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K eg ye lm e s U r u n k!RQPONMLKJIHGFEDCBA

,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Az' 1891-ik évi február r z-én bátorkedtunk az 1891-ik évi feb-

ruár z-án kelt «Emlékirat> -unkat Nagyméltóságodhoz felterjeszteni. amely
emlékirat magában foglalta a Tanítóképző Intézeti Tanárok Országos
Egyesülete 1890-ik évi közgyü1ésének határozatait és ezek megokolását.
Ezen határozatok a felvételre, tan ter v r e, a gyakorlati kiképzésre és
a képesítő vizsgálatra vonatkoztak. Az a körülrnény, hog}' Nagyméltó-
:ságod javaslatainkat magas figyelmére méltatta s az Országos Közok-
tatási Tanácsnak véleménynyilvánitás és részletes javaslattétel végett
kiadván, munkálatunkat a megvalósulás utjara terelte, sőt a képesítő
vizsgálatokra vonatkozó részt a szükségesnek látott módositásokkal a
f. é. 12,152_ sz. felső rendeletében már értékesítette is, - egyrészt a
hála érzelmével töltött el bennünket Nagyméltóságod iránt, másrészt
erőt, bizalmat, lelkesedést öntött belénk, hogy a megkezdett uton tovább
haladva tervezett munkálataink érdekében tevékenységünket megkettőz-
tetett erővel folytassuk.

Jelen alkalommal a tan í t ó kép z ő - int é zet ita f l ter v •
váz lat o t bátorkodunk Nagyméltóságodhoz mély tisztelettel telterjesz-
teni, mint ujabb két évi munkásságunk gyümölcsét. Ezen dolgozat tulaj-
donképpen 'i7égrehajtása a két évvel ezelőtt tartott közgyülés határozatainak
és megtestesítése, részletezése az Emlékiratban kifejtett alapelveknek.
Szükségesnek tartjuk megjegyezni, hogy mint az alább következő rész-
letekből kitünik, munkálatunk nem kész tanterv, hanem csak alaprajza
lehet a taníróképző-intézetek számára kiadandó uj tantervnek ; de mégis
világosan feltünteti a tervezett épület arányait. a kitüzőtt czélokat, a
részletezésnél megvalósítandó pedagógiai elveket. Az óraterv készítésé-
nél tekintetbe vettük ugyanis a tanítáképzés specialis követelményeit, a
népiskola feladatát, a néptanító munkakörét az iskolában és azon kivül,
az erkölcsi érzület és jellem kifejlesztésének fontosságát. Törekedtünk,
hogyatanítóképzésnek két sarkalatos elve, a nem zet i és gyak o r-
I a t i irány, a tervez et nek minden részében érvényesüljön. A tan- és
-óraterv összeállitását számos tanulmány, a tanácskozó teremben és a
szaksajtóban folyatott behatá viták előzték meg. FIgyelembe vettük végre
a tanugyi kormánynak a tanítóképző intézeti tanterv reformjáról tett'
nyilatkozatait, közzé tett terveit.
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Azon mély meggyőződéssel terjesztjük fel munkálatunkat, hogy.
ennek megvalósítása nemcsak a tanítóképzés czéliranyos fejlődésére fog
hasznos lenni, hanem idővel ki fog hatni az egész népiskolai oktatás
belső fejlődésére s eszközölni fogja, hogy ezen oktatásban a nemzeti és
népélet követelményei az eddiginél nagyobb mértékben fognak érvé-
nyesülni. Alá z a tos a n ese d e z ü n kte hát, m élt ó z t ass é k
eze n m un k á la t un kat a tan í t ó kép z ő - int é zet e k sz á -
mára kibocsájtandóujtanterv alapjául elfogadni s a
a m u n k á lat rés z 1e tes kRQPONMLKJIHGFEDCBAi v i tel é vel, vag y isa rés z let e s
tan ter v é s uta sit á sok e 1kés z i t é s é vel egyes üle t ü n ket,
megbízni.

A fentebb mondottak igazolásául bátorkodunk mély tisztelettel
ide igtatni: 1, Bevezetésül a tantervmunkálat rövid tör t éne t é t: 2.

a kidolgozásnál alkalmazott főbb irá 11 y elvek et; 3 - a tan ter v-
váz lat o t a szükséges rövid megokolásokkaL
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A képzőintézeti tanterv revizióját a tanítóképző tanároknak még
az I889-ben tartott értekezlete felvette a tanácskozások tárgysorozatába,
amely értekezletet megelőzőleg a Magyar Tanítóképző első négy év-
folyama több tanulmányt közölt a tanterv módositásáról. Az I889-iki
értekezlet az idő rövidsége miatt nem foglalkozhatott e tárgygyal. A
tanítóképző tanároknak I889-ben megalakult egyesülete szintén felvette
programmjába a tanterv módositását s hozzá fogott annak tervszerü ki-
viteléhez. A Budapesten müködő választmány először is kikérte az egyes
tanártestületek véleményét a tantervmódositás legfőbb elveire nézve ;
az egyesület hivatalos közlönyében, a Magyar Tanítóképzőben is több
-tanulmány jelent meg e tárgyban. Az 1890-ben augusztus I7-,-I9-ik
napjain tartott első közgyülés megállapította a tanterv revizió alapelveit
s a részletek kidolgozásával a középponti választmányt bizta meg.

A választmány törekedett e megbizatásnak minél jobban megfelelni.
E czélból az összes fővárosi tanítóképző tanárokból tan ter v kés z it ó
nag y biz ott s ágo talakitott, a mely első teendőjének az anya g-
gy ü j t é s t tartotta. Egyes jelesebb fővárosi és vidéki tagtársakkal ál-
talános tananyag- és órabeosztásokat készíttetett; majd felhivta a tanári
testületeket, hogy megjegyzéseiket a kinyomott tervezetekre tegyék meg,
vagy önállóan ujabb terveket készítsenek. E felhivásnak tiz tanártestület
tett eleget. Eközben a Magyar Tanítóképzőben igen élénk vita folyt
egyes tárgyak, különösen a pedagógia, gyakorlati kiképzés, zene, rajz és
gazdaságtan anyaga,' beosztása és módszere körül.

Habár a nagy bizottság ilyen módon sok és becses anyag birto-
kába jutott, az iskolai év végére járván, nem foghatott az ö s sze s
tárgyak óratervének kidolgozásához, hanem csupán a pedagógiát és a
gyakorlati kiképzést, mint a tanítóképző-intézetek legfontosabb tárgyait,
vette elő, valamint foglalkozott az ének és zene tantervévei is. A vá-
lasztmány a pedagógiai tárgyak tervének kidolgozására egy pe d a-
g-ó g i a i al biz ott s ágo t küldött' ki, a mely a neveléstani tárgyaknak
mind általános, mind részletes tantervét kidolgozta.

Ez történt az 1890/91 -ik iskolai évben. Az 189I/9Z-iki iskolai
évben kifejtett munkásság az eddig összegyült anyag rendezésével kez-
dődött, minek megtörténte után a választmány részletes óraterv készí-
tésére egy albizottság ot küldött ki. Az albizottság a munkával rövid
időn elkészült s javaslatait a választmány elé terjesztette. Ezzel az egész
vonalon megindult a munka. A Magyar Tanítóképzőben minden egyes
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tantárgy körül élénk vita fejlődött ki az illető szaktanárok részéről. A
választmány pedig ujra nagy bizottsággá alakulván, az egyes tantárgyak
beosztását és őratervét 'behatóan kezdte tárgyalni. Körülbelől négy
hónap alatt a nagy bizottság elkészült a munkával, s a választmánya
közgyülést a f. é. április 12-, 13-, és 14-ik napjaira összehiván, a mun-
kálatot eléje terjesztette. A közgyülés három napig tartó tanácskozás
után a választmány által kidolgozott nagy bizottsági munkálatot bizo-
nyos módositásokkal elfogadta s a tanítóképző-intézeti tantárgyak be-
osztását és általános óratervét véglegesen megállapította.

Ez tanterv-munkálatunk története. Csak a legfőbb mozzanatokat
tüntettük fel, a melyek azonban mégis némi világot vetnek a munkálat
haladására, valamint az általa felkeltett mozgalomra. Az által, hogy a
tanítóképző tanárok nagyobb részét sikerült a munkába bevonni s ne-
kik a megfelelő aktiv szerepet juttatni, elértük azon becses eredményt,
hogy tanterv-javaslatunk az általános tapasztalatok, valamint a külörri-
böző tanítóképző-intézetekben uralkodó viszonyok lehető tekintetbe vé-
telévei készült el. Másrészt a munka tervszerü menete megóvta a, ja-
vaslat egységét. A munkálat alapelvei ugyanis előre megállapittatván,
ezek irányadóul szolgáltak a részletek _kidolgozásánál. Egyébiránt meg-
győződésünk, hogy a tantervkészitésnek ezen a ta unk követett módja
kedvez a munkálat gyakorlati kivitelének is; mert az a körül-
mény, hogy a problematikus tételek a kibocsátás előtt éppen a ta-
nárok részéről megvitattattak, megkönnyíti a tanterv intenczióinak meg-
értését, köztudattá válását. általában biztosítja a reformok kedvező fo-
gadtatását, egyszóval kedvezőleg hat a tantervnek mi elő b b i helyes.
alkalmazására. Igaz, hogy a mi eljárásunk részben eltér azoktól, a me-

. lyeket hazánkban a tantervek készitésénél eddig követtek s talán fel
lehetne ellene hozni a munkarríéiiéf szokatlan lassuságát. de tekintve
azt, hogy éppen ezen eljárás által vált munkálatunk az évek óta gyüj-
tött tapasztalatok gyümölcsévé, ugyszólván mindnyájunk közös szellemi
termékévé, a jelzett körülmény a munkálatnak talán inkább előnyéül
tudható be, mint hibájáúl.

Tanterv-munkálatunk történetének kiegészitéseképpen még egy
fontos körülményt bátorkodunk felemliteni. a melyet a czélból, hogy
munkánknak gyakorlati sikere legyen, mindenkor szem előtt tartottunk
s ez: a magas kormánynak jóindulata. Vállalatunk sikere
ugyanis lényegesen' függött s függ attól, hogya magas kormány he-
lyeslésével taláJkozik-e a tanítóképző-intézeti tanterv módositása. Nagy-
méltóságodnak nyilatkozatai és a tanítóképzés ügyében kibocsátott
felső rendeletei minket ez iránt teljesen megnyugtatnak. Nagyméltósá-
god a népoktatás állapotáról kiadott XIX. jelentésben (a 9. lapon)
hangsulyozni méltóztatott, hogyatanítóképzés terén általában re fo r-
m ok r a van szükség; s hogy a reformálandó ügyek közé a tanterv is
fel van véve, kitünik Nagyméltóságodnak az 1891-ben a tanítóképző-intézeti
tankönyvekről kiadott 57,47 I. számu rendeletéből, . a mely már hatá-
rozott nyilatkozatot foglal magá ban, a mennyiben a "képezdék tan-
tervének tervbe vett revizióját " felemlíti. Külömben ezt az álláspontot
bizonyítja Nagyméltóságodnak számos rendelete, mint a gazdasági
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oktatás ügyében az 1889. évi 31,752. számu, valamint az 1890-ik évi
23, 714 számu felső rendeletei; továbbá a rajztanítás reformja érdeké-
ben az 1890-ik évben 5123 sz. a. kiadott felső rendelet; végre az 1891-ik évi
29,761 sz. a. kibocsájtott rendelet, a mely az állami tanítóképző inté-
zetek számára az egyházi ének és zene tantervét foglalja magában
stb. stb. Mind e rendeletek jogosan tekinthetők egy általános tanterv
revízió előhírnökeiül.

Feltehető még azon kérdés is, hogy habár a magas kormány fel-
vette programjába a tanítóképző-intézeti tanterv módositását, vajjon
helyesli-e. hogy egye \l üle t ü nk annak részletes kidolgozásával fo g-
1 aik o zik. Tudvalévő dolog, hogy egyesületünk saját jószántából, az
általános szükségérzetnek engedve fogott a tanterv revizió munkájához
s a magas kormánytól erre hivatalos megbizatást _nem nyert; ennek
ellenére a fenti kérdésre megnyugtató válaszsz al biztat juk magun-
kat. Erre indít minket Nagyméltóságod nagy ·becsű nyilatkozata,
midőn 1891-ben február r z-én emékiratunkat alázattal benyujtottuk:
«B i z tos i tha tom önö ket, hog y nem' zár k ó z o m ela z
önö k v éle m ény e elő 1, mer tat e end ő k nek t öbb o 1-
dalról jövő helyes megvilágitása elősegiti az ügyek
hel yes m e go 1 d á s á t .» 1 Még biztatóbb volt a most lefolyt közgyülés
tisztelgése alkalmával hallott kegyes nyilatkozat: e B i z tos í tom
önö ket, hog y egyes üle tim u n k á 1 k o d á suk a t ősz int e
m é 1Y é r d e k 1ő d é s sei kis er em; hoz z á min t é zet t fel t e r-
jes z t é sei ket k ülö n ö s gon d dal fo g'o mta nu 1 mán y oz n i

és az azokban kifejezetteket a lehetőség korlátai
k ö z ö t t a le gs ziv ese bb en meg val ó sit a n i.s 2 Sőt Nagy-
méltóságod egyesületünk munkálkodását, a mely az utóbbi két évben a
tanterv reviziójában pontosult össze, tényleg is támogatni méltoztatott,
a mennyiben egyesületünk közlönyét, a Magyar Tanítóképzőt, éppen
az utolsó két évben, 400-400 frt segélylyel tüntette ki.

A közoktatásügyi magas kormány ezen jóindulatú támogatásának
több tekintetben jó hatása volt egyesületünknek a tanterv ügyében ki-
fejtett tevékenységére. A munka menete nem akadt fenn; sőt az a tu-
dat, hogya magas kormány is szükségesnek tartja a munkálat kivitelét
s egyesületünk munkálkodását igénybe szándékozik venni e téren, nagy
mértékben bátoritott bennünket, sőt oda ösztönzott. hogy lehetőleg
czélszerü s a gyakorlatba közvetlenül átvihető tervezetet készitsünk,
Kötelességünknek tartottuk továbbá, hogy a nagyrnéltóságu rniniszté-
riumnak a tanítóképző intézeti tanterv egyes részleteiről kibocsájtott
rendeleteit behatóan tanulmányozzuk s munkálatunkat azokkal lehetőleg
összehangoztassuk.

1 L. Magyar Tanít6képző, 189 I. évf. 101, 1.
2 L. Magyar Tanít6képző, 1892, évf. VI. füzet, 363. 1.
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Az I890-ben tartott közgyülés a tanterv módositásának általa nos
elveit a következőleg állapitotta meg:

I. A tanterv módositásának alapjául fogadtassék el az I882.
évben 3998. sz. a. a négy osztályu tanítóképző intézetek számára ki-
adott miniszteri tanterv.

2. A tanitőképzó intézetek négy évfolyamnak legyenek, illetőleg
, a három évfolyarnuak négy évfolyarnuakká tétessenek. .

3. Helyes a tanterv azon alapfelfogása. hogy tanítóképző intézete-
ink általánosan képző és szakintézetek ; de lényeges hibája a tantervnek,
hogy benne az általános és szakképzés között levő viszony nincs helye-
sen, szabatosan megállapitva,

Szükséges, hogy az általános képzés mellett a szakképzés foko-
zatosan nagyobb tért nyerjen s az általános miveltségre tartozó tárgyak
tanítása a 3·ik évfolyamban lehetőleg befejeztessék s a 4-ik évfolyam
tulnyomóan, az eddiginél nagyobb mértékben fordittassék a gyakorlati
és szakképzésre. A 4-ik évfolyamban a növendékek az általános míveltséget
czélzö tantárgyakkal az ismétlesek és az elemi iskolai mőd szer szem-
pontjából foglalkozzanak.

. A tanítóképző-intézeti oktatásnál az általános miveltséget czélzó
tantárgyak tanítása a peda-gt>glaí szakképzés szolgálatában álljon.

4 . Az egyes tantárgyakHGFEDCBAte r ve részletesebben kidolgozandó, mint
a most érvényes tantervben van.

Az egyes tantargyakből az anyag megállapitása legyen tekinttel :
a tanítóképzők általános emberi és specziális hazafias és pedagógiai
czéljaira; nem az ismeretek sokaságára, hanem azok képző voltára és
gyakorlati alkalmazhatóságára. az elemi és ismétlő iskolák tantervére.
a tanítók társadalmi feladatára, a növendékek előképzettségére. a gya-
korlati kiképzésre, a képesitő vizsgálat követelményeire s arra, hogy
alapul és buzditóul szolgáljon a tanítók további önképzésére.

A hittani, az elméleti és gyakorlati pedagógiai órák szám 1 szap:>·
ritandó. A magyar nvelvre az eddiginél több óra veendő fel. Azon
heti órák száma, melyeknél a tanár is jelen van, 33-nál magasabbra
nem emelhető.

