A szaktanácskozás ismertetett menetéből, valamint azon örvendetes
tényből, hogy a törvény végrehajtási módozatai s az óvóképző-intézetek
tanterve iránt véleményezésre a kisdednevelők országos egyesületének
szaktestületét hívta a miniszter föl; teljes megnyugvást és reményt
meríthetünk nevelésünk alapvető intézményének, a kisdedóvásnak leg-
jobb jrányban reformálását illetőleg, és hálás elösmeréssel adózhatunk
a szakvélemények gondos figyelembe vételéért. Kétségtelen, hogy úgy
a kisdedóvó-képzés a tanító képzésre, mint általán a kisdednevelés a
népiskolai nevelésoktatásra kedvező befolyással bírand :. ez a meg-
győződés mondatja ki a fölött csodálkozásomat, hogy mint tanügyi
szaklapjaink általában, a "Magyar Tanítóképző" is elzárkozott eddig a
kisdednevelés és kisdednevelő-képzés napirendre kerűlt, s magát a taní-
tást és tanítóképzéstlegközvetlenebbűl érintő kérdéseinek tárgyalásától.*)

Minthogy arról is meg vagyok győződve, hogy e jelenségnek semmi
czélzatossága nincs, mindjárt helye,t is kérek legalább felvetésére annak
a kérdésnek, mely a szaktanácskozmány napirendjére sem vala kitűzve :
minő legyen a kisdedóvó-képző intézetek tanterve s órarendje ?

A törvény idevonatkozó §-ának alkalmazásánál e § genezisét kell
első sorban figyelemre méltatnunk, hogy magyarázatát találjuk, tniként
fiigg össze a kisdednevelésre képzéssel a földrajz, történet, alkotmány-
tan, szám- és méréstan, meg a természettudományok tanitása ; és miként
alkalmazzuk a törvény idevonatkozó tételes rendelkezéseit.

Az első törvény tervezet e tekintetben il, budapesti orsz. óvóképző
szervezetét tartotta szem előtt. Mind e tárgyak: sőt több is, benne
voltak s vannak ~z orsz. óvóképző-intézet tantervében. Miért? Meg-
mondja a felvételi szabályzat, mely a növendékek előképzettségének
ily szerény mértékét állítá fel: "legalább 6 elemi osztálynak meg-
felelő előképzettséggel bírnak." Mikor azt a szervezeti szabályt alkot-
ták, még nem voltak felső, polgári- és felsőbb leányiskolákban végzett
leányaink, természetes, hogy legcsekélyebb mértékét vették annak a
biztosításnak, .vagy legalább valószínűsítésnek, mely szerint a kiképzés
remélhető volt, ha a hiányzó előismeretek magában a képzőintézetben utó-
lag pótoltatnak. Kétségtelen, hogya szakképzés rovására esett az a felső
leányiskolai oktatást pótló általános ismeretközlés az első osztályban 12,
a másodikban 8 órán át hetenként. Rosz volt biz az, de szükséges rosz.

lim azóta oly bőséggel vannak felső, polgári- ésfelsőbb leány-
iskolát végzett leányaink" hogy kőzűlök minden képzőintézet csak a
kitűnő és jeles osztályzatiakban válogat; elemi iskolai előképzettségre
ma már gondolnunk sem kell. A szaktanácskozmányon megrostált
tervezet nyomán készűlt törvényjavaslat mégis fentartotta a tantárgyak
zorozatát. Miért? Megmondja a 38. ,§-ra vonatkozó "indokolás," mely
már nem elemi, hanem polgári stb. iskolát végzett nővendékekre számít,

*) Ezt e lapra nem lehet mondani, mert a jelen évfolyam Ill. füzetében
P éte r fy Sándor elnökünk hosszú czikkben mutatta be a Fröbel Nőegyesület óvó-
képzőjének tantervét és behatóan foglalkozott a tanítónő- és kisd edóvóképzők össze-
kapcsolásáról. Azon szaktanácskozmány, a melyről a tanfelügyelő úr szíves értesí-
tését és szakvéleményét van szerencsénk köszönettel közölhetui, részben azon állás-
pontra helyezkedett, a melyet Péterfy Sándor e lapban kifejtett. Szerk.



kik azonban csak 16 éves korukban léphetvén a képzőintézetbe : a
két évi tanulásszünet alatt a jelzett 8 általános ismeretnyújtó tantárgyat
már valószinűleg elfeledték, amiért "czélszerű a szerzett általános is-
mereteket ismételni."

És ez a czélszerűségi szempont mindenesetre határozó lett volna,
ha a törvényjavaslaton a ,,12-ik órában" nem történik lényeges változ-
tatás: a 32-ik (utóbb 33-mal jelölt) §-nál az óvóképző intézetbe fel-
-vételhez megkivánt 16 éves életkor helyett 14 év állapíttatott meg.
Most már semmi sziikség az ismétlésre. Es ha mégis mind azt a sok
általános ismeretközlő tantárgyat fentartotta a javaslat 33. §-a szerint
a törvény 34. §-a, ennek csak az "indokolás" azon további része ad
némi elfogadható magyarázatot, hogya tantárgyakat "szükséges oly
irányban tanulniok, amiként azok a kisdedóvás czéljaira, a szemléltetés,
foglalkozás körében fölhasználandók lesznek."

Bár igen csekély részben lesznek azok felhasználandók -ily módon
a kisdedóvás czéljára, a törvény e czélzatát nem szabad szem elől
tévesztenünk, s akkor nem végzünk tanításukkal meddő dolgot. Csak
szemelől ne tévesszük : mind ama tantárgyakból csupán annyit és csupán
úgy kell az óvóképző-intézetekben tanítnunk, amennyit a kisdednevelés
módszere megenged és megkiván. E szerint azok a különféle tanok
nem olyanokul, nem önmagukért, nem rendszerükben oktatandók, hanem
mint a kisdednevelésmód eszközei. Nem természetrajzot, nem természet-
tant, méréstant stb. kell tanítnunk, hanem tárgyaik azon parányi de
fontos részének, mely a kisdedek éneklési, felfogási körébe esik, ismer-
tetés módját a kisdednevelő foglalkoztatások szűk korlátai közt, s még
ott sem az oktatás, hanem a nevelés czéljaira. Bár a népiskola e kor-
látokon túl emelkedik és az oktatás által nevelést vallja czéljául : még
az elemi tanításnak is abban észleltem legnagyobb hátrányát, hogy
minden ismeretből sokat ád ; pedig ez rovására megy a miként-nek, a
tantárgyakat csupán eszközökül használó módszernek, mely egyedűl
bir értelem, itélet és jellemképző hatással. Ezért a tanítóképzők álta-
lános ismeretközlő tárgyait is magának a tanításmódnak sokkal inkább
szolgálatában állókul szeretném látni.

A magyar nyelv és irodalom, a földrajz és .történelem tanítása
kisdedóvó-képzőintézetben csak azon tanezéllal megokolt (de ilyenűl
jól alkalmazottan nagybecsű), hogyakisdednevelői hivatásnak hazánk,
nyelvünk és nemzeti műveltségünk rajongó szeretetébe olvadását segélje
elő, mert e nélkűl a kisdednevelés vajmi kevéssel ér többet a rideg
megóvásnáL Amit nem sorol föl a törvény: e tantárgyak keretébe kell
illesztenünk a kisdednevelő-képzés két nélkülözhetlen tárgyát, a fel-
olvasást és mesemondást. A felolvasás elhanyagolása iskoláinknak ál-
talán véve eredendő bűnök: a képző-intézetek hivatválc e jelentékeny
hézagnak pótlásával legalább a jövő nemzedéknek osztályrészévé jut-
tatnia a felolvasásnak értelem-, nyelv- és szívképző művészetét. A helyes
érzelmes, szép felolvasás. a szabad előadás képességének s készségének
is szűlője, mi nélkül pedig a kisdednevelésnél elengedhetetlen mese-
mondás minden hatását veszti. A mese-mondás (és ezzel a mesealkotás)
művészete ép oly fontos, mint az éneké, sőt becsesebb paedagogiaiponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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szempontból, mert nemcsak kedélyfejlesztő, hanem játszó módon leg-
jobb itéletalkotó is. Itt jegyzem meg, hogy "ének"-en világért se
értsünk a kisdedóvóban énektanítást ; még a divatos népdal-travesz-
tácziok sem illenek a kicsinyek kedélyvilágához (hogya verkli-nótákat
ne is említsem). Dúdolás, legfeljebb dana a kisdedek éneke, ez felel
meg hangterjedelmüknek, tüdejök fejlettségének és ,a mi fő: kedélyük
egyszerű vidámságának, naivságának is. AKi ss Aron és S z:t a n k ó
Béla gyűjteménye megszabja mértékét a kisdedek "énekének". A mon-
dókákat, versikéket, játékokat is a néplélek e sok százados kristályo-
sodásban megalakúlt drága kőiből, vagy legalább azok reintájára kellene

_ összealkotnunk. Minden régi játék a gyermekkedély szivárványszóró
jegecze, minden közmondás a népiskola, a közigazság egyegy döntvé-
nye, s mint ilyen a költői igazságot kereső mese magva. Ime az in-
ductio a gyermek-dalok, versek, mesék és játékok módszeres alkal-
mazásában. Bizony bizony, ha tán korai kivánság is még: el kell jönni
az időnek, mikor a népismeretet és néplélektant a paedagogiának örök-
élő forrásaiként a képzőintézetek legértékesb kötelezett tantárgyai közé
fogjuk sorolni.

Az anthropologia és lélektan sincs megnevezve külön a törvény-
ben tételesen fölsorolt tantárgyak közt. De a "neveléstan különös
tekintettel a kisdedóvódák szervezetére" tétel a neveléstudomány min-
den alapvető tanát magába öleli. Es e két bevezető tudományágra leg-
élénkebben óhajtom képzőtanáraink figyelmét fölhívni. Az anthropolo-
giával párhuzamosan az egészségtau és testi nevelés, alélektannak
kisdedekre alkalmazott részével együtt a kisdedneveléstan történeti
alapon: oly egymást kiegészítő tantárgyak, melyeknek bármelyikét
lehetetlen nélkülöznünk a képzés inductiv voltának és teljességének
koczkáztatása nélkűl. A módszertant és a foglalkoztató szerek okszerű
alkalmazás ának gyakorlását szintéu kapcsolatosan taníttatnám: általá-
ban az egész képzési rendszert inductiv gyakorlati fejlesztésre óhaj-
tanám alapítni.

Nyilt kérdések, melyek magukban a kisdedóvő képzés szempont-
jából is elég fontosak; a tanító képzéssel elháríthatatlan összefüggések,
iskolában és életben állandó kölcsönhatások folytán pedig épen e szak-
folyóirat közönségét legközvetlenebbül érintők, főleg most, midőn a
kísdednevelő-képzés megalapításával egyidejüleg a tanítóképzés reformja
is napirenden van. Felszólalásern nem akart egyéb lenni a tanterv
kérdésének olyszerű főlvetésénél, mely alkalmat nyújt rég hallgató
szaktekintélyeinknek a kisdednevelő-képzést is felkaroló programmadásra.
Ha még szíikségesnek látom, vagy ilyennek itélendik e folyó irat ol-
vasói és szerkesztősége, nem veszek még végleg búcsút a fölvetettem
kérdésektől, alkalmilag még hozzájárulandok empyricus fejtegetéssei
tisztázásukhoz, megoldásukhoz.*)ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAEötvös Ká r o ly La jos.

*) Habár részünkről nem helyes elnök a tanítónő- és kisdedóvóképzők oly
módon való sz o ros kapcsolatát, hogy a tanítóképzők 3. és 4. évfolyama csak
egynevű folytatása legyen a kisdedóvóképzésnek, mindazáltal nyílt kérdésnek te-
kintjük ezt és kérjük, különös en tanítónőképzőkben működő tisztelt kartársainkat,
szíveskedjenek ez ügyhöz és czikkíró úr nézeteihez szólani. Szerk.
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(Az Országos Közoktatási Tanács határozmányai.)

A vallás- és közoktatásiigyi minisztérium az ujonnan szervezett
közoktatási tanácsot első sorban a tanítóképzés ügyeinek tárgyalásá-
val bízta meg. A tárgyalások alapjáúl a tanítóképző tanárok egye-
sűletéuek múlt évi közgyíUésének határozatai, illetőleg az egyesület
által beterjesztett emlékiratok szolgáltak. A tanács először a képesítő
vizsgálatok iigyét, mint legsiirgősebbet, tárgyalta és erre vonatkozó-
lag részletes javaslatot terjesztett fel a közoktatástígyi kormányhoz.
A tanács meg van bízva a tanítóképző tanárok többi javaslataira vonat-
kozólag is véleményt mondani s a mint értesültűnk, a kiküldött képző-
intézeti albizottság rövid időn hozzá fog e munkához.

