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TAN í T Ó KÉP Z É S.

A t a n í t ó k é p z ö k t a n t e r v e és a n ö v e n d é k e k n e v e l é s e .

EqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAczím alatt a «Revue pédagogique» mult é. augusztus havi számában
D ev ina t E. tanítóképző-intézeti igazgató tollából figyelemre méltó
czikk jelent meg, melynek reprodukálás ával ép azon időben, midőn
magunk is azon fáradozunk, hogy hazai tanítóképzőink tantervét egy
lépéssel tovább fejleszszük. nem vélünk. felesleges munkát végezni. A
czikk méltán megérdemelné ugyan, hogy egész terjedelmében átültettes-
sék, de tekintettel lapunknak szűk terére, meg fogják nekem kartársaim
bocsátani, ha a czikknek gondolatmenetét követve, inkább csak kivonatát
fogom adni.

cA franczia tanítóképzők tizenkét év óta kiváló haladást tettek.
Szívesen összehasonJítanók annak épületeit, tantervét, szabadelvű fegyelmi
rendszerét a régiekkel, hogy hálánkat a jótékony átalakulás munkásai
iránt lerójuk. De ez most nem czélunk. A jó mellett van rossz is, a
munkából még számunkra is maradt fenn. A hiányt kívánom felmutatni
s megkísérleni annak orvosságát megjelölni.s

I.

«Nem élhetünk a képző növendékek között úgy, hogy észre ne
vegyük, hogy egyben, melyre nézve iskolai életük felette meg van
zavarva, hiányt szenvednek. Ez a drága valami, mely nélkül semmi hala-
dás sem lehető, az idő, Reggel aggodalommal kelnek, hogy napi mun-
káikat idejében nem adhatták be, este tépelődve alusznak el, hogy azt
nem fejezhették be. Beszélhetsz nekik kísérletről, türelmes megfigyelés-
ről : meghallgatnak, értenek, de csak azt mondhatják: e.Hisz ez mind
igen szép, de nincs időnk 1~ Átlag naponként tizenkét órát dolgoznak,
mely a növés szakában felette sok; de azért dolgoznak, ha egészségük
rovására is, mert tudják, hogy jövőjük attól függ.

Leginkább azon aránytalanság bántja őket, mely napi munkájuk
és a számukra engedett idő közt van. Az osztályban elméjük az uj
igazságok halmazan csak átsuhan, de azokon meg nern . állapodhatik.
Igyami képzőnövendékeink túl van nak te ih e l ve, ha nem is rnun-
kájuk ' tartalma és nehézsége által, de legalább azon felette sietés által,
a melylyel elvégzését tőlük. követeljük,
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Világít suk meg a tul ter hel tet é s feltűnöbb hatásait. Mi a
növendékek egészségét, mint sokan, veszélyeztetve nem látjuk. Sokkal
inkább utalhatunk bizonyos bajokra, melyek magukba véve jelentőség
nélküliek, mégis az értelemre káros visszahatást gyakorolnak: ilyen az
idegek es az agy hosszas felszultségben tartása, mely az elme rugékony-
ságát támadja meg. A növendékek figyelme oly gyorsan surran el ezer-
féle különfaju tárgy fölött, hogy emJékezetüknek elkerülhetlenül meg kell
gyengülniök. Általában az emlékezet csak ismétlés által szerezhető meg és
hogy az könnyen és pontosan álljon elő, a fogalmak során jól kell azt
elhelyezni. Ezen föltételeknek csak akkor teszünk eleget, ha az elme
megállhat, megfigyelhet. Erre a képzőben nincs idő. Innen sok növen-

. dék feltalálásában a keserves lassúság, a .szóhiány. Más oldalról a taní-
tás felszínen járó; a tanítónak vagy vezérkönyvnek semmi bizonyítása.
komoly ellen őrzés alá nem vethető és miután a növendék a részleteket
kellőkép nem figyelheti meg, az egészről csak tétova határozatlan képet
nyer. Ez azonban még csak félbaj volna; a nagyobb baj az, hogy ami
csekélyet a növendék az egyes dolgokról tud, azt a lényegnek veszi;
ezen felületes irányzatot önkénytelenűl átviszi az emberek és tárgyak
méltatására. Szánakozással kell hallanunk véleménynyilvánításokat tár-
sadalmi, politikai és vallásos tények fölött, melyekre nézve nincs előttük
semmi titok. Tudjuk, hogy az ifjuság természeténél fogva önhitt, de ez
nem bizonyít semmit; mert, ha az baj, küzdeni kell ellene, a mai tanító-
képző pedig kedvez annak. Azonkívül a mi tanítóinkat szőrszálhasoga-
tással és tudatlanság gal vádolják. A képzőnövendéknek teszünk tehát
jó szolgálatot, ha tudásának szűk határait és bizonytalanságát megmutat-
juk ; ez által az a megfontolásban és így tekintélyben is nyerne: nem
számítván, hogy ezen jó tulajdonságot a nép gyermekeire is átszármaz-
tatná.

A tanításban való sietés ép oly veszedelmes a képzőnövendék
erkölcsi nevelése, mint értelmi képzése szempontjából. Az önjavítás és
tökéletesítés végett elsőben is, az önismeret szükséges; az önismeretre
pedig a magábaszállás vezet. Es vajjon vari-e erre idejük? Tartózkodás
nélkül állíthatjuk, hogy hibáik leküzdésére komolyan soha sem gondolnak.
Némi időt kellene nekik az önmagábaszállásra engedni.

Mily hasznos lenne az erkölcstani leczkékre több időt engedni!
Különösen itt kellene időzni és engedni a perezeket egyszerű beszélgetések-
kel elmulni l Oly sok mondani való van e tantárgy alkalmából, de a
tantárgyon kívül. A kötelességek egymásutánját, alapját világosan 'meg-
magyarázni, kétségkívül igen szép, de többet is lehet tenni. Kikérdez-
hetjük a növendék gyengéit, vallomásra, az eszmény es saját állapota
közötti összehasonlításra indíthat juk ... Mégis nincs igazam, állítván:
indíthat juk. Inkább: tehetnők, ha időnk volna.

Azonban még rosszabbul állunk a szorosabb értelemben vett szak-
szerű neveléssel. A tanítóképző mindenek előtt szakiskola, melynek
nem feladata, mint a lyceumoknak (gimnáziumoknak) érdeknélküli
műveltséget nyujtani. A képzőnövendék. mint neve is mutatja, oly növendék,
a ki tanító akar lenni. Egyidőben diák és tanítónövendék és nála a
tanulónak a tanító növendéket kell szolgálnia. Végeredményben azt



kívánjuk tőle, hogy a tanít6nak szükséges képességeket megszerezze.
Ugy látszik, hogy a tanít6képző nagyon is elhanyagolja a tanít6-
növendékséget és föladatát kellő m6don nem. teljesíti. Kétségkívül a
képzőnövendék sok szakjára szükséges tulajdonságot visz ki az életbe:
mint j6akarat, tevékenységi hajlam, rendszeretet, jó magaviseletet ; de
vannak tulajdonságok, melyek bár nélkülözhetetlenek, mégis az iskolában
.nem sajátíttatnak el, vagy csak tökéletlenül. .

Előbb jeleztük az elme azon szép oldalát, mely az emberekről és
dolgokról való megfontolt ítélkezésben nyilvánul; fel kell ezután az
ism ere tek biz tos' s á gát említenünk. A képzőnövendék nemcsak
azért tanul, hogy tud jan, hanem, hogy tan í t s o n is. Azon igazságokat,
mely eket ma nyer, holnap már másokkal kell közölnie. Olyat pedig, amit
magunk is csak félig tudunk, világosan kifejteni lehetetlen; a társalgásramlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
-ez tán elég, de nem a tanításra. A lyceumot végzett s érettségi vizsgát tett
(bachelier) a nyert oktatásnak csak homályos és hézagos emlékét tartja
meg. De van-e egyébre szüksége? Megtart annyi értelmi műveltséget,
,hogy egyhez-máshoz az életben hozzászóljon ; ha szakpályája követeli,
meg fogja a dolog mélyére ható ismereteket szerezni, ha a Iyceu nból
kilépett. Egészen másként áll a dolog a képzőnövendékkel. Alig lépett
ez ki a tanítóképzőből, midőn magának is közölni kell azon ismeretek
·egy részét, melyet szerzett. Az iskolában nem elég csak beszélgetni;
minden tárgy fölött határozott, tétovázás nélküli ítéletet kell mondani,
mely csak biztos és hatásózott ismeretek mellett lehetséges. Ezért kell,
.hogy a képző növendék, a holnap tanítója, az ismeretek országát - bár-
mily kis kiterjedésű legyen is az - tökéletes és szerves eszmekörrel
sietés nélkül,meggondolva haladja áto Fájdalom, a tanítóképző ezt nem
.engedi meg.

Igaz, hogy vannak, kik azon követeléssel állnak elő, hogya gyakor-
latban lévő tanító is, mint a tanár készüljön elő, felületes és zavart
'ismereteit pótolja és rendezze, de előttünk ezen érvnek nincs értéke. Hogy
egy lyceumi vagy képzőtanár olyat is tanuljon még, amit soha sem
tudott, ez lehetséges. De gondolhatunk-e erre egy tanítónál, a ki hat
6ráig van az iskolában, ki midőn este hazatér, teljesen ki van fáradva
-és minden komolyabb munkára képtelen, kinek még ezután el kell
mennie a községi előljáróhoz, . másoldalr61 munkát kell javítania, a jövő
napra, a három csoport együtt tanítására tervet készítenic ? Vajjon
marad-e ideje a tanulásra, önszemléletre stb? Legyünk tisztában azzal,
hogy a mely tanít6 működésének kezdetén tudatlan, ilyen marad pályája
végeig. Ime, az az oka. a miért mi sajnáljuk hogy képzőink növendékeik-
'nek nem engednek szélesebb körű, de jobban rendezett, igazán elsajátí-
.tott és teljesen biztos ismeretet szerezni.

A tudás azonban még nem elégséges, a szakszerű minősítéshez
.a szó bős é g ép oly szükséges. Ugyanis a növendék, midőn a képzőbe
r6 évvel belép, talán egy romlott tájszólást beszél, rosszul, tétovázva ol-
vas. Vajjon a tanítóképző kigy.ógyítja-e? Éppen nem. A. növendék
-tanulás közben nem beszél, az osztályban hallgat; csakis a gyakorló-
.iskolában képezheti magát igazán a beszédben; azonban itt évharrnadon-
.ként legfeljebb egyszer kerül rá a sor, ez igen kevés; még ekkor is a

6*



r~nd fenntartása gátolja abban, hogy nyelve fölött is uralkodjék. Hogy
sok tanítónak, kinek különben ismeretköre kifogástalan, tanítása száraz,
rideg, életnélküli, ennek oka a rendkivüli szósiegénység. Ennek ugyan
részben maguk is okai, de nem külömben a tanítóképzők, mely számukra
időt és alkalmat nem nyujtott a beszélőképesség gyakorlására.

V égre a képzőnövendéknek azon képességét is magával kellene az,
életbe .vinnie, hogya szerzett ismeretek közűl tudja a gyermeki érzelem-
nek megfelelőket kmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi v á 1a ~z t a n.i nem külömben a közlés legkönnyebb
és kellemesebb módját eltalálni. Tagadhatatlan, hogyakiválasztásnak
ezen becses képességet és az igazság közlés ének ezen művészetét egy
kiművelt értelem hosszas fáradsággal, magától, és segítség nélkül is, meg-
szerezheti. De a szorgalom és kitartásnak mily erejével 1 Es a valóság--
ban e pontot illetőleg, húsz évi gyakorlat után is, hány tanító marad:
kezdő! Némelyek tapintatlanok lévén, elvesztik a talajt egy bő és magas'
fokon álló anyagban; mások határtalan félelmükben, minden kiterjedés
és értéknélküli körben zárkóznak el s növendékeiket boszantó tudatlan-
ságban hagyják; ismét mások a szükséges ismereteket elhanyagolják és-
a fölösleges részleteknél időznek. Talán ez a leggyakoribb.

Valóban, ha a tanítóképzők azt nyujtanák, a mit 'tőlük várunk, a
képzőnövendékeknek a három diák és tanítónövendék évnek eltelte'
után ily nagy hibáktói meg kellene szabadulniok. De vajjon megszaba-
dulnak-e ? Ki meri ezt állítani ?

Ezen bírálatnak eredménye pedig az, hogyaképzőnövendékek
napi feladata igen' súlyos a munkára szeritelt órákhoz képest. Minek
következtében értelmük gyakran veszít rugalmasságából készültségük felü-
letes és bizonytalan marad, itéletük restté, könnyelművé és vakmerővé
válik, erkölcsi műveltségük befejezetlen marad. A mi szakszerű kiművel-,
terésüket illeti, úgy az igen el van hanyagolva : rosszúl ' tudják a mit
tanítaniok kell, nem képesek ismereteiket sem központosítani, sem a
jó módszereket czélszerűen alkalmazni, sem könnyűséggel és világosan
magyarázni. E szerint a jelenlegi tanítóképző még nem éri el czéljat.,
mely az, hogy a társadalomnak jő tanítókat szolgáltasson.

II.

'Felfedezvén a betegséget, utalunk annak orvosszerére. Ez pedig"
az idő nyerése, vagyis határozottabban kifejezve,a növendékek feladata
és munkára szánt órái között az egyensúlynak helyreállítása. Lényeges,
hogy ne fordíttassék kizárólagosan minden percz a tanterv össze-gező tanul-
manyára és, hogy maradjon abból a tanulóknak az okok ismeretében
a megfigyelésre, az ellenőrzésre, az elmélkedésre, a megítélésre, nemkülöm-
ben a gyakorlati kiképzésre. E nélkül a dolgok jobbra-fordulása nem
lehetséges.

E czél háromféle módon volna elérhető. Először alaposabb előké-
szültséget kívánhatnánk a tanitóképzőbe lépő növendéktói. E mód nem
ajánlható, mert még a jelenlegi feltételek rnellett is gondot ád a tanító-
képzök benépesítése. Másodszor felemelhetnők a tanítás idejét '3 -röl
négy évre. Ezen eljárás szomszédainknál kipróbáltatván, bennünket nem.



'igen kecsegtet. Egy utolsó mód van hátra és ez abban áll, hogy a
képzőnövendéktől ugyanannyi 6rai munkát követelünk, de fogyasztjuk
feladataiknak terjedelmét. Szerintünk ezen megoldás egyedül elfogadható.
Nem arról van szó, hogyatantervet változtassuk. Vegyük: azt úgy, a
rnint van; különben is az nem a tananyag terjedelmét, hanem csak
tárgyát jelöli meg és a kivitelt a tanító tapintatára bizza. Nem a tan-
terv. van túlhalmozva. mi szélesítettük azt ki. Küszöbőljük ki bátran
a nehezítő részleteket. Bárkinek, a ki elmélkedik fölötte, be kelJ vallania,
hogy mi .kisebb-nagyobb mértékben az iskolai könyveknek rabszolgái
vagyunk. Nem azt akarom ez által mondani, hogy azok rosszul vannak
szerkesztve. Az illető írók teljesen 'uralták tárgyukat, de nem a képző-
intézeti oktatás fokához mérték, Megfelelhetnek azok a lyceumokban,
ae nem a tanítóképzőkben. Nagyon értem én a tanárok buzgóságát, hogy
tantárgyukból semmi lényegest kihagyni nem akarnak, sőt némelyek,
mintegy minden ismeretüket közölni akarván, még a vezér könyv keretén
is túi mennek; de a tanítóképző-oktatás szempontjáből, hol, jól felvéve a
dolgot, az ismeret-közlésre csak két év marad, mert a harmadik a
gyakorlati kiképzésre. fordítandó, egyátalán nem helyeselhetem.

Vizsgáljuk csak a dolgot. Sok igen mívelt ember nem tudja ezen szük-
ségesnek állított részleteket .. Hány történelmi szaktanár felelne meg a
természettudományi szakból tett kérdésekre? Ha a jelen tanmenetet
negyed, sőt harmadrészére szorítod, a megmaradó rész még mindig sokkal
meghal adná, a minthogy illik is, azt, a mi az elemi iskolában taníttatik.
Kimerítők úgy sem lehetünk, mert az általunk alkalmazott vezérkönyv
a tudománynak ugyis csak kivonata, annak minden egyes fejezete fölött
kötetek irattak. Hogy valamely részlet kíhagyassék vagy megtartassék-e,
erre nézve szerintem nem az az irányadó, hogy vajjon az hasznos vagy
érdekes-e, hanem az, hogy szükséges-e. Kár, hogy mindent nem tehetünk;
de hát ha nincs idő. Világosítsuk meg a 'dolgot példákkal.

Nyissunk ki egy történelmi vezérkönyvet, olyat, mely ~ tanító-
képzőkben leginkább el van terjedve és olvassuk el a spanyol örökö-
södési háborút XIV. Lajos alatt. Harminczöt jól megszámlált név fordúl
ott elő. Tagadhatatlan, hogy ezen hosszú és véres tragédiában sokan
szerepeltek, de azok egy része csak feltűnt és azonnal homályba veszett,
más része rövid időre vezérszerepet játszott ugyan, de nagyon ügyet-
lenül; csakis néhány marad olyan, a ki kezdettől a végig vezérszerepet
vitt és csodálatunkra méltő. Nem volna-e indokolt az első, sőt másod-

. sorban említetteket is kihagyni? Ugyan ezen megjegyzést tehetjük az
ütközetek és azok eredménye alkalmából, melyeknek elbeszélése szükség-
telen, babár nem érdeknélküli is. A lelket mí sem emeli inkább, mintha
azt a nagy szellemekkel hozzuk érintkezésbe, nyilvánuljon az bármely
téren. Hanem aztán annál meg kelJ allapodni.

1888 februárban Párison átutazván, jelen voltam a Sorbonne-ban
egy történelmi előadáson. Az előadó széket Rambaud A. foglalta el.
Tárgya volt: A fra n c z i á kIr. dmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi á ban a XVIII-i k sz á za d ban.
Fölösleges említenem, hogy a kérdés mesterileg tárgyaltatott ; egy teljes
óráig el voltunk bájolva. A véletlenség úgy akarta, hogy ezen időben,
jelenlétünkben ugyanezen kérdés a harmadéves képzőnövendékek előtt
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tárgyaltatott ; és hihetetlen, de úgy van, a képzőoktatás sokkal jobban
meg volt terhelve, mint a Sorbonne előadása.
- Egyébként nem kívánjuk, hogy a mi szándékunk bárkit is tévedésbe
ejtsen. Tudjuk mi a kis események fontosságát, úgy a történelemben,

"mint másutt méltányolni.
A tanítóképző minden tárgyában tehetünk oly rövidítéseket, mint

a történelemben. Álljunk meg egy pillanatra a franczia irodalom törté-
neténél, A képzőnövendékek nem fogják sem a középkor, sem a Renais-
sance műveit olvásni: tehát miért időznénk a krónikások, a troubadourok,
sőt még Villon, Marot, Ronsard és Pleiade-nál? A kezdetről egy álta-
lános kép, megfelelő olvasmányok keretében: ime ez, a mi megfelelne és
két-három óra tárgyát képezné. Az első költőinket és prőza-Iróinkat,
mint Racine, Corneille, Boileau, Moliere stb. kell megtartanunk. Az élet-
rajzoknak három negyedrészét itt is jobb elhallgatni, elég abből a jel-
lemző vonásokat megtartani. Voltaire-rél akarsz tanítani? Nem szükség"
minden lépését felsorolnod, sem minden munkáját felemlítened, elég, ha
bebizonyítod, mily nagy író volt és mekkora volt befolyása korara ;
feltűnteted jó és rossz oldalait, azt, mit ellenségei tőle 'rossz néve!"!:
vesznek.

Igy járván el, érezhetőleg megkönnyítjük az irodalom tanfolyamát
a nélkül. hogy annak legparányibb nevelő értékű részét elvennők. A
növendék nem tanulhat mindent, mert nincs ideje. Az irodalmi tanterv
igen sok munkát ölel fel; azok száma felére volna szállítandó. Az így
kiválasztott darabok kellő számú olvasmány kíséretében tárgyaltatván,
sem a tanárnak, sem a növendéknek nem kellene félniök, hogy kárt
szenvednek; mert egy·egy olvasmánynal nyugodtan megállapodhatnának
és fölötte elmélkedhetnének.

Szabad legyen hasonló értelemben a természettudományokra nézve
is nyilatkozni. Mint egyebet, úgy ezt is szerfelett kiszélesítették. Egy
vezérkönyvben a hanglépcső jegyeinek megfelelő rezgési viszonyszámok
soroltatnak fel. Mi szükség van ezen törtekre? Kecsegtethetjük-e ma-
gunkat azzal, hogy azokat a növendékek meg is tartják?

A villamos áramról tanító rész annyira részletezö, hogy még
Grothus elmélete is fel van véve. Nem volna-e elégséges a villamfolyam
eredetének .fogalma, eredete, főbb hatásai nak felvétele?

Hasonló részletességeket találunk a vegy tan, növénytan, állattan
tankönyveiben. '

Az ilyen tanítás nem ejthető nagyszámú tudományos műszó nélkül
meg, melyeknek megtartása igen nehéz. Külömben is minden osztályozás,
a mennyiben nagyon részletező, nehezen marad meg az elmében.
Midőn növendékcink 'az osztályok, családok, rendek, nemek és fajok,
az uj szók nagy számával. emlékezetükben való megtartásával kifárasz-
tatnak, vajjon egy hő mulva mit tartanak meg? Nem többet érne-e
ezen tudós és száraz osztályzást néhány közönséges typus concrét és
vonzóbb tárgyalás ával helyettesíteni? A tanítás ígyelemiebb lenne.
A példákat még szaporíthatnók, de már legyen szabad a felhozottakból
azon következtetést kivonni, hogyaleírt módon vélnők mi a tanterv
kifejtését negyed vagy harroadrészre szorítani a nélkűl, hogy az által



a tantárgyak nevelő értékét kissebbítenők. Ime így találnők meg a
ma hiányzó időt. Még egy utolsó komoly ellenvetésre kell megfe-

.lelnünk.

cÖn, mondják nekünk, elfelejt egy dolgot, a felső-népiskolai képe-
sítést. Nem gondolja ö n, hogy már azzal is kell előre foglalkozni P»
Válaszolhatnók, hogy nem szabad a vizsgáknak nagyobb jelentőséget
tulajdonítani, mint a mennyit érdemelnek: szomorú volna tanügyünk
benső értékét és irányát egy bizottság követelményeinek alárendelni; de
valószínű, hogy a vizsgálók csakhamar egy véleményre jutnának velünk,
ha fáradságot vennénk, őket tanmenetünk terjedelme iránt komolyan
tájékoztatni. V égre, ha szükség volna rá, fenmaradna az ujabb minisz-
teri utasításokhoz való folyamodás. De a kezdeményezés ránk vár, rni-
után mi vagyunk első sorban érdekelve.

Ezen tanulmány elején megjelöltük az idő hiányának káros követ-
kezményeit a képzőnövendékek nevelésében. Azután utaltunk azon
módra, a mely a hiányzó idő megnyerésére kinálkozik. Lássuk miként
volna ezen idő leghelyesebben felhasználandó?

Először is a tanár az osztályban, a növendék a tanulás közben
kevésbé gyorsan surrarina át a tárgyakon. A szerzett ismeretek a kisebb
terjedelem helyett pontosságban, biztonságban és maradandóságban
nyernének. A növendék nem lenne többé tulhalmozva a gyors és pihe-
nés nélküli tanítás által: rendesebb és kevésbé izgatott tevékenységbe
mélyedne és értelme bölcs mérséklettel nyilnék fel. Ekkor a gyors és
vakmerő megítélés, a dogmatikus és sértő vélemények kikerülésének
szükségessége világossá lenne előtte. Lenne ideje, hogy magára is gyors
tekintetet vessen, hogy elmélkedjék hibái és azok gyógyítási eszközei
fölött. Kevésbé hanyagolná el, a mint azt most teszi.sajat nevelésének leg-
főbb munkáját azaz erkölcsi tökéletesítését. Végül komolyan foglalkoz-
hatnék saját szakszerű kiképzésével. Gyako·rolná a beszédet az osztály-
ban és nem elégednék meg azzal, hogy, leczkéjét elméjében (beszéd
nélkül) tanulja meg és nézze át: elmondaná a tanítás előtt társának.
Mert igaza van a példabeszédnek, hogy ca kovács kalapácsolással
válikmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAazzá» - Más oldalról a tanárnak volna ideje megállapodni, leg-
alább minden két hétben egyszer. Ezen megállapodás alkalmával meg-
jelölhetné tantárgyának azon elemeit, melyek a gyermekeknek valók
lesznek; a természettudományi szakban a tanárnak alkalma volna a
kísérleti taneszközök készítéséről és használatáról szólni. Megjegyzendő
azonban, hogy e munka csak előkészítő lenne. Midőn a képzőnövendék
állomást nyer, tanulmányozhatja a rá bízott gyermekek szükségleteit
és hajlamait és csakis ezen tanulmány által lesz képessé megállapodásra
jutni az iránt, a mit neki tanítania kell. Ha azonban az előkészítés a
képzőben megejtetik, válik rendkívül könnyűvé a második. Ily módon
a szakszerű nevelés a tanítóképzőben elfoglalja azon igen fontos helyet,
melyet megérdemel. A gyakorlati neveléstan nemcsak a gyakorló-iskolá-
ban, a heti értekezletek alkalmával, nemkülönben az igazgatá külön
tanóráin, hanem minden tanár által taníttatnék.

Összefoglalva az egészet, a képző növendék oly becses képességeket
szerezne, melyek nélkül valójában nem tanító, és a melyek igen szeren-
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esésen egészítenék ki azon már is jelentékeny szerzeményt, melyet
napjainkban visz magaval a tanítóképzőből s .mlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

** *
Ime ezekben kivántam tőlem telhető rövidséggel adni egy franezia

kartárs minden bizonynyal nagyon figyelemreméltó fejtegetéseit. Hogy
e fejtegetésnek minden egyes részlete a mi viszonyainknak nem felel
meg, az nagyon természetes; mert ha egyebet nem tekintünk is, mint
azt, hogy a franczia tanítóképzők csak három évfolyamúak, már ez
magában jelentékeny.

Mindez azonban nem zárja ki, hogy a dolgozatban magunkra
nézve is sok tanuságosat ne látnék. Föltétlenül helyeselnem kell D.
E-nek azon intentióját, melylyel az órák leszállíttatása érdekében tör
lándzsát. Ránk nézve e momentumot ép most kétszeresen fontosnak
vélem; mert mi éppen most vagyunk egy uj tanterv kiadatásának elő-
estéjén. A leghatározottabban el kell ítéln em tanterv-javaslatunk túl-
halmozott órabeosztását. Nekem úgy. tetszik, hogy az órabeosztásnál
az egyes szaktanárok túlságos mértékben dominálták a tért; ha az
változatlanul elfogadta tik, valószínűleg kapnak növendékei nk a részletek-
ből többet, a lényegből kevesebbet. Mindezt jó lesz még az utolsó órában
megfontolnunk.

A ~i író dolgozatának második részét illeti, azt nem találom tel-
jesnek. O ugyanis az állapotok javítására csak három módot lát; én
látok még egy negyediket is. Es ez szerintem minden módnál hatható-
sabb volna. Ez pedig az: j a v í t suk a tan í tói a 110m á sok a t.
Adjunk csak a tanítónak nyolczáz frt fizetést, - majd
meglátjuk, mennyien fognak tódulni a tanítói pályára, ha a képző-intézeti
tanfolyam nem négy, de hat év lesz; még akkor is, ha a növendéknek
saját költségén kell tanulnia. Én más expedienst sem nálunk, sem
másutt a tanügyi mizériák orvoslására nem tudok.

A mi a népiskola tananyagának az ismétlesek alkalmával való
megjelölését illeti, ennél én sokkal czélravesetöbbnek találnám azon el-
járást, melyet e lapok hasábjain volt már egyszer módom kartársaim
szíves figyelmébe ajánlani. Es ez az: osztassék minden egyes tantárgy
anyaga két konczentrikus körre. Az első körben taníttassék kízarólag
a népiskola tananyaga ; a' másodikban ugyanezen anyag, a tudomány
állásának megfelelőleg, a lehetőség határai között bővíttessék. Ily módon
sokkal inkább megfogunk az általános műveltség és szakképzés kettős
követelményének felelni.qponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBASomogyi G éza .

AZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAl é l e k t a n t a n í t á s a a tanitókőpső-íntésetben.'

A lélektani oktatásnak a tanítóképző-intézetben az a feladata, hogy
megismertesse a lelki életet a maga konkrét jelenségeiben akként, hogy
az így szerzett belátás gyakorlatilag a nevelésre alkalmazható legyen.

1 Dr . Ká rmá n Mór előadása a Tanítóképző-Intézeti Tanárok Orsz, Egyesülete
választmányának febr. 23-iki ülésén (jegyzetek szerint). Szerk,



E feladatát csak úgy teljesítheti; ha a czél, a miért tanítjuk, világosan
felismerhető és azért a lélektan tananyaga nem lehet más, mint a nevelés
feladataihoz fűződő szükséges lélektani elemzés.

Csakis így érezheti növendékünk folyton, hogy csak oly lélektani
ismereteket nyujtnak, a melyekre neki, mint leendő tanítónak, szük-
sége van.

Engedjek meg, hogy röviden ráutaljak a külömbségre a tudomá-
nyos, theoretikus lélektan és a között, melyet a tanítóképző ben taníta-
nunk kell. A pshychologust leginkább a lelki élet egyszerű elemei érdeklik,
mert a bonyodalmas lelki jelenségeket, a lelki élet egyszerű elemeire
akarja visszavezetni, hogy így a lelki életben nyilvánuló törvényességet
kimutathassa. A tanítot ellenkezőleg éppen a lelki élet bonyolultabb,
konkrét jelenségei érdeklik, azok, melyeket a mai phsychologia még nem
tud kellően felvilágosítani.mlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA tanító, ha nem is tudja felismerni e bonyo-
dalrnash 1elki jelenségek törvényszerűségét, mégis bizonyos psychologiai
tapasztalatokkal és tapintattal készül el nevelői munkásságára. E tapasz-
talatot és tapintatot kell megadni növendékeinknek.

Ki kell tehát indulnunk a nevelés feladatából és ehhez fűződjenek
megjegyzései nk a lelki élet ismeretének fontosságáról. De nem szahad
a nevelés feladatát egészen általános, inkább az egész emberiség felada-
tát felölelő formulába foglalnunk. Akár azt mondjuk, hogy a nevelés
feladata az erkölcsösség vagy az Istenhez való felemelkedés, mind e
formulákban van igazság; mert az' embernek, mint erkölcsi lénynek,
feladatát tüntetik fel. De az emberiség e végső czélja ép ugy függ a
neveléstől, mint a nevelés utáni időktől is, és nem határozza meg
pontosan és részletes en magának a nevelői munkásságnak egyes teendőit.

B ain, mint nagyon logikus és praktikus fő, érezte ez általános
formulázás hiányos voltát és ezzel szemben a nevelés tudományának
egy nagyon is gyakorlati czélt tűz ki: n y uj tsa az isk o 1 ame s t e r-
nek a t ee n d ő i elv é g z é s ére s z ü k ség e s e'I m éle tet. E
meghatározás ugyan nagyon szűkkörű, de ilyen forma gyakorlati forrnu-
Iázásra van nekünk is szükségünk,

Minden gyakorlati tudomány tényleg létező szükségletek kielégité-
sével foglalkozik. Nekünk is abból kell kiindulnunk, minő szükségleteket
akar a nevelés kielégíteni. Melyek tehát azon szükségletek, melyek a
a nevelésre kényszerítenek?

1. Az első szükséglet, mely nevelésre kényszerít, a gyermek
gyámoltalansága és elhagyottsága, mely megköveteli, hogy gondos-
kodjunk róla. Ismernünk kell a ránk bízott gyenge organismus testi és
lelki épségének feltételeit és mit tehetünk épségben tartására és tejlesz-
tésére. E feladatot ph y sik a i nevelésnek lehet elnevezni. értve azon
a testi és lelki fejlesztést, bizonyos természeti törvények szerint való
ápolást. Képzőintézeti tantervünk hibája, hogy. teljesen elválasztja a
testi élet fejlesztését a lelkitől, utóbbit a II. osztályra bízván. Ez
nem helyes, mert a testi élettel párhuzamosan a lelki élet tüneményeit
is kell tárgyalnunk, azonban az 1. fokon különösen a lelki élet azon
tényei re kell kiterjeszkednünk, melyek szorosan függnek a testi élettől.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

I I . A testi, lelki élet e fejlesztése a nevelés legelső, legprimitívebb



feladata, mely minden népnél megvolt ; de ez korántsem meríti ki a
nevelés feladatait és ma minden művelt társadalom többet tesz. A
fejlődő népéletben ujabb magasabb szükséglet is támad. Ez abból indul
ki, hogy az egyén igazi életet csakis a társadalomban élhet, a mint k~
szokták fejezni: az ember társas lény. Mindenki kívánja, hogy a gyer-
mekben ébredjenek fel azon erkölcsi tulajdonságok, hogy megszeresse a
közösséget, melybe beleszületett ; hogy annak odaadá tagjává lehes-
sen; hogya közjóért élni feladatának tekintse. Ez a nevelés e r-k ö 1c smlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi

feladata, a mely tehát kutatja, mik az erkölcsi feltételei annak, hogy
az emberből társas lény legyen.

Ill. Azonban a nevelés e két feladata sem meríti ki teljesen a
nevelés egész körét. Az a bonyodalmas nevelési szervezet, melylyel
ma minden művelt nép rendelkezhetik, belőlök nem magyarázható meg
teljesen. Rousseau a nevelésnek csak első feladatát ismerte: az egyént,
testi és lelki épségének fejlesztését (mens sana in corpore san o); Plató
a nevelésnek csak második feladatát, hogy az embert a társadalom hű
tagjává nevelje. De van egy még ezeknél is magasabb szükséglet, mely
annak felismeréséből indul ki, hogy az ember tör t éne til ény.