Figyelembe veendő továbbá, hogy minden képzőben az illető
. környék nemzetiségi viszonyai szerint a magyar nyelven kivül egy más
hazai nyelv, a magyar vidékeken levő tanító- s általában a tanítónő-
képző intézetekben a német nyelv rendes tantárgyként tanítandó. A
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történelem, mint müvelődéstörténet taníttassék, A földrajz a Ill.· osz-
tályban is tanítaridő. Al talában a gyakorlati tárgyakra, mint a zenére,
énekre, szépirásra, rajzra különös gond forditandó. A specziális házi
ipar, mint ilyen törlendő és helyette a kézúgyességet fejlesztő kézi-RQPONMLKJIHGFEDCBA

I munka alkalmazandó. A zene- és énekórák száma a kántorképzésre való
tekintettel szaporitandó.

5. A tanító- és tanítönőképző intézetek tanterve lehetőleg egy-
forma legyen.

6. A rendes tanárok létszáma emeltessék, a segédtanári állás szün-
tettessék meg s a helyett három évig tartó helyettes tanárság hozassék
be; rendes tanárokul a nők is alkalmaztassanak; a gyakorlati tárgyak
mint a rajz-, ének-, zene és testgyakorlás tanárai, rendes tanári rang-
gal és fizetéssel láttassanak el.

Eme javaslatokat a megokolással együtt Emlékiratunkba foglalva,
még a mult év február havában felterjesztettük a vallás- és közoktatás-
ügyi magas kormányhoz. Kimutattuk a módositás szükségét, előadtuk
az okokat, a melyek minket a javaslatokban foglalt irányelvek kitüzé-
sére inditottak. valamint behatóan fejtegettük azon módokat, a melyek
szerint emez elveknek az uj tantervben érvényesülnöik kell. Töreked-
tünk a tanítóképző oktatásnak a közép-, polgári és elemi népiskolák-
hoz való viszonyát, az összekötő szálakat, valamint a határvonalakat
kijelölni s ezen az alapon megállapitván a tanítóképző oktatás sajátos-
ságait, kerestük a ezélirányos fejlődés utját. Igy állván a dolog, felesle-
gesnek látszik, hogy ujolag az általános elvek fejtegetésébe bocsátkoz-
zunk ; de kötelességünknek tartjuk kimutatni, miként valósultak meg
jelen tanterv-vázlátunkban legalább a főbb elvek. Szükség van erre
azért. hogy feltűnjék munkálatainkban a logikai folytonosság, az elvi
szempontoknak a gyakorlati kivihetőség korlátai között való figyelembe-
vétele. Taglaloi fogjuk főleg, milyen viszony létesült tantervünkben az
á Ita l á nos és sza k kép z é s k ö z ö t t s miként valósultak meg a
gyak orI at i és nem zet i szempontok.

Az általános és szakképzés viszonya. Közgyülési határoza-
taink első harorn pontjának czélja a tan Í tói sza k kép zet t ség e t
emelni, a mennyiben a 3. §. kimondja, hogy az általános müveltségre
szolgáló tantárgyak a három első évfolyamban lehetőleg befejeztesse-
nek s a negyedik évfolyam főleg a szakképzés szolgálatában álljon. Ez
a pont tantervmódositásunknak sarktétele. s ennek a lehetőség kor-
látai között való keresztülvitele képezte legfőbb gondunkat.

A dolog némi nehézség et okozott.
A tanítóképzők jelenlegi négy évfolyamos szervezete mellett, 'te-

hát a rendelkezésre szolgáló tér és eszközök növekvése nélkül két dol-
got kelle összeegyeztetnünk: egyfelől a tanítói szakképzettséget fejlesz-
teni; másfelől az általános müveltséget a régi szinvonalon nemcsak
meghagyni, hanem egyik-másik irányban, a mint az eddigi tapasztala-
tok szerint szükségesnek bizonyult, szintén előbbre vinni. E pro b I é-
ni á t c s a kal e het ő idő meg tak ari tás sal, a k o n c zen t r á-

c z i ó elv éne k c z é 1sze r Ü aik alm a z á s á val. a tan Í t ó kép z ő
okt a tás leg sz o ros abb é r d eke i nek, a nép tan Í tói hiv a-
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tás fel a dat ain a k s z i go r I I sze mm e It art á s á val 1 e h et e t t
megoldani.

Azon intézkedései nk közül, a melyek a
gának az általános müveltség szempontjából
zák, az alább következőket emelhetjük ki.

A magyar nyelvből a költészettant két évfolyamra, u. m. a má-
sodik- és harmadikra terjesztettük ki s kirnondottuk, hogy az egyes
műfajok tárgyalása kapcsán irodalomtörténeti ismeretek is közöltesse-
nek. Ez által a negyedik osztály irodalomtörténeti tanítása lényegesen
megkönnyittetett.

A történelmet, a mely eddig csak a harmadik és negyedik osz-
tályban szerepelt, felosztottuk az első három évfolyam között s a ne-
gyedik osztály számára csak az alkotmány tan maradt meg heti egy
órában.

A mért ant a negyedik évfolyamból töröltük.
A természettudományok közül a természetrajz és vegytan a há-

rom első osztályban egészen betejeztetnek, sanegyedik évfolyam szá-
mára csak a természettan egy része marad. Azonkivül a gazdaságtan
anyagát a természetrájzhoz csatoltuk, miért ez, mint külön tárgy, a ne-
gyedik osztályban elesik. Az egészségtant a neveléstani tárgyak kapcsán
véljük tanítandónak, ezért ez nem képezi a negyedik osztálynak kü-
lön tárgyát. '

A müvészeti és gyakorlati tárgyak (zene. rajz, torna, gazdasági és
kézügyesítő gyakorlatok) azon természetüknél fogva, hogy folytonos
gyakorlatot kivánnak, valamennyien szerepelnek a negyedik osztályban
is, habár ezeknél is 1 - 1 óra a módszerre fordítandó.

A negyedik évfolyam ban asz a k m ü vel t ség növelését czélzó
javaslataink közül kettőt említünk fel. Az egyik. hogy a gyakorlati ta-
nítási órák számát háromról n yo 1c z ra emeltük fel. A másik intéz-
kedés pedig az, hogy, az első és második elemi iskolai osztály tantár-
gyainak módszerét kivéve, a mely a harmadik évfolyamban végzendő el,
a részletes módszertant a negyedik évfolyamba helyeztük át s az illető
szaktárgyakhoz csatoltuk.s) .

Osszehasonlítás kedveért ide iktat juk, miként oszlik meg az arány
a negyedik évfolyamban az általános müveltséget és a szakképzettséget
czélzó tantárgyak között a jelenleg érvényes tanterv és a mi javasiatunk
szerint. Megjegyezzük, hogy miként az első emlékiratunkban tettük, a
müvészeti és gyakorlati tárgyakat figyelmen kívül hagyjuk.

-
negyedik osztály tananya-
való leszállitását czéloz-

A z 1882-i kit ant e r vsz e r int :

az ált. miveltségre szolg. tantárgvak óraszáma 184

a szakképzésre szolg. tárgyak óraszáma 65'

3) Ezen eljárásunk indit6 okait első emlékiratunkban fejtegettük, ezért az ujabb ok-
adatolás helyett említett emlékiratunk ll. é, nl. fejezetére bátorkodunk utalni.

• A hittant é s egészségtant beleszámítva:
5 A számtanb61 egy 6rát ide számítva.
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A tantervjavaslat szerint:

az ált. miveltségre szolg. tárgyak óraszáma .1 r
a ped .. képzésre szolg. tárgyak órászáma __ _ , --- r'4
Ezen adatok lényeges haladást mutatnak a kitüzött irányban .

. Fájdalom, a mi javaslataink szerint is a czélnak csak megközelitéséről
beszélhetünk, de azt elérnünk nem sikerült. Akadályozott ebben az,
hogy a négy évfolyam összes tantárgyait nem lehet három évre be-
osztani a nélkül, hogyaharom első évfolyam tulterhelése be ne kö-
vetkezzék. E szerint jelen tanterv-javaslatunk megvalósulása esetén is
azon czél, hogy tanítóképzőinkben legyen egy t isz t á n a szakképzés
szolgálatában álló, gyakorlati év, csak óhaj marad.

*

A mi az egyes tantárgyak beosztásánál és 6raszámánál érvényesitett
irányelveket illeti, ezek adva vannak az 1890. eVl közgyülési határozatok 4-6.
§-aiban, a melyeket első emlékiratunkban behatóan fejtegettünk. Ezen
elveknek alkalmazása leginkább a részletes tanterv készitésénél fog ki- r-
tűnni, azonban kettőt most is ki kell emelnünk, a ~már vázlatos
ter vünk készitésénél is szembeötlően érvényesült ; ez agya kor lat i

és a nem zet i irá n y. .UTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
G y a k o r la ti ir á n y . Első emlékiratunkban behatóan fejtegettük a

tanítóképző oktatás gyakorlatiságának czélját, szükségességét, mibenlétét.
Az ott -felhozottak szerint ezen irányon általában az értendő, hogy a
tanítóképző oktatás legyen tekintettel a néptanító feladataira. Oly is-
meretek és ügyességek nyujtandok tehát a tanítóképző ifjaknak, a melye-
ket ők az életbe közvetlenül átültethetnek s népiskolai oktatásuk al-
kalmával érvényesithétnek. Ezt a czélt nemcsak a módszertan behat 6
részletezése és általában a szakképzettség emelése által lehet elérni,
hanem szem előtt kell tartani minden egyes tantárgy tanításakor. Arra "y

törekedtünk ezért a tananyag kijelölésénél, hogy kellő összhangba hoz- /,
zuk az elméletet a gyakorlati ismeretekke( a tudományos elemből annyit
nyujtsunk, a mennyi a tanítói általános miveltség kifejlesztéséhez,a közönsé-
gesebb természeti és életviszonyoknak magasabb szempontb 61való és biztos
megitéléséhez okvetlenül szükségesek, de a czél mindig az utóbbi, az
ismeretek könnyü gyakorlati alkalmazhatósága legyen.

Annak bizonyságául, hogy a gyakorlati irányt következetesen szem
előtt tartottuk, s ezent ul is követni fogjuk, bátorkodunk példákat fel-
hozni tervezetünkböl. A tes t és é le t tan tanítását a testi nevelés-
tannal és az egészségtannal kapcsoltuk össze; az á 1tal á nos nev e-
I é sta n t a lélektanhoz csatoltuk; a nép isk o 1a i p e da góg i á t

és szervzettant kiegészitettük az iskolai egészségtannal. A mag y a r
, nye 1v és irodalom tanítása alkalmával kiválóan kivánjuk ápolni a
fogalmazási, olvasási, szavalati és szónokl ati gyakorlatokat. Az ir o d a-
lom tör t éne t körébe felvettük az ifjusági irodalom ismertetését. A
föl d raj zialapfogalmak tanítását a szülőföld ismertetésével kapcsoltuk
össze. A ter m ész e t tud o mán y ok tanítását kulönösen gyakorlati
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irányban kivánjuk tartani, ami kitünik abból, hogyagazdaságtannal és
a technológiával kötöttük össze. .

A,UTSRQPONMLKJIHGFEDCBAn e m z e ti ,ir á n y .. A másik szempont, a mely az egyes tan-
tárgyak óraszámának kiszabásánál és anyaganak felosztásánál érvénye-
sült, a nemzeti szempont. Ennek követésére az egyesület választmányát
és közgyülését részint pedagógiai, részint kulturpolitikai okok inditották.

Ismert tétel a pedagógiában, hogy minden tanítás hatásának ma-
radandóságát és erkölcsi képző erejét leginkább az biztositja, ha a
tanítás nem összefüggés nélküli ismerethalrnazt, hanem szervesen össze-
függő egészet nyujt. A tanítóképző-intézeteknek mint a tanítók előké-
szitő iskoláinak, a szilárd erkölcsi jellem kifejlesztésére s biztos és
könnyen alkalmazható ismeretek nyujtására különösen kell törekedniök,
a mely fontos czél a jelzett pedagógiai törvény: követésenek szükségét
nagy mértékben fokozza. A tanítóképző oktatásnál az ismeretek sok-
félesége és igen elágazó volta mellett is- azon szerencsés körülmény
forog fenn, hogy többféle eszköz kinálkozik a szétszórt ismeretköröknek
bizonyos szempontok szerint való belső egybefüzésére. Ilyen összekötő
eszmekör a pedagógia elmélete és gyakorlata, a melyben az egész
tanítóképző oktatásnak összepontosulnia s a mely szerint igazodnia kell.
Ilyen fontos és gondosan ápolandó kapocs a vallas is, a mely szintén
méltán követeli azon jogot, hogy az egész tanítóképző oktatásnak al-
kotó eleme legyen. De ezeknél semmivel sem kisebb jelentőségü, sőt
hazai tanítóképző-intézeteinkre nézve első rangú fontos tényező a nem-
zeti szellem, a mely a nemzet kulturájában és életében nyilvánul.

A nemzeti hagyományoknak és kulturának szintén megvan az
erkölcsnemesitő, nagy és dicső tettekre buzditó hatása, mint arról nem-
zeti történetünk lapjai tanuskodnak. A nemzeti irányu oktatás ezen
kivül az ismeretek szilárdságát és könnyü alkalmazhatóságát is bizto-
sitja. Bármely nevelői eljárás életre valóvá és gyakorlativá csak akkor
válik, ha számol a létező viszonyokkal. A tanítóképző-intézet és a nép-
iskola, mint minden tanintézet, a nemzeti életből meríti erejét sennek
fejlesztésével éri el czélját, ezért azon alapot, a melyhez a nevelő ok-
tatás minden ténye fűzendő, a nemzeti hagyományok s a nemzet jelen
élete adják meg s az oly tanításnak, a mely nem közvetlenül e forrás-
ból merít, maradandó nyoma nincs, Kimondott tételünknél fogva még
az is megkivántatik, hogy a tanítás a nemzeti élet konkrét viszonyaira
alkalmazza tételeit, s ha ezt szem elől téveszti, úgy a tanítás elveszti
gyakorlati értékét. A nemzeti irány tehát nagyon előmozditja az ok-
tatás sikerét és erkölcsi értékét. ezért szükséges, hogy a tanítóképző
oktatás a nemzeti szempont szerint rendeztessek be mind egészében,
mind részeiben.

A nemzeti irány nem áll ellentétben a pedagógiai és vallásos
iránnyal, nem zavarja meg ezen tényezők egységesitő munkáját, sőt
előmozditja azt. A tanitók pedagógiai szakképzettsége sem ;lehet egé-
szen abtsrakt természetű s pusztán általános emberi jellegü; a pedagó-
giai müveltségnek is az erőt és ha!lznavehetőséget a nemzeti jelleg adja
meg. A vallásnak szintén párosulnia kell a nemzeti .érzülettel, hogya
kedélynek a jótékony egyensulyt megadhassa. A nemzeti irány tehát
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a, tanitóképző oktatásra nézve nem egy ujabb, egy harmadik közép-
pont, hanem az egész felett uralkodó és annak minden részét átható
szellem. Oly hatással van ez az oktatásra, mint a fára a jó talaj és
levegő, a rnely. nélkül elcsenevészik és gyümölcsöt nem hoz.

De nemcsak pedagógiai, hanem pol i ti kai o ko kis megköve-
telik, hogy hazánkban a tanítóképző oktatásnak nemzeti jellege legyen.
Ma már minden müvelt ember elismeri, hogy hazánkban az összes
nemzetiségeket egybeforrasztó magyar kulturának megalkotása körül a
népiskolának első rangú szerepe van. S a népiskola e feladatának csak
akkor felelhet meg, ha benne az oktatás egészen nemzeti alapra van
fektetve. Tagadhatatlan, hogyanépiskola ma már jobban megfelel
nemzeti kulturális hivatásának, mint az előtt. Vannak nemzeti szellemben
készült olvasó. és tankönyveink, s tanítóink jórésze keliőkép tudja ok-
tatásában érvényesíteni ezt az irányt. De azért még távol állunk attól,
hogyanépélet és a nemzeti kultura termékei képezzék egységes alap-
ját, kiinduló pontját az oktatásnak.

Ezen czélnak megvalósitása nem csupán a tanuló-, vezér- és olvasó-
könyvektől, valamint a tantervtől függ, hanem kiválóképpen a tanító-
tól, Mert főleg a tanító egyéni műveltsége biztosítja az oktatás egységes
irányát, a tanterv és a könyvek intencziójának megvalósítasát. Járatos-
nak kell lennie a magyar irodalomban, történelemben, ismerni kell jól
a magyar földet s az itt lakó népek életét, foglalkozását, hogy ezen
elemeket kellőleg érvényesithesse tanításában. Ezen ismereteket, a
magyar irodalom szeretetét, a magyarság ügyéért lelkesedést a tanító-
képző-intézet van hivatva a tanítókba beoltani s igyanépiskolai oktatás
nemzeti irányban való fejlesztésének kezdete a képző-intézetekben van.

