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TAN ÍTÓKÉPZÉS.

A tan ító k ép ző -in té z e t i m agya r zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAnyelvtanítás,")
A tanítóképző-intézeti nevelő-oktatás eszközei között akár haza-

fias czélját, akár szaktudományi terjedelmét és fontosságát tekintve
egyik tantárgy sem mérkőzhetik a magyar nyelv tanítással, mint a kép-
zés legmélyrehatóbb s legáltalánosabb eredményű részletével. Az en-
nek terén szerzett gyakorlati és elméleti képesség s biztos tudás ve-
zeti növendékeinket a többi szakismeret elsajátításában s teszi köny-
nyűvé, esetleg megnehezíti azokkal szemben neki mint mag y art a-
nu 1ó nak helyzetét; mert ebbeli összehangzó ismeretei képezik alap-
ját ama gyors vagy lassú haladhatásnak. melyet a többi elméleti tan-
tárgyban való továbbképzésben tapasztalni kénytelen.

A tanítóképző növendéknek nemcsak mint későbbi magyar ál-
lampolgárnak, hanem legfőképpen mint leendő magyar néptanítónak kell
a tanterv követelései szerint elsajátítani a magyar nyel vet, mint gya-
korlati eszközt és mint tudományt. A nyelvet szóban és írásban, a
nyeltvudományt egyszerűbb és magasabb kifejlésében, öntudatos alkal-
mazásában s az irodalmat történelmi gyarapodásában, haladásában s mai
virágzásában tudni és ismerni: első óhajtás, mint egy tervszerűen s a
gyakorlati hivatalos és társadalmi élet szükségeinek szem előtt tartá-
sával kiképzett tanítóval szemben felállíthatunk.

Erre törekedtek tanítóképzőink fennállásuk óta s mégis akár a
kibocsátott tanítók ebbeli ismeretei, akár az azok által vezetett nép-
iskolai magyar nyelvi oktatás megfelelt-e valódi végczéljának? .. _
Nem. Fiatal tanítóink - a gyakorlati követeléseket illetőleg épp oly

*) Felhívjuk tisztelt olvasóink figy elmét e szorgalommal kidolgozott czikkre,
a mely a magyar nyelv és irodalom tanításának részleteit behatóan tárgyalja, egyút-

. tal kérjük a t. szaktanárokat, szóljanak ez ügyhöz A magyar nyelv és irodalom
tanítása eddig is egyik legfontosabb tárgy.. volt a tanítóképző oktatásnak, fontos-
ságban és terjedelemben még nyer az által, bogy a közgyűlés határozata és a ki-
küldött albizottság munkálata értelmében a magyar nvelv és irodalom óráinak száma
valósxínűl eg jelentékenyeu szaporittatni fog. Alaposan megvitatandók azon szem-
pontok, a melyek ezen tárgy tanításá ál szem előtt tartandók; mely részekre for-
dítandó' a tőgoud ; milyen legyen a részek elosztása és kidolgozása a négy évfolya-
mon keresztül? Helyes-e a mai felosztás és módszer, vagy azon változtatni kell ?
Reméljük, szaktanáraink lelkesedve fognak munkálni azon, hogy ezen elsőrangú
tárgy minden részlete szabatosan és tanítóképző oktatásunk természetének meg··
feleloleg lesz a tanterv és a későbbi útasítások számára megállapítható. ·Szerk.
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hiányos ismereteket vittek magukkal iskolájukba, a mily gyenge, kap-
kodó határozatlan volt legtöbbjének nyelvtanítása s annak kétes sikere.
Valóban sajátságos, minden felsőbb iskola a maga elődjének leginkább
anyanyelvi tanításával nincs megelégedve; a népiskolát korholja a pol-
gári és középiskola s e kettőt a tanítóképzőintézet. Igen. mert mi még
az alaki s nem pedig a tárgyi képzésre fektetjük a fősúlyt s előttünk
még mindig többbet ér egy nyelvtani szabály pontos tudása, mint
néhány egyszerű gondolat helyes kifejezése és leírása. Mi tanító-
képző tanárok még abban a kűlőnős szerencsében is részesülíínk,
hogy növendékeinket kűlönböző intézetekből nyerjük s így a sokféle
rendszer miatt nemhogy egyikre sem támaszkodhatunk, hanem a hány
annyi szétágazó s ki.i.lönféle formáju tudást kell egymással egy közös
útra terelnünk, s mig az ellentéteket elsimít juk, addig el kell mulasz-
tanunk a tervezett alkotmány fölépítését. Pedig a mi intézetíink a jö-
vőbeli tanító utolsó stácz iója : sőt később még annak utánpótlására sincs
időnk, mit a tanítóképző előbbi éveiben elmulasztottunk. J\fagyar nyelvi
oktatásunkat az idő rövidsége miatt a kapkodás és sietés -, az esz-
közök, alkalmas megfelelő tankönyvek hiánya miatt pedig kétes siker
jellemzi: igyekszünk úgy, a hogy a tanterv - s nem az élet kivána-
tainak eleget tenni; legtöbbször csak jószándékú utasításokat adhatunk,
a jövő Isten dolga. De hát éppen a viszás állapotok megszüntetése van
napirenden a tantervjavaslatok mai időszakában s ez ad egyik-másik
szaktanárnak ösztönt az ügy tisztázására. .

Előre kimondván, hogy mai magyar nyelvi oktatásunk sem nem
elég gyakorlati, sem nem elég sikeres, hanem inkább elméleti és termé-
ketlen, továbbá, hogy a kiszabott anyagból absolute nem engedhetünk,
mert ez legkevesebb, mi egy néptanító utravalóját képezheti: hogya
felvett tananyag helyes feldolgozása mellett növendékcink vérév é vál-
hassék s tulajdonává lehessen, szükségűnk van a heti órák szaporítására
s oly tankőnyvekre, melyekből nem hiányzanak éppen azon ·üélkülöz-
hetetlen részletek, melyek növendékeinknek éppen mint leendő népisko-
lai tanítóknak oly kiváló fontosságúak, s melyekről innen-onnan össze-
szedett, kölcsön kért kézikönyveink oly bölcsen hallgatnak.

. Lássuk; mi a tanítóképző-intézeti magyar nyelvi és irodalmi taní-
tás tárgya, s mik lehetnek azon módok és eszközök, malyekkel taní-
tásunk végczélját elérhetjük vagy legalább megközelíthetjük. Azonban
egy perezre se feledjük, hogyaképzőintézeti növendékben a jövő nem-
zedékek nyelvtanítóját kell tekintenünk, kinek szakképzettségétől vagy
gyarlóságától függ majd ezrek tudása vagy tudatlansága; igy hát a ma-
gyar nyelvnek különös en gyakorlati részéből nem kivánhatunk tőle
elég sokat.

Az összes négy évfolyam eredményének alapja az 1. osztály tan-
anyagában van letéve, mert az olvasás, beszéd, helyesírás s nyelvtan
terén szerzett ismeret azon bázis, a melyre a. következő évfolyamok-
ban. építhetünk s éppen azért, ha ez ismeret bármely részlete hiányos,
a következő években oly 'talajra építünk,' mely az épületet nem birván
meg, az a IV. évfolyam végén bizonyosan összedűl. Ha egyelőre nem is
tekintünk arra, hogyanépiskolai magyar nyelvi oktatás legfőbb részét
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az I. osztály tanyanyaga képezi, tehát növendékünk majdan.rrnint tanító,
ezt a részt érvényesitheti legjobban: csak azt vegyük figyelembe, hogy
írásművek készítéséről nem beszélhetünk annak,' ki a nyelv belső SZE:r-

kezetévei tisztában nincs, vagy hogyan értesstik meg a költői műfajokat
azzal, ki gondolkozni_ nem tud, s mily alapon beszélünk a nyelvújítás-
ról vagy Berzsenyi ódáiról, kinek még mindig a helyesírásbeli járatlan-
ság miatt izzad a homloka? Már pedig az elhibázott vagy lelkiismeretesen
föl nem használt első év után folytonos ismétlő magyarázatokat nem
tarthatunk, mert minden osztálynak ugy ki van mérve a dolga, hogy
abból az előbbi évek mulasztásaért semmit el nem hagyhatunk. Szóval
a karavánnak haladnia kell, akár, van kellő útravalója, akár nincs. Hogy
aztán sok, - az 1. osztályban csekély szorgalmú vagy' lelkiismeretes
növendék mily kínokat áll ki a felsőbb osztályokban előbbi mulasztásai-
ért, s mily haragos szemekkel tekint tanárára. ki az olvasás hely te-
lenségére figyelmezteti vagy helyesírási kérdéseket merészel vele meg-
értetni: azt hiszem, minden kollegám tapasztalatból tudja. En tehát az
I. osztály ismereteit tartom a tanítóképző-intézeti magyar nyelvtanítás
legfontosabb részépek Ez a szakoktatás alaki része, itt tanulja meg
a növendék: hogyan kell beszélni, írni; a későbbi osztályokban pedig
azt, hogy mit olvasson, írjon.

Az alábbiakban szólok tárgyunk főbb részleteiről, azok feldolgo-
zásáról, taukónyveinkről s a szükségesnek gondolt őraszámról. Minden
osztálynál idézem a tanterv szavait s azokhoz fűzöm véleményemet.

1. osztálydcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA" a ) Olvasás. A gé p i e s, értelmes és s z é p o l v a-
sásgyakorlása. A nemzeti ő s m o n d á k, h on is me r-t et ő

leírások, te r m é s z e t i képek, élet- és neveléstani nép-
sze r ű fej t ege t é sek, el be s z élő é sle író k ölt e m én y e k.
A zol vas mán y okt art alm i é s nye 1v ta n i f ej t ege t é se i. «

Növendékeillket tanítsuk meg a gépies, értelmes és szépolvasásra
s egyúttal - természetesen - ismertessük meg azon módokkalés
eszközökkel, melyeknek segítségével a nevezett czélt elérik s jövőben
tanítványaikkal is elérhetik.

~z mind igen szép és helyes, de lelkiismeretes törekvés mellett
is hogyan tudjunk czélt érni? -'Hol vallnak az egyes olvasásnemek
szabályai megírva? Hallom a feleletet: a módszertanban. Igen, de az
I.osztály növendékei módszertant nem tanúlnak satöbbi osztályban
sem; a magyal' nyelv tanára tanítván, hogyan tudja az ott található
keveset is hasznosítani? Sehogy. A nyelvi órán .olvas úgy, a mint tud,
a módszertanból feleli akkor, mikor tárgyalják a kérdést s azzal vége.'
Vagy a nyelvtan tanára arra legyen kárhoztatva, hogy négy év alatt
minden órán utasításokat adjon? Az nem helyes; mar pedig ma így
vagyunk. Oránként beszélünk mindenféle olvasésnól, de rendszeres, ki-
merítő utasításokat .nem nyer' a növendék; még azt sem tudja: mi az
olvasás, mit miért és hogyan kell olvasni? Ezért van, hogy négy éven
átmindig gyötörjük a gépies stb. olvasás magyarázatával; de azért,
mikor végez, még sem- tudja, mily módon tanítsa meg tanítványait
értelmesen olvasni. Azt igen-'jól tudjuk, hogy uövendékeinktől - mert
privát szorgalomra nem nagyon számíthatunk ~ mást nem kivánha-
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tunk, mint a mi kézikönyvekből leczkére föl van hagyva. Ha rtehát
azt akarjuk, hogy az olvasás fokozatain öntudatosan átmenjünk s azokba
őket begyakaroltassuk: okvetlenül szükséges, hogy ami speciális nyelv-
tanunkban kellőképpen legyen tárgyalva az olvasás, annak szabályai,
a figyelemre méltó szempontok. Csak igy nyer alkalmat növeudékünk
e tárgyról bőven olvasni, gondolkozni s magára alkalmazni. A tanár
szóbeli utasitása elröppenő hang, melyet a növendék csak az órán tart
eszében s a következő órán kezdhetjűk ujra. Nézetem az, hogy vala-
honnan meg kell tanítani az olvasás törvényeit. Könyvben kellene azt
oly bőséggel tárgyalni, hogy abból ne csak mint tanuló okuljon, ha-
nem később mint tanító is hasznát vegye. Mert nem oly egyszerű do-
log e kérdés tárgyalása, mint első tekintetre Iátszi]; Sokat lehetne írni
az olvasásról, ha tárgyunkat kimeríteni akarnók. En - mint más ok-
vetetlenűl szükséges esetben is - jegyzetek készitésével segítek ma-
gamon és nővendékeimen. Mások nézeteit is figyelembe véve utasítá-
sokat dolgoztam ki az olvasásról s azokat az első osztályos növendé-
kekkel leíratom s megtanúltatom. Utasításaim főbb pontjai, melyekről
szólok: az olvasás fontossága és haszna, az olvasás főeszköze: a hang
(mély, közép, magos), a lélekzés, testtartás, a szók- és mondatok han-
goztatása, hangos és néma-, gépies, értelmes és szép olvasás, a hang
változása az írás- és hangulat jelek s az érzelmek különbözése sze-
rint, a próza és vers olvasása, a hasznos olvasás. Kűlőnősen hangsú-
lyozva van többek közt a vers olvasás módja. Ki van fejtve, hogy a
versekben is az értelmet tüntetjük fel oly hangsúlyozással s szünettar-
tással, mint a prózai műveknél. Ugyanis nem szabad a sorok végén
megállni, illetőleg a hanggal leszállni, ha ott pont nincs, valamint a
verssorok összecsengését feltünően éreztetni. A költeményekből is mon-
datokat olvasunk, nem pedig értelmetlen sorokat. Ha írásjel nincs a
verssor végén, azt rögtön, szünettartás nélkűl kell a következővel össze-
kötni, ha pedig írás- vagy hangulat jel van, annak itt is éppen oly ér-
téke, jelentése van, mint a prózában s úgy kell hozzá alkalmazkodni,
mint ott.

Kár tehát,. hogy oly kézikönyvünk nincs, mely mellékesen e
kérdéssel is foglalkoznék, mert sokkal több eredményt érhetnénk el
s vége lenne ama szégyenteljes állapotnak, hogy növendékeink 60-800f0-a
közönséges értelemben nemcsak szépen, de jól se tud olvasni, beszélni
vagy épen szavalni. Hogyan kivánhatjuk aztán tőlük, mint tanítóktói,
hogy olyat tanítsanak, mihez nem értenek? Kűlönben megjegyzem, hogy
az I. osztályban teljesen elégségesnek tartom a hangsúlyos, értelmes
olvasás elsajátítását, tekintettel azon olvasmányok-egyszerűségére, me-
lyeket az első évben tárgyalhatunk. Ha ennyit biztosan elértünk, majd
haladhatunk könnyen tovább a szép olvasásig a II., Ill. osztályban.

Kötelességünk továbbá az olvasmányokat tar tal m i és nye 1v-
tan i tekintetben tárgyalni. Tesszük is hűségesen. Elmondjuk s el is
monda:tjuk az olvasmány tárgyát s megmagyarázzuk miuden ízében. En-
nél nincs baj, de a tárgyi mellett ott settenkedik a nyelvtani elem-
zés. Itt a bökkenő, mert legtöbb növendék tud beszélni a nyelvtani ala-
-kokről, dé azokat fölismerni, 'neki kegyetlen munka. Mert, hogy elemezni
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nem tudnak tanítványaink, bizonyos. Ennek pedig egyik oka, hogy ott-
hon nem gyakorolják magukat az elemezésben, mert nincs hozzá ve-
zérfonaluk. Nyelvtanaink e tekintetben szűk szavúak s nem utasítják
a tanítványt, hogy mily sorrendet kövessen az elemzésben, mily kér-
désre felel meg egyik-másik mondat- és beszédrész, miről (jelentés, kő-
tőszó stb.) lehet felismerni a mellékmondatot, mellérendelt mondatok sza-
kaszait, s nem adnak elemzési példákat. Ennek tulajdonítom, hogy az
elemzés mai eljárásunk szerint nagy fáradsággal jár tanárra és tanu-
lóra egyaránt s az eredmény csekély. Ha azonban a növendék a szó-
beli tanácson kívűl a könyvében részletes utasításokat találna, könnyeb-
ben és hamarább ráadná fejét a magán próbálgatásra. , ....

A mondatnak helyes elemzésénét kedvező alkalom nyílik az OA

eltárgyalt nyelvtények ismétlésére csal{ azért is, hogy azok annál mé-
lyebben bevésődjenek az emlékezetbe. Nálam minden órára föl van hagyva
az eltanúlt nyelvtani rész, mert ellenkező esetben elemezni lehetetlen-
ség. Az L osztály tananyaga ugyanis szerves egészet képez és minden
órán tudni, ismerni kell a mondat- és beszédrészeket, azoknak el-
tanúlt használatat, származását, ragozását, mert ez adja meg a
folytonos gyakorlás alapját. Már pedig, ha a nyelvtani rész s az ez-
zel összekötött olvasás csak tanultatnak. de jól be nem gyakoroltat-
nak, testté, vérré nem válnak : az első évelveszettnek mondható.

Az elemezésre vonatkozólag is leíratom növendékeimmel azt, mi
haladásukat, önképzésűket megkönnyítheti. Mutatóul álljon itt az alá-
rendelt moadatok elemzése. Ennél a következő kérdésekre felelünk:dcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
a ) Alakjára nézve milyen mondat? b ) Melyik az első, melyik a másik
mondat? c ) Milyen viszonyban áll a két mondat egymással? d ) Me-
lyik a fő-, melyik a mellékmondat? e ) Jelentésére nézve milyen mel-
Iékmondat ?TSRQPONMLKJIHGFEDCBAfJ Hogyan bizonyít juk be? g ) Helyzetére nézve milyen
mellék-mondat? h j Mily mondatrészek varinak az egyikben és másik-
ban?onmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAí) Mily beszédrészek, szófajok, vannak a két. mondatban.

A növendéknek ezen már megállapított kérdésekre felelve kell a
mondatokat elemezni úgy, mint a jegyzetben e kérdéseket követő s rész-
letesen kidolgozott példáról láthatják.

; ;b .) Asz ó bel i elő adá s g y a k o rl ása v é get t ver sek
és prózai darabok gondos betanulása és elszavalása;
úgy s z i n t é n gyakorlása az olvasmányok tartalmának
rög t önz ö t tel mon dá s á ban. "

A ki értelemmel olvas, megszerezte az alapot arra, hogy jól és
helyesen be sz éln i tudjon. A beszélő-képesség kiművelésének alapját
az olvasásban szerzett gyakorlottság képezi. A nyelvtanban és olvasás
kőzben megismerkedünk a szék és mondatok szerkezetével, alakulásá-
val, változásaival, azok hangsúlyozásával, kiejtésévei s a gondolatok
összekapcsolásával. Ezen ismeretünknek az élőbeszédben való alkal-
mazásával sajátíthatjuk el az irodalmi nyelv szerinti beszélőképességet.
Azonban az olvasás és beszéd közötti átmenetet az olvasottak meg-
tanulása s elmondása képezi.

A megtanult prózai művek elmondását szóbeli vagy sza bad el ő-
adá sna k, a költői művekét pedig sza val á sna k nevezzük. Az



előadás ezen két faja nem csak a helyes beszélőképesség, hanem az
ért ele m é s kedélyképzés szempontjából is nagyon fontos. Ha a
növendék valamit elő akar adni, először figyelemmel nehányszor el-
olvassa, sorba veszi a mondatokat, igyekszik egyiket a másik után s
igy az egész darabot megérteni. Ezáltal nemcsak egészen uj tárgygyal,
hanem esetleg addig nem ismert szép kifejezésekkel ismerkedik meg,
szókészletét bővítendő, azokat megtanúlja s később beszédében és fo-
galmazásában alkalmazza. Megfigyeli a mondatok szerkezetét, a gon-
dolatok összekapcsolását, az író által elhallgatott részeket oda gon-
dolja; a kifejezett dolgokról következtet, a tárgy at elképzeli, a felől
itél s midőn az olvasmányt Ízről-ízre áttanulmányozta, valóságos lélek-
tani miveletet végzett; ha pedig az egészet megtanúlja, emlékező te-
hetségét fejleszti. Erkölcsi és kedélyvilágunk fejlettségi foka azon
törekvéstől fiigg, melylyel magunkat neveljük. Az érzelmek képezvén
kedélyvilágnnk elemeit, azoknak fejlesztése s megszilárdítása tesz fo-
gékonynyá az igaz, jó, és szép iránt. Ha azonban magunkban a ne-
mesebb érzelmeket gyakran föl nem keltjük, nem vernek bennünk erős
gyökeret. Szép és nemes érzelmeket pedig a jeles irók s költők ha-
sonló érzelmei keltenek Az ifjú az Írótól megtanúl vallásos buzgóság-
gal fordúlni Istenhez, rajongva csüngeni a természet szépségein, kiolt-
hatatlanul szeretni hazáját, magasztalni a családi élet boldogságát,
elismerni az érdemet, elitélni . a bűnt, megvetni a gonoszt s örűlni az
igazság diadalra jutásának. Ez érzelmek az ifjú lelkében észrevétlenűl
meggyökereznek, uralni fogják lényét és kormányozni tetteit.

A gondosan kiválasztott olvasmánydarabok és versek gyakori ol-
vasgatása, megtanulása s előadása tehát nemcsak előkészít a helyes
beszédre, hanem gyarapítja ismereteinket, feléleszti értelmünket, miveli
kedélyünket s fokozza aesthetikai ízlésünket. Hogy ezen szép ered-
ményt a növendék elérje, nagy gonddal és szorgalommal végeztessiik
ezen átmenetet, mely az olvasásról a beszédre vezet, vagyis lelkiisme-
retesen gyakoroljuk az olvasmányok és költemények megtanulásában
s előadásában.

Ugy a prózai, mint a költői darabok megtanulásánál bizonyos
módozatok és sorrend szerint kell eljárni, hogy azokat a növendék
teljesen megértse s minden Ízében fölfogja. A prózai olvasmányok a
részek értelmi rendje szerint tanulandók meg. Igyekezzék a növendék
ezen részeket, megfelelő kifejezéseket használván, saját maga által
szerkesztett moudatokban előadni. Kivánatos mindenesetre, hogy a
szebb .és fontosabb kifejezéseket az olvásmányból vigye át előadásába.
Minél nagyobb 'készséget szerez az ily szabad előadásban, annál jobban
s szebben fogja magát kifejezni később beszédében. .

A verseket (és prózai remekműveket, szerk.) azonban s z ó ról
s z ó r a, hibátlanul kell megtanúini, beemlézni. Ha a költeményt értel-
meztük, elemeztűk s az értelmes és szép olvasás kivánalmaira való
kűlőnös figyelemmel tanítványunk magtanúlta, következik annak elő-
adása, elszavalása. A szavalásnál még jobban törekedjék az értelmi és
aesthetikai kellékek szem előtt tartására, mint a szépolvasásnál. Azon-
ban az élénkség és hűség czéljából nem szabad aszavalónak színész-
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nek lenni. A szanesz alakit, a szavaló előad. A szavaló teljesen az író,
költő érzelmeinek hatása alatt áll; nem saját, hanem egy más személy
-nevében beszél.

Az elemi iskolában is megkivánható, hogy a gyermek értelme-
sen hangsúlyozva és természetes modorban mondja el a költeményt;
a leendő tanítónak pedig öntudatosan kell ezen irányú képességének
kifejlesztésére törekedni. A tanítónak, mivel feladata, hogy ki:ilönböző
korú, értelmű s tehetségű növendéket tanítson kíílönböző költői fajhoz
tartozó versek elszavalására, mindenesetre kötelessége e téren minél
több oldalú jártasságra szert tenni, nemcsak mint növendékei oktatójá-
nak, hanem mint a társadalom s közélet egyik szereplő tagjának is. A
mily természetes módon élénken s a tartalomhoz híven szaval ő, így
fognak szavalni tanítványai is. A tanítónak jó szavalónak és jó szónok-
nak kell lennie.

A beszélőképesség gyakorlásában s az irodalmi nyelv elsajátí-
tásában tartsnk· szem előtt a népiskola igényeit és éppen oly mód-
szerrel vezessük növendékünket a szabatos beszédre s oly pedautériá-
val járjunk el vele szemben, mint egy 6-7 éves gyermekkel; mert 1.
oszt. tanítványaink kényelemszeretetből, restségből gyakran rosszabbúl
beszélnek, mint amazok. Oket is tanítsuk először gondolkozni, szem-
lélet által tapasztalatokat gyűjteni s azokat szó- és mondattanilag he-
lyesen kifejezni. Az olvasottak tartalmának saját szavaikkali való el-
mondásánál tiszta és természetes hangsúlyozást kivánjunk, mi az előző
években tanult vagy legalábbb föltételezett nyelvi ismeretek alapján
az első évben sem lehet teljesíthetetlen.dcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

; ; c ) Nyelvtan. Rendszeres nyelvtan m o n d a t t a nonmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi
a 1a pon." Szükséges, hogy növendékeinket közlési és megértési képes-
ségükben a nyelv törvényeinek ismerete vezesse; hogy beszédűkben és
irásukban a nyelvtani biztos ismereteken alapuló nyelvérzék s nyelv-
tudat legyen azon vezérfonal, mely ebbeli képzésüknek szilárd alapot
ad. lYIinthogy a nyelvtan tudása képezi éltető elemét az olvasás, sza-
bad előadás és fogalmazás tudásának, különös gonddal tárjuk fel nő-
vendékeink előtt a magyar nyelv kincsben gazdag tárházát azért, hogy
tudja és megszeresse. Erre legalkmasabb a szemléleten alapuló mód-
szer, mely később mintául szolgálhasson a növendéknek tanító-korá-
ban is. Ugyanezért a nyelvtan tanítása a nyelvtényekből indnljon ki az
olvasmányok. mondatok - s nem egyes szók - tárgyalása, elemzése
alkalmával. Főgond forditaadó a mondatok elemeztetésére úgy, hogy az
olvasott s a növendékek által helyesen szerkesztett mondatokban elő-
forduló mondat- és beszédrészek szolgáljanak a levonandó szabályok
forrásáúl. Az 1. osztály anyaga a teljes nyelvtan, tehát: a rnondat és
beszédrészek, ezek tiszte és alkalmazása a mondatokban összekötve a
név- és igeragozással, szóképzéssel, szóösszetétellel ; továbbá szóegyez-
tetés, szóvonzat ; a mondat fajai s azok szerkesztése, a rokon értelmű s
ellentétes jelentésű szavak értelmezése, használata, a nyelv mint egész,
szójárások folytonos tekintettel a helyesírásra, továbbá a helyesírás sza-
bályai összegyűjtve külön fejezetben stb. Mindez pedig állandóan 01-
vasmánytárgyalással kapcsolatban végzendő. Sajnos, a tanítóképzők
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czéljának teljesen megfelelő nyelvtanunk mncs és mondhatom, nagyon
érezzük annak hiányát. A mi nyelvtanunknak magában kellene fog-
lalni mindazt, a mit a tanterv az 1. osztályban tanítani, gyakorolni s M-
sajátíttatni követel, az pedig egyik kézikönyvünkben sincs meg. Még
legalkalmasabbnak tartom Király Pál nyelvtanátonmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(1. és II rész).dcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

) ) e l ) }i'ogalmazás. Utánzó és önálló kisebb fogal-
m a z v á n y o k kés z í t é s e, egy sze r ll. 1e írá sok, e 1b esz é1é-
sek és levelek."

A nyelvtan és helyesírás tanításának végső czélja, hogy a nö-
vendék gondolatait nyelvünk törvényei szerint helyesen s összefüggően
írja le, illetőleg fogalmazni és írásművet készíteni tudjon. Iskolai éle-
tíink egyik fontos feladata arra képesíteni a tanulót, hogy ide vágó
ismeretei alapján a fogalmazásban kellő jártasságot szerezzen, az ér-
zéki és elvont tárgyak fölötti gondolatait magyaros szó- és mondat-
szerkezettel irásban kifejezhesse.

Ha szűkséges ez minden mívelt emberre nézve, nélkülözheti-e az,
ki pár év múlva egy növendéksereget fog fogalmazásra oktatni? Bi-
nyára nem! S mégis az tapasztaljuk, hogyaképzőintézeti növendékek
tekintélyes többsége sem helyesen írni, sem fogalmazni nem tud. Ez
a visszás állapot részben azon lelkiismeretlen hibás felfogásból származik,
mely szerint a tanuló csak köteles leczkének tekinti a helyesírás megtanu-
Iását, nem pedig oly személye s jövője iránti kötelességnek, melynek ide-
jében való hit teljesítése nélkül tanítói képzettsége hiányos, műkődése
pedig sikertelen maradt. Pedig a magyar nyelvet ízről-ízre ismerni,
gondolatait ezen nyelv természetének s szabályainak megfelelően ki-
fejezni, magyarúl helyesen, kifogástalanúl írni s azt növendékeinek is
megtanít ani : első és legkisebb követelés, melylyel a haza minden egyes
tanítójával szemben fölléphet. A tanároknak oda kell hatni, hogy az
ifjúság többsége eddigi közönyévei fölhagyjon s lelkiismereti dolgot
csináljon e kérdésből. Azonban nem ez a csekélyeredménynek egyedüli
oka, hanem az is, hogy hiányosak kézikönyveink s az írásbeli dolgo-
zatok külsejére s belső szerkesztésére vonatkozólag oktatást, útmutatást
nem adnak. Kivánatos, hogy a növendék gondolkozni s helyesen
beszélni tudjon; a mondatszerkesztés szabályait ismerje; a szók szár-
mazását, leírását értse; az írás- és hangulat jelek használatát tudja s
ezek ellen vetvén, a hibákat azonnal észrevegye, melyekre huzamos,
lelkiismeretes gyakorlás képesít. Mindezek mellé még az írásbeli dolo
gazatok elkészítésének módját kellene tanúlnia.

