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TANÍTÓKÉPZÉS.
A tanítóképző tanárok képzéséről.
'Nem tudom, nem fognak-e szerénytelennektartani,
hogy e témához
oly tekintélyes szak férfiak mellett, mint a milyenek az utóbbi időben vele
én is hozzászólok
? .•• Sokszor állította meg tollamat ez s
foglalkoztak,
ehhez hasonló gondolat.
A midőn igénytelen
soraimmal nyilvánosságra
lépni mégis elhataroztam,
tettem azt a tanítóképzés
ügye iránt érzett
igaz szeretetből.
Ezt az ügyet a tanítóképzés egyik legsürgősebben
megoldandó ügyének tartom magam is s inkább tartsanak szerénytelennek,
mintsem a megoldásra
vonatkozó s általam helyesnek
it élt egynehány
gondolatomat,
észrevételemet
elhallgassam. Ártsak bár magamnak, használni akarok
annak
az ügynek,
melynek szolgálatába
szegődtem. Az
ügyszeretet
az egyik indíto ok. amely felszólalásra késztetett ; de késztet
erre még más is 1 Csekély véleményem
ugyanis
az, hogy
ez ügy az
utóbbi időben történt felszólalások
által nem teljesen, hanem csak egy:oldalúlag lőn megvilágítva. A ma fennálló tanítóképző tanári tanfolyamot
úgyszólván
egyhangúlag
ítélték el, talán e tanfolyamnak
közelebbi
és
is. Sajátságosnak
találtam, hogy a szóban forgó
alap os ismerete nélkül
tanfolyam
mellett senki sem emelte fel szavát, nem azért, hogy hibáit
megvédje, hanem, hogy legalább a rákerit hibáktói
megtisztítva
állítsa
oda a tanügyi körök it élő széke elé: A tanfolyamnak
magam
is tagja
voltam, mint ilyennek, engedtessék
meg nekem, hogy az annyira elítélt
intézményt
megvilágítsam,
a hol szükséges
megvédjem,
elhallgatott
nézeteímet
hibáit, feltárjam
s a tanítóképző-tanár
képzésre
vonatkozó
elmondjam;
vártam,. hogy más, nálamnál
hivatottabb
emelje fel ez
ügyben szavát, tovább várnom az ügy sürgős volta miatt sem lehet.
Mielőtt a kérdésről a magam véleményét
elmondanám,
az utóbbi
időben történt felszólalás okra fogok kitérni. Nem akarom e felszólalásokat kivonatolni, inkább mérlegelni s az ennek nyomán támadt reflexióimat
közölní. Uj fordulatot
ez ügy a Paedagogium
tanárkarának
1890/91.
tanévben nyilvánossá
lett Emlékiratával
nyert s habár a dolog megértéséhez s helyes megítéléséhez
kell ismerni a kérdés egész történetér,
a régebbi felszólalásokra
már csak azért sem térek ki, mert dolgozatom
keretébe nem illenek s mert mások e kérdés történetér
különben
is
ismertették.
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A Pa e d a go g' ium tanárkarának
Em 1é kir a ta (L. M. Tanít6képző 1891. 5. füzet.) vetette fel a kérdést új alakjában, az azután következett felszólalasok
csaknem kivétel nélkül ebből indúltak
ki éa ,e
körűl forognak. S csakugyan a szóban forg6 Emlékirat
férfias őszinteségével os magas belső értékével nemhogy a vita folyamán nem mellőzhető, hanem annak középpontját
fogja továbbra is képezni s a végleges
megoldásnál bizonyára legfőbb kútforrásnak
fog tekintetni.
Erre praedestinálja
különben belső tartalma mellett szerzőinek helyzete is. Azok
a szempontok,
melyek annak idején a mellett döntöttek, hogya tanítóképző tanári tanfolyam a Paedagogiumban
szerveztessék, az Emlékirasrqpon
t
szerint ma is döntő súlylyal bírnak.
Nekem pedig úgy tetszik, hogy nyertek döntő súlyukban.
Ezen szernpontok, hogyapolgáriskolai
tanítóképző
szakcsoporttárgyainak
csoportosítasát,
beosztása közelíti meg legjobban a képzök
hogy a paedagogiumi
növendékek
képesí tésének menete felel meg leg.tanárképzésnek,
hogyaPaedagogiumban
érvéjobban
a tanítóképző
rendszer mellett ,csakis hivatott és megfelelő
erők
nyesülő kiválasztási
jutnak a tanítóképző
tanársághoz.
A mi az elsőt illeti, nem elégíti ki a fokozottabb
igényeket;
azt
tudják az Emlékirat
szerzői is, hisz maguk is nem egyszer sürgették
már a szakcsoportok
új, helyesebb beosztását.
Hogy az említett képe:
sítés felel meg legjobban a tanítőképzö-tanárképzésnek,
azt senki sem
vonta kétségbe, sőt az egyetem kapuit kívánják tanítóink számára megnyitni s Dezső Lajos azt mondja, a tanítókból lennének a legjobb középiskolai tanárok. A Paedagogiumban
érvényesülő kiválasztás
érvét Dezső
Lajos egy észrevétellel akarja elütni, ezt megteheti. deo ezen érv súlyos
voltát kellő tájékozottság
mellett nem vonhatja kétségbe.
Az Emlékirat oly meggyőié,
hogy semmit sem kell mellette (elhoznom, csak azt mondom, kár beszélnünk a tanítók előléptetéséről,
ha
ezt az utat is el akarjuk zárni előlük! E rendszer előléptetés a jelesekre
'nézve;
igaz, hogy nehéz munka árán szerzett ismeret képezi az elő"
léptetés
alapját. Az Emlékiraton
világosan
meglátszik,
hogy szerzői
nem ragaszkodnak
ahhoz, hogya
tanítóképző
tanárok il. Paedagogiumhisz nekik így is szép és fontos feladat megban képeztessenek,
oldása jutott osztályrészül, csupán felhíviák a miniszteri um íigyelmét,
az "álláspont juk mellett sz616 okok döntő súlyára. A most fennálló tanfolyam ellen legfőbb kifogásaik annak ideiglenes jellege, a képzés idejének rövid volta, s a tanár kar oly nagyfokú elfoglaltsága,
hogy ideiglenes megbizatása
eredményéért
nem hajlandó
a felelősséget
továbbra
elvállalni,
E hibák valóban súlyosak s bizonyosan mindenkí csodálkozik
azon, hogy illetékes helyen mégsem tesznek semmit azok megszűntetésére, hisz maguk a hibák mutatnak rá a gy6gyítás
módjára!
alapelveiben az Emlékirat helyesA tanfolyam mostani munkatervét
nek tartja,(l. Népt. Lapja 1883. 9-IO. szám), ez alapelv, hogy a.tanfolyarn a
tanári kar által vezetett
és ellenőrzött
önképzés jellegével bírj on. A
rna~arn részéről ezen alapelvet nem tartom elfogadhatónak,
sőt a tan-