, Mind pedagógiai, mind kulturpolitikai szempontok követelik tehát
tanftókéző- intézeteinkben a nemzeti irány ápolását. Misszionárius inté-
zetekké kell tanítóképzőink mindegyikét fejleszteni, a melyekből szilárd
jellemű hazafiak, a nemzeti művelődés hivatott apostolai kerüljenek ki.

Tagadhatatlan, hogy tanítóképzőink nagyobb része a hazafias
tanárok vezetése alatt eddig is elismerésre meltóan sokat fáradozott a
magyarság terjesztése érdekében, s 1868 óta szép siker koronázta buzgó
munkájukat. Azonban még csak a kezdet kezdetén vagyunk. Majd ha
e hazának minden gyermeke édes magyar nyelvünkön köszönti társát,
ha a rónán és bérczeken mindenütt a magyar dal zeng, s ha a haza-
szeretet lángja minden lakost egyformán hevít: akkor mondhatjuk csak
el, hogyanépiskola és a tanítóképző-intézet hiven betöltötte magyar
kulturális hivatását.

Hogy tanítóképzőink teljes erővel munkálkodhassanak a mondott
irányban, ahhoz szamos tényező szükséges, a melyek közül egyike a leghat-
hatósabbaknak a tan ter v. Nem tagadjuk, hogy tanitóképzőink a jelen-
legi tanterv mellett is sikeresen munkálkodhatnak a nemzeti kultura
érdekében. Azonban a tanterv a sikernek biztosítása és fokozása czél-
jából fejlesztésre szorul, Azon tantárgyaknak, a melyek a magyar kul-
turának leghatalmasabb fejlesztői, mint a magyar nyelvnek és irodalom-
nak, a magyar, történelemnek, földrajznak és zenének, ke ves időt szán ;.
s a többi tárgyak anyaga sem levén ez irányban részletezve, nem biz-



tositja a magyar nemzeti szempontnak az oktatásban való teljes érvé-
nyesü l ését.

Jelen javaslatunkkal e hiányokon segiteni óhajtunk; de mielőtt
azon intézkedések részletezésébe fognánk, a melyeket tantervünkbe a
nemzeti irány szempontjából felvettünk s a réseletezésnél majd alkalo
mazni szándékozunk, szükségesnek tartjuk már eddig is figyelembe vett
és ezentúl is követendő á 1tal á nos sze m pon tok a t jel ez n i.

A tanítóképző oktatásnak a nemzeti szempontok szerint való be-
rendezésénél irányadónak tartjuk a nép isk o I a nemzeti feladatát s
annak a magyar nemzeti s az általános műveltséghez való viszonyát.

A népiskolának feladata a nemzetnek oly lelkes polgárokat nevelni,
a kik magyar honpolgári hivatásukat képesek legyenek felfogni s azt jól
betölteni. Ennek elérése végett szükséges, hogyanépiskola a gyerme-
kekben a hazafias érzületet kifejlessze, a nemzeti ügyek iránti érdek-
lődésüket ébreszg esse, testi fejlődésüket előmozdítsa; kedélyüket, értelmü-
ket a nemesebb czélok, a szép, jó és igaz, iránt fogékonynyá tegye,
s bennük azon ismereteket és ügyességeket is kifejtse, a melyek anyagi
előmenetelüknek alapját képezi. Ezt szem előtt tartva, a tanitóképző nevelő
oktatás feladata az ifjakat oda képesíteni. hogya népiskolában a nemzeti irányú
nevelő oktatás összes követelményeinek megfelelhessenek. A tanítónak
ezen hívatás teljesítése szempontjából bírnia kell mindazon hazafiúi erények-
kel, a polgári kötelességeknek oly magas fokú tudatával, s a szellem-
nek azon intelligentiájával, a mely hazánkban a művel t polgároktól

. megkíván ható s azon kivűl el kell látva lennie azon tudomanyos isme-
retekkel, gyakorlati ügyességekkel és pedagógiai képzettséggel, a melyek
őt a népiskolai teendők végzésére képesítik. Mindezekre elő kell készí-
tenünk a növendékeket a tanítóképző intézetekben. E sz erint a képző-
intézeti nemzeti irányú nevelő oktatáson nem csupán a nemzeti életet
visszatükröző tudományokban, a magyar irodalomban, történelemben és
földrajzban valő kikép eztetés értendő, hanem az egész egyén értelmé-
nek, kedélyének, erkolcsiségének, sőt testi életének is á Ita l á nos ki-
művelése. A nemzeti irány szempontjából szükséges tehát az előbb em-
lített tárgyakon kívül a. mennyiségtant, természettudományokat a mű-
vészeteket, a test fejlesztésére és ügyesítésére szolgáló tantárgyakat is
felvenni a tanitóképzó oktatás körébe,

A tanítóképző-intézeti nemzeti irányu oktatás feladatainak kisz abá--sánál figyelembe veendő még az a másik körülmény is, hogy a nep-
lSk"'Ola a gyermekek lelkében, az általános müveltségnek csupán alap-
elemeit rakja le, a melyeknek körét és jellegét szigoruan megszabja a
népiskola nemzeti feladata. A népiskola a nép zömének oktató intézete
lévén, a népélettel .kell szoros kapcsolatban lennie s igy az általa nyuj-
tandó alapmüveltségnek csu pán a mag y arn e m zet i .!' fől e g a
népRQPONMLKJIHGFEDCBAi ese I eme ket kell fel öle 1n i e. A népiskolai oktatás ezen
nemzeti jellege szerint kell igazodnia a tanítóképző nevelő oktatásnak
is A tanitókepző intézet, éppen ugy, mint a középiskola magasabb foku
általános miveltséget nyujt ugyan; de míg a középiskolában a magyal'
nemzeti műveltség az idegen népek által elért műveltséggel hozatik
szeros kapcsolatba az általánosabb emberi szempontok és a nemzeti
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műveltség kiegészitése érdekében, addig a tanítóképző- intézetben a nép-
iskola hivatására tekintettel az oktatásnak főleg nemzeti jellege dom-
boritandó ki s az idegen kulturából csak annyi veendő fel, a mennyi
a magyar kulturalis élet jelen és mult viszonyainak meg ért éséhez, ok-
adatolásahoz okvetetlenül szükséges.

A tanítóképző oktatásnál tehát fel kell ölelni az általános művelt-RQPONMLKJIHGFEDCBA-X
ség kifejlesztésére szolgáló összes tantárgyakat, de a legnagyobb sulyt
mégis a sajátIagos magyar nemzeti műveltséget nyujtó tál gyakra kell
fektetnünk. milyenek a magyar nyelv és irodalom, Magyar ország törté-
nete és földrajza ; a tantervben a többi tárgyakra fordíta ndó hely és )<

idő kijelölésénel. azonban sz intén azon szempont legyen irányadó, hogy
mennyire alkalmasak azok a tanítóképző oktatásnak a népiskola által
meghatározott nemzeti feladatát előmozdítani.

Szükséges továbbá, hogy az egyes tantárgyak anyagának részle-
tezésénél s általában a tanítóképző oktatás egész vonalán kellőképpea j.
érvényesitsük a magyar szempontokat, a magyar nemzet és különösen
a nép életjelenségeit. a mult és jelen kulturális és közgazdasági viszo-
nyainak ismertetését. Oly módon kell az egyes tantárgyakat kezelni,
hogy a tanítóképző ifjak a magyar népélet jelenségeit necsak megis-
merjék, hanem az azokkal való foglalkozást meg is kedveljék, azoknak
kutatására buzduljanák s tanulmányaikat ebből a szempontból tekin-
teni és megítélni törekedjenek. Szükségesnek tartjuk például, hogy a
lélektanban és pedagógiaban a magyar ember sajátIagos jellemvonásai
tárgyaltassanak, valamint a magyar népnek a gyermekek gondozása
és nevelése kerüli eljárásai megismertessenek. A magyar irodalom taní-
tása alkalmával a népies ifjusági s általában szépirodalomra különös gond
fordítandó. A földrajzban a nép foglalkozások. a nép életrajza, az egyes
helyekhez fűződő nép mondák, történeti hagyományok lehető részlete-
sen adassanak elő. A mennyiségtan anyagába az ország közgazdasági
viszonyainak ismertetése is bevonandó. A természettudományok tanítása
a népnél honos iparral, kereskedelemmel és földmiveléssel legyen szo-
ros, kapcsolatban. A· zenében a magyar népdal, a rajzban a magyar
motivumok ismertetése s a tornában a magyar játékok gyakoi lása kü-
lönös gonddal ápolandó stb.

*
*

Ezek azon főbb elvek és módok, a melyek szerint tanítÓképző ok-
tatásunkban a nemzeti irányt meg akarjuk valósitaní s a melyekből az
előadottak alapján hármas feladat származik. ,

1. A tanitóképző-intézeti tantervbe mindazon tárgyak felveendők,
a melyek a népiskolára tekintette! a nemzeti irányú nevelő oktatás
eszközeit képezik s a tárgyak óraszámának s anyagának á l t a-
l á nos kijelölésénél irányadó legyen azon érték, a melylyel az egyes
tárgyak a nemzeti irány megvalósitása szempontjából bírnak,

2. A rés z 1 et es kidoJgozásnál az egyes tantárgyak anyagába
mindazon .elernek felveen ők, a melyek a nemzeti s különösen a nép-:
élet és müveltség nyilvánulásai gyanánt tekinthetők.



3.: Az okt a tás alkalmával az irodalmi müvek, történeti hagyo-
mányok, s lehetőleg az illető környéki, vagyis a növendékek tapasz-
talat körébe eső népélet-jelenségek képezzék a kiinduló pontot .s a meg,
állapitott tételek a nemzeti élet különböző visszonyaira alkaJmaztassanak
gyakorlatilag.

Az első pontban foglalt feladat megoldását már a tanterv-vázlat.
a másodikat a tananyag részletezése s az utolsót a tantervhez füzött
utasitasok eszközlik.

Kötelességünknék tartjuk kimutatni, hogy javaslatunkban, mint
tanterv-vázlatba'n, mily intézkedések vannak az első pontban foglaltak-
nak kivitele, vagyis a nemzeti irány általános követelrnényeinek kielé-
gitése érdekében. A tantervvázlat egyes idevonatkozó javaslatait a nem-
zeti irányu népoktatás általános feladatai szerint fogjuk úgy, a mint
itt következik, csoportosítani.

I. cA magyar népoktatásnak első és legfontosabb czélja az, hog y
ha z á n k nak iga z mag y ar hon pol g áro kat nevel jen, a
kik egyrészt a magyar állam nyelvét szóban és irásban birják, s kiknek
szive és elméje a magyar nemzeti hazafias lelkesedéstől minden izében
át van hatva»."

Képző-intézeti növendékcinknek ezen feladat megoldására való elő-
készítése az altal történik, ha bennük a hazafias érz elm e k ,et fej-
lesztjük és megszilárditjuk. Habár a hazafias erényeket az egész tanító-
képző nevelő oktatás által, tehát minden egyes tantárgy tanítása alkalmával
lehet és kell ápolni, mindazáltal vannak egyes tantárgyak, a melyek
a hazaszeretetnek kifejlesztésére első sorban alkalmasak; ezek: a magyar
nyelv és irodalom, a magyar történelem és alkotmány tan és Magyar-
ország földrajza. Ezen tantárgyakra, tekintve a hazafias érzelem kifej-
lesztése körüli rendkivül fontos szerepeiket, tanterv-vazlatunk készité-
sénél különös figyelemmel voltunk, azok óráinak számát felemeltük ugy.
hogy óraszaporitásaink főrésze e tárgyakra esik. Tantervvázlatunknak
ide vonatkozó főbb módositásai tehát a következők.

A magyar nyelvi és irodalmi órák számát felemeltük ro-ról I4-re
s ezen tárgy tanításának czéljául a nyelvkészséget szóban és írásban,
valamint a magyar irodalom ismeretét tűztük ki.

A világtörténelemnek, mint külön tárgynak tanítását megszüntet-
tük s a történelmi tanítás középpontjává Magyarország történetér tettük.
A történetnek ilyen irányu tanítására az eddigi heti 7 óra helyett 8-at
vettünk fel.

A íöldrajzi tanítás főfeladatául Magyarország földrajzának megis-
mertetését tűztük ki s erre az első évfolyambanRQPONMLKJIHGFEDCBA2 órát s a második
évfolyam heti 2 órás kollégiumának első felét szántuk, mig a jelenleg

" érvényes tanterv szerint Magyarország földrajza az első évfolyam első.
felében már elvégzendő.

2. cA népiskolai nevelő oktatásnak második fontos feladata az,

c Ezen, valalllint a következő idézetek Ko z o c s a Tivadarna.k cA szakszerü és gyakor-
lati irányu ta.nit6képzésről" czimü értekezéséből vannak véve. 1" Magyar Tanitóképző 1891.
éyf. 57. oldal.
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hog y a haz á nak erő s, eg ész ség e s, m I I I I ka bir Ó, ügyes
pol g áro kat é s kat o n á kat nevel jen, illetve ezek nevelését
helyes alapon meginditsa.s

A tanítók e feladatra szintén a tanítóképző intézetekben készitendők
elő és pedig egyrész,t azáltal, ha a növendékek maguk is erőteljes és
ügyes honpolgárokká neveltetnek fel; másrészt, ha megtanulják azon
módokat, a melyek szérint a gyermekek testi épségének, egészségének
megóvását, testük erősitését, ügyesitését eszközöini kell. A növendékek
testi erejének kifejlesztésére, szolgálnak a torna és játék s részben a
gazdasági és kézügyességi gyakorlatok; a testi fejlesztés körüli tanítói
teendők megismertetésére pedig a testi neveléstan, egészségtan s a torna
és játék tanítasának módszere s részben a természettudományok. Tan-
tervünk készitésénél e tantárgyakra, habár egynémelyiket pedagógiai
szempontból nem is tettük különálló tárgygyá, a kellő gondot fordítot-
tuk. Főbb javaslataink a következők:

A tornára és játékra, valamint a torna és játék tanításának mód-
szer ére összesen heti 8 órát vettünk fe1.

A test- és egészségtan, valamint a testi neveléstan az első osztály
tantargyát képezi heti 2 órában, Az iskolai" egészségtant a harmadik
osztályban kivánjuk tanittatni az iskolai neveléstan nal kapcsolatban.

3. « A . népiskolai oktatásnak harmadik főczélja a magyar nép
mu n k áss ága I I ak s ebből folyó anyag i jól é t éne k, vagyono-
sodásának ernelése.s

A népiskola ezen fontos s eddig kellőképen nem méltatott fel-
adatának teljesítésére előkészíteni a tanítónöyendékeket első ran gu kö-
telesség. A vagyonosodáshoz szükséges eszközök ismeretét leginkább
a természettudományok nyujtják, az eszközök okos és számitó felhasz-
nálásához szükséges szellemi paliérozottságot pedig a mennyiségtan
fejleszti ki; a munka szeretetére és értelmes kivitelére a gazdasagi és
kézügyesitő gyakorlatok tanítanak meg. Ezeket szem előtt tartva, a
növendékeket a felsorolt tárgyakban alaposan ki kell képezni, valamint
a neveléstanban azon módra megtanítani, a mely szerint ez ismereteket
és ügyességeket miként és mily mértékben kell a gyermekekben kifej-
leszteni. Aczél megvalósitására tanterv-munkálatunkban a következő
javaslatok foglaltatnak:

A természettudományoknak a gazdaságtannal és technologiával
kapcsolatos tanításán (a módszertannal együtt) a négy évfolyamon
keresztül összesen 12 órát vettünk fel.

A mennyiségtani heti órák számát, mint a mostani tantervben is.
van, összesen 13-ba n állapitottuk meg.

A gazdaságtani és kézügyesitő gyakorlatokra nagy gondot ki-
vánván fordítani, a kettőt együtt összesen heti 14 órában tartjuk szűk-
ségesnek tanítani.

4. «A népiskolai nemzeti nevelő oktatásnak negyedik feladata
a nép kedélyvilágának nemesitése m ü v é s z e t h

i r á n y b a n .»

Népünk nyers s érzéki élvezetekre és indulatosságra hajlandó ter-
mészeténél fogva rendkivüli fontosságú a népiskolában a müvészeti tár-
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gyaknak müvelése s ezek által a gyermekek ízlésének, érzelemvilágának
finomitása. Azonkivül a müvészeti tárgyak igen alkalmasak a nemzeti
érzület fejlesztésére, azért különösen a zenét jogosan sorolhattuk volna
azon tantárgyak közé, a melyekkel az 1. pont alatt, mint a hazaszere-
tetre indíto eszközökkel, foglalkoztunk. A zene továbbá a vallásos ér-
zelem fejlesztésére is igen alkalmas. a rajzbeli ügyesség pedig kiváló
gyakorlati hasznot is hajt s előrnozditja a többi tárgyak tanításának
sikerét. Ezen, valamint az I. ernlékiratunkban kifejtett okok következ-
tében szükségesnek tartjuk, hogyatanítónövendékek a zenében és
rajzban alaposan kiképeztessenek s a népiskolai nevelő oktatásnak ezen
pont alatt jelzett feladatának minél tökéletesebb megoldására képesit-
tessenek. }avaslataink tehát a következők-

A zene és ének, s ezen tárgy módszerének tanítására az eddigi
14 óra helyett összesen heti 20 'órát jelöltünk.