Az irásbeli dolgozatok í<!készítésénél kiváló gond fordítandó úgy
a kíilső (alaki), mint a belső r ar a rm részre, mert egy ily dolgozat
az illető jó izléséröl, gondosságáról, értelmi színvonaláról s különösen
nyelvtani ismereteiről tanúskodik. Legfőbb kötelessége a tanárnak
szigorúan eljárni a dolgozatok készíttetésénél s utasításai nak pontos ér-
vényesítését megkövetelni. Ji;n 20 pontból álló utasítást iratok le nö-
vendékeimmel, hogy minden dolgozat leírásánál legyen mihez alkal-
mazkodniok; szó van ezekbeu a napló, toll, tinta, fogalmazás, letisztá-
zás, az írás, sorok, szók távolsága, a betűk nagysága, írás- és hangu-
latjelek fölrakása, szók és mondatrészek helyes leírása, rövidítések,
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kihuzásoK és törlések, a dolgozat vegignezese, javítása minőségéről,
módjáról. Tisztátalan, összegyűrt, gondatlanúl írott vagy tartalmatlan
dolgozatot nem fogadok el, vagy egészen újra iratom. A dolgozatokat
figyelemmel végignézem, a hibákat aláhúzom, a naplók kiosztásakor az
osztály előtt fölemlítem s a dolgozat után kijavítva köteles mindenki
a hibás szókat, esetleg mondatokat leírni. A dolgozatokból éppen úgy
kapnak osztályzatot, mint a feleletekből s ezen iigy éppen úgy ta-
nári gyűlés elé kerűl, mint bármely más mulasztás.

Növendékeini két, illetőleg háromféle dolgozatot készítenek. Egy
kis fíizetbe óráról-órára otthon 3-4 példát irnak a nyelvtanból föl-
hagyott szabályokra, hogy ne csak a tárgyalás alkalmával gondoljanak
példákat, hanem tanulás közben is gondolkozzanak felőle. Ezen fűze-
tecskéket minden órára fölhozzák s 10-15-be bele tekintek, Vajjon
mindenki irt-e példát. esetleg fölolvastatok nehányat egyikkel-másik-
kal. Ezen kívűl írnak kűlön naplokba havonként egy iskolai és egy
házi dolgozatot. Az előre megbeszélt anyag kifejtésére és elrendezé-
sére vonatkozólag, minthogy az irály- és szerkesztéstan a II. osztály-
ban fordúl elő, csak szóbeli utasításokat kapnak; az a fődolog, hogy
minél többet írjanak. Irnak másolatot, tárgyismétlést, olvasmányt em-
lékezetből, kivonatot, elbeszélés után, összehasonlítást, költemény átala-
kítást, leírást, elbeszélést, mesét, visszaemlékezést, ismertetést stb.
fokozatosan könynyebb és nehezebb tárgyról. A tárgyalt olvasmányok
példái, jó előkészítés, gondos kijavítás s következetes szigorú eljárás
után tapasztalható törekvő növendékeinknél a haladás .

. Különben az olvasásban, szabad előadásban, nyelvtan-, s fogalmazás"
ban feltűntetett eredmény s az elemzésben szerzett gyakorlottság együt:'
véve adják azon osztályzatot, melylyel a növendék vagy átlép a
felsőbb osztályba, vagy visszamarad. .

Ezek képeznek az 1. osztály ismeretanyagát. Látszik, elég ter-
jedelmés annyira, hogy közepes eredmény mellett is igénybe veszi
tanár és tanuló kitartó szorgalmát. J!;ppen az anyag sokasága s terje-
delme követeli, hogy adassék meg a szűkséges eszköz: k é zi kö n y v
é s idő, melyek nélkül czélt nem érhetűnk. A kézikönytől megkiván-
juk, hogy tárgyát mondattani, kifejtő alapon merítse ki ugy, hogy a
növendéknek később mint tanítónak is vezérfonala lehessen; adjon az
olvasásra, szabad előadásra. szavalásra, helyesírásra, fogalmazásra és
irásbeli dolgozatok készítésére részletes utasításokat, szabályokat s
általában ölelje fel mindazt, mire ezen tanítási fokon a növendéknek a ~.•'
tanár magyarázatain kívűl okvetetlenűl szüksége van s ezen anyagbólihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.t

majd mint tanítónak is szüksége leend. A nyelvtani szabályok oly
prózai és verses olvasmányokon szemléltessenek, melyek egyúttal szó-
beli előadásra is alkalmasak s a tanulők érettségi fokának megfelelők
Igy külön olvasókönyvre az 1. osztályban szükségünk nem lesz.

Az időre vonatkozólag óhajtom, hogy az 1. osztály heti óraszáma
emeltessék föl 3-ról 4-re. Ebből 2 jut a nyelvtanra és elemzésre, 1
kizárólag olvasmány tárgyalásra s annak szabad előadására, 1 pedig
elemezésre s minden második héten iskolai dolgozat készítésére. Ezen
kívűl készítendő havonként egy házidolgozat.
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II. OsztálydcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA" a ) Olvasás. A gépies, értelmes és szép
o 1vas á s gyak o rl ása. O1vas mán y ok: 1e író, el be s z élő
é s ért eke z ő pr ó z a, úgy sz int éne 1be s z élő é sle író k ö1-
temények. Az olvasmányok nyelvtani és m űonmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAf aj i fej-
te get é s e.

A II. osztály tanyanyaga és annak terjedelme megengedi, sőt
megköveteli, hogy szerves összefüggés czéljából az 1. osztályban ta-
nultakat olvasmáuy-tárgyalás alapján október közepéig elismételjük. Az
olvasás gyakorlása mellett szabályai is felfrissítendők és az olvasási
készség különösen a prózai daraboknál a szépolvasás elsajátításáig
tovább fejlesztendő. Ha az értelmes olvasás az előző évben kellően
érvényre jutatt, itt 'az alkalom a tulajdonképeni szépolvasás megértésére
és elsajátítására. Az irály fajai s a különféle prózai írásművek ismer-
tetése határozzák meg az olvasmányok kiválasztását, sőt a szeniléleti
oktatás elveinek alkalmazása ezen a fokon tünteti föl fokozott mér-
tékben az olvasmányok tárgyalásának, fejtegétésének s mondhatjuk,

- tanulmányozás ának értékét. Az olvasmány most már nemcsak úgy áll
előttünk, mint a nyelvtani alakok csoportja, hanem mint önálló egész.
mint egy műfaj, s mint egy magasabb szempont szerint részletezendő
alkotás. Mily sok alkalom az író gondolatmenetébe, szellemi világába,
s a prózai írásművek szerkezetébe bepillantani! Az olvasás öntuda-
tossá, -ismeretterjesztővé, fejlesztő eszközzé ezen osztályban lesz i pró-
bára teszi a növendék előző nyelvi, bonczoló s alkotó képességét.

Az irálytani természetes sorrendben kiválasztott prózai darabok
olvastatása a gépies és értelmes olvasás biztosságávál a szépolvasás
igényeit elégítse ki, egyúttal pedig példáúl szolgáljanak a tulajdonké-
peni elméleti rész megértésére,' sőt e czélból szabályoztassék a magán
olvasás iránya és ez hasznosíttassék az iskolai tárgyalás" haladás ja-
vára. Ez osztály növendékei már magasabb szempontok által vezéreltetve
olvassanak iskolában és azon kívűl i keressék az irály fokozatait,
tanulják megkölünböztetni az írásművek részeit, vegyenek példát az
író felfogásáról, összeállításának s kidolgozásának módjáról. Igen sok
fi:igg a tanár buzgalmátói, egyéniségétől, ki lelkiismeretes törekvésé-
vei úgy vezetheti az olvasást, hogy az ne a múlt éviek unalmas is-
métléseűl, hanem a további haladás elengedhetetlen föltételéül tekin-
tessék.

JI b ) Asz ó bel i elő adá s g y a k o rl ása min t a z 1. o s z-
t á ly ban. ~ A prózai műfajok s az elbeszélő és leíró költemények ele-
meztetése és tárgyalása valamint az olvasásnak úgy az előadásnak is
fejlődő tökéletességet és sokoldahí.ságot kölcsönöz. A kötetlen darabok-
nál a tárgy, érzelem s előadás különbségei nem csak az olvasás, ha-
nem a szóbeli előadás, szavalás terén is több körültekintésre, öntudatos
cselekvésre s az előadás különféle módjainak elsajátítására ösztönzik
a növendéket, mert a változatosság élénkebb érdeklődest és fokozott szor-
galmat teremt. A szabad előadásban tehát nagyobb gyakorlottságra,
hogy ne mondjam, önállóságra kell szert tenni s itt érvényesíteni mind-
azt, mit a szépolvasásnál említettünk. A leírás, elbeszélés, értekezés, to-
vábbá a szónoki művek sajátossága megköveteli a neki megfelelő han-
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got s előadás módot. Ha pedig az egyszerűbb költemények tárgyalásá-
nál, mint az 1. osztályban, tartalomban az alkotó részekre, a ki.iJalaknál
pedig nem a verssorokra (rímekre), hanem az általuk képezett monda-
tokra és az ezekben kifejezett érzelmekre fordítjuk a főgondot, a szava-
lást értelmessé, öntudatossá tesszük. Az előbbi évben elért eredménynek
hatványozva kell jelentkeznie. Az olvastatás mindkét nemű darabjainal
igyekezzünk növendékeink előadó képességét állandóan gyakorolni és
fejleszteni.dcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

" e ) Stilisztika. A fogalmazás elmélete kapcsolat-
b a nap o Igá rionmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAű gyi r att ann al."

Ezen osztály elméleti ismeretkörét az irálytan, szerkesztéstan s
a rhetorika öleli fel. Feladatunk mindhárom rész elméletét, szabályait
prőzai és verses példáken bemutatva növendékeinkkel nemcsak meg-
ismertetni, hanem az általuk készített Írásműveken gyakorlatilag is
érvényesíteni. Főelvünk legyen a szemléltetés. Mindjárt az első órán
mily szembetűnően lehet az irálynak kiilönféleségeit érthetővé tenni
pl. Hunfalvy J-. "A magyar alföldi puszta" s b. Eötvös J. "A ma-
gyar róna" czimű olvasmányával. Az egyszerü irály tulajdonságai s
az érzelmes irály sajátságai szintén olvasmányokon muta-tandók meg.
A szerkesztéstan s különösen a rhetorika tanítása is szemléltetés nér
kűl üres és' ingadozó marad. A szerkesztéstanban a vázlatkészítés,
összeállítás nagyobb gondot igényel nemcsak elméleti, hanem fogal-
mazási szempontból is. Az irodalmi műfajok s polgári ügyiratek is-
mertetése máskép nem is képzelhető, mint a megfelelő irás művek elő-
leges tárgyalása s az ügyiratok rögtöni utánzása alapján. Minél bő-
vebben és alaposabban ismerkednek meg tanulóink ezen évben az egyes
műfajok, továbbá az ügy- és okiratok szerkezetévei, kellékeivel, s mi-
nél több példát készítenek az eltanúlt elméleti részekre, annál könnyebb é
válik nekik azoknak fölismerése, "megértése s hasonlók szerkesztése.

; ; e l ) Jj'ogalmazás. Utánzó és önálló fogalmazványok
kés z í t é s eas ti lis z tik asz a bál Yain akt u dat o sal kal m a-
z á s á val, o 1vas mán y o k kivon a to z ása é s ki d o1go z and ó
váz 1a tok kés z í t é s e."

Az irásbeli dolgozatok készítése párhuzamosan kisérje az elméleti
részt. Az értelmes és érzelmes irály sajátságai, a szerkesztés szabályai
a műfajok fokozatos elkészítésével menjenek át a gyakorlatba. Ha a
növendék minden irásmű kidolgozásánál helyes vázlatot készít, kidom-
borítja az alkotó részeket, alkalmazza a megfelelő irályt s elég gon-
dolata van a tárgy kimeritésére : czélunkat elértük. Kíílönös gonddal
készítendök az ügyiratok is. A levél, folyamodvány s jegyzőkönyv
kiállításánál pedánsak legyünk a kíilső kellékek megtartását illetőleg,
mert ezek azon írásművek, melyek a társadalmi érintkezés fontos esz-
közét képezik. Ezeknél a kíilső alak sokszor döntöbb a tartalomnál ;
igy a folyamodvány hiányos és helytelen kiállítása az életben komoly
következményeket vonhat maga után. Az okiratokat szintén példákban
ismertetvén, a törvényes formákhoz való alkalmazkodás elengedhetet-
len követelmény. Minthogy az ügy- és okirattan reális tudomány,
soha se teveszszük szem elől az élet követeléseit, nehogy a gyakorlat



490

lépten-nyomon ellent mondván tudásunknak. az iskolai oktatás tekin-
télyét csökkentsük. Továbbá hassunk oda, hogy az elmélet minden
fogalmazási gyakorlatnál szigorúan érvényesüljőn s a tanúlt szabályok
és irányelvek ne menjenek leczkeszámba, hanem az írásművek készí-
tésénél mindig legyenek segítségünkre. A szabályt érvényesítsük min-
den egyes alkalommal s igya gyakorlat ölelkezvén az elmélettel:
számíthatunk arra, hogy az irálytani elméleti részletek kellően begya-
korltatnak s a növendék vérévé válnak. Mihelyt a növendék nem al-
kalmazza pl. a szerkesztés szabályait, a ráfordított idő nemcsak erre
az évre, hanem a jövőre is elveszett. - Szükséges meghatároznunk .
azt is, mily sorrendet kövessünk a fogalmazásban, hogy kellő gyakor-
lottságra tegyünk szert ; mert nem mindegy, mily fokozaton visszük
tanitványainkat a nehezebb írásművek kidolgozására; egyúttal itt az
alkalom az utánzás, kivonat, s egyéb dolgozatok fogalmát, készítés-
módját megismertetni. Ez szintén egy ktilőn fejezetét kell hogy ké-
pezze a mi irálytanunknak.

Az értelmes. és szépolvasásban, továbbá a szabad előadásban
való gyakorlás, a stilisztika elmélete s az írásbeli dolgozatok készí-
tésében fejlettebb képesség megszerzésére ezen osztály részére is heti
4 óra szükséges: ebből kettő a stilisztikára, kettő pedig az olvasás-
tárgyalásra és a többire fordítandó.onmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Ill. osztálydcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA. ; a J Olvasás. A k ű l ö n f é l e költői m ű-

fajok legjelesebb példáinak olvasásaprózaidarabok-
kal v á 1t o gat v a. Ele m z é s.~

Az osztály elméleti ismeretanyaga határozza meg az olvasás tár-
gyát is. Minthogy a llI. osztály a kdltői műfajok megismerésével fog-
Ialkozik, olvasmányait is azon körből veszi. Ott már nem elégséges
csupán az értelmes olvasás kivánalmainak eleget tenni, hanem a vers-
fajok méreteihez s alaphangulatahoz is alkalmazkodni kell. Az olvasás
módját most már főképpen a ínűfaj természete határozza meg s ezt fel-
fogni és szem előtt tartani az olvasónak kötelessége; mert valamint
más-más hangon fejezzük ki a kíílöníéle érzelmeket, éppen úgy az egymás-
tól eltérő költeményeket is kűlönböző alaphangon kell olvasni. Az elegiát
nem olvashatjuk oly hangon, mint a mesét, viszont más hang szűksé-
ges a lírai, mint a drámai műhöz. Ezzel előre legyen tisztában az olvasó;
válaszsza meg a vers sajátságainak megfelelő alaphangot, találja el a
jellemző hanghordozást, hogy jól olvashasson. Tudnia kell pl., hogy
a dal hangja egyszerű természetes érzelmek hangja, szelid mérsékelt,
nyugalmas, csendes, az ó d á é pedig erőteljes, nyomatékos, bátor, lel-
kesűlt, meleg, emelkedő, sokszor keserűen kifakadó, kemény, ostromló,
ritkán nyugalmas, derült. Az ódaolvasó erős érzelmekkel, fogékony
szívvel s terjedelmes, hajlékony hanggal bírjon.*) ,

Az olvasmányok elemzése nemcsak nyelvtani, hanem verstani
alapon is történik. Az ütemek és verslábak, továbbá a rímelhelyezés s
verszakok szerkezetén kívűl kifejezett érzelmek s általában a tartalom,
végűl pedig a nyelvtani alakok fölismerése a főczél. A tárgyalá~ is-

*) L. Szász K. versszavalás.
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merje meg növendékünk az illető költői műfaj összes kellékeit, sujátlagos
vonásait s idő maradjon a kötött beszéd irályának méltatására s a
költőknek a szokottól eltérő mondatszerkesztésének föltüntetésére
(rövidség stb.)dcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

» b ) Asz ó bel i elő adá s g y a kor 1ása v é get t rem e-
kebb költemények s kisebb szónoki monmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAű v e k betanu-
l ása é s e l sz av al ása.TSRQPONMLKJIHGFEDCBAU

A versek gondos és részletes tárgyalása s helyes olvasása nél-
kűl azok megkívánható elszavalása teljesen lehetetlen. Az előbbiek vezet-
nek annak átértésére s ezután- következik a megfelelő előadás. Ezen a
fokon is érzékeny hiánya szavalás szabályainak nélkülözése, pedig a
testtartástói kezdve a legmagasabb érzelem kifejezéseig mily sok apró
és fontos részletet kellene jól ismerni! Költemények és szónoki művek sza-
bad előadásánál volna helye a növendék jövőbeli hivatalos és társa-
dalmi helyzetét tekintve, az előadó képességet magas fokra emelni:
ele igy? haladunk, míg lehet s kínlódunk, egymást emésztjük. Időnk
sincs arra, hogy az olvasásnál, szavalásnál hasznos és tüzetes gyakor- X
lás által lehetnénk segítségére növendékel.l1Knek.Ily rövid idő csak az
elméleti részre elégséges s az olvasás és szavalás fejlesztéseért az ismét-
!,éseknél tehetünk valamit, de az sem oly rendszeres, miut a kérdés
komolysaga megkivánná. A mai szűk, két órás viszonyok között e téren
visszaesünk oda, hol a II. osztályban elhagytuk, sőt még azt vesz-
szük észre, hogy hátra s nem előre megyünk. Pedig az egyes műfajok
megismerése okvetetlenűl követeli, hogyaremekebb példákat könyv-
nélküli betanulásra fölhagy juk. E czélból annyi költeményt kell meg-
tanultatni, hogy 1-2 jellemzőbb verset elszavaini is tudjanak tanít-
ványaink. Furcsa dolog lenne az, ha elmondanák a románcz tárgyát, kel-
lékeit s példát nem mondanának. l!,;venként 35-40 költeményt múl-
hatatlanúl kell szavaltatnunk már csak azért is, hogy előkelőbb íróink
szebb alkotásait előadni tudják.

" e ) A ver SO, k ölt. ész e t- é s szó n o k l att anI é II Ye g.e."
Az elméleti részszel szoros összefüggésben levő olvasókönyv segé-

lyével az egész tananyag szemléletileg dolgozaridő feL Azért a tan-
könyv oly beosztású legyen, hogy az egyes költői műfajok remekebb
példái megelőzzék az elméletet. A II. osztályban szó volt röviden a köl-
tői irályról, itt a verstan classicus példák alapján teljes egészben adandó
s hasonló darabok keresésére a növendékek rászorítandók. Részletesen a
hangsúlyos verselés, míg az időmértékből kiválóan a distichon tárgya-
landó. A költészettan tanításánál az egyes fajok ismertetése, kellékei s
tör t éne 1m i fej 1ő d é s e nagyobb figyelmet érdemelne, illetőleg
bővebben lenne kifejtendő, mint mostani kölcsön vett kézikönyveink írói
teszik. Mirrden elméleti részt előzzön meg 5-6, esetleg 10-12 remek
példa, melyek úgy a műfaj mégismerésére, mint elszavalásra alkalma-
sak legyenek. Minden órára egy szavalati darab is fölhagyandó, ismét-
léskor más példa más írótól, hogy ne e sa k a m liJta jok kal, han em
az írókkal is megismerkedhessenek t'~övendékek.

A szónoklattant oly terjedelemben kellene előadni, hogya növen-
dékek a szónoki művek szerkezetévei, előadásmódjával, fajaival s ismer-
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tebb szónokainkkal röviden s legszükségesebb mértékben megismerked-
hessenek. Ugya Névy-féle hosszadalmas, mint a Gynlay-féle igen rövid
tárgyalás nem felel meg a mi czélunknak, Példák az ujabbkori egy-
házi és világi szónokok műveiből veendőkdcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

; ; e l ) Fog alm a z á s. L e írá sok, e l b esz é 1é sek é s é rt e-
kez é sek váz 1a tos ani s k ido l g o z v a. Ver s e s é s szó n oki
kis é r I e t e k."

Mig a II. osztály írásbeli dolgozatai az írásművek egyszerű igé-
nyil reprodnkálását, utánzását képezik s inkább a szerkezet egyöntetű-
ségére, szabályainak alkalmazására vannak tekintettel, addig ezen osz-
tályban mind nyelvezet, mind kidolgozás tekintetében magasabb fokra
törekszünk. -Nemcsak a szépolvasás és szavalás, hanem az érzelmes
irály is ekkor lép előtérbe. Az írásbeli dolgozatok kűlső és belső értéke
fokozódik a magasabb tárgyak sztnvonala s a gondolatok emelkedett-
sége szerint. Itt már nem kisérletezűnk, hanem a mult ismeretei s a
gyakorlat alapján a tökéletesség felé öntudatosan haladunk. .Növeudé-
keinket önállóságra szoktataudók : kijavíttatjuk egymás dolgozatát s
a javítás minősége szerint lép a tanár ismét előtérbe helyreigazításai-
val. Ezen a fokon helyesírási; mondatszerkesztési hibák igen ritkán for-
dulhatnak elő.

Verses kisérletekre sem időnk, sem szűkségünk nincsen ..A fűzfa-
poetak számát kár volna szaporítanunk, születik az magától is. A neme-
sebb hivatásra képes egyén később értékesítheti isteni adományát, ez
tehát teljesen a' képesség s a jövő dolga.

Kézikőnyvűnk tehát foglalja magában alkalmas, remek példák-
kal illusztrálva a tananyag ot ; a sokoldalú elfoglaltságra pedig a mos-
tani kevés 2 óra helyett 4 óra engedtessék; mert az olvasó és sza-
való képesség fejtegetése s az írásbeli dolgozatok tökéletesítése heten-
kint két órát megkövetel.

lY. osztály .. .a ) Olvasás. Irodalomtörténeti olvas-
mán y oki dőr end ben. l i ) Szó bel i elő adá s monmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAin t a lU.
osztályban."

Az irodalomtörténet tanításának hű kisérője az olvastatás vagyis
megismerni valósággal régebbi irodalmi emlékeink et s a különböző korok-
ban élt irók hatását az irodalomra, továbbá ázok prózai és verses műveit,
Az olvasmányok kiválasztása az irodalomtórténeti rész anyagától függ-
vén, nemcsak azt kell tudnunk, hog y a ll, hanem kűlönősen, hogy m i t

olvastassunk. Az elmélet sok olvasmány földolgozását parancsolja, mert
azt ezekkel folytonosan kis érnünk kell. Minthogy azonban a szóbeli
előadás állandó gyakorlása is ez évben fejeződik be. az olvasás kűlső
kellékelt is alkalmaznunk kell. Ne hagyjunk fel most st) a mintaszerű
olvasással, mert az olvasmányok változatosságával legnagyobb mér-
tekben itt találkozunk sőt a régi és ujabb magyar nyelvalakjainak
folyékony, szabatos olvasása ugyancsak széles körű gyakorlottságot
igényel, Tekintettel végre az utolsó évre, az olvasó képesség sokol-
dalúságát, s tökéletességét követelhetjük attól, kinek pár hónap múlva
az olvasás mesterévé kell' lennie. , '

, A szóbeli előadás gyakorlását most sem mellőzhetjük. A régi
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nyelvemlékek nehány sorát, illetőleg versszakát könyvnélkiil tudni s a
kiilönféle korokban élt és működött irók verseiből jellemző példákat
megtanúini elkerűlhetetlenűl szükséges; valamint a III. osztályban az
ódáról beszélve arra példát elmondani illik, éppen úgy szükséges. hogy
valamelyik íróról megemlékezve, munkásságát méltatva, műveibőll-2
darabot előadni tudjunk. Ne csak olvasásból ismerje a tanítójelölt a
magyar, irodalmat, hanem nevezetesebb s remekebb kincsét szavalni is
tudja. Eppen ezért a IV. osztálynak elszavalásra kiszemelt tárgya ne
legyen azonos a III. oszt. elszavalt darabjaival, mert csak így szerez
széles körü ismereteket irodalmunkban. Pl. ha. Arany J.-tól szavalt
ott egy balladát. itt tanítókőlteményt, költői elbeszélést vagy más
becses darabot tanuljon tőle. Szóval: a tanítóképesítőn ne legyen pró-
zai és költői műfaj, vagy ismert magyar iró, melyre, / illetőleg kitől
példát elszavaini a jelöltek ne tudnának. Persze mindezekre idő is kel-
lene, ami most nincs. Jelen viszonyaink között alig-alig kaparíthatuuk
meg egy-egy negyed órát az olvasás és szóbeli előadás gyakorlására.
Ez a szegényes állapot, azt hiszem, tovább fönn nem maradhat a tan-
tárgyra s annak hazafias czéljára való tekintetből sem.TSRQPONMLKJIHGFEDCBA

.c ) 1 l' o dalom tör t éne t k ülö uonmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAö s tek in tet tel a XIX.
sz á z fl, d r a"

Értünk ezen annyit, mennyi a Névy- vagy Környei-féle kézi-
könyvben van, (de egy kis értékes toldással). Szükséges volna ugyanis,
hogy nyelvünk időszakonkenti fejlődése bővebben tárgyaltassék, továbbá
hogy általában véve tankönyveink ne lennének valóságos nomenclaturák,
hanem a tudományágak fokozatos fejlődésének tartalmasabb kifejezői.
Legkiválóbb gond az egyes kimagasló alakokra s nevezetesebb irodalmi
mozgalmakra fordítandó, melyeknek hatása egy egész idöszakra, esetleg
korra kiterjedt. Azonkívűl ne az egyes írók, sokszor a legparányibb
esetre kiterjedő életrajzi adatainak hűséges felsorolása, hanem inkább
működésök, műveik értékének hatásának méltatása s jellemzése legyen
az, mire vonatkozólag kellő utmutatást, ismeretetést nyerünk. A
főbb életrajzi adatok mellett a többiek csak annyiban érdemelnek emlí-
tést, a mennyiben azok netán befoly tak az illetők fejlődésére, műkö-
dése irányára s termékenységére. Századunk haladását ne csak elassieus
költőinken, hanem az oly gazdag magyar tudományos élet mindenik ága
virágzásának leírásáll mutassák be. Irodalomtör-ténetünknek mai szá-
zada nemcsak legtermékenyebb" a legmagasabb fokon áll, hanem tüzetes
ismerése, egy tanítóra nézve legszükségesebb s legfejlesztőbb is. A kézi-
könyv szerves kiegészítője .az olvasókönyv, mely a válogatott, értéke-
sebb mutatványokat nyelvi és széptan i jegyzetekkel kisérje s elég
terjedelmes legyen ahhoz, hogy az elméletet teljesen megérthetővé tegye.dcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

, " d ) Foglmazás. Neveléstani, irodalmi, történeti
stb. ért é kez é sek. " ' .
. A tárgy fölfogása, gondolatok gyűjtése, elrendezése, kidolgozás,
helyesírás és mondatszerkesztés a fogalmazó képesség magasabb íej-
lettségéről tegyen tanúságot. Az ·írásművek külső kellékei hiba nélkűl
jelentkezzenek, a tartalom' pedig tudományos alapon termett gondolato-
kat .Wntessen elő. Az írásművek tárgyát a tudományszakok ismert vagy



gondolkodásra érdemesebb részei s az iskolai nevelés főbb tételei
szolgáltassák. A sokoldalú tananyag fontosabb részeinek fejtege-
tése, a szaktanárok előadásának utánolvasás segítségével leendő kibő-
vítése s bármely módszer- vagy neveléstani tétel önálló kidclgozása
képezzenek munkaanyagot. Az írásbeli dolgozatok inkább elmélkedések,
fejtegetések, értekezések, mint leírások, elbeszélések legyenek. Egymás
dolgozatainak kijavítása, az észlelt hibák megokolása éppen úgy gyakor-
landók, mint az előbbi évfolyamban.

A mostani két óra az irodalom-történet tanúlasára teljesen le lévén
foglalva: az irodalmi olvasmányok megismerésére, a szóbeli előadás
gyakorlására s a fogalmazás tökéletesítésére szintén még 2 órát ké-
rünk.

A tanítóképző-intézeti magyar nyelvoktatás végezéljának eléréséré
a tantervben kijelölt tananyag keretét elégségesnek tartom, de azt tar-
talmasabbá, a növendékek kiképzését pedig tökéletesebbé óhajtom tenni
a szemléltető módszer, teljesen megfelelő tankönyvek alapján s osztá-
lyonként heti 4-4 órai idővel.

Ezzel tárgyam végére értem. Fejtegetéseimben igyekeztem kimu-
tatni, hogy a magyar nyelvből mily sokoldalú kiképzést igényel a taní-
tói pálya, s mily szempontok vezéreljenek minket növendékeink okta-
tásánál, Nézeteim a tapasztalat alapján születtek. Lehet, mások más-
féleképpen gondolkoznak; itt az ide je, hog y b ő é s tál' gyi 1a go s
esz m e ese r é vel a z ügyet t isz t á z z u k. A ki szükségét érzi,
szóljon e fontos tárgyhoz; ellentétes vélemények esiszolódása vezet a
helyes útra.

Csáktornya.dcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAF e lm é r i A lb e r t .
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,A gyakorló isk o la é s g y ak o r la t i k ik ép zé s ügyéhez.

Tisztelt Szerkesztő Ur! A "Magyar Tanítóképző" hasábjain sokan
több-kevesebb eltéréssel fejtegették a gyakorló-iskola és gyakorlati
kiképzés ügyét. Engedje meg, hogy a sok helyesnek vélt nézet mel-
lett az enyém is helyet foglalhasson, annyival is inkább, mert e rész-
ben elmondandó nézeteimet részint mint volt tanító. részint mint kül-
földön több képző intézetnél gyakorlati tanításokat szemlélő, részint
mint egy évig pedagógiai tárgyak vezető tanára szereztem, tizenhét év
óta pedig három tanítóképzőnél szerzett tapasztalással gyarapítottam
e tárgy körii.li ismereteimet. A Magyar Tanítóképzőben megjelent czi-
kekre nem reflektálva és azok ellen nem érvelve, egyenesen tárgyam
fejtegetéséhez kezdek.