folyam legnagyobb
hibáját
éppen ezen önképzésí
jellegben látom 1 Jól
tudom, hogy az önképzés elvének a czélnak megfelelő értelmezése
nélkűl
.is sok, jó oldala van. de hogy iskolában legyen sikerrel alkalmazható,
főleg oly iskolában, a mely tudományos
szakképzés, tekintetében
van
hivatva
nagy eredményt
felmutatni, azt tagadom. Tanterv és órarend
mellett is lehet a képzés individuális
jellegű, a mint hogy 1-2 növen.dékkel szemben nem is lehet más helyes képzést alkalmazni. Vélerné ..
nyem srqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
szer int, a midőn ily fontos dologról van szó, nem szabad a tanárra
bízni, bármily jeles ember legyen. az, - legkevésbbé
pedig a növén-dékre, a ki még e fokon is neveltetésre
szorúl, hogy mit, mikor és
.mennyit tanítson, illetőleg tanriljon. E hiba létezését csakis a tanfolyam
.ideiglenes jelleg évei tudom mentegetni.
.
az, hogyaczélnak
teljesen meg nem felelő szakV éleményern
felosztás
s a munkaterv
végrehajtásanak
éppen az önképzés elvében
.rejlő nehézségei szállítják a tudományos
szakképzés
szintáját. Ezen baj
elleni orvosságot
ezen hibák megszüntetésében
keresem,
nem pedig
.abban, hogy a növendékek
egyes időszakokban az egyetem látogatására
.utasíttassanak ; .hiszen ezzel el van ismerve
hallgatólagosan,
hogy a
(Paedagogium
nem képes a megfelelő képzettséget
nyújtani 1 Szereltes-sék fel valahára a Paedagogium
nagyfontosságú
czéljának megfelelően;
választassék
külön a polgári tanítóképző
az elemitől s láttassék el több
tanerővel ; adassék alkalom, idő és mód arra, hogy a tanárok egyetemi
színvonaion
álló előadásokat
tarthassanak:
egy szóvalszerveztessék
a
Paedagogium
a polgári, kereskedelmi
s talán egyéb szakiskolai és végűl
.a tanítoképző
tanárképzés
czéljának
megfelelőleg
véglegesen.
Az Emlékirat
a tanítóképző
tanárképzésben
,elérendő .czélúl az
az erkölcsi, ismeretbeli
és gyakorlati
önallóságot
állítja fel. V égezetűl
-összefog lalva emeli ki azon föltételeket, a melyektől a munkaterv végre·
.hajtásának
sikere s a tanfolyamnak
feladatához méltó szervezete függ.
E pontok nyugodt
lelkiismerettel
fogadhatók
el a szervezés alapjául,
.nern sok változtatást
látnék azokon eszközlendőnek.
Felszólalásra
nem
is, ez, hanem a többi hozzászólás késztetett.
Magas saíntájon
áll D e z s ő La j os nak a Magyar Paedagogiai
Társaság
ülésén e tárgyról tartott felolvasása (L. M. Paedagogia.
1892.
<Ő~ 7. sz.) Azért
szólal fel az említett társaság'
ülésén,
mert attól tart.
hogy pl. a tanítóképző tanárok egyesülétében
egyéni és osztályérdekek
a
kérdés helyes tisztázasát
megakadályozhatnák.
Eszem
ágában
sincs
kétségbevonni
az érdemes társaság azon jogát, hogy ezen a képző-tanárokat első sorban érdeklő - kérdéssel foglalkozhatik,
sőt meg kell
.köszönnünk,
ha e kérdést
sikerül megvilágitania;
Dezső Lajosnak
is
joga van eszméit ott nyilvánítani,
a, hol neki tetszik; azonban 'ahhoz
-van-e joga,
hogy
akar egyeseket;
de különösen 'osztályokat
azzal
:gyanúsÍtson, hogy a kérdés megoldásába
érdekeiket
akarnák belevinni.
vagy megvilágitását
igvekeznének
megakadályozni,
vagy a leghelyesebb
Il)egoldá~nak akarnák útját állani": annak megitélését
a képző-tanárokra
b,íZOIIJ.){iszem, hogy ezt. egyhan.gúiag fogják visszautasítani. Azok részé;ről, .kik ez ügyben látszólag' érdekeltek lehetnek, éppen azt a targyilagosken csodálnunk, 'a melylyel ez us-yet "valóbari megvilágították.
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A kérdés történelmi
fejlődésének
előrebocsát ása után
értekezö
keresi
az egyetemi
és paedagogiumi
képzés előnyeit
és hátrányait.
A tudományos
képzést illetőleg az egyetemnek
ad előnyt; ezt a tanfolyam mostani szervezete
mellett az Emlékirat is elismeri. Szerettern
volna hallani,
hogy hogyan
gondolja
a képző nek megfelelő szakbe-.
osztást az egyetemen?
Nagyon helyesen mutat rá azon okra, amelyben.
a képző-tanárok
tudományos
színvonalának
a középiskolaiakénál
alacsonyabb volta keresendő. A képző-tanárok
egy része nem szaktárgyát·
tanítja. Ehhez a magam részéről hozzá merem tenni, hogy egy másik
részének sem egyetemi, sem paedagogiumi
képesí tése nincsen. A minisztérium újabban van ugyan tekintettel
a kinevezéseknél a képesítésre ~
azonban
ma sem történik
meg minden, azzal pedig valóban hasznos;
szolgálatot
tenne a tan ügynek,
ha régen
alkalmazott
embereit
is a,
képesítésüknek
megfelelő helyre állítana.
Az elméleti pedagógiai
képzést Dezső sem az egyetemen,
sem a
Paedagogiumban
nem tartaná
kielégítőnek,
ez utóbbiban
azért nem,
mert nincs tudományos,
az előbbin, mert ninc; elemi paedagogíája,
A Paedagogiumnak
itt említett hibáját nemcsak, hogy létezőnek elisme-·
rem, de sőt oly kardinális hibájának
tartom, a melyen a polg. tanítóképző érdekéből is mennél rövidebb idő alatt segíteni kell. Nem tartom'
azonban szükségesnek,
hogy kétféle pedagógiát
tanítsanak,
az érettségi'
bizonyítvány alapján belépő csekély számú növendékeket
illetőleg inkábbúgy segitenék a bajon, hogy az el. képző-pedagógiai
tantárgyaiból
felvételi vizsgát téteknek velök, vagy kötelezném
őket bizonyos határidőmúlva vizsga tételére.
.
Hogy az egyetemen
hogyan lehetne a bajon segíteni, azt ismét
Dezsőtől szerettem volna hallani. Azzal, hogy a tanítókat
bocsás suk az,
egyetemre,
az érettségi
alapján felvettek oktatásán
nem lenne segítve,
Vagy itt is kétféle pedagógiát
kiván tanítani? Magam is szeretném, ha
az egyetem bölcsészeti, facultasa a tanítói oklevél előtt megnyittatnék,
nem ugyan
megválogatással,
mert hiszen ez ellenkezik
az egyetemi
óhajtern azt, nem hallgathatom
el,
tanítás egyik .alapelvével. Bármint
hogy a tanítóképzőt
én szakiskolának
tartom, a mely mínél jobban felel,
meg feladatának,
annál kevésbbé
készíthet
elő az egyetemre.
Hogymértéket ? A mértéket
hogyan üthetik meg akkor a tanítóképző-tanári
a Paedagogium
által üthetik csak meg, a melynek
tanítási
mődszerelényegesen
különbözik
az egyemétől,
mcrt ez megtartja
azt a természetes fejlődési menetet, a melyen át egy népiskolai tanítónak
a szakműveltséget
elsajátítani kell, mert a Paedagogiumnak
tradicziója van, a.
mely őt a népnevelés
szolgálatában
tartja. Nem sokat adok ugyan a.
tradiczi6kra,
de tegyük
bár a képzői tanárképzőt
az egyetemre,
az
sohasem
fog népiskolai
szellemben
rnűködhetni,
sohasem
fog n é pisk o I a i tanítókat képező tanárokat
nevelhetui. Ha Dezső Lajos többfáradságot vesz magának, az egyetemi tanárképzésnek
csak annyi hibáját találhatta
volna, mint a Paedagogiuminak,
legfőképen
a mi a gyareám,
korlati .pedagógiai
kiképzést
illeti; így - bocsánatot
kérek azt a hatást tette, mintha a kérdést azon előre feltett elvből kiindúlva.
vízsgáltavolría : a tanítóképző
tanárok az egyetemen
képeztessenek.

Nem hagyhatom
megemlítés nélkül azt sem, hogya paedagogíumi
'képzésben a tanítóképző
tanári állás hanyatlását
látja IMár
én csak azt
hiszem, hogy az a középiskolai
tanár, a ki állásának tekintélyét
a kiés tanításázárólagos tanári czímben látja, saját tudományos
értékében
nak eredményében
bizonyosan nem láthatja. Megvan ez a kizárólagossági áramlat középiskolai tanáraink között, azonban e tekintélyes testület
dícséretére
legyen mondva, hogy azt ő is nevetségesnek,
hozzája nem
méltónak
tartja. A társadalom
megadta
a polgáriskolai
tanítónak
a
tanár
czímet, könnyű kitalálni, hogy nem azért, mert képzettségét
az
elemi tanítöéval
találta egyenlőnek.
A polgáriskolai
tanárság
valóban
két táborba
állott, de nagyon kevésre kellene a testületet becsülnörn,
ha csupán
a czímbeli megkülönböztetés
viszketege
választotta
volna
őket ketté;
az ő házi bajuk, minek kutatnám
itt az okokat? Hogy a
ettől tartanunk
kellene, azt kizártnak
tekintem;
képző-tanárok - között
közöttünk
a képző czélját illető elvi differenczia fel nem merűlhet;
hát
azon komoly ember előtt számba nem jöhető körülmény idézne
-elő szakadást. hogy képesítésünket
nem egy hel y e n szereztük?
Ha
-ezt Dezső Lajos komolyan hiszi, akkor a kérdésnek általa ajánlott meg-oldásán csodálkozom
legjobban 1 Azt mondja
ugyanis,
hogy sem a
paedagogiumi
tanfolyam .'nem felel meg czéljának, de az egyetemben sem
bizhatunk teljesen. Hagyjuk meg -tehát a mostani ideiglenes tanfolyamot
s állítsunk az egyetemen
egy másik ideigleneset,
s csak 10 éli mulva
hozzunk végleges ítéletet. Ilyen rendszer mellett talán megtörténhetnék,
.a mitől most ok nélkül
fél. Az történnék, hogy mindenik intézet növen-déke a fölényt
magának,
illetőleg
intézetének
kívánná
megszerezni,
nemtelen
verseny fejlődnék ki, a melynek
következménye kép testületi
egyetértésünk
megbomlanék,
gyűléseink
veszekedések
színhelyeivé
válnának. Nem óhajtom az ilyen állapotot, hanem igen is őhajtorn, hogy
-e kérdés
valahára
v g l ege sen
oldassék
meg, azért Dezső Lajos
'tervét, bármily szépen és sok tekintetben
alaposan van is az megírva,
elfogadhatónak
nem tartom.
Hozzászólott
e kérdéshez
ugyancsak
a paedagogiai
társaság
IŰlésén Seb est y é n Gy usrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDC
1 a is. (L. M. Tanítóképző,
1892. 10. sz.)
Megvizsgálja az Emlékirat
álláspontját
s a Dezső Lajos álláspontját,
de
elfogadhatónak
egyiket sem találja;
az előbbít azért nem, mert abban
a tudományos
képzés háttérbe
szorítását.
az utóbbit azért nem, mert
abban a gyakorlati
képzés elhanyagolását
látja. A két álláspont mérlegelése után arra az eredményre
jut, hogya
tanítóképző-tanárképzésnek
-ö n áll ó nak kell lennie; azaz az sem a polg, tanítóképzéssel, sem
kombináczióba
nem hozható, sen ki (?)
,peciig a középiskolai tanárképzéssel
kedvéért
semmi más képzéssel nem azonosítható,
vagy abba bele nem
Itt elórebocsátom,
hogy
foglalható,
vagy
annak alá nem rendélhető.
.ismétlésbe
nem akarok
esni, azért' ezen s a későbbi felszólalásoknak
-csak azon pontjára
terjeszkedem
ki, a melyek az eddigiekben
feltalálhatók
nem voltak. Sebestyén
'Gyula álláspontját
mindenki helyeselni
1 e het n e. Ő is hátat
fogja, ez volna a leghelyesebb,
ha megvalósítani
fordít ezen leghelyesebb
álláspontnak
s azt mondja, hogy ne képeztessenek a tanítóképző- tanárok se az egyetemen,
.se a Paedagogiumban,
é