Nagy megnyugvásunkra szolgál nekünk, tanitóképző-tanároknak,
hogy javaslatainkat az illeték es helyen kellő figyelemre méltatják, a
gyakorlati megvalósítás czéljából tanulmányozzák, lényegében elfogad-
ják és kidolgozzák. ImeponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA! Vezérűnknek, gr. Csáky Albinnak ajkáról,
gyakran elhangzó azon szó, hogya szakvélemény elöl nem. zárkózik
el, sőt szívesen veszi, nem udvarias biztatás, nem üres szóvirág, ha-
nem kornoly igéret volt, a melynek következményeit ejavaslatban
üdvözölhetjük. A szakvéleménynek, a társadalmi tényezőknek eme meg-
bécsülése a mellett, hogy a miniszteri fényből mitse von le, magához
emeli az eddig nyomva tartott elemeket és oly munkásságra készteti
azokat, a melyből az ügy csak hasznot meríthet. Különösen a nagyobb
országos egyesületeknek nem lehet egyedüli czélja az önképzés, ha-
nem az általuk képviselt intézménynek fejlesztése is a felsőbb ható-
ságok intézkedéseinek kihívása által. Egyesületünk mozgalmai eddig
mindkét irányban megtették a szolgálatot. Hogy működése sikeres
lehessen, reméljük, kérjük továbbra is a' magas kormány jóakaratú
támogatását, de szükségesnek tartjuk első sorban a tagoknak éber és
törhetetlen buzgalmú tevékenységét. Ettől függ, hogy egyesűletíínk
fölviruljon és jelentékeny közművelődési tényezővé emelkedjék.

l\Ii a képesítő vizsgálatok ügyét igen fontosnak tartjuk. A tanító-
képzés koronája ez, a mely díszt kölcsönöz annak, vagy reá árnyékot
vet. Javíthatja a képzés munkáját, vagy károsan hathat vissza reá. _
De van ennél még kihatóbb eredménye is; legalább közvetve emelheti
a tanítói oklevél értékét s ezzel együtt a tanítói állás tekintélyét. Nem:
zárkózhatunk el a társadalomban honos nézetektől s mindnyájan tud-
juk. hogy a mai kvalifikaczioriális világban sokat adnak azon vizsgá-
latnak minőségére, ktilső és belső körülményeire, a mely által valaki
diplomájához jutott. Tekintve a hiányokat nagyon itt volt az ideje,
hogy képesítő vizsgálatainkat a jelenlegi slendriánségból kiemeljük,
hozzá nem értő elemek befolyásától megóvjuk s annak belső értékét
csélszerű rendelkezések által fokozzuk.

Örömmel üdvözöljük az Országos Közoktatásügyi Tanács javas-
latát, mert egy lépéssei előbbre visz s nyereségnek fogjuk tartani
úgy tanítóképzésünkre., mint általában népoktatásunkra nézve, ha ren-
deletté fog válni. Nem állít juk, hogy idealis szempontból nem lehetett
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volna jobbat alkotni, hogy azon nehézségeket, a melyek azponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAügy meg-
oldásánál felmerültek, sikerűlt mind legyőzni, hogy itt-ott a részletek
is módosításra nem szorúlnak; de el kell ismernünk azt, hogy a sza-
bályzati javaslatban sok üdvös javítás van, a melyek egy jelentékeny
Iépéssel közelebb visznek azon magaslathoz, a melyen tanítóképesítésün-
ket mielőbb látni óhajtjuk. A Tanács becses munkát végzett és oly
újításoknak vetette meg alapját, a melyek kihatással fognak lenni
tanítóképzőink egész szervezetére és műkődésére .

. 'I'anítőképesítésünknek sarkalatos hibája volt eddig az, hogy az
összes jelölteket három, legfeljebb négy nap alatt 19 tantárgyból meg-
vizsgáltuk. A ki egyszer szemtanúja volt ilyen vizsgálatnak, azt a
szomorú tapasztalatot szerezhette , hogy a vizsgáló-bizottság kiszolgál-
tatja a diplomát a nélkül, hogy alaposan meggyőződhetnék a jelöltnek
a tanítói pályához szükséges képzettségéről. A felületesség mellett
szabadon tenyészett azon eljárás, a melyet legjobban Ieczke elmondatás-
nak lehet nevezni. Olyan vizsgálatról, a mely a jelöltnek biztos át-
tekintését a tárgyról, a részleteknek önálló tanulmányozását, s általá-
ban az egyeseknek gondolkodásmódját feltüntette volna, szó sem volt.

A javaslatból kitűnik, hogy a, Tanács jól tudta e bajokat, a
melyeken egyrészt az által vélt segíteni, hogy a szóbeli vizsgálat
tárgyait 19-ről leszállította 9-re, másrészt, hogy az irásbeli dolgozatok
számát jelentékenyen emelte; a javaslat szerint 7 tárgyból kellene
irásbeli munkálatot készíteni. Igy most a szóbeli vizsgálaton már két-
szer annyi idő jutna egy-egy tárgyra, mint eddig, az irásbeli dolgoza-
tok pedig ki fogják tüntetni, hogy a jelöltek alaposan értik-e az illető
tárgyat. Mind a két módosítás alkalmas tehát arra, hogy növelje a
képesítő vizsgálatok belső értékét.

Ez a két módosítás, a melyet itt röviden jeleztíínk, érinti leg-
inkább a képesítő vizsgálatok lényegét. Midőn egyrészt készségesen
kij elentj űk , hogy mind a kettő javít a helyzeten, másrészt nem hall-
gathatjuk el azon kivánságunkat, hogy ha fokozsuk a képesítő vizsgálat
követelményeit, adjunk időt és módot a jelölteknek arra, hogy alaposab-
ban is készűlhessenek, a tanárnak pedig arra, hogy a növendékeket
tárgyának egyes részeivel behatóbban foglalkoztathassa, mint eddig.
Tanfolyamaink számát jelenleg még nem emelhetjük, habár ennek is
be kell valamikor következni, ig:y hát nincs más segitség, mint hogy
tantervünk készítésénél tekintsünk e kőrülményre. A ne gye d i k é v-
folyamot lehetőleg meg kell tisztítani az elméleti
t á r g y akt ó 1; t o v á.b b á v álo g ass u k meg jól az egyes t ár-
g y a kan y a gát, aki sza b á s n á 1 n e ter jes z ked j ü n k, h a-
nem az egyes k i v á La s z t o t t részletek minél behatóbb
feldolgozására törekedjünk.

A tantervnek ily irányban. való módosítása a leendő képesítő
szabályzatnak szükségképeni folyománya, kűlömben nem nyertünk
vele semmit s vagy el kell állanunk a képesitő vizsgálat nehezítésé-
től, vagy lehetetlent fogunk kivánni a jelöltektőL

Másik elvi jelentőségű módosítása a Tanácsnak a magán úton
készülőkre vonatkozik. Már a jelentkezésnél négy közép- vagy polgár-
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iskolai osztály elvégzését kívánja tölük, s addig nem bocsájtja őket
vizsgálatra, mig a mind a négy, illetőleg a 3. és 4. osztálynak tár-
gyaiból osztályvizsgálatot nem tesznek. Ez a pont egy nagy igazság-
talanságot szüntetne meg a tanfolyamot végzett jelöltekkel szemben s
korlátozná kétes existentiáknak a tanítói pályára való özönlését.

Igen fontos határozmányáúl tekintjük a tanács szabályzati javas-
latainak azt a részét is, a mely a vizsgáló-bizottságokra vonatkozik.
E szerint a bizottság a tanári testületből, a tanfelügyelőből, mint elnök-
ből s esetleg a miniszter által kinevezett biztosból állana. Ez a pont
is igen lényeges haladást. jelent a jelenlegi állapotokhoz képest. Ki
merné kétségbe vonni, hogy szakemberek sokkal inkább képesek meg-
ítélni valakinek tudományát és képességeit, mint egy laikus bizottság,
a melynek tagjai többnyire nem birnak kellő szakismerettel, s ha nem
is hiányzik ez, keveset foglalkozván a népoktatásügygyel, nem tudják,
mit és milyen szempontból kell tudni valamit a tanítójelöltnek. Azon
jelenleg érvényes eljárás pedig, hogy a tanári testület csak indítványoz-
hat osztályzatot, a gyakran laikusokból álló igazgató tanács pedig szavaz,
éppen megfordított ja a természetes viszonynak s inkább hasonlít bármi
máshoz.. mint olyactushoz, a melynél 'minden szavazat szakavatott
megfontolással és öntudatos itélet alapján hull az urnába, A tanítói ok-
levél tekintélye is azt kivánja, hogy ne laikusok, hanem hozzáértők
szolgáltassák ki. Vajjon megbíznék-e a közönség az oly iigyvédben, a
ki oklevelétgazdáktól és kereskedőktől kapta, pedig ezek kőzűl sokan
mondhatják magukról, hogy értenek a tételes jog egyik-másik ágához.
Azt hisszük, nem messze vagyunk azon időtől, midőn a tanítók ok-
leveleiket az államtól nyerik s a jelöltek tanítóképző tanárokból és más
szakértőkből (tanítókból, tanfelűgyelőkből) álló or s z ágo s biz o t t-
s ág o k előtt fognak megvizsgáltatni. Addig is a tanács javaslata lé-
nyeges előhaladást jelent és mit sem tartanánk hátrányosabbnak és
sérelmesebbnek. mint ha azok egy é b tek int e tek b ő l rendeletté
nem válnának.

Végre reméljük, hogy a képesítő vizsgálati szabályzat módosítása
maga után vonja az o szt á 1y viz s g á lat o k reformját. Nyílván
ennek előőrséűl kell tekintenünk azon legújabb miniszteri rendeletet,
a mely "megengedi (', hogy az évzáró nyi Ivá nos vizsgálatokon csak
a gyenge (kétes) tanulők szólíttassanak. E rendelet Hem lő a czélig
és kényes helyzetet teremt külőnősen a tanítónöképző-intézetek számára,
a melyeknek évzáró dísz (nyilvános) vizsgálatai nagy közönség előtt
azoktak végbe menni. Ha ez a rendelet megengedi az eddigi állapoto-
kat, nem volt rá szükség, ha pedig megkívánja az utasítás értelmében
való eljárást, akkor a kétes osztályzatúak nyilvános megvizsgálása
oly helyzetet teremthet, a mely az érzékenyebb női növendékeket és
azoknak szülőit kínosan érinthetné ; sürgősen kérjük tehát a magas kor-
mányt, kegyeskedjék a szakszerű osztály vizsgálatok ügyében minél
előbb intézkedni.

::: ,;: *
Az Országos Közoktatásügyi Tanács szabályzati javaslata 30 §-ból

áll és 14 nyomtatott oldalra terjed, ezért csak a legfontosabb ponto-
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kat közölhetjük egész terjedelmében, a többieket pedig röviden össze-
vonva.*)

Az 1. §. megszabja, hogyavizsgálatok a tanév végén fognak
tartatui.

A 2.. és 3. §§. szabályozzák a képzőiritézeti növendékek jelent-
kezését. Aprilis végéig az iga z ga t.ó n á 1 jelentkeznek és a tan á ri
tes t üle t bocsájtja őket vizsgálatra.

A 4-8. §§. a magánúton jelentkezőkkel való elbánást állapít-
ják meg. Ezeknél már a kir. tanfeliigyelő engedélye szűkséges. A vizs-
gálatra bocsátás feltételei:ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa j Férfijelölteknél a 19-ik, nőjelölteknél a
18-ik életév;KJIHGFEDCBAu ) férfiak részéről a közép- vagy polgáriskola IV. osz-
tályának, vagy a felső népiskolának bevégzése, nőknél : a polgári vagy
felsőbb leányiskola IV. osztályának, vagy a felső népiskola bevégzése;
ej egy évi tanítói gyakorlat valamely iskolában; d) erkölcsi kifogás-
talanság, testi épség.

,.A felsorolt követelményeknek megfelelő jelentkezők kötelesek a
képesítő vizsgálatra bocsátás előtt, a képző-intézet egyes osztályaiban
tanított anyagból korukhoz mérten meghatározandó, de ren d sze-
rint negyedévi időközökben osztályvizsgálatot tenni. Még
pedig: a ) a középiskola, a polgári iskola vagy a felsőbb leányiskola
VI. osztályát végzett jelöltek a képzőintézetnek csupán Ill. és IV.
osztályából tartoznak osztály-vizsgálatot tenni; b ) ennél kisebb elő-
képzettségűels mind a négy képzőintézeti osztályból vizsgálatra köte-
lezendők. Ellenben a középiskolat egészen bevégzett tanítójelöltek azon-
nal képesítő vizsgálatra bocsáthatők."