En a gyakorlóiskolát a népiskola mintaintézetének tartom; azért
a tanítót, az' ő tanítási eljárását, a tárgy beosztását, fegyelmezési el-
járását, iskolája fölszerelését, egész évi tanmenetét, mintának tekintem
és kell is, hogy tenkitsem, ha azt akarjuk, hogy gyakorlatilag is képzett
tanítókat láthassunk el tanítói oklevéllel. Ha ezen elv igaz, akkor a gya-
korló iskolába min ta nonmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAí t ó t kell beállítani a képzőintézeti rendes taná-
rokkal egyenlő fizetéssel. De honnan vegyük a mintatanítót? Erre azt
felelem: a vidéki jó hírnévnek örvendő népiskolai tanítók közül, a ki-
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ket a kor mán y a p e d ag ó g i ait á r g y a k ból tan á rio k l e~
v é Ime g sze r z é s ére köt ele z és a kiket szünidők alkalmával kűl-
földi gyakorlóiskolák szemlélésére küld ki, hogy az ott szerzett ismere-
teiket is honi népoktatásunk javára értékesítsék.*) A tanítókat lehetőleg
a képző kerületéből választanám és kiválólag azok kőzül, kik a kép-
zőnek egykor növendékei valának.**) Ennek bővebb lélektani megokolása
fölösleges. Nézetem szerint igy nyerhet minden állami tanítóképző
mintatanítót gyakorló iskolájához.

A gyakorlati kiképzésre nézve már sokféle eljárást volt alkal-
mam szenilélni a külföldön is (Küsnacht, Münchenbuchsé, Gótha, Bréma),
itt hazánkban is (Igló, Déva, Zilah) és így sokról szerzett szemlélet
után a)kothattam meg a magam véleményét.

En a gyakorlati tanítás néma szemlélésére, a megfigyeléseknek
naplóba leírására egy pár növendéket a második osztályból egy egész
hétre küldenék be, még pedig egy jobb és gyengébb tehetségűt; ezeknek
heti följegyzéseit a gyakorló iskola tanítójával vizsgáltatnám felül. Egy
teljes hét teljes képet nyujtana a növendéknek a tanítás menetéről. Azt
a heti elméleti tanítást, a mit nem hallgathatnak osztály társaikkal, egész
év folytán könnyen utánpótolhatják.

A harmadik osztály gyakorlati tanításának tárgyát a gyakorló-
iskola tanítójával jeleltetném ki és az ő felvigyázása alatt hajtatnam
végre a tanítást; az igazgatónak csak szemléleti szerepet adnék a ta-
nítás folyama alatt s csak a felülbirálat jogát hagynám reá, melyet nem
a gyakorló iskolában, hanem az osztályban a módszertani órán ejt.
sen meg.

A negyedik osztály gyakorlati tanításának vezetését egészen a
gyakorló iskola tanítójára bíznám, de minden hétre jelelnék ki egy
napot, melyen minden egyes növendék legalább egy. félnapon az
összes gyakorló iskola osztályaival, minta-tanítást tartson. Ezen minta-

*) Teljesen egyetértünk a t. czikkíró úrral. A gyakorlőiskola tanítójának nem-
csak mintatanítónak kell lennie, hanem, mint a gyakorlati tanítások vezetőjének
methodikai utasitásokkal is el kell látni a tanítónövendékeket ; sőt agyakortóiskolai
tanító helyzete annyiban nehéz, a mennyiben alkalmazkodnia kell a képzőintézetbell
honos pedagógiai elvekhez és gondoskodnia kell ez elveknek a gyakorlatba való
átültetéséről. A gyakorló iskolai tanító együtt működik a kiképzésben a tauárokkal ;
ezért azonkívül, hogy mester legyen a gyakorlatban, velük legalább egyenlő elméleti
pedagógiai képzettséggel kell bírnia; ezt követeli nemcsak fontos hivatása, hallelll
a tanártársai és növendékei előtt birt tekintélye is. Ha megvalósúl azon szándék.
hogy a gyakorlati kik épsés nagyobb tért fog nyerni, ennek egy részt az lesz fol-
kozatosan a következése, hogy a tanítóképző tanárok a gyakorló-iskolába többet
fugnak benézni, ott részt venni, mint eddig; másrészt, hogy a pedagógiai képzett-
séget illetőleg a követelmények még nagyobb mértékben fognak a gyakorló iskolai
tanítókkal szemben felállíttatni.

Valóban itt az ideje, hogy behatóan foglalkozzunk azzal, miként volna jövőre
biztosítandó a gyúorló-iRkolai tanítónak tanítóképző tanári elméleti pedagó~iai
képzettsége. A gyakorló iskolai tanítók ügyei folyton kemény dióját képezik. az
njabb időben tanítóképzésünknek. kérdés, vajjon nem volna-e ez az ügy, mintegy
kardcsapással az által megoldható, h o gy tonmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAő 1 ü k t a II it ó kép z ő tan á ri k val j ,

fikáczió kivántassék s ezért rangban é s fizetésben egyen-
lőkké tétessenek a tanárokkal. Szerk.

**) Ez is fontos momentum Szerk.

MAGYAR TANÍTÓKÉPZÖ. 34
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tanítás a tanév második felére esnék, mikor az ifjak több gyakorlást
szereztek a tanításban. A minta-tanításon részt venne az igazgató
elnöksége alatt az összes negyedik osztály és az illető szaktanár is,
hogya bírálatnál az ő szakvéleményeinek is hely adassék.

Ilyen eljárással a gyakorló iskola vezetésének szelleme egész éven
át a gyakorló-tanító kezében maradt; a gyermekek szellemi fegyelme-
zése uem izavartatik meg és a gyakorlati kiképzésbell az egyöntetűség
megmarad.

Ezekben foglaltam össze röviden nézeteimct agyakorló iskoláról
és gyakorlati képzésről; gondolom, megérdemli az illető szakkörök figyel-
mét; mert hitem szerint van benne legalább jóakarat arra nézve, hogy
minél jobb és képzettebb gyakorlati néptanítókat boesáthassunk ki az
életbe.ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

F o ly am od ván y a miníszterhez.
A gyakorló-iskolai tanítók és a felekezeti tanárok nyugdíja ügyében.

Nagyméltóságú Miniszter Úr! Kegyelmes Urunk! Örök hálára
kötelezi Nagyméltóságod mind a jelen, mind a következő nemzedéke-
ket, hogy szándékai közé felvette népoktatásügyünk legégetőbb és
legkényesebb ügyének, a népnevelés terén működő tanítók és taná-
rok anyagi viszonyainak javítását és rendezését. A legnemesebb hiva-
tás jutott Nagyméltóságodnak osztályrészűl: enyhíteni a kultúra és
nemzeti érzület terjesztőinek nyomasztó anyagi állapotát, őket ez által
magasztos feladatuknak sikeresebb betöltésére képesíteni. N agyméltó-
ságodnak ujabb intézkedéseireemelkedett hangulat tölti el mindnyájunk
lelkét, mert érezzük, hogy ujabb kerszak határkövéhez értünk, a me-
lyen túl a nemzeti kultúra műhelyeibe a sóhajok és a szenvedések szűlte
lehangoltság helyett talán derültebb élet és vidámabb munka költözik
be. Megvalljuk, a mily áldásosnak ép oly nehéznek tartjuk a Nagymél-
tóságod által kitűzött feladatot; rnert évek hosszú során át összegyűlt
bajokat kell megszüntetni, s a fejlődött műveltség által táplált igényeket
kielégíten í. Nagyméltóságodnak ismert erélye és bölcs belátása biztos
zálogát képezi azon reményünknek, hogy az anyagi ügyek a felmerülő
sokféle nehézség mellett is oly megoldást nyerendenek, a melyből a népole-
tás szolgálatában álló intézetek egy részletükben sem károsodnak, hanem
minden irányban nyernek és szabad fejlődésre indíttatnak.

Nagyméltóságodnak ez irányú intézkedései között egyik legneme-
sebb s következményeinél fogva legjelentékenyebb azon törvényjavas-
lat, amely' a tanítók nyugdíjügyi viszonyait az eddiginél méltányosabb
módon igyekszik javítani. Habár ezen novella a viszonyoknál fogva
a néptanítók több igényét nem elégíti ki minden irányban, mégis mély
hálaérzelemmel ismerjük el, hogy általában jelentékeny haladást
mutat az 1875~iki XXXII. t. ez. intézkedéseihez képest: az özvegyek-
ről és árvákról méltányosan, sőt nemesen gondoskodik, s a tanítók
nyugdíjazását is kedvezőbb alapokra helyezi. Csupán egy pontja van,



a mely a jelenleg még érvényes tanítói nyugdíj törvényhez és az 1885"iki
XI. t. ez. intézkedéseihez képest visszaesést jelent, azon pont, a mely a
gyakorlóiskolai tanítókat kiveszi az 1885-iki nyugdíj törvény intézke-
dései alól s a tanítói nyugdíj-alaphoz csatolja. Legfőképpen ez ügy-
ben bátorkodunk alább következő alázatos folyamodásunkat Nagyrnél-
tóságodhoz felterjeszteni. Nyiltan és leplezetlenül juttatjuk Nagyméltősá-
godhoz esedező szavunkat; kötelez minket erre a gyakorlóiskolai tanító-
ink iránti kartársi szeretet, az ügy, a melynek szolgálatában állunk, a
hódoló tisztelet és igaz ragaszkodás, a melylyel Nagyméltóságod iránt
viseltetünk s felbátorít az a tudat, hogy Nagyméltóságod a hozzá tisz-
telettel fordulók őszinte kérő szavát kegyelmesen meg szokta hallgatni
és figyelemre méltatni.

Az 1869-ik év óta az állami tanítóképző-intézetekhez kinevezett
gyakorló iskolai tanítók az 1868; XXXVIII. t. ez. 84. §-a alapján az
állami nyugdíj intézetbe felvétettek, évi nyugdíj-illetékeiket az állami
pénztárba fizették s őket szolgálat képtelenségük esetén az állam nyug-
díjazta, haláluk esetén pedig özvegyeik és árváile szintén az államtól
kaptak segélypénzt.

Az 1875-ben hozott tanítói nyugdíj törvény figyelemmel volt a
gyakorlóiskolai tanítókra nézve a törvény értelmében fennálló gyakor-
latra és 1. és 2. §-okban részletes en elszámlálván azokat,' a kik a ta-
nítói nyugdíj- és gyámalapba lépni jogosultak és kötelezettek, a gya-
korló iskolai tanítókat nem említi, a mi bizonyára nem véletlen műve
volt, hanem a népoktatási törvény 84. §-ának természetszerű kifolyása.

Az állami gyakorlóiskolai tanítóknak az állampénztárból való
nyugdíjazása habár az 1868-iki népoktatási törvény szelleme szerint
történt, mégis 1885-ig csak gyakorlaton alapult. Az 1885-ik évi az ál-
lami tisztviselők nyugdíjazásáról szóló törvényczikkben azonban erre vo-
natkozólag a következő intézkedéseket találjuk.

,,2. §. Az állami tisztviselőkkel, altisztekkel és szolgákkal egyen-
lőknek tekintendők azon tisztviselők, tanárok, az 1875; XXXII. t.onmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
D zik k ren del kez é sei alá nem eső tan í t ó k, altisztek és szol-
gák, a kik a következő hatóságoknál és hivataloknál vannak alkalmazva
... '.3. a kincstárból vagy kir. kormány kezelé_se alatt
álló közalapokból fentartott tanintézeteknél."

. "23. §. Tanárok és az 1875; XXXII. t. ez i kk int é z ked é-
8 eia 1á nem eső ta 11 i t ó k 30 évig a többi állami alkalmazottak el-
lenben 40 évig kötelesek szakadatlanul szolgálni."

Az 1885; XI. t. czikk ezen két §-ra tehát az állami gyakorló-
iskolai tanítókra vonatkozó gyakorlatot szentesítette, illetőleg törvény-
erőre emelte. Ebben a tekintetben tehát nyugodtan néztünk az uj taní-
tói nyugdíj törvény javaslat megjelenése elé; annyival inkább sajnálat-
tal láttuk, hogy annak 1. §-a szerint a gyakorlóiskolai tanítók is a
tanítói nyugdíjalaphoz csatoltatnak. Kétségen felül áll, hogy a novella
az eddiginél kedvezőtlenebb viszonyokat teremt a gyakorlőiskola tanítókra
nézve s éppen ezért káros gyokorlóiskoláink fejlődésére s a tauítónőven-
dékek gyakorlati kiképzésére, a aminek kihatása az egész tanítókép-
zésre nyilvánvaló s a mit egyáltalán nem enyhít azon körülmény,

34*
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hogy az uj torvény a jelenlegi gyakorlóiskolai tanítókra nem vonat-
kozik. Kerestük tehát ezen intézkedésnek egyrészt okait, másrészt
a fennálló törvényekböl való kimagyarázását. S az .Tndokolásv-ban a
a következőket találtuk. /

"A tanítóképezdék mellett fennálló gyakorlóiskolák tanítói, min t
a kép ezd e ita n sze m é 1y zet sta tus á hoz tar t o z ó k, ez ideig
az országos nyugdíjintézetbe nem vétettek fel s ellátási igényeik a
képezdei tanárokhoz hasonlóan az 1885. XI. t .. ez. értelmében bíráltat-
tak meg."

"Minthogy azonban a gyakorlóiskolák tananyaguk-
nál fogva a népiskolák körébe tartoznak és t a n í t ö ik-
t ó l c s aki s nép isk o 1á k r a val ó kép e s í t é s kiv á n t a ti k, a
gyakorlóiskoláknál jövőben alkalmazandó tanítóknak nem az 1875:
XXXII. t. czikk, hanem agya kor lat alapján kifejtett kiváltságos
állapota megszüntetendő volt már azért is, mert agya kor ló isk o l á k-
t ó I val ó á the l yez é sal kal máv a l a v é g ell á tás i i g é-
nye kel bír á 1ása min den kor nehézségekbe ütközött."

Hogy az állami gyakorlóiskolai tanítók helyzete az állami nyug-
díjintézetben nem gyak o r lat o n, hanem az 1885. XI. t. czikk 2. és
23. §-sainak intézkedésein alapúlt, bátorkodtunk fentebb mély alázat-
tal kimutatni. S ezt maga az "Indokolás" is elismeri, midőn így szól:
a gyakorlóiskolai tanítók "végellátási igényei a képezdei tanárokhoz
hasonlóan az 1885. XI. t. ez. ért elm ébe n bíráltattak meg."

A mi pedig a másik okot illeti, t. i. hogy "a gyakorlóiskolától
való áthelyezés alkalmával a végellátási igények elbírálása mindenkor
nehézségekbe ütközött:" erre nézve legyen szabad azon szerény véle-
ményünket alázatosan nyilvánítani, hogy veszedelmes praecedens volna
kisszerű adminisztráczicnális :okoktói függeszteni föl elvi jelentőségli
tanügyi kérdések eldöntését. Külömben ez az ok nem fér össze a tan-
ügyi magas kormány azon elvszerű eljárásával, hogya mint a leg-
utóbbi időben is történt, egyes kiváló gyakorlóiskolai tanítók tanítóképző
tanárokká neveztessenek ki. Hiszen, ha a gyakorlóiskolai tanítók nem fog-
nak többé az állami nyugdíjalaphoz tartozni, a kinevezés szintén.átszá-
mítási nehézségeket fog okozni ! Pedig egyáltalában nem volna kivánatos,
hogy a magas kormány eme nehézségek kikerűlése czéljából felfi:iggeszsze
eddig követett előléptetési rendszerét. Fájdalmasan érintene bennünket,
ha az 1-2 évenként, vagy nagyobb időközökben előforduló esetek el-
számolási nehézségei miatt a helyes alkalmazási s előléptetési rendszer
s tanügyünk szabad fejlődése bármely részletében hiányt szenvedne.

Annak okáúl, hogya gyakorlóiskolai tanítók a tanítói nyugdíj-
és gyámalaphoz csatoltatnak, felhozatik az is, hogy csak ele m i i s-
kolai tanítói képesítésük van. Szerény nézetünk, hogya képe-
sítés és nyugdíj ügy oly ktilőmböző egymást nem érintő két fogalom, hogy
egyiknek a nyugdíj Ligynek, elblrálásánál az előbbi, a képesítés, egyál-
talában nem jöhet tekintetbe. A dolog természetes logikai rendje az,
hogya képesítés többé vagy kevésbbé valamely állás betöltésénél szá-
míttassék fel, a nyugdíj rendezésénél és kiszabásáuál pedig csak a hiva-
tali állás legyen mértékadó. A uyugdljazásnál a képesitás tekintetbe
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vétele sok viszás dologra vezetne; eszerint példáúl a tanfelügyelők
és maguk a tauítóképző tanárok is három vagy több nyugdíjazási kate-
goriába volnának sorolandók. Annak ellenében, hogya gyakorlóiskolai
tanítók mind elemi tanítói képesítéssel bírnak, bátorkodunk felhozni,
hogy tényleg vannak, kiknek polgári iskolai képesítésük van, s nyílt
kérdés, hogy nem volna-e czélszerű, hogy tan í t ó kép z ő tan á r i
kép e s í t é s s e l bír ó egy éne kal kal ma z t ass a nak g y a k o rl ó-
isk o la ita n í t ó k ú 1. Mély alázattal esedezünk tehát, méltóztassék a
gyakorlóiskolai tanítók nyugdíjazásánál is azok képesítő oklevelétől
teljesen eltekinteni.

Nyomós érvnek tűnik fel az, hogya gyakorlóiskolák tananyag-
nál fogva az elemi iskolák körébe tartoznak s azok tanítói is tulaj-
donképen elemi tanítók. Teljesen elismerjük, hogy a gyakorlóiskolák
egészen az elemi népiskolák tanterve és mintája szerint vannak szervezve;
azonban a többi elemi népiskolák és a gyakorlóiskolák között nagy külömb-
ség vall, mert utóbbiak nem csupán az elemi oktatás, hanem a tanítóképzés
szolgálatban is állanak, a mennyiben a tanítónövendékek ezekben nyerik
gyakorlati kiképeztetésüket. Már a múlt században Mária Terézia idejében
létrejött normális iskolák, mivel a tanítóképzésre szolgáltak, a többi elemi
iskoláktói megkülömböztettek, habár tantervükre nézve a nagyobb
városi elemi iskolákkal (scholae urbium) megegyeztek; ezekre nézve' a
Ratio Educationis meghagyja, hogy bennük a gyermekek necsak job-
ban taníttassanak, mint a többi nemzeti iskolákban, hanem maguk a
tanítók is kiképeztessenek és hivataluk viselésében gyakoroltassanak.")
Kitünik tehát, hogy tanítóképzőink ősei, a mult év jelen század nor-
mális iskolái, nem csak elemi, hanem tanítóképző iskolák is voltak s
hivatalosan ilyeneknek tekintettek. Ezt a viszonyt az 1868. XXXVIII.
t. czikk is fentartja, a mennyiben a 82. §. ezt mondja: "A képezdé-
nek egy gyakorló iskolával kell összekötve lenni, me 1y ben a n ö-
ven d é k-t a nit ó k gyak o rl at i 1a g kép ezt et tn ek." A gya-
korlóiskoláról és azok tanítóiról megjelent összes miniszteri rendeletek-
ben és jelentésekben is azon törekvés uyílvánúl, hogy a tanítóképző-
intézet és a gyakorló iskola működése között minél szorosabb kapocs
legyen, különösen a XVIII. miniszteri jelentés hangsúlyozza a tanítókép-
zők és gyakorlóiskolák "szerves összefüggés"-ét.

Feltehető tehát az a kérdés, mi az, a mi a gyakorló-iskolát tanító-
képző iskolává teszi, a mi a tanítóképző-intézettel való szerves össze-
függését biztosítja, s a mi a többi népiskolák fölé emeli. A gyakorló-iskolá-
tól megkivánjuk, hogy abban a tananyag feldolgozása kifogástalan, az
oktatás a módszertani elveknek teljesen megfelelő, a nevelői eljárások
és az adminisztráczio lehetőleg hibáktói mentek legyenek. Mindez szük-
séges azért, hogyatanítónövendékeknek alkalmuk legyen üdvös tapasz-
talatokat és kellő gyakorlatot szérezni, Azonban a helyes berendezés és
oktatás nem egyedüli követelménye a gyakorló-iskoláknak, mert ez eset-

*) Az 1777-ben kiadott Ratio Educationis XLihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAV IlI . §-a a többi között í~y
rendelkezik: - Ita necesse est, ut sit una schola vernacula primaria seuTSRQPONMLKJIHGFEDCBAN o rm a lis .

in qua. non pueri modo plenius ac uberius, quam in ceteris, sed ipsi etiam Paedagogi
erudiantur et in muneris executíone exerceantur."
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ben pótolni lehetne egy vagy több a tanítóképző székhelyén levő jó népis-
kolával. A gyakorlóiskola feladatára vonatkozólag azonban az 1882-ben ki-
adott hivatalos miniszteri tantervben a következő pontot találjuk : " ....
Ez okMI állítattik minden tanítóképezde mellé úgynevezett gyakorlo-
iskola, melyben a tanítónövendék az elméleti oktatás alkalmazását szem-
léli és gyakorolja". A gyakorló-iskolától tehát megkivántafik az is, hogy
a t~nítóképzőben honos pedagogiai és methodikai elveket a gyakorlatba
átültesse, azoknak alkalmazását a tanítónövendékeknek bemutassa és
velük gyakaroltassa, sőt az sincs kizárva, hogya pedagogiai tudomány
terén felmérült ujabb vívmányok és módszertani nézetek a gyakorló-
iskolában bemutattassának és kipróbáltassanak. Igaz ugyan, hogy a
gyakorló-iskola a népiskolai tanterv szerint dolgozik, de mivel rendel-
tetésénélfogva a methodikai elvekonmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi s k o.l á j é.n a k is tekinthető,
a tananyagnak feldolgozása a népiskolain kivűl egyéb szempontok alá
is esik s ez a kdrűlmény a tanítóképző gyakorloiskoláknak a közönséges
népiskoláktél különálló helyzetet biztosít.

Az itt fejtegetett ponttal szorosan ősszefügg ama másik kérdés,
hogy a gyakorló-iskolai tanító pusztán csak néptanítónak tekintendő-e.
Tanítóképző-intézeteink jelen szervezete mellett a gyakorló-iskolai taní-
toknak feladata a tanító növendékek gyakorlati kiképzését eszközölniTSRQPONMLKJIHGFEDCBAj

evégből minta-tauitáaokat tart a gyakorló-iskolában és vezeti a növen-
dékek tanítási gyakorlatait. A mintatanítások tartása által egyrészt,
mint utánzandó példa tíínik fel a leendő tanítók előtt, másrészt, mint
már előbb is kifejtettűk, az alkalmakkor az intézetben érvényes peda-
gogiai elveket szemlélteti és gyakorlatilag bemutatja. lVIint a tanítási
g-yakorlatok vezetője,' ő osztja ki a gyakorló növendékeknek a tanítási
feladatokat, részletes útasításokat ad a tanítások irásbeli előkészítéséhez
és szóbeli kiviteléhez ; a tanítónövendékek tanítási írásbeli praeparatióit
átnézi és kijavítja, megbirálja a megtörtént próbákat s e kőzben elméleti
és gyakorlati utasításokkal látja el a jelölteket a jövőre nézve. Akár
mint mintatanítót, akár mint a gyakorlati tanítások vezetőjét vegyük
szemügyre, mindkét esetben jelentékenyen befoly a gyakorlúiskola veze-
tője a tanítónövendékek kiképzésébe s így Ő nemcsak népiskolai tanító,
hanem a szó szoros értelmében tanítóképző tanár is. A való tényállás-
nak meg nem. felelő az a nézet, hogy a gyakorlóiskolai tanító mű-
ködése a népiskolai tanítóétól nem kíilönbözik s ezért eszerint birá-
landó meg.

Az előadottakból az is kitűuik, hogyagyakorló iskolai tanító
működése a növendékek gyakorlati kiképzése terén úgy lesz sikeres,
ha közte és a tanári testület eljárása között szigorú egyetértés van, s
ha a gyakorló-iskolai tanító a tanítóképző tanári testülettel úgy a
külső, mint a belső ügyekben egyenlő jogú tagnak tekintetik. Ezen elv
korántsem új keletű, hanem benfoglaltatik az az 1868-iki népoktatási
törvényben és számo 3 miniszteri rendeletben. Ugyanis az 1868: XXXVnL
t.-cz. 84. §-a így szól: "A tanári személyzet egy igazgató tanárból,
legalább két rendes és egy segédtanárból s a gyakorlóiskolában mííködő
egy tanítóból áll". A kormány rendeletei is a törvény szavai értelmében
oda törekedtek, hogya gyakorlóiskolai tanítóknak a tanárokkal egyenlő
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jogokat adjanak, a mint ez kitiínik az 1887. évi julius hó lS-án,
10.998. sz. a. kelt felső rendeletnek következő §-aiból:

,,24. §, A tanítóképezde minden tanára, a gyakorlóiskola tanító-
jával együtt, tanári testületet képez."

,,25. §. A tanári testiilet az igazgató, vagy annak helyettese elnök-
lete alatt havonként legalább egyszer, a szükséghez képest többször is
gyűlést tart, melyben a rendes tanárok é s agya kor 1ó isk o 1a
tanonmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAí t ój a hat áro z Ó, a segédtanár és vallástanítók tanácskozó szava-
zattal bírnak".

Ezek belső jogokra vonatkoznak, de találunk ily irányú rendel-
kezéseket a kűlső jogokról is. Mert igaz ugyan, hogy az 1868-iki nép-
oktatási törvény a gyakorlóiskolai tanítók fizetését 700 frtra, vagyis
(nézetünk szerint nem helyesen) a tanítóképző tanárokénál kevesebbre
szabja, másrészt azonban az 1880. deczember hó 15-én 32, 944. sz. a.
kelt miniszteri felső rendelet, a mely a tanítóképző tanárok ötödéves
pótlékát szabályozza, a gyakorlóiskolai tanítóknak a tanárokéval telje-
sen egyenlő pótlékot vagyis "tekintet nélkül a fizetésre, a melyet él.
veznek, 25 évig bezárólag öt évről öt évre 100 frto t" ad.")

E rendeletből kitűnik a magas kormány azon felfogása, hogy a
gyakorlóiskolai tanítókat nem csak a tanári testület belső ügyeinek ve-
zetésében, hanem a kűlső, anyagi ügyekben is egyenlő jogok illetik
meg a tanárokkal. Szükségesnek tartjuk még az ötödéves pótlékok at
szabályozó magas rendeletnek 22. §-át idézni: .

.,22. §. Az 1. §.-ban említett képezdáknél alkalmazott rendes és
segédtanárok, tanítók, rendes és segédtanítónők, gazdasszonyok és
g y a ko r l ó i a k o l a i tanítók nyugdijazásánál ... az ötödik
évi pótlékok a nyugdijba és végkielégítésbe is beszámittatnak."

E paragrafusban a magas kormány rendeletileg beismeri, hogy
a gyakorlóiskolai tanítók nyugdíj tekintetében is egyenlően jogosultak
a tanítóképző tanárokkal, s velük egyenlő elbánásban részesűlnek, Az
uj nyugdijtörvény javaslat tehát az eddigi törvényekkel, rendeletekkel,
a kormány eddigi intenczióival, 22 év óta ápolt és fokozatosan fejlesz-
tett rendszerevel ellenkezőleg intézkedik, midőn a gyakorlóiskolai taní-
tókat nyugdíj tekintetében eddigi jogaiktói a jövőben megfosztja. .íVIi,
a tanítóképzés érdekeit tartva szem előtt, károsnak tartanők a gyakorló-
iskolai tanítói intézményt oly irányban fejleszteni, a mely őket a taní-
tóképző tanári testtiletből kiszakitaná; ez a kőrűlmény megbontaná a
tanítóképző tanári testület és a gyakorlóiskolai tanító egyetértő és
kölcsönösen ható műkődését, utóbbiakat a kiképzésben való részvételtől
fokozatosan elvonná s pus.j.án a gyakorlóiskolába, legfeljebb mintatani-
tások tartására tererué. '

Annak feltüntetésére, hogy.az új nyugdíj-novellának kifogásolt
rendelkezése mily anomaliákat fog teremteni, még azt a kőrűlményt
bátorkodunk félemlíteni, hogy, a mint arra az ötöd éves pótlékokat
szabályzó rendelet idézett 22. §-a is hivatkozik, az állami tanitónöképző-
intézeteknél alkalmazott azon gaz das s z o n y o k, a kiknek tanítónői

"') L. az idézett magas rendelet 1. Eis 17. §-usait.



':') L. a huszadik Jelentés 18. lapját.
:;*) L. a Jelentés 134. lapját.
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oklevelük van, a tanítóképző tanárokkal nyugdíj tekintetében egyenlő
elbánásban részesűlnek. Nem hisszük, hogy használna az a gyakorló-
iskolai tanító tekintélyének, ha kevesebb jog illeti meg, mint az inté-
zeti gazdasszonyt. Kérdés, nem fogják az ehhez hasonló várható visszás
állapotok a gyakorlóiskolai tanítók állását és ezerepét a tanítóképzés-
ben kisebb mértékre szállítani?