Minden emberi feladat megvalósítására nemzedékek folytonos egy-
értelmű munkásság ára van szükség. A nevelés n~gy feladata, hogy a
multnak. minden tanulságát szervezve átadja a jövő nemzedéknek, hogy
ez azt átvéve megfelelően folytathassa munkásságát. Ez a átvétel nem
lehet más, mint értelmi munkásság; eszköze a szó, a beszéd - az a mi
a nemzetet nemzetté teszi, a mi a történeti összetartozást, a nemzeti közös-
ségetlehetővé teszi. A nevelés efeladata az oktatás. Evégből ismernünk
kell psychologiai feltételeit annak, hogyan tud a gyermek másokat meg-
érteni, gondolataikat utána gondolni és ujakat produkálni. Látjuk tehat,
hogya nevelés hármas feladata az emberi élet szükségleteiből folyik.

. 1. Az embernek, mint egyeshek, szükségletét tartja szem előtt
a physikai nevelés.

IL Az embernek mint erkölcsi, társas lénynek szükségleteire ügyel
az erkölcsi nevelés.

Ill. Az embernek, mint történeti lénynek szükségleteit veszi szem-
ügyre az oktatás

A nevelés e hármas feladata okolja meg a nevelői munkásság sok-
oldalúságát. Ha sokan osztozkodnak a munkásságban, mint például a
szülői ház és iskola, úgy egyiknek inkább az egyik, másiknak más feladat
jut osztályrészül.

'Könnyen belátható,. hogya tanító legfontosabb feladata, hogy a
multnak hagyomanyait átadja az ifjuságnak : az oktatás; erre nézve ken
tehát legrészletesebb tájékoztatást nyujtanunk.

Ebből folyólag a psycnologiai tárgyalás menete ez lesz.
A be vezető tárgyalásban utalnunk kell a tes t i nevel é s nek

fent vázolt feladataira és meg kell magyaráznunk, hogy e feladatot nem
lehet megoldani a lelki élet ismerete nélkül.

Ehhez fűződik két általános psychologiai kérdés:
aj Ki kell mutatnunk, hogy valamint a. természeti lények vissza-

vezethetők egyszerű elemekre, a lelki élet jelenségei is egyszer:ű elemek
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törvényszerű kapcsolataiból alakulnak; egyszóval tárgyalnunk kell a lelki
élet elemeit. A lelki élet ez elemi tényei: az érz e t és annak megma-
radása mint kép ~ e t, az i n d u 1a t és annak nyilvánulása mint mo z g á s.

b) Ehhez fűződnék az eszméletesség főbb törvényeinek tárgyalása:
a f igye 1e m, em 1é kez e t (associatio), it é 1é s (apperceptio). Mitől
függ a figyelem, minő szerepe van a lelki élet elemei assocíatiójanak,
mi történik az ítélésnél?

E bevezetés után következik a lelki élet jelenségei nek rendszeres
ismertetése. Nagyon elterjedt és elfogadott nézet, hogy minden tanítás
induktiv legyen. Ez igaz a tanítás legalsó fokán, a hol arról van sző,
hogy a legelső elvont tények mint a konkrét nak ismertető jegyei szere-
peljenek. De az iskolának és különösen a szakiskolának más feladata is
vim, mint bizonyos tények felfogását eszközöini - feladata a növendé-
keket rendszeres összefüggő .gondolkodásra szoktatni. Ez csak úgy lehet,
ha mindent, a mit tanítunk. rendszeres fonal alapján adunk. A tanító-
képzőben minden tantárgynál, tehát a lélektan ban is úgy kell eljárnunk,
hogybevezetéskép megadjuk a tanulandók keretét, mintegy kitűzzük a
programmot, melyet követni akarunk s aztán a részletes tárgyalás töltse
be ezt a keretet. Ezért szükséges, hogya rends z e r e s lélektani tanítást
e keret nyujtása előzze meg. Ekként a nevelés feladataiból kiindulva a

. tárgyalás menete következő- lesz:

1. Az érzéki élet ismertetése. Érzéki életen értjük a lelki élet
azon tényeit. melyek a test közreműködésétől függnek, vagy legalább
a testi élettel szoros kapcsolatban vannak. Ide tartoznak a következő
kérdések: a) a szemlélet alakulása, hogyan tájékozódik a gyermek a
térben, hogyan fogja fel a tárgyakat, saját testét; b) hogyan. bánik el a
tárgyakkal, hogy fejlődik a testi munkásság? E kérdéseket így lehetne
összefoglalni és jellemezni: a külvilág felismerése, az ismeretek felhasz-
nálása, feldolgozása.

II. Az erkölcsi élet psychologiája. Minél részletesebb rajzot kell
adni az emberi érzelmek és indulatok gazdagságáról; azután azt a
kérdést kell felvetni, hogyan jő e változatos, gazdag érzelmi világba
erkölcsi megállapodottság.: hogy rendeli alá az egyén az ő érzelmeit a
a tekintély, tisztelet, hála stb. érzelmeinek, hogyan alakul meg erkölcsi
élete. Talán feltűnő, hogy nem szólok itt az akarat fegyelmezéséről,
de az akarat fegyelmezése értelmi belátás nélkül nem lehetséges. Itt
az érzelmeken alapuló erkölcsiséget kivánom tárgyalni, a mely föltétele
az értelmi belátáson alapuló erkölcsiségnek.

Ill. Az értelmi élet ismertetése. Hogyan fejlődik a gondolkodás a
nyelv' segítségével, hogyan válik a nemzeti közösség alapjává. Itt lépne
fel a gondolkodás tényei nek ismertetése. Méltatni kellene nemcsak a
gondolkodás formáit, hanem a gondolkodás tárgyait: az emberi tudás
körét elemezni kellene. Ehhez fűződik az a kérdés, hogy jut az ember
igazi tudatosság hoz és ennek alapján hogy alakul az emberi jellem.
Nagyon szépen mutatja e magyar kifejezés, 1eik i ism ere t, hogy igaz
jellemesség elmélúi tudás és a lelki élet mozgalmainak ismerete nélkül
nem érhető el.



Ez volna, röviden vázolva a p~J:chologiai tanítás programmja, mely
mindenütt alkalmat ad pedagógiai tanulságra, mert mindig csak azt
nyujtja, a mire a tanítónak szűksége van.mlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

\

\ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
A t ö r t é n e l e m t a n í t á s i a n y a g á n a k réseletesése.

Tan ter v j a vas 1 a tu n k ban a történelem is azon tárgyak
,egyike" melyekkel a leggyökeresebb változás esik meg. Anyagáriak rész-
letezéséhez ennélfogva a legnagyobb gonddal kell fogni. A részletezés
annál világosabb, annál tanulságosabb lesz, feltéve, hogy sikerül, mennél
inkább kerüli az általánosságokat, mennél inkább behatol a részletekbe.
Magyarországon csupán a népiskolai tankönyvek, mint javasolt ter":
vünkhöz hasonló terv részletezői, szolgálnak nekünk arra mintául. Más
:iskolákban mindenütt elkülönítve taníttatik a világtörténelem és hazai
történelem. De a népiskolai történelmi kézikönyvek is csak nagyon
kevéssé tájékoztató minták csekély terjedelmüknél, illetőleg az anyag
csekély mennyiségénél fogva. Idegen minták ugyan vannak tudtommal
Póroszországban, Szászországban, Francziaországban, .a hol a képző kben
a világtörténelem szintén a hazai történelemmel kapcsolatban taníttatik;
de részlétezett tantervüket nem ösmerem, kivéve Francziaország ét úgy,
a mint azt Szuppán Vilmos közlönyünk tavalyi (1891.) évfolyamának
márcziusi és áprilisi füzeteiben ismertette. De, legalább felfogásom
szerint, az a franczia tanterv sem eléggé részletes. Csupán az eszmék
megjelölése, melyeknek kifolvásai az egyes korszakbeli események, vajmi
kevés tájékoztatást nyujt. Épen azért az egyes osztályokban rendel-
kezésünkre álló tan Í tás i óra s z á m o t vettem a részletezés alapjául.

Tekintetbe véve azt, hogy körülbelül szeptember 5-én kezdődik
a tanítás és körülbelől junius ro-ig tart, s hogy a karácsonyi 8, husvéti
10, pünkösdi 4 napos és a többi közbeneső egynapos szünetekkel összesen
60-62 tanítási nap elmarad a ro hónapból: 8 tan í tás i h ó nap áll
rendelkezésünkre, a mi hetenkint 2 órát számítva, évenként 68 órát ad.
A 68 tanítási órából egy negyedrészt az ismétlésre kell szánnunk,
marad tehát évenként kerekszám 50 óra, melyben uj leczke tanítható.
Az egyes órákat úgy gondolom fel oszthatók nak : 15 perczig tart a ki-
kérdezés, 25 perczig az uj leczke előadása, ro perczig az uj leczke
begyakorlása. Ez azért fontos, mert az uj leczke előadására és 'be-
gyakorlására fordítható idővel az uj leczke nagyságának arányosnak
kell lennie. '

Ezek előrebocsátása után közlöm tervezetemet.

E l s ő év.qponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4Az ókor i művelődés tór ténete a nyugot-r óma i bir oda lom jelu jítá sá ig . H eti
. két ór a » . . i

I-2. óra. Az emberi nem ösműveltsége. Kő-, bronz-, vaskorszak.
Vadász, halász, pásztor, földmívelő nép; család; törzsszerkezet ; állam,
néposztályok ~papság, harczosok, földrnívelök, iparosok, kereskedők).
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3. óra. Az emberi nem fajtái; a műveltségben kitűnt népek. A
történelem fogalma, felosztása.

4-5. óra. Elő-Azsia és Egyiptom földrajza. Egyiptom; az egyip-
torniak vallása, kormányformája, .emlékei, élete.

6. óra. Phoinikia, vallása, városai, kereskedelme. Izra el.
7. óra. A méd-perzsa birodalom népe, szervezete, műveltsége.
8-9. óra. Görögország földrajza. A görögök őskora; őshazájuk,

hősök kora, mondák; görögök élete az őskorban. '
10. óra. Spárta, Lykurgos, spártai nevelés.
Ir. óra. Athén, Solon, athéni nevelés.
12- I3. óra. Gyarmatosítások; összekötő intézmények; nyelv, vallásr

amphiktyonik, olympiai játékok, jóshelyek. .
14. óra. Perzsa háboruk. .
IS - 16. óra. Perikles kora. A görög műveltség fénykora.
17. óra. Peloponnesosi háboru. Sokrates. Epaminondas.
18. óra. Makedoni Fülöp. Demosthenes. N. Sándor, Aristoteles,

Plato.
19. óra. N. Sándor. India.
20. óra. N. Sándor kulturalis törekvései, halála. Birodalmának fel-

bomlása; Görögország római provinczia 146. Kr. e.
21. óra. Itália és a Földközi tenger medenczéje körüli országok

földrajza.
22. óra: Itália őslakói. Rőrna alapítása, monda, történet.
23. óra. Királyok kora. Monda, történet.
24. órai. A köztársaság szervezete. A patriciusok és plebejusok

küzdelme. .
25-26. óra. Secessio tribunatus, Coriolan, Spurius Cassius, Marcus-

Manlius, Cincinnatus, Carnillus. Az egység helyreállítása.
27. óra. Róma meghódítja Itáliát; a gallok Rómában; Pyrrhos el-

leni háboru.
28-29. óra. A meghódított népek viszonya Rómához: jus quiri-

tium, latinum, italicum. A rómaiak. vallása. életmódjuk, ·műveltségük.
30- 31. óra. Pún háboruk, és ez időbeli hódítások. A köztársasá-

gok nagysága, hellen műveltség, a provinczia szervezete.
32-34. óra. Belső bajok; optimaták, proletárok; rabszolgalázadás,

Gracchus testvérek; ]ugurtha, Marius; kimberek-teutonok; a szövetsé-
gesek lázadása, Marius és Sulla; Pompejus, Cicero.

35. óra. Julius Caesar. 1. triumviratus.
36. óra. II. triumviratus. Octavianus. Augustus egyeduralma. Iro ....

dalom és művészet.
37. óra. Pannonia. A császári provinczia szervezete.
38. óra. A korlátlan császárság megalakulása; a légiok császárai,

a Flaviusok. A jó császárok.
39. óra. Dacia.·
40. óra. Róma mint közöshaza, szervezete.
41. óra. Katonauralom, anarchia; Diocletian és Constantinus.
42. óra. A kereszténység.
43. óra. A birodalom megoszlása, germánok, hunok.
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44. óra. A hunok, Attila.
45. óra. A nyugot római birodalom bukása.
46. óra. A népvándorlás, a germánok.
47. óra. Nép áudorlás korabeli államok.
48. óra. Keletrómai birodalom.
49- 50. óra. Arábia, Mohammed, arab világbirodalom műveltsége.
51. óra. Pápaság, szerzetesrendek, a pápaság és a keleti római

császárság; a frank hatalom, Karolingok.qponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Sz-53. óra. N. Károly. A hűbéri társadalom keletkezése. Művelt-

ségi állapotok.
54. óra. Magyarország a római uralom után a frank uralomig.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

M á s o d i k év.

«A ma gya r nemzet tö iÚ nete a mohá csi v/súg, ka pcsola tba n a z egyetemes

ta r tenet főbb mossa na ta iua i s küló 'nö 'sen tekz'n tettel a művelődés tör ténetr e.

H eti 2. or a .»

1.. óra. Magyarország a frank uralom után .. aj A frank birodalom
felosztása; a verduni szerződés és következményei. b) Magyarország
lakosai és szomszédjai e korban.

2-3. óra. A <magyarok megjelenése a nYlJ,gaton. Szövetkezésük
VI. Leó görög császárral és a "Karolingokkal. Ostörténetük a hagyo-
mány, a mai nyelvészet szerint. Osi hazájuk, törzsszerkezetük, életmódjuk,
vándorlásaik, (őshaza, Lebedial Etelköz.) Egykorú írók jelentései, hadi
intézmény eik, vallásuk, műveltségük. Bolgár háboru; szövetkezés Arnulffal.

4. óra. Árpád. Honfoglalás a hagyomány és történet szerint.
5-6. óra. A vezérek kora. Riade. Augsburg, Németország 1. Henrik,

1. Ottó alatt.
7. óra Gejza. A törzsszerkezet megtörése, egyeduralom, keresztény-

ség. Magyarország viszonya Németországhoz. II. Ottó az Osztmárkot
alapítja.

8-9. óra. Szt. István. Magyarország viszonya Németországhoz, a
keleti császársághoz ; Lengyelország. A királyság megalapítása, stb.

10. óra. Péter, Aba, Endre. lll. Henrik, a clunyi zárda, anémet
császár viszonya a pápához.

11-12. óta. 1. Béla, Salamon, Gejza, IV. Henrik. VII. Gergely, az
investitura-harcz ; a vormsi concordatum. Szt. László, Kálmán; a norman-
nok, állam-alapításuk. Magyarország viszonya' Németországhoz . és a
pápasághoz; az investitura, coelibatus Magyarországon.

15-16. óra. A keresztes hadjáratok kezdete, Európa e korbeli
nevezetesebb államai, lovagrendek.

17. óra. II. István, Vak Béla, II. Gejza. II. Keresztes hadjárat Welfek-
Hohenstaufok küzdelmei. a magyarok részvéte e küzdelmekben.

18-19. óra. Telepítések II. Gejza korában, hazánk ekkori népe, a
városok'; németországi, francziai városszövetkezetek.

20-21. óra. II. Gejza, II. István (László, István), lll. Béla. A keleti
császárság, Komnenusok. Mánuel utódjai. A Ill. kereszteshadjárat, 1.
B. Frigyes, II. Fülöp Ágost, Oroszlánszívű Richard.
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22-23. óra. Imre, Ill. Lászlo, terjeszkedés délfelé. IV. Keresztes-
hadjárat Velíek-Hohenstaufok küzdelme. In. Incze, waldensek. inquisitiő,
szerzetesrendek, angol magna charta.

24-26. óra. II. Endre. Lengyelország, keresztes hadjáratok. 1222.
aranybulla. II. Frigyes, kereszteshadjárata. A kereszteshadjárafok befeje-
zése, összefoglalása, eredménye. Nyugot-Europa e korban.

27. óra. IV. Béla'. l\. mongolok. Eszak-keleti Európa és Ázsia e
korban. A tatárjárás hazánkban, következményei.

28. óra. A Babenbergek kihalta, I246. Ez esemény következményei.
V. István.

29-30. óra. Németország az interregnum idejében. Habsburgi Rudolf.
KunLászló. Ottokár, 1278. Ill. Endre. Svájz.

31-33. óra. A középkor ez időszakbeli műveltségi állapota: tudo-
mány, egyetemek, mas iskolák, nemzeti irodalmak keletkezése, építészet
-és egyéb művészetek, életmód stb. A hűbéri intézmények bomlása kezdődik.

34- 35· óra. Cseh Venczel, B. Otto, Robert károly. Az anjuok európai
jelentösége. A pápa magyarországi befolyása, európai hatalmának gyen
gülése. Robert uralkodása, háborui. Külső politikája, szövetkezése a
Habsburgokkal, Nápoly, Lengyelország, stb.

36-37. óra. N. Lajos, Belügyek, Nápoly, Velencze, Lengyelország,
telepítések, térítések, törökök. Magyarország e korbeli müveltsége, tudo-
mány, művészetek (gothika) stb.

38-39. Óra. Mária, Zsigmond, törökök, a nérnet császárság, választó-
fejedelmek, aranybulla. Wiclif, Husz, több papa, zsinatok, placetum regium.

40. óra. Zsigmond és a városok, nálunk, Olaszországban, Frariczia-
országban, Angliában.

4I -42. óra. Albert,1. Ulászló, Hunyadi János, V. Lászlo, Ausztria,
Csehország, Lengyelország, Törökök, a Rörög császárság bukása.

43-44. óra. Magyarország mint Ny.-Európa védője: Hunyadi
Mátyás, Törökország, Csehország, Ausztria, Német- és Lengyelország,
Burgundia, Svájz.

45-46. óra. A renaissance Európában és nálunk.
47-48. óra. Fölfedezések, találmányok. Spanyolország, Portugál.
49-51. óra. A Habsburgok hatalmának növekedése (Miksa, V.

Károly). II. Ulászló, II Lajos. A törökök hatalmának emelkedése 1526.
A reformátio kezdete.

52. óra. Társadalmi viszonyok a középkor végén.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

H a r m a d i k év .qponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

• A ma gya r nemzet tör ténete (fo lyta tá s) a mohá csi v!sztő l na pja inkig , a z

egyetemes tör ténet főbb moesa na ta iua l ka pcsola tba n , küló 'nö"s tekin tette! a

műve!éldés tö ·r ténetr e. H etenkin tmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA2 ora,»

1-3. óra. A mohácsi vész következményei, Ferdinánd. Szapolyai
János. Európai politikai viszonyok. Habsburgok, Magyarország, törökök,
francziák, magyar ok. V. Károly; a reformatio terjedése Magyarországban
és Európa többi államaiban; török háborúk.
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4-5. óra. Magyarország e korabeli társadaimi, művelődési, alkot-
mányos viszonyainak átalakulása.

6-7. óra. Erdély függetlenítése; kísérletek az. egyesítés re. Török
háborúk. Ferdinánd, Miksa, a Báthoryak Erdélyben, Lengyelországban.

8-9 óra. Rudolf, Mátyás. Ellenreformatio, jézsuiták, Bocskay,
Pázmány; az ellenreformatio Europa többi államaiban.

IO. óra. Török háborúk, a török hódoltság jellemzése.
11- 13. óra. Bethlen Gábor, II., Ill. Ferdinánd, a 30qponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAéves háború,

Rákóczy György. Europa politikai viszonyai és műveltségi viszonyai a
30 éves háború után.

14. óra. Eszterházy Miklós, Zrinyi Miklós, 1. Lipót. Török hábo-
rúk. 1664.

IS. óra. Wesselényi- féle összeesküvés; Ampringen; politikai, vallási
elnyomás; Thökölyi. 1684- 1686.

16. óra. Középpontosító reformkísérletek, telepítések. nemzeti ellen-
hatás.

17-20. óra. XIV. Lajos és kora, Nagy-Péter, Poroszország, Len-
gyelország, Svédország, Anglia, Németalföld, Spanyolország.

~1-22. óra. II. Rákóczy Ferencz, Lipót (József) háborúi a fran-
cziákkal; spanyol örökösödési háború.

23-24. óra. Ill. Károly, szatmári béke, az alkotmány elismerése,
a nemzet kimerülése. Ujkori államintézmények, társadalmi átalakulás,
telepítések, vallási viszonyok. Keleti kérdés, török háborúk.

25. óra. Pragmatica sanctio. Örökösödési háború.
26. óra. Poroszország, hétéves háború.
27-28. óra. Mária Terézia belintézkedései. absolutisticus törekvések,

kulturális viszonyok, a nemzetietlen kor, stb.
29. óra. Lengyelország, Oroszország, Lengyelország felosztása, 16

szepesi város.
30. óra. II. József. ,
31-33. óra. Anglia kifejlett alkotmánya, társadalma, irodalma,

deisták, Francziaországra való hatása, a forradalom előzményei. Észak-
Amerika szabadságharcza.mlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI

34. óra. A franczia forradalom kitörése, a nemzetgyülés.
35. óra •. II. Lipót.
36. óra. Afranczia törvényhozó gyülés, convent, rémuralom, directorium.
37. óra. 1. Ferencz, Martinovícs összeesküvése. Europa küzdelme

Francziaországgal, az első nagy szövetség, Francziaország polgárháborúja ..
Napoleon.

38. óra. II. nagy szövetség, Napoleon, a directorium bukása, kon-
zulatus. Császárság.

39. óra. Ill. szövetség.: Napoleon hatalma tetőpontján.
40. óra. Napoleon bukása. A bécsi kongresszus, a z-ik párisi béke.

Európai műveltség e korszakban.
41-42. óra. Magyarország részvétele a franczia háborúkban. Bel-

állapotok, önkényuralom, az irodalmi és politikai' élet ébredése. 1825.
. 43. óra. Franczia júliusi forradalom, hatása; reformkorszak, Széchényi

183°- 1832/6.
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44. óra. V. Ferdinánd. Pálffy Fidél, elfogatások. 1839/40. Kossuth,
Széchényi,qponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1843/44.

45. óra. Metternich, administratorok, ellenállás, liberalis párt egyesü-
lése, 1847. országgyülés, első magyar felelős kormány, 1848. évi törvények.

46. óra. Párisi februári forradalom; magyar szabadságharcz.
47. óra. Absolutismus, 1850-1860.
48. óra. A kiegyezés előzményei. A kiegyezés.
49. óra. Európa államainak alakulása 1848 után 187o-ig.
50. óra. Magyarország a kiegyezés után.
51. óra. Europa államai 1870 után.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

N e g y e d i k év.

Aik o t tn á n y ta n .

(Évenkint 30 óra.)

1-2. óra A magyar állam és alkotó részei, czímere, színe, lobo-
gója. A magyar állampolgárság.

3. óra. Magyar nemzet, nemzetiségek..
4. óra. A .királyi hatalom alkotmányos gyakorlásának kellékei, a

király méitósága és jogai.
5. óra. Az orszaggyűlés két háza. Választói jog és szenvedő vá-

lasztóképesség.
6. óra. A választék állandó névjegyzéke, választási eljárás. Az

országgyűlés megalakulása.
7-8. óra. Az országgyűlés működése, Mentelmi jog.
9- ro. óra. A végrehajtó hatalom, felelős minisztérium, szervezete

és osztályai.
11-12. óra. Horvát-szlavon tartományi kormány. Az osztrák-ma-

gyar közös kormány. Delegácziók.
13. óra. A törvényhatóságok föladata és' felosztása. Törvényható-

sá!?i bizottság, közgyülése, jogköre.
14-15. óra. Törvényhatósági tisztviselők, hatáskörük. Közigazga-

tási bizottság.
, 16- 17. óra. Községek osztályozása, illetőség. Községiönkormányzat,

képviselőtestület és előljáróság. .
18. óra. Anyakönyvek, népszámlálás. Gyámság, gondnokság, gyám-

hatóságok.
19. óra. Közegészségügy.
20. óra. Egyesületi és gyülésezési jog: sajtóügy.
2 1. óra. Közbiztonsági rendőrség; rögtönbíráskodás. Cselédrend-

tartás.
22-23. óra. Közteherviselés ; adók s más állami jövedelmek.
24-25. óra. Vallás- és közoktatásügyi igazgatás, közmívelődési

intézetek. A népoktatásügy szervezete.
26-27. óra. A hazai egyházak és hitfelekezetek jogi állása. A

bevett ker. vallásfelekezetek viszonosságáról. .
z8. óra. Az igazságszolgáltatás, fogalmai, nemei, bírák és bíróságok.
29. óra. Különleges bíróságok.

Magyar Tanltóképzö. 7



30. óra. V édkötelezettség és véderő.
31. óra. Szerződés. Pénzkölcsön, kamat, uzsora.
32. óra. Váltólevél, nemei, eljárás.
33. óra. Végrendelet, végrendeleti, törvényi öröködés.
34. óra. Telekkönyv:
35. óra. Bűntények, vétségek.
36. óra. Kihágások.
37. óra. Büntető törvénykezési eljárás. Polgári törvénykezési eljárás

és nemei.
38. óra. Magán- és büntetőjog fogalma. Ügyvédek és kir. köz-

jegyzök.qponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Mddszer ta n .

(Évenkint 18 óra.)

1-2. óra. A történettanítás mult ja.
3-4. óra. A történettanítás jelentősége, czélja. Anyaga, elrende-

zése, kiváló népiskolai történeteken szemléltetve.
5-6 óra. Tanmenetek készítése.
7-8. óra. A történettanítás alakja, egyes leczkék beosztása.
9- 15· óra. Népiskolai könyvek tanulmányozása, képek. térképek,

más tört. tanítási eszközök s kirándulások felhasználásának módja.
16-18. óra. Az alkotmány tan tanítása. Mintatanítások.

Alta lá nos megjegyzések.mlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
. .

A figyelmes olvasó észrevehette, hogy főleg azon tételeket töreked-
tem részletezní, melyek a hazai történelemnek a világtörténelemmel való
összefüggését jelzik, s hogy a tisztán magyar, vagy világtörténelmi
leczkét jelző tételt több esetben egyáltalában nem részleteztern. Szívesen
beismerem azt is előre, hogya hazai és világtörténelem kapcsolatát
itt-ott szabatosabban kell kifejteni; a szakember ugyan rögtön kitalálja,
mit jelzek; de a nem egészen jártas talán nem. Mindezen hiányoknak
az az oka, hogy nem áll rendelkezésemre annyi idő, melyben az · ily
munkát kellő gonddal elvégezhettem volna ..Ezen hiányok pótlása azonban
a szakembernek nem nagy fáradságába fog kerülni. •

Az alkotmánytanra 30 órát szántam, mert a negyedik évfolyambeli
tanítási idő egy hónappal rövidebb a többinél. A történettanítás mód-
szerére, ugyanez okból 18 órát vettem fel.

Megjegyzem, hogy elégtélennek tartom az alkotmánytaura így
fordított időt. Az az anyag, mely 30 óra alatt el tanítható, kevés, és
nem mélyíthető annyira, amint azt a gyakorlati életre oly fontos tárgy
okvetetlenül megkívánja.

A jövőbeli történelmi tanítás sikere azonban nagy részben a kés z í-
ten d ő kéz i k ö n y v t ő 1 függ. Legalább a végeken levő tanítóképzők,
ha a tanárok még oly kitűnőek, buzgók is, a soknyelvűség. a növendékek
hiányos magyar nyelvi ismerete' miatt nem boldogulhatnak kitűnő törté-
nelmi ké-zikönyvek nélkül.

A kézikönyv szerkesztőjének sza k tud ó sn a k kell lennie, mert

"
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csak alapos szaktudós képes a majdnem beláthatatlan anyagból a fontosat
kiválogatni; csak ő képes önállóan dolgozni, és nem kénytelen a járt
utat tovább taposni, a mely tudvalevőleg nem mindig a legjobb.

A kézikönyv szerkesztőjének azonban egyuttal jár ta s, gyak o r-mlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
I at i p e d a góg u sna k is kell lennie, mi vel csak a methodikus tudja
a helyesen kiválQgatott anyagot a növendékek érettségének. az intézet
czéljainak megfelőleg előádni. Végre, és ezt a történelmi kézikönyv meg-
irása conditio sine qua non-jának kell tekinteni, a szerkesztőnek kit ű n ő
st i 1isz t á nak kell lennie, a ki tehát szépen, művésziesen tud írni. A
felső-magyarországi jelenlegi magyar nyelv rettenetes. A magyarul beszélők
nagy többsége, 90 százaléka oly hibásan, pallérozatlanul beszél, hogy
az a finomabb nyelvérzékű ember fülét a legnagyobb mértékben sérti.
Azoknak pedig, a kik szépen, helyesen beszéltek, nyelvérzékük finomsága
lassan-lassan vesz, kiejtésük is idegenszerűvé 'válik, főleg ha anyanyelvük
nem a magyar volt. '

Habár az a .nemzedék, mely most került vagy kerül a közéletbe,
jobban tud magyarul a réginél, mégis, ha azt akarjuk, hogy a felső-
magyarországi nép nyelvérzéke alapjában véve, sok nemzedékre kíhatólag
meg ne romoljék; ha azt óhajt juk, hogy minél előbb már a legközelebbi
nemzedék tűrhetőleg, sőt helyesen, szépen beszéljen magyarul, egy szóval
nyelvérzéke gyorsabban javulj on: akkor a közoktatásügyi kormánynak min-
den eszközt idejekorán meg kell ragadnia a baj orvoslására. Jól figyel-
jen tehát a szerkesztendő történelmi ss egyéb kézikönyvek nyelve-
zetére, melyek hivatva vannak a növendékek nyelvérzéket javítani, erő-
síteni.

Minthogy a történelem tanítása a javasolt tanterv' szerint már az
1. osztályban kezdődnék. a készítendő kézikönyvben nem szabadna egy
1y c z kén e k két old ain á 1 t öbb re ter jed n i. Csak a m ., IV.
évfolyambeliek számára irott könyvekben lehetne egy leczke néha 3, sőt
kivételesen 4 oldal is. A ki azt hiszi, hogy jelenlegi növendékeink egy
5~6 oldalra terjedő leczkét képesek úgy megtanulni, hogy kapott út-
mutatás szerint 3.' fontosat kiválogatva, tehát önállóan, nem a könyv
szerint, szabatosan, folyékonyan előadhatnák : az csalódik. Erre 10 közül
csak 1-2 képes'; a többiektől ezt, részint a tanulással való megter-
helésnél, részint hiányos nyelvismeretüknél és gyenge tehetségüknél fogva
nem várhatják. .

Lejárt már az ideje annak a felfogásnak is, hogy a történet taní-
tásához nem kell az előszónál más eszköz. M í vel ő d é s tör t éne t i
tanítás kellő szemiéltető eszközök nélkül é p oly
ab sur dum, mi 11 t ph y sic a i vag y .c h em i ait a n í tás k í s é r;-

1e tek nél k ü 1. Mindamellett intézeteinkközül még aránylag kevés
rendelkezik történeti szemléltető eszközökkel. Nálunk csak az utóbbi
időben indult mozgalom a történeti tanítási eszközök készítése czél-
jából. A Hölzel és Társa czég Magyar Földrajzi Intézetében készülő
magyar szövegű történeti falitérképekre égető szükség van;
ép ugy nem nélkülözhetjuk a Lampel-féle, Lehmann A-féle képeket
sem. Pasteiner Gy. «A művészet története s , Pulszky F. «Az ötvösség
remekeis czimű művekre, az áll. Paedagógium gipszöntőműhelyében
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készült egyes szobrokra, műépitészeti részletdarabokra is szükségünk
van, valamint még több másra, hogya növéndékek fantáziájának biztos
alapot adhassunk, azt támogathassuk. Természetes dolog" hogy mind-
ezeknél többre becsülendő eredeti régiségek szernlélése. En évenként,
de legalább másodévenként elrándulok növendékeimmel a történelmi
emlékekben gazdag Lőcsére, Szepesváralja vidékére. '

A szöveg közé nyomott, vagy toldatt ábrák kicsinységüknél,

kezdetlegességüknél fogva. nem elégségesek ezen a fokon a szemlélésre.
A kézikönyvből, hogya nagy terjedelmet kerüljük, kimaradhatnának

a tanítóra nézve egyébként annyira becses történeti mondák, anekdoták.
A tanítónak szükséges világtörténelmi mondák gyüjtessenek össze, az.
ifj.uságnak megfelelő módon előadva, egy külön e czélra készűlt olvasó-
könyvben, mely vagy tíz példányban az ifjusági könyvtárban helyez-
tessek el, a hol azután a szükséghez képest hozzáférhet az ifjuság. Ez
az ifjuság házi olvasmánya volna. A magyar mondák benn szoktak
lenni és legyenek is a magyar olvasókönyvben.

I Az egyes történelmi korszakok mívelódését, társadalmi életét
behatóbban tárgyaló olvasmányokra is, a középiskolák példajára gond
fordítandó. .

A középiskolák tantervéhez készült részletes utasítások sok tekin-
tetben szolgálhatnak mintául és mértékül a mi részletes utasításainknak. A
történelem tanításának czéljáról. szelleméről mi sem mondhatunk egyebet.

Egyébként az egyes tanítéképző-iutézeteknek bizonyos önállósagot
kell engedni; minden intézet maga készíthesse el a samlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAj áto s vis z o-
n y ain ak meg fel elő rés z 1 e tes tan ter vet; a kormány által
kiadott c s a k min t á u 1 szolgáljon.