hanem mind a két helyen I a tudományos
képesítést
nyerjék az:
egyetemen, al gyakorlatit
a Paedagogiumban.
.
Hogy
hogyan
jutott a fentjelzert
tiszta álláspont
alapján
ily
kevert következtetésre,
azt nem értem, de nem is kutatom ; csak az.
világos előttem; hogy ez elvi és gyakorlati szempontból is nagyon hibás
megoldás volna, Naponta hangoztat juk, hogy az elméleti és gyakorlati.
kiképeztetésnek
szoros kapcsolatban
kell lenniök, ilyen rendszer rnellett
pedig a kapocs teljesen megszünnék. Hát a tudományos
és gyakorlati.
képzés .kőzötti helyes arány ilyen képzés mellett jobban volna biztosítható, mint pl. a most dívó rendszer mellett? 1 Nem hiszem azonban,
hogy akár az egyetem. akár pedig a Paedagogium ilyen szerepre vállalkoznék. Avagy
oly szerepet akar a Paedagogiumnak
juttatni. mint a
minő van a középiskolai tanárképzésben a mintagimnáziumnak
? Bármint
gondolja azonban, ily kevert rendszernek behozata lát sohasem tartanám
czélszerűnek.
.
Sebestyén is szükségesnek tartja, hogy rendszere mellett az egyetem kapuit' a tanítók előtt megnyissák, tehát
neki is meggyözödése,
hogyatanítóból
lehet a legjobb tanítóképző
tanár.jihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
A tanfolyamot öt évre kivánja kiterjeszteni,
Nincs ez ellen kifogásom, azt azonban én is szükségesnek
tartom, hogy akkor. a rnikora tanulási időt meghosszabbít juk, magát az állást anyagilag is kívánatosabba tegyük. Hasonlítsuk össze helyzetünket
a középiskolaiakéval,
a kik ugyanannyi
ideig készülnek elő pályájukra, s azon idő alatt is.
kevesebb mu n k a erő t kell kifejteniök,' néhány évi helyettes-taoárkodás után rendes tanárokká lesznek, míg minékünk
tíz esztendeig is
kell segédtanárkoduunk,
mire rendes tanárságra
lehet kilátásunk. Nem,
csodálom,
ha panaszok merülnek fel a segédtanárok
működése
ellen;
főképen, ha olyan igazgató is akad, a ki a segédtanárt
a növendékkel
egy csapásra őrzi ellen holmi szemleívekkell
.
A tanfolyamot Sebestyén' vizsgálattal akarja összekötni, ez mindenesetre helyes és szükséges; a külföldi tanulmányutat
azonban, bár fontosnak tartom, még sem oly természetűnek,
hogy egy ily képzés keretébe felvehető volna.
ugyancsak
egyik "kíváló
pedagógusunk,.srqponmlkji
A harmadik hozzászóló,
Pr. Kár mán M r volt. O nem a részletekre,
hanem
az elvekre'
khán kiterjeszkedni, ezeket látja első sorban tisatázandoknak.
A magam
részéről szükségesnek
tartom, hogy az elvekkel kapcsolatban' ázok kivitelét is megvitassuk, egyrészt időkímélés szernpontjáből, de meg azért:
is" mert ugyanazon
alapelv megvalósítását
illetőleg
nagyon eltérők
'lehetnek a nézetek. Az általa felállított alapelv az, hogy köz oktatásügyünk legyen egységes (L. M. Tanítóképző
1893. r: sz.), szervezeti
egységét
pedig a közös műveltség
adja meg. Nem mondom,
hogykellőképen ; megezen elvet a kérdés megoldásánál
ne méltányoljuk
valósításat
azonban nem abban látom, hogy az összes tanárok egy'
hel y en, képeztessenek,
hiszen akkor Kármán' szerint a kolozsvárs
egyetemet. be kellene záratrrunk
I Hogy a Paedagogium
ne állsna ma
is a magyar
tudományos
műveltség
szolgálatában,
azt most hallom,
e'ŐSZÖr. Pedig ha valamiben,
úgy' ebben a tekintetbenhizbn9ára.
ai
z

ö

az egyetemnek is mintául szolgálhatna. Úgy tetszik nékem, nemcsak
hogy elisméréssel nem adózik Kármán a Paedagogium tanárai iránt,
hanem egyenesen kétségbe vonja arravalóságukat, mert hiszen szerinte
nincs annyi tudósunk,
mennyit az egyetem be ne fogadhatna. Minek
P
beszélünk akkor a harmadik egyetem felállításáról
.Kárrnán is, úgy látszik, a priori helyezkedik azon álláspontra. hogy
a képzőintézeti tanárok az egyetemen k~peztessenek. En pedig azt
mondom, ha komolyan akarjuk, hogya magyar tudományosság a népiskolába is elhasson, akkor a tanítóképző tanárképzést hagyjuk meg a
Paedagogiumban ! Hogy itt ne lehetne a lehető legmagasabb tudományos képzettséget nyújtani, azt be nem látom, mert hiszen a tudomány
pedig tekinnem a helytől, hanem az emberektől függ; a lehetőségnél
tetbe kívánnám vétetni, hogy a középískolai
tanár 2-3 tantárgyat, a
képzői pedig 5-6-ot is kénytelen tanítani 1
.
Kármán az ő rendszere mellett az egyetemet színtén megakarja
nyitni a tanítók előtt, igaz, hogy általánosabb és magasabb szempontok
alapján, mint az előbb említettek.
A szorosabb értelemben vett szakképzés elkülönítését és a gyakorlati képzést
mennél későbbre kívánja halasztani. Kétféle gyakorlati
Az előbbit nyújtsa az
képzést ismer, tudományosat és pedagógiait.
egyetem, az utóbbi bármely jól felszerelt képző ben elsajátítható.· Láttanárképzést tartja
ható ezekből, hogy Kármán a mai középiskolai
annak, a melyből a helyes tanítóképző tanárképzés is kifejleszthető
El kell ismernie azonban mindenkinek, hogy álláspontja tiszta, s ha
az elsorolt három közűl kellene választanom, az övét választanám.
Végűl még egy felszólalásról, a Fel m r i A 1ber tér ő 1 kell
megemlékeznem. (L. M. Tanítóképző 1893. 2. sz.) A midőn ezzel részletesebben nem foglalkozom, teszem azt nem azért, mert érték dolgában talán nem volna a fentiek mellé sorolható, hanem azért, mert megjelenésekor e sorok úgyszólván készek voltak, de főképpen azért, mert
véleményem úgyszólván teljesen megegyezvén Felmériével, az általa
ajánlott pontokat csaknem kivétel nélkűl elfogadhatóknak találom. Ebből
következtethető azt lehetne, hogy e sorok feleslegesek ; a magam részéről nem találom őket azoknak, mert a kérdést hitem szerint más oldalról
világítom meg, s némi eltérés van közöttünk
a kérdés részletei re vonatkozólag; a különbség soraimból ki fog tűnni.
Talán hosszasabban foglalkoztam máris az egyes hozzászólók álláspontjával, mint a hogy egy ily czikkben szokásos és megengedhető,
ezzel azonban sok oly dologra nézve · mondtafI!. el véleményemet, a
melyekre alább ugyis ki kellett volna térnem, ha álláspontornat teljesen
meg akarom világítani.srqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSR
á
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Mielőtt a magam álláspontját részleteznérn, szükségesnek tartom
megállapítani és előrebocsátani azt a mértéket, a melyet egy tanítöképzö
tanarra nézve alkalmazandónak
tartok.
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tanártói
er k öle si ö n.áMLKJIHGFEDCBA
1 1 ó s ágo t é s
A tanítóképző-intézeti'
jell e m bel isz il á r d s ágo t kívánok első sorban, hogy az élet küzdelmeiben képes legyen helyét mint ember úgy megállani,
hogy bárkinek követendő például szolgálhasson.
Kívánok tőle oly fokú tud 0mán y o s é spe d ag
g La i elm éle t i é s gyak
o.r 1a tik ész
1ts é get
é s kép zet t ség e t, hogy oly pedagógiai
szakiskolában,
a
minő a tanítóképző,
helyét
mint tanár könnyen
megállhassa,
a szakvagy pedagógiai
tudományelméletét
esetleg
előbbre vihesse, tanítása
egy leendő tanítónak
mintául szolgálhasson.
Kívánom tőle, hogy ezek
mellett nevel
ő 1 egy en, mert hogy valaki nevelőket
képezhessen,
magának kell kitűnő nevelőnek lennie. A képző-tanárnak
ismernie kell
k z okt a.t s ügy ü n k sze r v eze t é t általában,
nép okt a t á si n t z e t eí n k s z e r v e z e t t
s adminisztráczióját
ügyi
különösen ; e mellett a művelt külföld iskolaszervezetét is ismernie kell.
Ezeket tartom a tanítóképző-tanárral
szemben támasztható
főbb kívánalmaknak,
van bizonyára még több is, a melyeknek részlétezését
fölöslegesnek tartom, mert vagy
oly természetűek,
hogy az eJsoroltakban
benne foglaltatnak,
vagy ezek részlétezése
alkalmával
fognak kitűnni.
A kérdés ezek után az, hogy az imént felállított mértéket,
illetőleg a czélt a rendelkezésre
álló intézetek melyikében
érheti el, vagy
a legkönnyebben
és legbiztoközelítheti meg a tanítökepző-tanárjelölt
sabban? Hogy itt két intézet jöhet szóba, nevezetesen
az egyetem
és
a Paedagogium,
a mely utóbbi
helyen a tanítóképző
tanárok
néhányjihgfedcbaZ
is, abban a hozzászólók mind egyetértenek.
Részemé v óta képeztetnek
ről azt fogom most már megvizsgálni,
hogya
szóban forgó intézetek
közűl melyikben közelíthető meg a felállitott
mérték
inkább s azon is
minő átalakítást
tartanék
szükségesnek
a czél- biztosabb elérése szempontjából.
'
A mi azt illeti, hogy erkölcsi önállóság
és jellembeli
szilárdság
dolgában melyik intézet nyujt a belőle
kikerült növendékeket
illetőleg
több biztosítékot,
a magam részéről nem merek itéletet hozni. Az egyetem növendékei
már itt vesznek részt az élet küzdelmeiben,
már itt
edződnek meg a különféle viszontagságok,
az önfentartás küzdelmei közepette,
többnyire már itt alakúl ki erkölcsi jellemük, vagy itt buknak
el. A Paedagogium
növendékei nek legnagyobbrészét
internatusban
neveli s így megkíméli őket az élet bajaitól,
küzdelmeitől
és viszontagságaitói ; ez a körűlmény az erkölcsi jellem kifejtését hátráltat ja s az
a lehetőség nincs kizárva, hogy az iskolában jól megállják helyöket, de
az életben buknak el. Ezen körülmény már-már az egyetem javára biléppen
az internátusból
kilentené a mérleget, ha a Paedagogiumban
folyólag nem volna a kiválasztás alkalmazható.
,
Ez a kiválasztás teszi lehetövé,
hogy e tekintetpen
csak teljesen
megbízható
emberek
vehetők fel a tanfolyamra.
A csalódás
nincs kizárva, de a valószínűség mégis az, hogy arravaló embereket választanak.
Igaza van dr. Kármánnak,
ez a kiválasztás
ellenkezik azon alapelv vel,
hogy a tudomány
szabad, de ha más tekintetben
nem, e tekintetben,
bárhel megválogattatnám
az embereket.
Okosleodas útján tehát
bajos
itt egyiknek a másik felett elsőséget
adni (másrészt
nem akarok
ily
ó