Az eddig felhozottakon kívűl alázatos kérelmünk megokolásáúl
bátorkodunk még azon nézetünk et tiszteletteljesen kifejezni, hogy mi
a gyakorló iskolai intézmény czélszerű fejlesztését s a tanítónövendé-
kek gyakorlati kiképzésének javítását és az eddiginél szélesebb ala-
pokra fektetését a tanítóképzés terén életbe léptetendő reformok leg-
fontosab bikának tartjuk. A szakkörökben általánosan elfogadott nézet,
hogyatanítójelöltek állami tanitóképző-intézeteinkből elegendő gya-
korlati képzettség nélkűl kerülnek ki; hogy elemi iskoláinkban, még
a fővárosiakban is, az újabban helyeseknek talált módszerek sokkal
nehezebben tudnak elterjedni, mint azt a népművelődésnek érdekei meg-
kivánják. Ezért a felelősség tanítóképző intézeteinket is terheli. mert a
helyes módszertani elvek elterjedése első sorban tanítóképző intézeteink
működésétől függ. Az elemi oktatás megjavítása szempontjából messze
kiható erejű lesz azon reform, mely a tanítónövendékek gyakorlati ki-
képzését fogja behatóvá tenni. Egyesi:ileti:inknek a múlt évben tartott
közgyűlé~~ részletesen foglalkozott ez iigygyel és megjelölte a javítás
módjait. Ürömmel értesűltünk Nagyméltóságodnak a közoktatásügynek
állapotáról a képviselőházhoz beterjesztett XX. Jelentéséből, hogy szán-
dékozik a tanítóképzést "gyakorlativá tenni"*), s a reformokat ez irány-
ban megindítani. Egy más helyen a Jelentés a gyakorlőiskola és gya-
korlati kiképzés fontosságát a következőleg hangsúlyozza: "A jó gya-
korlóiskola nélkül fenntartott tanítóképezde az elméleti ismereteken kívűl
nem képes növendékeinek megadni a kellő gyakorlati képzettséget. "**)
Alázatosan esedezünk, tekintettel arra, hogy a jó gyakorlóiskola első
feltétele annak jó tanítója, méltóztassék különös figyelmét az iskola
mellett annak vezetőire is kiterjeszteni. Hogy a gyakorlóiskola
ugyanis hivatását betöltse, első sorban ezen iskola tanítójának buzgó-
ságától, tanítói és egyéni tulajdonságaitól függ. Tanítóképző-intézeteink
gyakorlati irányban való fejlesztéséből, a gyakorlati kiképzés intenzi-
vebbé tételéből szükségképen folyik a gyakorlóiskolai tanítói állás
emelése, s különösen anyagi helyezetének javítása s minden oly törek-
vés, a mely ezen állás befolyását, tekintélyét, a tanári testiilettel egyet-
értő működését és auyagi ügyeit támadja meg, kárt okoz az iskola mű-
ködéséuél s a képzés gyakorlati irányú fejlesztésének.

A gyakorlóiskolai tanítói állás terhes, nagy erkölcsi felelősséggel
jár és betöltése kiváló egyéni tulajdonokat kiván. Már a hat osztályú osz-
tatlan elemi iskola vezetése nagy mértékben igényli a tanító testi és
szellemi erőit; a tanítónövendékekkel folytatott előleges megbeszélések,
az irásbeli dolgozatok megvizsgálása és az utólagos bírálatok, ha lel-
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kiismerétesen teljesíttetnek, szintén jelentékeny fáradságot okoznak. Az
általa esetleg elkövetett hibák és mulasztás ok nem csak az elemi is-
kolai tanítványok nevelésében és oktatásokban okoznak hiányokat,
hanem a tanítónövendékek kiképzésében is. A gyakorlóiskolai tanító-
tói megkívántatik, hogy úgy magán mint társadalmi életében magas
műveltséget, ildomosságot tanítson; hogyaközügyekben élénk részt ve-
gyen, de a kellő mértéket is eltalálja; hivatásának pontos és odaadó
teljesítésében lelkesítő példát nyujts on a leendő tanítóknak. A gyakor-
lóiskolai tanítóban általában egyesítve kell lenni a tanítói jó tulajdo-
noknak : a pedegógiai tapintatnak. a tanítványokkal való szeretetteljes
bánásmódnak, az erélynek, s a tanításban művészetre vitt ügyességnek;
ezen kívűl, hogy tanítóképző feladatának jól megfelelhessen, magas el-
méleti képzettséggel is kell bírnia. Ha a gyakorlóiskolai tanítóban a tanítói
tulajdon ok magas fokon vannak kifejlődve, példája által a leendő tanítókat
is hasonló tulajdonok kifejlesztésére buzdítani s így egy egész tanítói
nemzedéknek működését jótékonyan befolyásolni fogja. Nehéz feladat
tehát mindenkor a gyakorlóiskolák tanítóit megválasztani ; mert csak
a gyakorlati életben kipróbált, jeles tulajdonaik által kitünt s elméleti-
leg is képzett tanerők alkalmazandók a pályára.onmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA gyakorlóiskolai
tanitói állást tekintélyének emelése által díszessé tennünk, s anyagi elő-
nyök nyújtása által az összes néptanítói állás ok felé kell emelnünk s
oda hatnunk, hogy annak elnyerését minden tanító megkülömböztető
tiszteletnek s anyagi tekintetben előmenetelnek tekintse; továbbá szük-
séges azokra nézve, kik e pályán már működnek, hogy a munka nagy-
sága, szellemi, erkölcsi értéke és a biztosított anyagi előnyök között
meg legyen az arány.

Jelen alkalommal nem akarjuk kutatni, hogy meg van-é ez az arány;
csak utalunk a külföldre, Franeziaországra, Poroszorszá.gra, a hol a
gyakorlóiskolai tanító tanári, sőt igazgatói ezímmel és fizetéssel jutal-
maztatik s kiilönösen Franeziaországban tanárok versenyeznek ezen
állás elnyeréseért. Mikor úgy a művelt államok példái, mint tanító-
képzésünk és népoktatásunk jól felfogott érdekei azt követelik, hogy
a gyakorlóiskolai tanító állását esetleg magasabb kvalifikáezió által
mind rang, mind fizetés tekintetében fokozatosan fejIeszszük, való-
ban meggondolandó azon lépés, amely e pályát kisebb jelentőségi-í okok
miatt jelenlegi helyzetéből degradálja. Szent meggyőződésünkből eredő
kötelességünknek tartjuk hazánk kormányának ez intézkedés várható
káros következményeit eleve hódoló tisztelettel magas figyelmébe aján-
lani és alázatosan kérni az uj nyugdíjtörvény-javaslatból a gyakorlo-
iskolai tanítokra vonatkozó rész tőrülését.

* *
*

Az uj nyugdíj-törvény javaslat "Indokolás"-ában a kővetkező pon-
tot találjuk :

"Kölünösen meg kell jegyeznem, hogy érvényen kivűl volt helye-
zendő az 1875. XXXII. t. ez. 38. §-a, mert nem állami tanító- és óvó-
képeadék okleveles tanárai maig sem vették igénybe az idézett törvény
38. §-a által megadott lehetőséget a nyugdíj 'biztosítására, ezenfelűl pe·
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dig ,czélszerűbbnek is látszik ezen tanárok nyugdíj ügyét az autonom
felekezeti és községi középiskolák tanárainak nyugdíj iigyével kapcso-
latosan rendezni."

Megnyugvással és mély hálaérzelemmel vesszük Nagyméltóságod-
nak ezen kijelenténét, mert a tanítóképző tanárok iránt táplált jóindu-
latának és atyai gondoskodásának kifejezését látjuk ez igéretben. Az
1875. XXXII. t. ez. 38. §-a valóban oly súlyos feltételeket szabott a
tanítóképző tanároknak a tanítói nyugdíjalapba való belépéséhez, hogy
talán 1-2-őt kivéve egy sem tartotta magára nézve előnyösnek a belé-
pést s így kartársaink közíil azok, kiknek illető hatóságok nyugdíjat
nem biztosított, szomorú jövőnek néztek elé szolgálatképtelenség ese-

• tén. E körülménynek káros befolyása volt a tanítóképzés ügyére, mert
a jobb tanerőket távol tartotta intézeteinkből, ugyanis nincs senki, a ki
kecsegtetőnek tartaná oly állás elnyerését, a mely jövőjét nem biztosítja;
sőt, a ki .e pályán van is, szükségből valónak, ideiglenesnek fogja azt te-
kinteni. Eppen azért, mert a késedelem ez iigyben sok kartársunknak jővő-
jét tartja fiiggőben, a tanítóképzés ii.gyének érdekében alázatosan esede-
zünk, méltóztassék oda hatni, hogy a már folyamatban levő munká-
latok mielőbb befejeztessenek s a felekezeti középiskolai tanárok nyug-
díj ügye a tanítóképző tanárokra tekintettel kedvezően elintéztessék.

Bá torkodunk ez alkalommal a katholikus tanítóképző intézetekben
alkalmazott kartársaink nyugdíjügyére is felhívni Nagyméltóságod nagy-
becsű tigyelmét. Ugyanis míg a 4 ev. református és a 10 ágo ev. taní-
tóképző tanárai az elveendő jog fejében az eddiginél előnyösebb nyug-
díjazást reménylenek, addig a 24 róm. kath., 4 görög kath. és 4 görög
keleti, összesen 32 felekezeti intézeti tanárok közűl azok, kik nem a
tanulmányi alap terére vannak kinevezve, aggodalmakkal vannak eltelve,
hogy nem maradnak-e ki a nyugdíjügy rendezéséből, mert ők nem autonom
felekezeti tanítóképzőnél szolgálják a közrnűvelödést, Alázatosan esede-
zünk, méltóztassék ezen 32 képzőiutézetnél szolgáló kartársainkat is com-
binátióba venni a felekezeti tanítóképző tanárok nyugdíjügyének rendezése-
nél. Ha ők innen kihagyatnának, a régi nyugdíj törvény 38. §-állak hatályon
kivűl helyezése által szolgálat képtelenségük esetén nem a bizonytalan
jövőnek, hanem a biztos veszedelemnek tétetnének ki. Az igazság ésmél-
tányosság érdekében szükséges, hogy az ő nyugdíjügyük is rendeztessék
és pedig a többi tanítóképző és a középiskolai tanárokéval egyenlőképpen.

Alázatosan esedezünk, hogy akkor, midőn a felekezeti középisko-
lai és tanítóképző-tanárok nyugdíjiigye rendeztetik, méltóztassék te-
kintettel lenni a néhány felekezeti tanítóképzőintézetnél szolgáló gya-
korlőiskolái tanító kartársuakra is. Feltesszük ugyanis, hogy Nagymél-
tóságod az ezen alázatos kérvényben az állami gyakorlóiskolai taní-
tókra vonatkozó felterjesztésünket nagybecsű figyelmére méltatni éskérel-
münket teljesíteni fogja . .iVIéltányosnak és jogosnak s a tanítóképzés
érdekében állónak tartjuk tehát, hogy amikor az állami tanítóképző-
intézetben alkalmazott gyakorlóiskolai tanítók a tanárokkal egyenlő
elbánásban részesűlnek a nyugdíj tekintetében, a felekezeti intézetek
gyakorlóiskolai tanítóinak nyugdíjügye is úgy rendeztessék mint fele-
kezeti tanároké. •
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N agyméltóságod az 1890-dik költségvetés "Indokolásá "-ban ki-
jelentette, hogy "a tan í t ó kép z ő tan áro kat a köz é P isk o l a i
tanárokkal egyenlő fizetésonmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi Il e t i meg!" Nagyméltoságod
ezen méltányos és a tanító képzés ügyének érdekételőmozdító felfogá-
sának lehet tulajdonítani azt a nevezetes és mindnyájunkat örök hálára
kötelező eseményt, hogy a vidéki tanítóképző rendes tanárok fizetése
a középiskolaiakéval egyenlősíttetett. Nagyméltóságod atyai jóindulatá-
rólés bölcs következetességéről tanuskodik, midőn azon elvet, hogya
kozépiskolai és tanítóképző tanárt legalább is egyenlő anyagi jogok
illetik meg, a felekezeti tanítóképző tanárokra is törekszik alkalmazni.
Nagyméltóságod igérete teljes bizodalommal ruház fel bennünket az
iránt, hogy az elv legalább a nyugdíjra nézve rövid időn valósággá
fog válni. Vajha sikerülne egykor Nagyméltóságodnak azt a szilárdúl '
hangoztatott elvet, úgy mint az állami tanároknál történt és a leg-
közelebb várható fizetésemelés esetéri is bizonyára történni fog, a fele-
kezeti tanítóképző tanárok fizetésére vonatkozóleg is érvényre juttatni 1

Az eddigi tények bizonyítják, hog-y bölcs és nemes kezek vezetik köz-
oktatásunk kormányát i így mi reméljük mindenben a jogost és méltányost.

I

* **
Emlékiratunkban foglalt alázatos kérebneinket a következő ·pon-

tokba foglaljuk össze :
1. Méltóztassék oda hatni, hogy a tanítói nyugdíjtőrvény-javaslat

1. §-ából ezen kifejezés: "a tanítóképezdék mellett fenn-álló
gyak o rl ó isk o 1 á k n á I" töröltessék s e helyett a törvénybe felvé-
tessék, hogy az állami elemi és polgár iskolai tanítóképző-intézeteknél
alkalmazott gyakorlóiskolai tanítók az 1885. XI. t. cz. 2. és 23. §-ai
értelmében az államtól nyerik nyugdíjukat.

2. A felekezeti tanítóképző tanárok nyugdíjügyének rendezése az
autonom felekezeti és községi középiskolai tanárokéval kapcsolatban
s ezekéhez egyenlő módon mielőbb keresztűlvitessék.

3. Akkor, midőn az autonom felekezeti tanítóképző tanárok nyug-
díjiigye rendeztetni fog, ugyanakkor js velük egyenlő módon történjék
törvénybe foglalt intézkedés a rom. katholikus, a görög-katholikus és
görög-keleti tandtóképző intézetek tanárainak nyugdíj ára nézve is.

4. A felekezeti tanítóképző tanárokéval egyi itt s ezekével egyenlő
módon rendezze ~ megalkolandó törvény a felekezeti tanítóképző-inté-
zetek gyakorlóisko1ai tanítóinak nyugdíját.

Alázatos esedezésünket Nagyméltóságodnak magas kezeibe ajánlva,
maradunk alázatos szolgái:

Budapesten, 1891. november 2~-én.

A Tanítóképző-Intézeti Tanárok Országos Egyesiíletének nevébendcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

P é te r f! ! S á n d o r TSRQPONMLKJIHGFEDCBA N á fJ Y L á s e lo

.elnök. főtitkár
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AihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAta n ító n ök ép zö -in té z e tek tan te rv én ek módosításához.
Helyeslem a tanítóképző-tanárok egyesületének azon bátor- reform-

törekvését, a melynél fogva a tanítóképző-intézetek tantervét kidol-
gozni szándékozik! Méltó vállalkozás ez egy pedagógusokból és kiváló
szakférfiakból álló testülethezonmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA! Kivánom, kisérje siker fáradságos mun-
kájukat! Azonban a munka a mily szép, éppen oly nehéz és tanügyi
kormányunk kegyes támogatása mellett csak akkor lesz fényes sikere
ez üdvös mozgalomnak, ha óvatosak, körűltekíntők, sőt pedánsak és
szőrszálhasogatók leszünk és nem kicsinyeljíík a legparányibbnak látszó
dolgot sem. ilyen csekélynek látszó, de a kiképzésre és a népiskolai-
oktatás eredményére kiható erejénél fogva fontos tárgyak é z i m un k a
okt a tás a tanítónő-képzőkben. Felfogta és érzi ezt tanügyi kormányunk
is. Látazik abból, hogy gr. Csáky Albin vall. és kőzoktatásűgyi minisz-
ter ur tavaly, áprilisban, megkérte a franczia kormányt, hogy tanul-
mányozás czéljából engedje át a franczia elemi és felső népiskolában,
úgy szintén a tanítóképzőkben a kézimunka tanítását szabályozó tan-
terveket. (A megküldött nagyértékü gyűjtemény az országos tanszer-
muzeumban van elhelyezve).

Engem sok évi megfigyelés kererű tapasztalatai késztetnek a szó-
lásra. Ha a vizsgálatokon és különféle kiállírásokon a közmegbámulásra
kitett tanítónőképzői remekmunkák garmadáit nézem, el nem fojtható
elfogultsággal gondolok a himző ráma áldozataira.

Erdekes volna statisztikailag kimutatni, hogy hány szem, hány
tüdő romlásának elősegítője s hány hátferdúl és okozója volt már a
himzőkeret! Nagyon szükséges tehát, hogya tanítónőképző kézimunka-
oktatás tantervét is megvizsgáljuk s a tanítónők képzését az egészségtan
követelményeinek megfelelőbbé, czélszerűbbé tegyük. Először is a jelen-
legi kézimunka-tanterv hibáit fogom elősorolni, azután pedig kővetkez-
tetéseimet levonni.

1. Kézimunka-tantervünk nagyon általános. Megnevesi a munka-
nemet, de sehol sem mondja ki, hogy miből men nyi készítendő. E
iniatt nagy a chaos, mit még nővel azon körülmény, hogy sok tanítőnő- .
képzőben a kézimunka és ipartanítás két tanerő kezében elkülönítve
kezeltetik. ilyenkor a növendékek egészségének rovására néha verseny
keletkezik a két tanítónő között, hogy ki készíttet szebb, több, nagyobb
és művésziesb kivitelű műtárgyakat.

2. Tág tért enged az egyéni fölfogásnak és nézetnek. Az egyes
rovatokban fölsorolt követelményeket mindenki a saját igényei szerint
érvényesíti. Például: több van olyan tanítónő avagy igazgató, aki a
himzés, horgolás, suplikázás vagy csomózás ozíme alatt a mintákon
kivű] tetemes költségbe és fáradságba kerülő asztalfutót, tableaut,
kötényt vagy védkendőt készített.

3. Időrabló és fecsérlő, mert például egy batiszt zsebkendő kisupli-
kázására 5-10 hónapot pazaroltatunk, pedig ezen időt hasznosabban
is lehetne értékesíteni; mert nem áll az, amit sokan el akarnak velünk
hitetni, hogy a szerényen dotált tanítónőnek jól fog esni, ha remek-
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munkák készítésével mellékesen kereshet. Azok a zsebkendők és törül-
közők, a melyeken félévi fáradság keserves munkája van, nem adhatók
el olcsón; és a gazdák és előkelő családok nem szokták a díszmunká-
kat tanítónőknél megrendelni ; a tanítónő pedig nem házalhat, nem
engedi ezt meg sem ideje, sem állásának méltósága.

4. A mai oktatás nem vezet czélhoz, mert bár a képzőt - végzett
tanítónő mesterséges quipure-áthuzatot csinált a napernyőjére, de kis
ujj ast, fejkötőt, csipkét horgolni, avagy kendőt, harisnyát, német czipőt
kötni (pedig a népnek ezekre van szüksége) ép oly kevésbé tud. mint
száz ránezba szedni azt a kis kartony kőtényt, melyet a kis Juliska
édes szüléje akar készíttetni az ő kisebb leányának.

5. Tetemes és fölösleges költségekbe veri a szegény sorsú tanítónő ,
jelöltet, mert alig egy pár üzheti azt a luxust, hogy 10-20 frtot költ-
sőn egy díványpárnára, vagy kályha-ellenzőre.

6. Káros befolyásu a jellemképzésre, mert igen sok kiállított é"
saját nevével ellátott remekmunka boltokban drágán megfizetett "kez-
dett munkáv-ból készűlt. .

7. Hazafiatlan, mert az anyag, melyből a kézimunkák készülnek,
kűlföldi. A stíl legtöbbnyire nemet, orosz, görög, török stb., de 1e g-
rit k á b ban mag y a r. A műkifej ezések idegenek.

8. Egészségrontó és túlterhelő, 15-19 éves fejlődésben levő taní-
tónőjelölt naponta 6 óra hosszat nyomja az iskolapadat legalább 5
órát Ieczketanulásnak, zongorázásnak, írásnak és rajzolásnak szentel. a
mellett 4 órát a kézimunka mellett görnyed, kíilönben nem végez
semmit. Ilyformán a fiatal növendékleány naponta 15 órán keresztűl
igában van. Számítsunk most az öltözködésre, evésre, esetleg jövés-
menésre 3 órát (ennyi még a benlakónak is kell), marad még alvás-
ra, szörakozásra, véletlen mulasztások pótlásra összesen 6 óra (? Szerk)
Kérdem, elég-e ez? .

Valóban eljött az ideje annak, hogy végét vessük ezeknek az ano-
máliáknak s ,a kézimunka-tanítástervét czélszerűbbé tegyük s pontosan
körűlírjuk. En a következő határozati javaslatokat terjesztem a tisztelt
tantervkészítő bizottság elé:

1. 1}z ipar és kézimunka-tanítás mindig egy tanerőre bizassék.
2. Érvényesüljön azon elv, mely évi kdzgyűlésünkön kimondatott.

hogy az ujonnan készítendő tantervnek részletesebbnek kell lennie a
jelenleginél és részletes utasításokkal legyen ellátva.

3. Teljes képzettséget ezen tárgyban ne kőveteljíink, csak azon
legyünk, hogy a kezdő tanítónők a szakmunkák elvégzésére képesek
legyenek. .

4. Az esetleges munkadarab ok kezdessenek meg az évfolyam alatt,
de a befejezés maradjon a nagy szűnidőre, mikor a tanítónőjelölt job-
ban ráér és azt, kapott utasítások után, könnyen és ö n áll ó an elkészít-
heti, a következő tanév kezdetén be is mutathatja.

5. A hazánk egyes vidékén divó munkafajok megtanítására több
gond fordíttassék.

6. Tétessék a tanítás intenzívebbé.
7. Olcsó munkákat készittessünk.
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8. Emeljük az ismeret képzővoltát az által, hogya tanításnál fel-
használt anyagokat és eszközöket szóbeli , előadás utján ísmertessűk.

9. Orízkedjünk, nehogy túlterhelés által a növendék testi fejlő-
dését és szellemi rugékonyságát veszélyeztessük.

10. A negyedévesek, mivel a képesítő vizsgákra készülnek, men-
tessenek felonmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAúj évtől a kézimunka-órák alól.

11. Szoktassuk a leendő tanítónőket és ezek útján a honleányo-
kat, hogy a hazai iparterményeket értékesítsék a kézirnunkáknál.")dcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

S za n to E d é n e ,ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

K e ll-e a n ém e t Írá s?

Most, midőn a német pedagógusok és iskolai higienikusok nyomán
mi is nagy komolyan foglalkozunk az álló és dűlő írás ügyével és
már arra is van némi kilátás, hogy egész írástanításunkban egy kis
üdvös reform áll be, talán nem fog időszerűtlennek feltünni, ha pedzeni
akarok oly javaslatot, a mely nézetem szerint szintén Iendíthetne vala-
mit azon, hogy írás tanításunk észszerűbbé és könnyebbé váljék. Nem
tulajdonítok valami. felette nagy fontosságot a dolognak, a melylyel
magam sem foglalkozhattam behatóbban s itt sem, akarok neki nagy
feneket keríteni; csak ötletszerűen adom elé, mert azt vélem, hogy
lehet vele valami kis idő- és erő megtakarítást elérni ebben a mai
iskolai over-working korszakában, s midőn az ujítók rendszerint azzal
állanak elé, hogy mit kellene az iskolában megtanítani, talán' nem
lesz kellemetlen egyszer azt hangoztatni, hogy valamit n em kell taní-
tani. Ez a valami pedig az úgynevezet német írás!

Nekünk idegen nyelv ekkel úgyis annyit kell bajlódnunk, mint
semmi más népnek, és mi magyar nemzetül valóságos Mezzofantik va-
gyunk. Legtöbb bajt persze a német nyelv okoz, a melyuek szükséges-
voltát, sajnos, sem hazafiúi sem pedagógiai szólamokkal nem lehet el-
disputálni. S nem elég, hogy már az elemi népiskolában kell az anyanyelv
mellett a második nyelvvel vesződnünk, még kétféle írást is tanítanunk
kell, a miben nemcsak kaligraphiai, hanem orthographiai külömbség
is van, (habár ez utóbbi az új osztrák helyesírás szerint nem jelentékeny.)
A nyugoti (némely északi germán és szláv népet kivéve), sőt immár
az összes művelt nemzetekkel kőzös, úgynevezett latin írás mellett a
nérriet nyelv régtől fogva az u. n. német Írást használja, a mely nem
egyéb, mint a latin betűknek a közép-kor zárdaiban elczikornyásodott,
eléktelenedett alakja, a mely mint gót és fraktur írás a nyomtatásba
is átment, s aztán az a német szálkás kurrens írássá is formálódott,
illetve deformálódott,

*) Szívesen vennők, ha a t. czíkkiró, vagy más szakértő tanítónő közölné az
általa helyesnek vélt, vagy esetleg már gyakorlatilag alkalmazott rés z 1 e-
tes kézimunka-tanterv et. Szerk.
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~ em tartozik czélomhoz, valami német cornpendium alapján, nagy
tudományosan kifejteni, hogy ez írásjelek tulajdonképen épenséggel
nem speciálisan németek; hogy velök szemben miféle előnyei vannak
a latin formájú betűknek, a melyek egy század óta mind több tért fog-
lalnak a német nyomatott könyvekben, kűlönös en a tudományos, főkép
a nyelvészeti és természettudományi munkákban, míg a kézírásban
még máig szívósan tartja magát a szálkás betű. De itt is kezd már
tért hódítani az észszerűség és jobb ízlés, s a tudósok mellett a keres-
kedők is a sokkal szebb és praktikusabb latin írással kezdenek élni.

Hogy állunk tehát ez ügyben? Tény, hogy ez írásban még több-
nyire a német betűt használják; de tény az is, hogy az irott latin
betűt ismeri mindenki, a ki tud németűl olvasni. Ebből pedig észszerűen
az következik, hogy az irott német betűt egyelőre, a míg nem múlja
egészen divatját, még ismerni kell és olvasni kell tudni, de . semmi-
képen sem szükséges, hogy nálunk akár valaki maga is német betűvel
írja. Ha az életben feltétlenül így áll a dolog, akkor a mi tanitványaink
egyelőre csak tanulják olvasni a német betűt, de teljesen felesleges,
hogy kölcsönös nagy vesződséggel anémet betűk írására tanítsuk őket.
Mindenesetre könnyebbség az, ha a gyermeknek nem kell megtanulni
egy egész új, idegen betűrendszernek a rajzolását, s ez előny felér azzal,
hogy talán egy parányi csorba esik az írás-olvasás szent dogmáján.
Hiszen megismerkedik a gyermek még más olyan dolgokkal is, a mit
nem kell utánoznia. •

És ha nálunk minden illetékes hatóság egyérteműleg elhatározza,
hogy iskoláinkban többé nem tanítjuk anémet betű írását, akkor ez
is egy nem jelentéktelen lépés lesz azon czél felé, hogy a modern kul-
tura megszabaduljonegy középkori koloncztól, a szálkás rideg barát-
betűktől.

Nem akarok s nem is tudnék részletes számvetést csinálni, hogy
pl. hány órát nyernénk a kiilönféle iskolákban, ha elejtjük a szálkás
betűk írását, de annyi bizonyos, hogy megszabadúlunk vele egy feles-
leges czopftól, egy idegen nyűgtől, még pedig határozottan a nemzeti
irány javára.

Bismarcknak, a legnagyobb németnek, egy nagy babonája van:
perhorreskálja a latin írott betűt. A ki vele akar levelezni, írni, tanulja
meg a szálkás írást, magyar embernek semmi szüksége reá.dcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

H . A. ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A z "Eötvös-alap " k ö zg yü lé se .

Az "Eötvös alap" országos tanítói egyesülete f. hó l-én tartotta
az új alapszabályok értelmében tisztújító közgyűlését. Elnök lett: Péterfy
Sándor; alelnökök: dr. G ö ő z József és Jen y József; titkár: Lak i t s
Vendel; jegyzők: Hor tob ágy i Antal és Sza b ó (Bugáth) László;
pénztáros: R o II e r Mátyás; ellenőr: Kul' z Sámuel; számvizsgáló
bizottsági tagok: Hajnal Adolf, Schmidt Albin és Trájtler Károly;
jogtanácsos: Csengey Gyula. - Tiszteletbeli tagokká választattak:
Appouyi Albert gróf, Berzeviczy Albert dr., Csáky Albin gróf, Dániel
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Márton orsz.-gy. képv., Eötvös Loránd báró, Fenyvessy Adolf, Gerlóczy
Károly, Gyertyánffy István, György Aladár, Irányi Dániel, Karmner-
mayer Károly, Királyi Pél, Komócsy József, Kováts Albert orsz.-gy.
~épv., Léderer Abrahám, Lévay Ferencz, Lévay Henrik biz. társ. igaz.,
Orley János, Rakovszky István. orsz.-gy. képv., Ráth Károly főpolgár-
mester, Rökk Pál, Stefány Lajos légszesz-társulati igazgató, Steiger
Gyula tak.-pénzt. igazgató, Szathmáry György, Tóth JÓzseftanf., Vargha
István, dr. VerédyKároly tanf., Zichy Antal, Zichy Jenő grófok,
Zirzen Janka .. - Az egyesület pártoló tagokat is választott, számra
nézve 750·et, a társadalom minden köréből, olyanokat, kik a magyar-
országi tanítók Eötvös-alapjának gyarapítása körül kiváló szolgálatokat
tesznek. Erre nagy szükség volt, mivel az Eötvös-alap 16 évi fennállása
óta a pénzintézetektől, tanügybarátóktól csak áldozatot kértünk, a nél-
kül, hogy az "Eötvös-alap" ügyeinek intézésében jogot is adhattunk
volna nekik. Az új alapszabályok most már nemcsak megengedték, de
meg is követelik ezt. Az alapszabályok 31. §-a elrendeli, hogy "a gyüjtő
és kezelő központi országos bizottsági 60 tag közűl 30-an a népiskolák-
ban működő néptanítók, illetőleg tanítónők sorából, 15-öt meg a többi
népoktatásügyi intézetekben működő rendes tagok közül, 15-öt pedig a
pár tol ó é sal a ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAí t ó tagok sorából kell a közgyűlés nek megválasz-
tani. Tagjai a gyűjtő és kezelő központi orsz. bizottságnak az egyesü-
let ti szt el e tb eli tagjai is.

A közgyűlés egyhaugulag, nagy lelkesedéssel szavazott köszöne-
~~t az eddigi tisztikarnak, első sorban P éte r fy Sándor elnöknek és
Or 1e y János pénztárosnak, rendkivül buzgó és önzetlen fáradozásukért,
melylyel az "Eötvös-alap" iigyét 16 éven át szolgálták.

Az "E ö tv ö s-a 1a p gy ű j t ő é s kez elő or s z. biz o tt s á g"
tagjaivá választattak a következők.