(M e gj egy z é s. Még ezt is túlságos engedménynek tartjuk a
magánúton készülőkkel szemben. E szerint egy év alatt mégis hozzá-
juthatnak a vizsgálathoz, a mi 'az intézeti növendékekkel szemben,' a
kiktől négy teljes évfolyamot kivánunk, méltánytalanság. Kűlönben is
a negyedévi magánvizsgálatoknál sokkal czélszerűbbek volnának az
évharmadi vizsgálatok, a melyek az intézeteknél szokásos évfolyam-
beosztásnak (karácsonyi, husvéti és .utolsó harmad) inkább megfelel-
nének. Megjegyzem végre, hogy e pont határozatlansága sok kelle-
metlenségre fog okot szolgáltatni. Meg kellene határozottan jelölni
pl., hogy a 19 éven aluliak egész évenként, az ennél idősebbek pedig
harmadévenként tegyék le osztályvizsgálatailmt).

A magánúton késztilők folyamodványa ügyében a tanári testűlet
véleménye alapján a tanfeliigyelő dönt. Az osztály vizsgálatok az igaz-
gató elnöklete alatt az illető osztályban tanító tanárok előtt tartatnak
meg. Minden osztály-vizsgálat díja 20 frt, mely a vizsgálók között
tantárgyaik arányában felosztatik. Az igazgatóra két rész esik. A
javaslat a javító vizsgálatok díjaról nem szól.

A 9. §. a vizsgáló-bizottságról szól. "A képesítővizsgálat meg-
tartás ával felruházott vizsgáló-bizottság, aki r. tan fel ü gye l Ő, vagy
akadályoztatása esetén a vallás- és közoktatásügyi miniszter által meg-
bízott helyettese elnöksége alatt áll a' képző-intézet tan á rit est ü-

*) Mint szerkesztő, megjegyzéseimet, zárójel között teszem meg.
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1e t é b ő 1 és esetleg a vallás- és közoktatásiigyi miniszter által a vizs-
gá.lathoz kirendelt b iz tos ból. "

A 10. §. meghatározza, hogya képesítő vizsgálat elméleti és gyakor-
lati részből áll s mindegyik külön feloszlik írásbeli és szóbeli vizsgálatra.

A 11-14. §§. az írásbeli vizsgálatok módozatait állapítják meg.
Az írásbeli vizsgálaton a következő dolgozatok készítendők:KJIHGFEDCBAa j Erte-
kezés magyar nyelven a nevel é sta n köréből, amely dolgozatra négy
.órai időt kell adni.ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAh j Egy népiskolai tan í tás i ter ve zet készítése.
Idő 4 óra. ej Fordítás mag y ar ból ném e tr e .szótár segítségével.
Idő 4 óra. d) Két g e om e tri a i feladat megoldása, a melyekből a
jelöltnek a számvetésben való biztossága is kiderüljön. Idő 4 óra. e j

A ter m ész et tud o mán y ok és gaz das á g tan (tanítónőknél ház-
tartástan) köréből feladott apróbb kérdések kőzűl legalább egynek-
egynek helyes megfejtése. Idő 4 óra. lJ Valamely méréstani test vagy
egyszerű tárgy r aj zol ása látszat szerint, szabadkézzel. árnyékolás-
sal. Idő 4 óra. ( lj Egy lap sz é pír á s, idő 1 óra. h j Tanítónőknél, a
kik külön munkamesternői vizsgálatot nem tesznek, gyakorlati női
kéz i m u n ka. Azon jelöltek, a kik a magyar nyelven kívűl még más
hazai nyelven való tanításra kívánják magukat képesíttetni, kötelesek
a b) alatti tanítási tervezetet ezen a nyelven is megírni. Erre két
órai idő adhato.

,,12. §. Az Írásbeli dolgozatok feladatainak megállapíthatása végett
az igazgató a vizsgáló tanároktói megfelelő feladvanyokat kér és pe-
dig az értekezésre, a tanítási tervezetre, a fordításra 3-3-at, a geo-
metriából 8-at, a természettudományokra és gazdaságtarira (háztartás-
tanra) 16-20-at".

(JVIe g jeg y z é s. A legtöbb helyen a képesítő-vizsgálatok a ter-
mészettudományokból eddig igen elvontak, ezért értéktelenek voltak.
Ezeknek a tárgy természeténél fogva nem csak az általános kérdésekre,
hanem arra is ki kellene terjeszkedni, hogy képes-e a jelölt a népis-
kolai oktatásuál előforduló természeti tárgyakat, természettani eszkö-
zöket felismerni és leírni, a kisérleteket végrehajtani. Czélszerű volna
tehát a természettudományi írásbeli vizsgálaton természeti tárgyakat
és természettani eszközöket kiosztani a jelölteknek leírás végett. A
tanár a kiosztandó tárgyak névsorát az irásbelit megelőző ülésen be-
jelentené. Ez annyival inkább szükséges volna, mert a jelöltek a ter-
mészettudományi tárgyakból szóbeli vizsgálatot nem tesznek, így a
bizottságnak nem volna alkalma meggyőződni, hogy a természettudo-
mányok tanítása elérte-e czélját, vagy nem; a jelölt látta-e a népis-
kolai tanításnal előforduló tárgyakat, vagy az anyagot csak könyvből
tanulta be.)ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

nA feladványokat az igazgató a vizsgálatra jelentkezők névsorá-
val együtt május hó elsejéig a kir. tanfelügyelőnek felkííldi, ki a ma-
gyar értekezésre, a tanítási tervezetre, a fordításra és a zeneelméleti
dolgozatra egy-egy feladványt, a méréstanra a jelölt szabad választása
szerinti kidolgozás végett négy, a természettudományra és gazdaság-
tanra (háztartástanra) szintéu szabad választás szerinti kidolgozás
végett 8-10 tételt kiválaszt. Azonban, ha a feladvanyokat nem helye-
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selné, azokat módosítja, vagy uj a kat t ű z ki .. Azután minden írás
beli dolgozat.feladványait külön borítékba zárva, .pecsét alatt május
lO-ig az igazgatóságnak visszaküldi; egyszersmind a szóbeli vizsgála-
tok idejét is kitűzi. A rajzi, szépírási és női kézimunka feladványok
kitűzése az igazgatóra és tanári testületre bízatik.

(Me g jeg y z é s. Az, hogy a tanfeli:igyelő szabadon tűzhet kiponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAúj
írásbeli feladványokat, igen kényes dolog kíilőnösen addig, míg rés z-
let es tantervünk nincsen. Csak gondoljunk azon esetre, hogya tan-
felügyelő oly tételt ad fel, a mely egy csekélyebb jelentőségű részletre
vonatkozik s a melyet, mivel azt az előadó szaktanár is fölöslegesnek
tartotta, a jelöltek nem tamí.ltak. Ki lesz ez esetben a keletkező zavar-
ért felelős? A tanfelügyelő ? A tanár? Vagy a jelöltek kerűlnek bajba?
Valóban az írásbeli dolgozatok feladásánál a tanárban feltétlenűl meg
kellene bízni. Ha már éppen fenn akarjuk tartani az ellenőrzés kedvé-
ért a tanfelügyelőnek tételkijelölő jogát, az nem terjedhet egyébre,
minthogy a tanárt felszólítja, hog y abe k ü 1d ö t tek e n k í v ű 1,
me 1y kör b ő 1 a d j on még fel t éte lt.)

A 13. §. meghatározza az irásbeli vizsgálatok megtartásának ide-
jét és módozatait. A nevezetesebb javaslatok a következők: A vizsgálatok
májushó második felében a tanári testület által meghatáro-
z a n elÓ nap oko n négy egymásután következő napon tartatnak oly
módon, hogy minden egyes elolgozat egy délelőtt vagy délután befejez-
tessék. A feladványokat tartalmazó leveleket az iga z gat ó a felügye-
lettel megbízott tan á r és a jelöltek jelenlétében bontja fel. Az írás-
beli vizsgálatokról a felügyelő tanárok pontos jegyzőkönyveket vezet-
nek, a melyeket az igazgató is aláír.

,,14. §. Az irásbeli dolgozatokat az illető vizsgáló tanárok (azihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa )
alattit a paedagogia tanárán kívűl még a magyar nyelv tanára is)
átnézik, a netalán előforduló hibákat megjelölik s mindenik dolgozatra
rövid, de indokolt ítéletet és megfelelő osztályzatot írnak. A dolgoza-
tok átvizsgálása után az iga z ga tó ért eke zet r e h í v j a ö s sze
a tan áro kat, hogy valamennyi dolgozatról kölcsönös értesülést
·szerezzenek. Ez értekezleten az illető tanárok jelentést tesznek az
írásbeli ek eredményéről, de a szóbeli vizsgálatra bocsátás felől hatá-
rozatot nem hoznak. E határozat a teljes vizsgáló-bizottság értekezleté-
nek van fentartva. Az igazgató az értekezlet jegyzőkönyvét azKJIHGFEDCBAa j- lJ

alatti irásbeli dolgozatokkal júniushó elsejéig esetleg felmerűlő észre-
vételei kiséretében a kir. tanfelügyelőnek megküldi, a ki ez iratokat
tanulmányozásuk után ideje korán a miniszteri biztoshoz juttatja."

A 15-19 §§. a szóbeli vizsgálattal foglalkoznak. A nevezetesebb
határozmányok a következők:

,,15. §. A szóbeli vizsgálatok június havában tartatnak a kir, tan-
felügyelő által meghatározandó napokon. E vizsgálatokat a vizsgáló-
bizottság értekezlete előzi meg, mely a j szótöbbséggel megállapítja az
írásbeli vizsgálatok végeredményét s kimondja, hogy ennek következ-
tében kik bocsáthatók a szóbeli vizsgálatra ; b) megállapítja, mely je-
löltnél kivánatos valamely tantárgyból a részletesebb vizsgálat. Ha a
-vizsgáló-bizottság elnöke vagy a miniszteri biztos valamely írásbeli
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dolgozat érdemjegyére nézve oly tárgynál, mely a szóbelinek nem
tárgya, nem ért egyet a vizsgáló-bizottság többségévei : követelheti,
hogy az illető tanuló ama tárgyból szóbeli vizsgálat alá vétessék. Az
elnök meghatározza a vizsgálat sorrendjét és kijelöli a szóbeli vizs-
gálatok jegyzőit ..•

,,16. §. Az a jelölt, kinek minden írásbeli dolgozata legalább is
elégséges eredményű, szóbelire bocsáttatik. A ki a neveléstani dolgo-
zatból elégtelen érdemjegyet nyert, megbukottnak tekintendő és szóbeli
vizsgálatra nem bocsátható. A többi írásbeli dolgozatokból kapott elég-
telen osztályzattal a jelölt a szóbeli vizsgálatra bocsátható ugyan, de
az illető tárgyakból ott behatóan megvizsgálandó ..•

,,17. §. A szóbeli vizsgálatok időtartama akként állapítandó meg,
hogy minden napra 8-9 óra jusson a vizsgálatra. mely idő alatt leg-
feljebb 10-12 tanuló tehet szóbeli vizsgálatot."

,,18. §. A szóbeli vizsgálat rendszerint csak a következő tan-
tárgyakra terjed ki, a melyek az írásbeli vizsgálatnak nem képezték
tárgyát: 1. Hi t- é s e rk ö l c sta n. 2. Okt a tás i m ó d sze r tan.
3. Mag y arn y elv é sir o dalom. 4. Haz a i é" vponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi l á g tör t é n e-
lem. 5. Hazai alkotmány tan. 6. Földrajz. 7. Számtan.
8. G y a k o ri a t i é seI m éle tiv iz s g á 1a t a zen é b ő 1 (tanító-
képzőkben hegedű és zongora vagy orgona, tariítónőképzőkben orgona.)
9. Tan ít ó kép z ő k ben g y a k o rl at i viz s g á lat a tes t g Ya-
k o ri a t ból és v e z ény lés b ő 1." \

"Oly jelöltek, a kik magukat a magyar nyelven kívűl más hazai
nyelven való tanításra is képesittetni ikiváaják, az illető nyelven köte-
lesek nehány kérdésre felelni."

. "A vizsgálat terjedelmére nézve irányadó a tan ter v. Tüntesse
fel a jelölt a pedagogiai vizsgálaton, hogy tájékozva van a fontosabb
1éle k tan i tör v ény e k r e nézve és képes azokat egyes esetekben
alkalmazni; ismeri az okt a tás és m ó d sze rt a n törvényeit, egyes
részleteit, a nép isk o las z er ve zet é t, a népiskolai oktatás se g é d-
esz köz e i t és ezeknek alkalmazását. A többi tantárgyakból azok
sarkalatos főtanainak és a közöttük levő összefüggés biztos tudása
követelendő, aprólékos részletek és adatok mellőzésével, de f ő fi gy e-
l e m m ela nép tan í tói hivat á s r a. "

(M e g jeg y z és. Habár az általános határozmányokból kitűnik,
hogya paedagogiai vizsgálat tárgyát az egész neveléstan képezi, mégis
szemet szúr, hogy a szóbeli vizsgálat tárgyai között csak a módszer-
tan van említve. Esetleges félreértések kikerülése végett kérjük,
hogya szóbeli vizsgálat tárgyai közé az ,,0 kt at á sim ó d sze r tan"
helyett ,n e vel é sta n" tétessék.)