ű

á'

ö

é

é

é

morális dologban bírónak felcsap ni) , nézzük tehát a tapasztalatot.
A
tanítóképző
tanári tanfolyamról
eddig tizenegy ember van a tanítóképzőintézeteknél
(államiaknál) alkalmazva (7 seged- és 4 zenetanár),
a rninisztérium megtudhatja
s bizonyára
tudja is, hogy ezek e tekintetben
Nem tartom feleslegesnek még egyszer hangsúmegütik-e a mértéket.
lyozni, hogy a felállított
követelmények
sorában ezt azért tettem
első
helyre,
mert valóban
elsőrangú
fontosságú nak tartom.
Lehet
valaki
bármily szakképzett
ember és ügyes pedagógus,
ha e tekintetben
kirogás alá esik, a tanítóképzés
és népnevelés ügyének csak ártani fog.
A szaktudományi
és elméleti pedagógiai képzettség megszerzését ildetőleg egybehangzók
a vélemények,
hogy az egyetemen
sajátíthatók
el magasabb fokban. A Paedagogium, illetőleg a képző-tanári tanfolyam
mai szervezete mellett ezt feltétlenül
elismerem s ha itt csupán a képzettség
fok a jöhetne
tekintetbe,
akkor a képző intézeti tanárképzés
színhelyéül magam is az egyetemet
választanám. A tanítóképző-tanárképzés gyakorlati megvalósításánál
azonban még más szempontokat
is
intézet négy évfolyamú
szakfigyelembe kell vennünk. A tanítóképzőiskola, a melyben az összes általános
műveltséget
nyujto tantárgyakat
három embernek kell tanítania. Könnyű kiszámítani, .hogy hánynak tanítása esik azok közűl egyre-egyre.
Bármily ilgyesen csoportosítsuk
is
őket, átlag négynél kevesebb
nem esik egy csoportba.
Hogy példára
a ) magyar
hivatkozzam,
a gyakorlatban
ilyen csoportok szoktak lenni:HGFEDCBA
és németnyelv;
b)
történelem,
alkotmány tan, földrajz, természetrajz,
-gazdaságtan;
e ) számtan,
mértan,
fizika, vegy tan. Vagy még gyakrabban: a ) magyar nyelv, történelem,
alkotmány tan, földrajz;
b)
nérnet
nyelv, más hazai nyelv (pl. tot), természetrajz, gazdaságtan;
e ) számtan,
mértan, fizika, vegy tan, torna. Az egyetemen (ilyen szakcsoportok
nincsenek, hanem vannak ilyenek:
magyar- és németnyelv;
történelemföldrajz ; természetrajz-veygtan
; mennyisségtan-természettan
stb.
Ha tehát az egyetem mostani szervezete mellett akarnók a képzőegyes tantártanárokat
ott képezni, azt érnénk el, hogy képzőinknél
gyakra szakemberek
volnának
ugyan alkalmazhatók,
de mindeniknek
kellene szakmáját nem képező tantárgyat
is beosztanunk, a szaktárgyak
túlhajtatnának,
a többi pedig elhanyagoltatnék
s a képzés összhangja
megzavartatnék.
Ha tehát elismerem is, hogy az egyetem képes a legmagasabb szakmíveltséget
megadni, a képzőintézeti tanárképzést
az itt
említett oknál fogva mégsem
tartom
reábízhatónak.
Azt· mondhatja
azonban valaki, hogy hiszen az egyetemen is kombinálható
a képzőintézeti tanárképzésnek
megfelelő tantárgycsoportosítássrqponmlkjihgfedcbaZY
! (L. Dezső értekezését.) Ambár úgy tudom: hogy ennek keresztűlvitele nagy nehézség'gel járna, mégis elfogadom az ellenvetést, de viszont kérdem, hogy. mit .
érnénk
el azzal? Csak nem akarja velem senki sem elhitetni, hogy egy
és ugyanazon idő alatt, ugyanazon módszer mellett 4-5
tantárgyból
olyfokú
szakképzettség
sajátítható
el, mint 2-ből? Itt egyenesen lehetetlenséggel
állunk szemben, a melyet a számításból
nemcsak hogy ki
nem szabad felejtenünk, sőt nagyon is figyelembe kell vennünk l, Gondolhatő-e;
hogy az egyetem
tanmődszere
és rendszere
mellett valaki
tanítóképző .t~n.árjelölts~gre ..vállal~oznék,
ha csak négy tantárgya~. is
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kellene tanulnia;
vagy hihető-é, ha vállalkoznék
valaki, hogy a- mostanf
tanítóképző
tanári tanfolyam
által nyujtott
szakképzettségnél
magasabbat volna képes elérni? Én úgy vagyok
meggyőződve,
hogy nem lenne'
mint akár a polgáriiskola.
oly kerek, biztos és sokoldalú
képzettsége,
tanítónak,
a ki szemináriumi
rendszer, szigorú
ellenőrzés
mellett
nyerh
képesítését.
Azt hihetné ezek után valaki,
hogy én a képzőintézeti
tanártói
nem kívánok elég magas tudományos
képzettséget,
vagy nem olyat, a
minőt a középiskolai
tanároktói
szoktak kivánni. A magam részéről hibásnak tartom a mérték ilyetén
felállítását;
a tanítóképző-tanártőlsrqponmlkjihg
kívánt mérteket
ne!,?- a középiskolai,
hanem csakis a tanítóképző-intézet
szolgáltathatja.
Osszehasonlítás
mindenesetre
teendő,
a midőn
ezen
összehasonlítást
megteszem,
azt találom, hogyaképzőtanár
tudományos
képzettségének
talán nem
oly
fok ú nak,
de mindenesetre
t b bold a 1 ú nak
é s más irá nyú nak
kell lennie, mint a középiskolai énak. Hogy ezekből
kifolyólag
a képzésnek
is másnak
kell lennie,
az.
értetődik.
Nem szabad felednünk
azt sem, hogy
az egyetem
kapui
éppen
azok előtt vannak zárva, a kikből általános
meggyőződés
szerint a legjobb tanárok
lehetnének,
t. i. a tanítók
előtt. E bajon
lehetne
ugyan.
segíteni, de ez ma még sok nehézséggel
jár s bármennyire
örülnék
isa tanítói oklevél ilyetén emelkedésének,
azt hiszem, ez nem fog gyorsan,
bekövetkezni;
ezt megelőzőleg
a tanítóképzést
szükséges
egységesen,
szervezni s főkép a felekezeti tanítóképzést
magasabb
színvonalra emelni.
A mi az egyetem
elméleti pedagógiai
oktatását
illeti, idő- ~~ helykímélés szempontjából
Dezső Lajos jeles fejtegetéseirc
utalok. O 'azon
eredményre
jut, hogy az egyetemi pedagógiai
képzés egy leendő tanítóképző tanárnak
nem megfelelő
s nem is elegendő.
A képző
tanárnak
az elemi és tudományos
pedagógia
elméletét
és gyakorlat;it
kell birnia,
az egyetem 'pedig csupán a tudományos
pedagógiát
szolgálja. Az egyetem olyatén
kibővítése,
hogy elemi gyakorl6iskolát
állítunk
melléje, a
tanítóképző-tanár
képzés szempontjából
nem volna elegendő, mert hiszen
ezzel csakis a gyak. kiképzésen
akarhatunk
segíteni.
Ha e tekintetben
a középiskolai
tanár képzettségével
akarom a képző-tanarét
összehasonlítani, arra az eredményre
jutok, hogy ez utóbbi
képzettségének
m ag a s abb
fok ú nak
é s t öbb
old a 1ú nak is kell lennie, mert hiszen
itt kell előkészítenünk
őket arra, hogy a 'pedagógia
elm életét és gyakorlatát
tan í tan i is képesek
legyenek.
A gyakorlati
pedagógiai
kiképeztetés
szempontjából
az egyetemen
mintaképzőt
is kellene állítanunk,
mert a mostani egyetemi " képzést a.
tanítóképző
tanárra
nézve egyáltalában
nem tartom
alkalmazhatónak,
a
gyakorlati
kiképzést,
azoknak
kell
vezetniök,
a kik az elméletet
tanítják,
csak így lesz az sikeres;
a középiskolai
tanárjelöltekre
nézve
még megengedhetőnek
tartom,
hogy
gyakorlati
kiképeztetésüket
az
ötödik évben ro ag u k szerezzék, habár' ezt sem helyeslem, a tanítóképző
tanárta
nézve azonban megengedhetőnek
sem tartom.
Azt mondhatná
valaki, a középiskolaiak
'is a képzés alapját a minta gimnáziumban
nye";
rik ;-hogy
minő az ott nyert képzés, arra nézve egy jeles fiatal középö
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iskolai tanár azon megjegyzését akarom csupán félemlíteni, hogya tanárjelölt a mintagimnáziumot