Ren d es tag ok: Alkér Gusztáv tanácsnok, Almásy János,
Barczen János, Bánó József, Bánóczy József dr. tanár, Bokor Józse±
dr. tanár, Böngérfy János, Falvay Antal, Dömötör Géza, Farkas Elek.
Fettich Ferencz, Frey J ózsefnyug. igazg., Gergelyi Jakab, Glatz György,
Gyulay Béla dr., Gyulányi Adolf, Hajnal Adolf, Horváth János ta-
nácsnok, Horváth Sándor, Kafka Károly, Kálnay Nándor, Kiss Béla,
Komáromy Lajos tanár, Koncsek Lajos, Lád Károly, Linder Károly,
Luttenberger Agost, Magyar József, Magdics Károly, Málnay Mihály
dr. tanár, Nagy Lájos, Nagy László tanár, Neiger Sándor, Ozer Zsigmond,
Póra Ferencz, Pósa Lajos, Richter Ferencz, Rozmanith Vilmos, Sántha
Lajos, Schmidt Albin, Schőn József, Sebestyén Gyula tanár, Senyey
Ferencz, Somlyay József, Sretvizer Lajos, Stettrier Alajos, Szabó József,
Szántó Eleázár, Szőke István, Szőcs András, Tanos Imre, 'I'huránszky
Irén, Török József gyó~y., Trájtler Károly, Vajdafy Gusztáv, Velősy
Lipót, Wahrmann Mór, Wehner Gyula, ,Vodiáller Arthur, WolfnerJ ózsef.

Póttagok: Alex Albert, Barna Jóriás, Cservenka Ferencz,
Czimrnermanu Antal, Dorogsághy Dénesné, Farkas József, Garay Antal,
Hal.isz Gyula, Hofer Ferencz, Hollós Károly tanár, Kárpáti Béla,
Komáry EI'7.si,Maurer János, Moussong Géza, Pelczer .Iézsa, Pollak
Kaüm, Pritzel ,Hnos, Schaffér Sándor, Schmid Gyula, Schwetz Vilmos,
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Sipőtz Béla, .Spannberger Alajos, Stelly Géza, Szende Antal, Tiborcz
Ida, Töpfner József, Várady Amadé, Walter Károly, ,Veildler Irma,
Zsengery Samu dr.dcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Az E ö ' tvö ' s - c t la : pjó té te m é n ye i t k io s ztó o r s zá g o s n a g yb izo t t s á g ta g ja i .

"Az Eötvös-alap jótéteményeit kiosztó országos nagybizottság áll :
1. Az egyesület tisztviselői és tiszteletbeli tagjaiból, valamint a 200 forintot
avagy ennél is nagyobb összeget alapító egyesületi tagokból. 2. A
központi gyüjtő és kezelő országos bizottság 60 tagjából. 3. A köz-
gyülés által s ezen bizottságba beválasztott 60 rendes tagból, a kik
mínd a vid é ken működő rendes tagok sorából választandók meg. 4.
Azon tanítói egyesületek és testületek egy-egy képviselőj éből, a melyek
az egyesületi örökös tagsági jogot megszerezték. " (Alapszabály. 37. §.)

, Rendes tagok: Alszeghy Alajos Csáktornya, Arányi Antal IgM,
Balló László Kézdi-Vásárhely, Bálint Mihály Czegléd, Bardon József
Székes-Fehérvár, Bartsch Samu Baja, Bánfy Alajos Sümeg, Bányai Ja-
kab Nagy-Becskerek, Bede Dániel Hosszufalu, Bedő Dénes O-Radna,
Belányi Tivadar Pozsony, Benedek Adolf Győr, Bobory János Monor,
Bodrogby Gyula J\f.-Sziget, Bőkényi Dániel Mármaros-Sziget, Bődy
József Zala-Egerszeg, Deák Lajos Maros-Vásárhely, Derszib Rudolf
Eger, Ember János Ungvár, Eötvös Károly Lajos S.-Szt-György, Fa-
zakas József Kolozsvár, Ferenczy János Szeged, Gockler Lajos Nagy-
Becskerek, Göbel János György Sz.-Fehérvár, Grámma Miklós Mehá-
dia. Groó Vilmos Rimaszombat, Havass Gyula dr. Besztercze, Hoffmann
Amalia Szabadka, Hoffmann Mór Nagy-Kanizsa, Horváth Illés Makó,
Iványi Andor Alsó-Lendva, Jilg Ede Győr, Józsa Mihály Brassó, Kapy
Gyula ;Sopron, Kerekes József Zil~h, Major János Esztergom, Mády
Lajos Ujpest, Merényi Kálmán M.-Ovár, Németh Ferencz Szombathely,
Németh Lajos Bt-Csaba, Nyujto Pál Czegléd, Orbán Ferencz Brassó,
Pazár István Nyíregyháza, Peres Sándor Losoncz, Pesznecker József
Martonvásár. Rácz Ferencz Rákos-Palota, Schmidt Boldizsár Baranya-
Szabolcs, Sárkány Gábor Munkács, Sipos Elek Komárom, Sólyom An-
tal Hr-BöszörményvSudy K János Kassa, Szép Lipót Veszprém, Szépe
Pál Komárom, Sziklai P. Gyula Sz.-Fehérvár, Tóth Sándor Szathmár,
Udvardy .. Ignácz Vácz, Schneider István Pécs, Vass Mátyás Szeged,
Zárai Odön Arad, Zelenka János B.-Gyarmat.

P ó t tag ok: Baum Fülöp Veszprém. Bánfi János Karánsebes.
Benécs Gusztáv Beregszász, Benke Pál Szarvas, Bicsérdy .Iános Fogaras,
Bitter Péter Apar, Bogyay Ernő Bessenyő, Bogyó Sándor N.-Abony,
Borbély Gábor Békés, Bornemisza Benő K-K-Halas, Csepreghy Endre
Győr, Drujzner János György Sopron, Fábry János Rimaszombat,
Feleky Alajos Tapolcza, Filep Endre Dunapataj. Gáspár Imre Győr.
Hegyes Mátyás Nagy-Szeben, Kovács Mihály Szabadka, Kuncz Kornél
Gyergyó-Szt-Miklós, Möszl Gusztáv Kassa, Nagy Benedek Deés, Nagy
Lajos Hődmező-Vásárhely, Memes Lajos S.-A.-Ujhely, Petrovica György
Erd, Vedl Ferencz Nagy-Becskerek, Szaloky Dániel Csokonya, Sziklay
Béla Sz.-Fehérvár, Tóth Lajos Debreczen, Törköly József Rimaszombat,
Winkler Lajos Nagy-Várad.

MAGYAR TANÍTÓKÉPZŐ. 35
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A kézgyűlés megbízta az új tisztikart, hogy az Eötvös-alap pénz-
tárát, pénztári könyveit vizsgálja meg s vegye át azokat Orley János
volt pénztárostól. Jelen volt a vizsgálaton : Tóth József kir. tanfelügyelőonmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
úr, .mint az ~Eötvös-alap" felügyeletével megbízott ministeri biztos,
Péterfi Sándor elnök, dr. Göőz József másod elnök, Roller Mátyás
pénztáros, Kurz Sámuel ellenőr, Lakits Vendel titkár, Trájtler Károly
számvizsgáló-bizottsági tag, Sipőcz Béla, mint az ,.Eötvös-alap" rendes
tagja s a volt pénztárnek mellett segédkezett irnok, a volt pénztárnek
Orley János képviseletében pedig annak hasonnevű fia, a herendi
porczellángyár igazgatója.

Megvizsgáltatván az "Eötvös-alap" személyi pénztárainak Naplója
s abban a bevételek akiadásokkal egybehasonlíttatván, m in den a
1e gn a gy o b b re nd ben tal ál tat ott. Az évi bevétel f. évi január
28-tóI kezdve mai napig 7343 frt 10 kr., a kiadás 5647 frt 37 kr.
Maradék: 169b frt 73 kr. Ennek fedezésére van takarékpénztári köny-
vekben 1263 frt 03 kr., készpénzben találtatott 432 frt 70 kr. ; összesen
1695 frt 73 kr.

Az Eötvös-alap tőkésített vagyonának főkönyve is teljes rendben
találtatott. A tökésített vagyon 43.048 frt 30 kr., ennek fedezésére
van:TSRQPONMLKJIHGFEDCBAa ) takarékpénztár! könyvekben 3118 frt 30 kr.,dcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAb ) a földhitélin-
tézetnél elhelyezve 39.300 frt, c ) összes kisebb alapítványokban 164 frt,
e l ) öt darab vörös-kereszt sorsjegy értéke 32 frt 50 kr, és egy darab
Rudolf-sorsjegy értéke 14 frt 50 lrr, e ) készpénzben 119 frt ; összesen
43.048 frt 30 kr. Orley János pénztáros átadott a "Péterfi-alap" kőny-
vével 513 frt 39 krt.

A vizsgáló-bizottság átadta Roller Mátyás új pénztárosának a
pénztári könyveket, az összes készpénz és pénzértékeket s ezeknek
átvételét Roller Mátyás pénztáros a két példányban kiállított jegyző-
könyveknek sajátkezű aláirásával is elismerte és bizonyította. A jegyző-
könyveket a bizottság többi tagjai is aláírták. Azok egyik példánya
a volt pénztáros fia, Orley János úr előtt felolvastatván neki átadatott.

Erre igen megható jelenet következett. Péterfi Sándor mélyen
megindúlva hálás szavakkal mondott köszönetet vrley Jánosnak és csa-
ládjának az "Eötvös-alap" ügye kőrííl 1§ éven át szerzett hervadhatat-
lan érdemeiért. A súlyos betegen fekvő Orley János ágyát a bizottság
tagjai meghatottsággal állták körűl, mindnyájan kezet fogtak a nagyér-
demű kartárssal. a ki felemelvén kezeit, áldást mondott az "Eötvös-
alapv-ra sannak támogatóira. Adja a kegyelem Istene, hogy e rend-
kívűl megható jelenet alatt ejtett fájdalmas könyek Orley János kar-
társunknak teljes gyógyúlásával örömkönyekké változzanak!

L a ki ts Ve n d e l ,

az "Eötvös-alap· titkára.

K e ve le m . Magyarország összes néptanítóit tisztelettel kérem, hogy
az Eötvös-alapot illető minden tagsági díjat, adományt és gyüjtött
összeget ezentúl az új pénztáros Roller Mátyás főv. polgári iskolai igaz-
gatóhoz (Budapest, VI. ker. nagy-mező-utcza 1. sz.) legyenek szivesek
beküldeni. P é te r fi S á n d o r ,

az. "Eötvös-alap" elnöke.
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1890/91.

Tanítóképző-intézeteink és azok működésének megismerését elő-
haladásunk egyik leglényegesebb emeltyűjének tartjuk. Csak akkor lehet
a javítás eszközeit megjelölni, ha a hiányok ismeretesek; csak az eset-
ben tanulhatunk egymástól, ha a különböző intézeteknél alkalmazott
berendezésekről és eljárásokról alapos tudomásunk van; csak az re-
formálhat helyesen, a ki tényleges viszonyokból indul ki. A kormány
is ez elvet látszik kővetni, midőn a mult iskolai év végén az "Igaz-
gatói záró jelentésekről" szóló rendeletet kiadta. E rendelet kimerítő és
alapos utasítást ad a jelentések készítéséről; dicséretére válik a vallás-
és közoktatásiigyi minisz terium szakismeretének. De miért maradnak
e rendeletek véka alá rejtve ? Miért nem hozatnak köztudomásra?
Talán nem érdemesek a begyűlt adatok a kinyomatásra; vagy a jelen-
tések ez évben még nem a rendelet értelmében történtek? Nagy szol-
gálatot tenne a kormányatanítóképzés ügyének, ha e jelentéseket sajtó
alá rendezné, nemcsak az előbb kifejtett okoknál fogva, hanem azért
is, mert a könyv felhívná a tanítóképzés ügyére a szakkörök és a közön-
ség figyelmét; felköltené érdeklődését. Bízunk abban, hogy kormányunk,
a mely telve van a tanítóképzés iránti jóindulatokkal, meg fogja tenni
a kellő lépéseket ez iránt. *) Szándékunk volt a Magyar Tanítóképző t.
szerkesztőjének felszólítása következtében a záró jelentésekből az ada-
tokat összehasonlítva állítani össze, hogy tiszta képét lássuk képzőin-
tézeteink működésének, előnyeinek, hiányainak. Azonban előttem csak
az értesítők feküsznek, a melyek mind más és más terv szerint vannak
szerkesztve, a kellő adatok némelyikből hiányzanak. Ezért ez évben
munkám másra nem szorítkozhatott, mint az értesítőkből szemelvények
közlésére. Mindazáltal törekedtom az elmult iskolai .évi értesítőkből
az egyes tanítóképző-intézetek beléletét bemutatni.

A bajai m. k. állami tanítóképző-intézet 18-dik értesítője.
Közli:dcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAD r . B a r ts c h Sa m u igazgató. Az igazgatói jelentéshűl olvassuk,
hogy a tanév szeptember l-én vette kezdetét a felvételi vizsgálattal, a
melynek alapján 2 tanuló lépett az 1 osztályba, kik azonban nem felel-
tek meg a várakozásnak. A szorgalmi idő beosztása oly módon van
gyakorlatban, hogy az elméleti tárgyak és a tanítási gyakorlatok a i
délelőtti, a művészeti tárgyak, kézi munka, gazdasági gyakorlatok 'pedig \
a délutáni órákra esnek. Az intézet felszerelése kibővült a gázvilágí-
tás behozatalával és 2 uj zongorával. TerveItetett az épűlet folyosói-
nak elzárása ; legközelebb kiegészítik az intézetet önálló tornacsarnok-

*) Szükséges volna ezen vagy más módon a záró-jelentések kinyomatásáról
intézkedni annyival inkább, mert félő, hogy a zárójelentések fáradságos szerkesz-
tése az Ertesítöket egészen kiszorítja s így az állami intézetek működésének nyil-
vános ellenőrzése megszünik. Ez pedig akiadott jeles "Utasítás"-nak nem lehetett
az intencziója! Szerk,
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kal, mely czélra ujabban még 600 D-ölnyi telket szavazott meg a város
úgy, hogy az intézeti telek épen 1 kat. hold területet foglal el négy-
zet alakjában ...

A kézimunka-tanítás rovatában Nagel S. tanár külön jelentését
találjuk az amerikai szölőtelep kezeléséről és a gazdasági gyakorla-
tok beosztásáról. Ezen gazdasági gyakorlatok a IV. osztály két elmé-
leti óráján kivül mind a 4 osztályban heti 2-2 órában folytattatnak.
A tulajdonképeni kézügyességi oktatásban ugyancsak valamennyi tanuló
részesűl heti 2 órában; munka kör: kosárkötés, székkötés, könyvkötés,
taneszközök, főként fizikai eszközök készítése.

Iskolai ünnepélyként említjük az intézeti ifjúság sikerült májusi
ünnepélyét. Mint az ifjúság kegyeletének szép tényét jegyezzük föl, hogy
a tanítónövendékek saját költségükön Markovita L. elhunyt pályatársuk
részére emlékkövet készítettek.

A tanítóképesítő vizsgálaton 13 jelölt nyert oklevelet.
Tanári testület: Dr. B a rt sch S. igazgató (neveléstan.) Pe t-

r o v á c z J. (magyarnyelv, történelem) Sch ere r S. (mennyiségtan,
természetrajz), Nag elS. (német nyelv, gazd.) Ben e Gy. (zene) J ó z sa
K. (rajz) B o c sk a y K. (gyakorlóisk. tanító).

Tanítónövendékek száma 1. 0.26, II. o. 12,onmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAlll. o. 12, IV. o. 15.
A szertárak gyarapodást tüntetnek fel úgy a könyvtári, rnint a tan-

eszközök szakában.
Az ifjusági önképzés szolgálatában állott az "olvasókör", a "dal-

kör" és a "zenekar."
A gyakorló-iskola 4 osztályú. A növendékek tanítási gyakorlatai-

nak elrendezéséről részletes ismertetést hoz lapunk idei évfolyamának
IV. füzete.ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A c s ík som ly ó i r . k a th . ta n ító k ép ző ér te s ítö je az 1690/91.
tan évről. Közli:dcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAF i i ld e s J ó zs e f igazgató. Az évi jelentésből megtudjuk.
hogy a tanárok anyagi ellátásában itt is javulás állott be, a mennyi-
ben két tanárnak eddigi 50 frt személyes pótléka 100 frtra emeltetett.
Az intézet még három évfolyamú. Tanári kar: P. D á vid S. sz.
Ferenczr. szerzetes (zene, történet-földrajz). Föl des J. igazgató világ-
rendi (neveléstan, magyarnyelv, gazdaságt.), Lak a tos J. r. tanár, világi.
(német nyelv, számtan, természettan.), L á szl ó P. tanító (torna, heti 1
órában), P. Pa á 1 J. sz. Ferenczr. szerzetes (hittan) Si pos S. gymn.
tanár (rajz, heti 3 órában).

A tanulók száma az utolsó években jelentékenyen emelkedett.
1891-ben volt 1. o. 29 (kik közűl felv. vizsgálat alapján 12 lépett az
intézetbe], II. o. 17, Ill. o. 16. A tanulók jó részben internatusban
helyeztettek el. Kántorságban is gyakorolták magukat oly módon,
hogy az isteni tisztelet kantori teendőit maguk erejéből látták el. A ker-
tészeti foglalkozásban mind a három évfolyam tanulói részt vettek az,
igazgató vezetése mellett. Gyakorló iskoláúl a helybeli népiskola szolgált.
Az egészségi állapot kevéssé volt kedvező, mert néhány tanuló tra-
chomában szenvedett. Az ifjusági önképző kör munkaköre volt; gyak.
tanítások, bírálatok, szavalat s felolvaaások, A tanulók segélyezése jó
részben egyházi alapítványokból történt. Unnepélyeket tartottak Dr.
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Haynald 50 éves áldozári jubileuma napján éleCecilia napján. Osztály-
vizsgálatokat félévenként tartottak. Tanító-képesítőre 91-ben jelentke-
zett: 13, kik közűl kántor-tanítónak 5, tanítóságra és segédkántor-
ságra képesíttetett 6.

A kolozsvári m. k. állami tanitóképző-intézet XX. érte-
sítője az 1890/91. évről. Közli:dcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAP a a l F e r e n c e igazgató. Az évi jelentés-
ből olvassuk, hogy felvételi vizsgálat alapján nem vettek fel tanúlókat.
Internatus nincs, a tanúlők a képző közelében fogadnak szállást.

A növendékek egyúttal a városi önkéntes tűzoltó testületnek is'
tagjai s mint ilyenek több tüzesetnél vettek részt. A toma-űnnepélyen
23-an vettek részt. Ünnepélyt a helybeli tanítónőképzővel egyetemben a
a tanítónők ott h oonmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAII a javára tartottak. A kézimunka oktatásában
valamennyi tanúló részesült. Az I. o. agyagmintázással, a II. Ill. \
és IV. o. asztalossággal és műfaragással foglalkozott.

Az évvégi osztályvizsgálatokat időkimélés szempontjából két tan-
teremben . párhuzamosan folytatták, Ugyanezen okból a IV. osztály
tanulói oly tantárgyakból, melyek csak az utolsó évfolyamon fordúl-
nak elő, csak az osztályvizsgálaton feleltek. Tanári testület: P a al F.
ig. (neveléstan), Fa zak a s J. (magyarnyelvtan, történelem 17 óra),
Dr. Koch F. (számtan, vegy tan, németnyelv 20 óra), Bíró Gy. (ter-
mészettan, mértan, természetrajz, gazdtan. 20 óra), B o é r Gy. (zene
14, dalkör 1 óra), Sárdi J. (rajz, 7 óra), Benedek S. (gyak. iskola)
M o In á r J. (kézimunka 8 óra), Al b ert K. (torna heti 2 óra a négy
osztályban együttesen.)

A tanítónövendékek száma volt: I. 0.20, n. e. 22, lll.
o. 13, IV. o. 12, összesen 67.

Az önképzőkör 30 gyűlést tartott. Tagjai mind magyar nyelvtani
dolgozataikkal, mind a dalkörben dicséretes munkásságot fejtettek ki. A
tanképesítő tétele volt. nA j á t é k O k has z n a a n öve n d é kek r e néz-
v e és a n á 1un kis m e r t ebb j á t é k ok c s o por tos í tás a é s
m élt a tás a". 13 jelölt közűl sikerrel vizsgázott 11. A gyakorló iskolá-
nak o osztályát 62 tanúló látogatta. A IV. osztálynak nem volt tanúlója.

A kúnfélegyházi m.k. állami tanítóképző-intézetnek 1890/91.
tanévről szoló jelentése. Közli: Z a jzo n D é n e s igazgató. Az első és
és egyedüli értesítő, a mely a junius hóban kiad ott miniszteri rendelet
értelmében szerkesztetett. E könyv bizonyítja azt, hogy az értesítőknek
az utasítás értelmében való szerkesztése tartalmasakká teszi azokat, a
mennyiben ez is körülményesen értesít a tanítóképző-intézet minden
viszonyáról és jól szem elé állíja a hiányokat. Tanári testület: Zaj z o n
D. ig.; Chobodicky A. (mennyiségtan). Kovács S. (nyelvtan),
Egner A. (zene-torna), Szőke A. (rajz), Strauch Gy. (nyelvtan),
Kar d hor dó L. (gyakorló iskola). f

Tanítónövendékek száma: 1. o. 26, II. o. 11, IIl. o. 18, IV. o. 20.
Az 1. osztályba felvételi vizsgálat alapján lépett 4 tanuló. Az inté-
zet helységei még mindig nem elégségesek. Nagyon nélkülözik a rajz-
termet s a kézimunka termet. Az intézeti kert bővelkedik gyümölcs-
és díszfa csemetékben. Méhessel, valamint selyemhernyóteleppel is ren-
delkeznek.
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N évelés- és fegyelem czím alatt az igazgató az internátus létesítését
sürgeti, mert a növendékek a városban szerteszét jobbadán szegény-
sorsu családoknál vannak elszállásolva oly helyeken, hol társadalmi
finomságet és illendőséget nem sajátithatnak el. Magánházakhoz mint
kerepetitor 23 tanuló járt. A tornaűnuepélyre 26 tanuló rándult föl.

Munkálkodásában a tanári testiilet híven követte a min, tantervet
s az annak alapján elkészített. részletes tanmenetet. A hegedűjáték
már az L osztályban kezdődött. Osztályozó konferencziát évharmadon-
kint tartottak. A tanulók többsége általában a szorosabb értelemben
vett tudományos tantárgyakból átlag dicséretes előhaladást tanusított,
holott a művészi tárgyakban kevesebb előmenetelt tanusított.

A gazd. gyakorlatokban a IV. osztály 2. elméleti óráján kivííl az
összes növedékek részt vettek, heti 2-2 órában. A tanáritestiilet egyes
tagjai irodalmilag is működtek, valamint a társadalom terén is élénk
tevékenységet fejtettek ki. A megyei tantestületi gyűlésen nem vehet-
tek részt, mivel az úti költség a testület tagjai részére nem lett biz-
tosítva.

Az ifjuság önművelődésére szolgált az "olvasó kör" Kar dh o r dó
Lászlo és a dalkör Eg ner Adolf tanárok vezetése alatt.

'I'anitóképesítő ez intézetben kivételképen két izben tartatott.
szeptember és junius hónapokban; összesen 23 jelölt nyert képesítést.

A gyakorlóiskola négy osztályú volt összesen 43 tanulóval.
A Nagykőrösi ev. ref. tanítöképzöről és a népiskolákról

szóló értesítő. Közli:dcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAK is s K á lm á n igazgató. Az igazgató jelentése
szerint a tané-vet megnyitó ünnepély a főgimnáziummal közösen tartatott,
Az I. o.-ba felvétetett 37 tanuló, kőzűldk vizsgálat alapján 7. Ev végén
a létszám volt az ifjuság széu irán kivűl : I. o. 24, II. o. 22, IlI. o. 10,
IV. o. 11. Az ifjuság tanulmányi ·előhaladásának jelzésére legfelsőbb
fokon a "jeles"-t használják. Osztályozás évharmadonkint történik. Az
ifjuság egészségi állapota nem volt kedvező. Trachoma és más beteg-
ségek zavarták a tanulókat munkájokbán. Két tanuló meghalt év-
közben.
. Legfontosabb mozzanata a tanévnek az, hogy az intézeti uj épü-
let ügye megoldást nyert. Több mint 12.000 frt költséggel egészíUetett
ki a régi épület az intézet követelményeinek megfelelően. Az építési
költségnek jelentékeny része adományozásból ered.

Az intézetet fentartó hatóság a Duna melléki ev. ref. egyház kerü-
let és nagykőrösi: ev. ref. egyház. Kormányzó hatósága az egyházke-
rűlet és a konvent, továbbá kőzvetlenűl az igazgatótanács.

Tanári testi ilet : Ki s sonmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAK igazgató lelkész (vallás, történelem);
L o s o n c z y L. lelkész (neveléstudományok), Ol á h K (zene), Ko,
v ács F. (természettud. mennyiségt.), Dr. D ez s ő Gy. (nyelvtan)-
Hajdu L. (gyakorlóiskolai tanító), Tóth I. (rajz), Sebestyén
B. (torna). Irodalmilag működtek Kiss K, dr. Dezső Gy., Hajdu L.

A tápintézetben 45 tanuló vett részt. Temetési díjakból 188 frtot
szereztek a növendékek.

Tanítóképesítő vizsgálát két ízben volt. Első ízben 10 ref. theole-
gai és 3 tanító káplán, másodizben 13 tanító nyert oklevelet.

{
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A gyakorló iskola a tanítóképzőnek szerves kiegészítő része, de
egyszersmind a ref. egyháznak egyik elemi iskolája; 1-VI. osztályban
volt 52 tanuló. .ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A so p ron i k a th . k ir . ta n ító k ép ző in té z e t é r te s ítő je . Szer-
keszője nincs megnevezve. Tanári testület: G. Kos soonmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAw B. igaz-
gató (neveléstan, mennyiségtan), H a IIerT. győrmegyei pap, (hittan,
természettudományok, rajz, szépírás), dr. Kis s J. egyh. pap (nyelv-
tanok, történelem), Vl a II ner S. (zene), Sch ne ide r F. (torna). Az
értesítő közli a tanulók egész klasszifikáczióját. Tanulók száma: r. o.
29, II. o. 22, III. o. 26.dcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA8 - c h .

(Foly tat juk.)

A tanítóképzés A u sz tr iá b an .

r.

Általában.

A tanítóképző-intézeti tanárok országos egyesülete, de kűlőnősen
annak tisztelt választmánya és lapja fennállása óta buzgón, szakis-
merettel és lelkesedéssel foglalkozik a magyarországi tanítóképző-inté-
zetek időszerű fejlesztésével és ujjá szervezésével és ezek számára észszerű
tanterv kidolgozásával. Azt vélem, nem mívelek felesleges dolgot, s előse-
gítem a munkát, ha jelen ezikkem által a tisztelt olvasók figyelmét
szomszédjaink hasonló intézetére irányozom; mert ebből tapasztaljuk,
hogy helyes úton haladunk és hogya mi egyesííletűnk és Iapunk által
kifejezett kivánalmak teljesítése esetén hazai intézeteink nem csak a
többi európai intézetekhez hasonlítanának, hanem ezeket nagyjában
felűlmúlnák

Minden ausztriai tanítóképző intézettel egyel ő kés z í t ő osz t á ly
áll kapcsolatban, a mit egyesületfiuk már a múlt évben felterjesztett
emlékiratban szűkségesnek nyilvánított. .

A tanúlők száma az előkészítő osztályban 50-re; a képzőintézet
egyes évfolyamaiban 40-re van szabva. Az előkészítő osztályba való
felvételre a polgári iskola befejezése szűkséges. Ezen osztály tantár-
gyai a kővetkezők :
. Hit- és erkölcstan heti 2 órában, tanítási nyelv 8, földrajz és
történelem 2, számtan 3, természetrajz és természettan 3, szépírás 2,
ének 1, hegedű 2 és tornászat heti 2 órában.

A képzőintézet r. évfolyamába való fel v éte 1i viz s g á 1a t
sokkal szigorúbb mint nálunk, mert a kővetkező tantárgyakat követelik:

Hit- és erkölcstant, nyelvtant, földrajzot és történelmet, természet-
rajz ot és természettant, számtant, mértant, tornát és zenét. A tanítási
nyel vMI és a számtanból a szóbeli vizsgálat mellett még irásbeli vizs-
gálat is teendő. Ezen vizsgát csak azon tanítójeldltek nem teszik, a
kik az előkészítő osztályt jó sikerrel végezték és kézvetlen ebből lép-
nek a képzőintézetbe.

Az ausztriai tanítóképző intézetek tan ter v e a mienkhez képest
nehány külőmbséget mutat, A test- és egészségtan nem a neveléstan nak
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része, hanem ezt az ágat a természetrajz tanára adja elő az ál-
lattani előadások alkalmával az I. évfolyamban. Nincs kifogásom az
ellen, hogy ezen tárgyat a természetrajz tanára tanítja, mert eddig lega-
lább a zoologus képesebb az emberi test- és egészségtan alaposabb, vilá-
gosabb .és szemléleti előadására, de hogya zoologus heti 2 órában az
állattan mellett még e két tárgyat, t. i. a test- és egészségtant és az élet-
mentést, kellőleg taníthassa, véleményem szerint lehetetlen; hátha még az
iskolai hygieniát hozzá vesszük. Legczélszerűbbnek tartom azonban, hogy
a neveléstan tanára a test- és egészségtan tanára is legyen, de csak
akkor, ha ezen tudományokban tökéletesen jártas és ha a kellő elő-
készültséggel bír, ezen két tantárgyat szemléletileg és kisérletek alkal-
mazásával előadni. Már 1850-ben, midőn én Prágában az akkori állami
tanítóképző intézetet látogattam, a neveléstan tanára tanította az
egészségtant is. De hogyan tanította? Szemlélet, lelkesülés és kedv
nélkül. Nem volt benne semmi köszönet, mert a tanár maga sem bírt
világos fogalmakkal ezen a tanítóra nézve oly fontos tantárgyról.

Említésre méltó az, hogy az ausztriai tanterv a hiányos érzékű
gyenge elméjű hülye és elhanyagolt gyermekek nevelésére is gondot
fordít.

Agya k o r l ó is ko 1 a látogatása csak a ITI. osztályban kezdő-
dik, a hospitálással jár egyszersmind egy közös értekezlet, melynek
tárgyát a hospitálás alkalmával készített leczkeképek tárgyalás ké-
pezi. Különös figyelmet fordítanak az I. osztályú tantárgyak. u. m. a
nyelv- és számtan módszerének elsajátítására.