A rajzra és szépirásra, valamint ezen tárgyak módszerének tanítására
a négy évfolyamon keresztül összesen heti I4 órát tüztünk ki az ed-
-digi 7 óra helyett.

5. « Végre a népiskolai nevelő ótatásnak ötödik s szintén rend-
kivül fontos feladata a nép vall á se r k öle s i á I I a pot á nak j a-
vit ása. vall á sos érz üle t éne káp o l á s a.»

E czél érdekében a tanítóképző. intézetekben a vallás tanítására
nagy gondot kell forditani s általában szükséges intézeti nevelésünknek
-é s oktatásunknak vallásos irányban való fejlesztése. E szükségnek ki-
vántunk legalább részben az által tenni eleget, hogy a hittani órák
'számát ő-ról 8-ra· emeltük fel.

*

Ezeknek mély tisztelettel történt előrebocsátása után bátorkodunk
tanterv-vázlatunkat a szükség es megokolásokkal igy, a mint alább követ-
kezik, ide iktatni. Tájékozódásúl s a czélból, hogyaforrásokra való
minduntalan hivatkozást elkerüljük, megjegyezzük, hogy az egyes tan-
tárgyak megokolásánál feldolgozott adatokat, elvi fejtegetéseket a bi z o t t-
s ági jel e n t é sek b ő 1, a v á las z t mán y i é s k ö z g y ü 1é s i jeg y-
z ő k ö n y ve k b ő 1, s a Magyar Tanítóképző évfolyamaiban megjelent
.c zik kek b ő 1 merítettük.
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A ta n ító k é p z ő -in té z e te k v á z la to s ta n te r v e .

Hit- és erkölcstan.

Ezen tárgy anyagának kijelölése a felekezeti hatóságok jogkörébe
<'!sik. Osztályonkint heti 2--2 óra. 7

Nevel é sta n.

I. osztály. Test- és élettan egészségtani és neveléstani vonatko-
:zásokkal. Hetenkint 2 óra.

II. osztály. Lélektan s annak alkalmazása a nevelésben. Heten-
kint 3 óra.

III. osztály. Népiskolai pedagógia és a népiskola I. II. osztályai-
nak módszertana. Hetenkint 3 óra.

IV. osztály. A nevelés elméletének története. Szervezettan és is-
kolai egészségtan. Hetenkint 2 óra.

Meg jeg y z é s. Az egyes népiskolai tantárgyak részletes mőd-
szertana az illető szaktárgyakhoz van csatolva.RQPONMLKJIHGFEDCBA

7 A jelenlegi tantervtói csak abban különbözik, hogy a IV. osztály heti 2 6rát kapott.
Ennek meg o k o l ása az 1. Emlékiratban és jelen emlékiratunk általános részében foglaltatik.

2*

Gyakorlati tanítás.

Az I. osztályu növendékek alkalomszerüleg, felváltva felügyelnek
a gyakorlóiskola növendékeire; részt vesznek játékaikban és kirándu-
lásaikban. .

A II. osztályu növendékek időkzözönkint látogatják agyakorló -
iskolát.

Ill. osztály. A gyakorlóiskolai tanítás szernlélete, tanítási gyakor-
lat (minta-, próbaleczkék). Hetenkint 2 óra.

IV. osztály. Tanítási gyakorlatok s ezeknek megvitatása, gya-
korlóiskolai látogatások. Hetenkint 8 óra.HGFEDCBA

M eg o ko l á s .

Nevel é sta n. Ezen tárgyra vonatkozó javasiatunk az állami
tanítóképző-intézetek számára kiadott tantervvel megegyezik abban,
hogy az emberi test- és egészségtan az 1. osztályban, a lélektan a II.
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osztályban, a neveléstörténelem és népiskolai szervezettan a IV. osztály-
ban fordul elő. A külömbségek pedig a következők: a) A testi nevelés-
tan összekapcsoltatott a test- élet- és egészségtan nal ; b) az általános.
neveléstan alélektannal köttetvén össze a Ill. osztály tárgya megszünt
lenni; c) az általános oktatástan a Ill. osztályban megelőzi a rész-
letes módszertan tanítását' s ezért a beszéd- és értelemgyakorlatok, vala-
mint az irva olvasás tanitásának módszere a II. osztályból a Hl-íkba,
került; d) az egyes népiskolai tárgyak részletes módszertana az egyes
szaktárgyak mellett a IV. osztályban adatik elő.

Ezen módositások okaiul röviden a következőket hozhat juk fel r
Az a) és b) alatt felhozott azon módositásokkal, hogy a testi ne-

veléstan a test- és élettanhoz, az általános neveléstan a Télektanhoz.
csatoltatott, mind az I. Emlékiratban, mind jelen iratunk általános.
részében bőven foglalkoztunk, ezért ennek ujabb megokolását feles~
leg esnek tartjuk.

A c) alatt emlitett m6dositást gyakorlati és elméleti okok tet-
ték szükségessé. A képzőintézeti neveléstani oktatásnak legfontosabb
része a módszertan, a mely leginkább vár közvetlen gyakorlati megva-
lósitásra a tanítónövendék részéről. A módszertan tanitását, amelyben
az összes neveléstani elvek, de leülönösen az értelmi nevelés elvei ta-
lálnak szemléltető módon gyakorlati alkalmazást, nem tartjuk .a lélek-
tan által ugy, a mint a jelenlegi tantervben van, kellőleg előkészitett-
nek. hanem szükségesnek véljük, hogy ennek tárgyalása előtt a növen-
dékek a neveléstan feladataival, az oktatástan általános eszközeivel és
szabályaival megismerkedjenek. Tapasztalat szerint a Jelenlegi tanterv'
által követett azon eljárás, hogy a részletes' módszertan kapcsán közöl-
jük az általános neveléstan és oktatástan anyagát, zavarja a tárgyalás.
menetét és időpazarlassal jár.

De ellenkezik ezen eljárás a neveléstudomány fejlődésével is. A
nevelés és oktatás elveit t. i. nem az életben ténylegesen érvényben
levő eljárás megfigyeléséből állapították meg, ellenkezőleg ez eljárassal
való elégedetlenség birta rá a gondolkodókat, hogy új elveket hir-
dessenek s ezek által az uralkodó praxist átalakítsák, helyes utra terel-
jék. Ez elveket az ember rendeltetéséről és természetéről való meg-
győződésükből vezették le.

Annak szükségét a jelenlegi tanterv is több ízben hangoztatja,
hogya módszertan <lélektani alapon. taníttassék, sőt kimondja, hogy
ca lélektani ismeretek a tárgyak m ó d s z e r é n él gya-
k ori a til a gal kal ma z t a tn ab; azonban a kijelölt útat ne.n
követi. A természetes és logikus eljárás az, hogy mivel a módszertan
nemcsak a lélektan, hanem a 'didaktika és részben az általános peda-
gógia elveinek alkalmazását is rejti magában, előbbHGFEDCBAe tárgyakkal, mint
általánosakkal, végezzünk s csak azután térjünk a részletezésre, Ez által
el fogjuk érni, hogya növendékek a módszertan sokszor bonyolult utain
a lélektan és a nevelés-oktatástani elmélet világitása mellett biztosan
és gyorsan fognak haladni s megtanulják, hogy minden eljárásukat ma-
gasabb szempontoknak helyezzék alá.RQPONMLKJIHGFEDCBA

V égre a neveléstannak javasolt beosztásánál azon szempontot is



2 1UTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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1. osztály. Rendszeres magyar nyelvtan s a stylus alaptörvényei
Ievonva a fejtegetett olvasmányokból.

Olvasmányokul. szolgálnak a népköltészeti és egyéb irodalmi
művek.

Fogalmazás: leírások, elbeszélések. Hetenként 4 óra.
II. osztály. A magyar irodalom ismertetése műfajok szerint, különös

-tekintettel a stylus törvényeinek bővebb kifejtésére és összefoglalására.
Elbészélő költészet (a regény és novella kivételével); leíró és lirai
l<::öltemények.

Fogalmazási gyakorlatul : leírás, elbeszélés, költemények fejtegetése,
közéleti fogalmazványok. Hetenként. 4- óra.

Ill. osztály. A magyar irodalom ismertetése műfajok .szerint
{folytatás): a dráma, szónoki művek, regény és novella.

'irányadóul tekintettük, hogy mindegyik osztálynak meglegyen a maga
jellege s mindegyiknek kerek egészet nyujtsunk. Ezt is szem előtt tartva,
jelöltük ki az első osztály számára az antropologiának, mint az összes
neveléstani tárgyak alapvető tudományának első részét: a test- és élet-
tant az egészségtan nal és testi neveléssel összekapcsolva; a második
-osztály számára az anthropologia második részét, a lélektant az álta-
lános neveléstannal együtt; a harmadik osztálynak jellegzetes és egy
egészet képező tárgya lesz a népiskolai neveléstan, a mely magában
foglalja a pedagógiának a népiskolában való alkalmazását, a népiskolai
fegyelemtartást, a didaktikát, a methodikát, s a népiskola alsó két osz-
tálya tárgyainak módszertanát. A negyedik osztályban történik a neve-
léstudomány betetőzése annak történetével és az iskolai szervezettannal.

A mi pedig a d) alatt emlitett intézkedést illeti, annak czélja,
'hogy a részletes módszertan tanítása, a pedagógiai egyöntetűseg meg-
óvása mellett, a szaktárgyakkal hozassék szorosabb kapcsolatba. V é-
leményünk ugyanis az, hogy, ha a növendékeknek az egyes tárgyak
-elerni módszertani feldolgozására nézve rés z 1 e tes utasitásokat ki-
vánunk adni, azt legczéJszerübb az illető szaktanárokra bízni, sőt e kér-
dést máskép megoldani nem is lehet. Egyébiránt a részletes megokolás
helyett bátorkodunk az L Emlékiratunk 14. lapján levő fejtegetésre
'utalni.

Gyak ori a tit a n í tás. E tárgyból nevezetes médositásuuk
az, hogy a IV. osztályban a gyakorlati órák számát felemeltük 3-ról
.8-ra, a mi által a tanítói gyakorlat jelentékenyen nyer és különösen
.az osztály csekély létszáma (ro-s-r a) mellett lehetővé válik, hogya
növendékek egy-egy tantárgy tanításával egyfolytában huzamosabb
ideig foglalkozzanak. Ezen huzamosabb ideig való foglalkozás nagyobb
létszám mellett is (Za-25) kivihető lesz- akkor, ha: a gyakorlóiskolák a
már felterjesztett javaslataink szerint úgy rendeztetnek be, hogy két vagy
több felé oszthatók lesznek. A gyakorlóiskolára és gyakorlati kiképzésre
vonatkozó javaslataink részletes indokolását 1. Emlékiratunk 27-34-ik
bpjai foglalják magukban. .
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Fogalmazási gyakorlatokul : különösen értekezések, beszédek.
A magyar nyelv tanításának rnődszere. Hetenként 4 óra.
IV. osztály. A magyar irodalomtörténet összefoglalása, tekintette]

a tudományos irodalomra. Az ifjusági irodalom ismertető áttekintése.
, Fogalmazási gyakorlatokul : értekezések és tanítási vázlatok. Heten-

kint 2 óra.HGFEDCBA

M eg o ko 1 á s .

A javaslat a magyar nyelv és irodalom jelenleg érvényben levő
tantervétől főleg két dologban tér el, a mennyiben

1. az óraszámot szaporította,
2. a tanítási anyaget gyakorlatiasabb szempontokból kiindulva

osztotta be.
Kétségtelen, hogy a nemzeties nevelésnek s a hazafi ui érzések

ápolásának legfontosabb eszköze a nemzeti irodalommal való behatá-
foglalkozás. A jelenlegi tanterv csekély óraszáma nem adta meg en-
nek a tantárgynak a tanítőképzői oktatásban őt megillető fontos he-
lyét s a javaslat ezt a hiányt akarta némileg pótolni, midőn a magyar
nyelvi és irodalmi órák számát ro-ról I4-re emelte. Tekintetbe véve
a tanítóképzői összes tanítási anyag nagy terjedelmét, a magyar nyelvi
és irodalmi órák számának ezzel a csekély megszaporításával is meg
kellett elégednünk; bár élénken éreztük, hogy ezzel a megszaporított
óraszámmal is csak részben érhető el az az eszményi czél, a mely felé
törekedni kell.

E tárgy anyagának az egyes osztályok számára való beosztásánál
a tanítás gyak o r l at i ass á g á nak elve vezette a javaslat készí-
tőit, hogy t. i. a tanítás sulypontját ne az elméleti szabályok kétes
eredrnényu összehalmozása, hanem a magyar irodalom legkitűnőbb-
műveinek alapos tanulmányozása alkossa.

Ezért kezdődik 'a javaslat szerint ast i 1 isz tik a alap-
elemeinek elvonása már az L osztályban (hol erre heti 4 órában
van idő), hogy e tantárgyak összefoglalása és rendszerezése aRQPONMLKJIHGFEDCBAn . év-
folyamban könnyen megtörténhessék s már ez évnek nagyobb része az
irodalmi műfajok ismertetésére legyen fordítható. Magyar nyelvi javas-
latunk egyik legsarkalatosabb módosítása ugyanis, hogy a Tll. osztály
költészettani tananyagát, vagyis az irodalomismeretet a II. és Ill. osz-
tályra terjesztettük ki.

Ebeosztások azonban az irodalmi tananyag egyes ágazatai, mint
a stilisztika, ver sta n, poétika, rhetorika, korántsem szenvednek rövid-
séget. Hisz a javaslat intentiója épen az, hogy mindeme tudományágak
a z i rod alm i művek fej t ege t é s é v eI kap c sol a t ban az
egész tanfolyamon keresztül míveltessenek.

E mellett az irodalmi művek fejtegetése közben a II--IV. osztály--
ban a nyelvtani ismeretek is felujitandók és megszilárditandók, és a
szépolvasás, szép-előadás s a fogalmazás az egész tanfolyamban gyakor-
landó. Hogy pedig az irodalomtörténet a IV. osztály 2 órájában át-
tekinthető legyen, a javaslat akként kontemplálja, hogy az irodalmi
művek tárgyalása alkalmával a II. és Ill. osztályban közöltessék a.
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tanulókkal az irodalomtörténeti anyag jóresze is, melynek aztán majd
rendszerezése és a szükség szerint kiegészítése lesz a IV. osztály
feladata.

Magyar-nyelvi tantervjavaslatunk csak általánosan jelöli ki az egyes
osztályok anyagát; de ez a beosztás eléggé megjelöli azon mcthodikai
irányt, a melyet a magyar nyelv és irodalom tár Y-alásá1'lál követni
szükségesnek vélünk s a mely a tárgy részletezésénél érvényesülni fog.RQPONMLKJIHGFEDCBAx i
Mint már emlékiratunk általános részében---n:legjelöltük, a gyakorlati és
nemzeti szempontok megvalósítása végett, főgondot kivánunk fordítani a
nyelvkészségnek szóban és írásban való elsajátítására. és az irodalomismeretre.
Ez a ezél főként az irodalmi művek olvasása, tartalmi, nyelvtani és aesthe-
tikai taglalása által, valamint betanulása és elszavalása, vagy tartal-
muknak szabad előadása s a stilisztikai gyakorlatok által érhető el. A mi-
dőn tehát fenn óhajt juk tartani a jelenlegi tanterv jelességeit, a tudo-
mányos alapot, az elméleti ismeretek rendszeresség ét s az induetiora
alapított módszert: ugyanakkor az eddigginél több időt klvánunk for-
dítani az elméleti anyag begyakorlására, a biztos nyelvkezelés elsajátí-
tására, az irodalmi műveknek a tudományos alapfogalmak szerinti ön-
álló megítélésére, valamint az olvasási kedv kifejlesztésére. Egyszóval
az általunk javasolt módosítások ezélja a tanítóképzőkben a nyelvi és
irodalmi oktatás belső értékének emelése.UTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

N é m e t n y e lv .

Német nyelvismeret olvasmányok alapján. Osztályonként (csopor-
tonként) és hetenként 2-2 óra.

Jeg y zet. Ott a hol a viszonyok megengedik. a növendékek
nem osztályonként, hanem előhaladásuk, illetve német nyelvi előképzett-
ségük szerint esoportosítandók. .

Nemzetiségi vidékeken a viszonyokhoz képest az illető vidék
nyelve hetenkint és osztalyonkint 2-2 órán, fakultatíve taníttatik.HGFEDCBA

M eg o ko l á s .