csak hírből ismeri, a hova csak akkor .teszi
be a lábát ha fázik 1 (? Szerk.) Nem érvül hozom ezt fel, - tárgyam
komolysága
nem engedi. azt hiszem azonban,
az egyetemen
dívó
gy'akorlati pedagógiai
kiképzést
ennél rövidebben
és élesebben
nem
jellemezhetném.
Félek, hogy a mintaképzővel
is így járnánk!
A tudományos gyakorlati kiképzést ismét az egyetem volna legelső
sorban hivatott nyujtani, azonban. hogy erre nézve is mennyi történik
ott, az dr. Kármán
Mór felszólalásából
világosan
kitetszik.
Hogy
az
egyetem nem bocsát ki szárnyai alól nevelőket, az régi panasz· , amely
azonban előreláthatólag
sokáig fog még fel-felmerülni. Nem azt teszi ez.
hogy az egyetemről
kikerült tanáraink között nincsenek kiváló nevelők
nagy számmal, ki vonná azt kétségbe?
Hanem hogy nem az egyetem,
tette' őket nevelőkké.
Az egyetem rendszeréből
kifolyólag nem is felelhet meg ezen feladatának, mert hogy valaki nevelő legyen, ahhoz nem,
kell.
annyira elméleti tanulmány,
hanem szemlélet és gyakorlat
Ha már most az egyetemről
mondottak
alapján arra a kérdésre
akarok megfelelni, vajjon a tanítóképző-tanár
képzést reá bízzuk-é,
ha-·
tározott nem m el kell felelnem,mert
erre a czélra a mint alább
látni fogjuk ~ alkalmasabb
intézet áll rendelkezésünre,
t. i. az, a melyben a tanít6képző-tanárképzés
most is folyik a Paedagogium
Nézzük meg ezek után a Pa e d a go g ium o t, hogyatanárképzés
szempontjából
mennyiben alkalmasabb
az egyetemnél
és mennyiben esik
kifogás alá? Az elméleti szaktudományi
és pedagógiai képzettsé r megszerzése szempontjaból
a súlypont itt a polgári
tanítóképzőre
esik, tehát ezzel kell első sorban foglalkoznom.
A képzés ideje a polgáriskolai
tanitóképzőben
tudvalevőleg
három év, tehát
egygyel
kevesebb,
mint
az egyetemen.
A szakcsoportok
a tanítóképző-tanarképzés
szemp::mtia-a ) nyelv- és történettudornányi
; b ) mennyiségés természettuból ezek:HGFEDCBA
dományi;jihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
e) rajzi; d ) zenei szakcsoport.
A torna ujabban az a ) és b )
szakcsoport
növendékeiré
általában kötelező, a zenei szakcsoport
pedig
a' három első mellé szabadon' választható.
Ha az a ) és b ) szakcsoportokat veszszük közelebbi vizsgálat alá, azt látjuk, hogy túl vannak tantárgyakkal
halmozva, főképen a b ) szakcsoportra
nézve áll ez, amely·
mértant, fizikát, vegy tant,
nek növendékei számtant. mértant, 'ábrázoló
természetrajzot,
gazdaságtant
és tornát (a pedagógiai tárgyakat,
mint
tanulni. A tantáráltalanosan kötelezőket
nem is említve) kénytelenek
gyakkal s tanúlással való' túlterheltség
méz jobban feltűnik, ha ezekhez.
a szabadon választható
zenei szakot is hozzá veszszük. A túlterheltetést
érzik a növendékek,
mert igen gyakran
nem szakcsoportra,
hanem
szakkörré (pl. természettudományok)
készülnek, de érzi a tanári testület
is s tudtommal
már több: Ízben tett lépéseket a miniszteriumban
a szakcsoportok új, helyesehb alapokon történendő
megállapítása
czéljából.
A polgáriskolai
tanárok tehát rövidebb idő alatt két, sőt hárommint a középiskolaiak,
az ,
szor annyi tantárgyból
nyerik képesítésüker,
eredmény' nagyon természetesen
az, hogy elméleti képzettség dolgában.
jóval mögötte maradnak, s így nem érik el azt a méraz utőbbiaknak
feket,' la mit a képzői 'tanárra nézve felállítottam.
-Ez II tanítóképző-

-tanárképzés szempontjából mindenesetre hiba, de talán a polgári tanítóképző .fölé helyezett képzőintézeti tanári tanfolyam egészíti ki az elméleti képzettséget a megállapított mértékig? Erre a kérdésre is nemmel kell felelnem. A tanári tanfolyamon a szakcsoportok ugyanazok,
a melyeket fentebb láttunk, a képzés tehát itt is nagyon széles körben
-s így nehezen halad előre. A bajon itt némileg úgy segítenek, hogya
továbbképzés súlypontját (ámbár az az egész szakcsoportra terjed ki)
itt már egy körre helyezik, de Igy is nehéz a kellő mértékig eljutni,
nehéz egyrészt azért, mert a továbbképzés az önképzés alapelvére van
fektetve, de nehéz azért is, mert rövid ideig, rendesen csak egy évig
tart. Nagyon ritka eset az, hogy valaki két évig tartatik ott, s az illető
akkor is már mint ideiglenesen meg bizott segédtanár van alkalmazva.
Az elméleti szakképzettség kellő fokú elsajátítása tekintetében, a
mint ezekből látható, a Paedagogium vagy alig, vagy épen nem üti
'meg a mértéket, még kevésbbé üti meg a mértéket az elméleti pedagógiai képzés tekintetéből. Bátor vagyok itt ismét Dezső Lajos fejregetéseire utalni. A polgáriskolai tanítóképzőnek nincs tudományos
-pedagógiája,
a melynek csakis filozófiai alapja lehet. Maguk a polgár'iskolai tanárok is sürgették már tudtommal a filozofiai tanszék felállítását, mert hogy ugyanazon anyagot, - bár részletesebb és alaposabb
feldolgozásban is, - visszakérődzzék, azt bizonyosan mindenki lélekölő
-rnunkának
fogja találni. A tapasztalat is igazolja, hogy nem nagy kedvvel végzik ezen munkát. A Paedagogium tanári kara ez ügyben is tett
már lépéseket illetékes helyen, de eddig eredménytelenül.
A tanári tanfolyam igyekszik jelöltjeinek pedagógiai ismereteit a kellő színvonalra
emelni, azonban tekintve e tanfolyam sok. és nagyfontosságú feladatát
.s ezzel szemben a rendelkezésre álló idő rövid' voltát, ezen igyekezet nyomában a kivánatos eredmény n,em járhat.
Ezzel a Paedagogium, illetőleg polgár.iskolai tanítóképző és képzőintézeti tanári tanfolyam legnagyobb, úgyszólván egyedüli hibáját tár-tam fel, s ha ezen hibával szemben nem állanának nagy 'számban és
nem kis fontosságú előnyei, s ezen, hibát is nem lehetne ez intézetsrqponmlkjihgfe
vesleges rendezésével megszüntetni, akkor alig volna érthető, hogya'
képzői
tanárképzést továbbra is az ő keretében kivánom meghagyni.
"Előnyeire
fentebb már nagyobbrészt rámutattam, itt röviden még egyszer össze akarom azokat foglalni. Legelső helyen kell említenem, hogy
a Paedagogium népoktatási intézet, s mint ilyen - bár főiskolája ezen
intézeteknek - a népnevelést fogja szolgálni, ezt fogja előbbre vinni s
-ebből a szempontból a tan í t ó kép z ő i tanárképzésre keresve sem
lehetne nálánál jobb helyet találni; növendékeit csaknem kivétel nélkül
a néptanítók
közül szedi, a kikből - egybehangzó' vélemény szerint a legjobb képzőintézeti tanárok válhatnak;
szakcsoportfelosztása
a
képzőintézeti tantárgycsoportosításnak jobban megfelel, mint az egye-terné, s ha kelleténél talán több tantárgy van is egy csoportban, az
egy
biztosan elérhető mellette, hogy a tanítóképzői tantárgyak közül
'se kerüljön avatatlan kezekbe; az elméleti szaktudományi és pedagógiai
.képzettség
ha nem üti i~ meg azt az ideális mértéket, a mit egy képző-tanarra nézve felallítottam, de 'gya~orlati irányú, a mily irányt a k~pző-