A llI. évfolyam második felében a növendékek már megkezdik
a gyakorlati tanítást. Minden tanár feladata saját tantárgyainak mód-
szerét tanítani, még pedig az egész negyedik évfolyamon áto

IV. osztály növendékei már szabályosan részt vesznek a gyakor-
lati tanításban, úgy hogy minden növendéknek minden tantárgyat min-
den osztályban kell tanítani.

A tanítójelöltek a hit- és erkölcstan tanítását is tartoznak gyako-
rolni, a mi nagyon helyes; mert a tanító, ha nem is tanítja a tárgyat,
biztosabban és jobban fogja a többi tárgygyal kapcsolatba hozni és
mert sok iskolában a tanító feladata a hit- és erkölcstan tanítása.

A tan í tás igya k o r l a tok a t egy tervező és tanácskozó érte-
kezlet előzi meg, és ezek után hetenkint legalább 2 órai bírálási érte-
kezlet tartatik.

Az ausztriai intézetekben csak egy tanítási nyelv nyelvtana, iro-
dalma szerepel mint rendes a tantárgy; miniszteri jóváhagyással azon- .
ban még egy második nyelv tanítása is behozható.

Az egyszerű könyvvitel nem külön tantárgy, de 'a számtan tanára
feladata ezt a gyakorlati tantárgyat a llI. osztályban tanítani és begya-
korolni, a mit a magyarországi miniszteri tanterv is előír.

Az ausztriai tanterv a természettudományoknak és a gazdaság-
tannak több heti órát ezentel mint a miénk, de a fontos házi ipar
hiányzik belőle, ámbár az utasítások szerint, a hol lehetséges, a taní-
tóképző-intézet mellett a kéziigyességek elsajátítása czéljából egyonmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAmű-

hely felállítandó.



~519

Az összehasonlí tás végett czélszerűnek találom az ausztriai tan-
terv óratervét ezennel közölni :

I. évf. II. évf. III. évf. IV. évf.

Hit- és erkölcstan --- ---onmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.-- --- 2 óra 2 óra 2 óra 2 óra
Neveléstan, tanítási gyakorlatok ___ 2

"
5

"
9

"Tanítási nyelv ___--- - -- --- --- 4
"

4
"

4
"

4 n

Földrajz ___--- --- --- --- --- --- 2
"

2
"

2
"

1
"Történet és alkotmány tan 2

"
2

"
2

"
1

"Mathematika és mértani rajz ___ 4
"

3dcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAn 2
"

2
Természetrajz 2

"
2

"
1 1

"Természettan 2
"

2 2 1
"Gazdaságtan 2

"
2

Szépirás ___- _. 1
"~zabadkézi rajz ___ 2
"

2
"

2
"

1
"Altalános zene és ének 1

"
1

"Ének ___--- 2
"

2 n

Hegedü --- -ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA._ - 2
"

2
"

1
"

1 n

Zongora ___--- 2
"

2
"Orgona --- --- 2

"
2 n

Testgyakorlat 2
"

2
"

1
"

1
"

Összesen: 28 óra, 28 óra, 30 óra, 30 óra,'

míg a magyar óratervben a heti órák száma az első második és har-
madik évfolyamban 27 és a IV. évfolyamban 26-ra rúg.

A m ó ds z e r l' e néz v e a szabályzat elrendeli, hogy minden elő-
adás tüntesse fel a módot, miképen kell mintaszerűen tanítani a népis-
kolában és figyelmeztesse a növendékeket a rokon tantárgyak belső,
szerves összefüggésére.

A tantárgyak gépies, könyvnélküli bemagolása kerülendő és an-
nak tollba való mondása feltétlenül meg van tiltva.

A z osz tál Y o z á s r a nézve ki van mondva, hogy a szépírás,
mely csak az 1. évfolyamban szerepel mint rendes tantárgy, a II. és a
lIT. évfolyamú bizonyítvány ban is osztályozandó, t. i. a szépírásbeli
házi feladványok és a többi irásbeli feladványok alapján. Egy kötelező
tantárgyból nyert elégtelen osztályzat az évfolyam ismétlésére kötelez.
Az évi bizonyítványt az igazgatón kivűl az osztályfőnök is aláírja.

A negyedik, illetőleg ötödik év befejezte után a tanítójelöltek
az úgy nevezett ére t ts égi viz s g á 1a tot leteszik, a melynél a
nyilvánosság ki van zárva és a melynek jó sikere az illetőt az ideig-
lenes nyilvános tanítói működésre feljogosít ja és csak akkor, midőn
az illető már két éven át jó eredménnyel működött, jelentkezhetik egy
nyilvános iskolában a t a II í t ó kép e s í t ő viz s g á 1at letevésére.
Ez a kormány által ezen czélra összeállított vizsgálóbizottság előtt
megy végbe, inkább gyakorlati természetl-i és leginkább a ueveléstanra,
az egyes népiskolai tan tárgy ak anyagára és módszerére, az iskolai
rendeletekre szorítkozik.

Egészben véve a magyarországi és ausztriai tanítóképző-intézetek
szervezetét és tantervét összehasonlítva, azon conclusiót kell kimon-

J
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danunk, hogy emezek az előkészítő osztály életbeléptetése, a szigorúbb
felvételi vizsgálat és a heti tanórák nagyobb száma által a tanítóje-
löltek elméleti kiképzéséről jobban gondoskodnak és hogy a kétévi gya-
korlati tanítói működései után behozott, főkép gyakorlati irányú taní-
tóképesítő vizsgálat által a tanítók gyakorlati kiképzésének czélját job-
ban és biztosabban elérik.dcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAL é c le r e r Ab r a h á m .

II.onmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Egy és más az ausztriai tanítóképzésröl.

A Handwerkerschule tanulmányozása végett a kormány meg-
bízásából ez év október havában Ausztriában járván, az utamba eső
tanító- és tanítónőképző-intézetekbe is benéztem és a szűkre szabott
időhöz mérten e téren is tapasztalokat gyííjtöttem.

A b é esi tan í t ó kép z ő-i nt é zet be igen rosszul választott
időben nyitottam be, mivel a gyónás miatt az nap délután és másnap
a tanítás szünetelt. Igy tehát csak asiketnéma oktatásból rendezett
tanfolyamot szemlélhettem. Erre minden tanév elején a Ill. évfolyam-
ban 15-20 órát fordítanak. Asiketnéma intéset igazgatója 2-3 ujoncz
növendékévei megjelenik a tanítóképző-intézetben és ezeket a képző-
intézeti növendékek jelenlétében oktatja. Asiketnémák oktatásának
ilyetén gyakorlati bemutatásához fűződik azután a legszükségesebb
elméleti tanítás.

Apr ága i n é ill e t tan í t ó kép z ő- int é zet ben ismételt en
hospitáltam. A ID. osztályban természettani tanítást hallgattam. A
leczke a megelőző órán tanultaknak számbavételévei kezdődött. Fel-
adatúl volt adva az 1: 10 arányú emeltyűre nézve szabályokat össze-
állítani. Most átment a tanár az emeltyűre vonatkozó nehány alkal-
mazott feladat megoldására. Az első feladat volt: Teher karja 15cm.,
erő karja 40 cm; szabályt keresünk a teher kiszámítására. Kiinduló
pont: erő szorozva erő karjával = teher szorozva teher karjával.

Ha az erő 1 kg, akkor áll: 1 X 40 = x X 15;
ha " " 2 kg, " " 2 X 40 = x X 15;
ha " " 3 kg, " " 3 X 40 = x X 15.

"hfinő szabályt találunk az x-nek kiszámítására?
Második .feladat : Ugyanazon emeltyűnél az erő 50 kg; mekkora

tehert képes egyensúlyban tartani?

50 X 40 = x X 15
x = 50 X 40

--15-

Harmadik feladat: az erő karjának kiszámítása. Fejben levezet-
tetett a szabály: erő kar = teher X teherkar

erő.

Negyedik feladat. A teher karjának kiszámítása. Az előbb talált
szabály analogiájára iratott fel a képlet.
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E feladatokat a tanulők könnyedén oldották meg. Vajmi keveset
irtak ; a számvetéseket fejben végezték. A tanár kűlönös gondot for-
ditott a következtetés helyességére ; ha valamely tanuló a logika ellen
vétett,onmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa, hibát mással kijavíttatta és a logikai helytelenségre reá mu-
tatott.

Ezután uj tananyag következett. A tanár bemutatta a henger-
kerék mintáját és a tanulókkal Ieiratta ; végiil közölte a gép nevét és
definiáltatta. Magyarázta a Welle szót: "Um eine Achse drehbarer
Cylinder", úgy szintén a Zapfen, Zapfenlager kifejezéseket.

Most áttért a ,kisérletekre. 1. lVIi történik, ha csupán a hengerre
a.xasztunk súlyt? A tanár megtette a kisérletet, egy tanulóval is végez-
tette. (Tanításában annyiban hibázott, hogya kérdés feltevése és a
kisérlet megejtése között nem adott helyet a spekulácziónak.) 2. Súly
alkalmazása a hengerre és a kerékre. Az egyensúly felkeresése.

Ezután az egyensúly feltételeinek levezetése következett. A tanu-
lők keresték a forgási morrientumokat a készüléken, még pedig eleinte
csupán az erő és teher :1nennyiségét és a karok helyzetét. V égi:il ki-
moudo tták a szabályt. Osszefoglalás.

Végiil bemutatta a tanár a hengerkerék kűlőnféle alakjait minták-
ban és rajzokban. Ezek a szemléltető eszközök a tanteremben levő
üveges szekrénybe helyeztettek további szenilélés végett.

A kővetkező órában ugyanebben az osztályban úgynevezett H o s-
pit ie r-C o n fer e II z tartatott. A jelöltek egy megelőző napon az
igazgató jelenlétében a gyakorló-iskola I. osztályában a gyakorló is-
kolai tanító két félórás tanítását szemlélték és mindenik u. n. Stun-
denbild-et szerkesztett. Az igazgató egy jelöltet felszóHtván, felolvas-
tatta vele az első félóráról (beszéd- s értelemgyakorlatról) szerkesztett
Ieczkeképét, Ennek megtörténte után kérdeztetett, telies-e a felolva-
sott kép? A jelöltek sok helyes megjegyzést tettek Egyik a félórás
tanítás végén a padban végeztetett tornagyakorlatokat emelte ki; más
a helyes beszédre szoktatás körül felmeriilt esetekre figyelmeztetett;
a harmadik a tanulőknak a tanításhoz való nevelését vette észre; az
igazgató belépése alkalmával tanusított tiszteletadást ; a későnjövők
figyelmeztetését stb.

Most az illető gyakorló-iskolai tanító vette át a szót, Kiegészí-
tette a jelöltektől elmondottakat azzal, a mit egyik sem mondott el:
hogy miként bátorította a félénk tanulókat. Bírálja a leczkeképet s
ennek szerkezetét : helyesbíti a kérdezés módjáról tett észrevételeket.
Elmondja, hogy minő más eljárást is követhetett volna. Végiil az igaz-
gató a felhozott példákhoz (in és im, eckig és kantig) kapcsoltan a
helyes beszédre szqktatás jelentőségét fejtegeti.

Hasonló módon megbeszéltetett a második félórás tanítás. Szóba
jöttek: az átmenetfil használt testgyakorlat (tölts! lőjjetek!) és vers-
mondás. A második félórában a tanulők rajzoltak fiiggő és fekvő vona-
lokat. Helyes testtartáshoz szoktatás. Levegőben való rajzolás. Xéhány
tanuló munkájának a Ieczke végén való buzdító felmutatása. Tanító
kifejti, miért történik a rajz és írás kommandóra. Igazgató a kötött
és szabad rajzolás közti ki:ilömbséget fejtegeti.



522

A "Hospitier Konferencz" reám igen jó benyomást tett. Noha
meglátszott, hogy a jelöltek még ujonczok a gyakorló iskolában és még
nem tanultak ottan látniés észrevenni, mindazonáltal jól figyelhettek,
mert a: legkisebb reávezetéssei is tisztán emlékeztek a látottakra. A
hoszpitálás pedig bő anyagot szolgáltatott különféle elméleti ismeretek
alkalmazására. A leczkeképek igen szép nyelven és stílussal voltak
írva, a mi a nyelvoktatásnak dicséretére válik. Helyesírási hibát egyik-
ben sem találtam. , '

Következő napon az 1. osztályban mennyiségtani órán hoszpitál-
tam. Mindenekelőtt a megelőző órában tanultakismételtettek (különb-
ség és arra vonatkozó tételek). Ui anyag: 1) (aonmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA+ b) + c = (a + c)
+ b = a + (b + c). A tanúlők mondanak e tételhez példákat.

2) (a + b) - c = (a - c) + b = a + (b - c). A tanár felad
példákat, a tanulók megfejtik a képlet ezerint. Példa: (3 + 8) - 2.

3) (a -- b) + c = (a + c) - b = a - (b - 'c)
4) (a - b) - c = (a - c) - b = a - (b + c). CA legtöbb ta-

nuló. megakadas nélkül tudott felelni és az okokról is számot adni.)
5) Mit lehet a talált egyenletek megfordításából tanulni?

a + Cb + c) = (a + b) + c
a + (b .- c) = (a + b) - c

a - (b - c) ~ Ca - b) + c
a - (b + c) = (a - b) - c

Kell-e ez egyenletek helyességét bebizonyítani? Miért nem? Mi
van ez egyenletekben kifejezve? Hogy kell egy számhoz összeget hozzá-
adni? stb. (Mindig számos tanuló jelentkezett felelésre; ar tanítás na-
gyon eleven és kitűnő.) Következett a talált tételek alkalmazása külön-
leges számokra.

6) Az 1) alatti egyenletek jobb oldalán a zárójeleket el lehet
hagyni; lesz:

a + (b + c) = a + b + c

a + (b - c) = a + b - c

a - (b - c) = a - b + c

a - (b+ c) = a - b:- c

Tanulság: a zárójel elhagyása alkalmával a zárójelben álló szá-
mok ellenkező jelt kapnak, ha a zárójel előtt - áll.

7) A tételek alkalmazása a számvetésben. 237-98 fejben gyor-
san! 237 + 2 - 100. Mely képlet alá tartozik ez ll; számvetés?

m - (p - q) = (m - p) + q. Mondjanak hozzá példákat. -
782--198? 333-97?

8-5 hárommal nagyobbítandó. Hányféleképpen lehet ezt tenni?
Mi lesz, ha kisebbítendőt és kivonandót 3-mal nagyobbítunk? (8 + 5)-öt
kell ~-mal nagyobbítani, stb.

A tanítás e tárgyban is tisztán henrietikus volt. A fejszámo-
lásra nagy gond fordíttatott. A tanár nagyon szigoruan követelte az
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eljárás megokolását, a helyes és logikailag is korrekt beszédet. Meg-
jegyzendő, hogy a tanár polgári iskolákra képesitett tanító.

Az intézet maga czélszerű jó épületben van elhelyezve és 'Van
gondosan ápolt iskolai kertje. Szertárai igen jól fel vannak szerelve,
különösen gazdag az ásványtani szertár. Igen czélszerű berendezés, mely
nálunk is helyenként meg van, hogy minden tanteremben üveges szek-
rény áll, melybe a szemléletendő tárgyakat, rajzokat stb. egy ideig a
tanulők számára elhelyezik. A kövületekhez és növénylenyomatokhoz
a. tanár csinos magyarázó képeket készített, melyek az illető álatot
vagy növényt reconstruálva mutatják be és nagyban előmozdítják az
illető maradvány megértését. Az intézetben meg voltak nem csak a
Hölzel, hanem a Lehman-féle földrajzi képek is, továbbá Langl törté-
nelmi képei; ezek mind a folyosók falain vannak elhelyezve folyto-
nos szemlélhetés végett, de egyúttal diszítésűl is.

A kiállításon volt alkalmam ezen intézet valamint a többi cseh-
országi tanító- és vtauitónöképző rajzait és szépírás-lapjait szemlelni. A
tanítónőképző iutézetekről már közöltem ismertetést a Nemzeti Nőne-
velésben; e helyen tehát csak a tanítóképző intézetek rajzairól szólok.

Mindenik tanítóképzőintézet kiállította a szabadkézi rajz tanme-
netét tanuló munkában bemutatva; ezenfelül egyes válogatott rajzokat
az 1890/1-ik tanévről. Legkiválóbbnak találtam az é ge r-i II é lU et t a-
n í t ók é p,z ő tanmenetét, mely érdemes a közlésre.

1. E v fol y am, 1. lap: az egyenes vízszintes, függőleges és ferde
helyzetben. 2. A szög. 3. Szalagok és keretek. 4. Derékszögű vonalso-
rozatok (meandroszok) a ritmusz megjelölésével. 5. Háromszög és me-
zőkre való felosztása. 6. Négyszögek. 7. Négyzet és felosztása mezőkre.
8. Kőrvonal és részei. 9. Ellipszis. 10. Ellipszis mint a rondírás alap-
alakja, ll. 'I'ojásvonal.vhullámvonal. 12. Archimédes-féle szpirálvonal.
13. Hullámvonal összekötve a szpirálvonallal indavonallá. 14. Szala-
gok. Vitruw-féle. Fonás. Rozetták.

II. Ev fol y am. 1. Diktandó rajzolás (Geometriai diszítmény,
fonás). 2. Szabadon hajló vonalok. 3. Stilizált levelek. 4. Diktandórajz
(lapdíszítéshez való minta). 5. Sík díszítmény. 6. Látszattani alapfo-
galmak. 7. Egyenesek távlata. 8. Szögek, négyzetek, nyolczadszögek
távlata. 9. Szabályos háromszögek és hatszögek távlata. 10. Kőr távlata.
ll. Koczka és· gömb sodronymintájának távlata. 12. Koczka és tégla
faminta után. 13. Gúla és henger farninta után. 14.onmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAKúp és gömb. 15.
Testcsoport (henger, üres félgömb, üres félhenger) faminták után. A
faminta után készűlt rajzok törlő használata mellett árnyékoltak.

Ill. Ev fol y am. 1. Régi agyagedények (vetületben árnyékolás-
sal). 2. Emlékezetből való rajz az I. év anyagából. 3. Palmetták; egy
renaissance. egy pompei stylben; kihúzva tussal és barnával sraffozva.
4. Szalagdíszitmények, egy görög, egy gót. 5. Emlékezetből való rajz a
II. év anyagából. 6. Stilizált levélalakok (a szőlőlevél három alakja). 7.
Tizenkétrészű szinkör. 8. Stilizált virágok, színezve. 9. Pompei pado-
zatmozaik, szinezve. 10. Perzsa-arabs fajánszok, színezve. ll. Mintafej
profilban f!iggőleges helyzetben. 12. Ugyanaz előlről.

IV. Ev fol y a m. 1. és 2. Négyzetekbe. 3. Téglalapba. 4. élj 5.
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háromszdgbe rajzolt díszítmények (kombinácziok adott elemekből). 6.
7. Csillagalakok. 8. Körbe rajzolt diszítmény (kombináczió). 9. Szalag-
dísz. 10. Fölfelé haladó levél szalag (adott alapalakba kombinálva).

E tanítóképző rajzai mind igen szép kivitelűek. Nagy méretekbenTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
e /4 ívre) , kizárólag szabadkézzel rajzolnak; a segédvonalat kékkel, a
rajzot tussal.

A prágai német tanítóképző tanmenete hasonló, de kevésbé gondos
és fokozatos. A rajzok szintén szépek. Barna és kék téntát használnak
kihuzáshoz {Andél ismert műve szerint). A IH. évfolyamban még a terv-
rajzolásban használt jelőléseket és egy falu ideális tervrajzát készíttetik.

A trautenani német tanítóképző rajzai silányabb ak ; nincsenek ki-
húzva; látszattanból csak nehányalapfogalom ; testek után való raj-
zolás hiányzik. Sok a másolat. A IV. évfolyamban azonban feldolgoz-
zák a népiskola rajzi tananyagát 5 lapon.

A budweisi német tanítóképző rajzai annyiban jobbak mint a
trautenauiak, hogy nagyobb méretekben készűltek. A Ill. évben talá-
lunk ugyan testrajzokat, de vetűletben.

A komotaui nérriet tanítóképző rajzai jobbak mint a budweisiak.
Perspecti'm gyengébb, de a koczka meg van.onmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAJó a színtan ; szépek a
polichrom lapdi zítmények. Nagy gonddal készített kenturok.

A leitmeritzi német tanítóképző rajzai a prágai val mérkőzhetnek,
azonban csak egy lapot láttam testrniuta után árnyékolással. 'I'őbbet
yesznek fel a fejrajzolásbóldcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAC /4 ' 3/4 profil, leányfej).

A prágai cseh tanítóképző rajzaiban a tanmenetben kevésbé szi-
gorú fokozatosságot láttam, de a testeknek látszat után való rajzolá-
sára valamennyi között itt forditanak legtöbb gondot. Továbbá csak itt
találtam ipari irányú rajz ot : egy szekrény felvételét méretekkel.

A königrátzi cseh tanítóképző rajzai dicséretet érdemelnek, mert
a látszat után való rajzolásban minden szerkesztést mellőznek. A jicsini
cseh képző rajzai gyengébbek. A sobeslaui cseh képző rajzainál emlí-
tésrc méltó az elemi népiskolai rajzanyag terjedelmes feldolgozása 32
lapon ; ezek között 13 pouthálózatos, a többi szabad. A kuttenbergi
cseh képző rajzainál kifogásolandó a kis méretekben való rajzolás;
ugyanezt mondhatni a pribrami cseh képző rajzairól.

A csehországi tanítóképző intézetek rajzoktatása a kiállításon be-
mutatott tanmenetek és rajzok után itélve igen kielégitő állapotban
van. A rajzok általában igen értelmesek, szép kivitelűek : a felsőbb év-
folyamok rajzain határozottan meglátszik a haladás. A tanulók sok a t
rajzolnak, pedig ottan is mint nálunk mind a négy évfolyamban csu-
pán 7 óra áll rendelkezésre. De úgy látszik, hogy a tanárok és nö-
vendékek jobban .gazdálkodnak az idővel, mint nálunk. A rajzok több-
nyire nagy méretekben, puha vonásokkal készűlnek ; a testek után való
rajzolás a legtöbb intézetben szép eredménynyel ápoltatik.

A képzőintézeti rajzoktatás derekassága meglátszott azokon a
taneszközökön, melyeket a csehországi tanítók, mint saját készítményei-
ket kiállítottak. Feltüu:ő nagy számban láttam a tanítók által rajzolt
fali térképeket. falitáblákat a természetrajzi, természettani, történelmi,
rajzoktatáshoz, többnyire igen szép kivitelben. Sn p p a n Vilm o s .



525

I·RO DA LO M.ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

K ön yv ism er te té s .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Iskolai Négyes Dalok Kézikönyve" négyszólamú kardalok nép- és polgári iskolák
valamint nőnöveldék használatára, szerkesztettedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAH o ó s J á n o s á l l . tanítóképző ének-,

zenetanár Déván, A. mű :-l4 számból és 136- lapból áll. ÁraonmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi frt.

1.

Az ének csaknem egészen elfelejtett tantárgy még nu nálunk,
melyről ritkán van valakinek kérdezni vagy mondani valója. Ez a tan-
tárgyak Benjáminja, a legfiatalabb, a legkisebb és legigénytelenebb.
Es van-e az iskolának csak egyet len tantárgya is, mely mérkőzhet-
nék az énekkel az 'ifjú szívét nemesítő befolyást illetőleg? Az ének
eszthetikailag képző befolyású már kűlső szépsége által, a dallamok
és összhangzat gazdagsága által. De tartalmánál fogva is, midőn szóval
és zöngével párosul, a mi kűlönösen jó indulatu, mindamellett szokásai-
ban még nyers néplink kedélyére gyakorol mély befolyást. A magyar
szó terjesztésére is nem kis mértékben fontos, mert az idegen ajkú a
magyar szót a dallam édes burokjában könnyebben emészti meg mint
a nélkül.

Ezen röviden felsorolt okoknál fogva örömme] fogadjuk a kérdé-
ses munkát. Annak megírásához s mi több nagy költséggel járó ki-
adásához jelen viszonyok között csak a tárgyhoz való szeretett és
lelkesedés adhat elhatározást.

Pedagogusaink és a felügyelettel megbizott közegek egyaránt
hanyagolják el e fontos, ethikai jelentőségű tárgyat, pedig csak a
gyermek életét kellene jobban szemügyre venni, hogy vele tisztába
jőjjünk. A fogékonyság az ének iránt a gyermekben megvan. Az ahoz
való hajlam, úgy szolván, velük születik, Az anya gyermekét, a kis-
lány bábuját dallal ringatja el. A fiúcska is elragadtatással lesi a zene
hangjait s öröm sugárzik szeméből, ha valamely egyszerű és szép dal-
lam érinti fülét. Játék és a dal azon elemek, melyekben a gyermek felnő.
Tehát mindennap tapasztalhatjuk, hogy a gyermek otthon és a gyer-
mekkertekben vagyis az iskolázást megelőző kerban dalol, még pedig
kedvvel dalol, a csecsemő is inkább dal közben alszik el mint csende-
sen, a miről a műveltebb nemzetek bölcsődal-irodalma is tanuskodik.
Ennek daczára tapasztalhatjuk, hogyha a gyermek az iskolába feljő,
az ének vagy teljesen elmarad, vagy csak toldalékul és foltul szolgál.
Hi á IIYzik tan í t ó juk ból a z éne k m ó d sze r ébe n val ó j á r-
t ass ág, nem kíilönben általában nem is m e r ik an n ak hatá s át
a gyermek k e d é l y k é p z é s r e. Nem ismerek hazánkban képzőt,
ahol a leendő tanító e tantárgyból módszertanilag elég útmutatást
nyernek. (? Szerk). Fog-e a tanterv ez irányban javíttatni?

II.

Az előttem levő munkát két szempontból kivánom megbirálni,
u. m. a j szö v ege t, b ) az ö s sz h a II g Z att ant ille t ő leg.
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a j Szö v ege t illetőleg az egymást könnyebb megértés czéljá-
ból előre kell bocsájtauom, hogy a dalnak megválasztása különböző
tekintetektől függ. Kell, hogy az igaz, jó és szép eszméit magában
foglalja. Költőiséget nélkülöző szövegek nem az iskolába valók. A
gyermekek nem e a szöveg megválasztásánál (lovas- és katonai dalok
kivételével) alárendelt jelentőségű. Leányok ugy miut aonmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAfiúk egy Isten-
nek egy népnek gyermekei; tehát kell, hogy ugyan a z on sza va k-
k al, ugyan a z o n zen é vel dicsérjék Istenüket, énekeljék népük
történetét.

Megkülönböztetünk : 1) isk ola ida l o kat, melyek tulajdon-
képeni értelemben nem népdalok. Ezek iskolai czélokra szolgálnak, s
közönségesen az iskola körén túl nem terjednek (Népiskola 1. II-ik
osztálya számára). Ide tartoznak még a vidor gyermekdalok, torna-
dalok, sétálásnál használt dalok (1. II. III. IV. osztály). 2) Haz a-
f i a s é s haz asz ere tet r e b u z li í t óda 1o k (1. II. ill. IV. osz-
tály). 3) A természet szépségei iránt szeretetet költő
dal ok. Az évszakról, erdő, völgy, rét, forrás, patak, bércz, hegyet
stb. tartalmazó szövegekkel (1. II. Ill. IV. osztály). 4) Nép dalok,
melyek a nép életéhez tartoznak, abból eredtek, mesterkéletlen, egyszerű
s a mellett dallamos vonzó alakjukban a népnek kedély irányát s
gondolkozás módját legfontosabb életmozzanataiban tükrözik vissza.
Legtöbbnyire mély érzelem s gyermekded naivság jellemzi, ezeket. A
mennyiben népdalaink néha oly érzelmeket és lelki állapotokat is ki-
fejeznék, melyek a gyermekek előtt kell, hogy idegenek maradjanak,
az iskolába valót gondosan kell kiválasztani. A népiskolában csak a
legjobbaknak lehet hasznát venni, úgy hogy általuk a gyermeknek
lelki élete fejlődjék. (Ill. IV. osztály). 5) Egy ház ida 1o k vagy, ha
úgy tetszik vallásos népdalok; a nép jellemének gyermekies jámbor
hivő kedélyét, de néha annak őseredetű erőteljességét is kifejezi (II.
Ill. IV. osztály) ..6) A t ul aj don ké p e ni kor ál o k, melyek nagyob-
bára régi latin énekekből vannak átirva, néha világi daloknak átvál-
toztatásából származtak. Ezek komolyabb ak s ünnepiesebben vannak
tartva, magukban hordják a méltóság és fellengzőség bélyegét s azért
nagyon alkalmasak azon érzések s hangulatok kifejezésére, melyek az
Isten házában támadnak (1. II. Ill. IV. osztály). A heti tanítás ily
keráldallam eléneklésével kezdődjék s olyannal végződjék.

A birálat tárgyát képező munkában vegyes összeállításban fordul-
nak elő a fennt elősorolt dalok nemei. Iskolai dalok közé tartoznak:
9- és 21-ik számu dal. Hazafias dalok közé: 1. 8. 20. sz. Természet

, tárgyát képezők : 4. 5. 6. 13. 18. 19. 2<3.25. 26. 27. 28. 29. 30. 31.
33-ik számuak. Népdalok: 10. 11. 14. ló. 17. 23. 24. 32. 34-ik dalok.
Egyházi dalok: 2. és 3. szám. A 7. számú de különösen a 12. és 16-ik
számú dalok előbbi fejtegetéseink nyomán nem foglalhatnak jelen mun-
kában helyet, a mit egy újabb kiadás rendezésénél jó lesz figyelembe
venni.

b ) Összhangzattani szempontból
vannak némi megjegyzéseim. I-ső
ütem alsó sora igy javítandó ki
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dal 64-ik oldal 10-ik ütemről
62-ik oldal 12-ik üteméről,
rn észetszerűen nem Cd. sőtonmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
A kifogásolt helyek ismétlő-
métlődnek. XVI-ik dal 77.

III-ik dal lO-ik oldal 1-ső ütem alsó sor (d) előtt a kereszt elhagyandó.