A német nyelv tantervénel legnevezetesebb módosításunk az,
hogy a jelenlegi IQ órát 8-ra szállítottuk le. Ugyanis ezt a 8 órát
elégnek tartjuk a mostani tantervben megjelölt azon czél elérésére, hogy
a növendékeket a könnyebb német pedagógiai művek megértésére ké-
pesítsük, elégnek véljük különösen akkor, ha ezt az időt jól felhasznál-
juk s a német nyelv tanítását egészen gyakorlati alapra fektetjük.
Egyébiránt a tantervben megjelölt ezélt csak a tisztán magyarajkú és
a nem német nemzetiségű vidékeken levő tanítóképzőkben tartjuk köve-
tendőnek; a német vagyanémettel vegyes ajkú vidékeken főleg azon
czélt kell szem előtt tartanunk, hogy az ifjakat, a kik a német nyelvben
egészen vagy legalább bizonyos fokig jártasak, anémet nyelvű isko-
lában való működésre képesítsük. Az ilyen vidékeken ugyan a magasabb
ezélnak megfelelőleg nagyobb gondot kell fordítani anémet nyely ta n í-

tasára, mégis tekintve azt, hogy a nemzetiségi vidékeken levő képzőkben
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ma sem fordítanak több időt a horvát, tót, ruthén vagy az oláh nyelv
oktatására s kellő sikert mutatnak fel: a német növendékekkel biró
képzőkben sem tartunk szükségesnek ezen nyelvre 8 óránál többet
fordítani.

Tanártársaink közül számosan vélik azt, hogy a német nyelv csak
a magyar, anémet és a némettel vegyes ajku vidékek tanítőképzóiben
taníttassék, mig a többi nemzetiségi vidékeken ez a nyelv az illető
nemzetiségi nyelvvel pótoltassék. Ezen intézkedés által elejét óhajtják
venni a két idegen nyelv tanításából járó megterheltetésnek és lehetövé
akarják tenni, hogya politikai czélokra tekintettel, annál behatóbban
s annál nagyobb sikerrel foglalkozhassanak az ifjak az illető nemzetiségi
nyelvvel. A közgyülés ezt a javaslatot nem fogadta el, mert habár el-
ismerte a nemzetiségi nyelvek sikeres tanításának rendkivüli fontosságát,
mégis nem akarta a német nyelvtől, mint a magasabb műveltségnek
egyik eszközétől, a tanítóképzők egyikét sem megfosztani, továbbá nem
akarta tanítóképző ifjainkat kitenni annak, hogy esetleg a nérnet nyelv
nem tudása miatt essenek el az egy évi önkénytességtől. Habár tehát
a közgyülés nem helyezkedett a jelzett álláspontra, mindazonáltal
kötelességünknek tartjuk számosoknak a tanítóképzők hivatásából és a
tapasztalatból merített véleményét is felterjeszteni.

A közgyülés a nérnet nyelv tanításáról még a mostani tantervben
nem foglalt azon intézkedést is javasolja, hogya hol lehet, a növeadé-
kek ne osztályonként, hanem előhaladottságuk szerint csoportokra osztva
oktattassanak. Ezen eljárás, a melyet szembeötlő czélszerüsége miatt
megokolni szükségesnek nem tartunk, főleg a nérriettel vegyes ajkú vi-
dékek tanítóképzőiben volna előnyösen alkalmazható.UTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

F ö ld r a j z.

1. osztály. Földrajzi alapfogalmak a szülőföld és a haza ismertetése
alapján (physiographia). HetenkintRQPONMLKJIHGFEDCBA2 óra.

II. osztály. Magyarország politikai és gazdasági földrajza. Európa
álla mai. Hetenkint 2 óra. .

. Ill. osztály. Az öt világrész áttekintése. Heti 1 óra.
IV. osztály. Fizikai és mathematikai földrajz. A földrajzi tanítás

módszere. Heti lóra.HGFEDCBA

M e g o ko l á s .

A földrajz tantervenél egyik fontos módosításunk az óraszámot
illeti, a mennyiben az 1. és II. osztály jelelllegi 2-2 óráján kivül a
Ill. osztályban az öt világrész vázlatos tanítására I órát, a IV. osztály-
ban a természettani és mathematikai földrajzra, a methodikára, s a tan-
anyag összefoglaló elismétlésére ismét 1 órát vettünk fel. A földrajzi
órák száma tehát kettővel szaporodott, a minek megokolására idézzük
a tantervkészítő albizottság jelentésének szavait: «A jelenlegi 4 óra
alig ér többet s alig való egyébre, mint a növendékek addig tanult
földrajzi ismereteinek futólagos elismétlésére. Azokra nézve, kik a pol-
gári és középiskolában tanultakat hivebben megőrizték, majdnem feles-



~eges; a kik pedig s ez a hallgatóknak nem csekély százaléka szokott
lenni, addíg szerzett ismereteiket a feledékenységnek adták át, nem
kielégitő. ~

A mi a részleteket illeti, aránylag legtöbb időt szántunk Magyar-
·ország földrajzának. Mig a jelenlegi tanterv szerint Magyarország föld-
rajza az első évfolyam első felére összeszorítva taníttatik, addig órater-
vünk szerint elfoglalja az egész évfolyamot és a másodiknak egy részét.
Ezen módositásunkkal tekintettel voltunk azon fontos körülményre, hogy
a népiskolai földrajz tulnyomó részét éppen Magyarország földrajza ké-
pezi; hódoltunk általában a nemzeti iránynak seleget kivántunk tenni
a jelenlegi tanterv azon helyes követelésének, hogy a földrajz tanításának
-czélja a tanítóképzőintézetekben : - Alapos jártasság a hazai földrajzban. ~

. Tanterv-vazlatunknak nevezetes módosítása még, hogy Magyar-
ország földrajza két izben fog taníttatni. Első ízben a lakóhelyről (az
illető tanítóképzőintézet vidékéről) kiindulva tárgyaitatni fognak vidé-
kenként és megyék szerint Magyarország természeti és néprajzi viszonyai
vagyis Magyarország physiographiája. E tanításnak czélja lesz egyrészt
.az, hogy az ifjak bevezettessenek valamely vidék földrajzi és természeti
viszonyainak· tanulmányozásába s ezáltal a szülőföld-ismeretnek módszer-
tanilag helyes alapon nyugvó tanítására képesíttessenek; másik czélja,
hogya növendékek a már magukkal hozott földrajzi alapfogalmaikat
bövítsék, .megszilárdítsák, a hol kell, javítsák és különösen, hogy a
hazai viszonyokra alkalmazni megtanulják ; végre előkészítőül fog szol-
gálni e tanulmány a természettudományok tanításához. E czélból a
szülöföld-ismeretnél tanulmányi anyagul fognak szolgálni a tanítóképző-
intézet vidékének összes természeti és politikai viszonyai; Magyarország
egyes részeinek tanulmányozásánál pedig kiemelve tanítandók az illető
vidékre jellemző termények, néprajzi viszonyok s földrajzi objectumok,
a melyek valamely fogalom szemléltetésére, a különböző visszonyok
közötti oki összefüggés bemutatására leülönösen alkalmasak. Ezen a lap-
vető anyag lesz az első osztály földrajzi tanításának tárgya.

A második osztály tárgya az első félévben Magyarország
gazdasági és politikai földrajza. Ez a rész tulajdonképpen Magyar-
ország általános földrajza s főczélja a kellő áttekintés megszerzése.
Tárgya tehát a földrajzi fogalmak rendszerezése, az ország viszonyainak
bizonyos kategoriák szerint való összehasonlító ismertetése; tárgyalandók
a hegységek, vízrendszer. flóra, fauna, éghajlat s egyéb földrajzi és
természeti viszonyek, a népesség. a nyelv, foglalkozás stb. szerint, a
kultura, az ipar, kerekedelem mindig összefoglalva s összehasonlítólag. Ezt
követi Európa országainak ismertetése különös tekintettel a minket egy vagy
más tekintetben közelr51 érdeklő államokra. A harmadik osztály tárgya a
többi négy világrész, a negyediké a természettani és mennyiségtani föld-
rajz, módszertan és ismétlés. ,

Ezeket a módosításokat véltük szükségeseknek, a melyek által
elérni reméljük, hogya tanítóképző ifjuságot leülönösen Magyarország
földrajzának alapos ismeretébe, a jelenleg létező viszonyok helyes meg-
itélésébe s a népiskolai feladat minél tökéletesebb teljesítésébe be-
vezethetjük.
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. TörRQPONMLKJIHGFEDCBAt éne 1eUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAm .

1. osztály. Az ó-kori művelődés története a nyugatrómai birodalom
felujításáig (Nagy Károlyig). Heti 2 óra.

II. osztály. A magyar nemzet története. a mohácsi vészig, kap-
csolatban az egyetemes történet főbb mozzanataival s különös tekintet-
tel a művelődés történetre. Heti 2 óra.

Ill. osztály. A magyar nemzet története (folytatás) a mohácsi
vésztöl napjainkig, az egyetemes történet főbb mozzanataival kapcsolat-
ban, különös tekintettel a művelődés történetre. Hetenkint 2 óra.

IV. osztáy. Alkotmány tan s a történet tanításának módszere,
Hetenként 2 óra.

]avaslatunk a történelem tantervére vonatkozólag a 'következő
módosításokat tartalmazza:

\ aj Az órák számát általában emeltük r-el.
b) A történelmet, a mely eddig csak a lU. és IV.· osztályban

taníttatott, mind a négy évfolyam ra kiterjesztettük.
c ) A történelmi tanítás középpontjává Magyarország törtérielmét

tettük s a világtörténelmet a magyar történelembe olvasztottuk be;.
csupán bevezetésképpen tanítandó önállóan az 1. osztályban a világ-
történelemnek ó-kori része és a középkor a magyarok bejöveteléig.

E módosítások indíto okai a következők :
r. Az órák számának egy-gyel való emelését nagyon is okada-

tolttá tette azon régen érzett szükség. hogyanépiskolai történettanításra,
olvasmány tárgyalásra s általában a népiskolai feladatokra tekintette! a
növendékek tájékozottságát a történelemben emeljük. Az óra szaporítás.
azért is szükséges volt, mert a történelmi órákba (a negyedik évfo-
lyamban) osztottuk be a tárgy részletes módszertanának tanítását is.

2. Midőn a történelem tanítását mind a négy évre kiterjesztettük,
egyrészt ezen tantárgynak nevelő hatására voltunk tekintettel, másrészt
arra, hogya negyedik évfolyam ot a heti négy órától, a mennyire lehet,
megszabadítsuk .

3. A harmadik pont alatt említett módosítás eszközlésénél szem
előtt tartottuk a hazai történet tanításában rejlő fontos nemzeti czélt, a
hazafias érzületre, a nemzeti öntudatra gyakorolt nagy hatását, a minek
kifejlesztése a tanítóképző nevelő oktatás elsőrendü feladatát képezi.
Figyelembe veendő az a körülmény is, hogya népiskolában a világ-
történelem nem fordul elő, csupán a hazai, főleg az utóbbiban kell tehát
a tanítónak is tájékozottnak lennie. E körülmények a tanítóképző tör-
ténettanításának czéljává főleg a hazai történelemben való jártasságot
teszik, a mi mellett a világtörténelem csak annyiban jöhet tekintetbe.
a mennyiben az a hazai történelem eseményeinek megértését és maga-
sabb, európai szempontból való tekintését elősegítik. E czélnak meg-
felelőleg kell berendezni a tanítóképző történettanítást, a mi egyrészt
szükségessé teszi a magyar történelem órái számának emelését, más-
részt megengedi a világtörténelemnek. mint külön tárgynak mellőzését
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a nélkül, hogy ez a tanítóképző oktatás czélját veszélyeztetné. Fölös-
leges tehát a világtörténelem számára felvett külön óraszámmal szapo-
rítani a tanítóképző tanterv különben is magas óraszámát.

A világtörténelemnek a hazai történelem kapcsán való tanítása
nézetünk szerint lehetséges is, szükséges is. Lehetséges, mert hazánk
történetének szálai szorosan össze vannak szövódve a világtörténelemben
szereplő népek mult jának nevezetesebb eseményeivel; a külföldet moz-
gató eszmék, intézmények és államalakulások hazánkban is kisebb-na-
gyobb mozgalmakat keltettek s nemzeti életünk fejlődésében néha kor-
szakalkotó változásokat hoztak létre. Nemzetünk néha aktiv szerepet is
vitt Európa történetében s Magyarország sokszor európai' fontosságu
események színtere volt. A hazánk és az európai nemzetek története
közötti szoros viszony azonban szükségessé is teszi az oktatás alkalmával
a világtörténelemnek a hazaival való szoros kapcsolatát. A hazánkban
kifejlődő intézmények, szellemi mozgalmak és politikai események meg-
értését segíti elő az a körülmény, ha azonnal rámuta tunk azok erede-
tére és megismertetjük azon viszonyokat, a melyek ezen eseményeket
a külföldön is létrehozták. Tehát a javasolt kapcsolat a tulajdonképpeni
czélt, a magyar történelem adatainak helyes felfogását, csak elő-
mozdítja.

A kapcsolatot oly módon véljük keresztülviendőnek, hogy a
történelem tanításának egységét, gerinczét a magyar történelem képezze.
Az események chronologicus rendben való előadása közben ráutalunk
bizonyos eszmék, intézmények külföldi származására, de részletes en csak
magyar megtestesülésüket irjuk le. Ha például az egyháznak művelő
hatásáról van szó a középkorban, elmondjuk ugyan annak külföldi ere-
detét, de részletesen csak a magyar egyháznak a magyar népre ha-
tását irjuk le. A lovagi életet rajzolhatjuk a Anjouk korában. A renais-
sanceról szólhatunk, a mint az Mátyásnál mutatkozik. A reformácziót
épp oly alaposan taníthatjuk a magyar viszonyokon, mint a külföldieken,
épp ugy vagyunkRQPONMLKJIHGFEDCBA< l:z ellenreformáczióval és a vallásháborukkal is stb.

]avaslatunk szerint a hazai történelemnek tanítását az első osztályban
az ó-kor története és a közép-kor eseményeinek leírása előzi meg, a
mit természetességénél fogva bővebben megokolni fölöslegesnek tartunk.
Csupán azt jegyezzük meg, hogy az ó-kori népek közül a rómaik tör-
ténetére s itt is a római csaszárok korára, a rómaiaknak a hunokkal való
küzdelmére, s Magyarországon a magyarok bejövetele előtt való szere-
pére kivánjuk a főgondot fordítani.

Hangsulyozzuk végre, hogy a történelem tárgyalása alkalmával a
népéleti és művelődési viszonyok rajzolását különösen figyelembe veendő-
nek tartjuk. A történet tanítása ne az események kivonatos előadásan
alapuljon, hanem a korszakokat hiven jellemző kutfőknek olvasásán, a
melyekből az ifjak szemléletileg világos és élénk képet szerezzenek a
népélet viszonyairól.UTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

M e n n y isé g ta n .

1. osztály. Mennyiségtan. Heti 4 óra .
./" II. osztály. Mennyiségr an, Heti 4 óra.
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IV. osztály. Mennyiségtan. A szám- és mértan tanitásának mód-

szere s az egész t.ananyag encyclopaedikus ismétlése, Heti z óra.HGFEDCBA

M eg o ko l á s .

Mennyiségtani tervünk csak az órabeosztást tünteti fel az anyag
megjelölése nélkül. Ennek oka, hogyamennyiségtanból. az egyes év-
folyamok tárgykörének szabatos megjelölése csak oly részletezés által
lehető, amely javasiatunk vázlatos jellegébe nem illenék bele. Koránt-
sem jelenti azonban ez a körülmeny azt, hogy az 188z-iki tantervben
a mennyiségtan ra vonatkozólag megállapitott anyagrészletezést, csopor-
tosítást, az évfolyamok szerinti felosztást egészen helyeselnők. Igy nem tart-
juk helyesnek a betüszámtannak a különös számtantói való különválasztá-
sát, az egyenletek tanának két évfolyam ra való szétválasztását s különösen
a számtan sés mértan anyagának egymástól való függetlenítését stb.
Szükségesnek véljük tehát az anyag helyesebb elrendezését, a tárgyilag
és methodikailag összetartozó dolgok egybekapcsolását, a részletek sza-
batosabb meghatározását, valamint a tanítóképzés gyakorlati szempont-
jainak szigorubb figyelembevételét.