Ne korlátozzák a tanár szabadságát a módszeres eljárásban az
előírt szabályok által; az egyéniség szabadon nyilvánuljon tanítás közben.
Hogy e tekintetben nagy hiba ne történhessék, ennek ellenőrzése az
intézet vezetőjének kötelessége. '

A történeti leczkét élő s z ó v a l, a hol kívánatos, lelkesen, alkal-
mas költők idheteivel fűszerezve, közöljük, a hol lehet, kivalt a szemlé-
leti eszközök bemutatásánál, a kérdve-kifejtő tanalakot alkalmazzuk Min-
den leczkénél a tör t éne ti é r d ek felköttése az első feladat és ennek
ébrentartása úgy, hogya növendék fantáziáját, gondt)lkodását folyton
tevékenységre ösztönözzük ; ez a siker feltétele. Hogy ez az úgynevezett
belső szemlelet kellőkép meginduljon, erre az élőbeszéd eszközül nem
elégséges, ehhez okvetetlenül szükségesek a szemléleti eszközök. A helye.
sen kö: ölt leczke is csak akkor jár maradandó eredménynyel. ha a be-
gyakorlást nem hanyagoljuk el; «Begriffen hast du, doch da mit ist's
nicht gethan ; Nun lerne es auch, dann erst gehört es ganz dir an»,
mondja Rückert. A növendékek otthoni készülésétől pedig nem szabad
nagyoB sokat várni.

Ha az alkotmánytanra csak 30 órát szánhatunk, akkor a jelenleg
használt, Csiky-féle könyvünk nem alkalmas; rövidebbre szabott, köny-
nyebben írott könyv kellene.

A történet módszerének tanításánál a főszempont a' gyak ori a-
t i ass á g. Készíttessünk tehát tanmeueteket, tanítási probaleczkéket,
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tartsunk és tartas su nk ilyeneket mentől többet, ísmertessük bírálólag a,
használatos népiskolai kézikönyveket, vezessük rá növendékeinket a tör-
téneti taneszközök helyes kezelésére.

Ezzel elmondtam, milyennek szeretném jövőbeli történeti tanításunkat.
Legyen szabad ez alk'alommal némely egyéb dologra is kitérn em. '
A Felméri Albert által közölt részletes magyar nyelvi tantervet

(Tanítóképző, 1892. nov. füzet.) nem tartom eléggé részletezettnek. Hiány-
zik belőle a magyar nyelv módszerének tanterve, az itjusági irodalom ismer-
tetésére irányadó szempontok, az" írásbeli dolgozatok terve is nagyon
általános; az olvasandó költészeti és prózai művek nincsenek megtievezve;
a házi olvasmányok nincsenek kijelölve; a házi olvasmány ellenőrzésére
utasítás hiányzik. Mind ennek körvonalozása .szerintem szükség es r. csak
akkor' lesz hasznavehető részletes tantervünk.

Az 1892. szeptemberi-oktoberi füzetben közzétett tantervjavaslat
legfőbb hibájául tartom azt, hogy alV. évfolyamnak még m i n dig
sok elm éle t i ó r á ja 1esz, mely az általános képzés, .szolgálatában
áll; hogy tehát az uj terv szerint sem fog a IV. évfolyam egészen a
szakképzés szolg alatában állani.

Sokat is még sokfélét is akarunk, a nélkül, hogy arra elegendő-
képen előkészített növendékeket kapnánk intézereinkbe. .

, A gyakorló iskola ügye sincs megoldva. Mindamellett azonban tan-
tervünk a: réginek, ha nem is hosszu időre készült, de javított kiadása lesz.

Igló, 1892. november 26.qponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAKra use Sá n(ior .

A tanitéképző-intézetiZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt a n á r o k k é p z é s e .

A népoktatási törvény megalkotása óta sok oly fontos kérdés vár
meg oldásra, melyek a tanítóképző-intézetek belső és külső fejlődésének
elengedhetetlen föltételét, mondhatnám, alapját képezik. Huszonöt évi
tapasztalat, az ebből folyó s megerősödött óhajtás, a kor . szükséglete
és reformszelleme hova-tovább mind gyakrabban lebbenti fel a fátyolt
azon dolgokról, melyek az idő haladásától elmaradva, ujításra s gyökeres

. átalakításra várnak. I

A tanítóképzés tökéletesítésének általános tudata és követelése
utóbbi, időben a szak- és felsőbb körök tulajdonává lett, mert megdönt.
hetetlen azon igazság, hogy a tanítóképzők fejlesztése népoktatásunk
fölvirágzásának alapföltétele. A fejlesztés fogalma azonban nálunk csak-
nem a teljes átalakulás fogalmával lesz egyenlővé. ha meggondoljuk,
hogy mennyire hasznavehetetlen intézmény lenne nemsokára a' tanító-
képző, ha a 2 S év előtti törvény betűi szerint állna fenn jövőre is. De
ha kénytelenek vagyunk megvallani, .hogy ezen intézmény életében' is
fel-feltűnik itt-ott a tökéletesedés felé való törekvés, egyuttal azt is el
kell ismernünk, hogy épen a vitálisabb kérdések azok, melyeknek meg-
oldására, az idő megérétt s _melyek megfejtése elől egykönnyen már
kitérni nem lehet. . ,

Folyóiratunk megindítása s egyesületünk alakulásának már első
éveiben az ujító eszmék egész lánczolata vettetett föl s nyert kifejezést
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a nélkül, hogy azok megvalósulását egyhamar remélhettük volna. Sze-
rencsére azonban az eszmék tisztázása s a konzervativ érzület átalakulása
elősegítette, hogy az ujítő munka a legtöbb oldalon megindulhasson.
A kölosönös jóindulat, belátás és nemes törekvés megmozdítá a gépet
s már nem' egy szerenesés ujítás ad ösztönt, erőt il. további munkára.
Vagy a tanári fizetések rendezése, a tanítőképesítő vizsgálatokat sza-
bályozó miniszteri rendelet, tantervünk átalakításának megindulása a
közoktatási tanácsnál, egyesületi működésünket helyeslő s többször kife-
jezett elismerés nem a bizalmat s munkaked vet fejlesztik-e bennünk,
látva s tudva, hogy valahára oda jutottunk, hol a szakemberek s a tan-
ügyi kormány közötti együttes működés, munkatársi viszony oly szépen
s lélekemelő en kezdődik? Ez a felsőbb helyről lesugárzó biztatás, törek-
véseink őszinte méltatása kelti fel bennünk ama tiszta szándékot, hogy
tudásunk s meggyőződésünk világánál derítsük fel mindazt, mit a tanító-
képző-intézetek haladása érdekében jónak s helyesnek találunk.

Tantervünk megállapítását s az ahhoz fűzött reményeket követve,
azon eszme, mely oly sok várakozás után a többi elé kerül. mi lehetne
más, mint a tan í t ó kép z ő - int é zet ita n áro k kép z é se? Ez
is azon eszmék egyike, melyek már oly régóta élnek a levegőben, idő-
ben, .szívekben és lelkekben s melyek olykor-olykor kiviláglottak a köd

, homályából, de csak azért, hogy ismét eltűnjenek a vizsgáló szemei elől.
Szerencsére az idő megérlel mindent. A tapasztalat s az eszmévei való
gyakoribb foglalkozás nemcsak a régebbi nézeteket módosítja, hanem
ujakat teremt s az ezek által vezetett tettvágy felszínre veti mind gyak
rabban a kérdést, hogy higgadt s csupán magasabb szempontok által
vezérelt eszmecsere után egy ujabb követ állíthassunk be ideálunk épü-
letének alapfalába.

Tanárképzésünk szervezésének égető szüksége 5-6qponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAév óta van
napirenden a nélkül, hogy mai állapotával valaki meg vplna elégedve.
Minél tovább, annál többen szélnak a dologhoz s mindnyájan megegyez-
nek 'abban, hogy az eddigi intézkedések csak kisérletül tekintendők, a.
végleges megoldás még csak ezután jöhet. Ebben tehát meg volna az.
egyhangú közvélemény, a mi kiindulási alapnak épen elég, csak a kivitel
módozataiban kell megállapodásra jutni; ez pedig annál könnyebb, mivel
a kiképzés hel y e é s m ó d j a tekintetében két nézet domborodik ki
s a végén is a. kettő közül kell egyiket vagy másikat választani a sze-
rint, a mint a jövő tanítóképző-intézet tanárát itt vagy ott reméljük
legbiztosabban föltalálhatni.

A kérdés tárgyalása szomszédunkban nagy hullámokat vetett;
szükséges. hogy folyóiratunk is megindítsa a vitafolyamot.

A Hetyey G. által megindított mozgalom után az 1887. évi
28,9°3. sz. miniszteri rendelettel szélcsend állott be. A közoktatási mi-
niszterium sem térhetvén ki a tanárképzés kérdése elől, fejlesztő törek-
vésének bizonyítékául szervezte a Paedagogiumban a polgári iskolai
tanítóképző fölé a tanítóképző tanári két éves tanfolyam ot. Nem mond-
hatjuk, hogy á 1 tal á nos megelégedéssel s bizalommal fogadtatott volna
az inkább kísérletezésnek, mint véglegesnek nevezhető intézkedés; azon-
ban a tanárvilág, habár kelletlenül; mégis belenyugodott s várakozó
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állást foglalván el, napirendre tért fölötte. Azóta képeztettek ott egyes
fiatal emberek az összeállított programm szerint, de milyeredménynyel,
arról a tapasztalat még nem tudhat sokat, mert a tanítóképzőknél fenn-
álló szomorú lehetőség miatt csak egynehány onnan kikerült tanár s az
sem nagyon régen volt elhelyezhető.

Hogy e tanfolyarn s határozatlan tervezete csak első lépésnek te-
kintetett az összes érdekelt körökben s azt érintetlen intézménynek senki
nem tartotta: nemcsak a tanítóegyesületek közgyülései, hanem a mí
közgyüléseink határozatai is meggyőzően bizonyítják. Mint a villám fénye,
a zord éjszaka sötétjében, villant fel a Paedagogium tanárkarának emlék-
irata a M. Tanítóképző 1891. évi V. füzeteben. Közelismerés, öröm és
megnyugvás üdvözölte ama testületet, mert egyrészről ismét bebizonyítá,
hogyanépnevelés ügyének fejlesztése mennyire szívén fekszik, abban
szfvesen kész lobogtatni a haladás zászlóját; másrészről különösen jól-
esett tapasztalnunk, hogy önként, külső nyomás nélkül, nemcsak tudatára
ébredt, hanem kifejezést is adott ama véleményének, hogy 3-4 évi
tapasztalata szerint a megállapított munkaterv alapján a tanítóképző
tanárok képzésében a sikert biztosítottnak nem látja, vagyis CI. tanár-
képzés megkezdett módját czélravezetőnek nem tartja s maga hívja fel
a miniszteriumot az ügy végleges és helyesebb alapokon nyugvó szer-
vezésére. A nyilt, őszinte hangú kijelentés, melyet mindnyájan oly
szívesen olvastunk, meg is termé gyümölcsét. Egyesületünk szűkebb
körén kivül is ez ügyre terelte a figyelmet s a Paedagogiai Társaság
gyűlésein oly hivatott egyének, mint D e z s ő La j os, Seb est y é n
GymlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAII las Kár mán M ó r emelték -föl szavukat a tanítóképző tanár-
képzés ügyében olyan komoly megfontolásról 5 tudományos mély belá-
-tásről tanuskodó értekezésekkel. hogy elmondhatjuk :. a vita méltó
magaslatra emelkedett - s mi, kisebbek, a felvetett eszmék körében,
mint fénylő világosságban mozoghatunk akkor, midőn a helyesnek vélt
utat megkeresni elindulunk.

Határozzuk meg ezek után azon általános mértéket, melyet a
tanítóképző tanárral szemben hivatása szempontjaból fölállíthatunk.

1. Ph i ·1o s op h i a i ismeretköre terjedjen ki a tudományos pe-
dagógiára is.

z. Tud o mán y o s sza kk é p.z e t ts é g e feleljen meg a tanító-
képzés kívánalmainak s álljon azon a színvonalon, mint a középiskolai
tanároké.

3,. G ya kor 1a t i jár t ass á g á val legyen otthonos mind a
népiskolai, mind a tanítóképző-intézeti tanításban.

4. Legyen a tanító növendékek nevel ő j e.
Nézzük most, bárkinek mily szellemi létrán kell fölemelkednie. hogy

annak felső fokán, mint a tanítóképző jövendőbeli tanára jelenhessék meg?
Jusson eszünkbe, hogy a tanítóképző szakiskola, melynek vezetését idegen
szellemben nevelt erőkre bízni nem lehet. Minél előbb indul valaki e tanárság
czélja felé, annál több physikaisszellemi eszköztgyüjthet hivatásához; sminél
előbb kezdődik specziális nevelése, képzése, annál tervszerűbben lehet
megállapítani a tulajdonképeni tanári szakképzést. Vagyis ha a tanári
tanfolyam az ő czéljainak teljesen megfelelő és biztos alapra támaszkod-
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hatik s az alapismereteket készen kapja: ez alapra közvetlenül építhet
s nagyon sok időt és fáradságot megtakarítván, feladatának intenzíveb-
ben megfelelhet.

Én ama szellemi létrát így képzelem: elemi iskola, .közép- vagy
polg. iskola négy osztálya, elemi tanítóképző, polg. isk. tanító-képző
és tanítóképző tanári tanfolyam. - Míg növendékünk az elemi képzőbe
jut, az előkészítő iskolákban leginkább elemi módszer szerint tanították.
Az elemi képzőben behatóan tanulja ismét az elemi módszernek elméletét
s gyakorolja magát az összes népiskolai tanítói eljárásokban; a tudo-
mányos ismereteknek elemeit elsajátítja, kellő hivatásérzetet, munkavágyat
és kitartást szerez s így kéllőképen előkészülve megy föl a polgári
iskolai tanítóképzőbe. A Paedagogiumban megkapja az elemi képzőre
épített alapon a tudományos szakképzettséget; azonkívül a polgári iskolai
tanítóképzőnek tanítási gyakorlatain még mindig az elemi módszert látja
s ezt gyakorolja is; de ez nem zárja ki, sőt a polg. isk. tanítók
tudományos szakképzettsége meg is követeli, hogy a jelölt e képzőben
a tudományos pedagógiát elsajátítsa.

Nézetem szerínt helyes az a mai eljárás, hogy a polgári képzőt
végzett növendékek kiválóbbjai lépjenek át a kétéves tanítóképző
tanári tanfolyamra. Ezen tanfolyam philosophiai és szaktudományi tan-
terve kiegészítője, kibővítője legyen a polg. tanítóképző tantervének
olyformán, hogy a tanári tanfolyam hallgatói ren d sze res okt a tá s
ban részesülvén, két év alatt elérjék a középiskolaí tanárjelöltek tudo-
mányos képzettségének fokát. Az elméleti pedagógia tanulása mellett,
a tanárjelöltek az elemi képzőben tartott próbatanításokon alkalmazzák
az elemi módszert, melyben már előző két évi vele való foglalkozás
alapján kellő otthonosságra tettek szert ..

Legyen tehát az elemi és polgári iskolai tanítói s tanítóképző

tanári tanfolyam közt szoros a viszony s mindenik következő az előbbi
intézet munkáját folytassa, bővítse, mint azt ma a polgári iskolai tanító-
képző eredménynyel teszi. Ha pedig tény, mit Gyertyánffy István állít,
hogy «a polg. is~. tanítóképezdei szakképzés a középiskolai tanárok
tudományos szakképzettségének nivaujától sin c s val amimlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAII agyon
ill ess z e s ezt épen azon hírneves egyetemi tanárok itélete után állít-
hatni, kik a középiskolai tanárképesítésnél mint vizsgáló tanárok - a
polgári iskolai tanítóképesítésnél pedig mint kiküldött szakbiztosok
e kérdésben legkompetensebb, semmi részrehajlással sem vádolható
bírákul tekinthetők> (Népt. L. 1888. 9. sz.) - akkor a polgári iskola
tanítóképző fölé helyezett tanítóképző tanári tanfolyamnak teljesen elég-
ség es lesz a két esztendő arra, hogy a külömbséget behozza, különösen
akkor, ha azon két évatudományos képzettségnek határozott és czél-
tudatos ki b ő v í t é s ére használtatik fel. Azonban valamint az egyetem
nem ad kész tudóst, úgy a polgári képzőtől se kívánjuk azt.

Pillantsunk csak vissza ama 17 évi tanulói működésre, melynek
főbb részeit fönnebb megjelölém: annak elienére, hogya 17 év 5-féle
időszakra és iskolára oszlik, nem huzódik-é azon végig oly egységes
szellem s az elemi képzőtől kezdve már oly öntudatos speczialis irány,



melynek folytonos fejlodése s így a végső czél megközelítése természet-.
szerűen ne következnék be?

A tanítóképzői növendéket éltemlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt y-ik évétől már tanítónak, tanár-
nak nevelik, de a középiskolai növendék legtöbbje még az érettség
után sem tudja, hogy jogásznak, theologusnak, orvosnak vagy hivatalnok-
nak fog-e menni. Az a 15 éves ifju, ki az elemi képzőbe lep, már tudja,
hogy tanítóvá leend; ismerni tanulja minden nap az elemi iskolát s
abba bele éli magát. Fölmegy, mert ambicziója, tudományszomja ösz-
tönzi, a polg. tanító-képzőbe, a hol ismét az elemi módszert alkalmazza.
s tudományát a megkezdett alapon és irányban szelesbíti. Végre, ha
kiválik, a tanítók tanítójává képzi magát. S mig műveltsege, tudományos
képzettsége folytonosan emelkedik, állandóan hű marad azon szellemhez,
melyhez hozzánőtt, s mely annyira áthatotta szívét, lelkét, hogy annak
hatása alul sem nem tud, sem nem akar szabadulni csak azért sem, hogy
mint leendő tanár ízröl-izre ismervén azon tért, melyre lép, teljesen
otthonos legyen életpályáján; s viszatérve az 5 év előtti fészekhez,
vezetője, irányítőja legyen, először választott szakiskolájának, az elemi
tanítóképzőnek.

Azt hiszem, az ily képzettségi fokokon átmenő ifju hivatásszeretettel,
buzgalommal s keltő szakképzettséggel tölthetné be hivatását. Megjegy-
zem azonban, hogy középiskolát végzett ifjak nem zárandók ki a
Paedagogiumból, de igenis csak az elemi pedagógiából letett sikeres
fölvételi vizsgálat alapján lenne ott nekik tovább haladásra ajtó nyitható.

Én tehát a Paedagogiumot tartom alkalmasnak
a tan áro k kép z é s ére meg fel elő á tal a k í tás s a 1. A Paeda-
gogium magában foglalja mind ama részeket, melyek legalkalmasabb
előkészítő iskolái a tanítőképző tanárnak. Szervezete, szelleme, módszere,
eljárása, nevelői tevékenysége, népoktatási rendszere mind-mind egy-egy
szerves részét képezik a tanítóképző tanári kiképzésnek és pedig oly
megfelelően, hogy a szükséges átalakítások, pótlások esetéri természet-
szerűleg kell a sikeres tanárképzést kezébe vennie. Mindezen kellékek-
kel az egyetem nem rendelkezvén. föltétlenül a Paedagogiumot szükséges
oly helyzetbe hozni, hogy a tanítóképző tanárképzést is teljesíthesse.

A polgári iskolai képző fölé helyezett két évi tanárképző tan-
folyam tanterve azonban úgy állírassék össze, hog y e két é val att
a jel ö l tek sz a k tu dom á nyi ism e re tea k ő z é P i s ko l a i
tan áro k színvonaláig emelkedjék. Ennek természetes következése.
hogyaPaedagogiumban a képzök- tanárjelöltjei számára egyet em i
sz í n von a Ion áll ó elő adá sok tartassanak, .a tanfolyam eddigi
önképző jellege pedíg szünjék meg, azt mint az egyetemen, az illetők
buzgalmára bízzák.

Hogy azonban a Paedagogium az egyetemi szíuvonalat elérhesse,
szükséges, hogy mai szervezete átalakuljon. Egy és ugyanazon tanár kar
tanítson a polg. isk. tanítói s a tanárképző tanfolyamon; mert az utóbbi
az előbbinek természetes folytatása. Feltételezvén, hogy a két tanfolyam
tanárkara képes az utolsó tanfolyam hallgatóinak egyetemi kiképzést
adni, hogy ezt tehesse is, a mai tanári létszám okvetetlenűlszaporítandö,
hogy az egyes szaktudományok külön kezekben lehessenek. Ez a tanáriZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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személyszaporltás egy részről kevesebbe kerül, mintha az egyetem mellett
külön e czélra szolgáló intézeteket kellene folállítani ; másrészről pedig
az ország összes polgári iskolai és tanítóképző-intézetei s azok tanárai-
nak kiképzése, azt hiszem, elég fontos arra, hogy megkövetelje a maga
specziális főiskoláját,

A Paedagogium ily reménybeli átalakításánál s kibővítésénél termé-
szetes kívánság, hogy benne az elemi képző önállóvá tétessék. Külön
tanári testülettel kell annak bírnia nemcsak azért, mert a polgári képző
és a tanári tanfolyam tanárkara azt ellátni amugy sem lenne képes,
hanem azért is, mert az elemi képző egyúttal gyakorló iskolául is
szolgálna. Különválasztása esetén elférhetne a mostani telepen; sőt
ottmarad ása is kívánatos, hogy a Paedagogium a népoktatási intézetek
csoportosításának jövőre is megfelelhessen. Mert hogy agyakorló-iskolák-
nak (elemi- és polgári iskola, elemi tanítóképző) kéznél kell lennie, a
felett vitatkozni nem is lehet. Aztán a tanári tanfolyam hallgatóinak
mellékesen el kell sajátítaniok ama teendőket is, melyek a Néptanítók
Lapja 1888. évi ro-ik számának 75-77. oldalán fel vannak sorolva,
mint pl. internátusok berendezése, a tanítóképző tanár, mint a tanári-
testület s a vizsg. bizottság tagja,jegyzője, szertárak őre,köztartás-
vezető, gazda stb. stb.

A tanári tanfolyam szak c s o por t ja i a képzői tanterv figyelembe-
vételével állíttassanak össze. Mert hogy nálunk valaki magyar és ném et
nyelvet, továbbá földrajzot, történelmet és alkotmány tant 32-34 órában

---eltanítson, az absurdum, s hogy ezek mindenikére tanári képesítést nyer-
jen, az is teljesen fölösleges, Csupán annyi tárgy osztandó be tehát
egy szakaszcsoportba, melyeknek tanítása tantervünk szerint 18-20

órába van fölvéve. .
A tanári tanfolyam hallgatói stipendiumot és teljes ellátást élvezze-

nek, a. Paedagogiumban s annak vezetésében résztvegyenek, kiképzésük
czéljából pedig az intézet falain' lÚvül eső tudományos intézményeket
megismerjék s társadalmi önállóságot szerezzenek.

A tánári tanfolyam hallgatói időszakonként szigorlatokat, a második
év végén pedig kép e s í t ő viz s gal a tot tegyenek. A vizsgáló bizott-
ság az intézet tanári karán kívűl a tudomány-egyetern szaktanáraiból
álljon, kik a középiskolai tanári oklevéllel egyenlő értékű diplomát a
szaktanárokkal együtt aláírják. Ezen vizsgálatokra bocsáthatok azon
magánkészültek is, kik már előzőleg a polgári iskolai tanítói képesítő
vizsgálatot letették.

Igy szerveztetvén a tanárképzés. a s e g é d tan á ri intézménynek
mai alakjában meg kell szűnnie.

Még egy internátussal berendezett intézetnél sem bizonyult czélra-
vezetőnek a segédtanár oly irány ú működése, hogy az igazgatónak az
irodában s a felügyeletben sikeresen segédkezzék. . '

A segédtanár órákkal el van halmozva s tanulmányainak élve, sem
irodai dolgot nem végezhet, sem a növendékek nevelésére az eddig re-
mélt eredménynyel be nem folyhat, Amugy is az igazgató nézete - s
ugy szólva - uralma lévén az irányadó, a két fél közti gyakori surlő-
dás sikert nem biztosíthat. A segédtanár legyen kizárólag tanár. A
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segédtanárság helyett életbeléptetendő a hel y e t tes tan á r i állás
ugy, hogy három év mulva rendes tanárrá neveztessék ki. Az internátus
felügyeletével s az irodai segédkezéssel bízassék meg egy végzett
növendék (okleveles tanító), ki teljes ellátás ért és 100- 120 frtért, az
igazgató és tanárkar rendelkezése alatt állván, sokkal eredményesebben
működhetik (? Szerk.), mint az önnállóságra törekvő s a társadalom-
ban szükségképen szerepelni óhajtó segédtanár. Az igazgató rendelke-
zése s a segédtanár engedelmessége a 25 év alatt nem egymást segítő,
hanem egymással szemben álló tényezőknek bizonyultak. A felelősség
érzéséből támadó parancsolási vágyott, az önnál1óság .érzete itt, még
mindig heves összeütközésekre adott alkalmat; mert, hogy hol kezdődik
az igazgató puszta uralomvágya s hol a segédtanár engedetlensége
azt senki meg nem határozhat ja. Az igazgató és segédtanár között
visszás helyzetre legjobban illik egy hiressé vált pedagógiai aphorisma:
cA tanár és igazgató közti viszony olyan, mint az uj házasok közt:
előbb szépeket mondanak egymásnak, azután gorombáskodnak.» Meg-
szoktuk már, hogy az igazgató állandóan a segédtanárra, a segédtanár
pedig az igazgatóra panaszkodik. Hagyjuk valahára e két összeférhetet-
len elemet magára; ugy a mint ma vannak, nem élhetnek békében
sohasem. Törüljük el vagy legalább változtassuk meg a segédtanári in-
tézményt, mi által a képző csak nyer, mert a testületi szellem nem lesz
oly könnyen, mint eddig, kemény megpróbáltatásoknak kitéve.

Sajátságos. hogy csaknem mindenki,.ki a taníróképző tanárok kép-
zéséről beszél, csakis az elméleti tantárgyak tanárairól szól, pedig a
műv ész et i é s gyak o r l a tit a n áro k kiképzését is figyelembe
kellene venni, ha a tanítóképzés fölvirágoztatását akarjuk. Ez a kérdés
egyaránt fontos mind az ügy, mind az illető szaktanárok állása, hely-
zete szempontjaból. Mert, hogy őket eddig onnan vették, a hol találták,
sem az ő boldogulásukra, sem az intézményelőbbrevitelére nem szolgált.

Hazánknak nincs oly iskolája, hol a tanári kar egyes tagjai között
rangra (l), képzettségre, tekintélyre s fizetésre nézve annyi-féleség volna,
mint épen a képzőkben. Hogy mennyi elégületlenségnek, hány ellentét-
nek, nyilt és titkos küzdelemnek, veszedelemnek volt az okozója, azt
leírni nem lehet. S mindez azért, mert egyenlőtlen a képesítés, a munka
s a fizetés. Ezen türhetetlen s áldástalan helyzet a tanárképzéssel együtt
volna megjavítandó. A gyakorlati tantárgyak ; zene, rajz, torna tanárainak
érdekében sok jó indulatú felszólalást hallottunk már; de az mindig csak
a fi zetésjavítás é s a rendes .tanári czím körül forogván,
nem tudott a szakkörökben közvéleménynyé lenni, mert gondosan kerülte
(? Szerk.) a ke pes í tes é s m II n ka egye n 1ő sí t é sén e k nem
kevésbé számottevő kérdését. Pedig az előbbiek elérése az utóbbiak nél-
kül a mai világban absolute lehetetlen. A tanárképzés ügye szol-
gálja egyuttal az egyenlősítés ügyét is, de Ge könyörületességből, hanem
a tanítóképzés ügye előbbrevitele érdekében. Ha tehát a tanárképzés
mezején egész munkát akarunk végezni, szóljunk az ügy ezen oldalá-
hoz is!

A képző-intézeti zen e tan áro k nak, mint ugyanazon szaktudo-
mány tanárainak képesítése maguk között is ép oly változatos, miut
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akár a rendes tanároké. Ujabban a Paedagogiumból kapjuk őket, de
számuk kevesebb, mnt hogy még a zenetanárok között is megtalál-
hassuk a közeli szellemi rolconságot, másfelől képzettségük sem elegendő.
A zenetanároknak van ugyan most 14-16 órajuk s a jövő tanterv szerint
fölmehet ez 18-zo-ra is, de mint a polg. isk. képzőt végzett növendé-
keknek, hiányzik ama akadémiai képzettségük, melyet a Magyar Paeda-
gogiában Dezső Lajos így fejez ki : cA paedagogiumbeli zenetanári képzés
művészeti niveauja nem ele gen d Ő. l Én is úgy gondolom, hogy az
a növendék, ki az elemi tanítóképzőben szerzett csekély zenei képzett-
séggel megy a Paedagogiumba, csupán három év alatt egyetmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 en
embertől a zenei tudománynak mind elméleti, mind gyakorlati ágaiban
nem szerezhet oly sokoldalú s oly művészies formáju kiképzést, minőt
a tanári állás megkíván. A zenében vannak rendszerek, iskolák s külön-
féle irányok, melyeket az azok egyikéhez tartozó s a többit ese tie g
teljesen elítélő tanár nem képes higgadt és tárgyilagos módon velök
megismertetni. O is csak a saját iskolája hiveit igyekszik szaporítani s
a többit legjobb esetben figyelmen kivül hagyja, vagy leszedi azokról
a keresztvizet. Zenetanáraink. mikor a Paedagogiumból kikerülnek, gyakran
nem önállóak ítéletükben és művészetükben. Tehetséges és szorgalmas
tanáraink a művészeti magos képzettséget és judieiumct tanári működé-
sük közben idővel szerezték meg. Szükséges, hogy az a zenetanár ismerje,
tudja behatóan, alaposan s ne csak felületesen, hallásból, a különféle
irányokat, azok előnyét és hátrányát. Elfogulatlanul higyje és vallja,
hogy több ut vezet Rómába, s ha valamelyik iskolának magaslatára
emelkedett: tisztelje, becsülje annak intenczióját, lényegét legalább
féligmeddig annyira, mint az övével teszi. Aztán az a három év sem a
magasabb fokú elméleti, sem a gyakorlati kiképzésre nem ele gen d 6,
pedig egy tképző zenetanártói mindenki megvárja, hogya legszokottabb
zeneszereken (zongora, orgona, heg e d ű) mint kiváló tehetségű s gya-
korlatilag képzett zenész tudjon j á tsz ani.

Tavol legyen tőlem. hogy ezen sorokkal a Paedagogium országos
nevű zenetanárát. akár az ő volt tanítványait a legkevésbé is bántani
akarnám; én nem a személyeket, hanem. a szervezetet okolom. Egy'
ember vállai, bármily erősek is. nem birhatják el azt a sokoldalú fela-
datot, azt az óriási munkát, a melylyel a zenetanári tanfolyam ellátása,
a tanárjelöltek elméleti és gyakorlati kiképzése jár; más oldalról meg
a növendékeknek is kevés három év arra, hogy a zenei tudomány minden
ágazatában magas fokú elméleti és gyakorlati készségre tegyenek szert.
Továbbá, ha azt akarjuk, hogy a zenetanár rendes tanár minőségben
szerepeljen, kiképeztetési idejét nem szabad öt évnél kevesebbre ten-
nünk, vagyis a mennyi időbe a tanári tanfolyam általában kerül.

A zenetanárok mai képzése ugy reformálandó, hogyapolg. isk.
képző zene-szakjár végzett tehetségesebb növendékek a tanítóképző
tanári· tanfolyam zen e i osz tál Y á nak legyenek szintén két évig
hallgatói, mely idő alatt bővítsek philosophiai, zeneelméleti és gyakor-
lati képzettségüket. A philosophiát együtt hallgatván a többi szakmán
levőkkel. a különféle zenei tantárgyakban képzettségüket az alkalma-
zandó zenetanároktói nyerjék. Továbbá a két éves tanfolyam végén az
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intézeti és a zeneakadémiai tanárokból alakított bizottság előtt vizsgát
tevén, erről képző intézeti tanári oklevelet nyerjenek. Az így képzett zene-
tanárok a képzökhöz egyelőre hel y e t tes tan áro kul nevezendók
ki, s az elméleti tárgyak tanárai val egy sorban ren des tan áro k k á

léptetendők elő. .
A tervbeli tanító- képző tanári tanfolyamnak legyen raj z tan á r-

kép z ő része is, hol több szakember által rajztanárok képeztessenek. A
Paedagogium ezen szakcsoportjának mennyiségtani tudományokkal valö
tervezett kíb ővítése a tanítóképzők czéljának is megfelel; továbbá így
a tanítóképző rajztanárok csekélyebb óraszámát mathematikai órákkal
bővítve, munkájuk könnyen szaporítható lenne 18-20 órára. Ez által
rajztanáraink nemcsak magasabb szakképzettséghez és tág isabb munka-
körhöz jutnának, hanem ismeretes nyomorúságos anyagi helyzetükön is
segítve lenne. Ha a rajztanárjelöltek a philosophiát s mathematikát, geo-
metriát a többiekkel közősen, a rajzolást és festészetet pedig külőn cso-
portban elméletileg. és gyakorlatilag kiváló szaktanároktói sajátítják el
s ha végül a tanári tanfolyam végén tanári oklevelet nyernek: semmi
sem állhat utjában, hogy ők is a többi hasonló képzettségű tanárokkal
előbb hel y e t tes, majd ren des tan áro k k á neveztessenek ki.

A Paedagogium mai szervezete megengedi, hogy a tanítóképző
tanári tanfolyam hallgatói a tornázasban és háziiparban kiképezhessék
magukat. Ez különösen ajánlatos, sőt szabadon választva vagy a torná-
szat, vagy a háziipar kötelező is lehetne a zene- és rajztanárjelöltekre.
Igy a képző nem szorulna idegen tornatanárokra. .

Sok port vert fel e-gyesületünk körében is mostanában agyako r 16
isk o 1ait a n í t ó k munkaköre, kvalifikácziója és anyagi helyzete. A
jó gyakorló iskola tanítótói megkívánjuk előképzettségül az elemi képzőmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI
sikeres elvégzését s azt, hogy 6-8 évi gyakorlat alatt bizonyítsa be,
hogy higgadt, komoly ember, tehetséges, lelkiismeretes és tudomány-
kedvelő tanító s így méltó a leendő tanítók képzésére. Ot tehát az
elemi tanítói oklevél s az élet képesíti állasára. Az elemi tanítói képe-
sítés réstére további önképzés mellett teljesen elégséges; a magasabb
képzettségű gyakorló iskolai tanítók csak átmeneti időnek tekintenék
állásukat s nem nagyon lelkesednének érette. Legyen s maradjon a
gyakorlo iskola 'vezetője olyan tanító, kinek minden gondolata, szabad
ideje iskolájáé és az önképzésé ; törekedjék dicsősséggel szolgálni a rá-
bízott fontos ügyet. Adjon ő példát az állás megérdemlésében, fölemelé-
sében s a buzgalomban a fejlődő tanítónemzedéknek. S hogy ezt tehesse,
adjanak neki kvalifikácziójától eltekintve, rendes tanári fizetést, hogy a
társadalomban is méltó tagja lehessen a tanári testületnek.