nek és népiskolának
szolgálnia
kell; a gyakorlati
pedagógiai
kiképzés'
oly tökéletes, hogy egyes hozzászólók ennek túltengését
emlegetik, véleményem ugyan az, hogy ez túltengésben
nem lehet, azért ezt úgy'
módosítorn,
hogya
gyakorlati
képzés a felállított mértéknek
megfelel;
a növendékek
nevelőkké képeztetnek,
mert a felügyeletet
s általában.
a nevelést nemcsak szemlélik, hanem abba némileg maguk is befolynak ;
bevezeti növendékeit
a képző adminisztrácziöjába,
megismerteti
a népoktatási intézetek szervezetével
stb.
Bátor leszek ezek után előadni, hogy miféle á tal a k í tás t tartanék
a Paedagogiumon,
illetőleg
polgáriskolai
tanítóképzőn
eszközlendőnek, hogy
az elméleti szaktudományi
és pedagógiai
képzés magasabb színvonalon
álljon. A szőban íorgó intézet, növendékeit csaknem,
kivétel nélkűl a tanítóság
tehetséges
és törekvő, részéből szedi, a, kik'
daczára
lépten-nyomon
azonban
minden szorgalmuk
és igyekezetük
kénytelenek
tapasztalni,
hogy az ismeretek
terén tett előrehaladásuk
nincs kellő arányban az általuk kifejtett munkaerővel
, ez a tapasztalat
nem egyet végkép elkedvetlenít
már. Ennek okát legfőkép abban talál· ·
tam, hogy ezen korban, midőn a tehetség
már bizonyos
határozott
irányt vett, a növendékek
túl vannak terhelve tantárgyakkal.
Ha tehát
három év alatt magasabb
fokú és intenzivebb eredményt akarunk elérni,
akkor
asz
a k c s o por tok a t uj rak
e II sze r v e z n ü nk azon
és a .
alapelv világa mellett, hogy a mennyire a tantárgyak
természete
gyakorlati
követelmény
megengedi,
ke ves ebb tan t á r g y jus s on,
egy
c s o por t b a. A mi a tantárgyak
természetét
illeti, azok rokonsága annyira
megállapított
s oly általánosan
ismert. hogy nem kell
ezen kérdéssel foglalkoznom.
Hogyapolgáriskola
szempontjaból
lehet-o
kornbinálása,
a melyekbe
a mostaniaknál
séges-e
oly szakcsoportok
kevesebb tantárgy
jusson, erre a feleletet ez iskolák szervezete és tanterve adja meg. Ez iskolák mai szervezetük mellett '6 osztályú ak, tehát
7-8 embernek kell
egy teijes polgáriskolában
az összes tantárgyakat
tanítania, holott a főszakcsoportok
száma ez idő szerint (az iparrajzival}.
három. Látni való, hogy ebből a szempontból
a tantárgyaknak
részletesebb, csoportosítása
lehetséges volna. A gyakorlati
élet azonban nem
annyira a 6 osztályu, mint a 4 osztályu
polgáriskolát
ismeri, itt tehát.
tekintettel
lennünk s a kérdés eldöntésenél
ennek
erre kell különös
tantervét
alapul elfogadnunk. Nem szabad azonban figyelmen kívűl hagy-'
nunk azt az előbb-utóbb
győztesen
kikerülő áramlatot
sem, amely'
a.
polgáriskolákat
végkép 4 osztályu íntézetekké
akarja tenni, valamint a
«Felső nép- és polgáriiskolai
tanítók
és tanítónők országos egyesülete.
által ezen iskola számára
kidolgozott
tantervet
sem. (L. a Közlöny
1891. 4. sz.) A felső népiskolákat,
mint kihalófélben
levő intézeteket
a
vé ve ezen itt említett tanterveket,
számításból
kihagy tam. FigyelembejihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDC
továbbá
a tantárgyak
rokonsága
mellett egyes gyakorlati
követelményeket is, a szakfelosztást illetőleg a következő meggyőződésre
jutottam ~A torna a polgáriskolában
a tanarra nézve most csak két, a tervezet szerint pedig 4 órán fog szerepelni, világos tehát, hogy ennek
tanításával
egy ember külön nem bízható meg. Kívánatos
azonban az;
hogy a torna tanára s a testi nevelés vezetője az intézet egyik rendes.

tanára legyen, kfvánatos
továbbá,
hogyapolg.
tanítóképző
növendékei
is részesírtessenek
tornaoktatásban,
mint a mely az egészség
fentartása
.rnellett a szellemi munkát is ellensulyozza
: a tornatanítói
oklevél megszerzését
minden
tanítójelöltre
nézve kötelezővé
kívánnám
tétetni, a
hogy az tényleg
máris gyakorlatban
van. Az énektanítás
szintén csak
néhány órán szerepel a polgáriskolában,
erre sem lévén tehát külön ember
alkalmazható,
a zeneszakcsoportot
továbbra
is mellékszakcsoportnak
kí vánnám
tekinteni
s az énektanítói
(vagy zenetanítói)
oklevél megszerzését mennél több növendékre
nézve lehetségessé
tenni. En részem.ről legalább
úgy vagyok
meggyőződve,
hogy
a polgáriskolai
ének.tanítótól
nem szükséges. valami rendkívüli zenei képzettséget
kívánnunk.
Mint kivételes tárgyról,
anémet
nyelvról
kell még megemlékez-nern, a melyet véleményem
szerint egyik
szakcsoportba
sem szabadna
kötelező tárgy gyanánt
besoroznunk,
hanem (esetleg más hazai nyelvekkel is) fakultativva.
szabadon
választhatóvá
kell tennünk.
Anémet
nyelv eddig a nyelv és történelmi
szakcsoport
tantárgyai
kőzött
szerepelt
s miután
ezen szakot rendesen
magyarsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQ
fiúk .keresik fel. a kik a
nérriet nyelvet egyáltalában
nem birják, itt kell e nyelvet, úgy a hogy
megtanulniok.
'Ebben
a korban
s ily fokon alkalmazandó
módszer
rnellett ez a legritkabban
sikerűl, elképzelhető,
minő német nyelv tanítók
kerültek
ilyformán
ki az iskolából. Túl vagyunk
azon, hogy azt kezdeném vitatni, hogy a német nyelv birása nélkűl
azt nem lehet megtanítani. Pedig mi lehetne ezen tanításnak
mind a polgáriskolában,
mint
a képzőben
czélja, mint a ném et nyelvnek
szóbeli elsajátitása,
esetleg
írásbeli
is. Ma már a nyelvészeti
szakcsoport
jelöltjei közül anémet
nyelv tan í tás ára
csak azokat
képesítik,
a kik e nyelvet tényleg
birják is; ilyen rendszer mellett azonban félő, hogy néhány év mulva egyáltalában
nem vagy csak keresve lehet német nyelvtanítot
találni. V éleményem
tehát
az, hogyanémet
nyelv (esetleg más hazai nyelvek is)
tétessék
minden szak jelölt jére nézve szabadon
választható
tantárgygyá
.s vagy oklevélében
jelöltessék
meg, hogy a német nyelv tanítására
is
képesíttetik,
vagy külön bizonyítványt
kapjon erről.
Ezek előrebocsátása
után az általam tervezett
szakcsoportok
ezek
volnának:HGFEDCBA
A)
Magyar
nyelv
és .t r t n e t t u d o m n y i s z a k c s oop ort (tárgyai:
magyar
nyelv
és irodalom, történet,
alkotmány tan és
torna.)
B)
Ter m ész et raj z - föl d raj zi sza k c s o por t (természetrajz, vegy tan, gazdaságtan
nemzetgazdasági
és statisztikai alapon, földrajz és torna.)
C ) Mennyiségtan-fizikai
szakcsoport
(számtan, könyvviteltan.
mértan, fizika, torna.)
D)
Raj zi sza k c s o por t (rajz, írás, mértani
rajz,
ábrázoló
mértan,
kézügyessség,
torna.)
EJ
Zen eis
zak c s o por t (zongora,
orgona,
heg e d Ű, zeneelmélet, zenetörténet.)
A németnyelv
és EJ szakcsoport az A ) , B ) / C ) , és D ) csoportok
rnellett
.szabadon lenne választható. Ezen szakcsoport-beosztás
mellett egy-egy polg.
o