Jav.aslatunkban a mennyiségtan összes heti óraszáma (13) és év-
folyamok szerinti elosztása (4RQPONMLKJIHGFEDCBA+ 4 + 3 + 2) a régi tantervhez ké-
pest nem változott meg. Nem tartjuk feleslegesnek azonban felemlíteni,
hogy e tekintetben eltérők voltak a vélemenyek, a mennyiben néme-
lyek, igy a középponti választmány is, lehetőnek látták a mennyiség-
tani órák számának kettővel való lej ebb szállítását a tanítóképző meny-
nyiségtani oktatás czéljának károsítása nélkül. Elérhető lett volna ez
részint a tananyag egy némely jelentéktelenebb elavult vagy a tapasz-
talatok révén feleslegesnek bizonyult részének (földméréstan, kettős
könyvviteltan, vegyítés- és lánczszabály, összetett hármasszabály stb.)
kihagyása vagy lejebb szállítása, másrészt az egyes rokontermészetü
részek összakapcsolása által; a közgyülés azonban ezt a nézetet nem
fogadta el. Tekintetbe vette ugyanis a közgyülés a mennyiségtan taní-
tásának nagy gyakorlati fontosságát, alaki képző hatását, a képző-inté-
zeti növendékek számtani előismereteinek hiányosságát, a mi miatt a
számolás elemeinek tanításával sok időt kell eltölteni. Külömben a köz-
gyülés is, "szükségesnek véli a mennyiségtan anyagának revideálását, de
az esetleg elhagy ható részek helyett asz ó bel isz á mol á s gyakor-
lását kivánja tekin tett el arra, hogyanépiskolai számítás legnagyobb
hiányát, a népiskolai tanterv utasításainak ellenére, a gyermekeknek a
szóbeli számolásban való járatlansága képezi. E baj kiküszöbölését leg-
inkább az által biztosít juk, ha a tanítóképző növendékekkel. a szóbeli
számolást gyakoroltat juk és meg ked vel tet j ü k, mihez pedig idő
s elegendő számu tanóra kell.

Végre külön is kiemeljük tanterv-javaslatunk azon módosítását,
hogy a számtant és mértant nem különíti el egymástól, hanem ezeket
mint egy tárgynak, a mennyiségtannak, szorosan összetartozó két részét
tekinti. Ez által az I88z-iki tantervnek egy szembeötlő hibáját szün-
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tettük meg selérni véltük azt, hogy a szorosabb egymásra vonatkoztatás
által, a két rokon tárgy tanítása egymást támogatni s kölcsönösen in-
tenzivebbé tenni fogja.UTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

T e r m é sz e ttu d o m á n y o k .

aj Természetrajz .

. I. és II. osztály. Állattan és növénytan tekintettel az állattenyész-
tésre és növény termelésre. HetenkintRQPONMLKJIHGFEDCBA2 ~ 2 óra.

IlI. osztály. Ásvány- és vegy tan tekintettel a technologiai és
gazdasági ismeretekre. A tanítás kémiai előismeretekkel kezdődik.
Hetenkint 3 óra.

b) Ter m ész e t tan.

Ill. osztály. Természettan. Heti 2 óra.
IV. osztály. Természettan és a természettudományok tanításának

módszere. Laboratóriumi gyakorlatok. Heti 3 óra.
Jeg y zet .. Gazdaságtani gyakorlatok s kézügyesítő oktatás az 1.,

II., Ill. osztályban heti 4-4 órában, a IV. osztályban heti 2 órában.
A helyi viszonyokhoz képest a tavaszi, nyári és őszi hónapokban a
gazdaság, a téli hónapokban a kézügyesség gyakorlandó.HGFEDCBA

M eg o ko l á s .

A természettudományok felosztása általában megmaradt, a menyi-
ben javaslatunkban is, mint a most érvényes tantervben, a természetrajz
az 1., II. és Ill. osztálynak, a természettan pedig a Ill. és IV. osztály-
nak tárgya. Mindazáltal javasiatunk e tantárgyakra nézve oly mődosí-
tásokat tartalmaz, a melyek mélyen érintik a természettudományok
tanításának rendszerét. A rnödosításokat és azok indító okait a követ-
kezőkben ismertetjük.

I . Legnevezetesebb módosításunk, hogy az elméleti gazdaságtant,
mint külön tárgyat, megszüntettuk s a természetrajzhoz s részben a ter-
mészettan IV. osztályú tananyagához csatoltuk. E tétel megokolása előtt
mellesleg megjegyezzük, hogyagazdaságtannak és a természettudo-
mányoknak ezen összekapcsolása által I órát nyerünk, a mennyiben
a természettudományok óraszáma r-el emelkedett ugyan, de a gazdaság-
tanra eddig fordított heti 2 óra megszűnt. A természettudományokra és
a gazdaságtanra együtt jelenleg I3 óra, javaslatunk szerint pedig I2

óra fordíttatik.
E módosítást főleg a nép i sk o 1ait e r m ész e t tud o mán y i

okt a tás ne m zet i és g Ya kor 1at i í e lad a t a tette szükség essé.
Nem tartjuk ugyanis helyesnek, hogyanépiskolai természeti tárgyak taní-
tása rendszertani alapra fektettessék. Az elvont .tudományos érdeklődés
felköltése csak a magasabb oktatás feladata lehet. A népiskolai tanuló
a természeti tárgyak és tünemények iránt csak annyiban érdeklődik, a
mennyiben azokat az általa is megpróbált vagy legalább előtte isme-
retes gyakorlati foglalkozásokban, a gazdaságban, az iparnak egyik-
másik ágában felhasználva látja. A népiskolai természettudományi-



oktatásnak feladata első sorban az, hogy a gyermekeket a házi és kerti
gazdaságban, földművelésben és iparban előforduló tárgyak, természeti
folyamatok helyes megfigyelésére, megértésére vezettük s csak másod-
sorban és mellékesen jöhet tekintetbe az ugynevezett általános művelt-
séget czélzó ismereteknek nyujtása. Ilyen irányú tanítás által azt érjük el,
hogy a gyermekre nézve a szemléletkörébe eső természeti tárgyakkal
való foglalkozás becses és kedves lesz s továbbá, mert nála az ismeret
és gyakorlat szorosan öszszefügg s egymást kölcsönösen előmozdítja: a
gazdasággal és iparral való ért elm e s foglalkozás alapját vetjük meg.

A természettudományoknak ilyen irány ú tanítására kell előkészí-
tenünk a tanítóképző növendékeket, mi czélból a tanítóképzői természet-
tudományi oktatás alkalmával is, miként a népiskolában, gyakorlati
irányt kell követnünk.

Oly részletes természetrajzi tantervet kivánunk tehát, amelyben
meg legyen jelölve a természeti tárgyak és a gazdaságtan tanításának
kapcsolata, a természettudományoknak a gyakorlati életre való alkalma-
zása. Igy például az egyes hasznos állatok morphologiájához és biolo-
giájához füzendő azok gazdasági alkalmazása, tenyésztése; a növények
le írásához gazdasági jelentőségük, termelésük; az ásványok természet-
tani és vegytani tulajdonságainak ismertetése kiegészítendő kisérleti alapon
azok gazdasági és technologiai szerepével, alkalmazásával. Hasonló eljárás
alkalmazandó a természettani törvények tanításánal. A gyakorlati szem-
pont tekintetbe veendő a természeti tárgyak csoportosírásanal is. A
gyakorlati jelentőségü tárgyak képezzék a középpontot, a melyek körül
csoportosuljanak a velük rendszertanilag vagy biologiailag összefüggő
tárgyak. Például a méhek tanításából kiindulva megismertetendők a velük
rokon rovarok. a méhészetre nézve hasznos és káros állatok.

2. Az I882-iki tantervnek azon felosztását. hogy az állat- és nö-
vénytan f é '1-[ é 1 é vir ész let ek ben tanítandó az első két évfo-
lyamban, megtartottuk. Ebben azon gyakorlati cz él vezetett bennün-
ket, hogy a növények tanítását a tavaszi és őszi növények és a
gazdasági munkák szemléletéhez kössük. Szükséges ezen eljárás az állat-
tani tanítás érdekében is, a mennyiben a gyakorlati czélok alapján nyuj-
tott tananyagot a második évfolyam ban systhematikai alapon kibővít-
hetjük, rendezhetjuk. az össze hasonlító állattani fogalmak szerint össze-
foglalhatjuk, s így eleget tehetünk a tudományos szempontoknak is.

3. Egyik módosítása tervezetünknek, hogy a vegy tant, amely
eddig a természettanhoz volt csatolva, az ásványtannal foglaltuk össze,
mi által a Ill. évfolyam természetrajzi 2 órája eg y-gyel emelkedett.
Ezen módosítás az asványtan és (szervetlen) vegy tan közötti szoros
t á r gyi rokonságnál fogva vált szükségessé.

4. A negyedik évfolyamban a ter m ész e t tan czíme alatt heti
3 órát vettünk fel. Felvilágosítás czéljából megjegyezzük, hogy ezek
közül csakRQPONMLKJIHGFEDCBA1 óra fordíttattik a harmadik évfolyamban megkezdett ter-
mészettani ismeretek bevégzésére; egy óra asz e r ves v egy tan
kap c s á n a gazdasági és technologiai ismeretek kibővítés ére és Össze-
foglalására szolgál; a harmadik óra pedig a természettudományok taní-
tásának módszerére és laboratoriumi gyakorlatokra marad.
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'É nek észUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAe n e ,

Tan í t ó kép z ő k ben.

1. osztály. Ének és zongora, heti 5 órában.
II. osztály. Ének, zongora, orgona 1 - I óra, hegedü 2 óra, ősz-

-szesen '5 óra.
Ill. osztály. Orgona, hegedü, összhangzattan, egyházi ének, kar-

ének 1-1, összesen 5 órában.
IV. osztály. Orgona, összhangzattan, az énektanítás módszere, kar-

-ének, egyházi zene 1-1, összesen 5 órában.

Tan í t ó nők é p z ő k ben.

1 . osztály. Ének és zongora heti 4 órában.
II. osztály. Ének 1, karének I, zongora 2, összesen 4 órában.
Ill. osztály. Összhangzattan, karének 1 - 1, zongora 2, összesen

4 órában.
IV. osztály. Ősszhangzattan s az énektanítás módszere 1, kar-

ének 1, zongora r , iskolai harmónium 1, összesen 4 órában.HGFEDCBA

M eg o ko lá s

Az énekre és zenére vonatkozólag megállapított javaslaturikat a
következö okokkal támogathatjuk :

1. Legnevezetesebb módosításunk az óraszám szaporításában áll,
.a mennyiben az eddigi I4 órát 20-ra emeltük fel, Ennek a jelentékeny
óraszámemelésnek általános indító okait 1. Emlékiratunk z r-ik és jelen
-emlékiratunk 17-ik lapján adtuk elő. Ezeken kivül különös ok ok gya-
nánt említjük még fel a kép z ő-i n t é zet i ének- és zenetanításnak,
. de különösen a nép isk o 1 a i éne k tan í tás nak cse kél y sik e rét
s az egy ház ize nén e kat ant e r v bev a 1 ó fel v éte 1 é t .

Az I 868-iki népoktatásügyi törvénynek 88. §-a értelmében a
tanítóképző-intézetekben az éneken és összhangzattanon kivül a hegedü,
zongora és orgona is tanítandó. Ezen öt zenei tantárgy min d-
-e gyi k é I I ő 1 általános tapasztalat szerint a mai I4 óra mellett lehe-
tetlen a növendékeket annyira vinni, hogy zenei ismereteiknek és
ügyességöknek kellő gyakorlati hasznát vehesséle a népiskolában s eset-
leg az egyházi s társadalmi életben is értékesíthessék azt. A bajon csak
két uton lehet segíteni: vagy törölni kellene a zenei tantárgy ak né-
melyikét vagy szaporítani az órák számát. Előbbi a törvénynyel és a
tanítóképző-intézetek faladatával ellenkezvén, az utóbbi módhoz folya-
modtunk. -

Az óraszám emelésének másik fontos oka volt a népiskolai éne k-
t a n í tás ere d m ény tel ens é g e. Általános tapasztalat ugyanis, hogy
a népiskolai énektanítás mindeddig nem volt képes népünkben az ének-
nek nemesebb irányban való művelése iránt az érdeklődést felébreszteni,
minélfogva a hozzá füzött fontos nemzeti, társadalmi s egyéb peda-
gógiai czélok nem valósulhattak meg. Igaz ugyan, hogy a kisdedóvó
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intézetek jelentékenyen fogják támogatni a népiskolát az énektanítás
czéljának elérésében, de az ily úton szerzett előnyt nem fogják népis-
koláink kizsákmányol hatni, ha néptanítóinkat nem képesítjuk az ének-
tanítás elé tüzendő magasabb feladat teljesítésére. Tanítóképző-intéze-
teinkben a növendékeket az énekben és zenében annyira kell kiképezni,
hogya tanítók az éneket a népiskolai tantervben megkövetelt módon
taníthassák, s további önképzésükhöz is ez irányban kellő alapot és ked-
vet kapjanak. E körülmény szükségessé tette, hogy az éne k ö r á k,
s az elméleti ismeretet nyujtó ö s sz han g z att ani órák számát emel-
jük, valamint hogy a zenei tantárgyak közé az éne k tan í tás m ó d-
sze r tan á t felvegyük. A mondottak kapcsán íelernlítjük, hogya pol-
gári, de különösen a középiskolai énekoktatás is el lévén hanyagolva.
ifjaink többnyire a zenei előképzettség teljes hiányával lépnek a képző-
intézetekbe, ugy, hogya legelemibb zenei ismeretek megadása is sok
időbe és fáradságba kerül, s késlelteti a tulajdonképeni feladat elérését.

Midőn a jelen évben tartott közgyülésünk az egyházi zenét az
ének- és zeneoktatás körébe felvette, tulajdonképen az 1890. augusz-
tus havában tartott közgyülés határozatának tett eleget, a melynek in-
dító okait még I. Emlékiratunk 21 -ik lapján részleteztük. Abban a sze-
renesés helyzetben vagyunk továbbá, hogy e módosításunk a magas
kormány intenczióival találkozik, a mennyiben a vallás- és közoktatás-
ügyi magas miniszteri umRQPONMLKJIHGFEDCBAf . é. márczius z r-én 29,761-ik' sz. a. elren-·
delte az állami tanítóképző-intézetekben az egyházi ének és zene ta n í-

tását s e tárgyra a Ill. és IV. éyfolyamban 1- 1, összesen 2 órát vett,
fel. Javaslatunkban szintén 2 órát vettünk fel az egyházi énekre és ze-
nére az előbb említett egyházi zenei tantervnek megfelelőleg.

Az óraszám szaporítására vonatkozó javasiatunk támogatásául fel-o
említjük még, hogya külföldön, különös en Németországban és Ausz-
triában mindenutt több időt fordítanak az énekre és zenére, mint nálunk.
Igy például a porosz tanítóképző intézetekben (négy évfolyarnban) az,
ének- és zenetanttás óraszáma összesen 24, a bajor és szászországi tanÍ-
tókepzőkben 20-24, Ausztriában (bécsujhelyi tanítópéző-intézet) 24.
Horvátországban 25; sőt hazánkban is a felekezeti tanítóképzőkben.

általán több időt fordítanak a zenére, mint az állami intézetekben, így
például a kalocsai róm. kath. tanítóképzőben e tárgyra a négy év-
folyamon keresztül összesen heti 24 órát vesznek Lel; az állami intéze-
zetek közül a budai tanítoképzőben heti 19 órában tanítják a zenét. E
példák is bizonyítják az ének- és zenetanítás fontosságát s azok az
okok, a melyek a külföldi tanftóképzőket az ének és zene ily mérvű

művelésére késztették, nálunk, a hol évek mulasztásait is kell pótol-
nunk, még inkább szembetünők. Megjegyezzük végre, hogya női tanító-
képzőkben, a melyeknek tárgyát az orgona, hegedű és egyhÚi zene nem.
képezi, az óraszám lényeges szaporítását nem találtuk okadatoltnak,
ezért az énekre és zenére mindössze heti 16 órát vettünk fel.

2. Általános módosításunk még az ének és zene óratervén, hogy
a fél é v ek rev a 1 ó b é osz tás t, mint a mely a tananyag eldara-·
bolására vezet, elhagytuk Ilyen eldaraboltság mutatkozik jelenlegi tan-
tervünkben a hegedűnél, a me ly a II. évfolyam második felében kez-
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dődvén, a Ill. évfolyam második felében folytatodik, így ezen tárgy
tanítása a régi tanterv szerint félévig szünetel.

3. Az egyes zenei tárgyak anyagának felosztásánál és óraszámának
kijelölésénél főként a tanító népiskolai hivatása lebegett szemeink előtt.

Szem előtt tartva, hogy a tanítóképző zeneoktatás első és főfel-
adata, a növendékeket a nép isk o 1a i éne k tan í tás r a kellőleg
előkészíteni, a tanítóképző zenetanítás legfontosabb tárgyául az éne ket
tekintjük s javaslatunkban a legtöbb időt az ének tanítására szántuk.
Az első osztályban az énekre és zongorára együtt heti 5 órát vettünk
fel, a melyből azonban, tekintve, hogy ez osztályban történik az alap-
vetés és a képző-intézetet megelőző hiányos énektanítás pótlása, a je-
lentékenyebb rész az éneket illeti. Az énektanítás óraszáma a többi
évfolyamban megmaradt, kivéve a kar éne ket, a melyet ellentétben
a jelenlegi tantervvel csak a Ill. és IV. évfolyam tárgyául vettünk fel.
A közös karének órákra mindegyik osztályban, így az elsőben és má-
sodikban is, 1-1 órát kitűzni nem tartjuk czélszerünek, mert az 1. és
II. éves növendékek még nincsenek a karénekre zeneileg kellőleg elő-
készítve, hangváltozásuk is leginkább alS és r6 éves korra esik; te-
kintetbe veendő az is, hogya közös karének-óra a szélam-próbák
miatt a résztvevők nagyobb tömegére nézve jórészt improduktív.