Ezek után a részletekre nézve, a következőket ajánlom:
1. A Paedagogiumban 2 évi tanítóképző-intézeti tanári tanfolyam

ál1íttassék a polgári isk. tanítóképzövel közös tanári testülettel.
2. A tanári tanfolyamra teljes ellátással és ösztöndíjjal a polgári

isk. tanítóképző kivátóbb növendékei veendők fel.
3. A tanári tanfolyam szakcsoportjai az elemi képzők tantervének

figyelembevételével állítandók össze.
4. A tanári tanfolyam hallgatol közös philosophiai előadásokat



lIO

hallgassanak s az egyes szaktudományok előadása és gyakorlati kezelése
egyet em isz í n von a Ion áll j o n.

5. A tanfolyam végeztével az egyetemi zeneakadémiai és rajztanár-
képzői tanárok s az intézet szaktanáraiból összeállított országos bizottság
előtt tanárképesítő viz gála tok tartandók s tanári oklevelek adandók ki.

6. A vizsgálatra csak okleveles polgári iskolai tanítók bocsáthatók.
7. Mind az elméleti, mind a gyakorlati tantárgyak tanárai elő szőr

helyettes tanári czímmel, három év mulva rendes tanárokká neveztessenek ki.
S":'A <ene- és rajztanárjelöltek köteleztessenek szaktárgyukon kívül

a tornászatból vagy kézügyeségből is képesítést szerezni.
9 A segédtanári intézmény. mint ilyen megszüntetendő s a képzök

internátusaiban irodai szolgálatra s felügyeletre végzett növendékek
alkalmaztassanak.

10. A tanárjelöltek gyakorló iskolájául azon elemi tanítóképző
szolgáljon, mely a Paedagogium keretében külön tanári testület vezetése
alatt szervez tessék.

r r . A tanárjelöltek ismerkedjenek meg az intézeti adminisztrativ
foglalkozásokka 1.

12. A Paedagogium azmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAösszes népoktatási intézetek tanítóinak,
tanárainak képző-intezetévé fejlesztessék s akadémiai rangra emelendő.

13. A gyakorló iskolai tanítók az elemi iskolai oklevél, kiváló
irodalmi és gyakorlati működés alapján alkalmaztássanak.

Csáktornya, r892. deczember 26-án.·qponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAF elmér i Alber t.

'I'ödorZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAJ ó z s e f j e l e n t é s e a tamtöképsésről,'

Igen helyesen mondja a közoktatásügyi miniszter s a közoktatás
állapotáról szóló 2 I-dik jelentése, hogya tanítóképző-intézeteknek önálló
szervezettel kell birniok, hogy feladatuknak kellően megfelelhessenek.

E kívánalomnak megfelelően vannak berendezve az összes állami
képzök s a felekezeti ek közül 'is többen; de ezen utóbbiak közül nem
egy van, mely sok kívánni valót hagy fenn e tekintetben.

E bajon, a fenforg6 anyagi viszonyok miatt, csakis a sok hiányos
intézetnek redukálásával lehet segíteni. Miért is csak örömmel üdvözöl-
hetem a t. miniszter úr azon intézkedését, hogy az illetékes felekezeti
hatóságokkal már folyamatba tette a tárgyalásokat, hogy .az intézetek

2 Előzerjesztette a képviselőház közoktatásí bizottságának január r a-iki ülésén, A jelen-
tést közöljük, a mint az a Magyar Ujságban megjelent. A mint tudomásunkra jutott, a
jelentésnek a közölt részen kívül volt még egy fontos fejezete. Ebben a részben előad6 kép-
viselő úr foglalkozott a tanít6képző-intézeti tanárképzéssel s ezzel kapcsolatban a budai Paeda-
gogium szervezetével; továbbá a tanít6képző tanárok fi zet é s ren d e z é sén ek ügy é-
vel, a tanártestületek szervezetével. Sürgette ez ügyeknek gyors és méltányos megoldását
oly irányban, mint azt első jelentésében kifejtette (1. Magyar Tanít6képző 1892. évf. VI. fdzet
357. lap, a jelentés IL része.] L é v a y Ferencz osztály tanácsos a képviselő úr ezen óhajaira
refllektálva, több tekintetben megnyugtat6 választ adott. Nem mulaszthatjuk el, hogy ez al-
kalommal ujra meg ne köszönjük dr. T6dor J6zsef úrnak azon kivál6 buzg6ságát, a melylyel
a tanítóképzés ügyét, s a tanít6képző tanárok érdekeit is szívén viseli és , előmozdítani törek-
szik. Hálás elismeréssel adózunk neki e fáradozásai ért. Szerkesztő.
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egyesítése által jobban dotált és ennek következtében a törvény követel-
ményeinek megfelelően berendezhető tanítóképzőket létesítsenek.

A képzőintézeti növendékekre vonatkozólag megjegyzi a jelentés,
hogya 71 képzőbe beiratkozott 4535 növendék s a tanévet csak 4142
fejezte be; kilépett tehát évközben 393. Aránylag több lépett ki a nő-,
mint a finövendékek közül és ismét több az állami, mint a felekezeti
intézeteknél, minek okát a jelentés az állami segélyezés kényszerű meg-
szorításában tünteti föl. Mindenki. ki a nőnevelés-oktatás ügye iránt
érdeklődik, annak alapján azt ajánlaná a miniszter urnak, hogy töreked-
jék az állami segélyezés tágításával oda hatni, hogya tanítói pályára
lépett leánynövendékek a megkezdett képesítésí tanfolyamokat be is fejez-
hessék s a választott pályára ki is léphessenek. Meggondolandó ugyanis,
mit a jelentés maga is felpanaszol a bevezetés ben, hogy sok szülő ezen
intézeteket csupa nevelő-intézeteknek tekinti, a melyekben leányának
az állampénztár költségén való kiképeztetését eszközölheti, anélkül, hogy
leányát csakugyan tanítónői vagy nevelőnői pályára adja. S mert ez így
van, teljesen indokoltnak látszik minden ily esetben az államsegélynek
megszorítása ; ép ugy helyes a miniszter urnak idevonatkozó azon rendel-
kezése, melylyel utasította az igazgatótanácsokat, hogy a fölvételnél
figyelemmel legyenek arra, vajjon a jelentkezőnek családi viszonyai
valószinűvé teszik-e, hogy az illető csakugyan a tanítónői vagy nevelő-
női pályára fog lépni s továbbá, hogy mindazon szülők, kiknek leányai
bármi segélyre igényt tartanak, tartoznak kötelező nyilatkozatot tenni
és adni arról, hogy az esetben, ha az illető növendék, az önakaratán
vagy önhibáján kívűli akadályoztatás esetét kivéve, képesítése időpont-o
jától számítva, legalább öt éven át a tanítónői pályán működni nem fog,
vagy ők, vagy a növendék kötelesek a kiképeztetésére fordított allam-
költséget visszatéríteni.

Csak pár megjegyzésem volna idevonatkozólag ; egyik az, hogy
részesíttetnének megfelelő államsegélyben különösen a tanítók és tanárok
leánygyermekei, kik bizonyára nemcsak kiképezterni. de a választott
pályán működni is óhajtanak; második megjegyzésem pedig oda irányul,
hogy a szép czélú gouvernant-intézet gyakorlati eredmény nyel addig nem
fog járni, míg állásuk és főleg jövőjük biztosítv a nem lesz.

A képzök tanhelyiségeiről igen szomorú képet nyujt a jelentés,
midőn azt mondja: «Haza! tanítóképezdéink egynémelyikében a tan-
helyiségek igen gyakran nemcsak hogy ki nem elégítő állapotban vannak,
<ie mivel néhol még a lekszükségesebb szerelvényeket is nélkülözik, alig
mondhatók tanterrneknek.s

Természetesen e szomorú képet nem az állami, hanem.a felekezeti
jellegű képzök mutatják; hisz a 25 állami képző kőzül 17 már a saját
czéljaira épült s a modern követelményeknek megfelelő épületben van -
elhelyezve s a többiek közül azok is, melyek még ma bérházakban .
tartatnak, kielégitő helyiségek fölött rendelkeznek, míg a felekezeti
jellegűek közül egynémely ek még a tanfolyamok számának megfelelő
tantermeket sem bírják.

Hát a szomorú állapoton segíteni kell, ha szükség, a szétszórt erők
csoportosításával : a sok hiányos intézet összevonásával is. Es ez annál
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könnyebben keresztülvihető, mivel maga a jelentés is kiemeli a bevezetés-í
ben, hogy kelleténél nagyobb a felekezeti képzök száma s egyesek oly
csekély népességűek, hogy fentartásuk alig látszik indokoltnak.

Legyen szabad azonban most, mikor az állami képzők részére nagy
áldozatokkal mindenütt saját helyiségek emeltetnek és rendeztetnek be,
a miniszter ur figyelmébe ajánlani azon közóhajt, hogy a képzőintézetek
lehetőleg oly helyeken létesírtessenek. hol a tanítók a társadalmi művelt-
ségben is kellő kiképzést nyerhetik, miért is' még a mostani képzök
czélszerű áthelyezésétől sem kell visszariadni.

A jelentés szerint tanképesítési jog-ával 67 képző élt s: kiadatott
összesen 1154 tanítói oklevél; ezek közül 154 magánkészültség alapján
tett vizsgálat mellett adatott. En ezt nem találom egészen helyénvaló-
nak; mert egy növendék itju bármily tehetségg-el sem képes magán uton
megszerezni azt a készültséget, melylyel feladatának kellően megfelelhet.
Midőn minden erőinket megfeszítjük, hogya tanítóképző-intézetek a kor
kívánalmainak lehetőleg megfeleljenek s azokból minél képzettebb egyének
lépjenek ki a nevelés-oktatás mezejére, a magán készültség alapján nyert
okleveleket minél szűkebb határok közé kell szorítani,

Végül a jelentésnek azon értesítése, hogy magyar nyelvi tanképe-
sítő vizsgálatra kötelezett nem magyar ajkú tanítók közül az állami kép
zőkben 4-én jelentkeztek, s mind a négyen sikerrel állották ki a vizs-
gálatot, csak örvendetes tudomásul vehető, de egyszersmind kívánatos
volna tudni, hogy hányan vannak, kik a törvény ezen követelményének
nem tettek eleget?ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A z á l l a m i t a n í t ó k é p z ő t a n á r o k mozgahna f i z e t é s ü k

r e n d e z é s e üg~ében.
Mikorra e sorok napvilágot látnak, talán már el lesz dö~tve a

többi tiszviselőkévei együtt az állami tanítóképző .tanárok fizetésének
ügye is és törvényerőre emelkedik, a mitől féltünk: a tanároknak rang-
osztályozása' és fizetésüknek ki .nem elégítő rendezése. A pénzügyi és
közoktatásügyi bizottságok már befejezték tárgyalásaikat ez ügyben és

a hét folyamán a képviselőház plénuma elé kerül a törvényjavaslat, a
mely kétségtelenül meg fogja szavazni azt.

A törvény keveset javít a tanítóképző tanárok helyzetén, de kárt
fog okozni a taníróképzés ügyének. .

Habár fentartja azt az elvet, hogya tanítóképző tanárt a, közép-
iskolaival egyenlő rang és fizetés illeti meg, de a kétféle intézet tanárai-

I nak fizetése kőzőtt a küiömbseget t ény 1e g nagyobbá teszi, mint eddig volt.
A tanári testülete ket meghagyja a mai létszámban és hibás szervezet-

ben, vagy is az 1868, XXXVIIi. t.-ez. 84. és 85-ik §§ ai által előidézett
visszás állapotokon nem segít, sőt azokat hosszu időkre állandósítja.

A rangosztályozas által szétszakgatja a tanárok, az egyes tanári
testületek tagjai közötti külömben is laza egyetértést; a rangkórságnak,
irigykedésnek, elégedetlenségnek termékeny talaját nem irtja, hanem
munkalja, Absurdum, hogy egy és ugyanazon testület tagjai ö t fél e
rangúak legyenek.
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Mivel a tanárok anyagi helyzetéről nem gondoskodik eléggé, őket
továbbra is mell é kk ere set r e utalja.

Meghagyja azt a szégyenfoltját állami tanítóképzésünknek. hogy az
alkalmazott tanerők 400!o-a 500-700 frt javadalmazásban részesül.

A jelen törvény megalkotása azonban megbecsülhetetlen tanúságot
is rejt magában. Kitűnt ugyanis, hogy az állami tisztviselői kar lépcső-
zetes rendszerének megállapÍtásánál egyetlen testületnek a keretbe való
beosztása sem okozott oly nehézséget, mint a tanároké A rangosztá-
lyokba sorozás helytelenségéről meggyőződhettek az illetékes körök és
a tanárok közűl is azok, a kik legalább eleinte a rangosztályokba való
felvételnek hívei voltak. •

Az egyedüli helyes felfogás az, a mely a tanítói és tanári kart
külőn erkölcsi testületnek tekinti. Működésének alapja a társadalomban
van s csak közvetve szolgálja az állami érdekeket ; egy elvont eszme,
a kultura érdekében munkálkodnak egyénenként teljes függetlenséggel
és felelősséggel. Beosztani őket az állami tisztviselői kar alacsonyabb
fokozataiba :a kultura értékének csekélylése; a magasabb fokozatba
való beosztásnak pedig, a hova például az osztály tanácsosok tartoznak,
gyakorlati nehézségek állanak utjában. .

Meg lesz a törvényünk, a me ly a tanárok fizetését rendezi. Ezzel
azonban a mi ügyünk nem fejeződött be "hosszu időkre», sőt az igazi,
a kitartó küzdelem korszaka csak most kezdődik, a melynek czélja nem
lehet más,' mint minket, tanárokat a jelenlegi törvény keretéből kivenni
s anyagi és jogi viszonyainkat külön törvényben rendezni. Minket ta-
nítóképző tanárokat is ez - a szándék vezessen, ez a törekvés tartson
össze. Tegyük ezt annyival inkább,' mert ettől a törvénytől, a mely a
mi bajaink élét még inkább kiköszörülte, testületi viszonyaink rendezését
nem várhatjuk.qponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

• r

-J(-mlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
* *

Kötelességünknek tartjuk e helyen és ez alkalommal részletesen
beszámolni azon mozgalomról, a melyet egyesületünk az állami tanító-
képső . tanárok fizetésrendezése ügyében indított.

Az elnökség hivatalosan felszólította az állami tanítóképző-intézetek
tanári testületeit, hogy fizetésrendezésünk ügyében külön-külön folya-
modjanak a képviselőházhoz s ezáltal támogassák az egyesületnek a
képviselőházhoz benyujtott kérvényt. A felhívás január 4-én ment szét
a testületekhez s ez idei tudomásunk szerint ti zen egy tanári testület
tett eleget annak, u. m. az aradi, bajai, dévai, iglói, losonczi, máramaros-
szigeti, sárospataki, székelykeresztúri tanítóképzők.továbbá a budai II.
kerületi, a győri és szabadkai tanítónőképzők tanárkarai.

Hiányossá teszi a beszámolást az, hogy némely tanári testület nem
küldött részletes tudósítást a kérvény tartalmáról, vagy egyáltalán nem
is értesítette a szerkesztőséget, minek következtében részben a napi-
lapok közléseire vagyunk utalva. De éppen e körülményből azt következ-
tetjük, hogy többen vannak tizenegynél azon testületek, a melyek a
felhívás értelmében jártak el. Hisszük is, hogy egyetlen tanári testület

Magyar Tanítóképzö. 8
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sem mulasztotta el megtenni azt. a lépést, a melyet saját érdekeink és
a tanítóképzés ügyének előmozdítása követelt.

Több tanári testület beküldte a szerkesztőséghez folyamodványának
egy-egy másolt vagy nyomtatott példányát. Felette sajnáljuk, hogy lapunk
szűk tere miatt nem közölhetjük e folyamodványokat egészen, pedig .
élénk világot vetnek viszonyainkra, a tanítóképző tanárok gondolkozására,
törekvéseire, nemes kartársi érzületére. Törekszünk azonban a kérvényekből
legalább a jelJegzetesebb pontokat kiválogatva közölni.qponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Az a r a di ta n ítóképzőtől értesítést nem kapván. róla csupán azt
közölhetjük, hogy tanári kara januármlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 lén nyujtotta be folyamodványát
Atzél Péter országgyülési képviselő által.

A ba ja i ta nítóképző részéről azon értesítést kapjuk, hogy folyamod-
ványát az egyesület kérvényének . szellemében elkészítve, azt Drescher

. Ede országgyülési képviselő úr által nyujtotta be.

A buda i ll. ker . ta n ítónőképző tanári testülete Darányi Ignácz ország-
gyülési képviselő úr által január 18-án adta be kérvényet. amelybe
belefoglalta mindazon pontokat, a melyek az egyesület kérvényeben
ki vannak fejtve; különösen hangsulyozta azonban, hogy a tanító--
képző tanárok fizetése úgy rendeztessék, hogy a törvény életbelépése
után azonnal és nem a 8-ro év mulva bekövetkező végleges állapot
szerint egyenlősíttessék a középiskolai tanarokéval.

A buda pes# VI. ker . elemi és polgá r i ta n ítónőképző tanári testülete
ugyan nem nyujtott be külön folyamodványt, de elhatározta, hogy
testületileg fogja átnyujtani Andrássy Gyula gróf országgyűlési képviselö
és belügyminiszteri államtitkár urnak az egyesület kérvényének egy
nyomtatott példányát és fel fogja őt kérni annak támogatására.

A déva i ta nítóképző tanárkara Barcsay Kálmán országgyülési képviselő
úr által nyujtotta be kérvényét, a melyet az egyesület folyamodványa
értelmében szerkesztett meg. .

A győyz' á ll. ta n ítónőképző-in tézet tanári testülete Francsics Norbert
országgyűlési képviselő utján a következő kérelmet intézte az ország-
gyüléshez: 1. A tanítóképzők tanárai és igazgatói a középiskolaiakkal
egyenlő elbánásban részesüljenek. 2. A fővárosi és vidéki igazgatók s
tanárok között ran gb a n ne legyen különbség. Kivételt csak a pogári
tanító- és tanítónóképző-intézet alkalmazottai képezhetnek. 3. Az elő-
léptetés minden 5- évben történjék, úgy hogy a 15-ik szolgálati évvel
bírók a VII (igazgatók) és VlII-ik (rendes tanárok) rangosztályba vétes-
senek fel az ötéves pótlékok b'etudásávai. 4. A tanító nők egyenlő elbánás-
ban részesüljenek a férfitanárokkal.

A képviselő úr ezen kivánalmakat teljesen jogosultaknak és helyesek-
nek találta s támogatását a Iegszívesebb készséggel megigérte.

Az zglói ta nítóképző-in tézet tanári testülete szintén járult kérvény-
nyel a képviselőházhoz. A bátor, önérzetes hangon és szellemmel
megszerkesztett folyamodványból közöljük a következő részleteket:

«Korszellemünk egyik főjellemzője az élvezethajhászat mellett a
rang- és czímkórság olyannyira, mintha nevetségessé akarnák tenni azt
a nagy eszmét, melyet a mult század vége, s a jelen század első fele
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törvényileg megvalósított : az egyenlőséget. Kevés IS már a művelt
osztályban azok száma, kiket ez' a divatos betegség el nem fogott. A
tanárok között is folyton növekszik számuk. Külső, olcsó siker s érte
-előléptetés, czím, rang: ez a felfogás terjed közöttünk is. Most meg a
Mélyen tisztelt Képviselőház készül szentesíteni egy oly javaslatot,
mely menthetetlenül. abba a veszélyes, káros áramlatba sodorná a tanárok
zömét is'. Ha a tanár is kufárrá lesz az úr templomában, kifogja már
aztán az erkölcs, a szabadelvüség azon szent tanait, eszméit hirdetni az
.jfjuságnak.' melyeket az emberiség idáig oly óriási áldozatok árán fejlesz-
tett? A tanárt hagyják meg ideális világában l Mihelyt onnan kizavarjak,
nem való többé az ifjuság nevelésére. Eze k nél fog va a ran g-
-o s zmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt ál y o k b a való beosztást a tanítóképzés ügyére
káros k ö v e t k e z m é n y ű n e k é s m e l l ő z e n d ő n e k tartjuk.
Mi munkánkhoz és társadalmi állásunkhoz méltó javadalmazást. kívánunk
-és kérünk, de rangosztályokba való beosztást nem.»

I «A tanítók~p~ők~e? működő tanárok öt. ran.gosztályba (VII;,-~
soroztatnak. A fővárosi Igazgatók a VII., a vidékiek a VIlI.; a fovarosi
tanárok a VIlI., a vidékiek il IX. rangosztályba ; a művészeti tárgyak
tanárai és a gyakorló iskolai tanítók meg a IX,. x ., XI. rangosztályba. ~

«Lehetetlenség", hogy ennek folytán a testületekben az egyesek
köz t a többretartás. irigység ki nem fejlődnék; alig képzelhető, hogy
az esetben az az egyetértő szellem fejlődhesséle ki. mely nélkül össz-
hangzatos működés, kiváltképen pedig sikeres erkölcsi nevelés nincs. A
művészeti tárgyakra így, melyek már az ókori Athenében is a szellem
többi képző tárgyai val egyenlő méltatásban részesültek, csak dilettáns
elemek válIalkoznának. Epen azért az a kivánságunk. hogy _ a tanító-

képző-intézeteknél működő tanárok lehetől-eg egy -rangosztályba kerül.
jenek. A műv ész et i t á r g y a k, a tor n a úgy csoportosíttassanak,
hogy ezek tanárai rendes tanári rangúak lehessenek. Gyak ori ó i s-
k o I ait a n í t ó k.u 1 is oly tanítók' alkalrnaztassanak, ki~ a gyakorlat
mellett elég mély paedagogiai elméleti képzettséggel birván, képesek
a tanítóképzés gyakorlati feladatainak kellő megoldására. Es agyakorló
,iskola tanítója is egyrangú legyen a rendes tanárokkal.» .

«Egyáltalában nem vagyunk képesek felfogni, mi vezérelte a javas-
lat megalkotóját. mikor a vid é k i iga z gat ó kat, tan áro kat
alacsonyabb rangosztályba sorozza, mint a fővárosiakat? l Hiszen a fő-
városi tanárnak csak ugyanaz a minősítése van, mint a vidékinek ; ugyan
.azt a munkát végzi mint a vidéki; rendesen jobb növendékei vannak;
megélhetése, ha némely esetben többe kerül is, de keresetforrása is több
van; lakása drágább, de több lakáspénzt is kap. Némely vidéki város-
ban az élelmi szerek ép oly drágák, mint a fővárosban (po o. Iglón).
Különben is ily czélokra valók a drágasági helyi 'pótlékok Kérdjük
már most, miért kerül a fővárosi tanár magosabb rangosztályba, mint
at vidéki? Hiszen a vidékiek is teljesítik a hozzájuk fűzött irodalmi, egye~
-sületi, társadalmi követelményeket, a nélkül hogya szellem képzésére
szolgáló annyi előnyben részesülhetnének, mint a milyeneket egyedül a
főváros biztosít. Miután nincs semmi ok arra, hogy a fővárosi ak maga-
sabb rangosztályba -kerüljenek, kérjük a Mélyen tisztelt Képviselőházat.

8-
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rnéltóztassék a vidéki igazgatókat és tanárokat a fővárosiakkal egy ráng-
osztályba helyezni .•

Kérelmüket a következő pontokba foglalták:mlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
1 . Az iglói állami tanítóképző-intézet tanárkara az állami tiszt-

viselők illetményeinek szabályozásáról szóló törvény javaslatot a tanító-
képző-intézetekre károsnak, magára nézve pedig sérelmesnek tartja. 2. A
rangosztályokba való beosztást a fenn kifejtett okoknál fogva a tanító-
képzés ügyére egyaltalan káros következményűnek s mint ilyent, mellő-

zendőnek tartja. Számunkra külön status alkottassék, Fővárosi és vidéki
tanár közt különbség ne legyen. 3. Ha a törvényjavaslat, elvei a rang-
osztályokba való beosztást kikerülhetetlenné teszik, kérjük a Mélyen
tisztelt Képviselőházat : osztassauak be az összes tanítóképző tanárok a
VIlI. rangosztályba az ötödéves korpótlék épségben hagyásával olyan-
képen, hogy annak 3 fokozatán minden tanár 30 szolgálati évének, azaz
3 tízéves cziklusának megfelelő előléptetéssei átjuthasson. 4. A fővárosi
és vidéki tanárok és igazgatók között rangosztályra és fizetésre nézve
különbség ne legyen. 5. A művészeti tárgyak tanárai, a tornatanár és
a gyakorló iskolák tanítói rangra téressenek egyenlővé a rendes taná-
rokkal. 6. Minden tanítóképzői tanár 3 évig segédtanár legyen, mely
idő után rendes tanárrá lépjen elő. 7. A polgári iskolai tanítóképzők
tanárai megfelelőleg magasabb rangosztályba osztassanak. (Lásd mind-
ezekre az előzetes megokolást.)qponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A losonczi á llami ta n ítóképző tanári kara szintén adott be kérvényt
az országgyüléshez, melyben a következő pontok figyelembe vételét
kéri: 1. A z áll ami tan Í t ó kép z ő tan ára i ner a n gos z-
tál Y oz ta s san ak; 2. hogya gimnáziumi tanárokkal mindenben egyenlő
elbánásban részesüljenek annál is inkább, mert 189o-ben a vallás- és,
közoktatásügyi miniszter határozottan egyenlő rangúaknak mondotta ki
a tanítóképző- intézetek tanárait. a középiskolaiakkal s fizetésöket is
ugyanakkor egyenlősúette; 3. hogy a vidéki tanítóképzők tanárai a fő-
és székvárosiakkal egyenlő törzsfizetésben részesüljenek.

A má rma rosszz"geti á llami ta nítóképző tanári testülete Urányi Imre
képviselő úr által nyujtottta be kérvényét az országgyüléshez. Kérvényük-

ben hangsulyozzák, «hogy a tanárok az állami tisztviselők rangosztályai-
ból kihagyassanak. s egymástól se különíttessenek el fokozatok által».
A vidéki tanárokra nézve pedig a következőleg nyilatkoznak: <A vidéki
tanítóképző-intézeti igazgató és rendes tanár épen azt a munkát, sőt leg-
gyakrabban nehezebb körülmények között végzi, mint fővárosi kollegája.
Természetes dolog tehat, hogy az egyforma munkához mért alap fizetés.
is akkora legyen a vidéken mint a fővárosban ; a csupán lakóhely közötti
különbség a fővarosiak előnyére a magasabb lakbérben és helyi pótlék.
ban, a vidékiek . között a katonai .beosztásnak megfelelő lakás bérben
nyilvánuljon. > A tanítóképző-intézeti zene-, rajz, tornatanárokat és gyakorló
iskolai tanítókat a javaslat a X-XL rangosztályba sorozza. Ezt szintén
méltánytalannak tartják, s a mellett kiszárníthatatlan káros hatású volna
tanítóképző-intézeteink jövőjére, a mennyiben azok hanyatlását idézné
elő. Kérelmüket a következőkbe foglalták össze: I. Az állami tanító-
és tanítónóképző-intézeti tanárok ne soroztassanak rangosztályokba: II.
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Ha a rangosztályozásból való kihagyás nem volna lehető, akkor: I.

Méltóztasssék a fővárosi és vidéki tanítóképző-intézeti igazgatókat,
ugyszintén a tanárokat, egyenlő alap fizetésben, a városok katonai be-
osztásának megfelelő lakáspénzben, s a tővárosiakat megfelelő helyi pót-
lékban részesíteni. 2. Méltóztassék tanítóképző-intézeti igazgatókat és
rendes tanárokat a középiskolák igazgatói val és rendes tanáraival- telje-
sen egyenlő fizetésben részesíteni. 3. Méltóztassék a törvényben megálla-
pítani, hogy a tanítóképezdei segédtanarok helyett a IX. rangosztályban
'helyettes tanárok alkalmaztassanak, s ezek 3-4 évi szolgálat után
rendes tanárokká lépjenek elő, 4. Méltóztassék megállapítani, hogy a
más intézetben nem működő melléktanárok aX. rangosztály felső fokozatába,
illetőleg szakok csoportosítása alapján a rendes tanárok rangosztályába
soroztassanak. 5. Méltóztassék megállapítani az ötödéves pótlék további
fentartását.

Az intézet igazgatósága ekérvényt megküldte Máramarosmegye
mindegyik képviselőjének, 80 példányban a képviszlőház háznagyának
kiosztás végett; azonkivül IS példányt külön egyes képviselőknek.qponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A sá r ospa ta ki ta n ítóklpző-úztézet tanári testülete részletesen meg-
okolt és erélyes hangú folyamodványában a következőket kéri a kép-
viselőháztól.

e Méltóztassék a törvényben megállapítani, hogy az eddig szokásos
ötödéves pótlék a képezdei tanárok fizetési fokozatainak két rangosztá-
lyon keresztül menő sorozatára osztassék fel. A más intézetben is fog-
lalkozó melléktanárok a X. rangosztályba ; a segédtanár s a más inté-
zetben nem foglalkozó melléktanárok a IX. rangosztály alsó íokozatába,
a rendes tanárok a IX. rangosztály két felső fokozatába és a VIlI. rang-
osztályba, az igazgatók a VIlI. és VII. rangosztályok fokozataiba osztassa-
nak ansziennitásuk szerint. Méltóztassék a vidéki képezdei igazgatókat
a fővárosi tanároktói külön létszámba vétetni s őket rangosztályuk foko-
zataiba egyenletesen felosztani. Méltóztassék megállapítani, hogyaképezdei
segédtanárok 3 - 4 évi szolgálat után rendes tanárokká prornoveáltas-
sanak.»

A sza ba dkú ta n ítónőképző-z'n tézet folyamodványából közöljük a követ-
kező részleteket:

Az állami tanító- és tanítónőképző tanárok, az állami tanítóképzés
ezen úttörői: ti z é vig vártak, mig nekik is megadattak (1880) az ötöd-
éves fizetési pótlékok; hu sz é vig vártak, mig alapfizetésök, az igaz-
gatók és rendes tanároké, egyenlővé tétetett a középiskolai tanárokéval
-és a rendes és szaktanárok, nemkülönben a gyakorlóiskolai tanítók mai
nap i g is vár nak, hogy Iakáspénzök, mely roa frt, tehát kevesebb,
mint sok hivatalszolgáé, a középiskolai tanárokéval egyenlővé tétessék;
pedig egyenlő jogosultságuk a középiskolai tanárokéval régen elismer-
tetett.mlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA»

Ezután kérik azt, hogy az igazgatók és rendes tanárok fizetése
teljesen egyenlően szabassék meg a középiskolaiakéval. A zene-, rajz-
-és tornatanárokról pedig a következőleg nyilatkoznak:

«Azon ellenvetés, hogy a művészeti szakok tanárai nem állíthatók
egy rangba és sorba a középiskolai tanárokkal, elesik, ha tekintetbe vé-
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tetik egyrészt az, hogya gymnásiumi rajztanárok egyenlő javadalmazás-
ban részesülnek a többi rendes tanárokkal, másrészt azon körülmény,
hogyaképzőintézeti művészeti szak ok tanárai ujabban más szakokra is,
nyernek képesítést, ezekre is kineveztetvén, a rendes tanárokkal egyenlő
javadalmazásban részesülnek. >

V égül, ha már egyátalán nem vétetik figyelembe a gyakorló is-
kolai tanítók rendkivül terhes szolgálata, az ellenök minősítvényök szem-
pontjából támasztható ellenvetés megszünnék, még pedig a tanítóképzés-
ezen nagyon fontos, gyakorlati ágának nagy előnyére, ha jövőben a
leendő tan í t ó kép z ő tan á r 3 é vig min t se g é d tan á r,a z t á n
ren des tan ari j a va dal ma z áss alm int gyak ori ó isk o 1a
tan í t 6 j a s c s a k azt á nal kal m azt a t n é k m .i n t tan í t ó-'
képző rendes t a n á r.»qponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A székelyker esztúr i tanítóképző igazgatósága részéről a következő-
értesítést kaptuk: «Tanarkarunk e hó 7-én tartott gyűlésében tárgyalta-
e reánk nézve és a tanítóképzés ügyére nézve igen életbevágó kérdést
li midőn hálás köszönettel vagyunk eltelve az önök eddig kifejtett tevé-
kenysége iránt, a mit ez ugyben tanusítottak, elhatároztuk, hogy az-
önök által leküldött kérvény minden pontját támogat juk s hasonló kér-
vényt intézunk az országgyűlés képviselőhazához. A kérvényt el is
készítettük s az önök által 4 pontban összefoglalt kívánalmak teljesítését
kérjük mi is. Kérvényünket Hoitsy Pál országgyűlési képviselőnkhöz.
felküldtük az országgyűléshez leendő beterjesatés végett, >

-l:-

* ' *
]elentésünk kiegészítéséül adjuk a napilapok nak közlését a pénz-

ügyi bizottságnak január 25-iki üléséről, a melyen a többi között tárgyal-
ták a köz é P isk o 1ait a n áro k országos kongresszusának, a közép-
iskolai tanáregylet választmány ának s több tanári testületnek kérvényét,
melyek első sorban a ran gos z tál Y b a val ó beo s z t á s mell ő-
z é s é t s ha ez nem lehetne, a rangosztályba való kedvezőbb beosztást
kérnek. Csáky gr. miniszter megjegyzi, hogy ha lehetséges volna a
középiskolai tanarckat kihagyni a rang osztályba sorolásből, az ellen nem
lehetne kifogása. Ha ez nem történhetnék meg, a «végleges állapotban>
lehetne méltányosb s jobb előmenetelt biztosító felosztást létesíteni oly-
módon, hogy a z iga zga tók ifa -a a VII-zk, a r endes ta ná r ok l/s-a a VIlI-ZR

r a ngosztá lyba oszta ssék be. Az, hogy minden egyéb intézkedés mellőzésével
a kvinkvennium emeltessék 200 frtra, a legszerencsétlenebb megoldás
lenne, mert csakis a szolgálati évek száma szerinti javulást tenné lehetővé
s a kiváló szolgálatokat tevő egyének jutalmazásat nem engedné- meg,
Ennél sokkal jobb a\javasolt megoldás, mely ugy a szolgálati idő mérvéhez
képest, mint a kiváló érdemek .tekintetbevételével eszközöl javulást. A
jelen javaslat módot nyujt a tanároknak három rangosztályon s illetőleg
hat fizetési fokozaton való emelkedésre, tehát előléptetési viszony aik
szempontjából is előnyösebbnek mondható.