,,19. §. A szóbeli képesítő-vizsgálatok nyilvánosak. Azokon az
illető tantárgy tanára által összeírt és a tantárgy egész körét kimerítő
tételek közűl az elnök teszi fel a kérdéseket; azonban úgy az elnök-
nek, mint a biztosnak joga van más kérdéseket is tenni. A feltett kér-
déseket a tanár fejtegetteti. A szóbeli vizsgálatról vezetett iegyző-
könyvbe a jegyző minden- kérdést beiktat, a tanár által megállapított
érdemjegyekkel együtt".
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~20. §. Agya k o r 1at i' t aponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAId tás tárgyát a vizsgáló-bizottság
elnöke a jelöltnek a tanítás előtt fél nappal előbb adja tudtára. A

jelölt tartozik tanításának tervezetét írásban kidolgozni és a tanítás
megkezdése előtt az elnöknek átadni. A jelölt a gyakorlóiskola növen-
dékeinek egy csoportját a bizottság előtt, a melybe a gyakorló-iskola
tanítói is meghivandók, a tanításra kitűzött tárgyból legalább egy
negyed óráig, legfölebb egy félóráig oktatja."

. Ezután meghatározza a javaslat azon szempontokat, a melyeket
a bizottságnak a gyakorlati tanítás megitélésénél szem előtt kell tartani.

,,21. §. Az összes vizsgálat befejezése után a vizsgáló-bizottság
értekezletet tart és szó t öbb ség gel megállapítja minden egyes
jelöltre nézve:KJIHGFEDCBAa ) minden tantárgyból az osztályzatot;ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAb) általános
osztályzatát. Az eredmény jelzésére kitünő, jeles, jó, elégséges és elég-
telen osztályzati jegyek használandók."

A 22. §. meghatározza az ,eljárást azon jelöltekre nézve, a kik a
képesítő-vizsgálaton két vagy több elégt.elen osztályzatot. nyertek. A
23. §-ban az anyakönyv kiállításának és aláírásának módja van le-
írva. A 24. §. megmondja, hogy az okleveleket a b iz ott s á g ö s sze s
tag j a i aláírják. Az oklevelek bélyegmentesek. Az oklevélben felem-
lítendő, hogy a jelölt magánúton készűlt, vagy a képzőintézet négy
osztályát rendesen végezte.

A 25. és 26. §§. a munkamesternői és tornatanítónői képesítő
vizsgálattal foglalkoznak. A 25. §. megszabja, hogy tanítónőképző-
intézeteknél vizsgálatra lehet bocsátani olyan nőket is,' kik csupán
ele min é P isk o 1a i m u n k ame st ern ő i képesítő bizonyítványt
akarnak szerezni. Ily vizsgálatra bocsáthatók mindazon nők, a kik leg-
alább 18 évesek, testileg épek, erkölcsi tekintetben kifogástalanok. A
vizsgálat tárgyai a j női kézi munka (gyakorlati vizsgálat), b) annak
módszere (szóbelileg); ej magyar nyelv és fogalmazás, d) számvetés,
fl a női kézi munkához megkívántatá rajz (a három utóbbi írásbeli
vizsgálat).

,,26. §. Tanítónőképző-intézeteknél, a hol rendszeres tornatanítás
van folyamatban és legalább is polgári iskolai tornatanítónői vagy
képezdei tornatanítói fokozatú oklevéllel bíró tan erő van alkalmazva,
a jelöltek kívánatukra a tor n á nak é st est g y a k o rl a t nak ele m i
nép isk o 1á ban val óta n í tás ára is képesíthetők. Ez esetben
kötelesek a testgyakorlatból és ennek tanítási módszeréből valamint
a tornatanításhoz tartozó egészségtan- és boncztanból elméleti és gya- .
kerlati vizsgálatot tenni. A vizsgálat eredményéhez képest külön ele mi
nép isk o 1a tor nat a n í t ó női bizonyítványt kapnak. E vizsgálatra
magánúton készűlt jelöltek csak abban az esetben bocsáthatók, hogyha
már képesített vagy képesítés alatt levő tanitónők, és hogyha hite-
lesen igazolják, hogy legalább hat hónapig rendszeres torna oktatásban
részesültek. "

,,27. §. Tanítóképző-intézeteknél a vizsgálatot tevő jelöltek vagy
már képesített tanítók kivánatukra vizsgálatot tehetnek az egy ház i
éne k b ő 1 és zen é b ő 1. E vizsgálat azon felekezeteknek, a melyhez
a jelölt tartozik, egyházi énekére és ezt kisérő orgonálásra terjed ki.
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Eredményéről a jelölt külön bizonyítványt kap, a kir. tanfelügyelő,
az intézeti igazgató és a zenetanár aláírásával. CMe g jeg y z é s. Lásd
erre nézve az egyesiileti rovatban a vál. ülés jegyzőkönyvét.)

,,28. §. A tanítói vagy tanítónői képesitő vizsgálat díja int é- .
zet iponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIl öve n d é kek t ő l 10 frt, magánúton kéezűltektöl 20 frt. A
munkamesternői és tornatanítónői vizsgálat díja intézeti növendékek-
től 5 frt, idegenektől 10 frt. Az egész vizsgálat ismétlése esetén 10
frt, javító vizsgálatért 5 frt díj szedendő. Minden oklevélért, illetőleg
bizonyítványért 1 frt díj jár. Ezek a díjak mindíg előre fizetendők."

CMe g jeg y z é S. Kérjük, hogy az intézeti négy évfolyamot vég-
zett jelöltek mentessenek fel a 10 frt vizsgálati díj fizetésétől. A ki
tudja, hogy mily szigorú anyagi .viszonyok között él intézeti növén-
dékeink nagyobb része s mily nehezen, többnyire adósságcsinálással
teremtik elő e 10 forintot, méltányosnak fogja találni e kívánságot.
Különben lásd erre nézve az egyesület emlékíratánok 40. lapját.)

,,29. §. A vizsgáló bizottság tagjai a szóbeli vizsgálat és gya-
korlati tanítás minden napja után nap i d íj a t kap nak, még pedig,
a fővárosban 5, a vidéken 3 frtot."

A 30. §. szól a külföldi oklevelek honosításáról. A nostrifikálo
vizsgálat díja 10 frt.

ELM ÉLE T.gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A c so n k a g ú la k ö b ta r ta lm a .

Alább közlendő észrevételeim megírására két indító ok vezérelt:
kifogásolom a csonkagúla köbtartalmát kifejező képlet szokásos leveze-
tésének módszerét, és kétségbe vonom magának a képletnek gyakorlati
hasznavehetőségét. ,

Alig hiszem, hogy volna közti:ink valaki, ki azon, külömben általá-
nos és könnyen érthető elvből kiinduló levezetést, mely szerint a csonka-
gúla két gúla külömbsége, képzőintézetbe valónak tartaná. A minő szép e
levezetésben a kiindúlás, ép oly kornplikált, mondhatni önkényes a ki-
fejtés. A köb tartalmat kifejező képlet, mely egy könnyen érthető, szép
mértani igazságot fejez ki, mintegy varázsszertien bonyolódik ki a betük
tömkelegéből. Nem tagadhatjuk, hogyaképzőintézeti betűszámtani oktatás
általában - kivételek lehetnek - nem áll azon a fokon, hogy egy ilyen
mesterfogásokkal és nehézkés kifejezésekkel telt levezetést, a jelöltek
könynyen fölfoghatnának. Ha a tudós iskola, értem a középiskolát, meg-
tartja magának a régi módszert, talán kevésbé rosszalható, noha egy
igazság levezetése annál szebb, minél rövidebb, de hogy a gyakorlati
iskolák számára, milyenek az ipariskolák, polgári iskolák, és a szemlé-
leti oktatás mintaképei: a tanítóképzők számára gyakorlatiasabb mód-
szerről kell gondoskodnunk, biztos meggyőződésem.

Hol találjuk meg az ismert levezetésben a szemléltetésnek csak
elemeit is? Maga a végeredmény olyan három gúlát állít elébünk, mely-
ről elhihetjük, hogy azok összesen a csonka gúlát teszik ki, de belőlök
azt össze nem állíthatjuk. Nem volna-e lehető a csonka gúlának, mint



önálló testnek részekre való bontása által a testnagyság fogalmát kézzel-
foghatóvá tenni? Ez az első kérdés, melyre meg kivánok felelni. Azután,
mi e kérdéssel szorosan összefügg, foglalkozni kivánok az ismert:

KponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA= ~ (A +KJIHGFEDCBAV A.a + a) képlet hasznavehetöségével. Könnyebb ért-

hetőség okáért a gúla köbtartalmának szintén ismeretes származtatasi
médszerét a csonka gúlával állítom párhúzamba. En a kettőt nem külön
válva, hanem közvetlen egymás után, egy-egy tanórán tanítom. A gúla
köbtartalmának származtatását tudomásom szerint országszerte egy mód-
szerrel ejtjük meg: az egyenes vagy ferde háromoldalú hasábnak átló-
síkokkal való széfbontása által. E származtatás, ha jól szemléltetiink
és csakis így kőnnyen érthető, és ha. elfogadtuk azihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA"n" oldalú gúlá-
nak három oldalúvá való átalakítását, általános érvényű. Legyen szabad
itt megjegyeznem, hogy én a szemléltetésnél a megmaradt 2 gúla (együtt
egy négyoldalú gúla) hangsúlyos szemléltetését tartom lényegesnek.
Ezek együtt könnyen felfogható mértani testet alkotnak, egyiköl;::azon-

, ban, kíilönösen a kőzbeeső magában egy csodálatos alakú 3 oldalú gúlát
mutat. Előlegesen megjegyzem, hogy a csonkagúla köbtartalmát ép oly
módszerrel származtatom, mint a gúláét. Maga a' háromoldalú hasáb,
és a hánorn oldalú csonkagúla kűlsőleg igen sok hassonlatosságot mutat.
Az utóbbi széfbontása teljesen olyan, mint az előbbié. A jó szemlélte-
tés a levezetést végtelenűl megkőnnyiti, azért múlhatlanúl szűkségesnek
tartom, hogy mindkét modell, lehetőleg egyenlő mértékekkel, fából vagy
papirból készíttessék el. Az alábbi levezetésnél, hol csak ábrán való
szemléletre vagyunk utalva, kiemelendőnek tartom, hogy míg a hasáb-
nál az előlfekvő gúla eltávolítása után a megmaradt gúlák (melyeknek
közös alapsíkjok a papir síkjaban fekszik) egyenlő köbtartalmúak, addig
a csonkagúlánál e kettő nem e'g y e n l ő, de a köztők levő arány köny-
nyen megállapítható. Ez képezi levezetésem léllyegét. Az alsó nagyobb-

e . és a felső kisebb hozzáférhető gúlák
lf-------...,!;:,.----j( ismeretesek lévén, a közbeeső gúla köb-

tartalmát egy egyszerű arányból nyer-
jük,

Térjünk kűlömben a levezetéshez :
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l-sö ábra.

1. gúla: ABCS
II. gúla: ACFS (

Ill. gúla : DCFS í

1. gúla = II. gúla, mert egyenlő alap-
j ok 'és magasságok van.

II. gúla = Ill. gúla, mert lj, ACF c'.::> lj,
FCD, és a gúlák magassága közös :
tehát: '

1. gúla = II. gúla = Ill. gúla --:-A. ~



e :E =KJIHGFEDCBAV ~ V A és így:

lll. ,gúla: II. gúlához = e: E =ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAV a: VA

a~:x=e:E=Va: VA

mponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAE mVA m -
x=a-'- =a---=-VAa. 3 e 3 Va 3 .

Eddig volna a Ievezetés l Az ismeretlen II. gúlát egyetlen arány
felállítása által nyerjük. Ugy hiszem elég rövid út, Pedig még mesz-

szibbre haladtunk, mint kellett volna. Helyesebb lett volna x = a n3
1
. E- e

képletnél megállapodni. Az ismeretes képlet li: = n~( A + V A. a + a)

a szemnek tetszetős, de nem gyakorlatias. Sőt ha elfogadjuk azon tételt,
hogyahibtartalom képletéhen csak annyi mennyiségriek van helye, a
mennyi a köbtartalmat teljesen meghatározza, akkor a jelzett képlet
helytelen. Indirect -szémvetésre késztet, s ez által a számolás pontat-
lanságára szolgáltat okot. Tegyük föl, hogy "A" lemérésére 2 adat
elégséges. Már ez magában véve kedvező eset. "a " lemérésére hasonló-
kép két adatra van szűkségűnk. Ha ehhez számítjuk a csonkagúla magas-
ságát, a képlet 5 Iemérendő mennyiséget rejt magában. Pedig a csonka-
gúla köbtartalma 4 meanyiség által, és pedig: E e m és az "A" egyik
alkotó része által megvan határozva.