ö

é

á

iskolai tanár a mostani tanterv ezerint minimum és maxium ennyi oral
A ) 38, 53; E ) 25, 40; C ) - 29, 44; D ) 30, 45,
tanításra lenne képesítve:HGFEDCBA
A minimumot
a kötelezett
tantárgyak
óraszámai,
a maximum ot pedig
ugyanezek a szabadon választható tantárgyak'(aene
és német) óraszámaival szolgáltatják.
A négy osztályú polgáriskola
számára javasolt tanterv szerint ezen számok a következőleg
alakulnak:
A ) 27, 42; E ) jihgfedcbaZYX
23,
-3 8 ;
C)
29, 44; D ) 30, 45· A minimális óraszám 23, ennél több órai
tanításra polg.. isk. tanár különben
sem volna kötelezhető, ha pedig az
állásokat
mindig nyilvános
pályázat utján töltenék be, mennél többen
igyekeznének
a zenetanítói
és német nyelvtanítói
oklevelet megszerezni.
Hogy az ilyen szakfelosztás
egymagában
nem hozná meg a
kivánt sikert, azt nagyon jól tudom; addig, míg a' polg. tanítóképző az
elemitől teljesen külön választva nincs, míg a tanárok ezen intézetekben
tel v á 1t v a hetenként
15- 18 órán kénytelenek
tanítani,
egyetemi
-színvonalon
álló előadásokat joggal nem is kivánhatunk
tőlük.
valahára
a pe d a góg i a i oktatást
is.
Rendezni kell továbbá
Magasabb fokú tudományos
pedagógiai készültségnek
véleményem sze-rint csakis, filozófiai alapja lehet, ha tehát a polgáriskolákat
fenn kivánjuk tartani, avagy azokat továbbtejleszteni,
anyagi áldozatoktói
vissza-riadnunk nem szabad, s a többi szükséges tanszékkel egyetemben
a
;pedagógia-filozófiai
tanszék
felállítását
tovább
halasztanunk
nem
szabad.' A képzési időt három évnél hosszabbra
nyujtani nem volna
kívánatos,
feltéve, hogyapolgáriskolák
négy
osztályúakká
redukáltat.nak, a mostani díjazás sem' megfelelő még a polgáriskolai tanító kvaliegyéb tekintetben
a
'fikácziójának.
A mint már fentebb elmondottarn.
polgári tanítóképző teljesen
megfelel a képzőintézeti tanárképzés
czéljainak is, ha pedig az általam javasolt változtatást
megteszszük,
akkor
véleményem szerint tudományos képzés tekintetében
sem lesz ellene, a
képzóintézeti
tanárképzés
szempontjából,
kifogás emelhető.
Ó'
Az igy szervezett polgáriskolai tanítóképző
fölé volna a tan í tsrqponmlkji
rit a n fol y a,m ernelendő ugyanazon szakcsoportokkal,
-k é p z ő tan
a melyeket fentebb már láttunk, azzal a különbséggel,
hogy itt a zenei
-szakcsoport szintén
főszakcsoporttá
válnék.
A torna itt is mind az 5
szakcsoport
jelöltjeire nézve kötelezővé volna teendő, a német, esetleg
más hazai nyelv ugyancsak
mindenik szakcsoport
mellett szabadon
-volna 'választható.
Hogy ezen' szakcsoportfelosztás
által a gyakorlati
követelmények'nek is elég .lenne téve, annak igazolásául itt is felsorolom, hogya tan-terv mellett minimum és maximum, mennyi tanítási órára képesíttetnénekajelöltek:A)
21, 31; E J 18,28;
C ) 20,30;
D ) 11,21;
E ) 19,29,
A mostani tanterv
azonban sok tekintetben
hiányos;
tudvalevő
-dolog, hogy éppen egyesületünk
dolgozott
ki uj tantervjavaslatot,
a
melyet a minisztérium bizonyára
csekély változtatással
fog magáévá
tenni. A pedagógiai tárgyakat
előbb számításon
kívűl hagytam, mint a
mely tárgyakat
rendszerint az igazgató
tanítja;'
a közoktatási
tanács
-munkálataiból
azonban azt látom, .hogy az antropologiát .a természetrajz
tanárára
akarja bízni; továbbá, hogy a gazdaság ta t továbbra is önálló
Itantárgynak
akarja meghagyni;
ezeket véve figyelembe, az említett taná

tervjavaslat
alapján a fentebbi számok
így mődosulnak
:HGFEDCBA
A)
26, 34;
c ) 22, 39; D ) 18, 26;
E ) 24, 32. A tantervjavaslatot
véve
E ) 21, 29;
alapul, ezen szakfelosztás
gyakorlati
szempontból
nem kifogásolható.
Nem akarok oly részletkérdések
taglalásába
bocsátkozni,
a melyeknek vitatását
magam is időelőttinek
tartom, csupán az általam legfontosabbaknak
ítélt kérdésekről
fogok röviden megemlékezni.
A kép-zési időt minden szakra nézve két
évben kívánom magam is megállapíttatni.
A tanfolyam
jelöltjei a Paedagogium
internátusába
volnának
felveendők.
hogy ott egyuttal
nevelő kk é legyenek
kiképezhetők,
a mi
sikeresen
csak úgyeszközölhető,
ha a nevelést
közvetlenűJ
szemlélik s.
abba kis
m r t é k ben
maguk
is befolynak,
a fel ügyel
e tb e n
rés z t ves z nek.
Természetes,
hogya
fe1ügyeletben
s leülönösen
a_
nevelésben
csak igazán In e g v álo gat ott
emberek
segédkezhetnek.,
Szükségesnek
látom, hogy a jelöltek
állami ösztöndíjban
is részesíttessenek, hogy ne kelljen önfentartásukért
küzdeniök
s összes idejüket ki-o
képeztetésükre
fordíthassák.
A tanfolyam
vezetése természetesen
'a polgári képző tanáraira
volna bízandó, a kik ezen nehéz és fontos munkájukból kifolyólag
olyan fizetéssel volnának
ellátandók,
mint az egyetemi:
tanárok.
A képzés megállapított
tanterv
és óraterv alapján
volna
esz-közlendő,
nem pedig az önképzésre
fektetendő.
Nem száműzni akaromaz önképzést,
arra ily fokon számítani
kell, de csak számítani,'
nem
pedig az egész képzést arra alapítani.
Az első év főként a tudományos.
év főképen
a gyakorlati
képképzettség
kellő kibővítés ére, a másodikjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
zés s az adminisztraczionális
munkák elsajátítására
volna fordítandó.
A tanítóképző-tanárképzés
ilyetén végleges megoldása
más ezzel
összefüggő
kérdések
megoldását
is megkönnyitené
és elősegítené.srqponmlk
A.
képzőintézeti
tanárság
fizetés tekintetében
a legtarkább
fokozatokat
mutatja fel. Ennek hátrányait
sokan hangoztatták
már s egyesületünk
is.
és tarthatatlan
állapot megszüntetése
végett.
megtette
ezen igazságtalan
a szükséges
lépéseket,
sajnos, sikertelenűll
Ilyen képzés mellett minden
tanár képesítvevolna
annyi órai tanításra,
a mennyire
a rendes
tanár
kötelezve
van.
Egyenlő
lenne ~a képesítés,
egyenlő
lenne a végzett
munka, nem tudok oly kormányt
elképzelni, a mely a munka díját ezek.
alapján nem egyenlően
állapítaná
meg. Meg kellene szünnie a mai állaévekről volnápotnak, s a fizetési fokozatok
csupán csak a szolgálati
nak függővé tehetők;
A segédtanári
állás törlését
szintén jeles pedagógusok
hozták már
széba. Nem szabad itt figyelmen
kívűl hagynunk,
hogy
internatussal.
egybekötött
intézeteknél
az igazgat6k
a vállukra.nehezedő
munkát nem,
bírnak el, tehát gondoskodnunk
kell egyidejűleg
arról is, hogya
segédtanári rnunka, vagy annak egy része egyidejűleg
másra bizassék.
Az
igazgatók
mai terhes munkájuk
mellett,
a midőn
egy intézet
anyagis
és felügyeletét
kell
ügyeit, esetleg internatust,
a növendékek
nevelését
vezetnlök
s emellett
még
15
órai tanítást
tartaniok,
alig élhetnek
tulajdonképeni
feladatuknak,
az intézet
szellemi vezetésének ; vagy ha:
ennek élnek, }öbbi fontos feladatuk
egyikét
vagy
másikát
kell elha- ..
nyagolniok.
Ok tehát ezen kötelességek
egyrésze
alől felszabadítandók
•.
véleményem
szerint a tanítási
órákat' kell kevesbíteni, a növendékek;
é
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közvetlen nevelését és felügyeletét kell másra bízni s kezükön
esak
az ell e n ő r z é s t hagyni meg. A felügyeletre,
az ifjúság közvetlen
nevelésére nem mindenki alkalmas, az arravalóságot
itt talán nem anynyira megszerezni, mint örökölni lehet. A mostani rendszer mellett rábízzák ezen elsőrendü fontossággal
bíró munkát egy kezdő emberre, a
segédtanárra,
bármily kevés arraval6ság
legyen is benne s nem gonügynek. A fel-.
dolják meg, hogy munkájával árthat az általa. szolgált
ügyeletet véleményem szerint illő honorálás mellett a tanártestület
azon
bír. A segédtagjára kellene bízui, a ki erre a legtöbb arrava16sággal
tanári állást magam is megszüntetendőnek
itélem s ezek helyett helyettes tanárokat
kellene nevezni, a kik három év múlva rendes tanárokká
volnának előléptetendők;
a növendékek
nevelésének v eze t é s e és a
felettük való felügyel et pedig egyik rendes tanárra volna bízandó, a ki
ezért külön díjazast kapna s a ki szükség esetén tartoznék az igazgatót
helyettesíteni.
Az igazgatók nak munkát ád az is, hogy az igazgatótanácsban
jegyzősködniök
kell. Azt vélem, hogy abba az igazgatótanácsba,
amel).'
a képzőintézet legfontosabb
ügyei felett dönt, ideje volna már az igazgató mellett a tanári testület egy tagjának is helyet adni, a ki ekkor
a tanács jegyzője is lehetne, vagy teljesen be kellene ezen különben
sem modern intézményt szüntetni. Az igazgató
irodai teendője vidéken
nem mondható soknak,
a másolási
munkák pedig ha olyan természetűek - bízvást volnának valamely ügyesebb növendékre bízhatók.
A gyakorl6iskolai
tanítót is meg kellett volna ebben a keretben
említenem, de ezáltal felszólalásom még hosszabbra nyúlnék; csak anynyit jegyzek meg, hogy feltétlenűl szükséges volna őket a képzőintézeti
rendes tanárral egyenlő fizetésben részesíteni;
ha ez meg van állapítva,
akkor könnyű lesz a tőle kívánt kvalifikaeziót a szükséges
sz ínvonalra
emelni. Szükségesnek tartom végre, hogyaképzőintézeti
rendes tanárokat
a középiskolaiaknál
jobban fizessék. Addig, míg a képző-tanárok
fizetését nem az Eötvös br. szellemében állapítják meg, hiába vitatkozunk
illetékességéről,
hiába állít juk fel a legaz egyetem vagy Paedagogium
.jobb tanfolyamot,
s hiába állapít juk meg öt vagy több évben a képzési
időt, a czélt elérni nem fogjuk, mert nem a leghivatottabb
emberek.
keresik fel a képzőintézeti
tanári állást; pedig az iskolát nem a szerve- .
zet, hanem a tanító teszi jóvá!
.
Hátra volna még az, hogy az elmondottakat
összefoglalva konkrét
javaslatokkal
álljak elő; azonban ez alól felmentve érzem magam, mert
egyszerűen utalhatok a Paedagogium
tanárkarának
és Felméri Albertnek tett javaslataira.
mint a melyeket a mennyiben egyes pont jaik
il tanfolyam
szervezése alapjául
. nem ellenkeznek fejtegetéseimmel
-srqponmlkjihgfedcbaZYXW
elfogadhatóknak
itélek. Nézetemet
e!mondottam,
s talán használtam
vele az ügynek. Ha'felszólalásomnak
egyéb sikere nem lesz is, minthogy
másokat is nyilátkozásra
bírok.s az ügy megoldását
siettettem,
ezzel
is meg leszek elégedve. Meggyőződésem,
hogy a midőn e kérdés végleges megoldását
évről-évre halasztgatjuk,
a népoktatásnak
ártunk vele.jihgfedc
Moha r
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egyetemi oktatás reformja.'