A bizottság beható tanácskozás után, melyben D ar á nyi, Heg e-
d ü s, Hor á n szk y, Ber z e v ic z y államtitkár és Wekerle miniszrer-
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elnök vettek részt, aki kimutatta, hogy az eddigi állapothoz képest a
jelen javaslat alapján a fővárosi tanárok maximális iIletményei 500 frttal,
a vidéki tanárokéi 900 forinttal emelkedhetnek, abi z ott s á g t öbb
ség e e 1fog adt a a k ő z okt a tás i min isz ter i n dmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAÍ t v á nyá t.

Ez .indítvány a végleges állapot szerint 5°.000 frt további kiadási
többletet fog okozni. '

Illetékes helyről jött értesülésünk szerint aqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBApénzügyi bizottsá g á lta l

elfoga dott módos ítá s a z á llamz' ta n ítóképző-in tézeti ta ná r okr a is vona tkozik.

Mondanunk sem kell, hogy ez az intézkedés rajtunk nem segít, mert a
jelenlegi beosztás 'megmarad és csak 8- IQ év mulva kerül 5 vidéki igaz-
gató a VIlI. -és -4 vidéki rendestanár a VIlI. rangosztály Eldorádójába l

Budapest, I893. február r-én.

NSPOKTATAs.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A R a j n a - m e l l é k i o s z t a t l a n népiskolák tanterve.
A «Magyar Tanítóképző» a mult évi folyam februári füzetében

közölte a Hollkamm népiskolai tanító által készített osztatlan népiskolai
tantervet, a melyet ő a Herbart-Ziller-féle elvek szerint állított össze.
E tanterv figyelemreméltó, komoly munka, ügyesen alkalmazza a Her-
bart-Ziller-féle iskola elveit s lehetetlen, hogy a magyar osztatlan nép-
iskola tantervének készírésénél figyelembe ne vétessék. Baja azonban,
hogy, mint készítője is bevallja, idea lis alapon áll és sehol sem próbál-
ták ki.

A mikor valamely iskola számára tantervet készítünk, a főfeladat
s egyuttal a főnehezség abban van, hogy az ide ali s c z élt agy a-
k ori att a 1, vagyis a k í v á nat o sta 1eh e t ő vel összeegyeztessük.
Akkor, mikor az Országos Közoktatási Tanács az osztatlan népiskola
tantervén dolgozik, szolgálni vélek az ügynek a Köln-vídéki osztatlan
népiskola tantervének bemutatása által, amely Németországban a leg-
kimerítőbbek és pedagógiai szempontból is a legjobbak -közé tartozik;
mind forrnájánál, mind tartalmánál fogva alkalmas ,arra, hogya magyar
osztatlan népiskola tantervének és a részletes utasítás ok nak készítésénél
figyelembe vétessék. A tantervből csak keveset hagytam ki, oly rész-
leteket is közlök, a melyek ugyan közvetlenűl nerrr érdekelnek bennün-
ket, de mégis illusztrálják azon körülményeket, a melyekre ilyen tan-
terv készítésénél számítani kell. Ajánlom tehát e tantervet a tisztelt
olvasók és az érdekeltek szíves figyelmébe.

Bev eze t é s.

Az oszta tla n népiskola seer ueeete,

Az osztatlan népiskolában a növendékek koruk- és értelmi fejlett-
ségük szerint három csoportba osztandók. Az ilyen iskola tervezete a
következő:
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120

Csa- I Év- I A ta.n-I I I sZám-1 Iórák Vallás Német Mértan
port folyam száma tan

I. 1.és 2. 20 4 II 4 I -
II. 3·4·5· 30 5 10 4 I -

~
nr. 6.7.8. 3° 5 8 5

. I Reál-l' I I Kézi-RaJZ I Enek Torna . .
tárgyak • munka

2 2 2.

Ezen beosztás szerint az osztatlan népiskola órarendje ~y készí-
tendő, hogy az I. csoportnak utolsó délelőtti és délutáni tanítási órája'
szabad legyen és ezen órákon olyan tantárgyak veendők fel, melyek
különösen a második és harmadik csoport számára irattak elő, u. m. a
reáltantárgyak, rajz, stb. -

A hol a nemi különbség szerint két osztatlan népiskola van, ez a
körülményekhez képest két tanítóval bíró vegyes iskolá vá alakítható át,
mihez azonban felsőbb jóváhagyás szükségesqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A [élna pos iskola (vá lta kozó r endszer ).

A váltakozó rendszer szintén csak felsőbb jóváhagyással alkalmazható.
A törvény 3. §-a csak oly helyen engedi meg a váltakozó rend-

szert, hol az osztatlan népiskola növendékeinek száma a 80-at jóval felül-
haladja, vagy pedig a tanterem kevesebb növendéknek sem elégséges és
a körülmények egy második tanítónak alkalmazását lehetetlenné teszik.
A váltakozó rendszer hegyes vidéken is megengedhető, a hol az utaknak
hosszúsága és gyakran járhatatlansága akadályozza, hogya gyermekek
napjában kétszer menjenek iskolába.

A félnapi iskola egy felső- és egy alsó csoportra oszlik, A felső
csoport oktatása, mely magában foglalja az osztatlan népiskola z-ik
és 3-ik csoportjait. heti 18 órán át' délelőtt önként történik a következő
beosztással:

Vallástan 3
Német nyelv 6·

{
Számtan
Mértan 4

Rajz 1

Reáliák 2

~~k 1

{
Torna
Kézimunka ---

18
Az alsó csoport az osztatlan népiskola első csoportját foglalja

magában és oktatását délután önként nyeri, heti 14 órában a következő
beosztással:

Vallástan 2

Anyanyelv 8
Számtan 3
Enek I

----
14
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A kétosztá lyu 1zépz'skola .

A hol a népiskola két osztályból áll, ott a növendékek szintén
három csoportra osztandók. És pedig: az első csoport magában foglalja
a II. osztálynak I. és 2. évfolyamát ; a második csoport a 2. 3. és 4.
évfolyamát és az 1. osztálynak 5. és 6. évfolyamát ; a harmadik csoport
pedig az 1. osztálynak 7- és 8. évfolyamát öleli fel. A kétosztályu nép-
iskolának tervezete tehát a kővetkező:

Első

II.

I.

1. 2.mlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

ti
22 4 II '4 - - - 1 2 2

{ 3· 4.
28 8 64 4 - 2 2 2 2

5. 6.

7. 8, I 32 4 8 4 2 2 8 2 2 2

I
Tan- \ Val· \'Né- \SZám-1Mér_1R ./Reá-I E' k / T' l' K6zi-órák [ aJz ne orpa

. lás met tan tan liák munka
saama

Csoport Osztály I Évfolyam

Második

Harmadik

A második osztály tanítója az 1. osztályban is tanít két órát pl,
a tornát ugy, 'hogy mindkét tanító ~etenként 30 - 30 órát tanít.

Há romosztá lyú iskola két ta n ítóva l.

Azon két tanítóval biró népiskolák, melyekben a növendékek száma
a 120·at meghaladja, a miniszteri határozatok értelmében következőkép
szervezkednek :

Az első csoport az első évfolyambeli flövendékekből áll; ezek,
«Ill. osztály» név alatt hetenként 12 elkülönített órában nyernek ok-
tatást, a melyekből 2 a vallásra, 2 a számolás ra, 8 pedig a nérnet nyelvre
jut. A csoportosítás tehát Így történik:

Csoport

I

Osztály I Évfolyam ' I'~ :;~IVal· I Né- \SZám-/
Mér

_/ Rajz IReá~ IÉnek ITorna IKázi-
száma lás met tan tan liák munka

Első HI. 1. 12 2

I
8 2 - - - - - -

Második II. ' 2. 3. 4. 24 4 9 4 - 1 4 1 1 1

Harmadik I. 5. 6, 7. 8. 28 4
I

8 5 - 2 5 2 2 2

Hogy azonban ezen beosztás követkesztébeu a második és har-
madik csoportnál a váltakozó rendszert elkerüljük, az első csoportot a
II osztály termében hetenként 8 órán át tanítja az 1. tanító, 4 órában
pedig az 1. osztály termében a 2. tanító a délelőtt 10-12 óra közt
levő időben, minek következtében a második és harmadik csoport az
illető napokon 10 órakor befejezi a tanítást.

Az 1. tanító az első csoportot a vallásból és számtanból, a 2.

tanító pedig a német nyelvből oktatja; így mindegyik tanítónak heten-
ként 32 tanórája van.
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A 3 osztá liií néP iskola 3 ta n ítóva l.

Az első. csoportot a Ill. osztály képezi, mely két évfolyamból áll-
s hetenként 22 órán át részesül oktatásban; a második csoportot a II.
osztály képezi, mely magában foglalja a .3. 4. és 5. évfolyamot, S 28..•
tanórával rendelkezik, míg a harmadik csoportot az 1. osztály .képezi a
három utolsó évfolyammal s hetenkinti 32 tanórával.

A tanítók közül az egyik vezeti az iskolát és gyakorolja a .fel-
ügyeletet. O vezeti az iskolai leltárt és anyakőnyvet. Tanítótársaival
egyetemben elkészíti az órarendet, s elrendeli a gyermekek felett való-
felügyeletet a templomban a játszótéren és a tornánál. Hogy pedig a
tanítás egységes menetéről meggyőződjék, gyakran látogatja az isko-
lákat, s kartársaival értekezleteket tart, melyeken az iskolai oktatás czélja
és eszközei legyenek a tárgyak. Főkép arra törekedjék, hogy kartársainak
ne .teljebbvalőja, hanem közötfük az első legyen és kartársait képviselje.

Minthogy az ő felügyelői működéséhez idő kell, tanóráinak száma
6-al kevesebb, a mit a Ill. osztály· tanítója vesz áto

A négyosztá lyú iskola .

Négyosztályu azon iskola, mely négy egymást követő osztályból
Ez következökép szerveszkedik :áll.

CsoportmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI Osztály I Évfolyam l~an-lval'l Né./SZám-\Mér-IR . IReá-'Rnek I T Káli·
~~ ~Z . ~

munkll.számo lás met tan tan Iiák ! /

Első IV. 1. 2. 22 4 II 41 - - - I, 2 2

{ UL 3· 4· 28 4 8 4 I - 2 6 2 2 2
Második

II. 5. 6.
28'1

4 8 4 - 2 6 2 2 2

Harmadik I
I. 7. 8. 32 4 8 4 2 I 8 2 2 2

Hogya vezető tanító az 5. pontban kívánt teladatoknak megfelel-
hessen, tanóráinak száma ő-al kevesbül, melyeket a IV. osztály tanítója
vesz át úgy, hogy minden tanítónak a főtanító kivételével, heti 28 órája van.

Ennek terve a következő:

Csoport I Osztály I Évfolyam I Tan- Ival- Né-lsZám-IMér-IRajz IReá-IRnek I Torna I Kézi-ór-ákZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
s z á m a l á s met tan tan liák munka.

{
V. 1. .

24 {Első 4 12 4 - - - 2 2 2
IV. 2. 24

{
nr. 3· 4· 28 {Második 4 8 4 - 2 6 2 2 2

U. 5. 6. 28

Harmadik 1. 7. 8. 32 4 8 4 2 2 8 2 2 2.
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A íőtanítónak 24, a többi tanítónak pedig 28 tanórája van. A
főtanító órakevesblete úgy oszlik meg, a mint azt a három osztályú
iskolánál láttuk.qponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A ha tosztá lyú 'néjJ úkola .

Szervezete a következő :

CsoportmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIOsztálY/

Első { VI.
V.

IV.

Ill.

IL

L

Évfolyam / ~:;~ l'E!ró~~lval~ I Né-ls,ám-
1

i Mér-IRajz /Reá-/ Enek ITorna / Kázi-
l' száma] esik lás met tan tan Hák munkl

. Második {

Harmadik

I. 22 28 4 12 4 - - - I 2 2 2

2. 2Z 28 4 12 4 - - - 2 2 2

3· 28 28 4 8 4 - 2 6 2 2 2

4· 28 28 4 8 4 - 2 6 2 2 2

S· 6. 32 28 4 8 4 2 2 8 2 2 2

7· 8. 3Z 24 4 8 4 '2 2 8 2 2 2

A főtanitónak 24. a. többi tanítónak heti 28 órája van. A felosztás
ugy történik, mint fentebb.

A ta ntermel: felszer elése.

Minden tanteremben a következő butorok szükségesek:
1. Elegendő számú pad, melyek úgy legyenek elrendezve, ho gy

azokban a gyermekek egészségük koczkáztatása nélkül ülhessenek és dol-
gozhassanak. Az asztallapok tintatartóval legyenek ellátva;

2. fogas: kalapok és felső ruha számára;
3. egy állványos nagy tábla;
4 egy falitábla ;
5. kathedra a tanító számára;
6. egy szekrény: irkák, könyvek, Írószer ek stb. elhelyezésére;
7. egy hőmérő.
A tanterem díszítésére szolgálhatnak az uralkodó család arczképei.

A nélkülözhetetlen ta n ító-szer ek.

Minden osztályban a következő tanszerek legyenek:
1. Minden tanító- és olvasókönyvből egy-egy példány;
2. földgömb; .
3. Rajna-mellék térképe;
4. Németország térképe;
5. Palaestina térképe;
6. földgömb;
7. fali olvasótábla mozgatható betűkkel;
8. számológép;
9. vonalzó és körző;
ro. egy hegedű.
A protestáns iskolák tanszerei kiegésaítendők :
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1. egy bibliával és
2. az énekes könyvnek egy példányával.
Minden tanító tartozik összes taneszközeit jegyzékbe foglalni, s

azt az iskolai vizsgálat alkalmával a vizsgálók kívánságára előmutatni.
Továbbá legyen gondja azok megőrizésére és j?karban tartására.qponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A ta nulók seer ei.

Az osztatlan népiskolában a gyermekek a következő tariszerekkel
legyenek ellátva;

1. Abéczé és olvasókönyv;
2. számtani irka;
3. dalfüzet;
4. bibliai történet és káté;
S. palatábla és palavessző, szivacs, vonalzó és körző;
6. jegyzőkönyv (a második a harmadik csoportnál);
7. szépírási füzet;
8. gyakorlatoknak való füzet.
A több osztályú iskolákban ezen tanszerek a szükség szerint ki-

egészüendők. Minden tanszeren ott legyen a gyermek neve. A tanítók
ügyeljenek arr~, hogya gyermekek tanszereiket ne hagyják az iskolá-
ban. azokat; tisztán tartsak s ne rongálják. Különösen nagy gond
fordítandó az írásbeli munkáknak tiszta és rendes kiállítására.

Egyéb iskola i felszer elések.

Minden iskolánál légyen;
1. 1 sk omlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 ait ö r t éne tek t ára. E czélra egy legalább három

koncz fehérpapirból álló jól bekötött könyv szolgál, mely lehet ív, vagy
negyedrét alakú, s a tanítónak adandó áto .

A iskolai történetek tárának vezetése a tanító működési idejétől
kezdődik s abba nem csupán a tanszemélyzet váitozását kell beje-
gyezni, hanem azon dolgokat is, melyek az iskola beléletére nézve
fontosak Nevezetesen feljegyzendő a felügyelő személyzet változása,
valamint azon egyéneknek nevezetesebb életmozzanatai, a kik az iskola
ügyeinek előmozdítása érdekében működnek, feljegyzendők továbbá az
iskola beléletét érintő dolgok, mint pl. járványos betegségek, halálo-
zások, iskolai ünnepélyek, magasabb látogatások stb. Az osztatlan nép-
iskola számára egy ilyen könyv elég. Az iskolai történetek tárat a fő-
tanító vezeti s a bevezetendő dolgok megállapítása czéljából havonkint
vagy évnegyedenkint tanítótársaival értekezletet tart. .

2. Minden osztályban legyen anya k ö n y v. Ezen könyvet szin-
tén a főtanító vezeti az illetö osztály-tanítók közreműködésével. Ezen
könyv tartalmazza a növendékek vezeték- és keresztnevét és polgári
állását. Feltűntetendő benne a tanulók belépésének és elbocsátásának
napja, iskolai látogatása, magaviselete és általános osztályzata.

Ezen anyakönyv jól megőrizendő, hogy ha netán évek multán
valamely volt növendék iskolai képzettségéről adatokat óhajtariának
szerezní, a tanító ezen anyakönyv alapján a felvilágosítást megadhassa.
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3. Szükséges egy szabályszerűen vezetett mul asz tás ina p 1Ó.

4. Egy tisztán és olvasható an írt s az iskola falára kifüggesztett
óra ren d.

5. Egy nap 1 ö, Ez tartalmazza a) ai osztály részére előírt tan-
tervet; b) a hetenként, vagy havonként tárgyalt tananyag kimutatását.

Tan ter v.

A jelen tanterv csak alapját veti meg és irányát jelöli ki azon
részletes tanterveknek, a melyeket a különböző iskolákban idő-szakon-
ként ki kell dolgozni.

A részletes tanterv nek kidolgozása a több tanítóval biró iskolánál
a főtanítót illeti, mig az osztatlan népiskolanal ezen munkát a helyben
levő iskola-felügyelő közreműködésével minden iskolai év elején maga
a •tanító végzi.

Az igy elkészített tananyag-felosztás azután elküldendő a járasi
iskolai felügyelő höz betekintés és jóváhagyás végett. A jóváhagyás után
ezen tantervet minden tanító beirja az iskolai naplóba, azután elkészíti
az órarendet.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A n y a n y e l v .

Az anyanyelvi oktatás a népiskolának legfontosabb feladata. Ennek
ugyanis kettős czélja van ;

a) egy köz ele b b i vagy gyakorlati, mely abban áll, hogy a
növendékek anyanyelvüket a lehető legjobban elsajátítsák.vs azt a nép-
iskola nyujtotta műveltséghez képest szóban és írásban fennakadás nél-
kül használhassák. Az élet első sorban ezen praktikus czélt kívánja
elérendönek.

b) A gyakorlati czél mellett van azonban az anyanyelvi oktatásnak
magasabb, idealisabb czélja is, a mely az előbbitől nem üt el, hanem
annak mintegy kiegészítője: az itjuság nemzeti és erkölcsi nevelése.

Ezen czél szempontjából szükséges, hogy az anyanyelvi oktatással kar-
öltve járó értelmi nevelés nemzeti alapra legyen fektetve; továbbá ezen
oktatás a növendékekben az önképzés szükségérzetét ne csak felébreszsze.
hanem arra. képesítse is s az által a növendékekben táplálja a vágyat a
nemzeti irodalomrnal való megismerkedésre.

Ezen két czélja az anyanyelvi oktatásnak egymással szoros kap-
csolatban áll, mert minél többet tud a gyermek az anyanye!vből s minél
biztosabb an tudják azt alkalmazni, annál sikeresebb lesz az oktatás mind
a gyakorlati, mind az ideális czél szempontjából s annál inkább sikerül
a népiskolát azzá tenni, a minek lennie kell: nevelőhelyévé a hazaszere-
tetnek, a nemzeti érzületnek és gondolkodásnak.

Ezen magasabb czélra tekintette! szükséges, hogyanépiskola
önt u dat o san és ter vsz e rmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAŰ e n szolgálja a nemzeti és ideális nép-
életet és pedig:

L legyen tekintettel a gyermek i 11d i vid u á 1 i tás ára és ti s-z-
tel je a vidékek sajátságos szokásait;

2. de helyezze ezek' felé a nemzeti egységet; ébreszsze a nemzeti
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önérzetet, a népekösszetartozásának tudatát; gondosan ápolja és fejleszsze
a hazai szokásokat és erkölcsöket; nyujtson ismereteket a hazáról sannak
népéről, nyelvéről, irodalmáról, nemzeti hagyományairól ;

3. a fősúlyt inkább az ismeretek alaposságára, alkalmazására, erkölcsi
értékére, semmint azok sokféleségére fektesse;

4. őrizze az idelismust és lépjen fel a népet minden oldalról fenye-
gető anyagiság ellen és

5. tartsa meg és nevelje az ifjuságot szigorú fegyelemben, az en-
gedelmességben, kegyessésben és szorgalomban.

Az oktatás módszerére vonatkozólag. leginkább ajánlható az u. n.
analytikai módszer, a mely az olvasókönyvet teszi alapjává és központ-
jává az anyanyelvi oktatásnak, és a mely a gondolkodást és a szavakat, a
beszédet és írást, olvasást, és előadást, helyesírást és mondatfűzést mon-
datszerkesztést és irályt összefüggően tanítja és gyakorolja, amelyben
egy és ugyanazon tantárgynak ezen külömböző szempontjai egymá'st
kölcsönösen előkészítik, feltételezik, fejlesztik és tökéletesítik.

Az analytikai módszer alkalmazása csak akkor vezet sikerre, ha
a tanító az órákra írásbelileg előkészül, tervszerűen halad és szigorú
fegyelmet tart.

Az anyanyelvi oktatás mellet a több- osztályú népiskolákban szük-
séges még any elv tan i oktatás is, hacsak lehetséges, külön erre szánt
órákon, hogy itt mindazt, a mit elsajátítottak, ismételhessük, vizsgál.
hassuk, összefoglalhassuk és gyakorolhassuk s hogyan y elv érz é-
ket nye 1v tud att á fejleszthessük.

A nyelvta nztá s a z oszta tla n népiskolá ba n.mlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1 .' C s o por t.

a ) Az első nyelvo,kta tá s. Minden gyermek, midőn az iskolába jön,
már tud beszélni; de ezen beszéd köre, terjedelme az egyes gyermekeknél
különféle. Az egyik tájszólással beszél, a másik tájszólással vegyes vagy
elferdített irodalmi nyelven. Az iskolának ezen körülményt figyelembe
kell venni s kezdetben az irodalmi nyelvet a népies kiejtéshez kapcsolva
tanítani, vagy is közvetíteni az átmenetet a népnyelvről az irodalmira s
elősegíteni. hogy a gyermek népies nyelvkincsér átültethesse az irodalmi
nyelvbe. Ezen mődon a gyermek az irodalmi nyelvet sokkal biztosabban
és könnyebben fogja elsajátítani, mint hogyha meglevő nyelvkincsét
egészen figyelmen kívül hagynók, s nem lesz a gyermek előtt az irodalmi
nyelv uj, hanem csak nemesített alakja az ő nyelvének.

b) A szemléltető okta tá s. Miután fentebb megadtuk az irányt,
hogy mikép kell anyelvoktatásnak kezdődnie, lássuk már most annak
anyagát.

Mikép jutott a gyermek azon nyelvkincshez, melyet magával hoz az
iskolába? A legbiztosabb és legigazabb úton: a ter m ész et es ú ton.

Igen, a természet a nyelvet tárgyakkal és tárgyakon tanítja, a
természet oktat, folyton szemléltetve és pedig nem képeken, hanem való
ságos tárgyakon. A ki gyermekekkel érintkezik és környeaetének tárgyait,
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azok tulajdonságait és működését megmutatja és megnevezi: oktatja a
a gyermeket. Mert ezen az úton tárgy és név, fogalom és szó a gyermek
lelkében annyira összeforradnak, hogy a gyermek tudatában egy nek
tűnnek fel.

A gyermekek ismeretköréhöz kell az iskolai oktatást fűzni, hogy
szó- és gondolatköre fokozatosan bővüljön.

A siker az anyag helyes megválasztásától és kezelésétől függ. Oly
anyagot kell választanunk, a melylyel a gyermek érintkezik, hozzá közel
esik és értelmének megfelel. Ide tartoznak a mindennapi élet körébe
tartozó tárgyak, élő lények és olyan természeti ;vagy készített testek, a
melyek alkotásuknál vagy ielentőségüknél fogva érdekesek.

Az oktatás szemléleti legyen, vagyis tárgyaljuk azt, a mi közvet-
lenül szemléltethető, vagy a miről a gyermeknek világos képzete van,
vagy legalább képen mutatható be. A részletezésbe csak annyira bocsát-
kozzunk, a mennyire a gyermeki élet érdekei megkívánják. Az oktatás
-szeretetteljes modorban hatoljon a gyermekek érzéki és lelki világába.
Mert minél inkább fel tudjuk kelteni a tárgy iránt az érdeklődést, s
minél könnyebben teszszük azt a gyermekek sajátjává, annál könnyebben
fejlődik any elv ism ere t is.

A tanítás anyaga a következő:
1. az iskola s az iskolai butorok;
2. a szülői ház, annak berendezése, környéke és lakói: a szülők,

testvérek, cselédség. A házi állatok;
3. a kert. Veteményes és virágos kert;
4. mező és rét. Gyümölcsfák és a gyümölcsök;
5. az erdő és lakói;
6. az emberi test;
7. a ruházat;
8. az élelmi szerek;
9. nappal és éjjel. Az idő;mlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
10. az év és évszakok.
A szemléltető oktatás egyszersmind az í r va-o 1vas á st is elő-

készíti, a mennyiben ez szolgáltatja az írva-olvasáshoz az anyag ot és
adja meg neki azt a formát, a mely szerint azt az oktatásnál felhasználjuk.
A tanrend óráit az első időben kizárólagosan a szemléltető oktatásra
használjuk fel, míg később mindinkább az irva-olvasás' foglalja el a tért
s az órarend nek legnagyobb részét (1 I órát) ez tölti be.qponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Ir á s és olva sá s.

«Az írás és olvasás oktatása azon mód szerint történik, a mely az
illető kerület tanítóképzőjében érvényes. A syllabisáló módszer használata
tiltva van.»

Ezen tantervben az írva-olvasási módszer van elfogadva.

I. C so por t.

Els ő é v fol y a m. I. Az oktatás azzal kezdődik, hogya tanító
a táblára szép és nag y betűkkel egy egy tag ú szót ir fel. Ezen szó
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úgy választandó meg, hogy a benne előforduló hangokat könnyen le-
hessen utánozni és elsajátítani. Miután a gyermekek a szót megfigyel-
ték, és ujaikkal a levegőben leírtak és megnevezték, vagy is szemtik-
kel, kezükkel és szájukkal felfogták, következik:

2. A palatáblára való leírás.
3· A szónak hangok ra való felbontása.
4. Miután a szónak minden részét kellően hangoztatták, az egyes

han go k jeg y e ita betűknek leírása által a gyermek lelkébe b e-
v é s s ü k. A gyermekek felkeresik a betüket az Ábéczében.

5· AzmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAí rot t betűknek n y o mta tot t alakját is érzékeltetjük.
6. Gyakorlás az olvasógépen, az irott és nyomtatott betűk egymás

mellé rakása és összehasonlítása .
. Jegyzet. Az írásnál különös gondot fordítsen a tanító: a) a helyes

testtartásra, b) a tábla vagy irka fekvésére,qponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAc) a palavessző vagy toll
helyes tartására.

Más o d i k é v fol y a m. A tanító folytatja a fenti gyakorlatokat
és kiegészíti az írva-olvasást az írott és nyomtatott nagy betűkkel.

Az írásuál nagy gond fordítandó a helyes és valódi betűalakokra ;
az olvasásnál pedig az egyes hangoknak és szótagoknak tiszta kiejtésére ,
A karban való olvasást felváltja az egyenkinti olvasás.

A második évfolyamban a gyermekek az írva-olvasással kapcso-
latban helyesírást is tanulnak. Az írva-olvasás és helyesírás főczélja
ezen fokon, hogya gyermekek képesek legyenek kisebb olvasmányo-
kat helyesen 'és hibátlanúl olvasni, rövidebb mondatokat nemcsak le-
másolni, hanem ilyeneket fogalmazni és helyesen leírni.

A kitűzött ezél elérését biztosítják: jó olvasó-könyv, a tanításnak
ehhez való kapcsolása és a lassú, biztos előrehaladás.

Nye 1v tan i oktatás ezen a fokon még nincs; a gyermek
inkább csak ösztönszerűleg tanúlja megkülömböztötni a helyest a hely-
telentől; a nyelvérzéket csak' gyakorlás és oktatás által kell fejleszteni.
Ez azonban nem zárja ki, hogy a gyermek már itt is ne tanuljon egyet-
mást a nyelvtanból. Pl. megtanulhatja, hogy vannak magán- és mással-
hangzók, mondatok, szavak, szótagok, nyujtások, egyes és többes szám
stb. és hogy a mondat elején nagy betűt írunk és végére pontot te-
szünk, s hogy minden tárgyról megmondhatjuk, hogy mic s o d a, mi-
ly en, hol van és mik o r van, mi j e van és mit cse 1e k sz i k,

II. C s o por r.

3-6. évfolyam. O lva sá s. Ezen a fokon foly tat juk a helyes és fo-
lyékony olvasás gyakorlását; több gondott fordítunk az olvasmány
tar tal már a, a helyes hangsulyozásra s nagyobb mértékben kívánjuk
az olvasottnak elmondását. Az eljárás a következő:

1. A tárgyalásra kijelölt olvasmányt elő s z ő r mag a a tan í t ó

lehetőleg szépen elolvassa, mi által ennek megértését már előkészíti.
2. Ezután áttér a tartalom tárgyalására. Kikeresteti a gyermekek-

kel az alapgondolatot s felismerteti annak igazságát s utal annak az.
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életben való alkalmazására, a mit példákkal is bizonyít. A mondatokat
csoportosítjuk nehezekre és könnyűekre, összetettekre és egyszerűekre.

"3. Miutan a gyermekek az elemzés által az egyes mondatok és
szakaszok tartaimát felfogták, következik az egésznek összefoglalása és
el b esz élt e t é s e.

4 Ennek megtörténte után a tan í t ó mintegy összefoglalásui
ujra elolvassa az olvasmányt, csak azután köyetkezik az olvastatás
a gyermekekkel.qponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Ir á s. A betűalakokat külön e czélra szánt órákon minták írása
által gyakoroljuk. Az írás tollal történik. E minták rövid mondatokból
és közmondásokból álljanak. Egy és ugyanazon mondat legalább is
tizszer egymásután írandó le. A II. csoport harmadik évfolyamában aján-
latos oly írásmintákat választani, a melyek jól készített 'és az életben
is használható ügyiratokat tartalmaznak. Ha valaki ezek másolatát egy
e czélra szánt könyvben megőrzi, az életben hasznát veheti.

A szépírás gyakorlása azonban ne szorítkozzék csupán a szépírási
órákra, hanem meg kell követelni, hogy minden írásbeli munka, melyet
a növendékek akár az iskolában, akár otthon készítenek, egyuttal szép-
írási gyakorlat is legyen.

Heiyesir a s. Ebből annyira kell menni, hogya gyermekek képesek
legyenek a már tárgyalt olvasmányokat vagy pedig egy könnyű írásbeli
feladatot hibátlanúl leírni, természetesen eltekintve a nehezebb és rit-
kábban előfordúló műformáktól. 3 .

A helyesírási szabályok gyak o r l a til a g sajátítandók el és kellő
előkészít es és összefoglalás után lediktálandók.

Ir á lygya kor la t. Az irálygyakorlat azzal kezdődik, hogy a növen-
dékek egy már tárgyalt és teljesen felfogott olvasmányt emlékezetből
leírnak s azt a' tanító vezetése mellett vagy összevonják vagy pedig ki-
bővítik; a mellékkörülményt az események főmotivumává változtatják
át; vagy pedig a tanító által a tárgy megvilágítására felhozott s az
életből merített példát az olvasmány czímével eilatva leírják. Az irály-
gyakorlatoknak egy másik neme, hogy valamely tárgyalt olvasmány
mondatait az egyes számból a többesbe, egyik időből a másikba s egy
személyből a másikba áthelyezik. Ezen előgyakorlatok után, a melyek
s z ó bel i gyakorlaton alapulnak, lehet a tanulók önálló foglalkóztatásá-
hoz fogni. Jól megmagyarázott minták után leveleket, ügyiratokat, nyúg·
tatványokat, kötelezvényeket, szerződéseket stb. iratunk.

Sok tanító igen kedveli a 1e írá sok a t, de ezek -elhagyandók,
mivel ebben a korban még nehezek. Minden héten egy·egy irálygyakorlat
beírandó a tiszta füzetbe, a mit a tanító elolvas,' s a növendékek által
kijavíttat. Az irálygyakorlati füzetek az iskolai szekrényben tartandók.

Nyelvta n . A nyelvtani oktatás az olvasás és beszéd gyakorlatok-
hoz fűződik; csak annyit kell felölelni, a mennyi a beszédgyakorlatok
szempontjaból szükséges. Mert az osztatlan népiskolában elég az, ha a
növendékek ismerik és tudják használni anyelvalakokat ; ha nyelvérzé-

Magyar Tanítóképz!'l. 9

3 A tantervehelyen elősorolja a fontosabb német helyesírási szabályokat, melyeket
azonban elhagytam. K. R.
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kük fejlődik és bővül és helyes beszélő- képességre tesznek szert, Más
czélja a nyelvoktatásnak az osztatlan népiskolában nem lehet. A tárgy-o
tulajdonságnév és ige felismerése a külső jelek szerint, azonkívül a sző-

képzés. a sz6összetétel írásban és szóban szorgalmasan gyakorlandÓk.
Szeval a II. csoport anyanyelvi oktatásának főczélja, hogya tanulók

a magasabb osztály csoportba való átlépésük alkalmával a tárgyalt prózai
olvasmányokat es költeményeket fennakadás nélkül, értelemmel olvassák,
tudjanak diktálás után hibátlanul írni, könnyebb olvasmánydaraboka t
beható tárgyalás után önállóan leírni és ügyiratokat elkészíteni.