A mi a han gs z ere sze n é t és a zen e elm éle t é t illeti,
ezeket szintén főleg a népiskolai énektanítás szolgálatába kívánjuk sze-
gődtetni.

A heg ed ű tanítására javaslatunkban kíváló gondot fordítottunk,
minthogy ez a népiskolai énektanításnak alkalmas segédeszköze mind
kezelhetését, mind hangja természerét és könnyen beszerezhetősé-
gét tekintve. Ennek szem előtt tartásával juttattunk a hegedűnek a II.
osztályban heti 2, a IlL-ban heti 1 órát, hogy a népiskolai énektanítás
anyaga a hegedú technikájához alkalmazott beosztással ezen hangszeren
el legyen sajátítható. A növendékek ez irányú képzése alkalmas befeje-
zést nyer a IV. osztályba felvett énektanítási rnődszer keretében.

A z o n g o r a, bár közvetve, az által áll szolgálatában a népiskolai
énektanításnak, hogy előkészíti az orgona tanítását, ezt pedig; mint az
iskolai hármoniummal teljesen azonos hangszert lehet tekinteni. Az orgo-
nát javasIatunk szerint a felsőbb osztályokban az egyházi zene czéljaira
a tömeges tanítás megszüntévei kivánjuk felhasználni. Ugyanis a zongora
tanítása akkor, a midőn a növendékek technikai készsége fokozottabb
fejlettséget ér el s az orgona-tanítás szélesebb alapot nyerhet, helyt ád

_az orgonának. A míg tehát az első osztályban a zongora (az énekkel
együtt) heti 5 órával szerepel, addig a Ill. és IV. osztály tantervében
külön tantárgyként nem fordul elő.

Az ö s s z han g za t tan tanítására az első sorban említett nép-
iskolai czélok elérése végett a felsőbb osztályok tantervében 1 - 1 órát
feltétlenül fel kellett vennünk. Szükséges ugyanis, hogya tanító a nép-
iskolai énektanításuál felhasználandó technikai gyakorlatokat, dalokat
az iskolai harmoniumon, a mely szintén jó segédeszközéül bizonyult az
énektanításnak, szabályosan kisérhesse s általában összes zenei képzett-
ségének az elméletben is biztos alapja és tárnasztékja legyen.

3
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Az egy ház ize n é t, illetőleg miként fennebb is eml ítettiik
tantervjavaslatunk ezen tantárgy tanításának a 29,761 sz. alatt kiadott,
tantervhez hasonló keretet ad.

A tan í t ó nők é p z ő·i nt é zet i ének- és zenetanításra szánt
órák száma 2-vel emelkedett, a mit szükségess é tesz főként az énekta-
nítás intenzivebbé tétele, másfelől az összhangzattannak külön tantárgy-
ként való felvétele. Az iskolai harmonium felvétele (negyedik évfolyam,
heti 1 óra) a népiskolai énektanítás érdekében történt.UTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

R a jz és szépfrás.

Raj z.

I. osztály. Hetenkint 4 óra a) Szabadkézi rajz. A síkékítmény
elemei. Táblán való rajzolás.

b) Mértani rajz. Síkmértani szerkesztések és diszítmények.
e) Mintázás (a kézügyességi órákban).
II. Osztály. Hetenkint 4 óra. a) Szabadkézi rajz. Szemléleti lát-

szattan. Síkékítmények. Táblán való rajzolás.
b) Mértani rajz. Mértani ábrázolástan.

. III osztály. Szabadkézi rajz. Domboru ékítmények és tá:rgyak.
Színes síkékítmények és a színtan elemei. Táblán való rajzolás.

IV. A népiskolai rajzolás módszertana.

Sz é pír á s.

1. osztály. Hetenkint 1 óra. Magyar és németírás. Táblán
való írás.

II . osztály. HetenkintRQPONMLKJIHGFEDCBA1 óra. Ugyanaz és rondírás
lU. osztály. (A rajzórákon). Írás iskolai táblán. Havi házi fel-

adatok.
IV. osztály. (A rajzórákon). Az írástanítás módszere. Havi házi

feladatok.HGFEDCBA

M eg - o ko l á s .

A raj z tantervének megállapításánál figyelemmel voltunk a tan-
ügyi kormány nak a népiskolai és tanítóképzöi rajztanítás reformját
czélzó felső rendeleteire és intézkedéseire. Nagyméltoságod ugyanis az
1890. évi márczins r y-én 5123. sz. a. kelt felső rendeletével megbízta
az Orsz. Közoktatási Tanácsot, hogyanépiskolai és tanítóképzői rajz-
oktatást tanulmányozza s a hiányok megszüntetésére tegyen l észletes
javaslatokat. A Tanács [elterjesztésére Nagyméltóságod elrendelte a
népiskolai és tanítöképzői rajztanítás tanulmányozása czéljából ezen in-
tézetek rajzaiból gyüjtemény összeállítását. Örömmel üdvözöljük Nagy.
méltóságodnak intézkedéseit; mert ezeknek keresztülvitele által biztosírva
hiszszük a népiskolai és tanítóképzői rajzoktatás felvirágzását, a czélul
kitüzött fontos pedagógiai és nemzeti érdekek előmozdítását. Legyen
szabad azonban e helyen azon kérelmünket mély tisztelettel hangoztatni,
hogy a tanulók rajzmunkái valamelyik fővárosi tanintézetünkben kiál-
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líttatván, hozzáférhetők legyenek s így azoknak tanulmányozása által
szerzett tapasztalatainkat a tanterv és az utasítások részletes kidolgozása
alkalmával érvényesíthessük.
- Nagyméltóságodnak intenczióit s a rajzoktatásnak általunk és ta-
pasztalt hiányait szem előtt tartva, e tárgy óráinak számát (a szépírással
együtt) 7 ről ra-re emeltük [el. Az óraszaporítás szükségét még az
1890-ben tartott közgyülésün k kimondotta, a mit I. Emlékiratunk 2 I. és
2 I -ik lapjain meg is okol tu nk ; már akkor kijelentettük s most ismétel-
jük, hogy általában egyetértünk az Orsz. Közoktatási Tanács által a
tanügyi kormányhoz felterjesztett megokolással és részletes javaslattal.

Mi is, miként a tanács, a bajokat az óra s z á m nak sza por í tás a
és a tan anyag nak hel yes ebb é s rés z 1 e tes ebb meg jel ö-
lés e által véljük orvosolhatni. Az előbbi körülményről már számot
adván, utóbbiról azt jegyezzük meg, hogy a tananyag kijelőlésénél főleg
azt tekintjük irányadónak. hogy a növendékek képesek legyenek a
népiskolában a rajzot a népiskolai tantervben kifejezett czélnak meg-
felelően tanítani, s hogy rajzbeli ügyességöket a rajzon kívül a többi
tárgyak tanítása alkalmával is kellőképen érvényesíthessék. A tanító-
képző rajzoktatás tárgyai: a szabadkézi rajz, mértani rajz, a táblán való
rajzolás és a rajztanítás módszere, a melyek anyagának tanfolyamok
szerinti általános kijelölésénél azon szempont vezérelt, hogy mily érték-
kel birnak a tanítóképző rajzoktatás jelzett feladatának megvalósítása körül.

A népiskolai rajztanításhoz szükséges készséget főleg asz a b a d-
k é z ira j z ban való ügyesség adja meg; ezért e tárgynak juttattuk a
legnagyobb szerepet tantervünkben. A szabad kézi rajz javasiatunk sze-
rint az első három évfolyamnak tárgya, miként azt az 188ziki tanterv
is megállapítja. A tananyag kij elölése azonban eltér a régi tan tervétől
annyiban, hogy kiváló gondot kivánunk fordítani a síkékítmények rajzo-
Jására, mivel ez képezi a népiskolai rajzoktatás legfőbb anyagát. A sík-
ékítmények a jelenleg érvényes tantervben csak a harmadik évfolyam
tárgyaként szerepelnek, addig javasiatunk azok rajzolásat a kombinácziók
fokozatos emelkedésévei mind a három első év!olyamra kiterjeszti.. A
jelenleg érvényes tanterv szerint a szemleleti látszattan már az első osz-
tálynak tárgya. Habár mi e tárgy at a térérzék fejlesztéseszempontjá-
ból igen fontosnak tartjuk, de tekintve az intézeti növendékek hiányos
előképzettségét s azt a körülményt, hogya szemléleti létszattan a sík-
mértan és a síkékítmények rajzolása által készítendő elő, a szemleleti lát-
szattant a sikeres oktatás érdekében a II. évfolyamba helyeztük áto A
domboru díszítmények és a testek rajzolását, a mely eddig a II. és Ill.
évfolyam ban taníttatott, csupán a Ill. évfolyam anyagává tettük, te-
kintve azt, hogy ezen tárgy sikeres tanítása azRQPONMLKJIHGFEDCBA1 . és II. évfolyam álta-
lunk kitűzött anyagának teljes bevégzése által feltételeztetik.

A m 'é r tan ira j z nak, amely az alakok és testek pontos meg-
figyelésére és ábrázolására tanít, a rajztanítás menetének öntudatosságát
és biztosságát segíti elő, szintén fontos szerepe van a tanítóképzői rajz-
oktatásban. Tekintve a mértani és szabadkézi rajz viszonyát, előbbinek
anyagát a szabadkézi rajz menete szerint osztottuk fel. Eltérőleg a
régi tantervről az I. osztályba a síkmértant és a síkmértani ékítmények

3*
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rajzolásat vettük fel, s csak a második évfolyam tárgyát képezi az elemi
ábrázolástan, azaz a geometriai testek és egyszerü tárgyak rajzolása,
valamint a vetítéstan. A harmadik évfolyanban az addig tanultak alkal-
mazása és kibővítése történik a domború díszítmények és tárgyak raj-
zolása alkalmával.

A táblán való rajzolás az r882-iki tanterv szerint csak a
negyedik évfolyamban fordul elő. Minthogy a rajzolás ezen módjában
való készség a népiskolai sikeres rajzoktatás elengedhetetlen feltétele,
s a népiskolai többi tárgyak tanításának sikerét is előmozdítja, a táblán
való rajzolást a rajztanítás menetévei kapcsolatban mind a négyHGFEDCBAé v-

folyamban kivánjuk gyakoroltatni.
A raj z tan í tás m 6 d sze r e és a nép isk o 1air aj z tan í-

tás anyag á nak rés z 1 et e s fel d o 1g oz ása, miként azt a
jelenleg érvényes tantervben találjuk, a IV. évfolyamnak egyedüli tárgya
javasiatunk szerint is. A módszertan tanításának azonban csak az esetben
lehet gyakorlati és az egész népiskolai rajztanításra kiható haszna, ha a
népiskolai rajztanítás anyaga és tanmenete részletesen megállapíttatik.
Kivánatosnak tartjuk tehát, hogy ez kidolgoztassék,s a munkával
esetleg egyesületünk megbizassék. .

Asz é pír á s tanítását a jelenleg érvényes tanterv az 1. és II.
évfolyam anyagául szabja ugyan meg, de arra külön órát nem vesz
fel. Általános tapasztalat, hogy nép iskoláinkban a szépírás tanítására
kevés gondot fordítanak, a minek részben a tanító .hiányos kiképez-
tetése is oka. A szépírás tanításának alapfeltétele, hogy maga a tanító tudjon
tisztán és tetszetősen írni papiron és táblán, járatos legyen a szépírás
tanításának módszerében; de társadalmilag is előnyére válik a taní-
tónak az írás szépsége és a dísz Irás-uemekben való gyakorlottság.

A szépírás tanításának ezen fontosságát szem előtt tartva, az I.
és II. osztályban a rajz mellett r -RQPONMLKJIHGFEDCBA1 órát vettünk fel e tárgyra, azon
kívül a Ill. és IV. osztályokban is kívánjuk azt a rajzórákon és havi
házi feladatok által gyakoroltatni. A szépírás tanításának módszere a
IV. osztály tárgyát képezi. A táblán való írásra folyton nagy gond
fordítandó.UTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

T e stg y a k o r la t .

I. osztály. Testgyakorlatok (szabad, rend- és szergyakorlatok),
játékok. Hetenként 2 óra,

II. osztály. Testgyakorlatok (szabad, rend- és szergyakorlatok),
játékok. Hetenként 2 óra. _

Ill. osztály. Testgyakorlatok (szabad, rend- és szergyakorlatok),
játékok, a tornatanítás módszere. Heti 2 óra.

IV. osztály. Testgyakorlatok (a tanítóképzőkben különösen katonai
gyakorlatok) és játékok. A tornázás elmélete és története.

Jeg y zet. Szükséges, hogy a növendékek szabad idejüknek is egy
bizonyos részét törnázásra, rendszeres játékra, korcsolyázásra s egyéb
testedző időtöltésre fordítsák.



37HGFEDCBA

M eg o ko l á s.

Az a mozgalom, a mely a testi nevelés előmozditása czéljából
a közoktatási kormány kezdeményezésére ujabban megindult, .s amely
bizonyára jótékonyan fog kihatni az egyesnek, valamint idővel a társa-
dalomnak jólétére, szellemis anyagi előhaladására, népoktatási intézeteinket,
különösen a népiskolákat még alig érintette. Sajnos, népiskoláinkban a
testgyakorlatra, játékra, általában a gyermekek testének ápolására, fej-
lesztésére alig fordítanak gondot 1 Ama számos tényező közül, a melyek
a népiskolai testi nevelés előmozdítására alkalmasak, egyike a hatha-
tósaknak, hogy már a tanítóképző ifjak kiképeztetésénél tekintettel legyünk
a népiskolai nevelőoktatásnak ezen fontos mozzanatára. Habár tanító-
képzö intézetcink az I89I. május havában tartott tornaverseny 'alkal-
mával derekasan megállották helyüket s két intézet kitüntetésben is
részesűlt, mindazáltal tanítóképzőink nagyobb részében a testgyakorlás
müvelése nincs azon fokon, hogy ez által a népiskolai testgyakorlás fellen-
dülése várható lenne. A tanítóképző-intézeti testgyakorlás előmozdítására
számos tényező foly be, it melyeknek tárgyalása nem lévén most felada-
tunk, ele n ge d het e tie n fel t éteRQPONMLKJIHGFEDCBA1 gy a n á n t jelenleg kettőt
említünk meg:

a) Elkerülhetlenül szükséges, hogy intézeteinkben telj ese n f e l-
s z e.r e 1 t tél i és nyá rit o r n a hel y i ség e kés nag y j á tsz ó
tér álljon a tanulók és a tanár szolgálatára, a melyek nélkül rendszeres
tornázásról, a játékoknak gyakorlásáról szö sem lehet. Hogy tanítóképző-
intézetei nk a testgyakorlás fejlesztése szempontjából nem felelnek meg
hivatásuknak, annak első sorban nem a tanterv, hanem a torna- és játszó
helyiségek hiánya az oka. A tanítóképző ifjak a testgyakorlás n é l-
k li 1 ö z het et 1 ens z l i ks é g érő 1 csak akkor győződhetnek meg, ha
annak jótékony, üditő hatását önmagukon is tapasztalják.

b) Szükséges oly részletes tan ter v és uta s í tás készítése, a
. melyek alapján lehetséges legyen oly tanítókat és tanítónőket képezni,
a kik az elemi iskolákban a testgyakorlást teljesen önállóan és ered-
ményesen taníthassák. Ily részletes tanterv alapjául szolgál testgyakor-
lási óraterv-javaslatunk, a melynek készttésénél tekintetbe vettük, hogy
az iskolai tornázás sikere függ általában a reá fordított időtől, a tananyag-
tói s a tanítás módszerétől.

A mi az időt illeti, kivánjuk, hogy a tanítóképző növendékek
általában az edd i gin élt öbb idő t fordítsanak a testgyakorlatokra.
Ezt nem a torna-tanórák számának szaporítása által véljük elérendőnek.
hanem, hogy az elébb jelzett módon alkalom adassék a növendékek-
nek a tanórákon kiszabott utasítások szerint a szabad idejükben való
tornázásra és játékra. Ennek, mint önképzésnek, azon kiváló előnye lesz,
hogy a tanórákon tanultakat begyakorolván, kedvet kapnak testüknek
további edzésére, s a népiskolában js/lelkesedéssel fogják a nevelésnek
ezen 'ágát művelni. Ezen öngyakorlást, mint a képzőintézeti tornatanítás
elengedhetetlen feltételét és kiegészítő részét tartván szemünk előtt, a
férfi tanítóképzőkben meghagytuk a torna órák jelenlegi számát, vagy is
az évfolyamonkénti heti 2-2, összesen 8 órát. Nem tartjuk azonban



elégnek a tanítónőképzők jelenlegi heti I - I, összesen 4 óráját a torna-
tanítás anyagának elvégzésére s az öngyakorláshoz szükséges biztos alap
megadására, ezért a tanítónőképző-intézetekben a testgyakorlati órák
számat évfolyamonként és hetenkint egy-egygyel, összesen 4-el emeltük.