. m E -
A levezetésben : x = a 3 .e kár volt tovább menm,

m m E2
A-= a-'-

3 3 e2

o

vagy:

honnan:

m m
a-=a-

3 3

MAGYAR TANÍTÓKÉPZŐ.
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2-ik ábra.

I. gúla :ABCS = An~

II. gúla :ACFS = x ismeretlen

Ill. gúla: DCFS = a~

Míg a hasá bnál a II. gúla = Ill. gúlá-
val, itt, mert csak magasságaik közösek,
köbtartalmaik úgyaránylanak, mint
alapj aik. De DFC D : ACF D = e: E.
(Egy trapéz az átló által oly' három-
szögekre osztatik, melyeknek területe
úgy aránylik, mint a trapéz párhuza-
mos oldalai). Miután pedig "a" alap
hasonló "A" alaphoz,

(A-helyett értékűa vele egyenlő
E2

a- -t téve)
e2EDCBA

22
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Összesen:

E = 7 cm}
e =3 cm

.E,=5 cml
e. =2'lcm
m =8 cm,ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

•

és ha ~ hányadast a-val jelölem:

K=A 1;(1ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA+ a + ( 2
)

. E képlet úgy hiszem, még forma tekintetében is kiállja az előbbivel
a versenyt. Az általa kifejezett igazság pedig épen oly könynyen ért-
hető: a csonkagúla 3 gúlából áll, melyek mértani arányban nőnek (fölül-
ről lefelé) vagy fogynak (alulról fölfelé.) A növekedés vagy fogyás
aránya, épen olyan mint a párhuzamos éleké. Ha az alsó gúla kőb-
tartalma "k" akkor K = k -+ ka + ka2

• Hogy ezen számvetési mód
az előbbinél gyakorlatiasabb, talán fölösleges is bizonyítanom.

Itt Ieméríink egy alapot, ugy ahogy lehet; Iemérűnk két pár-
húzámos élt és a csonkagúla magasságát. Ezen adatokból négyzetgyök
vonás nélkű] ejtjük meg a számvetést. Az itt elmondottak lényege tehát

abban áll, hogy ~: helyett, mely a számvetésre alkalmatlan, -; -nél

maradok, melyhez könnyebben jutok, s melylyel könnyebben számithatok.
Bernutatok egy gyakorlati példát mindkét számvetési mód szerint, Egy
egyenes négyoldalú csonkagúla köbtartalma kerestetik. Az alap derék-
szögű egyenközény.

II. vja bb szá mvetés.

K A ~ (1 + a + (2
) = AgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA; (1 + a (1 + a )); azért

alakitom át, mert (1 +KJIHGFEDCBAa ) -val ép oly kőnnyen szorzck, mint a-val,
és 1-et fejben könnyű hozzáadni. .

e 3 -
.a = E = 7= 0 '4285

K = 35 X ~ (1 X 0·4285 X 1'4285)

és ha "a " helyet "A"-t
hozom számitásba,

r..r ég i szá muetes.

A= 35cm2

a= 6·3 ern"

VA.a = V2-20 .5= 14'84 cm2

K = ~(35 + 14·84 + 6'3)

8
= 3" X 56.14 = 449.12: 3 = 1 4 9 .7 1 cm"
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= 35 X ~ X 1·6i (2 tizedesre pontosan)ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
v

= 450.8: 3=gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 5 0 · 2 7 cm"

Az utóbbi számítás véleményem szerint rövidebb és pontosabb.
Azonkivül "eJ "-et nem vettük alkalmazásba ; hiszenKJIHGFEDCBAE El e és m el -et
meghatározza, annak külön lernérése csak zavarhatja a helyes eredményt.

Jóval szembetünőbb ez utóbbi számvetés előnye, ha szabálytalanihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
"n" oldalú gúlával van dolgunk. Ott az alaplapok mérése nagyon sok
fáradsággal jár.

Ha a csonkagúla köbtartalmát kevesebb készültségű emberek óhajt-
ják számítani, akkor a következő számvetés ajánlatos: számítsuk ki az
alsógúla köbtartalmát annak rendje és módja szerint, szorozzuk meg

azt ~- hányadossal, aztán a szorzatot mégegyszer azzal, a három ered-

mény összege adja a csonkagú:la köbtartalmát,

A mi pedig K = ~( A +V Aa + a) képlet értékesítését illeti,

abban a vélekedésben vagyok, Jlogy elégséges volna azt útólagosan

az ismert képletből ~ = V ~behelyetesítése által származtatni.

Hogy a három gúla mértani arányban növekedik vagy fogy, az kűlőn-
ben ezen képletből is kivehető.

Legyen szabad még pár szóval a lehozott képlet általános érvé-
nyére vonatkozólag a mondottakat megtoldani.

A terület és köbtartalorn számítás közt szembetünő hasonlatos-
ságokat találunk. Az egyenköz ény hasáb, háromszög gúla, trapéz csonka-
gúla sok hasonló mértani igazságot foglalnak magukban. A jelzett sik-
idomok területét és testek köbtartalmát kifejező két képlet hasonló
szerkezetű.

lXa l
T=A.m·-

2
- ,

K-Am 1 t a j-a 2
(EDCBA

- 3 ~

Az elsőböl a területeket, az utóbbiból a térfogatokat származ-

tathatjuk, csak a = ~ viszonyszámot kell helyettesitenünk. Mindenütt

az alap a magassággal szorzandó. Ott a tertilet kétirányú kiterjedésseI
bírván, 2-vel, itt a tér háromirányú kiterjedéssel bírván, 3-mal osztunk.
Egyenlő alapok és magasságok mellett a terűlet vagy térnagyságot a

szabályozza.
Ezekben valék bátor e tételre vonatkozó észrevételeimet megtenni.

Alkalmasab b-e az itt bemutatott levezetés ~ képzőintézeti oktatásra, t. szak-
társaim bírálata van hivatva eldönteni. En magam intézetűnkben e mód-
szerrel már kisérletet tettem, s úgy hiszem nagyobb eredménynyel mint

22*



306

a minőt a régi levezetésseI elértem volna. Egy haszon, ezt úgy hiszem
szerénytelenség nélkül mondhatom, lesz benne, az, hogy a növendékek
szemei előtt megy végbe a processus, mely által a három gúlából a
csonkagúlát tölépítjük.

Znióváralja, 1891. január hó.ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBABa r tha D énes.

ISMERTETÉSEK.gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A fr a n c z ia ta n itó k ép z ö - in té z e te k ta n te r v e .

(Vége.)

X.KJIHGFEDCBAÉ lő n y e lv e k .

_ 1. II. lll. év hetenként 2 óra. Egy harmadik óra minden évben
társalgási gyakorlatokra fordítandó.

Alta lá nos jigyelmezte tis . A tanár sohase téveszsze szem elől, hogy
a nyelveket mindenekelőtt azért kell tanítani, hogy azokon beszéljenek.

- 1. év. Egyszerű olvasási, írási és helyesírási gyakorlatok. Szócso-
portok; társalgási gyakorlatok e szavakkaL Könyv nélkül tanúlandók :
igen rövid és igen könnyű verses darabok. A kiejtésre nagy figyelem
fordítandó és az minden alkalommal gyakorlandó. A nyelvtan tanítása
kíválóan gyakorlati jellegű legyen. Igen egyszerű olvasmányok; ezek-
nek magyarázata. Nyelvtani feladatok. ,

II. év. Ugyanazon gyakorlatok folytatása. Szócsoportok és tár-
salgás e szavakkaL Könyv nélkül tanúlandók ; egyszerű és rövid verses
és prőzai darabok. Válogatott darabok olvasása, fennhangon magya-
rázva és ismételve. Ez oktatás gyakorlati jellegű legyen. Rövid fogal-
mazványok egyszerű tárgyakról. Bizalmas levelek. Olvasmányok (a
németből) Hebel "das Schatzkástlein", Grimm népmeséi; (az an-
golból) Re a der s és Mis sEd g ewo r t h meséi.

Ill. év. Ugyanazon gyakorlatok folytatása. Szóbeli és írásbeli
gyakorlatok a szócsoportokról. Könyv nélküliek: nevezetes irók válo-
gatott darabjai. Olvasás. Számv-etési leczkék az idegen nyelven. Tár-
salgások a földrajzról, az utazásról, a mindennapi életből vett tárgyak-
ról, az étkezésről, a kézimunkáról, a növények és állatok életéről. A
nyelvtan áttekintése. Fogalmazványók : levelek, rövid leírások, egyszerű
elbeszélések. Olvasmányok: S chponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi II er "Geschichte des Abfall der
vereinigten Niederlande" vagy "Geschichte des dreissigjáhrigen Krie-
ges". Franklin Autobiográfiája; :iYliss Corner: Histoire d'Angle-
terre. Idegen nyelvű énekek mind a három évben. Kivonatok külföldi
paedagogiai folyóiratokból.

XI. G a z d a s á g ta D.

II. Ill. év hetenként 1 óra.

II. év. 1. G a zda sá g ta n : A talaj tanúlmányozása ; módok a talaj
kémiai és fizikai tulajdonságainak megváltoztatására (trágyázás és
javítás; öntözés; alagcsövezés;- megmunkálás); ki:ilönleges kulturák
(gabonaneműek, zöldségek, takarmány, ipari növények). 2. A ll.a t
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ten y ész t é s. Táplálás. Ló, szarvasmarha, nyulak, sertés fajtái'. 3.
Gaz das ági sz á m vit eLA gazdasági javak lényege, a kihasználás
módja, tőkéje. A gazdasági könyvvitelről. .

III. év.ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVir a o - , gyümö!cs- és konyha ker tésze t. 1 Altalános tudni-
valók. Tervezés, előkészítés, ültetés. 2. Különleges fatenyésztési kul-
turák. Szőlő, körte, baraczk, cseresznye szilva, alma, rózsa stb. 3.
Az ójtás. 4. ~ konyhakert. A tanár foglalkozzék különösen a kerület
kulturáival és nevezetes fajaival.

XII. Rajz.
1. II. Ill. év hetenként 4-4 óra.

I. év. Sza ba dkézi r a jz. Az ékítményes rajz alapelemei: egyenes
vonalok, körök, szabályos sokszögek, csillagidomok ; különféle mértani
görbe vonalak: ellipszisek, spirálok stb. ; az élő természetből vett gör-
.bék: csigák, levelek, virágok. Gipszek után való rajzolás, melyek lapos
ékítményeket ábrázolnak csekély domborzattai. Rajzolás lapminták
és domborminták után: 1. tisztán mértani ékítmények: párkányzatok,
tojássorok,gyöngysorok, fogazatok stb.; 2. a természetből vett ékít-
mények: levelek, virágok, gyümölcsök, palmetták stb. Rövid magyará-
zatok a táblán az építészeti stilekről. Elemi rajzolása az emberi fejnek,
részeinek és arányainak.

il1ér ta n i r a jz. Papiroson, eszközök segítségével, rajzolása az egye-
nes vonalra és körre vonatkozó szerkesztéseknek. Alkalmazás diszítő
.motivumokra, Padlózatok. Kövezetek. Ablakok. Ajtóbetétek. Mennye-
zetek. Vet üle t ira j zeI eme i. Mértani testek és egyszertí. tárgyak
kottirozott ábrázolása, meghatározott mérték szerint ; az ács és aszta-
los fakötés ei, boltozatok, bútorok stb. Egyszerű festés. .

II. év. Az első évben végzettek ismétlése.
Sza ba dkézi r a jz. A látszattan elemei. Geometriai testek és köz-

.használati tárgyak látszati ábrázolása körrajzban, majd árnyékolással.
Epítészeti részletek rajzolása : talapzatok, oszloplábak és fejek, kar-
.niszok, Mintalapok után az emberi test különböző részeinek, fej, karok,
lábak, kezek stb. rajzolása. Magyarázatok e részek szerkezetéről és az
egészhez viszonyított arányaikról.KJIHGFEDCBA

M e rta n i r a jz. Magyarázatok a térbeli egyenesek és síkof-ról s a
vetitésről. Geometriai testek és egyszerű tárgyak vetületei. Épületek
és gépek, valamint épületrészek terveinek lemásolása és kisebbítése .
.Géprészletek Gyakorlati útmutatás a színezésben. Konvenczionális színek.