7-8. évfolyam. 1.qponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAO lva sá s. Az olvasás készsége a k ö n n y ű ség
és biz tos s á g legmagasabb fokára emelkedjék, egyuttal az értelmesen
hangsulyozott olvasás az olvasmány megértését is jelentse. Az olvas-
mányok értelmi tárgyalására különösen nagy gond fordítandó ugy, hogy
azoknak tartalma a gyerkmekek lelki tulajdonává váljék. Az olvas-
mányok elbeszéltetése. írásban való megrövíditése vagy kibővítése, az
alapgondolat kikeresese minden olvasmány tárgyalasa alkalmával esz-
közlendő.

A k ölt e m ény e k tárgyalását elmondás és magyarázás által jól
elő kell készíteni; maga a tárgyalás azonban ne legyen igen bő, nehogy
szenvedjen a hatás közvetlensege. A népies és hazafias költemények
különösen bet a n í tan d ó 1<.

2. ir á s. Az írás gyakorlására ezen a fokon külön is kell' órákat
fordítani. Egyes szavak, mondatok és hosszabb darabok is irandók, Didak.
tikai okokból az ütenyírás czélszerűnek bizonyúlt. Az oktatás czélja ezen
fokon az, hogy gyermekek szokjanak szép, olvasható és tetszetős
íráshoz még akkor is, ha gyorsan kell írni. A haladást a növendékek
füzetei igazolják. ..

3. Nyelvta n . On álló nyelvtani oktatás e fokon sem fordul elő.' A
gyermekek olvasással kapcsolatban tanulják a névelők használatát, a
ragozást, a legegyszerűbb és használatosabb mondatszerkezeteket.

4. Helyesír á s. E fokon különösen a rokonhangzású betűk, szótagok
(b és p, d és t, g és k, ig és ich végzet, e és a, ei és eu) írásának be-
gyakorlására kell gondot fordítani.

5. Ir á ly-gya kor la t. Gyakorolni kell a tárgyalt olvasmányok és elő-
adott elbeszélések leírását; a gyermekek egyes dolgozatokat, a melyek-
nek tárgya és főszempontjai adva vannak, sza bad o n is készítsenek:
kisebb leveleket, közőnséges ügyiratokat. számlákat, nyugtákat, váltókat,
hirdetéseket, bizonyítványokat stb. minták után. A leveleknél a meg-
szólítás, czímzés, aláírás, keltezés módját kell jól elmébe vésni; néha-
néha teljesen' kiállított s expediálásra kész levelek is írandók.

Hetenként egy-egy dolgozatot be kell írni a tiszta füzetbe is.
Közli ~ Ka pz' R.

(Befejctzzük.) .
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AZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt a n í t ó k f i z e t é s r e n d e z é s é n e k ü g y e .

Budapest, 1893. február 2.

Közvetlen lapu nk zárta előtt veszszük az értesítést a napilapokból
a pénzügyi bizottság tárgyalásairól a tanítói fizetésrendezés ügyében és
szintén ma kaptuk kézhez a Tanítók Országos Bizottságának felszólítását
a néptanítókhoz. Mivel a lap beosztását már megváltoztatni nem lehet,
nincs módunkban, hogy az előbbivel részletesen foglalkozhatnánk, utób-
bit pedig egész terjedelmében kőz ölhetnénk.

Kötelességet mulasztanánk azonban, ha pár szóval is ne reflektál-
nánk a pénzügyi bizottság tárgyalására.

A pénzügyi bizottság tárgyal asát a 'kulturális' depressió jellemzi.
Oly nyomott, oly hűvös volt a hangulat a tanítók érdekei iránt, mintha
ma is az ötven milliós deficzitek hínárjában usznánk. Míg a közoktatási bi-
zottságban akadtak telszólalók, a kik buzgÓn szállottak síkra a tanítói
fizetés minimumának Jegalabb 400 frtra emelése érdekében, addig a
pénzügyi bizottságban csupán egy képviselő, Pázmándy Dénes, kivánt

annyit. hogy «ha most nem, legalabb a j ö v ő ren é zve lehetne tovább
menő mtézkedéseket tenni.» A néptanítóság több elismerést, rokonszenvet
és támogatást érdemelne a nemzet képviselői részéről, mint a mennyit
a pénzügyi bizottság nagyerdemü tagjai tanusítottak. Ha azok, a kik
hivatva vannak Magyarország kulturalis előhaladása érdekében intézkedni,
nem méltányolják elégge a néptanítók munkáját. és fáradtságát, úgy
elvész bizodalmunk a «j Ö VmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAŐ ben»; távolabb esik tőlünk a tanítói
fizetések minimumanak emelése ma, mintsem hogy azt a mostani ívasú
tanítók élvezhetnék.

A felekezeti érdekek sérthetetlenségének hangoztatását akkor, mikor
a tanítók fizetéséről van szó, felesleges óvatosságnak tartjuk. A felekezetek
jól tudjak, hogy az iskolára a jelenleginel többet már nem áldozhatnak,
tanítóikat nem képesek jobban fizetni; s csak örömmel és hálával veszik
az államnak azon nemes aldozatkészségét, hogy iskoláikat meghagyja és
magasabb színvonalra segíti. Nem is fejtettek ki a felekezetek a törvény-
javaslat azon pontjai ellen sem akcziót, a melyek az államhatalom be-
folyását természetes módon növelik. Fényes bizonyítéka ez a közöttük

élő hangulatnak.
A pénzügyi bizottságnak igen' tisztelt tanugyi referense egyszerűen

.p é n z ügy j kér d é ss-nek veszi a tanítói fizetésrendezés ügyét. Erdeme
a bizottságnak, hogy senki sem osztotta nézetet. A kultuszminiszter úr
hum ani st ic u s charaktert tulajdonít a törvény javaslatnak. Hegedüs
Sándor képviselő úr az előadóval vitázván. a javaslatnak kul t II r á 1i s
tendencziájat emeli ki, és igen helyesen jegyzi meg: «Az állam itt nem
indulhat ki azon szűkkeblű felfogásból, hogy konkurrencziát csinál saját
iskoláinak, hanem a népnevelés érdekeinek magasabb és általánosabb érde-
keit kell szem előtt tartania » , Csak azt sajnáljuk, hogy a képviselő úr nem
vonta le saját szavaiból a konzekvencziát és nem követelte, hogya minisz-
ter egy, az egész népoktatásügy és néptanítóság érdekeit felölelő törvény
javaslat készítésére utasíttassék, A jelen javaslat valóban nem egyéb, mint
hum ani st i c II s törvényjavaslat, a melynek a miniszter bevallása szerint is

9*



főczélja 5278 néptanító nyomorán segíteni. Ez a törvényjavaslat csak
fol tmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAj a az I868-iki népoktatási törvénynek; ezért ettől ne is várja senki
a népoktatásnak fellendülését.

A miniszter úrnak álláspontját azon 3000 néptanítóval szemben,
a kik képesíró oklevél nélkül működnek, teljesen korrektnek tartjuk.

-~

* .*

AqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA«Ma gya r or szá gi Ta nítók O r szá gos Bizottsá ga » felhívást intéz az
ország néptanítóihoz. Közöljük annak egyes részleteit. Talán fölösleges
munkát is végzünk. midőn e felhívást tanítókartársaink és tanítóképző
tanáraink figyelmébe ajánljuk Kérjük különösen ez utóbbiakat, támogassák
az Országos Bizottság kérelmét. rnozdítsák elő minden erejükből a nép-
tanítóság ügyétés az illető vidék tanítóságával karöltve tegyenek meg
mindent, hogy a társadalomban és az országgyűlésen is hatalmas rnoz-
galom induljon meg a néptanítókért 1 Az ügy szentsége fűzze össze
egyetértő rnűködésre a tanírókat és a tanítók. tanítóit és teremtse meg
köz öttük azt a dicső harrnóniát, a mely nekünk tanítóképzőtauároknak
mindennél becsesebb! I .

«A magyarországi tisztviselők, tanárok és tanít6k anyagi helyze-
tének javítása érdekében országszerte nagy mozgalom indult meg. Egymást
érik a gyűlések. a peticziók s majdnem mindenütt nagyfokú elkeseredés
tapasztalhat6 Mi nép t.a n í t 6 k kezdettük meg a mozgalmat, nem most,
nem is a legközelebb mult években, .hanern már két évtizeddel ezelőtt;
mert mi éreztük és érezzük legjobban az élet terhét s tapasztaljuk, hogy
velünk, anyagi helyzetünkkel - legtöbb helyen - sem a községek, sem
a hitfelekezetek nem törődnek. A legmostohábban bánik velünk az állam
kormánya is Elviselhetetlenné vált anyagi helyzetünk javítása érdekében
sokat tanácskoztunk egyesületi; tantestületi, sőt egyetemes gyüléseinkel1
is; feltártuk sebeinket szaklapjainkban, nem ritkán a napisajt6ban is.
Sikert eddigelé, fájdalom, nem arathattunk !»

«Mi lesz ebből, ha így bárinak velünk, a nemzet reményeinek neve-
lőivel? Altalános lehangoltság, tespedés a tanítói munkásságban és el-
keseredés. Okvetetlenül be fog következni a tanítói-hiany, mit a képző-
intézetek már most is tapasztalnak.. FélŐ, hogya nyomorúságra, örokös
teng ődésre kárhoztatott « népnevelő » a szoczialisták, anarchistak táborához
szegődik és annak a kárhoztatandó eszmének lesz apostolává. Isten óvja.
meg ettől a magyar hazát és nemzetet 1»

«Szeretett palyatarsaink! Ha soha nem értett volna is egyet e haza
tanítósága, most tömörülnie kell s egyetértő szent akarattal, buzgósággal
és lelkesedéssel fogni a munkához minden tanítónak, hogy az ism e·
retes javaslat jelen alakjában törvénynyé ne váljék.
A mint lelkiösmeretes buzg6sággal iparkodtunk, eddig és törekszünk
jövőben is teljesíteni szeretett hazánk irant tartozó honfiúi kötelességein-
ket az iskola falain belűl, ép úgy kötelességünk arról js gondoskodni,
hogy a tanítói hivatal ne sülyedjen még a szolgai állásnál is alább.»

. e Tűrtünk, szenvedtünk a jobb jövő reményében 25 éven át ; a mi
ürelmünk azonban eddigelé nem termett rózsát, s ha ölbetett kézzel



várjuk a történendőket, a néptanítói állás még sokáig olyan lesz, «melyen
ember és marhasereg g ázol.s Ennek meggátlása czéljából szálljon síkra
minden néptanító, tegye meg kötelességét magáért, társaiért. Ne legyen
országgyülési képviselő, a kit választókerületének tanítói fel nem keres-
nének szóval és írásban, arra kérvén, hogy a tanitói fizetések rendezese '
tárgyában a képviselőház elé terjesztendő törvény javaslatot jelen alak-
jában el ne fogadja; hanem emelje fel szavát a hazai tanítóknak a kép-
viselőházhoz benyujtott folyamodványai érdekében s követelje ;qponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAhogya

fizetési mz'n imum - az iskola jellegére való tekintet nélkűl - tisztes-
séges lakáson vagy megfelelő lakbéren felűl, 600 for in tba n á lla pítta ssék

meg; a z öTödéves pótlék is minden ta nítóna k - végleges alkalmaztatása
napjától számított 5 - 5 évenkint - mega da ssék ; bá rmi má s czímen

eddzg élvezett pótlék a z öTödéves kor pótlékba be ne szám ítta ssék; töreked-
jék arra, .hogy a ta n~ tói jizetésbe a földbir tok tiszta cjö ·vedelme. helyett

a fö ldbir tok pénzbeli ér tékének tö 'r uényes kama ta i számítta ssa na k be; ssün-

jék meg a terménybeli já r a ndósá g, mi1zt ta n ító i fizetés,' ez csa k készpénz-

Ml, a fö ldér ték tör vényes kama tá ból és tüzelőa nya g-já r a ndósá gból á lljon .

Kívánjuk továbbá. hogy az öná lló la g és személyes felelősség mellett veze-

.tett osztá lyok r endes ta nítóva l tö ltessenek be; a Segédta n ítók jizetése -: - ter-
mészetben kiszolgáltatható lakáson avagy lakbéren felül - 400 foyz'n tba n

á lla p ítta ssék meg " a hol a ta nítók ká ntoyz', h itokta tó i, ismétlő úkol,ú teen-

dőketmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAú végeznek, ezér t kölcsönösen megá lla píto tt külön díja zá sba n r észe-

süljenek»

«Testvéri szeretettel fordulunk azért minden . pályatársunkhoz, az
állami, községi és felekezeti iskolákban működőkhöz egyaránt; ta r tsa na k

közös ér tekezleteket, fogla ljá k ír á sba a ha za t' ta n ítósá g jogos és mindenek

fölöTt méltá nyos kér elmét, a djá k a zt á t - a mennyir e lehetséges - szemé-

lyesen or szá ggyűlési klP viselő iknek ls nyer jék meg, hogy zga z ügyünknek

lelkes szószóló ja legyen ma jd a tör vényhozó testiiietoen», .

«Még nem késő, hogy a tan í t ó egyes üle tek é s te s t ü Ie-
tek. a kik eddig nem tették, az országgyűléshez is Fo l y a m o d-
jan a k. A kik abban a szerenesés helyzetben vannak, h0gymár jelen-
jeg is nagyobb fizetést élveznek a kért minimumnál, szintén szál1janak
síkra kartársainkért, a kiknek helyzete elviselhetetlen s szégyene hazai
állapotainknak. A Iö- és székváros lelkes tanítóságának példáját köves-
sék ebben vidéki kartársaink is: Ha serények, kitartók leszünk a mun-
kában és egyetértünk, a kívánt győzelem el nem .maradhat. Ugy en-
gedje a magyarok jóságos Istene 1 Kartársi és hazafiui üdvözlettel vagyunk
Budapesten, 1893. január 28. A «Magyarországi Tanítók Országos Bizott-
sága> nevében; Koncsek Lajos titkár, Lakits Vendel elnök.

*

A «Br a ssámegyei Ta nitd testü ie: » kérvénye. A pénzügyi bizottságban
arról volt szó, hogy az állam a felekezeti iskolák segítése által konkur-
rencziát csinál a saját iskoláinak. Ezen a képzelt bajon könnyen segíthet
az állam az által, hogy az állami iskolákat jól felszereli és tanítóit jól
fizeti; mert véghetetlen elszomorító dolog, hogy lehetséges, hogy egy
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nyomorusagosan felszerelt és 300 frttal fizetett tanítóval bíró felekezeti
népiskola az állami iskolával versenyezhet. Az államnak kellene itt jő példá-
val elöljárni és saját tanítóit úgy fizetni, hogy üdvös verseny támadjon
s a felekezetek és községek erkölcsileg kényszeríttessenek tanítőik
javadalmazását emelni. Ajánljuk minden képviselő nek, mi-nden tisztességes
magyar embernek figyelmébe a Brassómegyei Tanítotestület kérvényét,
a: melynél méltányosabbat nem terjesztettek még a képviselőházhoz. A
testület a következő pontokban fejezi ki kérelmét :

I. Kegyeskedjék a Mélyen Tisztelt Képviselőház oda hatni, mi-
szerint a tanítói fizetések különbféleségéből eredő s a tanügyre káros
hatású többféle osztályba tartozás a tanítói karban megszüntettessék s
az állami tanítói fizetések egyenlővé tétetvén, az állami és a nmltgú
kultuszminiszter úr által kinevezett községi iskolai tanítók és tanítónők -
az állami tisztviselők fizetésének szabályozásaról szóló törvényj-avaslat-
ban contemplált XI., illetve X. rangosztályba utólagosan fölvétessenek.
2. Ha azonban az említett tanítóknak a rangosztályokba való beillesz-
tése - általunk nem is sejthető okokból - lehetséges nem volna,
akkor kérjük a Mélyen Tisztelt Képviselőházat, kegyeskedjék oda hatni,
hogy ugyanezen törvényjavaslat egy más szakaszában intézkedés tör-
ténjék az á II am és az illetékes k ö z ség i tanítók fizetésének rendezése
ügyében és pedig a következő módon: aj a rendes tanító fizetésének
minimuma 600 frt, a segédtanÍtói fizetés 400 frtban állapíttassék meg, a
segédtanÍtó 2 évi szolgálat után rendes tanítónak léptettetvén elő;qponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAb)

ezen fizetések után a most szolgálatban levők eddig teljesített szolgálati
éveik beszámításával, a jövőben kinevezendők rendes tanítóvá történt
kineveztesük napjától számítva hét izben lOO/o-OS ötödéves kerpótlékban •
részesíttessenek; e) lakbér illetményeik az állami tisztviselők fizetésének
rendezéséről szóló törvényjavaslat XI., illetve X. rangosztályosaira
nézve megállapított összegben folyósíttassanak ; természetbeli lakáshoz
pedig megfelelő fűtőanyag adassék és biztosíttassék ; d) az igazgató
tanítói állások - mintegy előléptetésül a kiválóbb tanítók részére -a
népoktatási intézeteknél rendszeresírtessenek és állandósíttassanak s igaz-
gatói fizetésük minimuma helyi viszonyok szerint lOo-300 forintban
állapíttassék meg s a bekövetkező nyugdíjazásnál ezen összeg tőrxsfizetés-
nek számíttassék; e) városon működő állami és községi tanítók helyi
drágasági pótlékot élvezzenek. _

Kérését a tanítótestület a következő okokkal támogatja: a j a tiszt-
viselők fizetésének rendezéséről szóló törvény javaslatban a XI. rangosztályba
sorozott alsóbb rendű hivatalnokoktói a minősítési törvény félannyi idő
alatt megszerezhető képzettséget és képesítést kiván meg, mint a nép-
tanítótói ; b) a népoktatás keretébe tartozó polgári és felsőnépiskolai tanitó-
társaink is, a népnevelés és népoktatás ügyének velünk szoros összetartás-
ban levő munkásai, e rang osztályba fel vannak véve, s fizetéseik után ötöd-
éves kerpótlékot élveznek ; e) az állami és államilag segélyezett községi
iskolák legtöbb esetben az ország határszélein s olyan exponált helyen feküsz-
nek, hol missiójuk úgy a tanítás, mint a hazafias szellem fejlesztése és ápolása
körül is sürgősen igénylik azt az anyagi jólétet, mely hathatós segédeszköze
~ hogy ne mondjuk - nélkülözhetlen feltétele az erkölcsi erőnek és
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tekintélynek; d) az állami és államilag· segélyezett községi elemi nép-
iskolai tanítók hivatási kötelezettségüknél és kinevezetetésüknél fogva
az állami tisztviselők sorozatába tartoznak; e) minden állami tisztviselő
szolgálati évei szerint magasabb fizetési fokozatba lép és kerpótlékot
élvez; nem méltányos tehát, hogy az állameszme terjesztésének legelső
munkása oly mostoha elbánásban részesíttessék. mint a nrinő számára,
a teljesen figyelmen kívül hagyásban, szándékoItatik ;qponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAf) a rangosztályba
való elhelyezést, beillesztést kilátásba helyezte volt a polgari iskolai
tanítók tisztelgő küldöttsége előtt a Nagyméltóságú Kormányelnök Ur,
midőn akként kegyeskedet nyilatkozni, hogy a XI. rangosztály az ál-
lami tanítók részére van fentartva ; és végül g) jelentéktelen összeg az
az államháztartásban, . melyet a körűlbelül 800 iskolánál működő 1500
állami és községi tanítónak az általunk kérelmezett fizetés-rendezés igénybe
venne. Brassó, 1893. évi január hó 23-án. Be d e Dán ie 1, tanítótestületi
elnök. J ó z saM i hál y, tanítótestületi titkár.

ISMERTETÉSEK.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

T a n í t ó k é p z ő i n k a z é r t e s í t ő k t ü k r é b e n . 1 8 9 2 - 9 3 .

A g y ő r i k i r . k a t h . t a n í t ó k é p z ő é r t e s í t ő j e .

Közli : Dr. Ka r á cson imr e igazgató. Az intézet fentartói : a győri
megyés püspök, a kath. tanu1mányi alap és részben Győr városa. A
növendékek segélyezése nagyobb részben a püspöki tápintézetben nyert
ingyen élelmezésből, kisebb részben pénzbeli ösztöndíjakból állott. Az

. intézetnek évközben szám os !átogatója volt. Dr. Zalka 1. megyés püspök,
Bartha J. és Nogáll K. püspöki biztosok, majd Stáhly Gy. kir. tanfel-
ügyelő többször látogatták az intézetet. A tanév végén pedig dr. Ferenczy
József az orsz. közokt. tanács titkára, mint min. biztos vizsgálta a képző
állapotát.
. A képesítő vizsgálatok Nogáll Károly püspöki biztos elnöklete
alatt s a kir. tan felügyelő jelenlétében már az uj miniszteri szabályren-
delet értelmében tartattak meg.

Iskolai ünnepélyeket Széchenyi István gróf születésének évfordulója,
Zalka 1. 25 éves püspöki jubileuma és a király koronázási ünnepének
negyedszázados fordulóján tartottak. .

A három évfolyamú intézetben nagy súlyt fektettek a kántori teendők
begyakorlására. Gyakorló iskolául a belvárosi elemi iskola szolgált, a
kertészeti gyakorlatokat pedig egy közel levő magán kertben tartották meg.

Oriképzésre szolgált amlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAe Kisfaludy-kör s • a «Dalkör és a zenekar».
Tanárok: Dr. Kar á ~ so n Imre győrmegyei áldozó pap, tanította. a
hit- és erkölcstant, irodalom-történetet, földrajzot, történelmet heti 20
órában; dr. Mer sic h J, győrmegyei áldozópap, tanította anémet
nyelvet. szám- és mértant s a természettudomanyokat heti 20 órában i
Hol c z m il n n .Ferencz okl. polg. isk. tanár, tanította a neveléstudo-



mányokat s magyar nyelvet és mint helyettes, az írást, háziipart és
tornát is összesen 26 heti órában; Köp pl F. tanította a zenét, heti
13 órában.

Az értesítő közli az. ifjuság előmeneteli osztályzatát is. A 1. osztály-
ban 25, a II. osztályban 36, a Ill. osztályban 40 tanuló volt. A ta-
nulók létszáma évközben ror-röl co-re apadt. Tanító fia volt 30. Az 1891.
évi junius. havi képesítőre jelentkezett tanító-jelöltek közüloklevelet
nyert 33, ujrakészülésre utasíttatott 9·

A felvételnél a törvény követelrnényein kívül még a zene alapis-
meretét is megkívánják a ifjaktol.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A k a l o c s a i r ó m a i k a t h . t a n í t ó n ő k é p z ő .

Ez intézetek a Mi Asszonyunkról nevezett iskola nénék vezetése
alatt áll.

A három évfolyamú polgári és felső népiskolai tanítónőképzővel és
a négy évfolyamú elemi tanítónőképzővel kapcsolatos még: az óvóképző ,
a nőnövelde négy osztályú polgári leányiskolával, a két osztályú felső
és hatosztályú elemi népiskola, fiú- és leány-árvaház és óvóda mindkét
nemű kisdedek számára. Az egyesített intézetek tanári személyzete
Császka Gy. kalocsai érsek tiszteletére székfoglalása alkalmából öröm-
ünnepet rendezett, melynek fénypontja egy allegórikus jelenet volt,mlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
e Őrömhir s , énekkel egy felvonás ban. Szövegét kötött alakban Boromisza
István szerzé, a dallamok Sztára J. képző tanártói erednek. Ep oly becses
olvasmányt képez Mayer B. val. püspök, egyházmegyei főtanfelügyelő
ékes beszédje, melyet az évzáró ünnep alkalmából intézett a képzők
növendékeihez.qponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAAi intézetnek fokozatos fejlődése szükségessé tevén az
épületeknek kibővítését, százezer frt költséggel hajtották végre az erre
vonatkozó terveket ugy, hogy a polg. tanítónőképző külön tantermeket
nyert, a háló- és étkező termek száma szaporíttatott, a felső népiskola
külön tantermeket kapott, valamint beteg szobákról és tornatermekről
is lőn gondoskodva. Fölemlítendő. hogy a terjedelmes internátusban a
konyhát, éléstárt és étkezőszobakat a tantermektől, a lakó- és hálószobák-
tói szorosan elkülönítették s a főépülettel összeköttetésben I4 szobából
álló fürdőházat emeltek

A polgári ta nítőnőképzó, mely eddigelé csak egy-egy évfolyamból
állott, második tanfolyam ot is nyert és az I893/4. tanévre teljes három
évfolyamri intézetté fog kiegészíttetni: a) nyelv-tudományi, b) mennyiség
tudományi és c) művészi szakcsoporttal.

Az intézet látogatói voltak az egyházi hatóságon kívül Tóth József
kir. tan. és pestmegyei tanfelügyelő és dr. Erő d y Béla Ferencz-József-
intézeti kormányzó.

Az intézetek személyzete. Igazgatók: Pet r o v á c z József és
Fra n z M. F., a kalocsai egyházmegyei iskolanéuék főnök asszonya.

Tanári kar a polg. képzőben : Bor o mis z a István, áldozár (ne-
velés- tudomány, magyarnyelv, történelem), B 1 e il ő b M. B. isk. néne
(németnyelv, háztartás) Nag y M. I. isk. néne (földrajz). Pf ei ff er
M. V. isk. néne (terményrajz.) Dr. P o vis c i 1 Richárd áld. (hittan).
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Re r á t M. (franczaia nyelv). Vas z nermlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAM . V. isk. néne (kézimunka),
Szt ára 1. székesegyházi karnagy (zene), Dr. Z ga ma K. áld. (meny-
nyiségtan, természettudományok).

A polgári képzőnek ro ' növendéke volt. Az elemiben, az 1 osztályban
23, II. osztályban 26, Ill. osztályban 20, IV. osztályban 17 volt a
tanulők száma. Tanképesítőr 1891-ben dr. Erődy B. min. biztos jelenlé-
tében 14 jelölt polgári tanítónó-jelölt tett, 12 jelölt az elemi képzőból.

A két évfolyamú ovónőképzőnek 9, a nőnev.előnek (polgárí leány
isk.) 45 tanulója volt, Az árvaházban 23 fiú és 22 leány.részesült ne-
velésben.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

K o l o z s v á r i áll. t a n í t ó k é p z ő .

ÉrtesitőjétqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAP a a l F er ence igazgató adta ki. A tanév történetéből
kiemeljük, hogy az ig. tanács a képzőintézeti internátusra vonatkozólag
részletes javaslatot terjesztett fel a miniszteriumhoz. A tanítónövendékek
köréből 1886 óta tűzoltó csapatot is szerveztek. Ez azonban a lefolyt
tanévben nem volt megalkotható, mert az erre vonatkozó min. rende-
letben foglalt azon feltétel, hogy mindig a tanári karnak arra alkalmas
és vállalkozó tagja legyen a csapat parancsnoka, ki aztán a tűzesetek-
nél is a szükséges rendet és fegyelmet fentartsa s a növendékekért fe-
lelős legyen, nem volt teljesíthető, mer! a tanárok közül egy sem vállal-
kozott. .
. Az intézet év folytán megtartotta a Széchenyi-ünnepélyt, már-

cziusj J y-ét, az aradi vértanúk emléknapját, a Comenius születésének
300 éves fordulóját, koronázási ünnepet és zaró ünnepet. Tanári testü-
let: P a a 1 Ferencz ig. (nev. tud.), Fa zak as 1. (magyarnyelv és tört.),
Dr. K o ch Ferencz (mértan termttud.), Bir ó Gyula (számtan, természet-
rajz, gazdaságtan, földrajz), B o é r Gergely (zene), Sár d i István (rajz),
Ben e d.e k Samu (gyakorló iskola), Mol n á r 1. (kézimunka).

A növendékek száma év végén 1. osztályban 15J II. osztályban
18, Ill. osztályban 2 1, IV. oosztályban II, összesen 65 volt.

Elénk tevékenységet fejtettek ki a növendékek irodalmi munkál-
kodásukkal az önképzőkörben,

Oklevelet 12 jelölt nyert. A gyakorló-iskola tanulóinak száma
volt 62.

A k o l o z s v á r i áll. t a n í t ó n ő k é p z ő · i n t é z e t .

Az egyed ü li ér te sí t Ő, me 1 y az á II ami n ő kép z ő k rő I
a k ö z e l m u l t tanévben megjelent!

Dr .' Lá zámé Ka sstner J a nka igazgató közli benne a 90/91 és
9I/92-iki két tanévre vonatkozó jelentését. Ebből megtudjuk, hogy
különös en az első év folyamán a tanári szernélyzetet súlyos csapások
érték. Betegeskedés, nyugdíjazás és haláleset is zavarta a rendes munkát
s a következő évre jó részben ujjá alakult a testület.

Tagjai voltak az 189I/92-ik évben; Láz á r n é Kas z t ner] ank a
igazgatónő, Dr. Láz á r Gyula r. t., K o v ács Béla r. t., Bán y a i
Árpád r. t., Sár d y István, Sta r k A., Pic h I Ida, And rej ka
Sarolta, Ni k l as ]ozefin, Pap Mária (gyakorlőiskolai tanitónő); Dr.
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Enge! Gábor egyetemi m.-tanár, a ki IV. osztályban az egészségtant
tanította. .

A növendékek száma volt 90/9I-ben I. osztályban 26, IL osztály-
ban 29, Ill. osztályban 25, IV. osztályban 24, összesen 104; közülök
63 benlakó, 41 bejáró. Anyannyelvre nézve 7 kivételével mind magyar.

A 9I/92-iki növendékek száma: 1. osztályban 32, II. osztályban 24,'
Ill. osztalyban 24, IV. osztályban 24, összesen 104 rendes és 4 rend-
kívüli. Közülök magyar roa, német 2, román 6.

A segélyezések értéke volt ez évben 9065 frt. a segélyezettek
száma 76. Teljes tartási díj egy évre. z ro frt.

Az intézetnek uj -épülete most van készülőben, miért a réginek
hiányairól és a felszerelésekről nem emlékezünk meg.

Az intézet működéséből felemlítjük. hogy a fegyelmi ügyeket leg-
főképen az igazgatónő és a tanítónők teljesítették. A tanulők évharrna-
donkint értesítőt kapnak és azt szülőiknek bemutatják. Az önképzőkör
91-ben, Arany, Vörösmarty,' és Kisfaludy emlékét ünnepelte és a férfi-
képző ifjuságával egyetemben nyilvános hangversenyt rendezett, mely-
nek tiszta jövedelmét az Erdélyrészi M. Dorothea egyesület javára fordí-
tották.

A benlakó növendékek az összes háziteendőkben segédkeztek.
Nagy gondot fordítottak a gyakorlati kiképzésre. A II. osztály

hospitált, a Ill. osztály tanulől heti 3 órában tanítottak fél-fél óránkint,
a IV. osztálybeliek pedig heti 5 órában foglalkoztak a gyakorlóiskolá-
ban olyképen, hogy ezt ketté osztották; három osztályban a gyakorl6
iskolai tanítónó ellenőrzése alatt tanított egy, három osztályban az
igazgatónő vezetése alatt más növendék a szornszédos tanteremben s
igy mindén héten 20 növendék tarthatott félórai próbatanítást. Év vége
felé hosszasabban is fog lalkoztak .a jelöltek a gyakorlóiskolában.

Tanképesítör tett 91-ben 23, 92-ben 28 jelölt. Munkamesternői
vizsgálatot mindkét évben 15-1 5.

A gyakorló-iskola 6 osztályát 49, illetőleg 46 gyermek látogatta.
Az értesítő többi lapjain a feldolgozott tananyag részletezése követ-
kezik; annak egyes pontozatait az illető szaktársak figyelmébe ajánljuk.

Kívánatos volna, hogy tananyag- részletezés a többi intézetek érte-
sítőiben is közöltessék ; mert ebből tűnik ki leginkább a tanári testület
munkája, azonkívül, ha a részletezésnek pedagógiai értéke van, még
tanuságos is a szakférfiaknak.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A n a g y k ő r ö s i ev. ref t a n í t ó k é p z ő - i n t é z e t .

A tanítóképző- intézet és a n.ikőrösi ref. népiskolák közös értesítőjétqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Kzss Ká lmá n igazgató szerkesztette. Tanári testület: H. Kis s Kálmán
ig. (vallás, történelem, földrajz), L o so n c z y László (nev. tud.), Ol á h
Károly (zene), K o v ács Ferenz (mennyiségtan, természettudomány),
dr. D e z s ő Gyula (magyarnye1v,németnyelv), H aj el ú Lászlo (gyakorló
iskolai tanító), T ó th József (rajz), Heg ed ű s Endre (kántori ének),
Ady K. (gazdaság), Seb est y é n Béla (torna).
"C. Tanítónövendékek száma: 1. osztályban 22, II. osztályban 29, Ill.
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osztályban 24, IV. osztályban 13. 6 tanuló kivételével mind ev:' ref.
vallású s felerészben Pestvármegyei.

A gyakorlóiskola egyuttal a ref. egyháznak egyik elemi iskolája,
6 osztáJyu 50 tanulóval. Ev folytán elkészült a képző uj épülete mintegy
13,000 frt költséggel s nagyobbára uj felszereléssel; gazdasági czélokra
szolgált egy kis díszkert,mlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA2 hold gazdasági föld, a városi mintakertnek
egy része, méhes és selyem tenyésztő helyiség.

Az értesítő jelentést ad a fegyelmi állapotról, ft bevégzett tan-
anyagról, tankönyvekről, a tanítás eredményéről, a gazdasági oktatásról.
Háziipart nem tanítanak. Nincs reá jelenben sem ember, sem költség .
•De meg növendékei nk is annyira el vannak foglalva,' mondja az értesítő,
hogy fizikai idő sem jut reá. Növendékeink tanítók és kántorok lesznek.
A tanítóságra való előkészülés is egész embert igényel, e mellett a
kántorsági elő gyakorlatok is fölötte igénybe veszik a tanulókat. >

Tanítóképesítőt két izben tartották. A tanév kezdetén és végén
17, illetőleg II jelölt nyert oklevelet; közülük 8 ev. ref. theologus és
3 tanítókáplán. .