A mi a testgyakorla tok tan anyag á t illeti, ennek kijelölésenél ré-
szint már tanterv-vázlátunkban tekintetbe vettük, részint a tananyagrészlete-
zésnél figyelemmel fogunk lenni a testgyakorlatok külömböző ágaira:
a tor n ára. a mely a test minden olda lu és arányos fejlesztésére első
sorban alkalmas, aj á t é k ra, a mely a test több oldalú fejlesztése mellett
helyt ad az egyéniség szabad nyilvánulásának is s ezért az erkölcsi nevelés
szempontjából igen fontos s az ugynevezett spo rt nem ek r e (kor-
csolyázás, uszás, gyaloglás, táncz, vivás stb), a melyek a testet kitartó
erőkifejtésre képesítik. E tárgyak közül különös gonddal kivánjuk ápolni
a játékokat, mivel ezek képezik az elemi testgyakorlás föanyagát s a \
mellett néha (különösen a leánygyermekek játékainál) dallal lévén össze-
kötve, a nemzeti érzület ápolására is akalmasak. A tornából tekintette!
a népiskolai tornázásra, a szabad, rend- és katonai gyakorlatoknak adunk
elsőséget. A sportnemek közül főleg a gyaloglást, uszást, korcsolyázást
tánczot (leánynövendékeknél), kívánjuk gyakoroltatni, mivel ezen gyakor-
latnemek a népiskolában is előfordulhatnak. Tantervünkben tehát a test-
gyakorlatok minden nemét fel kivánjuk ölelni, mindegyiket a tanítóképző •
oktatás czéljának megfelelő mértékben és irányban. Éppen azért több
oldalúság által külörnbözik javasiatunk az 188z-iki tanterv ezen részé-
től, a mely a tanítóképző testgyakorlatnak egyedüli tárgyává a tornát teszi.

Fontos a tanítóképző növerídékekre, mint leendő tanítokra nézve,
hogy ismerjék a tes t g Y a kor 1á sei m éle t é t é s tör t éne t é t,
mert ez képesíti őket a testgyakorlatoknak szakértelmen alapuló öntu-
datos végzésére és végeztetésére, valamint a testgyakorlás tan í tás á-
nak m ó d sze rét, a mely a népiskolai teendőkkel ismerteti meg a
növendékeket. E tárgyakat tehát szintén felvettük javaslatunknak ide
vágó részébe. Habár e két tantárgy helyesen együtt és pedig a gyakorlati
rész elvégzése után volna tanítandó, mindazáltal a czélból, hogy alV,
éves növendékek' ne csak elmélettel foglalkozzanak. hanem gyakorta-
taikat folytathassák, ez anyagot kétfelé osztottuk s a Ill. osztályba
a testgyakorlás elméletét és történetét s a IV.-be a médszerét vettük fel.

A sikeres testgyakorlati tanítás harmadik tényezőjének a t a n-
anyag m ó d sze res fel d o l g o z á s á t mondottuk. Erről a tananyag
részlétezése és az utasítások lesznek hivatva gondoskodni. a melyekben
a férfi és női tornázás kíilön sajátságaira tekintette! szigoruan alkalmazni
kivánjuk a tok o z a tos s ágo t s általában a testgyakorlás módszertani
elveit.
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3 [

II. o.
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I I I o .
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IV. o.
32
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[25
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Ó r a fe lo s ztá su n kr ó l a kö ve tke ző tá b lá za t n yu jt á tte kzn té s t .

Sor-
Tantárgy I 1. I II. I lII. I IV. I Össze. I

szám I I I ló ra
!

1 ·1 Hit- és erkölcstan 2 2 2 2 8
2

I
Neveléstan 2 3 3 2 10

3 Tanítási gyakorlatok - - 2 8 10

4 Nagyar nyelv és irodalom 4 4 4 2 T4

5 Német nyelv 2 2 2 2 8
6 Mennyiségtan 4 4 3 2 l3

7 Földrajz 2 2 r 1 6
8 Történelem 2 2 2 2 8

9 Természettudományok 2 2 5
. , [2.)

10 Ének és zene (a tan.eképzökbeu] 5 5 5 5 20
1 l ERek és zene (a tnő.vképzőkbeu] (4) (4) (4) (4) ( r6)
12 . Rajz és szépírás 5 5 2 2 14
[3 Testgyakorlat 2

I

2

I
2 2 8

14 Gazdasági és kézügyesítő gvak. 4 4 4 2 14

Összesen I 36 I 37 I 37 I 35 I 145

Ttnő-képzőkben 1(35) 1(36) 1(36) I (34) I (l41 )

Az 1882-ben az állami elemi tanítőképző-intézetek számára kiadott
tanterv az egyes évfolyamokban a következő óraösszegeket tünteti fel:

1. o.

27
I I . o.
27

I I I o.
27

IV. o.
26

összeg

. 107

Ha az 1882-iki tanterv által t ény leg kim uta tot tóraszámok
ezen összegeit összehasonlít juk az egyesületünk által készített tanterv-
vazlat óraösszegeivel, úgy 1 á tsz ó 1a g oly óraszaporulat mutatkozik,
amely méltán túlzottnak tünhetnék fel. Tekintetbe veendő azonban,
hogy a jelenleg érvényes tanterv a gazdasági és kézimunka-gyakorlatok
óráinak számát nem veszi fel az összeg be, pedig ez évfolyamonként
és hetenként legalabb 4-4·et (némely tanítóképző ben 6-8-at is) tesz
ki; az egészségtan és életmentés óráinak száma, a mely miniszteri ren-
delet re ut61agosan vétetett fel a tantervbe, szintén nincsen beszárnítva,
pedig ez szintén ' kitesz a IV. évfolyamban 2 órát (nérney intézetnél
Ill. és IV. évfolyamban együtt 4 órát is). Nem számítja továbbá a
hivatalos tanterv a rendkivüli tárgyakat sem, mint pl. a franczia nyel-
vet, a mely a tanítónőképzőkben 10- 12. sőt l4 órával is szerepel. Ha ,.
az utóbbiakat nem számítjuk is, hanem csak a rendes tárgyakra tényleg
fordított órákat, akkor évfolyamonkét legalább is a következő összegek
jönnek ki:
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1 .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAo.

tanítóképzőkben 5
tanítónőképzőkben 4

II. o.
6
5

m . o.

6

5

IV. o.

3
2

összeg

20

16

Tehát a tényleges óraszaporulat :

Vagyis az első évfolyamokban naponként legfeljebb 1 -1 , a negyedik
osztályban pedig két naponként (tanítónőképzőkben három naponként)
1 órával növekszik a tanórák száma. Tekintve azonban, hogy az óra-
számok emelkedése leginkább a gyakorlati és művészeti tárgyakra (gyakor-
lati tanítás, ének-zene, rajz) esik, a melyek nem veszik oly nagy mér-
tékben, oly folytonosan és egyoldalúlag a növendékek szellemi műkö-
dését igénybe, mint az elméleti tárgyak, sőt kellemes szórakozást is szeréz-
nek; tekintve továbbá, hogya gazdasági és kézipari foglalkozások testi
üdülésül is szolgálnak: a javasolt óraszám-növekvés nem tünhetik fel
károsnak a növendékek testi és szellemi épségére.

Habár meg vagyunk győződve, hogy az általunk javasolt 35-37
heti óraszám kerantsem fogná tanítóképzőinkben a tulterheltetés ve-
szélyét oly fewegetővé tenni, mint középiskoláink felső osztályaiban,
a melyekben a tanulők heti 35 órában főleg elméleti tárgyakkal fog-
lalkoznak; mindazá ltal teljes tudatával vagyunk azon bajoknak, a melyek
a tanítónövendékek naponkénti 5 - 6 órai iskolai foglalkoztatásából, s
azonkivül 4, esetleg 5 óraimunkálkodásábóleredhetnek. A gyorsan váltakozó
benyomások nagy száma könnyen felületességre vezethet. Az ismeretek
biztos elsajátítására, önálló gondolkodásra és ítélethozata Ira alig- van
alkalom. Nem jut elég idő az önképzésre, a minek gondos ápolása pedig
tanítóképzőinkben igen fontos. Szenvedhet általában a testi és lelki erők
elevensége és rugékonysága.

E bajokat megelőzni, a káros befolyásokat ellensulyozni az által
véljük, ha egyrészt a növendékek testi erőinek fentartására és fejlesz-
tésére különös, gondot fordítunk, a szellemi munkát testgyakorlatok,
kirándulások, a szabadban végzendő munkák által ellensulyozzuk, más-
részt, ha tanulásukat az öntevékenységre, és a folytonos gyakorlatra
alapított tanítási mód által lehetőleg megkönnyítjük. Eppen ennek biz-
tosítása végett van szükségünk az I. és jelen Emlékiratainkban kifejtett
alapelvek szerint készítendő részletes tantervre, tanítási utasításokra és
a tanítóképző-intézetek számára írt kitünő tankönyvekre. Ha ezeket elér-
nünk sikerül, úgy reméljük, hogy tanítóképzőinkben a túlterhelterés
kérdése csekélyebb jelentőségü lesz, mint a milyen ma; az oktatás me-
nete egységesebb, eredménye maradandóbb s az önképzésre is sokkal
inkább indítő lesz, mint eddig.

De még, ha a jelzett 'tényezőket nem is sikerülne a lehető legtö-
kéletesebb alakban és fokban életbe léptetni, akkor sem tartanók meg-
engedhetőnek ajavasalt óraszámoknak s ez által a tanítóképző oktatás
czélba vett magasabb színvonalának leszállftását. Tantervünk bármely
készítőjének számolnia kell kulturális életünknek az utolsó évtizedben
történt rohamos fejlődésével. A népiskolai oktatás nemzeti jelentő-
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ségének elismerése jelentékenyen fokozza az iránta támasztott igényeket,
a mivel lépést kell tartani a tanítók sza k képzettségének ; sőt tekintve,
hogyanépiskolai ügy jelentőségének uövekvésével a tanítónak a tár-
sadalmi életben elfoglalt helyzete is javul, a tanítói á 1t a lá nos műveltség
iránt is mindinkább magasabb igények támadnak. A nehézség tehát, a
melylyel tantervünk készítése alkalmával meg kelle küzdenünk, abban áll,
hogy mint eddig is, a tanítóképző, ha nem is oly irányú, de oly magas fokú álo
talános műveltséget nyujtson négy év alatt, mint a középiskola négy felső
osztálya s a mellett a kellő fokú szakképzettséget is megadja. Ezen ket-
tős feladatnak a tanítóképző szűk keretébe való összeszorítása elkerülhe-
tetlenné teszi a tananyag bizonyos zsufoltságát. javaslatunkban töre-
kedtünk a zsufoltságon a tantárgyak számának lehető korlátozása által
segíteni, ennek ellenére is a kiképzés szinvonalának általános emelése,
az észlelt legfőbb hiányok megszüntetése szükségképpen megszaporította
a tanítóképzői teendők számát.

De még- egy másik körülménynyel is számot kelle vetnünk tan-
tervünk készítésénél. A tanítót ugyanis egyfelől az állásaból kifolyó
feladatok. másfelől anyagi viszonyai bizonyos mell é k fog 1aik oz á-
so k végzésére kényszerítik. A néptanírótól, mint a közmüvelődés mun-
kásától, megkívánják, hogyanépiskolai teendők elvég z ésén kivül hely-
sége anyagi és szellemi jólétének előmozdítója, lankadatlan buzgalmú
munkása legyen. Szerveznie kell népkönyvtárakat, a felnőttek oktatását,
dalos köröket, tanítani kell a népet észszerü gazdálkodásra, g'yümölcsé-
szetre, méhészetre, selyemtenyésztésre, házi iparra és tüzoltásra. A ta-
nítót ezen k ívűl a mindennapi megélhetés és, mivel fizetése nem áll
arányban társadalmi állásával és igényeivel, mellékfoglalkozások űzésére
utalja. Kántori hivatalt visel, gazdálkodik, kertészkedik, ipariskolában
tanít, leczkeórákat ad, másol stb. stb. '

Mi a' mellékes teendők és foglalkozások egy részét nem tartjuk
jogosuiraknak I I a tanítój hivatalhoz illőknek, s általában kívánjuk ezek
számának apaszt ását, valamint a tanítók anyagi helyzetének javítását,
hogy sem esetleg a közérdekü mnnkákkal való elhalmozás által, sem
főleg nélkülözhetetlen életszükségleteiknek megkeresésévei idejüket szét
ne forgácsolják, hanem egészen hivataluknak élhessenek. Mindazáltal
vannak emellékfoglalkozások között a tanítói hivatásból ki folyók és a
mai kedvezőtlen viszonyok által indokoltak is; ezért, ha az elterjedt
nézetekkel s a tényleges viszonyokkal ellenkezésbe nem akartunk jönni,
tanítóképző tantervünk készítésénél a legindokoltabb mellékfoglalko-
zasokra tekintettel kelle lennünk. Ilyenek, a melyek a tanító társadalmi
állását, befolyását, anyagi jólétét mozdítják elő. E czélból vettük fel
tantervünkbe az egyházi zenét, s részben a hangszerek tanítását, a
mezei munkákat, méhészetet, selyemtenyésztést, szőlőmüvelést, házi ipart,
díszírást, a melyek, ha a tanító pusztán a népiskolai teendőkre volna elő-
készítendő, vagy 'egészen elhagyhatók, vagy legalább kisebb terjede-
lemre volnának szoríthatók.

4
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Kegyelmes Urunk l

Ezekben bátorkodtunk javaslatainkat a tanítóképző-intézeti tanterv
módosítására vonatkozólag előadni. Első és jelen emlékiratunkbanRQPONMLKJIHGFEDCBAk ifej-
tettük azon okokat, a melyek a tanterv módosítását szükségessé tették;
az elveket, a melyek a munkálat irányát megszabták, és a melyeket a
tananyag általános felosztásánál szem előtt tartottunk s a részletezés-
nél is követni fogunk; a nehézségek et, a melyekkel meg kelle küzde-
nünk; a jelenlegi rendszer hibáit, a melyeken javasiatunk megvalósítása

. részben javítani fog.
Egész munkálatunkban egy főczél lebegett szemünk előtt: eme 1ni

a tan í tói á 1 tal á nos é s sza k m ű vel t s é V,e t. Ennek érdekében
indítottuk saját körünkben a mozgalmat, ennek szolgálatában állott
munkálatunk minden mozzanata s ezt kívánjuk elómozdítani munkánk
folytatásával és befejezésével. Ezt a ezélt fogjuk általában szolgálni minden
erőnkkel, lelkesedve és szünetlenül.

Legyen szabad azon ban azon nézetünket nyilvánítani, hogy min-
den a tanítói műveltség fokozására irányuló törekvésnek, így a mi ja-
vaslataink esetleges megvalósításának is csak akkor lesz haszna, h a a
n é p t a n í t ó k fi z et é s e arányosítta tik kép z e tr s ég ü k szin vonal á-
val. A legnagyobb értelmi és erkölcsi erőt is megbénít ja az anyagi
gondokkal való küzködés. lntelligentia és az anyagi viszonyok közötti
aránytalanság elégedetlenséget szül és a munka sikerét kétségessé teszi.
Orömmel üdvözöljük Nagyméltoságodnak a tanítók anyagi viszonyainak
javítására irányuló törekvéseit és melegen óhajt juk, hogy Nagyméltó-
ságod ama nagy munkát, a melynek a mult évben a tanítói fizetések
ügyében a képviselőházhoz benyujtott törvényjavaslat, hiszszük, csak
kezdetét jelenti, vagyis a tanítók fizetésének állásukhoz mért javítását
mielőbb befejezhesse. Kimondhatatlan áldás lesz ez hazánk kulturális
előhaladására, tanítóinkba lelkesedést, munkakedvet fog önteni, nép-
iskolai oktatásunkat felvirágoztatni, s tanítóképzőinket is meg fogja
azon béklyótói szabadítani, a mely szabad fejlődésüket leginkább gátolja
s a mely a tanítóképző-intézetek minden reformja elé alig leküzdhető
akadályokat gördít. .

A midőn munkálatunkat Nagyméltóságodnak magas színe elé ter-
jesztjük, alázattal kérjük, méltóztasék nagybeesü figyelmére méltatni,"
s a mennyiben javaslataink Nagyméltóságod magas tetszésével, bölcs be-
látásával találkoznak, kegyeskedjék azokat az általunk javasolt módon
megvalósulásra segíteni.

Budapesten. 1892. október 8-án,

A Tanítóképző-Intézeti Tanárok Országos Eg yesületének
választmánya nevében alázatos szolgai:HGFEDCBA
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Na g y Lá szló ,
főtitkár.