Ugyanott 9 ütemben a külső hangok I~~~~J~~~~.,.
zók, egyáltalján nem gyermekfüleknek valók. Ugyan az áll a XII-ik

1 ~J~1' ~

, mint széthang-

, valamint ezen dal
mely voltaképen ter-

n ~k~b E~~a VMd

~i~§~~~désével a hibák is is-
oldal, 14-ik ütem alsó

••

sor igy javítandő ki, ~ ; XXI. dal 93-ik oldal 7-ik ütem

. , t·

fehö sor igy ;m ij 1; XXVI-ik dal 112-ik oldal ll-ik ütem

alsó sorban két 1 hangzat egymás útán rosz hatást idéz elő. XXXI-ik
127-ik oldal 2-ik titern dal alsó sorban ismét két ~ hangzat egymás után.

E kifogásolt összhangosítás kőzé bizonyára véletlenül több hiba
csúszott, melyek egy esetleges uj kiadás rendezésénél kijavítandók. Meg-
érdemli ezt a csinos, zenei tekintetben nem közönséges tehetséget el-
árúló mű, Kűlönősen kiemelendők: 4. 8. 13. 17. 18. 21. 25. 27. és 32-ik
számok, melyek a szerző alapos zenei ismereteiről tesznek tanuságot.

Végre szabad legyen e munkát, mely minden tekintetben az ifjú-
ság mind két nemének megfelel, legmelegebben ajánlani.

KúnfélegyházadcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAE q n e : Ad o lf.ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

H aza i la p sz em le .

A n ém et n y e lv a tan ító k ép ző -in té z e tek b en . Irta Zaj z o n
Dénes. N é p n e ve lő k L a p ja 25. sz. 1891. Most, midőn tantervünk készí-
tésével foglalkozunk, azt hisszük, figyelemmel kell kisérnünk minden
ide vágó mozzanatot és tekintetbe kell vennünk hazai tanügyi lapjaink-
nak ez ügyben tett felszólalásait. Ilyen azon czikk is, a melyet rövi-
dén ismertetni óhajtunk.

Czikkíró először azt kérdi, hogy anémet nyelvre fordított nagy
óramennyiség, 10 óra arányban van-e az elért eredménynyel. A kér-
désre a felelet: épp enn e m. Hivatkozik azon tapasztalatra. hogy a
képzőbeli növendékek nagy része annyira sem halad elő, hogy valamely
könnyebb német olvasmányt szótár nélkűl magyarra hibátlanúl lefor-
dítani tudna, vagy valamely egyszerű ügyiratot németűl megszerkesz-
teni képes lenne. Mikor a növendékek kilépnek az életbe, azt a keve-

MAGYAR TANÍTÓKÉPZŐ. 36
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set is elfelejtik, a mit tudnak, egyrészt azért, mert nincs alkalmuk
gyakorolni magukat, másrészt, mert oly keveset tudnak, hogy azt nem
tudják különböző művek olvasásával értékesíteni.

A kevés eredmény okát a hibás módszerben látja. Mi a képzőben
csak grammatizálunk, de nem társaigunk, beszélgetünk és gyakorlunk.
Pedig szűkséges, hogy valamely idegen nyelvnek elsajátítása asz e m-
mel (olvasással) való tanulásononmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAkíV1U hillel (szóbeli gyakorlással)
is tőrténiék. Ez után a következőleg folytatja:

"Nem tévedek tehát, ha azt mondom, hogy anémet és a többi hazai
nemzetiségi nyelv oktatás ának azért van oly kevés eredménye a mi kép-
zőintézeteinkben, mert a beszédet, a társalgást és hallás utáni megér-
tést nem méltatják kellő figyelemre, hanem e helyett szüutelenűl gram-
matizáltatnak, fordíttatnak, elemeztetnek s szabályokat-szabályokra hal-
moztatnak. Epen ezért, ha tanáraink a tantervben kijelölt czél elérése
mellett (a német paedag. műve megértése) a gyakorlati élet más kivá-
nalmaira is némi figyelmet óhaitanak fordítani, jó lesz felhagyniok az
eddigi módszerrel, hanem e helyett tanítsák a németet úgy, mint a
magyar nyelvet kell (vagy legalább kellene) anémet, tót, oláh, szerb
és vend iskolákban tanítani, t. i. b esz é d- é s ért ele mgy a k o r-
I a tok a 1apj á n. llykép haladva, a tanár valószínűleg már az első
osztályban több eredményt fog elérni, mint máskülönben négy évfolyam
alatt. A mint aztán a növendékek a német nyelvi órákon bizonyos
szóanyagra tettek szert, a beszélgetés lehetőleg folyjon németül. A be-
szélgetés tárgyát természetesen csak az egyes szemlélhető és azok a
rövid mesék és elbeszélések képezhetik, a melyekről a növendékek az
olvasókönyvből olvastak. Eleinte bizonyára bajosan fog menni az ilyen
beszédgyakorlat, azonban később, a mint a növendékek aszóanyagball
gyarapodnak és a kifejezésekben jártasabbak lesznek, a kezdet nehéz-
ségei is mindinkább el fognak tűnni. A mi pedig a nyelvtani szabá-
lyokat illeti, ezek esetről esetre állapítandók meg s lehetőleg mindig a
tanulókkal foglalandók össze." .

"A német nyelv oktatásra vonatkozólag is érvényes ama szabály,
hogy ki a czélt akarja, annak akarnia kell az eszközöket is, vagyis:
ha a német nyelvet a képzőintézetekben csakugyan tanítanunk kell, ak-
kor tanítsunk úgy, hogy a növendékek abból gyakorlati hasznot huz-
hassanak, azaz abe s z é db e n és más o k meg ért é s ébe n jár t a s-
s ágo t nyerje nek. Négy év alatt heti 10 órán a német nyelvi is-
meretben sokra lehet menni, csak kedv legyen á tanuláshoz és emellett
helyes methodus a tanításban. "*)

Czikkíró felveti azt a kérdést is, hogy sz ü k s é g e s-e m i n den
kép z ő int é zet ben a ném e t II Yelvet tan í tan i? Erre azt
mondja, hogy nem. Véleménye szerint a németet csupán ott kellene
tantárgyúl felvenni, a hol a territoriális körülmények megkövetelik, tehát
az olyan képzőkben. a melyeknek környékén a német lakosság tömöreb-
ben lakik; míg a tisztán magyarajkú vidékeken (Csurgón, Félegyházán,

*) A. német nyelvről és annak módszerérűl Iegköaelebb részletes tantervjavas-
'latot fogunk közölni egyik pedagógiai irónktól. Szerk.
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Nagy-Kőrösön, Debreczenben) egészen elhagyandó. Az Így nyert idő
a magyar nyelvre és irodalomra, neveléstanra és tanítási gyakorlatok-
ra fordítandó. A román, tót, ruthén vagy szerb nyelvterületeken pedig
az illető nemzetiség nyelve taníttassék a német helyett.

Különben ellensége annak, hogy a német nyelv bármely intézet-
ben faknltativvá tétessék, mert "alig akadna egy pár tanúló, a ki en-
nek a tantárgynak tanulására adná magát s Így anémet nyelv taná-
rának díjazására fordított összeg sárba dobott pénz lenne." .

"A hazai magyar tanítóképző-intézeteket bizonyos nyelvterületek
figyelembe vételévei kellene osztályozni és ki kellene jelölni, hogy a
magyar nyelven kívűl, melyikben minő hazai nemzetiségnek nyelve
volna á 1 tal á nos a n köt ele z ő tan t á r g y, és melyek volnának
megint azon intézetek, a hol egyedűl csak a magyar a tanulás és taní-
tás nyelve."

EGYESÜLETI ÉLET.ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

V a sza ry K o lo s .

Ritka dolog, hogy valamely esemény oly általános örömet és meg-
elégedést keltett volna az országban, mint Vaszary Kolos pannonhalmi
főapátnak esztergomi herczegprimásává való kineveztetése. Az ország
főméltóságai, egyesűletek, siettek hódolatukat kifejezni, sőt még-a val-
lásfelekezetek is szerencsésnek mondották és megnyugvással vették a
választást. Ezt az általános rokonszenvet az új primás egyéni nemes
tulajdonai költötték fel. Soha sem kereste sem ezt, sem semmiféle ki-
tüntetést. Eddigi pályafntásán s legutóbb pannonhalmi székében zaj-
talanúl munkálkodott egyházának és a magyar nemzeti kultura érdekein;
de műkődése áldást termett mindenütt. Szerzetrendjét felvirágoztatta,
a kultúrmozgalmakban tevékenyen és hasznosan részt vett, a szegények-
nek atyja volt s őket nemcsak anyagilag, hanem szellemileg is igye-
kezett emelni, boldogítani. Hazája javáért mindenkor lelkesedett s fárad-
hatatlan buzgalommal törekedett eme érzelmeit környezetének, s mint
'tanár és igazgató, az ifjúság szívébe csepegtetni. Ezért választotta tu-
dományos és tanári működése tárgyáúl a történelmi szakot, a mely-
ben leginkább táplálékot nyert s leginkább érvényesíthette lángoló
hazaszeretetét. Daczára annak, hogy főapátsága előtt és alatt egyik
.kitüntetés a másikat érte, szerénységét megőrizte s tevékenységét ter-
mészetszerű kötelességének, egyéni nemes tulajdonaiból kifolyónaktar-
totta. Talán ő maga sem vette észre, mily óriássá nőtt fokozatosan az
általános szerétetben és közbecsűlésben, s hogy érdemei éretté tették
őt az ország főméltóságára.

Vaszary Kolos legfőbb érdemeit az egyházon kivűl a tanügy terén
szerezte s ezért tanügyi szempontból nagy fontosságúnak tartjuk az ő
kineveztetését. Vaszary Kolosra nem csak az egyházi, hanem tanügyi
téren is nevezetes feladatok várnak. Ilyenek a katholikus felekezeti
népoktatási intézeteknek az államhoz való viszonyuk rendezése s általá-
ban ez iskoláknak nemzeti irányú s benső tanügyi fejlesztése. Vaszary

. ,l,_
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Kolos ' a tanügyi téren szakférfiú s habár középiskolában működőtt,
egyáltalában nincs elfogúlva ez iránt, sőt a népiskolától várja állami
lételünk megerősödését. Bizonyítja ezt azon felelet, a melyet a nála tisz-
telgő Országos Középiskolai Tanáregyesület üdvözletére adott:

"E 1s ő k ö t ele s ség em konmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAÖ' z é sor o z om a köz okt a t á s-
li gyá pol á s á t, E 1hat áro z tam, hog y k íi 1önö s gon d dal
fog o k m ű köd ni é s ten n i eze nat ére n.· Min den tel f 0-

go k k ö v e t n i, hog y a népnevelés fejlesztése alapján elé r j ü k
azt, h o gy nem zet ü n kez er é ves m ú l t j aut á n biz tos r e-
ménnyel tekinthessünk a biztos jövőbe

Hogy a katholikus népiskolák, mint általában a népiskolák nem
felelnek meg a fejlettebb művelődési viszonyok által ébresztett vára-
kozásoknak, annak oka a katholikus tanítóképzőkben is van. Ez inté-
zetek nagyobb része alkalmatlan épületben van elhelyezve, felszere-
lése hiányos, gyakorIóiskolája nincs, rendes tanárok vagy éppen nin-
csenek vagy silányúl yannak dotálva s mindezekért a kiképzés ered-
ménye sem kielégítő. O Eminencziája a katholikus tanítóképző-intéze-
teket bizonyára különös gondjaiba veszi,' s azok felvirágzását esz-
közölni fogja, mert ez egyik alapfeltétele a katholikus népiskolák elő-
haladásának. Vaszary Kolos hosszabb ideig volt a győri állami taní-
tóképző-intézet igazgató tanácsosa. Nagy örömet okoz az nekünk, hogy
oly egyén ill a prímási székben, a ki ismeri a tanítóképző-intézetek műkö-
désének szükségleteit, bajait s a kiben meg van a jó szándék a hiányo-
kon segíteni. Nagy reményeket fűzünk az ő működéséhez ; úgy tekintjük
öt, mint a ki uj mezőt fog nyitni s ezt a népek boldogulásának virá-
gaival benépesíteni.")dcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

K e r e le m .

M á r tó 'b b izb e n fo r d u l tu n k a te k in te te s ta n á r i te s tű le te kh e e s e g ye -

s ü le tü n k t i s zte l t ta g ja ih o z, ke g ye s ke d je n e k te k in te tb e ve n n i lc ó ' zló 'n yü n k

VL fü ze té b e n a 3 2 1 - ik la p o n kö 'zö ' l t fe lh ívá s t . E TSRQPONMLKJIHGFEDCBAfe lh ív á sn a k e d d ig

a lig v .o lt e re dm én ye " m e rt e g ye tle n te s tü le t s em kü ld ö tt

b e a ta n te rv re vo -n a tk o zó ré s z le te s m un ká la to t, s c s a k

ké t s z a k ta n á r n y ila tk o zo tt s z a k tá rg yá n a k o k ta tá sá ró l.

A . lc ó ' zé p p o n tb a n s zo r g a lm a s a n fo ly ik a m u n ka ; az a lb iz o tts á g

m á r e lk é s zű lt ó ra te p v -m u n ká la tá va l s a zt a le g kö ' ze le b b , d e -

e s e m b e r k iie e p e n . ta r ta n d ó vá la s ztm á n y i ü lé s e lé (p o n to s id e jé t le ve le ző la -

p o n fo g ju k a te s tü le te kke l tu d a tn i ) fo g ja te r je s zte n i s a s za kb izo t t s á g o k

r c )v id id ő n , m é g e h ó n a p b a n h o zzá fo g n a k a z e g ye s ta n tá r g ya k r e s e le te e

te r ve ze té n e k e l lc é s zí té s é h e z.

*) Birjuk dr. Wal t e l' Gyula, esztergomi rom. kath. tanítóképző igaz~ató,
kiváló egyházi é, tanügyi író igéretét, hogy lapunk számára meg fogja írni Vaszary
Kolos élet és- jellemrajzát; míndazáltal köteleségünknak tartottunk közéletünk eme
kimagasló alakjáról ez alkalommal is röviden megemlékezni. Szerk.
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K é rfiik : te h á tzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa te k in te te s · s e e lc te n ű ro ka t; n y ila t-

k o z za n a k ta n tá l'g y a ik n a k ré s z le te s b e o s z tá sá ró l é s m ád -dcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

s e e r é r o i . E z á l ta l n e m c s a k a s za kb izo t t s á g o k 'm u n ká já t lc ó 'n n y í t ik m e g ,

h a n e m le n d í te n i fo g n a k s a já t ta n tá 1 " g ya ikn a k . é s á l tá lá b a n a ta n í tó ké p zé s

ü g yé n .ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

E gy e sü le tü n k a k u ltu szm in isz te r ú r előtt.
A tanítóképző-intézeti tanárok országos egyesülete november 26~án

tisztelgett gr. Csáky Albin vallás- és közoktatásügyi miniszter úrnál.
Ez alkalommal több rendbeli kérvénynyel járultnnk ő nagyméltóságá-
hoz. Benyujtottuk ama folyamodványunkat, a melyben a gyakorló-iskolai
tanítók nyugdíjazását ezentúl is a régi alapon, vagyis az 1885. XI. t. ez.
szerint kérjük és a felekezeti tanítóképző tanárok nyugdíj ügyének minél
előbbi végleges rendezését sürgetjük.*) Egyesületünk a közügyek mellett
a saját i.igyében is folyamodott a miniszter úrhoz. Kértük, hogy, a
múlt évre adományozott 400 frt segélyt 900 frtra felemelni kegyesked-
jék. E segélyre egyesi.i1eti.inknek mindaddig, míg nemcsak szellemileg,
hanem anyagilag is annyira meg nem erősödött, hogy minden külső
támogatástól függetlenítheti-magát,nagy szükség van és legközelebb is

. oly feladatok várnak reánk, a melyek megoldása nemcsak az élénk szel:
lemi tevékenységtől, hanem az anyagi eszközöktől is függ. Jövő éVI

közgyűlési.ink .jelenté~eny ..pénzáldozatokat fog kivánni; Iapunk szín-
vonalának folytonos emelkedése csak úgy várható, ha a legkiválóbb
munkatársakat és tudományos becsü értekezéseket díjazhatjuk. Idővel s
fokozatosan megvalósítandó feladataink közé tartozik egy pe. da-
góg i a isz ak k ö 11 Yv t á r megalapítása, a mely a tudományos peda-
gógiai képzettség elterjedésére és emelkedésére óriási haszonnal járna.
H~ egy ily könyvtár létesítése évtized munkája is, nem halasztható
már tovább éppen legközelebb megvalósítandó ezéljaink, a tanterv-
munkálatok szempontjából, hogya hazai és jelesebb kűlfőldi tanító-
képző-intézetek tanterveit és tankönyveit lehetőleg tökéletes kellek-
czióban beszerezzük. Mindez okok arra bírták egyesületíínket, hogy
a: múlt évi segély jelentékeny felemelését kérje .. A segély elnyerése
természetesen nem menti fel egyesületünket, hogy ere det i te ronmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAmé-

sze Ul sta 1aj á n, a t á rsa dalom ban tör eke d j é ker ő inek
n öve 1 é s ére. Tagsági kötelezettségek teljesítése, tagok gyűjtése egye-
sületünk minden tagjának szoros kötelezettsége legyen, s ha a tagok
e kötelességeiket buzgón veszik, egyesületi életünk felvirágzását a leg-
természetesebb eszközökkel biztosítják.

Tudósításunk a 'fogadtatásról a következő:
A kiildöttség tagjai voltak: P éte r f y Sándor elnök, Zi r zen Janka,

T a vas s y Mária, B u z o g á n y Mária, Li ber Etelka, Bal ó József,
Kom áro my Lajos; Ko z o c sa .Tivadar, Lé der e r Abrahám, Málnai
Míhály, Miklós Gergely, Molnár László, Nagy László, Sztankó

.Béla, Her r m a n II Antal.

..

*) E folyamodványt jelen számunk egész terjedelmében közli. Szerk.
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A küldöttség szónoka, P éte r f y Sándor elnökünk tolmácsolta szép
beszédben az egyesület kivánságait. Megköszönte a miniszter úrnak
eddigi jóindulatát és támogatását. Előadta egyesületünknek eddig kifej-
tett tevékenységét és vázolta a legközelebb reánk váró teendőket, kiilö-
nősen kiemelve egy hazai és kűlföldi tankönyvekből álló kollekczió
beszerzésének szükségét s kér te egyesületünknek továbbra is mind szel-
lemi, mind anyagi támogatását. Behatóan okolta az egyesiiletnek a
gyakorlóiskolai tanítók nyugdíja ügyében beadott kérvényét, hangsú-
lyozta a gyakorlati kiképzés fontosságát, festette a gyakorlóiskolai
tanítótói megkivánt tulajdonokat és teendőket, őket "a tanítóképző-in-
tézet szelleme gyakorlati megvalósítóinak" nevezvén. Kifejezte azon
kivánságot, hogy a gyakorlcíiskolai tanítói pályát mind rangban, mind
anyagilag oda kell emelnünk, hogy hazai tanítcítestiiletünk legjobbjai
tartsák szerenesének ezen állás elnyerését. A felekezeti tanárokról szólva
kifejtette, hogy a régi nyugdíjtörvény megváltoztatása miatt rólnk
semmiféle nyugdíj törvény nem intézkedik, ezért sürgősen szükséges,
hogy róluk, mielőbb és pedig az államiakéhoz hasonlóan történjék gon·
doskodás. Érintette, hogy az állami tanárok fizetésügyének rendezése
most ujra kérdés alatt van, s ajánlván ügyünk támogatását a miniszter
úr figyelmébe, a felekezeti tanítóképző' tanárok nyomasztó anyagi hely-
zetéről emlékezett meg s előhozta, hogyafővárosban is igen nagy a
különbség az állami és felekezeti tanárok fizetése között. Kérte a miniszter
urat, hogy ez ügyben is érvényesítse hathatós befolyását.

A miniszter úr következőleg válaszolt:
"Az önök kérései közüllegkönyebben teljesíthető az, amely egye-

sületökre vonatkozik.dcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAK i je le n te m , h O ,q yo 'n o ' lcm u n ká s s á g a J 'ó n yo m o n h a la d ,

m e g fe le l a e o n . k i tü zo ' t tTSRQPONMLKJIHGFEDCBAfe la d a in a k , c t m e ly m in d n yá ju n k s ze m e i e lő t t le b e g

é s e lc o ' r i i lm é n y e lő n ! J o ' s e n e s ik c i I tu b « , m iko r ké l ' e lm i in kn e k te l je s í té s é r ő l

va n s zó . A gyakorlcíiskolai tanítók nyugdíjügyében felhozott kérelmükre
nem válaszolhatok határozottan igenlőleg. A tanítók nyugdíjügyével
már két év óta foglalkozom. és volt időm a törvényjavaslat minden
részletét alaposan megfontolni. lVIindazáltal kérelmünket szivesen veszem,
s habár az utolsó pillanatban érkezett, tanulmányozni és felhozott indo-
kaikat meg fogom fontolni. A felekezeti tanítóképző-tanárok anyagi
viszonyait ismerem és a mennyi hatáskörömtöl fi:igg, törekszem ügyü-
ket előmozdítani. A felekezeti tanárok nyug díjügyét általában akkor
fogom rendezni, mikor a felekezeti középiskolaiakét. Tu d tá r a a d h a to m

ö n o 'kn e k , h o g y a m u m ká la io k m á r n C lg yo n e lő T e h a la d ta k é s r e m e n u le m ,

h o g y a tö r vé n y ja va s la to t a ké p v is e lő h á zn a lc a jo 'vő é vb e n b e n yu j th a to m ."

Mondani sem kell, hogy a miuiszter úrnak .az egyesiilet működé-
séről és a felekezeti tanítóképző tanárok nyugdijazásáról szőlő kijelen-
tései nagy lelkesedést keltettek. Sokra becsüljtik a dicsérő szavakat,
mert Magyarország kultuszminiszterétől s gróf Csáky Albintól erednek,
a ki szavaival játszani nem szokott. A vezér dicsérő szavát nemcsak a
múltnak jutalmául tekintjük, hanem ösztönzésül a további még kitartóbb,
még buzgóbb tevékenységre. Folytassuk val ame n nyi e n a meg-
kezdett munkát : fáradjunk kitartóan a tanítóképzés ügyeinek előhala-
dásán s mondjuk el nyiltan, Ieplezetlenűl véleményünket, mert csak az
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őszinte szóból lehet okulni; műveljűk a pedagógiai irodalmat s tudo-
mányt, mint az tőlünk várható. Hazánk kulturális érdekei kivánják
i~. . .

A miniszter úr szavai a gyakorlóiskolai tanítók ügyében tartóz-
kodók voltak, de nem elutasítók. Bízunk vezérünk s a törvényhozó
testület bölcs belátásában, bizunk az ügy igazságában, hogy ennek
előbb-utóbb diadalra kell jutnia.

Budapest, november 26.

"Az 1. §.ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAv á lto za tla n u l e lfo g ad ta to tt ."

Mikor az utóbbi sorok irattak, nem volt előttünk ismeretes a kép-
viselőház közoktatásügyi bizottságának tárgyalása. Akkor még, habár
a miniszteronmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAúr nyilatkozatai nem hangzottak biztatólag, élt bennünk a
reménység; bíztunk az iigy igazságában és jogosságában. Bizony szo-
morú, hogy országos jelentőségű ügyeknek. sokszor háttérbe kell
szorulnia bizonyos melléktekintetek előtt. Oh azok a malléktekin-
tetek! Ezek gördülnek akadályul a haladás elé. Bizonyos állitólagos
pénzügyi szempontok ólomsúlylyal nehezedtek a gyakorlóiskolai taní-
tók s ki tudja, tán a gyakorlati kiképzés ügyére, és lehuzták azt a fel-
színről a fenékre hosszú időkre.

"Az 1. §. változatlanúl elfogadtatott", ezt jelenti a kormány fel-
hivatalos közlőnye s ezzel a képviselőház közoktatásügyi bizottságában
a gyakorlóiskolai tanítók ügye elbukott. Nem küzdelem nélkül, Lesskó
István és Dániel Márton szőlaltak fel az ügy mellett, különösendcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAD á n ie l

M á 1 ' to n volt az, a ki lelkesedéssel, a meggyőződés erejével és tárgy-
ismerettel szállott síkra és mindent elkövetett, hogya védelmezett ügyet
keresztűlvigye s a tanítóképzést egy csapástól megmentse. Hálás szívvel
köszönjiík ezt Dániel Mádonnak, a ki a tanító képzés ügyének lelkes
zászlótartój a a képviselőházban s a tanítóképzés terén működő tanárok-
nak és tanítóknak igaz barátja. Nem könnyű feladat jutott osztályrészeűl
s az ő meggyőződésből fakadó törhetetlen buzgósága és ügyszeretete
szükséges, hogy az ügy védelmében és előbbvitelében ki ne fáradjon.

De hát mik is voltak azon okok, a melyek a bizottságot .arra
bírták, hogya gyakorlóiskolai tanítói állást egy az Eőtvös-korszakból
reánk maradt s már törvénynyel is szentesített szép jogtól megfossza?
Bajos erről tiszta képet szerezni a bizottság tárgyalásának hiányos
tudosításából. A mennyit mégis megtudhattunk a lapok kozléseiböl,
láttuk, hogy egyik kíílönben igen tisztelt és érdemes képviselő úr a
gyakorlóiskolai tanítók ele mik é pes í t é s é t hozta fel okúl, Mi azt
igen hibás felfogásnak tartjuk, hogy a nyugdijazásnál a képesítő ok-
levél vétessék számításba. Ez elvnek alkalmazása, mint az ez ügyben
benyujtott és lapunk egyéb helyén közölt emlékiratunkban ki van fejtve,
absurdumokra vezetne. Vagy ha a tanítókra alkalmazzuk ez elvet, miért
nem a tanárokra, tanfelügyelökre és általában az állami tisztviselökre
is? Az osztó igazságelve azt hozza magával, hogy mindenkinek egyenlő
1nértékkel mérjünk. Altalában kárhozatosnak tartjuk a kvalifíkácziónak
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túl z ott alkalmazását, a melylyel állítólag a protekczió tulkapásait lehet
egyensúlyozni. El jön az idő, midőn a kvalifikáczió ép oly nyűge lesz
társadalmunknak mint a protekczió. Békóba veri a tehetségek érvénye-
sülését s tág utat. nyit a merev bürokratizmusnak.

Egy más helyén a tudósításnak azt olvassuk, hogy azért kellett
a gyakorlóiskolai tanítókat a tanítói nyugdíjalapba kihelyezni, mert az
állami nyugdíjalapbau való meghagyás maga után vonna oly kivánal-
makat, hogy a gyakorlóiskolai tanítók a fizetésben is egyenlősitessenek
a tanítóképző tanárokkal. Ha ily kivánalmak keletkezését kellett min-
den áron megakádályozni, akkor ezen paragrafus már elkésett. Ezek a
kivánalmak megvannak, sőt mindinkább erősödnek és oly elementaris
erővel működnek, hogy azokat többé visszafojtani nem lehet. A tanító-
képző tanárok múlt évi közgyűlése hozta egyhangulag azon határoza-
toi, hogy a gyakorlóiskolai tanítók a tanárokkal egyenlő fizetésben
részesüljeuek. Ama kőzgyűlésen csak egy pár gyakorlóiskolai tanító
volt jelen, a többiek mind tanárok voltak. Ama határozatnak szülője
tehát nem önérdek volt, hanem a tanférfiaknak tapasztalaton nyugvó
és komoly megfontolás után szerzett meggyőződése, hogyatanítóképzés
érdekei kivánják a gyakorlőiskolai tanítóknak a tanárokkal fizetésben
való egyenlősítését. Egy országos testület egyszer publikált nézetét külső
okok miatt fel nem adhatja, hanem ha van benne eltökélt szándék, töre-
kedni fog czélszerű lépések által ama elvet következetesen megvalósítani.

Arra nézve, hogy miért nem lehet a fizetés egyenlősítését keresz-onmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
HíJ vinni, azt kapjuk válaszúl: "Pénzügyi szempontból nehézségekbe
ütközik." Ha az ügy mellett felhozott és felhozható fontos. tanügyi
szempontok ellenében hasonlóan figyelembe veendő tanügyi nehézségek
hozatnának fel, köszönettel vennők, de a pénzügyi szempont hangoz-
tatását nem tudjuk összeegyeztetni a kormány eddigi eljárásával és
szándékaival. Vajjon az állami tanítóképző tanárok fizetésének a kö-
zépiskolaiakéval való egyenlősítése nem kerűlt pénzbe? Az állami
tisztviselők fizetés rendezése, a tanítók javadalmazásának a minimumra
kigészítése nem fog milliókra menő költségszaporulatot okozni? A 23
állami gyakorlóiskolai tanítónak a tanárokéval való egyenlősítése éven-
ként 12 ezer forintba kerűlne ; ez az összeg valóban nem oly nagy,
hogy ennek megtakarítása miatt egy rendkívül fontos állami kulturális
ügy, a tanítóképzés érdekeinek háttérbe kelljen szorúlnia. Vajjon üd-
vös-e kicsinyes adminisztraczionalis és pénzügyi szempontokkal állani
elő akkor, midőn arról van szó, hogy a tanítókat gyakorlatilag jól ki-
képezzük, s azt biztosítsuk, hogya tanító gyakorlathiány miatt nem
fog butító eljárás bűnébe esni s az iskolájában fejlődő ifjú nemzedéket
meguyomorítani? A kultuszminisztérium XX.~elentése,kifejezi, hogy szán-
déka a tanítóképzést gyakorlati irányban kifejleszteni. A kormány refor-
mokat igér s a mellett már létező vívmányt szüntet meg s oly intéz-
kedéseket tesz, a melyek intencziója, a mint a tudósítás feltünteti, az
újításnak még lehetőségét is elzárni.