Az értesítő egyéb pontjai az intézet külső viszonyaira vonatkoz-
nak és világos képét adják az intézet fontos szerepének az egyházkerü-
leti népnevelés terén.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A s o p r o n i ágo h i t v . e v a n g . t a n í t ó k é p z ő .qponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Ka pi Gyula ig. közli az értesítőtés annak élén a Comenius ünnepen tar-
tott emlékbeszédét. Az intézetbe felvett 73 növendékből az I. osztályra 23,
a II. osztályra 19. a Ill. osztályra 18, IV. osztályra 13 esik. A fegyelem gya·
korlásában nagyon megkönnyítette a tanári kar munkáját azon egész-
séges szellem, mely az intézetuek érettebb ifjuságát jellemezte. Ezen
szellem megőrzése tekintetében a tanári testület legtöbbet köszönhet
annak, hogy a növendékekkel egyenkint és együttesen sűrűn érintkezett.
A gyakorlati mellékfoglalkozásokban, kivált a kézügyességi munkálatok-
ban meglepő csinosságú tárgyakat készítettek a növendékek az ottani
háziipar egyesület svéd rendszerű iskolájában, hoi az ifjak ingyen ok.
tatásban részesültek.

Az intézet látogatói voltak évközben Kar s a, y Sándor. püspök
és Sup P á II Vilmos képzőintézeti igazgató. A reformátio és szabadság-
harcz ünnepén 'kívül a Corneriius- és a koronázási ünnepet tartották meg;

Tanári testület: Kap i Gyula ig. (nevelés, tudomány, zene), B il n-
cs ö A. (vallástan), Fe hér S. (történelem), Kar ner F. (zene), Pap
József (gyakorló iskolai tanár), Sch a ff er K. (német nyelv), S tr o m p
Gy. (mennyiségtan, természettudmányok), Gőhri n g T. (torna), R ö sch
T (tűzoltás). '

Az internátusnak 57 lakója volt. Tanítóképesitőt 1891-ben ro je-
lölt tett, évközben pedig 2 ev. lelkész nyert tanítói oklevelet.

A 4 osztályú gyakorló iskolának 66 tanulója volt,

A s e g e s v á r i ág,' ev. t a n í t ó k é p z ő .

Ez intézetről az ottani ev. gymnasiumnak n é m.e t értesítójében
kevés adatot, találunk melyekből kitűnik, kogy a 3 évfolyamú eserninar s-
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nak 1. és II. osztálya a mult évben tanulók híjában nem létezett s csak
a Ill. évfolyamnak 5 tanulója részesü It a gymn. tanárok oktatásában.
Tanítóképesitőt 91-ben IO tanuló tett, Tég 1 á s István kir. tanfel-
ügyelői helyettes jelenlétében.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Z n i ó v á r a l j a i á l l . t a n í t ó k é p z 5 .

Értesítője az utóbbi 4 tanév eseményeinek összegezése ésqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBASomogyz'

Géza igazgatótól ered. Bevezetésül ugyancsak Somogyi Gézának eN é p-
iskolai tankönyveink s azok bírálatának kérdése.
czimű értekezése szolgál s ezt követi az igazgatói jelentés. Utóbbiból
megemlítjük, hogy az. igazgató az értesítőnek éven kinti kiadását fölös-
legesnek 'tartja.mlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA tanári testületben szamos személyváltoztatás történt.
Jelenleg tagjai: So mog y i Gézajgazgató (nevelés-tudomány), Ben ic z k y
Lajos (menyiségtan, németnyelv 16 órában), Dr. Hal as y Kálmán
(term. tud. és gazdaságtan), Mihalitska István (magyar nyelv, földrajz, 15
óra), R ács kay István (rajz, német, és tót nyelv 15 óra), St e p a nk ó
Albert (zene és torna Il óra). K ut nyá n szk y Jenő (történelem, egyházi
zene, IO óra), Ul ric h U. (gyakorló iskola), Faragó J. a kapcsolatos
·faragóiskola tanítója. .

A tanítás egységének megóvására szolgáltak az egyes tanárok
által összeállított rés z 1 e tes tan men e't ek, melyeket kartársaink
figyelmébe külön is ajánlunk.

A tanári testület a középiskolai szokáshoz híven évharmadonkint
időszaki értesítőket is adott ki, mely intézkedés mindinkább üdvösnek
bizonyul s tudtunkkal más képzőben is dívik. A taníto növendékek száma
volt a megelőző negyedik évtől kezdve az utolsóig 6 1, 72, 70, 66; e
számok az előző IO évhez képest emelkedést mutatnak, mely körülmény
a bővebb segélyezésnek és az internátusnak köszönhető. Az intézetben
még segélyző egyesület is állott fenn, mely a növendékeket kölcsön-
pénzzel támogatta; ujabbari czélszerűnek látszott annak átalakítása segély-
alappá; ennek kamatait a jobb tanulők jutalmazására fordítják.

Tanítói oklevelet kapott 13, 13, 19 s a legutóbbi évben 17 jelölt
nyert. Az 189I-iki képesítő vizsgálaton Sup p a n Vilmos igazgató mint
biztos is jelen volt. Az intézeti épület jelentékeny befektetések ellenére
czéljának nem felel meg. Mezei gazdaságot is folytatnak 12 hold földön,
melyeknek művelésére, valamint élelmiszerek szállítására az intézet egy
pár lóval is rendelkezik. A gazdaság négyforgású. Külön van a gazda-
sági kert, 4 hold, melyet a fatenyésztés és konyhakertészetre használ-
nak. Uvegház, méhes, ennek kiegészítő részei.

Az ifjúság önképzésére szolgáltak az olvasókör, dal- és zenekör.
A gyakorló-iskola 6 osztályú tanulóinak száma volt 50, kik tót

anyanyelvük mellett a hat évfolyam elvégzése után teljesen elsajátították
a magyar nyelvet. Befejezesképen az értesítő a Znióváraljára vonatkozó
1890/91 m e t e r o I o g i a i adatokat közli.

A z o r n b o r i g ö r . k e l . s z e r b t a n í t ó k é p z ő .

Ez intézerről Vukicsevz'cs Mihály igazgató adott ki tisztán szerb
nyelvű értesítőt. Az értesítőnek első gyászkeretes lapjai a mult évben
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elhunyt Pet r o v á ezD. a zombori képző volt természettudományi
és mathematikai tanárának vannak szentelve. Petrovácz 20 év óta mű-
ködött a zombori képzőnél mint tanár s úgy hivatalában, mint irodalmi
téren rendkívüli munkásságot fejtett ki. Irt nép- és középiskolai ter-
mészettudományi tankönyveket; szerkesztett ped. lapot szerb nyelven
és számos czikket közölt a Természettudományi Közlönyben magyar
nyelven. Petrovácz lankadatlan buzgolkodása volt oka annak, hogy
laputik egyik alapítójának sorsára jutott, szelleme elhomályosodott és.
1891 deczernber 17. egyik budapesti elmegyógyintézetben fejezte be
tanitóképzői munkálkodását, a legtermékenyebbet, melyet hazai szerbjeink
eddigelé felmutathatnak.

A zombori tanítóképzőnek legfőbb hatósága a szerb nemzeti iskola-
tanács, melynek elnöke B ran k o v i c s György rnetropolita Karlóczán,
Az intézet eredetileg S7.t.-Andráson volt; 1816· ban helyeztetett át Zom-
borba 2 osztálylyal, hol 1872-ben a Ill. évfolyammal kibővűlt; jelenleg
is három évfolyam ú és egyaránt szolgál fiú- és női tanulóknak; mindkét

rendbeli növendékek köz ö sta n ter m e k ben (1) részesülnek okta-
tásban, Tanártestület : Vu kic s ev ic s M. igazgató, (nevelés-tudomány,
szlovén templomi ének, 14 heti óra) Borgyeski M. r. t. (hitoktató, 18
óra) Kal ic s D. (szerb nyelv és irodalom, földrajz, 17 óra), St o js i t S

M.. segédtanár, a budai paedagógium növendéke, (mennyiségran, terrné-
szettudományok, 16 óra), B 1 age zs D. (zene, egyházi ének), JOl' g o-
v ic s Zsóúa (női kézimunka és háztartástan), Ars zen o v i c s J. tanító

(rajz és íras), K on y o v i c sJ.. tanító (gazdaságtan), D eme t r o v i c s
S. tanító (torna).

Gyakorlóiskolául a városi gör. kel. elemi iskolát használják, a nők
az irodába is jártak gyakorlatra. .

A növendékek száma volt 1. férfiak : 1. osztályban 20, II. osztály-
ban 24, Ill. osztályban 26, közülök 53 magyarországi, 14 szerbiai és 3
boszniai szület ésü ; négy növendék nős, a többi nőtlen. Korra nézve
16- 40 év között valtakoznak s nagyobbára 4 középiskolai osztálylyal
vétettek föl; 2. nőtanulók: 1. osztályban 44, II. osztályban 41, Ill. osz-
tályban '24. összesen' 106. Egy római kath. és izr. vallású kivételével
mind görög keletiek. Valamennyi hajadon, csak az első osztály két
látogatója özvegy. 20 tanuló szlovénországi, a többi magyarországi.
Tulnyomó többségben a zombori, illetőleg ujvidéki .szerb felső leány-
iskolát végezték a képzőbe való felvétel előtt. A fiúk közül tanító gyer-
meke volt 6, a nő~ közül 22. Az intézetnek önálló épülete és méhessel,
selymészettel fölszerelt gazdasága van. .

Tanítöképesfróre jelentkezett 25 férfi és 24 nő, oklevelet kapott 20 férfi
és 20 nő. Irasbelit a szerb nyelvből, mennyiségtanból és magyar nyelvből'
tettek, utóbbit G r o e f f N. bácsvármegyei kir, s.-tanfelügyelő jeleniétében.

A többi rovatok az intézet fentartása, a segélyezés, az osztályozás
s a fölvételre vonatkozó közleményeket tartalmazzák.

Kár, hogy az ügyesen szerkesztett ciryllbetüs értesítőben a neve-
zetesebb részleteknek magyar nyelvű magyarázata hiányzik.



A zágrábi tanszcrkíállításon.'

Nagyon homályos a kép, melyet tanítóképzésünk mult évi folya-
máról az értesítők nyomán szerezhettünk és bizonyára még homályosabb
azon fogalom, melyet ügyünkről a mű velt nagy közönség alkothatott
magának. Oka e .hézagosságnak egyfelől az, hogy számos képzőnk még
egyáltalában sohasem lépett a nyilvánosság elé értesítő alakjában.; más-
felől, hogy az értesítők szerkezetében alig kettő-háromnál találni oly
irányelveket, melyeknek révén egységes bírálat alá lehetne venni, az
intézetek állapotát. Ezért tartózkodunk a részletesebb kritikától,melyet
különben elég híven fejez ki a Tanítóképző előző számában ismertetett
miniszteri jelentés és csak azon óhajunkat ismételjük, vajha az értesítők
érdemes szerkesztői legalább nagyjában követnék az igazgatói jelentések
tárgysorátmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA!

Bizton remélhető, hogy a készülőben, levő tanterv és egy a kisded-
óvóképzőkéhez hasonló szervezeti szabályzat, mely az egészséges iskolai
élet mindén mózzanataira kiterjedő s világos rendelkezéseivel a jelenlegit
kell, hogy meszsze felülmulja, az évi ertesítők ügyét is előbbre' viszi.qponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

5-r .

(A kiállítás áttekintése. - A mi figyelmemet megragadta. -:- A zágrábi tanintézetek. +r-

Látogatás a taniigyi osztályfőnöknél. -- Kirándulás. - Egyéb látni val6k. - Baukettek.
- Ut6hangok.) (Folytatás és befej ezés},

Az első emelet harmadik termében C aId er on i budapesti czég
a kiállító. A falon: rajzminták, a haz iipar és rajzolás tanításához szük-
séges taneszközök, rovargyüjtemény. kitömött emlősök sat. vannak. Az
asztalon: rajzminták kartonból és drótból, Iamintak a mértanhoz, chemiai
készülékek, üveg-, drágakő-, ásványrninták, az ember és kutya fogszer-
kezete, állat-preparátumok, gombák mintázatai, virág és gyümölcs na-
gyobbított alakjai, baczillusok es bakteriumok mikroskopikus készítményei,
virágminták természetes nagyságban selyemből, mechanikai és fényké-
pészeti apparatusok, gőzgép, föld gömbök.

Áz első emelet negyedik termében kiállítók: a budapesti országos
tanszermúzeum, a m. kir. egyetemi nyomda. az állami paedagogium,
Gutkopf, a paedagogium gipszöntőjének vezetője. A falon természet-
rajzi ábrak, térképek, képek a beszédgyakorlatok tanításához, fali olvasó-
táblák (magyarorsz agi, horvát, vend és szerb iskolák számára), rajzminták,
drótból és fáhól készűlt minták a rajztanításhoz. Az asztalon: Magyar-
ország valamennyi szláv nyelvű tankönyvéből {-{ példány (a magyar
állam kiadása), építés-tervek Külön szekrényekben vannak elhelyezve
gipsz.-, fa- és vasminták az egyes iparágakhoz Francziaországból, Svéd-
országból, Bécsból és Lipcseból. A középső asztalon gipszminták a
klasszikus történet tanításához. .

A második emelet ötödik· termében kizárólag a rajz- és sz épírás-
tanításhoz szükséges tárgyak és taneszközök voltak kiállítva. A falon:
Go u pi 1 a et C. párisi czég szabadkézi rajzmintái (kiállító: Calderoni

• Az első czikket lásd az 1892. évf. X. füzetének 552. lapján. . Szerk.



143

Budapestről), Heintze, Sonecken, Hardmuth sat. író- és rajzeszközei.
Az asztalon Zergiebel, Witta, dr. Weisel, Hocke. Roth, Soneck, Hard-ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
m u t h s mások rajzmintái, mértani alakjai, szabadkézi és mértani rajz-
eszközök sat. A szekrényben : Hocke, Günter, Anreither, Redker. Cal-
deroni, Kugli és Deutsch s mások mintái, rajz- és író eszközei.

A hatodik teremben az alsó- és felső fokú népiskolák számára
szükséges tariszerek u. m. a falon: Hölzl képei, palatáblák, palavesszők.
Kirin ártalmas és hasznos rovargyüjteményei, Trstenjak természetrajzi
képei sat, Az asztalon irkák. szernléltetési minták, tollak. palatáblák,
rajz-irkák, a zágrábi tanítóképző, gazdasági eszközei, Dürfeld, Kreyidl
és Heydn, Pavelics és mások növény- es állatgyüjteményei, könyvei,
földgömbök. telluriumok, szároológépek, természettani tanszerek, régi
tankönyvek, tanítók kéziratai, az orsz. kormany tankönyvkiadványai ;
.a malom, a szővőszék, a bocskorkészítő-műhely sikerült mintázatai.

A hetedik teremben a zagrábi Hartrnann-czég könyv kereskedése
a kiállító. A falon: Herrnann és Tiedjer szemléltetési képei. Drnberg és
Schreiber bibliai képei, O Felsége. a bán, a tanügyi osztályfőnök arcr-képe,
Steklesa térképei, Eckhard csillagászati táblái, történeti képek. Stuhlmann
ábrái, Stuhlmann rajz mintái, Englender termeszetrajzi ábrái, Schlizberger
gombái. Flaschenberg filoxerakepei, Ortweinnak egyes iparágakat feltűn-
tető szemléltető képei. Az asztalon, szekrényekben és padozaton: ter-
mészettani táblák, méterrnértékek, gyümö!csészeti és szőlőszeti képek, föld-
gömbök, praeparatumok, amerikai irógép, a selyemhernyó, kémiai tárgyak,
mértani rajzminták, iskolai tábla, a tanító asztala, állványok -s térképek,
számológépek, eszközök a női kézi rnunka és énektanítás számára; könyv
kiadványok női iparmunkák sat.

A nyolczadik teremben természetrajzi tanszerek a. középiskolák
használatára vannak elhelyezve. A falon növénygyüjtemények. a méh,
selyrnér, a béka, a ló, a tehén, a hal természetrajza. Chleborad ter-
meszetrajzi képei, Filipek, Forster, Gamel (Budapest), rovar" lepke. sat.
gyüjteményei. Az asztalon és szekrényekben Ettinger halgyüjteménye,
Fries terménygyüjteméoye, állatok praeparatumai, csontvázak, csigagyüj-
temény, Dobjas erdész rovargyüjteménye, a sarokban ásványok, üveg
és drágakőgyüjtemény, Kunst Károly polg. isk. tanár (Somorja) ügyesen
kitömött és elhelyezett allatai, Dr. Kecka herbariuma, a középen Kreidl
pragai .tanszerkereskedésének kiállítása, a fal mellett Dubek (cseh) ék-
szerutánzatai s Korlevics tanár gyüjteményei foglalnak helyet. A IX-ik-
teremben természettani és vegytani tan szerek a középiskolák használa-
tára vannak kiállítva. Kiállítók: Kreidl és Hondek prágai, Lenoir, Rei-
chert és Fritsch bécsi tanszerkereskedők.

A második emelet második karzatát női kézimunkák és kisdedovó-
intézetek s mások kiállításai foglalják el. A falon: azok az anyagok
láthatók, melyek a női kézimunkahoz használtatnak. Továbbá: Hefel-
féle horvát népies mintázatok, Stell-féle női kézimunkák, nemzeties
szövészetí munkák, a zágrábi iparrnuzeum kiállítása sat. Az asztalon és
padlózaton : a len és kender feldolgozása, Kreidl, Nosan, Niggov női
rnunkái ; az orsz. kormány által kiadott tankönyvek, a horvát Matica
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kiadványai, magyar könyvkiadók tankönyvei, a horvát tanítók kiad-
ványai.

Továbbá: Kühkopf. Schneller, Tesarev, a bécsi Fröbel- egyesület,
Sta gel s mások idevágó szernléltetési képei, tárgyai, kerti eszközei,
játékai. A szekrényben látható.a zágrábi orsz. tanítóképző-intézet értek es
és valóban gyönyörű zászlója (az irgalmas nénikék hímezték), a sziszeki
leányiskola, a zágrábi női ipariskola női kézimunkái. Godaj táblái a
női kézimunka együttes tanításához. virágok papirból, szövetből, a női
kézimunka irodalma, rajzminták a női kézimunkahoz. iskolai táblák a
női kézimunkához sat. Elektrotechnikai, fizikai, khemiai, fotografiai tárgyak. '
Csuvaj, Fröbel, Roszkovszki, Witj hrnann, A ura, Kohler tanszerei sat. sat.

Valamennyi, a kiállításon látott szép és hasznos tanszert leírni
teljes lehetetlenség volna, de ez czélom sem lehet. Már az az igyekezet
a horvát tanítók részéről .. hogy összehozták a tanügy szolgálatában
álló s ahhoz megkívántató ezer és ezer tariszert és taneszközt, magában
is dícséretreméltó. Az egész kiállítás képe egy nagy tanszer- és könyv-
kereskedés, mely az ő változatosságával egyszeri látásra is állandó be-
nyomást gyakorol a tantérfira. A sok tanszer között mégis leginkább
megragadták figyelmemet a következők: Franges tanár papirtáblái, melyek
a palatáblákat vannak hivatva pótolni, Tintával. irónnal egyaránt lehet
reájok írni. s az írást szivacscsal letörölni. Ugyancsak az álló írásra
szolgáló irkái és tollai is czélszerűek,

Kirin zágrábi képző-intézeti gyak. isk. tanító HorvátSzlavonország
saját készítményű domború térképe egy forgatható táblán ügyes és szor-
galmas kézre mutat. Ugyanott feltűntek Sirnenics tanár számológépei.mlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Ő minden tanuló kezébe számológépet ád a számtani óran s amit a nagy
iskolai számológépen mutat, ugyanazt a tanulők a kezük ügyében levő
kis számológépeken tartoznak utána csinálni. Érdekes régiségek a szor-
galmas tanulók kitúntetésére használt érdemrendek (ezüst és pléh csilla-
gok), melyek különösen a határőrvidéken voltak divatban.

Feltűnően szép a zágrábi orsz. tanítóképző-intézetnek szekrényben
elhelyezett értékes zászlaja. A czímert, felrratot és szent képeket selyemre
arany es ezüst szálakkal az irgalmas nővérek hímezték igazi mű vészettel
és nagy fáradsággal.

Ki volt állítva egy tanítói diploma 1674-ből.
Leposa horvát tanító számológépjében a golyókat forgatható, fából

készült almák helyettesítik; az alma hátsó felében szá:mok vannak.
,A viszonyok örvendetes javulását jelenti az is, hogy Horvát-

Szlavonország kormánya által kiadott legujabb nagy falitérképet Posner
budapesti czégnél készítették. Praktikus térképtartókat láttam. A tér-
képek, mint a rollók, le- és felhúzhatók,

A Csuvaj-féle fali számolótábla egyike a legpraktikusabbaknak.
A számokat vonalok, pontok. körök és csillagok helyettesítik (tárgy-
számolas). Később a számok váltják fel ezeket az alakokat különfelekép
kombinálva.

A női kézimunkák tanítására sok érdekes és praktikus tanszert
láttam. A mi női kézimunka tanítónőinknek Icivétel nélkül alkalmazniok
kellene a tömeges tanításnal ezeket a tanszereket s ezzel együtt a mőd-



szert. A kézimunka-tanítónó a varrást, hímzést egy nagy sodrony bál
készült tanszeren mutatja be méter nagyságú tűvel. A tanulók ugyan-
azt a munkát helyeiken végzik.

Gammel budapesti tanár rovargyüjteménye, Kunst Károly somorjai
polg. isk. tan. szép kitömött állatai a horvátok figyelmét is magukra
vonták.

Dr. Ausoux (Páris) papirmaché embere kitűnő tanszer, kivált a
tanítóképző-intézetek számára. Egyetlen tanítóképzőből sem szabadna
hiányoznia. Igen czélszerűen úgy van összeállítva az emberi test szerke-
zete és szervezete, hogy minden egyes legkisebb része az egészből ki-
vehető és szétszedhető. Ezt a papihnaché-embertmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1200 frankon a zág-
rábi orsz. tanítóképző vette meg. Ugyancsak Dr. Ausoux óriási szét-
szedhető csere bogara és egy papírmachéból készült mag kitűnő tan-
szerek. Pichler bécsi czég két teremben állított ki sok szép tárgyat. Calderoni
budapesti czég szintén két termet foglalt le. Tanulságos kiállításukban
kitűntek Kálozdy nővérek virág- és növénykészítményei, melyek valóban
gyönyörű kivitelűek.

A magyar kormány helyesen tette, hogy a horvát kiállításba
küldötte az összes magya,rországi szláv tankönyv kiadványait. Ott láttuk
a muraközi és valamennyi horvát, vend, tót, szerb, orosz tankönyveket.
Ebből is meggyőződhettek a horvátok, hogyamagyarok nem nyom-
ják el a nemzetiségek nyelvét, hanem az állam nyelve mellett szabad
használatot engednek a nemzetiségek anyanyelvének iskoláikban. A horvát
fali olvasótáblák ellen volna csupán kifogásunk, a melyek még a régi
világból valók, a mikor még úgy tanították a abc-ét, .hogy a betűket.
anélkül, hogy valami szavat alkottak volna, rakták egymás mellé. Igy
p. o. az' első táblaqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAz~ U, e, 0, a·val kezdődik s 'a b-mássalhangzóval
In '. bu , be, bo , ba , ib , ub , eb , ob értelemnélküli szavakat (!!) alkot. Dél-
szláv irodalmi szempontból különben a mi seláv könyveink is kifogás
alá esnek, mert nem követik a délszláv helyesírást. De ebben a tekintet-
ben nekünk van igazunk, mert a magyar kormánynak nem lehet czélja a
délszláv irodalmli nyelv kultiválása Magyarország területén, legfeljebb a
magyarországi szláv nemzetiségek régi nyelvének (mondjuk dialektusának)
tiszteletben tartása.

A kiállításon arról győződtünk meg, hogya horvát tanítók a tan-
szerek, különösen a számológépek készítésében mesterek. Ennek is meg
van az oka I A tankönyvek kiadását a kormány magának tartotta fenn,
tehát az igyekvőbb tanítók munkássága a tanszerkészítésre terelte tett.

A háziipari czikkek, kűlönösen a fehérnemű és női ruhák készf-
tésére Horvát-Szlavonországban a nép reá van utalva, s ezért nagyban
űzi. A tanszerkiállításon falvak és vidékek Ízlését feltűntető számtalan
ilyen készítménynyel találkoztunk.

Eszék és vidéke tanítótestületének tagjai jelentékenyen és feltűnően
képviselve voltak munkái kkal a kiállításon, miből azt lehet következ-
tetni, hogy ott a tanítóság között sok szorgalmas és értelmes egyén van.

A kiállítás áttanulmányozása után zágrábi barátaink vezetése mel-
lett megtekintettük a női szö v Ő - isk o 1á t, a hol horvát nemzeti
és keleti stylre emlékeztető szőnyegeket készítenek anőtanulók.

Magyar tanítóképző, 10



Ezután az or sz. ipa ri s kol ámlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt néztük meg, mely egyike a leg-
jobb berendezésű ilyen fajta intézeteknek. Az egyenruhába öltöztetett
iparostanonczok internátusban laknak s együtt étkeznek. A ben lakó
növendékek száma 136, a kik csekély évi díjért teljes .ellátásban részesül-
nek. Van az iparosnövendékeknek . dalárdájuk, ifjuságikönyvtáruk, fürdő-
jük, sőt még börtönük (!) is. A fürdésre általjában nagy gondot fordí-'
tanak a horvát intézetekben; az ipariskolában a fürdés kötelező .. A
börtönbe rosszmagaviseletű.t makacs és engedetlen tanonezokat zárják.
Minden néven nevezendő iparág képviselve van ebben az intézetben ;
az egyes iparágakat az illető tanonezok külön-külön, a rajzolást, min-
tázást stb. együttesen tanulják. Zágrábba ránduló 'tanártársaimat figyel-
meztetem, hogy ezt az intézetet megtekintsék.

Egyel em i isk ol á t is megnéztünk. Közöttünk általános lett a
vélemény, hogy Budapesten nincs ehhez fogható népiskola. Ez a véle-
mény nem az udvariasság nyilvánulása, hanem a valóságnak megfelel.
A tantermekbe előszóbán át jut a tanuló. Az előszobában minden egyes
tanuló számára külön fogas, esernyő-tartó stb. van elhelyezve, ugy hogy
a tanuló a tanterem be csakis könyveit viszi be, e mellett a tanterem
ablakai szélvonat nélkül nyitva tarthatók. Az iskola-épülettel kapcsolat-
ban levő tornacsarnok előterének fából készült széthuzható [ala mögött
kápolna van, melyben a hitoktató naponkint misét mond a tanuló se-
regnek. Egészségi szempontokból az iskola elég tágas udvara megfe-
lelően be van íásítva. Oraközőkben a tanulők árnyas helyen játszhatnak.
A közel jövőben óraközőnkint a kötelező sétálást is be fogják hozni.
Kifogás alá eshetik az, hogy az iskola két emeletes.

Innen a tan í t ó k ott hon á b a mentünk. A tanltók otthona
szép helyen, az orsz. torna- és dalegylet, valamint az orsz. gazdasági.
egyesület szomszédságában van. A tanítók otthona két emeletes palota,
mely 80,000 frtba került. Van benne olvasóterem, könyvtár, több iroda
s vendégszoba, melyben a vidékről feljött tanítók közül a tagok ingyen,
más tanítók jutányos áron kapnak lakást és kiszolgálást. Az épület többi
része bérbe van' adva 8 családnak. Ugyanebben az épületben van a
horvát tanítók szövetségének irodája és gyűlésterme.

Megtekintettük az or s z. tan í t ó kép z ö - int é zet uj épületét
is. Ez az intézet egyike a monarchia legszebb tanítóképző-intézeteinek.
Két emeletes, falai sárgára festvék s külseje általában impozáns. Belső
berendezése igen szép. A pinczehelyiségben szolgalakások, fáskamarák
és fürdöszebak vannak. A földszinten 5 osztott osztályú és egy 5 osz-
tályJyal kombinált gyakorló· iskola van (a horvát népiskolák 5 osztályból
állanak). Czélszerű, hogy minden egyes gyakorló-iskolában a tanító-
növendékek számára hátul fokozatosan emelkedő ülőhelyek vannak ké-

. szítve. A földszinten vannak továbbá a muzeumok, az igazgatói iroda,
tanári szeba, tanszerraktár, könyvtárak s a növendékek olvasótermei.
Az első emeleten van a tágas és csinos díszterem, elől a falban oltárral,
a háttérben kórus nagy orgonával Itt vannak a nagy ipartermek külön
a gyakorló-iskolai és külön a képző-intézeti növendékek számára. Továbbá
négy zeneszoba .egyes zongorák és a kisebb orgona számára. Ugyanitt
van a tantermek egy része, a rajzterem, mintáz ó-sz oba, laboratorium.
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Czélszerű a természettani, vegytani és természetrajzi tanterem elhelyezése
és berendezése. Minden teremnek meg van a maga muzeuma, melyből a tanár
akathedra mellertti ajtón hozhatja ki a szernléltetésre szükségestanszereket.
A növendékek ülőhely ei ezekben a tantermekben .fokozatosan emelked-
nek. Az épület többi részét egyéb tantermek foglalják el. Az intézetben
6 gyakorlóiskolai osztály, 4 elemi és 2 felsőnépiskolai tanítóképző-intézeti
tanterem és mellékhelyiség, összesen 40 szoba és terem van elhelyezve.
A. képzőintézetben nincs bentlakás, sőt még az igazgatő sem lakik
benne. A közel jövőben fogják az internatus czéljaira szükséges helyisé
geket felépíteni, előbb azonban tanulmányozni szándékoznak a magyar
internátusok berendezését.

Felmentünk Grskovics tanfelügyelő és dr. Arnold képző-intézeti
igazgató társaságában a horvátok kultuszminiszteriumába, az orsz. kor-
mány tanügyi osztályába. Épen audiencziás nap volt. Mintha csak a
magyar közoktatásügyi minisztérium patotájában volnánk. Több mint
70 pap, tanfelügyelő, igazgató, tanár, tanító, tanítónő, szülő, tanuló stb.
várt a kihallgatásra. Minket lekötelező szívélyességgel fogadott dr. Krsnyávi
tanügyi osztályfőnők, a horvátok kultusz minisztere. Vezetőink: Dr. Heinrich
Gusztáv szép szavakkal tolmácsolta a magyar vendégek érzelmeit, a
látogatás czélját, a kiállítás és egyéb tanugyi látni valók szépség ét,

czélszerüségét és tanulságos voltát, mikre dr. Krsnyávi melegen válaszolt.
Krsnyávi java korbeli, értelmes arczú, kedves' modorú, európai művelt-
ségű és tág látkörű férfiú. Pályáját az eszéki gymnásiumban mint helyettes
tanár kezdette. Sokat utazott s több éven át tartózkodott külföldön,
Később képviselővé választatván, mint tanugyi politikus kitűnt. Csak
pár éve annak, hogy a bölcsészet-tudori és tanári diploma mellé a jog-
tudori és ügyvédi oklevelet is megszerezte. A horvát közoktatásügy
reformjának keresztülvitele az ő nevéhez füződik. A bánnak bizalma 5

és kedves embere, nekünk magyaroknak pedig öszinte barátunk. A horvát
kultuszminiszter most tanulja a magyar nyelvet. Szíves társalgás után
elváltunk a tanügyi osztály főnökétől, s a kiállítási bizottság által tisz-
teletünkre rendezett társasebédhez ültünk, a hol horvat házigazdái lk
lekötelező vendégszeretettel vettek beríünket körül.

Délután fiakkerekre ültünk, hogy megtekintsük 'Zágráb gyönyörű
vidékét. Harom kocsival indultunk, az elsőben dr. Heinrich Gusztáv,
Grskovics orsz. tanfelügyelő és Szuppán Vilmos igazgató, a másodikban
közülünk Rucsinszky tanár, Zágráb tanfelügyelője és több képző-intézeti
tanár, a harmadikban Gyertyánffy, dr. Arnold és én foglaltunk helyet.
Gyönyörű erdőkön, hegyeken, völgyeken és szőlőkön keresztül a püspök
tulajdonát képező M a xi m i rop aIk b a hajtattunk. Utközben megtekin-
tettük a szebbnél szebb villákból álló nyaraló-külvárost és a temetőt,
melynél rendezettebbet és szebbet kevés város képes felmutatni. Maximir
a zágrábiak kirándulási helye, s olyan szolgálatot teljesít, mint pL

-Budapesten a Margitsziget, vagy a Városliget. Ez a szép népkert valóban
ritkítja párját!

Este a •Hotel-Grands-ban jöttünk össze, a hol dr. Krsnyávi tanügyi
osztályfőnök által tiszteletünkre rendezett vacsorához ültünk. A szomszéd
asztalokat főleg a tan ügy férfiai és asszonyai foglalták el, a kik kíváncsiak

10"
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voltak a magyar vendégekre. A hon-át kultuszminiszter, mint házigazda
szíves szavakkal üdvözölt bennünket; felköszöntését nevünkben dr. Heinrich
melegen viszonozta. A vacsora a kávéházban nyerte befejezését éjfél után,
a hol sok érdekes adatot volt alkalmunk hallani illeték es egyénektől a
horvát tanügyi viszonyokról. Viszont mi is elmondottuk tanügyünk elő-:
haladását és bajainkat.

Másnap reggel a fehér Zágráb egyéb nevezetességeit tekintettük
meg. A renoválás alatt álló püspöki templom, annak tornya, melybe
mindnyájan fölmentünk és a sekrestyében levő régi misemondó ruhák,
kelyhek és keresztek s az azokon található czímerek és feliratok eleget
emlékeztettek bennünket azokra a jó időkre, a mikor a magyar-horvát
testvériség Zágrábban jobb világát élte, mint a közelmultban.

Délben mi adtunk dr. Krsnyávi osztályfőnök és a többi horvát
barátaink tiszteletére ebédet a Grand -Hotel egyik külön éttermében.
Ez alkalommal a magyar-horvát testvériségre nézve igen fontos nyilat-
kozatok tétettek. .