III. év. A második évben tanultak ismétlese.
Sza bad kéz iTa j z. Árnyékolt rajzok építészeti részletek után:

talapzatok, oszlopfejek és lábak, konzolok, egyszerű kapitellek, vázák
stb. Ekített frizek; a dóri, jóni és korinthusi oszloprendek egészben
és részleteikben. Stilizált növények, állatok és alakok rajzolása lap-
minták és gipsz után. Az emberi alak rajzolása Iapminta és gipsz után
(részletek és az egész). ,

lUé rt ani raj z. Épületek és gépek rajzolása. Egy épület fel-
vétele, méretekkel, a ezerkezet főbb részeivel; vázlat, majd tisztába
.rajzolás aclottmérték szerint, Gél}ek és alkalmasan választott szerke-
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zetek felvétele méretekkel; vázlat, majd tisztába rajzolás adott mérték
szerint. Helyszinrajzi tervek és térképek lemásolása és kisebbítése. A
tervek és térképek szinezésének gyakorlása.EDCBA

XIII. Ének és hangszeres zene.
I.-III. év hetenként 2-2 óra.

Meg jeg y z é s. Énekből hetenként két félóris leczke mindenik
évben. Hangszeres zenéből hetenként két félórás leczke mindenik évben.
Az ének és az orgona vagy a zongora tanítása be van tudva a tanul-
mányi időbe, azonban legczélszerűbb azt csütörtökre és vasárnapra
tenni. A gyakorlás és ismétlés a szabad időre teendő. Az ének minden
egyes osztálynak külön tanítandó. A három 'osztály növendékei gyak-
ran karokba egyesítendők. Hasznos, ezekhez a gyakorló iskola növen-
dékeit is hozzá venni, könnyű karénekek előadása végett.ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

r. év. A zene alapelvei. Kifejezés és írásmód. Hang. Lélekzet-
vétel. A hangok osztályozása. Eltalálási gyakorlatok a kemény és lágy
hanglétrákbanKJIHGFEDCBA(c g f kemény hanglétrálc és ezeknek lágy létrai). Könnyű
diktálások. Egyszerű darabok előadása. Elemi gyakorlatok az orgonán
vagy zongorán.

II. év. A hangközök és eltalálasi gyakorlatok folytatása, Zenei
olvasás és diktálás, szóval és írásban, mindennemű hanglétrában, a g ésihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAc

kulcscsal. Több szólamú énekek előadása. Az orgona vagy zongora
gyakorlatok folytatása.

III. év. Kargyakorlatok. Akiséret és összhangtan elemei alkal-
mazva az iskolai énekekre. Orgona- és zongoragyakorlatok folytatása.
Tudnivalók a zene történelméből és a mesterek legfőbb műveiről.

XIV . Test- és- katonai gyakorlatok.
I.-III. év hetenként 3-3 óra, a katonai gyakorlatokonkívűl,

1. év. Tes t g Ya k o rl a t. Játékok. Séták. Rendgyakorlatok (sor-
alakulás, ríthmikus menetelés, szétoszlás és összegyűlekezés, rendekbe
fejlődés és sorba szakadozás). Mozdulatok szabályos futásban. Gyors-
futás kis távolságra. Szabad-gyakorlatok hordozható eszközökkel és e
nélkül (súlyzókkal, rudakkal, buzogányokkal). Franczia ökölviadal,
vívás-gyakorlatok. 'Gyakorlatok kettesével kötelekkel vagy rudakkal,
fiiggeszkedő gyakorlatok a létrán (vízszintes, rézsútos létra, kötéllétra).
Függőleges rúd kettő által tartva. Vízszintes gerenda. Mászórúd. Ugró-
deszka. Távol, magas és mély ugrás. Ugrás a kezek segítségével. Rúd-
ugrás. Egyensúlyozó gyakorlatok. Uszás. Kat o nai gyak o r l a tok.
A katona gyakorlatai fegyver nélkűl. Szakasz felállítása. Arczváltoz-
tatás. Menetelések. Húzódások. Vezénylés.

II. év. Tes t g Ya k o rl a t. Több ellenállási erőt igénylő játékok.
Ugyanazok a testgyakorlatok mint az első évben, figyelemmel az alkal-
mazott tornászatra, főleg a mentési gyakorlatokra. Bak- és lóugrás.
Csónakázás. Kat o nai gyak o r l a tok. A szétszórt rendben való
mozgások. Menetelés. A katona fegyvergyakorlatai. Lő-gyakorlatok.
Előkészítő gyakorlatok. Lőgyakorlatok rövid távolságra. Vezénylés.

III. év. Tes t gyak o r l a t. A megelőző gyakorlatok tökéletesí-
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Budapesten, 1891. május 20. K o n u iro m y : Lajos
egy. pénztáros ..

tése és módszeres előkészítés a testgyakorlatnak elemi iskolákban való
tanítására. (A III. évfolyam tanító-jelöltjei, a tanárok felügyelete alatt,
testgyakorlatot tanítanak a gyakorló iskola növendékeinek, úgy szin-
tén 1. és II. évfolyambeli társaiknak). Kat o nai gyak o r l a tok.
Katonai fegyvergyakorlatok. Szakaszgyakorlatok. Vezénylés. Lővós ; az
1874 mintájú gyalogsági fegyver tanulmányozása. Távolságok becsű-
lése. Lövés rövid távolságra; czélba.

lYIeg jeg y z é s. A végett, hogyatanítójelöltek előkészíttessenek
a testgyakorlat oktatására képesítő vizsgálatra (1887. évi január 18-iki
rendelet .106. §.) és megismertessenek ama tudományos kérdésekkel, a
melyek a testgyakorlat tanulmányában egyenes alkalmazást nyernek, .
minden tanítóképzőintézetnél, a tankerületi főigazgató (recteur) enge-
délyével, kíilön tanfolyamot lehet berendezni, melyét vagy a természet-
tudományok tanára, vagy az iskola orvosa tart. E tanfolyam nem áll-
hat több mint 8-10 leczkéből, a mi elegendő az idézett rendelettel
megállapított következő tananyag elsajátítására.

A te s tg y a k o r la t i o k ta tá sá r a k ép e s ítő v iz sg á la t .

Seooeti p ro b a te te lek.

1. Rövid vázlata az állati gépre alkalmazható mechanikának. A
tehetetlenségről és az erőről. Nehézkedés, tömegközéppont, egyensúly-föl-
tételek. Az emeltyű.

2. Az ember mozgás-szervei: a j Pasziv-szervek : a csontok, alak-
juk, szerkezetök, összetételük; csontösszefűzés ; hártyák. b J Aktiv szer-
vek : az izmok, alakj ok, szerkezetők, tulajdonságaik. Inak.

3. Különleges egészségtan. A test életműködéseinek viszonya a
testgyakorlathoz. Emésztés, vérkeringés, lélekzés, a bőr működése. A
testgyakorlat befolyása a testi és szellemi egészségre. A gyakorlatok
szabályozásának szükséges volta. A Ieczkére, alkalmas idő és helyiség,
az évszak és a légköri állapothoz képest. Oltözetek. A testgyakorlat
alkalmával előforduló baleseteknél adandó első segély az orvos meg-
érkezése előtt. Suppa n Vilmos.

EGYESŰLETI ÉLET.

A m á ju s i9 -é n ta r to t t v á la s z tm á n y i ü lé s je g y z ő k ö n y v e .
Jelen vannak: Péterfy Sándor, mint elnök, lYIócsyAntal (Kalocsa)

Nagy László, Sztankó Béla, Komáromy Lajos, Radó Vilmos, Thuránszky
Irén, Léderer Abrahám, Somogyi Géza (Znióváralja), Arányi Antal
(Igló) , Hetényi Kálmán (Mármarossziget), Faluvégi Albert (Zilah),
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'Kiadás f. évi márcz. 16-a óta
Tehát

526'45
119'-
150'-
25'-
50'-

Összesen 870'45
___ 369·69

a pénztári készlet jelenleg 500'76
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A jelentés kapcsán pénztárnek felemlíti, . hogya tagokban igen
csekély a készség a· tag díjak befizetésére ; számosan vannak, a kik még
1889-re sem fizettek, 1890-ről is sokan adósak, a jelen évi tagdíjak-
nak is csak 30%-a folyt be. Kéri választmányt, hasson oda, hogya
hátralékos díjak befizettessenek. A választmány pénztárnek jelentését
tudornásúl veszi és elhatározza, hogy akik hátralékaikat nem fizetik
meg, azokkal szemben az alapszabály által meghatározott rendelkezés-
sel fog élni.

50. Elnök jelenti, hogy a jelen ülésre, tárgyakúl tüzettek ki:
az albizottság jelentése az elméleti paedagogiai tárgyak tantervéről,
a gyakorlati tanítások, s a zene- és énekoktatás tervezete. Mivel nagy
számmal vannak jelen vidéki zenetanárok, ajánlja, hogy első sorban
a zeneoktatás ügye vétessék elő. A választmány az indítványt elfo-
gadja s kimondja, hogy ez ügy tárgyalása végett bizottsággá alakúl
áto A jegyzőkönyv vezetésével Hód o s sy Béla bízatik meg.

51. Sztankó Béla felolvasta munkálatát, a mely a hivatalos köz- .
löny IV. füzetéhen megjelent tan- és óratervnek megokolását foglalja
magában (Lásd a 275-ik lapot.) A bizottság az előadást éljenzéssei
fogadja és előadónak becses és kíváló gonddal, szakértelemmel irott
munkálatáért köszönetet szavaz.

52. Elnök Sztankó Béla úrnak javaslatait tárgyalásra bocsájtja
ugyan, de indítványozza, hogy idő rövidsége miatt az csak általános-
ságban tárgyaltassék. Elfogadtatik.

Kap i Gyula indítványozza, hogy az értekezlet tanácskozása a
következő pontokra terjedjen ki: 1. állapítsuk meg az óraszámot ; 2.
döntsünk a felett, hogy elfogadjuk-e Sztankó munkálatát a tárgyalás
alapjáúl; 3. küldessék ki a jelenlevő zenetanárokból egy bizottság, a
mely azonnal, vagy délután tárgyalja a javaslatokat.

A bizottság elhatározza, hogy azonnal tárgyalja az indítványozott
javaslatokat, de albizottságoknak kiküldéset nem tartja czélszerünek.

A tárgyalás folyamán először felszólal E g ner Adolf, félegyházi
zenetanár s kifejti, hl}gy a zenetanítás főczéljának a szívképzést tartja ..
Előadóval több tekintetben ellentétes nézeten van. Nem helyesli, hogy
az 1. osztályban heti négy órával kezeljük az éneklést. Az énektanítást
a zongora és hegedü tanításának kell megelőznie, mert a kűlörnböző
hangkőzöknek szemmel való mérése elősegíti a lelki mérést, Az 1.
osztályban a zongorával és hegedűvel, kapcsolatban tanítandók volnánk
az összhangzattan elemi. A módszertan tanítását igen fontosnak tartja,
ezért arra 'mind a négy osztályon keresztül tekintettel kell lenni. Az
1. és II. osztályban tanítandó volna a gyermek hangszerve, annak
különfélesége, műdödése, fejlődése és változásai a korral, ez volna a
módszernekanthropologiai alapvető része. A Ill. osztályban megkezdené
a rendszeres módszertant és pedig a hallás utáni tanítás módszerét, a
IV. osztályban a hangjegy utáni tanítás módszerét ..

KapponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi Gyula kivánja, hogy az óraszám a tanár szempontjából
ne állapíttassék meg; ez által népesebb osztályok óraszámai szaporítha-
tók lennének a nélkül, hogy a növendékek több munkával lennének
megterhelve. Hód o s s y Béla szintén elfogadja a javaslatot, azon
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módosítással, hogy az óraszámok az egymásután következő osztályok
szerint folytonosan csökkenjenek; javasolja, hogy az I. osztályban 6,
a II. osztályban 6, a Ill. osztályban 5, a IV. osztályban 4 óra vé-
tessék fel. Altalánosságban elfogadja előadó javaslatait. .

B á t hor i Lajos a képző tanfolyamok rövidségére való tekintet-
tel már az, első év elején fel akarja vétetui az énektanítás mellé a
zenetanítást is. Külömben elfogadja előadó javaslatait.

A kalocsai kath. tanítóképző képviselőiponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(lYI ó c s y igazgató, Szt ára
József és Ber a u er József tanárok) a zeneórák szaporítását kivánatos-
nak mondják. Szerintők heti 21 óra szükséges, de elégséges is arra,
hogy a növendékek a zen eik é p zet t ség azon fokára jussanak,
hogy esetleg felekezeti kántorokként is működhessenek. A felekezet
nélküli állam ugyanilyen tanítóképzőiben a szorosan yett fel eke zet i
k á n tor kép z é s s e l nem fog 1a l k o z hat i k. Ezen nézetőket több
oldalról megvilágosítják, s rámutatnak a nehézségekre s a támadható
bonyodalmakra, melyek elv i tek int e t nél fog va o k vet 1e n b e-
következnének. Deszeréntök nincs is arra ok és szükség,
hogy az állami tanítóképzők felekezeti kántorképzéssel foglalkozzanak.
Hivatkoznak azon tényre, hogy a felekezetek eddig is alkalmaztak
kántorokul állami tanítóképzőkből kikerűlt olyan egyéneket, kik meg-
felelő zenejártassággal blrtak. Ha már most az állami tanítóképzők a
zeneórák emelésével a növendékek zenei jártasságát is emelni fogják,
az arravaló egyéneket a felekezetek még gyakrabban fogják kántorokul
alkalmazni. Figyelmeztetnek arra is, hogy a zenében jártas egyének-
nek épenséggel nem oly nehéz magukat a kantori teendőkbe begyakorolni,
mint azt sokan vélik. Azért általánosságban csak annyit kívánnak ha-
tározatképen kimondatni, hogy. a tanítóképzőkben a zeneórák heti száma
21-re szaporítandó, s ez által a növendékek a zenei képzés azon fokára
emelendők, hogy azok esetleg kántorokként is működhessenek.