A bizottsági előadó úr jelentéséből olvassuk, hogy a törvényja-
vaslat készítőinek szándéka volt az egy kategoriába tartozókat egy-
üvé sorozni s ez mint nevezetes újítás van feltiintetve ! Az mindeneset- .
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re újítás, hogy a gyakorlóiskolai tanítók a népiskolai tanítók közé
soroltattak ; de figyelmen kívűl hagyatott a törvényjavaslat megalko-
tásánál az 1868: XXXVIII. t. cz. 84. §-a, a mely a gyakorlóiskolai taní-
tót a tanítóképző tanárok kategoriájába sorozza. Mi kárát vallottuk a
törvény ez intézkedésének, hogy azt meg' kellett változtatni? Jogunk\
van ezt kérdezni, mert mi, ha tapasztalatokat szereztűnk, ezek a régi
irányra nézve csak kedvezőek voltak. Mia z t, hog y agya k o r 1ó- .
isk o 1ait a n í tói állá s s z í IIvon a lá t a zúj n o v e l l a 1e-
s ű l yes z t i, érz é ken y c s apá sna k t a rt juk tan ít ókép z é-
s ü nk r e, ami nek kár o s követ kez m ény ei r övid idő II ére z- 1

h f? t ő k 1esz nek s éppen azok, a kik e törvény megalkotásában részt
vettek, fognak útakat-mődokat keresni a hiba kijavítására. \

Nemcsak a tanítóképzés, hanem a néptanítóság érdekei is azt L/

kivánják, hogy a gyakorlóiskolai tanítói állás színvonala emeltessék.
Erre nézve idézzük az "Egyetértés" mai, november 27-iki számának
vezérczikkéből a következőket:

"KöriUbelű190%-a a hazai tanítóságnak megszerezte azt a diplomat,
a melyet a törvény tőle megkiván. S a huszonötezer tagot számláló
roppánt testület 0.1 százalékának sincs kilátása arra, hogy egyszer
elfoglalt pozicziójátjobbal cserélhesse fel. Néhány segédtanfelügyelőség
vagy tanfeli:igyelőség állna legfölebb a remény. Csimborassó-jakép a
tanítók előtt, hogy előmenetelőket láthassák. Amde, mikor ezeket ar,
állásokat is, a múltből van reá elég példa, a testületeken kívűl álló
teljesen idegen elemekkel töltik be. Il y vis z o ny o k köz t nem 1e l-
ket 1ens é g-e az, hog yez tan é h á n y gyak o r l ó isk o 1ait a n Í-

tói poz í c z i ó t, m e 1y a tör e k v ő bb' tan í t ó k nak a mb i c z i ó-
j átk é P ezt e, s o v á n y bud get o k ok ból, vag y ami még n a-
g y o b b, a tan ít ó sá g le n y ű g ö z é s ére irá n y u 1ó elv b ő 1 e n-
pa s san t at ani tói n y u g díj tör v ény j a vas 1att á r gyal ása
alkalmából m e g s z ü n t e t ik."

A gyakorlóiskolai tanítók nyugdíjügye a uéptanítóság és a tanító"
képzés ügyének vitalis érdekeit érinti, azért egyesülétünknek még most
is mindent el jkell követnie az ügyért. Tört reményekkel, csalódással
szivünkben, de kötelességünket teljesítve apellálunk magához a kép-
viselőházhoz.

Budapest, 1891. november 27.

* **
A gyakorlóiskolai tanítók nyugdijügyében és az egyesület támo-

gatása érdekében november 30-án, tehát négy nappal a míniszter úr-
nál történt fogadtatás után, tisztelgett egyesületünkdcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAB e r e e o ic e q Alb e r t

államtitkár úrnál.
A küldöttségben részt vettek P éte r f y Sándor elnök vezetése alatt :

'I' ll. IIr á n s z k y Irén, Li ber Etelka., T a vas s y Mária, B II z o g á n y
Mária, H o IIó s Károly, L éde r erA b ra h á m, Nag y László.

Péterfi Sándor üdvözölvén az államtitkár urat, előadta az egye-
sület által a múltban kifejtett tevékenységet, a jelenleg folyamatban
lévő munkákat s megjelölte azon anyagi és szellemi eszközöket, a
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melyek a munkálatok keresztűlviteléhez szükségesek s kérte az állam-
titkár úr hathatós támogatását. Ezután behatóan fejtegette a gyakorló-
iskolai tanítók teendőit a tanítóképzésben, a helyzetet, a melyet a
tanári testiiletben elfoglalnak és a működésűk iránt támasztott magas
igényeket a gyakorlati kiképzés nagy fontosságát és kérte az államtit-
kár urat, hogy kegyeskedjék a gyakorlói~kolai tanítók ilgyét magas
jóindulatába fogadni.

Berzeviczy Albert államtitkár úr körűlbelűl a következőket vá-
laszolta:

"Szívesen fogok oda hatni, hogy meglegyenek mind ama szellemi
és anyagi eszközök, a melyek egyesületük minél hathatósabb működé-
sét biztosítják. A mi önök másik kérelmét illeti, abban a képviselőház
közoktatási bizottsága már döntött; mindazáltal még utólagosan is fog-
lalkozni fogok ez ügygyel; latba vetem a felhozott indokokat és ha
más old a l r ó 1 i n d it v á nonmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAy fog t éte t n i, t á mogat n i fog om
ügyüket" .

A küldőttség éljenzéssei fogadta e kijelentést, a mely némi hal-
vány reménységet nyujtott. .

Ugye bíztatá szavakra. valamint a tanári testületek indítványai
értelmében egyesületünk elnöksége kötelességének ismeri a mag as
miniszteriumhoz intézett folyamodványt a képvi-
se lő ház hoz isb e n y új tan i. Kivánatos volna, hogy a tekintetes
tanári testületek és a tisztelt kartársak mielőbb egyes képviselőket kér-
jenek fel az űgy támogatására

Budapest, 1891. november 30.ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

T an á r i te s tü le tek Indítvanyal.
Mélyen tisztelt választmány! A kolozsvári magy. kir. állami ta-

nítóképző intézetének tanári kara a "Magyar Tanítóképző" idei hete-
dik fűzetében közzétett: "Az új nyugdíjtörvényjavaslat és a gyakorlo-
iskolai tanítók" czímű közleményben elmondott és igen helyesen in-
dokolt észrevételeket egyhangúan magáévá tévén elhatározta, hogy ne-
vezett új nyugdíjtörvényjavaslat 1. §-ának megváltoztatása érdeké-
ben a mélyen tisztelt választmányhoz feliratot, illetőleg kérést intézzen.

Ezen határozat ertelmében bizalommal fordulunk a mélyen tisztelt
választmányhoz azon kérésünkkel, hogya ,,:lYIagyarTanítóképzőben" el-
mondott indekek alapján az új nyugdíjtörvény javaslat. 1. §-anak a
gyakorlőiskola tanítók javára történendő megváltoztatása érdekében a
magas kormánynál, s ha szükség az ország törvényhozó testületnél is
minden lehetőt megtenni méltóztassék.

\ A mélyen tisztelt választmánynak ez ilgy érdekében kifejtendő
erélyes fáradozásáért előre is köszönetet mondva s annak sikert ki-
vánva, kiváló tisztelettel maradtunk a mélyen tisztelt választmánynak
alázatos szolgái:

Kolzsvárt, 1891. október 2H-én.dcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

P a a l F e r e n c e

elnök.
B ir ó G yu la

tanári gyülések jegyzője.
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A n yu gd íj-tö rv én y a k ö zok ta tá s i bizottságban.")
A képviselőház közoktatási bizottsága, Schwarz Gyula elnöklete

alatt tartott mai ülésében tárgyalás alá vette a népoktatási nyilvános
kisdedóvó intézetek tanítóinak s nevelőinek nyugdíjazásáról, valamint
azok özvegyeinek és árvának gyámolításáról szóló 1875. 32. tcz. mó-
dosítása tárgyában előterjesztett törvény javaslatot.

Sponer Andor előadó ismerteti a jelenleg érvényben álló, a nyug-
díjügyet szabályozó 1875: 32. tcz .. létrejövetelének előzményeit s tar-
talmát. E törvény akkor keletkezett. midőn az országos pénzügyek szo-
moru helyzete igen nagy mérvű volt s talán ennek tulajdonítható a
törvényt minden irányban jellemző óvatosság, ámbár így is e törvény, az
eddigi állapotokhoz képest nagy vivmányt jelentett. A tanítói nyugdíj
és gyámalap azóta folyton gyarapodván és izmosodván, ma már semmi
ok nem létezik arra, hogy a tanítók nyugdíjazása méltányosabb ala-
pokra ne fektessék s az állami tisztviselőkévei s már alkalmazottakéval
ekviparáltassék. Szükségessé vált a törvény módosítása az időközben
a népnevelés terén keletkezett ujabb törvényes rendelkezések folytán
s azért is, hog Y biz o n y o sol Y kat ego ri á kis fel v éte s s e-
nek anyonmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAli g díj a z and ó k köz z é, ame 1y e k r e a zeI őb ben i
törvény ki nem terjeszkedett s végűl azért, hogy e törvény-
nek némely elavúlt intézkedései hatályon kivűl legyenek helyezhetők.
Kiemelve ezután a tárgyalás alatti javaslat több rendelkezéseit, elfo-
gadásra ajánlja ezt. .

Kiss Albert kérdi a minisztertől, mily stádiumban van a tanítói
fizetések oly módon való szabályozásának iigye, hogya hol a fizetés
!lem éri el a 300 frtot, ez az állam által egészíttessék ki, továbbá, hogy
ha a tárgyalás alatti javaslat tőrvényerőre fog emelkedni, a középis-
kolai tanárokra nézve mikor és mily alapon remélhetők intézkedések.

Csáky gróf miniszter válaszolja, hogy e kérdések tekintetében
kíílönben is nyilatkozni szándékozott a tárgyalás folyamán. Az első
'kérdést illetőleg megjegyzi, hogy már legközelebb be fogja nyujtani a
tanítói fizetések szabályozására vonatkozó tÖIvényjavaslatot. (Alta-
lános helyeslés.). Ismertetve e javaslat tartalmának lényegét azon meg-
győződését fejezi ki, hogy e javaslat alapján javulás fog beállani a ta-
nítók helyzetében s hogy a javaslat rendelkezései olyanok, hogy feles-
kezeti szempontból sem lesz ellenök kifogás emelhető. A felekezeti és-
községi tanárok nyugdíj ügyével is állandóan foglalkozik szóló. A kérdés
számszerinti része most már ki van dolgozva sebből kitünik, hogy az
ide vonatkozó alap sem létesíthető az állam hozzájárulása nélkül. E hoz-
zájárulás iránt szóló jelenleg tárgyalásban áll a pénzűgyimiuiszterium-
mal s reménye van arra, hogy e kérdés is kedvezően fog' elintéztetni.

Kiss Albert köszönetet mondván a miniszter által nyujtott felvi-
lágosításokért, áttér magára a tárgyalás alatt levő javaalatra. A ja-

'") A "Nemzet" nov. 26-iki számának esti lapjából közöljük e tudósítást, hogy
lapunk is megőrizze ama tárgyalás történelmi emlékét, amelyben kérelmeluk felett
első ízben döntöttek Szerk,
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vaslat azon alapgondolata, hogy az állam az idáig adott 150,000 frton
túl mivel sem járuljon a tanítói nyugdíjalap fejlesztéséhez, szólóra igen
kedvezőtlenül hatott s csakis azon válasz, hogy a tanítói fizetés 300
forintig mielőbb felemeltetik s korpótlékokkal is fokoztatik, az állam
jelentékeny hozzájárulása mellett, teszi szólóra nézve a javaslatot el-
fogadhatóvá. Megnyugvással veszi szóló tudomásul, hogy amit az állam
e hozzájárulás fejében kivánni fog, nem érinti az egyházak autonom
jogkörét oly mélyen, hogy aggodalomra szolgáltathatna okot. A tör-
vényjavaslatot általánosságban elfogadja. . .

Kovács Albert szivesen elfogadja tárgyalás alapjául a javasla-
tot ugy is, mint van, de reméli, hogyarészleteknél még némi javítá-
sok lehetségesek lesznek. Lényegében azon az alapon áll ejavaslat,
amelyet szóló pár évelőtt e bizottságban kifejtett, azzal a különbséggel,
amiben szóló túlságos óvatosságot lát, hogy a tanítók hozzájárulása s
indirekte a községek é is emelkedik. Ehhez hozzá szándékozik szólani a
részleteknél szóló, valamint azt is javasolni szándékozik, hogy a polgári
iskolai tanárok szolgálati ideje esetleg nagyobb hozzájárulás mellett, le-
szállíttassék. A miniszter nyilatkozatait szóló is köszönettel veszi tudo-
másul, megjegyezve, hogy amivel a középiskolai tanárok nyugdíjalapjá-
hoz járul az állam, azzal oly lendületet fog adni a tanításnak, a mi
ily összeggel semmi más módon nem lenne elérhető.

Lessko István hozzájárul e helyes és üdvös javaslathoz, ugy ér-
telmezi azoban annak 15. §-á t, hog y asz e ri nt a kat h. képdcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAe z-
d é k tanárai m e l l ő z t eonmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt n i fognak, a m i r e n é z v e szóló fel-
vi 1ágo sit á s t óha j tan a a m í n í szt ert ő 1. Elnök kéri a bízott-
ság tagjait, hogy a részletekre vonatkozó megjegyzéseket az illető sza-
kaszok tárgyalására tartsák fenn: Hagara Viktor örömmel fogadja a ja-
vaslatot, mely a tanítói nyugdíjazás terén fenforgott méltánytalansá-
goknak véget vet s a tanítóknak módot nyujt oly nyugdíjra, amely
az állami tisztviselők nyugdíjazása alapelveivel összhangban áll. Ohaj-
taná azonban szóló is, hogy a polgári iskolai tanárok, ha a kény-
szerítő szükség beáll, 40 évelőtt is teljes fizetésükkel nyugdíjba
mehesseuek ; kérdi továbbá, mi fog történni az óvőképezdék tanáraival
és tanítóival, minő nyugdíjban fognak ezek részesülni.

D á n ie l Márton készséggel elfogadta a javaslatot, a részletekre
tartván fenn a kép ezd é k nél a 1kal m a z ott tan í t ó k r a s a
polgári iskolai tanítókra vonatkozó megjegyzéseit.

. Csáky gróf miniszten köszönetet fejezvén ki a javaslat egyértel-
mű elfogadásáért, reflektál ez elmondottak némelyikére. Téves az a
felfogás, mintha a tanítói nyugdíjalap évenkénti növekedése tökegyuj-
tés lenne. A dolog természetében fekszik, hogy az első években meg-
takarított összeg a tőkéhez csatoltatik, de ez szükséges a későbbi évek-
ben beálló nagyobb szűkségletek fedezésére s e nélkül a későbbi évek-
ben okvetlenűl deficzit állana be. Ha nem is nagy az állami hozzájá-
rulás, a jelen javaslat e tekintetben is jelentékeny lépést tesz előre, mert
a hozzájárulás tíz évre kontempláltatott, most azonban állandósíttatik.
Ami a tanítók hozzájárulását illeti, elismeri szóló, hogy az a javaslat
leggyengébb része, nem maradt azonban más mód hátra, ha a kellő
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fcdezetről gondoskodni akart. E tekintetben is azonban minden lehető
könnyítés meg van a javaslatban. Nem tagadja szóló, hogy óvatosan
van a javaslat összeállítva, de ez kötelességszeríí. óvatosság volt ott,
hol a jövőben nagy összegekre menő terhekről van szó. Ellensúlyt ta-
lál ez a javaslat ama dispozicziójában, a melyre szóló nagy súlyt
fektet, hogy tíz év múlva újabb mathematikai számítások fognak tör-
ténni s ennek alapján esetleg újabb kedvezmények lesznek adhatok.
Kimutatja szóló, hogy nem áll az, mintha a tanítók hozzájárulása
emelkednék.

Lesskó kérdésére megjegyzi, hogya sze r zet t jogok a j a v a s-
I at á 1tal nem éri n tet n ek. Hagara kérdésére pedig, hogy az ál-
lami óvóképzők tanárai a többi állami tisztviselőkkel egyenlő elbánás-
ban részesűlnek, a nem államaikra nézve pedig helyesebbnek tartaná
szóló a községi és felekezeti középiskoláknál venni fel a megfelelő in-
tézkedést.

Elnök kijelenti, hogy a bizottság általánosságban egyhangulag
elfogadja a törvény javaslatot s örvendetes tudomásul veszi a minisz-
ternek a tanítói fizetések rendezése iránti javasiatra s a községiés
felekezeti középiskolai tanárok nyugdíjügyére vonatkozó előterjesztését.

AzonmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1. §-nál Lesskó ismétli előbbeni kérdését, hogy vajjon azokra,
a kath. képezdei tanárokra, kik az egyházmegye által fizetettn ek, ki-
terjed-e a javaslat?

, Csáky gr. miníszter válaszolja, hogy a kath. képezdei tanárok
igen kevesen léptek be a nyugdíjalapba s azok in egi sta r tj á k
szerzett jogaikat. Szóló a középiskolai tanárok nyug-
díjügyénél óhajt. a kép e z d e i tanárokról is gondos-
ko d n i.")

Schwicker Henriknek az állami képezdei felsőbb leányiskolai taná-
rokat illető kérdésére válaszolja gr. Csáky miniszter.: hogy ezek a fenn-
álló állami nyugdíjtörvény szerint láttatnak el.

Lesskó kérdésére előadta a miniszter azokat az indokokat, amelyek
kivánatossá tették, hogyagyakorló iskolák tanítói ejavaslatba vétes-
senek fel.

Kovács czélszerűnek tartana, h a ~ fel eke zet i kép ezd e i
tan áro k nem a köz é p - isk o 1ain y u g díj a 1a p b a, han e m
itt vétetnének fel.

Gr. Csáky miniszter válaszolja, hog yez nem 1enne ked v e ző
az. illető tanárokra nézve.dcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

D á n ie l M. kár o sna k tar tan á, hog y agya k o rl ó isk o
1ait a n it ó k, aki k jel e nl e gaz á II ami n y u g díj tör v ény
a 1apj á n van nak e II á t v a, j ö v ő r e a jel e n j a vas 1a tal á
von ass a nak. Eze k ren é zve fen n 1enn e tar tan d ó az e d-
digi helyzet.

Hagara óhajtotta volna, hogy e szakaszba a nem állami ővő-

*) A tudótítás nem vílágosít fel. hozy a feltett kérdés lényegére megada-
tott-e válasz, hogy a kath. tanítóképző tanárok nyugdíja is rendeztetni fog-e ak-
kor, mikor a többi felekezeteké. Szerk.
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képezdák tanárai is felvétessenek, a miniszter nyilatkozata után azon-
ban eláll attól. Ami előtte szóló felszólalását illeti, eg ész en hel yes
az, hog y agya ko rl ó isk ol á k tan ít ó i II ak ii.gy e a jel e n
törvényben s z a b á l y o z t a s s é k, tényleg tanítói m in ő s í t-
v ény nye 1 bir ókhi vat v á II b e agya k o rl ó isk o1á k hoz.

Berzeviczy államtitkár a gyakorlati iskolai tanárokra nézve megjegyzi
még; hogy azok fizetése is kisebb, m in t a képezdeitaná-
r o k é, s a z a e qui par á 1 á sit t val ó s z í n űle g a f ize t é s
egye n 1ősi t é sei r á n tik ivá nal m a kat ism a g aut án von n á,
ami pénzügyi szempontból nehézségekbe ütköznék.dcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

D á n ie l M. agya k o rl ó isk o 1á k hoz beh i v ott kiv á 1ób b
tanítókra nézve helyesnek t a r t a n á, hogy azoknak meg-
fel elő viz s g ame II e t tel ő men e tel biz tos í t ta s sé k.

A §. vá l to za t la n u l e l r a g a d ta to t t . Ezzel az űlés véget ért.

Személyi hirek. Szta n kó B é la , okl, zenetanárt. egyesületünk titkárát. Iapunk

munkatársát, a "Dalos könyvek" szerzőjét, a ki már több év óta működik az

intézetnél , a valláso és közoktatásügyi miniszter a budapesti állami és polgári is-

kolai tanitóképzőhöz bennlakó segédtanárrá egyelőre ideiglenes minőségben nevezte

ki. - B e é r F e r e n c e , csáktornyai állami tanítóképző rendes ének- és zenetanár, lapunk

munkatársa, jelen állásban végleg megerősíttetett. - P is c h l I d a , a tanítóképző
tanítónői tanfolyamat végzett okl, polg. isk. tanitónő, a kolozsv. állami tanitónőképző-

intézethez bennlakó segédtanítónővé ideiglenes minőségben neveztetett ki. Szívünkböl

üdvözöljük a tisstelt kartársakat kineveztetésük alkalmával! A vallás- és közokta-

tásügyi miniszter B o r o s Vid a , aradi állami főreáliskolai igazgatót és M il l ig J ó zs e f.

Arad város községi iskolafelügyelőjét.: az aradi állami tauitóképző-intézet igazgató

tanácsának rendes tagjává nevezte ki; továbbá Sa la m o n J ó zs e f. baranyamegyei kir.

tanfelügyelőt. N é m e th Z s ig m o n d , alfoki ev. ref. lelkészt és Szi já r tó K á r o ly , rom.

kath. plébánost a csurgói állami tanítóképző-intézet igazgatótanácsa tagjaivá nevezte
ki. Ez az első eset, 110gy valamely tanítóképző igazgató t .nácsába más meg ye

tan fel ügyel ő je taggá neveztetik ki. Ohajtandó volna. hogy ez az üdvös eljá-

rás a jövőben ismételten alkalmaztaesék.ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
A z országos közoktatási tanács előtt mcstanában sürűen fordulnak meg a

.tanítóképzés ügyei, a mi azt bizonyit ja, hogy sok a javítani való s a figyelem

a tanitóképzésre fordult. A tanács az erulékiratunkban felterjesztett javaslatok

nagyobb részét, utóbb a felvételt és gyakorlati kiképzést, letárgyal ta s

határozatait a miniszteriumba fel terjesztette. Az .Egyetértés" november l-ső

számában a következő tudósítást olvassuk: "Az országos közoktatási tanács nép-

iskolai és menyiségtermészettudományi szakosztályai a kereskedelmi iskolák tanter-

vére és rendtartására felmerült észrevételeket tárgyalta s e tanterv mennyiségtani

részét módosította. A kir. fijavitó-intézetek tantervét változatlanul elfogadta. Azután

az országos tüzoltószövetség ama javaslatával foglalkozott, hogy a tanítóképzők nö-
vendékei a t ü zol tás sal és a t ü zol tó s z ö vet ség e k sze r v eze t é vel

megismertesseuek. Figyelemmel az ügy nemzetgazdasági jelentőségére, nem ellenzi
fl. falusi igényeknek megfelelő tií.zoltásnak bizonyos meg szorításokkal való gyakor-

Iását, mindazáltal uta 1 arr a, hog y a nép isk o 1 ait a n í t ó k kal sze mb e II
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min den old a 1ról ann y i fél e k ülö n b ö zonmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAő követ elm ény eke m e 1-

t e t n e k, hogy atanitóképzőkalig képesek azoknak megfelelni.

V égül a tanács könyvbirálatokkal foglalkozott," Teljesen igaza van a tanácsnak. Kérd-

jük, ha a tanítónak kell a helységben minden jót megvalósítani, hát a papnak, jegy-
zőnek mi marad? Vagy ha már ennek igy kell lenni, miért nem dotálják a tanítót

azon fontos kulturális feladatokhoz képest, melyekkel megterhelik ? Tanítóképzőink-

ben a soknemű igény miatt a mai négy évfolyam mellett a túlterhelés fog előállani.

A mi egyébiránt a tűzoltás illeti, úgy tudjuk, hogy ez már némely állami intézet
ben meg van valósítva. A kolozsvári állami intézet növendékei az önkénytes tűz-
oltó egyesület működő tagjai s a tűzol tásokban tényleg részt ves znek.

A "Pesti Napló" uovember 29-iki számában pedig a következő tudósítást

találjuk. "Tanítóképzők tankönyvei Hogy ezek voltáképen nincsenek, erre csak

most jöttek rá, (Kik? Mert mi már ugyancsak régen tudjuk és beszéljük. Szerk)

Használnak gimnáziumi, reáliskolai, polgári és elemi iskolai könyveket a legnagyobb
összevisszaságban. E visszásság megszüntetése végett a közoktatá.si tanács fölter-

jesztést intézett a miniszteriumhoz, kérve, hogy gondoskodjék a képzők számára
iraudó könyvekről, minthogy ez intézetek tanterve és módszere megkivánja, hogy

saját, könyveik is legyenek. Eddig csak pedagógiájuk van". Az egyesület is szándé-
kozik ez ügyben felterjeszteni, csak előbb a tantervet kell elkészitenünk.

Egyházi zeneoktatás és a kántorképzés. Az egyházi zeneoktatás intenz i-

vebbé tétele tárgyában a napokban ankett volt a közokbatásügyi miniszteriumbau.

Az arrkett elnöke Szalay Imre min. tanácsos volt s meghivott tagjai: Wolafka

Nándor és Lévay Ferencz min. osztály tanácsok, Bogisich Mihály prépost, budavári

esperes-plébános. Gyertyánffy István tanítóképezdei igazgató, Harrach József zene-

akadémiai titkár, Koessler János tanár, dr. Lippich Elek min. fogalmazó, Bartalus

István, Vavrinecz Mór és Kossovitz József karnagyok. A gyülésen élénk eszme-

cserét folytattak arról, hogy vajjon az egyházi karnagy vagy a kántorképzés ügyé-

ben fejtessék-e ki nagyobb akczió. A közelebbi részletek megbeszélésére albizot t-
ságot küldtek ki, melynek tagjai: Wolafka Nándor, Bogisich Mihály, Gyertyánffy

István, Harrach József és Koessler János. Az albizottság memorandumot fog kidol-
gozni e kérdésben s az anketten ez' fog a tárgyalás alapjául szolgálni. - lIIi is

czéJszerűnek találjuk. hogy a kormány a kántorképzés ügyét a felekezeti irányadó

egyének meghallgatásával szándékozik rendezni. Hanem azt hisszük, helyes volna

a többi felekezeteket is megkérdezni.

Egy tanítóképző-intézet rossz híre. A "Pesti Napló" november 15-iki

számának tanugyi rovatában a kövebkező meglepő sorokat olvassuk: "Makó város
iskolaszéke legközelebb pályázatot hirdetett néptanítói állomásra és a pályázati föl-

tételek közt kimoudotta, hogy asz ege dir ó m. kat h. kép z ő t v é g zet t j e-

l ölt II kap á 1y á z a t ból kiz ára t nak. Tudjuk előre, hogy lesznek olyanok,

akik e határozatot felekezeti gyülölségből származottnak fogják hirdetni, azok azono,

ban nem ismerik a helyzetet. Makón a felekezetek békés egyetértésben élnek egy-

mással, felekezeti gyülölségnek nyoma sincs köztük s attól legtávolabb állnak az

iskolaszék tagjai. A határozatot egyedül a szegedi képző rossz hirneve szülte.

Hisszük, hogy a kormány az illető főhatóság utján intézkedni fo:;, hogy a képző
jobb lábra állíttatván, jövőre ily megszégyenítő határozattól megkiméltessék, a nö-

vendékek pedig, kik jóhiszeműleg keresik fel az intézetet, ne legyenek kénytelenek

arra a szomoru tapasztalatra jönni, hogy az ő oklevelük voltakép kevesebbet ér mint

a másé." Mi ajánljuk az ügyet az illető fel eke zet i hatóság fi~yellDébe is
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Miniszteri biztosok a rom. kath. tanitóképzőben,dcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA p é c s i ka th . ta n í tó ké p -

zó b e n f. é. szeptember hóban tartott tanítói képesítő vizsgálatok ez évben kivé-

telesen Sup p a n Vilmos áll. tanítóképző igazgató, mint e végett kiküldött minisz-

teri biztos jelenlétében folytak le. Ugyan ő volt az elnöke a vallás- és közoktatás-

ügyi miniszter úr által kinevezett azon vizsgáló bizottságnak, mely előtt a pécsi
zárda 8 tanítóuője letette a polgári -iskolai tanítónői képesítő vizsgálatot. Egy más

ily bizottság Wol af kaN ándor osztály tanácsos elnöklete alatt a t eme s váronmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAí

zár d á ban levő és polgári iskolai tanítónői oklevelet szerezni kivánó apáczákat

vizsgálta meg.

a f. évi okt. 19-től nov. 25-ig befizetett tagdíjakról.

1891-re: 1. félévre: Bodrogi Gyula, Dr. Hanzély Béla, Mocsáry Gerő
(2-2 frtot).

1891-re: II. félévre: Csepreghy Endre, Heinrich Józsa, Litschauer
Teréz, Pataky Irma, Staab Lénárd, Szukováthy Ilona, Szől-
lősi István (2-2 frtot).

1891-re: Czöndör Sándor, Fabriczy János, Faluvégi Albert, Gamauf
György, Dr. Halassy Kálmán, Holczmann Ferencz, Józsa Pál,
Dr. Karácson Imre, Dr. Kármán Mór, Király Pál, König
Gusztáv, Kruze Ernő, Dr. Lázár Gyula, Liber Etelka, Dr.
Mersich János, Nemessányi Adél, Oherolly János, Pilder Mária,
Rózsa János, Somlyai József, Suppau Vilmos, Szarvas Gábor,
Tóth József, Uy Bálint, Dr. Verédy Károly (4-4 frtot).

Budapest, 1891. nov. 25.TSRQPONMLKJIHGFEDCBAK o m á ro m y L a jo s

(VI. Aradí utcza 68.) egyes. pénztárnok.

SZE R K ESZ T Ö 1 Ü ZEN E TEK,

H . G . Déva. Azt, hogy "a tan i t ó kép z ő tan áro kat a köz é p is-

k o 1 ait an áro k kal egye n 1 őra n g é s f ize t é s i II e tim e g" a kormány

hivatalosan kinyilatkoztatta j nekünk tehát az a feladatunk, hogy a törvény meg-

alkotásánál ezen elv a l k alm a-z á s átkivánjuk. Mint értésünkre adatott, a minisz-
ter urban megvan a jószándék az ügy keresztűlvitelére. Mindazáltal ügyünk sikere

bizonytalan, mert a törveny megalkotásánál nehézségek merültek fel s uj tárgyalá-
sok vannak folyamatban. Egyelőre üdvösen ugy használhat juk fel az időt, hogy

egyes képviselők támogatását eleve megnyerjük Nézetem tehát

a tieddel megegyezik. Üdvözlet! - H , J . Kassa. Reménylem, a baj mulékony. Ki-

mélet szükséges. - S . G . Zniováralja. Mindkettőt köszönöm. "Integer vitae "
P . F. Kolozsvár. Köszönöm, megkaptam

Felelős szerkesztő : NAG Y LAs Z L Ó.
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