A felköszöntőket dr. Heinrich kezdette meg, a ki dr. Krsnyávit,
mint a virágzó horvát közoktatás felkentlelkű vezérét üdvözölte. Utána
Margitai emlékezett meg a szívélyes fogadtatásról, melyben a magyárok
részesültek. A horvát tanférfiak - ugymond - nemcsak tanszereiket
állították ki, hanem szíveiket is, s ezzel megmutatták. hogya magyarokat
szeretik. Vajha mielőbb leornolnék az a válaszfal, .mely még fennalI a
két testvérnemzet között és a Zrinyiek-korabeli egyetértés és közös
hazaszeretet a magyar és a horvát között helyreállna.

Dr. Heinrich és Margitai szavaira dr. Krsnyávi felelt. A reá vonat-
kozó felköszöntést megköszönve felemlíté, hogy Horvátországban nem
állanak a viszonyok a magyarok iránti szeretet dolgában oly rosszul,
mint azt némely laptudósítók jelenteni szeretik. A két nemzet között
fennálló válaszfalak már le vannak rombol va. «Nemcsak mi - mondá
dr. Krsnyávi - a kik itt vagyunk, hanem az egész horvát nemzet
őszinte barátja a magyar testvéreknek. Ezt bebizonyította a legutolsó
választások alkalmával, a midőn a magyar-ellenes horvát ellenzéknek
csak paranyi kis rész jntott a szavazatokból. :>

Jól esett hallanunk ezeket a szavakat a horvát korrnány egyik,
kitűnő vezérfiától, Gyertyánffy, Suppán, Grskovics s mások lelkes toászt-
jai után a kölcsönös becsülés és testvéri szeretet érzelmeivel oszlott
szét a társaság. Hivásunkra az lett az általános jelszó: a viszontlátásra
Budapesten l Dr. Krsnyávi tanügyi osztályfőnök meg is igérte, hogy
mielőbb kiküldi embereit a magyar tanügyi viszonyok tanulmányozására.">

A délután többi része a város egyéb nevezetességeinek megtekin-
tésére és zágrábi emlékek bevásárlására fordíttatott. Több nagy czégtől
meg hivást kaptunk, hogy megvendégeljenek bennünket, de a szíves meg-
hívásokat az idő rövidsége miatt nem fogadhattuk el. Este a budapestieket
kikísértük a pályaházhoz, a kik a legszebb emlékekkel távoztak Zágrábból.
Mivel a legközelebbi zágoriai vonat csak másnap reggel indult, még
alkalmam volt megbeszélni horvát barátainkkal a két nap benyomásait.

jellemző a horvát napilapoknak tudósítása .a magyar tanároknak
zágrábi kirándulásáról. A «Narodne Novine s idevonatkozó tudósítását
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egész terjedelmében közöljük. «A magyar és cseh tanárok Zágrábban. ~
Az «Ohzor s ezen czím alatt megszólja a kiállítási bizottságot, hogy
másként járt el a cseh és -másként a magyar tanárokkal; Magyarországból
eljöttek, hogy lássák a kiállítást: Dr. Heinrich Guszt.áv egyetemi tanár
és a közoktatásügyi tanács alelnöke, Gyertyánffy István kir. tanácsos,
a budapesti paedagogium igazgatója, Szuppán Vilmos a vallas- és köz-
oktatásügyi miniszteriumhoz beosztott képzőintézeti igazgató és a kőz-
oktatásügyi tanács előadója, Margitai József a csáktornyai képzőintézet
igazgatója és a «Muraköz-Medjimurje- szerkesztője, Rucsinszky Lajos a
budapesti paedagogium tanára, tehát mindössze öt egyén. Ezek privatim
és barátságosan fogadtattak, megmutatták a kiállítás iránti élénk érdek-
lődésüket, a melyben két napon át 8 órát töltöttek, ezután Zágráb vala-
mennyi tanintézetét megtekintették s mindenütt elismerték a horvát
tanügy nagy haladását. A legjobb benyomást gyakorolt reájuk minden
s mint valódi tan férfiak minden feltünés és zaj nélkül utaztak el, mint
a mily szerényen és komolyan jöttek. S ezért részünkről ép oly szivé-
lyesen bocsájtattak el, mint a mily szivélyesen fogadtattak. Ellenben a
csehek a tanítók czége alatt nagy számmal és nagy lármával érkeztek,
de senki sem tudta, hogy kik és mik! Azután mivel a kiállításban csak
fél óráig időztek és semmiféle tanugyi dolog iránt nem érdeklődtek,
bizonyosra vehető - a mint beszélik - hogy azok nem is voltak tanítók,
hanem kereskedő-seg édek és : iparosok, a kik csak arra számíthattak,
hogya kereskedő-segédek által lesznek ünnepélyesen fogadva. Ha néhány
kiváló cseh paedagogus jött volna, nem azért, hogy demonstráljon, hanem,
hogy tanulmányozzon, ők is szivélyesen és szeretettel fogadtattak volna,
mint a magyar kartársak. a kik a horvát tanítóságnak latogatásuk által
nagy örömet szeréztek ImlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA>

Kétségtelen, hogy horváth barátaink szívében a mi ottlétünknek
sikerült megpendíteni azokat a hurokat, amelyek az anyaország becsü-
lésére és szeretetére vezetnek. S viszont mi magyarok is megismerni és
becsülni tanultuk azt a. testvérnemzetet, melyhez közös történelmünk
és sok századév emléke fűz bennünket. Láttuk és tapasztaltuk, hogya
testvérnemzet akar és tud a korral haladni; láttuk és örömmel tapasz-
taltuk, hogy Zágrábban igazi barátaink és testvéreink is vannak! Tagad-
hatatlan, hogy a kölcsönös benyomásnak meg lesz a m:aga hasznos
eredménye! Vajha az érintkezés kezdetének folytatása is lenne 1

A zágrábi kormány a budapesti paedagogium által kiállított tárgyak
legnagyobb részét meg akarta vásárolni a zágrábi tanítóképző számára,
azonban a magyar kultuszminiszterium ingyen bocsájtotta az illető tan-
szereket (gipszmintákat sat.) rendelkezésükre. Dr. Arnold a zágrábi
orsz, tanítókpépző-intézet igazgatója hozzám irt levelében szép szavak-
ban emlékszik meg a magyar kormány áidozatkészségéről és lekötelező
szívességéröl. De ma- holnap tavaszodik s horvát barátainkat viszontlát-
hatjuk itthon, Budapesten. Akkor majd alkalmunk lesz nekünk is ki-
mutatni irántuk való testvéri szeretetünket és az anyaországban mi
tanítók ujra megpecsételhetjük azt a nyolczszáz éves' frigyet, melyet
sikerült elleneinknek néhány évtizeden át meglazítani, de soha végleg
tel nem bontani. A viszontlátásra 1 Jlfargitaz'qponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA: J ózsef
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A m a r o s t o r d a m e g y e i t a n í t ó t e s t ü l e t m á s o d i k é v k ö n y v e

1886-189z. é v r ő l . A tanítótestület megbízásából szerkesztetteqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBALa ka tos

Sámuel tanítótestületi elnök. Ára 50 kr.
Tanítótestűleteink belső életéről nemhogy a nagy közönség, de-

az érdeklődő tanügyi körök sincsenek eléggé tájékozva. Legnagyobb
része a testületeknek oly csendesen végzi munkáját, hogy az érdekelt
helyi tanítóságon kívűl senki sem vesz róluk tudomást; egy kisebb része
megelégszik azzal, hogy néhány megyei érdeklődő hallgatja meg gyü-
léseiket; csak elenyészőleg csekély része, töredéke képes maga iránt
szelesebb körben érdeklődést kelteni. Nem állítom, hogy a zajtalan
munka nem teremhet szép gyümölcsöket, de szükségesnek tartom, hogy
a tanítótestületek munkásságukat' a nagy közönség előtt feltárják egy-
részt azért, hogy ezzel a nép oktatás-ügyének s a maguk ügyének men-
nél több érdeklődőt, jó barátot szerezzenek, másresrt azért, hogy egy-
más munkásságáról tudomást szerezvén, ebből ne csak mások, de maguk
is okuljanak, végül pedig azért is, hogya szélesebb körű nyilvánosság
hatása alatt működésüket magasabb színvonaion kelljen tartaniok s ab-
ból másoknak és maguknak egyaránt mennél több szellemi hasznot
biztosítaniok. .

Midőn a marostordamegyei tanítótestület második évkönyvével a
nyilvánosság elé lép, ismételten bebizonyitja, hogy a legéletrevalöbb
és legmunkásabb tanítótestületeink közé tartozik, hogy követendő minta-
képül szolgálhat igen sok tanítótestületnek úgy az általa végzett munka
nagyságát és sokoldalúságát, mint annak belső tartalmat, értékét illető-
leg is. Lássuk azonban magát az évkönyvet, a melynek tartaimát e
folyóirat igen tisztelt szerkesztőjének becses engedelmével röviden is-
mertetni szándékozom. .

Az évkönyv két részből áll.
Az első rövidre fogott részben G ö n c z i J á nos, a tanltótestület

főjegyzője, folytatólag vázolja a testület hat éves történetét. Ezen vázlat-
ból megtudjuk, hogyatanítótestület és fiókkörei hat év alatt mozgal-
mas és tanulságos működést fejtettek ki, a mennyiben 7 közgyülést és
72 köri gyülést tartottak. Együlések tárgysorozatát gyakorlati tanítá-
sok, felolvasások, értekezések, vitatételek, szabad előadások, szavalatok
emlékbeszédek, pálya díjak kitűzése és kiosztása, ünnepélyek és tisztuj i-:

tások tették ki. A választmány is szép tevékenységet fejtett ki. A kitűzött
pályadíjak közül megemlítem a «M a ros tor d ame gye föl d raj z a s

megírására kitűzött 100 frtos pályadíjat, a melynek elnyeréseért szép és
nemes verseny fejlődött ki. Beadatott 8 pályamunka, a melyek között a
jutalmazott Ger gel y L a j o s ref. lelkész és S ü kös dIsmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt v á n áll.
tanító munkája lett. Utóbbi munkát a miniszter úr 1892. évi 46.831 sz.
a. vezérkönyvül engedélyezte is. Tartott a tanítótestület Széchényi- és
Comenius-ünnepélyeket, megünnepelte továbbá Nagy Antal és Szabó
István tanítók működésének félszázados évfordulóját. A tagok száma:
12 tiszteletbeli, 27 alapitó, 30 pártoló és 149 rendes tag. A tanítótes-
tület vagyona 1501 írt 78 kr. pénzben és 334 m ű 1430 frt értékben.
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A második rész azon jelesebb értekezéseket,felolvasásokat, vagy
beszédeket tartalmazza, a' melyek a közgyüléseken, fiókköri gyüléseken,
vagy ünnepélyeken tartattak. Ezeket Deá k L a j o s tanfelügyelőnek
.G r 6 f 5 z é c hén y ils tv á nem lék eze t e} czímű, nagy gonddal
és tanulmánynyal írt felolvasása nyitja meg, melyet 189I-ben, a XIV.
közgyülésen, a legnagyobb magyar születése roo. évfordulójának emlékére
tartott. Benke Zsigmond ig. tanító «A népiskolai z á r ó-

viz s g á lat o k m i k ént meg tar tás á r ó hértekezik. Benke e
vizsgák megtartása mellett foglal állást. EIsorolja azon általánosan ismert
.érveket, a melyeket e vizsgák megtartása ellen szoktak felhozni. A míg
.a felhozott érveket egyrészt megdönteni igyekszik, addig másrészt rész-
letezi és még jobban megvilágítja az előforduló visszaéléseket s előadja
azon javaslatait, a melyek alapján ezen visszaéléseket yagy meg lehetne
-szűntetrii, vagy ki lehetne kerülni, Javaslatai között nem egy életrevalót
s könnyen megvalósíthatót találunk. E kérdés valoban megérett már
.arra, hogy jobbra vagy balra eldüljön. Lak a tos 5 á m u elegye 1n ö ki
meg nyi t ó b esz é d ébe n a nyelvjárásokat és az irodalmi nyelvet
teszi szóvá, hangsúlyozván a nyelvjárások megfigyelésének fontosságát.
Ezt követi Dab ó c z iGy ö r gy n ek «A tan köt ele sek k ö z t
g Y a k rab ban elő for d u I ó bet e g ség e kés a tan í t ó köt e-
les ség e i> czímű pályanyertes munkája. Felsorolja a gyakrabban fellépő
ragályos betegségeket, röviden leírja azok tüneteit és utasítással szolgál
a tanítónak arra nézve, hogy az orvos megérkeztéig miféle eljárást kö-

vessen a beteggel szemben. E kérdést valóban nem lehet eléggé aján-
lani tanítóink figyelmébe. Ha kellő tájékozottsággal bírnának, sokszor
lenne alkalmunk a járványokat megelőzni s talán nem tizedeltetnének
.évről-évre növendékeik Cse k m e Fer e n c z «E r k ö 1 cs i ter m é-
sze t ü nk é s az isk o 1 a i fe gye 1 mez é s» czímű tanulmánya ügyes
tollról tanuskodik. Példák alapján fejti ki, hogy «erkölcsi énünk alapja
.a íiziologiai tényezők amaz összessége, a melyeket születés által ö r ö-
k ölt ü nk s a melyeket egy szóval hajlamnak nevezünk, A nevelesnek
-erre csak alakító hatása lehet, Figyelmébe ajánlja a tanítóknak, hogya
fegyelmezést körültekintően és humanusan eszközöljék nehogy «sajgó
fájdalmakat okozzanak - az apák büneiért , ' .> Csak azt nemqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAéttem,

hogy akarja a humanitással a nádpálczát összeegyeztetni l? Tanulságos
Pallós Albertnek «Az ifjusági és n é p k ö n y v t á r a k r ó l s
írt tanulmánya. Miután a népkönyvtárak létesítésére törekvő mozgalmakat
vázolja, e mozgalmak meddőségének okait kutatja s azokat abban találja
hogy népünk írni-olvasni nem tudott, hogyanépkönyvtárakat nem al-
kalmas olvasmányokkal látták el s hogy az ifjusági könyvtárakat telje-
sen elhanyagolták.. Ezen akadályok elseje má már nagyobbára meg-
szünvén, itt az ideje, hogy ismét komolyan foglalkozzunk a népkönyv-
tárak felállításával. Első sorban azonban ifjusági könyvtárakat kiván
szervezni s ezek felállítására nézve igen jó útmutatással szolgál. Külö-
nösen a beállítandó könyvek megválogatását ajánlja figyelmünkbe, Szól
az ifjusági iratok pazar fényű kiállításáról, a. minek az a sajnálatos
hátránya, hogy a szülők többsége el van azoktól zárva, a gyermek-
ujságokról (ezeket pedagógiai szempontból ellenzi) s arról, 'hogy külön



könyvtár kell-e a fiúknak és a leányoknak? Röviden szól ezek alapján
a népkönyvtárak felállításáról, végül lelkes szavakban hívja fel a tanító-
ságot arra, hogy tegye magáévá' az ifjusági- és nép könyvtárak ügyét s
igyekezzék ezeket addig, míg a törvényhozás segítségükre nem jön, a
társadalom segélyével felállítani. Nem e s Od ö n nek «C o m e n i II SmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Á mos em lék eze t e » czímű munkája követi ezt, a melyet Comcuius
születésének 300. évfordulója emlékére olvasott fel. ASz a ból st v á II

52 éves tanítói működésének elismeréséül rendezett ünnepély Em 1 é k-
I il P j á t P a II ó sAl ber t állította össze. Végűl a tanítótestület tiszt-
viselőinek és tagjainak névsorával találkozunk,

Ezekben vázoltam az Ev k ö n y v tartaimát, a mely azonban a
vele való tüzetesebb foglalkozást is méltán megérdemli, ajánlom azért
ujolag a tanügyi.körök szíves figyelmébe.qponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAMoha r J ózsef.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

E l ő f i z e t é s i f e l h í v á s o k :

T a n í t ó i K ö n y v t á r . E czímen indít meg egy több füzetből álló
gyűjteményt Schultz Imr e, tanítóképző-tanár, a Szt.-István- Társulat tud,
és irodalmi osztályának és könyvvizsgáló-bizottságának tagja. A művet
kiadja La m pe 1 R ó ber t-féle könyvkereskedés (Budapest, Andrássy-út

21. sz.) Az 1. füzet tartalmazni fogja az 1, 2 és több tanítós népiskolák
részletes tan t er v é t (leczkerendekkel és az osztatlan iskolában műkö-
dők számára a szükséges fejtegetésekkel), a 2. füzet az alosztályok mód-

szertanát (irvaolvasás, szernléltetés és számolás methodikáját), a 3. füzet
hozza a 3-6. évfolyam szám vetési oktatásának módszerét, a 4. füzet
ugyanezen osztályok olvasási-, nyelv- és reáloktatásának tanmódját. Ha
a füzeteket a tanítóságunk fölkarolja. akkor szerző 5. füzetül «Összhang·
zattana- uj kiadását is közre bocsát ja ; 6. füzetül pedig növény- és állat-
naptárt, állat- és növényföldrajzot ad, melynek néptanítóink terrhészet-
rajzi tanításukban jó hasznát veendile. A «Tanítói Könytár» minde n
füzete 4-5 nyom. ívre fog terjedni és egyenkint 50 krért (1 korona)
rendelhető meg. Az előfizetési összeg beküldése esetén bérmentve kül-
detnek szét a füzetek. Az 1. füzet ujévkor, a 2. füzet február havában,
a 3. áprilisban, a 4. füzet juniusban jelenik meg. Egyelőre tehát a 4
első (vagy azok közül bármelyik külön) füzetre fogadtatnak el megren-
delések illetőleg előfizetések. ' .

E g e r t ő l W r e r i s h o f e n i g é s v i s s z a , uti rajzok, különös tekintettel
Woerishofenre és a Kneipp-gyógymódra. 'Ily czimű műre nyit előfizetést
Vá r a dy Gyula , áldozó pap, tanítóképző tanár Ege r ben.

Szerző kalauzul kíván szolgálni, mely mig nélkülözhetetlen kiegészí-
tője, sokszor pedig magyarázója lesz az eddig magyar nyelvre átültetett
Kneipp-irodalomnak, egyszersmind hű és megbízható tanácsadója lesz
a Woerishofenbe utazónak éppen úgy, mint annak, ki a Kneipp-gyógy-
módot itthon használja. A mű 1893. év február vagy márczius havában
kerül ki a. sajto alól; egy fűzött példány ár.a 80 kr. vagy megfelelő'
korona-érték (1 korona és 60 fillér). /
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EGYESÜLETI ÉLET.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

M e g h i v ó .qponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A Ta nítóképző.In tézeti Ta ná r ok O r szá gos Egyesületének

vá la sztmá nya a f. é. febr uá r hd eo-dn, hétfőn , d . u . félzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA6 ór a kor

a VI ker . á ll. ta n ítóképző·in tézet helyiségében (Andr á ssy-út 65. sz.}

ülést ta r t.

Az ülés tá r gya i: .
I. a vita fo lyta tá sa a pt!da gógia i tá r gya k okta tá sa ügyében ;

2. Ma r g ita i '.1 ó z s ef felo lva sá sa a z in ter ná tusok veze-

tésér ő l és ber endezésér ől.

Az -ülés utá n összejövetel a z

Buda pest, I893. febr uá r 4.

Istvá n-{őher czeg vendéglőben.

Az elnökség .

. J e g y z ö k ö n y v a v á l a s z t m á n y n a k

1 8 9 3 . j a n u á r Z 3 - á n t a r t o t t ü l é s é r ö l .

Jelen vannak: P ét~r fy Sándor, mint elnök, Sebestyénné Stettina Ilona, N. Hoffma nn Jolán,
Kozocsa Tivadar, Herma nn Antal, György Aladár, Szuppá n Vilmos, Komá romy Lajos, Ká rmá n·

M6r, Leder er Ábrahám, Sebestyin Gyula, Na gy F. Károly, Má lna i Mihály, Molná r Lászlö,
Na gy Lászl6, Szta nkó Béla, ut6bbi jegyző.

16. Elnök az ülést megnyitván, jelentést tesz a választmány előtt
az elnökségnek a fizetés-iigy tárgyaban tett lépéseirőL .

Nevezetesen felhívást intézet az elnökség a tanártestületekhez oly
czélból, hogy az egyesületnek a fizetés-rendezés ügyében még a mult
év folyamán készített s föl. is terjesztett kérvénye alapján folyamodja-
nak a képviselőházhoz és kérjék föl az illető kerület képviselőjét a ké-
relemben foglaltak támogatására. Egyuttal jelenti, hogy mivel a fizetés-
rendezés tárgyában készített törvényjavaslat már legközelebb tárgyalás
alá fog kerülni, másfelől a kérvény részint választmányi, részint kőzgyü-
lési határozmányokon alapul: az ügy sürgőségét tekintve a választmányi
ülés összehívása előtt is, tehát a választmány határozatát be nem várva,
megengedhetőnek tartotta a kérvények, iiletőleg a felhívások szétküldését.
A választmány örömmel veszi tudomásul elnök jelentését; a tett lépése-
ket a maga részéről .is helyesli s a továbbiakra nézve is megbízza az.
elnökséget, hogy az ez irányu mozgalmakat figyelemmel kísérvén, a több
ízben hozott választrnányi és közgyülési határozatok keretében és szelle-
mében tőle telhetőleg ezután is tegyen meg mindent, a mi a tanítóképző-
intézeti tanárok fizetésügye érdekében czélosnak látszik. Irányadóul ki-
vánja tekinteni a választmány azt, hogy az elnökség tegyen meg min-
dent, hogy azok a javítások, II melyekben a középiskolai tanárok ügye
esetleg részesülni fog, a tanítóképző tanároknál is pontosan érvényesit-
tessenek. Az ezuttal előterjesztett jelentésben foglaltakért a választmány'
az elnökségnek jegyzőkönyvileg fejezi ki elismerő köszönetét,
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. 17. N ágy László titkár az alábbiakat jelenti:

a) Az állami tanítóképző tanárok fizetése ügyében megindított
mozgalomra vonatkozólag részint a hirlapok utján, részint a titkárság-
hoz közvetlenül beküldött jelentések utján értesült, hogy eddig a követ-
kező tanítóképző-intézetek nyujtották be a képviselőház hoz folyamod-
ványukat : a budai II. ker. és győr! tanítónóképző-intézetek, az ara,di,
a bajai, dévai, iglói, mararnaros-szigeti, sárospataki állami .tanítóképző-
intézetek: Ezek közül a mármarós-szigetiek és az iglóiak ki is 'nyomatták
folyamodványaikat és a képviselők között szétosztottak.

b) Belépésöket bejelentették: a máramarosmegyei taníto egyesület
{elnök: Bo d r o g i Gyula), a hunyadmegyei ált, tanítóegyesület (elnök:
Het y ey Gábor), a, hódmezővásárhelyi ev. ref. tanítótestület (meg-
választott képviselő Ege t ő Imre); további Braunhoffner József kántor
tanító Rácz-Militicsen, Altmari Jakab igazgató Nyitrán. Pártoló tagokul
jelentkeztek: a budai II. ker. tanítónöképzöintézer, (mégmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1892-re ),az
egri belvárosi községi iskola, Weinhold Emrnanuella, tanítónó a budai
II. ker. áll. tanítónóképző- intézetben. Tudomásul vétetik, előbbieket 'a
választmány ren des, utóbbiakkat pár tol ó tagokul megválasztja.

18. Ko máro m y Lajos pénztáros előterjeszti az 1893. év költség-
vetési előirányzatát s egyuttal kéri a választmányt, hogya mult év
végével lezárt számadást vizsgáltassa meg. A választmány a pénztáros
jelentését tudomásul veszi, ,a költségvetést elfogadja, a pénztár meg-
vizsgálására pedig Léderer Abrahám, Molnar László és Kozocsa Tivadar
vál. tagokból álló bizottságot küld ki. Ugyanezen ponttal kapcsolatban,
tekintettel arra, hogy egyesületünk pénztárosa ebbeli fáradságos, sok
kellemetlenséggel és felelősséggel járó tisztét már évek óta feltétlen
elismerésre. méltó buzgalommal, kiváló pontossággal, nagy tapintattal
s igen szép sikerrel teljesítette, a választmány egyhangu megállapodással
azonkivül, hogy neki ezuttal jegyzőkönyvileg fejezi ki köszönetét, az
egyesület pénztára terhére 50 frtnyi tiszteletdíjat utalványoz ki.

I9. Ko 1Jl áro m y Lajos pénztáros jelenti, hogy Köv y Imre iglói
tanár, Seb esz tha Károly, beszterczebányai tanfelügyelő és Rupperithal
Lajos győ ri polg. leány isk. igazgató. az egyesületből való kilépésüket

jelentették. A választmány, noha kellő kép mérlegelte azon okokat, melyek
miatt a nevezett tagok egyesületünkből kilépni szándékoznak, mindazonáltal
az alapszabályok 13. §. által kötve lévén, Kövy Imre és Seb esz tha
Károly kilépését mivel a bejelentés nem okt. I-ig történt, Ruppenthal
Lajos kilépését mivel még 3 évi tagsági kötelezettsége nem telt le: nem
állt jogában jóv á hag y ó tudomásul venni. Ezért a szóban levő ki-
lépések bejelentése tudomásul vétetik ugyan, ennek azonban végérvénye
csakis a közgyűlés határozatából kifolyólag lehet.

20. Dr. Kármán Mór megtartva szabad előadását. Előadásának tárgya
volt: a lélektan s az ezzel kapcsolatos neveléstani tanulmányok az elemi
tanítóképző II. osztályában. (Az előadást lapunk más helyén egész terjedel-
mében közöljük. Szerk.] A választmány örömmel hallgatta végig Kármán
alapos és szép fejtegetéseit s előadónak altalános tetszéssel fogadott elő-
adásaért köszönetét fejezte ki. .
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Az előadáshoz Gy ö gy A. szólott, a kit a választmány felkért,
hogy jövőre részletesen fejtse ki nézeteit.

2 I. Nagy László a' következő indítványt terjeszti elő:
Magyarország ezer éves fennállását 1896-ban fogjuk megünnepelni.

Az ekkor tartandó ünnepélyeknek középpontja az országos kiállítás lesz,
amely iparunknak, kereskedelmünknek és közművelődésünknek nemcsak
jelenlegi állapotát, hanem történeti fejlödését is fel fogja tünte.tni. Az
előkészületek a kiállításra már megindultak, országszerte lelkesedve ka-
rolják fel az ügyet és valószínű, hogy nem lesz közgazdaságunknak és
közművelődésünknek egyetlen faktora vagy jelentékenyebb művelője
sem, a ki minden erejéből ne törekednék a kiállítás sikerének biztosí-
tásán. A mi egyesületünknek is mindent el kell követnie, hogy méltó-
képen legyen képviselve a kiállításon a tanítóképzés ügye s képviselve
legyen maga az egyesület. Egyesületünk közlönyét és kiadványait kiál-
líthatja ugyan, azonban akkor, mikor egyesek és társulatok versenyezni
fognak valami nagyobb szabású, monumentálisabb műnek előálJításán,
ezt kielégítőnek nem tarthat juk. Egyesületünknek egy jelentékenyebb
· irodalmi ténynyel kell a milléniumot megünnepelni. 1894-ben lesz
25 éve, hogy. állami tanítö képzóink vannak és müködnek, ez a
körülmény, valamint az is, hogy a kiállitásnak történelmi jellege
lesz, arra indít minket, hogyegyesületünk I896-ra egy a tan í t ó k é p-
z é s tör t éne t é t tárgyaló mű megírását és kiadását eszközölje. E mű
felölelné nemcsak az ügy általános történetét, hanem az egyes intézetek
keletkezését, fejlődését. a képző-intézeteknek a népoktatás-ügynek fejlő-
désére való hatását. Kéri a választmányt. hog-y ezen indítványt tanító-
képzésünk és nemzetünk java érdekében fogadja el s az ügynek kivitele
felől intézkedjék.

A választmány elvileg örömmel hozzájárul az inditványhoz; az
egyes intézetek monográfiái nak megírásában látná a legalkalmasabb
módot, mely szerint egyesületünk a milleniumi kiállításon részt vehetne
Evégből azonban bizonyos egyöntetű megállapodásra lévén szükség,
ezen ügyben egyik közelebbi választmányi ülésen kíván tanácskozni.

VE GYE SE KI
A tanitóképző-intézetek tantervének revíziój a. Az egyesületünk által kez-

deményezett és vázlatosan elkészített tanterv-rnunkálat "gy lépéssei ismét közeledett a meg·
valósuláshoz. Az Orsz. Közoktatási Tanács beterjesztett munkálatunkat ugyanis egész terjedel-
mében elfogadta és már meg is alakította az al biz o t ~ s ágo kat, a melyeknek feladata
lesz <a tan í t ó képmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAz, ó-i n t é zet í t a il áro k egyes il let e á Ita 1 k ido 19 O z ott
m u n k á 1 a tot a lap li I v é v e a hozzájuk utalt tantárgyakra nézve a tantervet kidolgozni.
E munkálat alapelveivel a bizottság egyetért, csupán annak kíván
előzetesen is kifejezést adni, hogy az általános képzés és szakképzés között 'nem kíván éles
külömbséget tenni, mivel meggyőződése szerint az u, n.qponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAá lta lá nos képzésnek is a ta n ítóképző-

ben elejétő t fogva tekinüttet kell lennie a ta n ító hiva tá sá r a .. (Ezt az el vet tartotta szem előtt
egyesületünk tantervünk készitésénél és kívánja is érvényesítve látni a részletek kidolgozásánál.

Szerkesztő.) .
Eddig a közoktatási tanács a következő albizottságokat alakította meg: I. pedagógiai

és nyelvi; 2. földrajz-, történeti; 3. természettudományo, gazdaságtan-, mennyiségtan-, kéz-
ügyességi; 4. ének-, zenei; 5. testgyakorlati albizottságok.



XXI. Kimutatás

Az albizottsági tagok névsorátqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAmost nem közöljük, nem pedig azért, mert azt a közok-
tatasi tanács val6színűleg 'ki fogja egészíteni; többen vannak ugyanis, a kiknek munkássá:
gát a tanács aligha fogja nélkülözni, s a kik nincsenek meghíva .. Hogy többet ne említsünk,
nők egyáltalán nem hivattak meg, pedig rájuk különösen a tanít6képzők részletes tantervé-
nek megállapításánál feltétlenül szükség lesz. Valamint eddig is önzetlenül fáradoztak egyesü-
letünk tagjai tantervünk és ezzel kapcsolatban tanít6képző oktatásunk m6dosításán, reméljük,
hegy a közoktatási tanácsot is odaadólag fogják támogatni munkájában az által, hogya köz-
gyülési tantervvázlathoz anyagrészletezéseket és módszeres dolgozatokat készítenek s elősegítik
munkájuk által a kérdéses ügyek helyes megoldását.

1892. decz. 29-töll893' jan. 23-ig befolyt tagsági dijakról,

1890. évre: Pazár Károly (4 frt.)
1891. 1. félévre: Pazár Károly (z frt)
1891. évre; Rácskay János, Sebesztha Károly (4-4 frtot.)
1892. 1. félévre: Grézló János, Kriek Jenő (z-z frt.)
189z. II. félévre: Ujvári Mihály 2 frt.
,1892. évre: Balázs Endre. a budapesti II. ker. tanítónőképző-intézet, Hanzély

Béla, Holló Sándor, a hunyadrnegyei tanítótestület, Dr. Kármán
Mór, Lubinszky Emilia, Somlyai József, Sz. Nagy Károly (4-4 frt.)

1893. 1. félévre: Altmann Jakab, Dr. Bártsch Samu, Bellosits Bálint,
Bene Gyula, Bocskay Kristóf, a hmvásárhelyi ref. tanító testület,
[ózsa Károly, Kun Alajos, Mánczos József, Nágel Sándor,
Petrovácz István, Scherer Sándor, Ujvári Mihály (2-2 trt.)

1893. évre: Angyal Dezső, a budapesti II. ker. tanítónóképző-intézet, a.
csongrádmegyei tanítótestület, az egri belvárosi közs. isk. (csak
3 frt) Hetényi Kálmán, Hoffmann Amalia. Karkis István. Dr.
Kármán Mór, Molnár László, Molnár Leontin, Nagy Károly..
Nagy László, Paal Ferencz, Rybár István, Thuránszky Irén..
Zsigárdy Flora, Weinhold Emanuella (4-4 frt.)

Budapesten, 1893. jan. z8-áll. Komá romy La jos

egyesületi pénztáros.mlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

SZE R K ESZ T Ölti Z E N E T E K.

S. I. Pécs. A felhívást e számban közlöm. A füzetet még nem kaptam meg. Szivesen-
fogom venni az igért közleményt. - H, J, Kassa. A folyamodványt a felekezeti tanárok
nyugdíja ügyében február 16-án fogjuk átnyujtani a miniszter úrnak. Le het, s 5 t va 16-
sz í n iÍ, hog yez ügy ben sz int é n nag y O bb a r á nyú a kez i 6 i n d í tás a
1esz s z ü k ség e s. A közleményt örömmel várom, sőt kérem. - S. S. Baja. Hogy vonat-
kozik-e ránk is az említett kedvezmény, arra a Tanít6képzés ez. rovatban adom meg a
választ. A táblázatot, ha a javaslat törvénynyé válik, közölni fogom. H. G. Déva, Sajnálattal
értesültem. hogy ez évben is meglátogatott az influenza. Legközelebb válaszolok leveledre.
Bocsánat, hogy eddig nem tehettem. - F. G. Szabadká. Megkaptad leveleimet? Megrendel-
ted a szerkeszt5ség számára a miÍveket és a foly6iratot? - M. I. Csáktornya. Örömmel várunk
s várlak zo-íka táján Budapestre. - B. F. Csáktornya. Jöhetsz-e szintén a vál. ülés táján?-
B. K. Arad. Leg c z é 1 sze r {í b b 1 esz, ham égn e m kés 6, hog y min d a z o k, a.
kik a X. é s XL osz tál Ybas o r O z tat tak egye n kén t p riv á tie vel ek ben
keresik meg kerületi vagy i s m e r ő s képvisel8iket!