Som ogy i Géza szerint az állami tanítóképző-intézetek már azon
okból sem nélkülözhetik az egyházi zenét, mert az igen alkalmas dara-
bokat szolgáltat a zeneoktatáshoz ; szükség van továbbá arra, hogy az
állami tanítóképző-intézetekben is képesítsük arra a növendékeket, hogy
esetleg, nrint kantorok is szolgálhassanak.

Hozzászólnak még a kérdéshez Szt a n k ó Béla és többen.
A vita bezárása után a bizottság a következőket határozza:
1. Alapúl elfogadja SztánkóBéla munkálatát,
2. A tanítóképzőkben a zeneórák száma emelendő, de a tanulókra

nézve 21-nél több ne legyen.
3. A tanítóképzőkben a zeneoktatás oly irányban vezetendő s oly

magaslatra emelendő, hogy a kilépő tanítók esetleg a kántori teendő-
ket is végezhessék.

53. Gye rt y á n f y István előadja, hogy az országos torna-
versenyen a résztvevő tanítóképző-intézetek nem részesültek abban a
figyelemben, mint azt számarányuknál és fontos feladatuknál fogva
méltán várhatták volna. Szűkséges, hogy tanítóképzőink a jövő torna-
versenyeken kifejthessék sajátságos jellegüket, amely ternaoktatásuk-
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ban is meg van s alkalom adassék az egyes intézeteknek tornászati
ügyességük bemutatására. Indítványozza, hogy intéztessék kérvény a

.magas miniszteriumhoz, amelyben kérendő: 1. hogy a tanítóképző
intézetek a középiskolákkal csupán a magánversenyeket végezzék együtt;
2. hogya tanítóképző-intézetek többi versenyei, u. m. a rend- és szabad-
gyakorlatok, a játékok, a vezénylés a középiskolák versenyétől külön
helyen vagy időben tartassék meg. altalános helyesléssei elfogadtatik.gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A k a lo c sa i r óm . k a th . tanítóképző-intézet n ö v en d ék e in ek

h a n g v e r sen y e B u d a p e s te n m á ju s 1 9 -é n .

Kellemes meglepetés várt egyesületiink azon tagjaira, kik a választ-
mánynak f. hó 19-én tartott űlésén megjelentek. Tndtuk az elnöki meg-
hívóból, hogy az űlés egyik tárgyát az ének- s zenetanítás képezi, de
hogya the ore tik n s eszmecserét majdan jó hangulatot keltő k o n-
eze r t előzi meg a zeneakadémia orgona-termében, azt csak előtte való
nap súgta meg egyestiletünknek főtitkára.

A vett utasítás szerint reggel Fl órakor jelentünk meg a zene-
akadémiáb an. A kalocsai kath. tanítóképző-intézet 31 derék nőven- .
déke ekkor már helyet foglalt a hangverseny-terem emelvényén; leg-
elől az első hegedűsök, azután a másod- s mély hegedűk, majd a kis
és nagy bőgő, a dobponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAés "háromszög" kezelői, jobbra tőlük egy zongorázó.

Mielőtt az előadás megkezdődött volna, P éte r fy S á n dor, el-
nökünk, megmagyarázta a szép számban egybegyűlt hallgatóknak (kik
között zeneakadémiai tanárok s növendékek is voltak), hogya kalocsai
ifjak nem "hangversenyezni" akarnak az ország fővárosában, hanem
csak zenei kiképeztetésök eredményét óhajtják bemutatni az egyesület
tagjainak.

Erre azután a csapat élére állott Ber a u e r J ó z s e f, a 31 ifjú
zenetanára, s jelt adott Weber "A b u Has san" czimű megnyitójának
előadására. Weber nem közönséges jártasságot igénylő kompoziczióját
még két nagyobb zenekari darab követte: Balfé "Czigánynő"-je és
Hoffer "Ver sen y pol k á" -ja. Kellő tisztaság, egybevágó pontosság
s szinezés jellemezte mind a három zenemű bemutatását, mely mélíán
megérdemelte az egybegyűlt közönség elismerő tapsait s tetszésnyilat-
kozatait. Közben két növendék Raff "P r o eid a" czimű négykezes zon-
gora-darabját játszotta el kifogástalan ügyességgel, a zenekarból kívált
vonós-négyes pedig Mozart egyik quartettjét adta elő szép sikerrel.*)

Az előadott számok mind azt bizonyítják, hogy a kalocsai tanító-
képzőben a zeneoktatás jó kezekben van, s hogy a kalocsaiak által a
"Magyar tanítóképző"-ben felállított magas mértéktől nem marad el
zeneoktatásuk gyakorlati eredménye sem.

*) A hangszereket a növendékek részint magnkkal hozták, részint Stowasser
hangszerkészítö úr (Buda, Lánczhídutcza) szolgáltatta, a ki azokat minden díj
nélkül készségesen átszolgáltatta, miért neki e helyen is köszönetet mondunk.

Szerk.
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Az elnökségnek elismerő s a kalocsai tanítóképző-intézet igazga-
tójának, .l\1[ ó cs Y Ant a l n a k, a közönség szíves részvéteért mondott
köszönő szavai fejezték be az érdekes hangversenyt.-

A kalocsaigfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAta n itó k ép z ö n ö v en d ék ek z en e e lö a d á sa .

I(edves Barátom! Szíves kérésedre, amenynyiben a rövid idő meg-
engedi, pár sorban elmondom szerény nézetemet a kalocsai képző növendé-
keknek az országos zeneakadémiában tartott zeneelőadásaról.

Nem habozom kijelenteni, s ezzel MócsyponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAúr saját álláspontja ér-
telmében fényes elégtételt nyert, miszerint a kalocsai képző növendé-
kek zeneelőadása képző-intézeti növendékek képességét rendes viszonyok
l(özött messze tulhaladó értelemmel, azt hiszem, a jelenlevők mindnyájá-
nak meglepetésére igen szépen sikerűlt. A kik jelen voltunk, ha nem
tudtuk volna, hogy tanítóképző-növendékek tartanak zeneelőadást, talán
itt-ott tehettűnk volna kifogást; de így tulajdonképeni kritikát,
mely a hibát keresi, kezdő növendékekkel szemben olyan szép ered-
mény után még roszakarattal sem gyakorolhatunk.

A tornaversenyről hazatérve győztek tehát a zenében anélkül,
hogy versenyeztek volna, és ezt a legszebb sikernek tartom, mert az
elismeréssel mindnyájan egyhangúlag adóztunk. S hogy még többet
mondjak, kétlem, miszerint akadna képző, mely a kalocsaiakkal ilyen
.értelemben kiállaná a versenyt.

Nos, ezen fényes éremnek másik oldalát nem nézvén, ha a kalocsaiak-
nak e téren felmutatott eredményének okát nem az ő speciális viszonyaik-
ban keresnők, a melyek a mieinkkel össze nem egyeztethetők: saját
rovásunkra örökké rejtély maradna előttünk: miként lehetségesképző-
ben semmiből 4 év alatt olyan zenei tőkét gyűjteni, mikor a kapálás
bot és kalapcsinálás, irodalom, mathesis, természettudományok s a többiek
tanítása által önálló, egész embert kell képezuünk.

Nézzük tehát azokat a specialis köriUményeket!
Mócsy úr mindenesetre kiváló tekintettellehet a zenei előképzett-

séget illetőleg a fölvételnél, míg állami intézetekben a 4-ik középiskolai
osztály sikeres elvégzése mellett csakis egészséges hallóérzékre szorít-
kozhatunk. .

Kalocsán a zenére heti 24 órát fordítanak.
Kalocsán, mint érseki székhelyen, több templom lévén, ott azok-

ban a figuralis misékuél a növendékeknek alkalmuk vans talán köteles-
ségük is tényleg 'közreműködni. Ezen föltevést megerősíti azon tény,
hogy a vonós liangszerekre fordítanak' sok időt s' hogy azok tanu-
lásával nagy előszeretettel foglalkoznak. J.... tornaverseny alkalmával a
mi növendékeink egy szálláson lévén a kalocsaiakkal, személyesen is
meggyőződtem, hogy ezek otthon töltött szabad idejökben mindig muzsi-
káltak.

Azonban bármilyen gyönyörűségünk kellett a kalocsai növendékek
szép zeneelőadásán, vajon ez magában véve megfelelt-e a képzőintézeti
zenetanítás igazí czéljának? Bizonyára nem.
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Es ezzel kapcsolatban bátorkodorn fölvetni azon kérdést: vaJon
helyes volna-e a Mócsy úr által indítványozott zeneverseny.

Részemről mindenféle zeneversenyt a fenntisk alapján veszedelmes
irányzatnak tartanék. Mert ha zenetanításunk lényegéből őhajtanánk
versenyezni, (s ez még megokolható volna,) azt kellene főképen ki-
mutatnunk, hogy melyik növendék tud a népiskolában éneket helyes
módszerrel tanítani. Ez volna a mi czéljainknak teljesen megfelelő, mert
a mi zenetanításunk czélját a népiskolában éri el.

Ezzel azonban nem azt állítom, mintha Kalocsáll ezt a czélt is
nem akarnák elérni, hanem, hogya zeneversenyeken zeneoktatásunk-
nak azt az oldalát nem lehet bemutatni.

Az ilyen zeneverseny talán okadatolt lenne hasonló zeneintéze-
tek kőzőtt, de a képző nem zenei szakintézet; vagyis ott a zenét
nem önmagáért, hanem a czélnak szorosan alárendelve többféle körűl-
mények tekintetbevételével taníthatjuk helyesen. Nem lehet tehát képzők-
ben a Mőzartok és Beethovenek kombinált műveinek tanítását vég-
czélul tűznünk; 1-ször mert nincs rá időnk; 2-szor noha igen szép.
ha azokban is fényeskedhetnek, azonban, legalább a mi viszonyaink
között, az állami képzőkben a többi tárgyak mellett lehetetlen volna
a kaloosaiaknak megfelelő zene előadást produkálni. Kűlőnben is mi-
csoda lényeges szüksége van egy képző növendéknek arra, hogy min-
denféle instrumentumot ismerjen, mikor sok más, ránézve hasznosabb
ismeretekkel kell foglalkoznia?ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

*
, N em fejezhetem be tudósításornat a nélkül, hogy Il,leg ne említsem a

zeneelőadás égy kedves intermezzióját. Oly általános tetszésben részesűlt
a műsor minden száma, hogy mikor a czigányos népdaljátékra kerűlt
a sor, a bekandihált zeneakadémiai hölgynövendékek is fellelkesültek
a kalocsaiak zrnl>jén s mint mikor aczélt kap a kova, tűzet hány s
pattog ide s tova; úgy csillogtak az ő szemeik is s úgy verték a tak-
tust az ő finom Iábacskáik is, sőt egyik kedves pár dévajkodó kedvé-
ben tánczra perdült s pillanatra vidám hangulat ömlött el a komoly
képű, tudós tártaságon.

Fogadd őszinte tiszteletem kifejezését
Csáktornya, 1891. Urnapján.ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBABeér F er encz.

OKI R ATTgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAÁ R .

A ta n ító n ő k ép z ő k n em fe ln e v e lő in té z e te k .

A vallas- és közokt. magy. kir. minister 11.996/1891. sz. rendelete a buda-

pesti áll. polgári iskolai tanítónőképző és valamennyi áll. elemi iskolai tanítőnő-

képzőintézet igazgató tanácsának.
'I'apasztalván azt, hogy számos szüle az állami tanítónőképző-intézeteket

puszta nevelő intézeteknek tekinti, a melyekben leányának az állampénztár költ-

ségén való kiképeztetését eszközölheti, a nélkül, hogy kötelezve érezné magát

arra, hogy e költekezés viszonzásául leányát csakugyan tanítónői vagy nevelőnői
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pályára adja; szükségesnek látom a tanítónőképezdékbe való felvételt szabályozó

1887. évi junius hó 18-iki 8304. számú rendeletet a következő rendelkezésekkel

kiegészíteni:

1. A felvételnél az igazgató-tanács és tanári testület figyelemmel legyen
arra, vajjon a jelentkezőnek családi viszonyai valószinűvé teszik-é, hogy az illető

csakugyan a tanítónői vagy nevelőnői pályára fog lépni.

40 2. Mindazok a szülék, a kiknek leányai az állami tanítónőképezdékben fenn-

álló ingyenes tanításon kivűl bármi más segélyre (egész vagy részbeni teljes ellá-
tás, bennlakás, bennétkezés. pénzsegély) igényt tartanak, tartoznak folyamodványuk-

hoz' kötelező nyilatkozatot csatolni arról, hogy az esetben, ha az illető növendék
az önak aratán vagy ouhibáján kívűli akadályoztatás eset kivéve, képesítése idő-

pontjától számítva legalább öt éven át a tanítónői (nevelőnői) pályán működni

nem fog, vagy ők, vagy a növendék kételesek a kiképeztetésére fordított állam-

keltséget az államnak visszatéríteni. Ezek a kötelezvények az illető intézet irat-

tárában megőrzendők.

Erről az igazgató· tanácsot tudomás
Budapest, 1891. május 2-án.

és miheztartás végett értesítem.ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
G1 'ó f, C sá 7cy.ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

I

V EGY ES E K.
&zemélyí hírek. Ö felsége, a király, Sza la y Imr e miniszteri tanácsosi czím-

mel és jelleggel felruházott osztály tanácsost miniszteri tanácsossá,KJIHGFEDCBAS e n ir illa J á nos

míniszteri titkárt osztáIytanácsossá és l(u lisze7cy D ezső titkári czímmel és jelleggel

felruházott fogalmazót miníszteri titkárrá kinevezt.e. A vallás- és közoktatásügyi

m. kir. miniszter : Ká lóczy Zo ltá n miniszteri segédfogalmazót miniszteri fogalma-

zóvá, legifj. dr. Szá sz Ká 1 'o ly fizetéstelen segédfogalmazót fizetéses segédfogalma-

zóvá, dr. Ra dna i Rezső fogalmazó gyakornokot pedig fizetéstelen segédfogalmazóvá
nevezte ki.

Képzőintézeti hírek. A csá 7cto r nya i á ll. ta n ító7cépző-,n téze t május 23-án saját

tornacsarnokában fényesen sikerűlt zeneestélyt és tánczmulatságot rendezett. A

csáktornyai és vidékebeli közönség szép jelét adta eme határsaéli intézet iránti

meleg érdeklődésének, mert a különben tágas tornacsarnokot teljesen megtöltötte.
A zeneestély programmja válogatott ének- és zenedarabokból állott, melyek mind-

egyikét megéljenezte a közönség. A tapsokból Beér Ferencz intézeti zenetanárnak
is bőven kijutott, aki nemcsak az énekkarok betanításával, hanem müvészi zongora-

játékával is érdemeket szerzett a zeneestély sil, erei közűl, A zeneestély után az

orsz. tornaversenyre felrándult 32 növendék tornagyakorlatokat mutatott be a

közönség élénk tetszésnyilvánítása mellett. A táncz reggelig tartott, melyen Mura-
köz legelőkelőbb hölgyei vettek részt. A mulatság anyagi teki~tetben is megfelelő

volt, mert daczára a csekély (60 krnyi) belépti díjnak. közel 200 frtot jövedelme-

zett, melynek túlnyomó része az orsz. tornaversenyen részt vett tanító növendékek
utazási és ellátási költségeinek fedezésére fordíttatott.

t U rhequ i Anta l, az aradi tanítóképzőintézetnek fáradhatatlan buzgalmú és
kitűn» zyakorló iskolai tanítója májas hó 31-én jobb létre szenderűlt. A tanári tes-

tület az elhunytról a következő gyászjelentést adta ki: "Az aradi állami tanító-

képző-intézet tanári kara fájdalmas szívvel jelenti szeretett, felejthetetlen kartár-

sának, Urh egyi Antal, gyakorlólskolai tanítónak, élete b8-ik évében, rövid szenve-
dés után, f. évi május hó 31-ikén történt gyászos elhunytát. A. megboldogult, .ki
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a tanítói pályán 37 évig m ű k ö d ö t t áldásosan, az intézet fennállása

óta, 18 éven keresztül volt ennek egyik legerősebb oszlopa. Béke és áldás lengjen
hamvai felett!" A gyászolók fájdalmában mi is mélyen osztozunk. Áldott legyen
emléke a hű és nemes kartársnak !gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A z osztrák tanítóképző tanárok május 17- és 18-án közgyií.lést tartottak

Bécsben a városi Paedagogiumban. Az első gYlilésen több niint 200·an voltak.
II ann a k igazgató hosszabb beszéddel nyitotta meg a gyűlést s üdvözölte Ul ric h

tanácsos, a ki e közoktatásügyi miniszt.ert képviselte, báró Pf e r s m ann t mint

az alsó ausztriai iskolatanács elnökét, Sch o 1KJIHGFEDCBA'Z és II ul sen bec k tanfelügyelő-

ket, L us t kan d l országos bizottmányi tagot, és B i l i n s k i képviselőt. Báró

Ey b es fel d és Dr. St rem a y r távíratilag üdvözölték agyülést, épigy számos

hl. n fel ti.gye 1 ő, továbbá több tan í t ó egyes it 1 e t és képzőintézet. Az el-

nöki széket Lu ens igazgató foglalta el é, II ann a k igazgató szólalt fel a tanító
és tanitónőképző növendékek túlterhelése tárgyában. A majd egy óra hosszat tartó

magvas, tartalmas beszéd végén azt indítványozta : "A tanítóképzőkben összébb kell
szorítani azon csupán gyakorlati tárgyakat, melyek nem közvetlenűl, és általában

szükségesek a tanítói hivatáshoz". Ilyenek gyanánt megnevezte: a mezőgazdaság-
tant, a zongora és orgona játszást, asiketnémák és vakok oktatását. Hasonnemű

és egymással összefüggő tárgyakat lehetőleg egy kézbe kell egyesít.eni. A tan-

anyagból csak azt kell venni a minek általános képző hatása van és gyakorlatilag

felhasználható. Ezen pontokon élénk vita támadt. mely az első gyűlés egész idejét

betölté. II e II era hohenvartei vakok-intézetének igazgatója buzgóan érveIt a
mellett, hogy a vakok oktatási módszere meghagyassék. Tup et z igazgató a mező-

gazdaságtant egészen pl akarja hagyni, és azt kivánja, hogy a túlterhelés ellen-

sulyozásánl a kézi ügyesség fejlesztessék. Ad 1 e r gyakorló-iskolai tanító nem a

tananyag összehalmozását hibáztatja, hanem az encyklopadismust, mely Basedow

óta uralkodik az iskolákban. Mindenből kóstolgatunk és otthonosak sehol sem le-

szünk. A túlterhelésnek másik oka a nyelvtani tanítás, módszere. A nyelvtan vagy

bármi más szakma logikai menete ne szabályozza a tanítás menetét. Lu s tk and I

tanár az előbbi szónokkal ellentétben kivánja, hogya képző-növendékek megismer-
kedjenek a vakok és siketnémák tanításával. Nec k he i m és II i eb sch a zene-

tanításról beszélnek. Utoljára II ann a k igazgató szólt, hogy meg czáfolja mindazt,

a mit tételei ellen felhoztak. Az erre következő szavazásnál elfogadták a referens
. tételeit. Hétfőn folytattálc a tárgyalásokat. Tom ber ger tanár referált a tanító-

képzők 5 évi tanfolyamra való kibővítéséről. A tulajdonképi tananyag a mint elő-

adó fejtezeti, az első 4 év alatt végeztessék el úgy, hogy az b-ik évanövendékek

metbodikai és gyakorlati kiképzésére fordíttassék. Élénk vita után, melyben Tupetz

és Legler igazgatók és Schneider tanár vettek részt, előadó tételei lényegében, elvi-

leg elfogadtattak. Ugy szintén lllfogadták Tup et z igazgatónak a polgári-tanítói

tanfolyamokról, Ru s ch tanárnak a jelenlegi történettanításról és Pa lla tanárnak
a német nyelvtan tanításáról való előadását. (A. "Wiener Tagblatt"-ból vettük át
ezen érdekes gyií.lésről a tudósítást, a melyre még vissza fogunk térni.)

Magyar Paedagogiai Társaság redivivus. Május 26-án volt az uj, életre

kelt Paedagogiai 'l'ársaságnak első nyilvános értekezlete. Az uj alapszabályokat
vitatták meg. E szerint a társ as á gez é lj a é s m ű köd é s i köre . "A. paeda-

gogiának és segédtudományainak magyar nyelven művelése, a hazai közoktatásti.gy

egész körében felmerülő elvi kérdések tudományos jellegű tárgyalása, a paedagogia
múltjának kutatásav a paedagogiai elvek n é p s z e r ű s i t é s e és terjesz-
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t é s e. Ellen ben működ ése körén kívűl esik 'minden oly kérdés, a mely tudományos

elvi szempontból nem tárgyalható." A társaság tagjai négyfélék:KJIHGFEDCBAa ) tiszteletiek,ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
b) rendesek, e j külsők, el) alapítók. Tagsági dijat csak a külső tagok fizetnek: 2 frtot.

A rendes tagok élethossziglan választatnak és számuk 100-nál több nem lehet, a
rendes tagok önmagukat egészítik ki. A külső tagoknak tanácskozó és szavazó joguk

nincs.·A társaság czéljai kivételére a ) felolvasásokat és vitatkozásokat rendez; b) folyó-
iratot ad ki; c) paedagogiai szakkönyvtárt létesít paedagogiai művek ki-

adá sár ó l gon dos ko d i k, ilyenekre pályázatot hírdet. Legfeljebb az a kifogá-
sunk, hogy a társaság szervezete igen arisztrokratikus. Hát oly nagy külömbség

volna paedagogus és paedagogus között? Czélszerű-e azokat így osztályozni: "kitűn.§",
nki~álóbb," "működő paedagogus" ? Külömben e társulatnak nagy és nemes hivatása

van; mert kell, hogy legyen paedagogiai irodalmi társaságunk, amely nevelésügyi

irodalmunkat a mutatkozó elposványosodásból megmentse; a mely ne csak apró pénz

zel dolgozzék, hanem nagyobb paedagogiai művek és értekezések irására adjon alkal-

mat és ösztönözzön; a mely házat adjon mindnyájunknak, hogy ne kelljen iróinknak
kiválóbb műveikkel házról-házra járni míg kiadó végre sem akad; amely tör éponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAli: e d-

jék alaikus közönség paedagogiai érzékénekésismereteinek

gy a ra p í tás ára is. Mi ez utóbbit különösen fontosnak tartjuk, mert nálunk a házi

nevelés el van hanyagolva ; a családfőknek saját elvi feladataikról. a czélhoz vezető

utakról, azon eszmékről, elvekről, a melyeket az emberi értelem évszázadok alatt meg-

állapított, fogalmuk alig van. Csak akkor várhatjuk oktatásügyünkuek, a paedagogiai

tudomány müvelésének általános fellendülését, ha a laikus közönségben is kifejtettük
ez ügyek iránt a fogékonyságot. Kívánju'k, hogy k ü l s ő tag necsak p a e-

d a g o g u s, han e m bár k ile h ess en.
Jegenyefürdőben az idei fürdősaison junius hó 7-én kezdődik A Kolozsvár-

tól egy órányira fekvő kiesfürdőt tagtársunk. Herrmann tanár főkép abból a cz él-
ból vette hosszú időre bérbe, bogy azt különös en tanárok számára kellemes, kényel-
mes és rendkivül olcsó nyaraló, üdülő és gyógyító helylyé tegye, e czélra igen
jelentékeny áldozatokat hoz. Egy tanárnak teljes bő ellátása kényelmes lakással
együtt havonleint 4'1-50 frtba kerül. Nagyobb tanári családok 80-100-120 frtért
födözhetik összes háziszükségleteiket. Ajánljuk tagtársaink figyelmébe.gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

V I I . K im u ta tá s
a f. évi ápr. 20-tóI május 19-ig befizetett tagdíjakról.

1889-re; Szabó Gábor (2 frt).
1~90-re; Szabó Gábor (4 frt).
1891-re; Bedő Dénes, Belle László, Borbély Sámuel, Felméri Mózes,

Kovács Béla, Sándor Domokos, Dr. Walter Gyula, Végle.r
Gyula (4--4 frtot).

A f évi ta g d ija k b d l e d d ig e lé b e fo ly t.

Budapest, 1891. április 20.
(VI. Aradi utcza (:$8.)

30'1%
Komá r omyLa jos

egyes. pénztárnek.

SZE R K ESZ T Ö 1 Ü ZEN ET E K ,
Tá r gya k iisseeha lmostu lá sa mia tt ir oda lmi ? 'ova tunk e szá mból kima r a d i. 'I'ürel-

mét és bocsánatát kérjük azoknak, a kiknek műve ismertetésre, és a kiknek könyv-
ismertetése közlésre vár.

O. ] J I. Pozsony. Levél megy. - G . G y. Eperjes. Levél megy.

Felelős szerkesztő: NAG Y LAs Z L Ó .
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