Az egyetemi
oktatásnak
s o c i ali s és p ed ag ó g i a i feladata
van. Socialis feladata a tudományt
előbbre vinni, pedagógiai
hivatása
az itjúságot az állami és társadalmi
feladatok
betöltésére
képesíteni.
A mai egyetemek
e kettős feladatukat
sehol sem végzik olyképen,
hogy valahonnan
mintát vehetnénk,
mely irányt adhatna, miként alakítsuk hazánkban
a felsőbb oktatást.
Az angol egyetemek
az ifjúság neveléfejlesztéséért
keveset tesznek.
sére jól rendezkedtek
be, de a tudomány
legalább
kevesebbet,
mint az egyetemen
kívűl álló körök.
A XIX.
század nérnet egyetemein
éppen az ellenkező eset forog fenn. A németek egész tudományos
munkássága
a XIX. században az egyetemeknek
köszönhető,
az ifjuság
tudományos
és erkölcsi
nevelését
azonban
nem
végzik kitogás nélkül. Maguk a tanárok
bevallják,
hogy az ifjúság tudományos
készültség.e
fogyóban
van, s a vizsgálatok
fokozatosan
alacsonyabb
színvonalat
tüntetnek
fel.
A mi egyetemeinket
a német
egyetemek
mintájára
szabták.
Es
kérdés,
hogy
az uj szervezés,
,a mely
a pedagógiai
szempontokat
is érvényesíteni,
akarná,
nem ártana-e
az egyetemek
tudományos
működésének.
Ugy kell megoldani
a kérdést, hogy
ezt elkerüljük.
Azt hiszem, hogy ez lehetséges;
csak nem kell visszariadnunk
.a gyökeres
reformtóI.
Minket még nem kötnek
évszázados
traditiók,
mint anémet
és angol egyetemeket.
mi még külőnös érdemekről
egyik
irányban
sem szólhatunk.
Mi csak most állunk azon feladat előtt, hogy
megteremtsük
egyetemi
oktatásunknak
a nemzeti
feladatokat
tekintő
sajátságos
rendszerét
és az egyetemek
fejlődésének
az elméletileg
is
helyes alapot megadjuk.
.
II dom
á n y o s nem zet i fel a dat á t
A mi az egyetemek
tsrqponmlkjihgfedcbaZYXW
illeti, korántsem
töltik bJ'! azt úgy, il. mint kellene. Ennek okát én leg'inkább abban látom, hogy csak két egyetemünk
van. A tudományos
élet
megkívánja a tudománynyalfoglalkozókjó
nagy számát nem a verseny, ne~
a munkafelosztás
kedvéért, hanem, hogy legyen kinek dolgozni;
hogy legyen kinek elmondani
a mondanivalónkat.
Lehetetlen
tudományos
tevékenységnek
kifejlődni ott, hol a tudós munkássága magába szorul. A főbaj
nálunk nem az, hogy arra hivatott embereink nem tudnak, vagy nem akarnak dolgozni, hanem, hogy mindénki
a maga számára dolgozik. Egy kis
tudós köztársaság
megteremtésére
nálunk nagy szükség van.
Nálunk jelenleg a tudományos
tevékenvségnek
jelentékeny
része
a középiskolai
tanárokra
esik. Nem természetes
állapot,
hogy
éppen
ezektől várjuk a tudomány
előbbrevitelét.
A középiskolai
tanár foglalkozása első so.ban pedagógiai
s csak mellékesen
lehet tudományos;
már pedig' azon feladat megoldása,
hogya már megszerzett
tudományos
1 Dr.jihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Kdrmá n
M ó r n a k II tanárképző
gimnáziumi tanári körben
május ő-án tartott
és fogalmazásunk szerint. (Vesd össze ezen előadást dr.
előadásának kivonata saját jegyzeteink
Kármán urnak a Paedagogiaí-Tarsulst
1892. deczemberi ülésén a tenítöképző-intézeti
tanárképzésről tartott előadásával, a mely a M. Tanítóképző f. é. januári számában jelent meg.) Szerk,
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jsrneretek
miként közöltéssenek,
az értelmi munkásságnak
egészen más
.irányatrkívánja,
mint a tudomány problémáin
való gondolkozás.
Igaz,
hogy minél jobb középiskolai
tanár valaki, annál jobban fog a tudomány
utan nézni, a részletekben
és a legujabb
vívmányokban
is a teljes tájékozottságot
megszerezni ; de nem azt fogja kutatni,
mi azokban
a
problematicus,
hanem, hogy mi van már teljesen megállapítva.
A tudomány főbb problémáinak
megoldása
folytonos azzal való foglalkozást
és ez irányban iskolázott gondolkozást
kíván. Nálunk csak kevesen te.hetik a tudományt
foglalkozásuk
főtárgyává.
Innen van, hogy nálunk,
.mondhatni, mindenki a kicsiny dolgokat, az apró részleteket míveli s a
tudomány
fejlesetése. körűl kevés eredményt
tudunk felmutatni.
A harmadik egyetem felállításának halogatása tehát a tudományos
szempontjából
valóságos vétség és nagy hiba ezen fontos
munkasság
nemzeti feladatot pénzügyi szempontok
alá rendelni. De égy harmadik
-egyetemmel még aczélt koránt sem érnők el, sokkal több oly tudományos
.központra volna szükségünk, hogy igazán tudományos
élet fejlődhessék.
Milyenek legyenek e középpontok, talán felvilégosítja a másik szempont,
az egyetemek
nevelő feladatának
taglalása"
Másik kérdésünk tehát az, hogyan rendezzzük be az egyetemeket
p e d a góg i asrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSR
i
r de kek
sze m pon t j á ból és hogyan egyeztessük
.ezt össze a tudományos
érdekekkel.
A mi egyetemi oktatásunk nem iskolázza eléggé az ifjúság gondolkozását és nem ösztönzi azt a tudomanyokkal
való foglalkozásra. Bizonyítja
az a
tény. hogya tanuló ifjúságot nem érdeklik eléggé az egyetemi előadások.
rpótolhatni vélik azokat a könyvvel Azon gondol<l;ttal vannak eltelve. hogya
vizsgák követelményeinek
kielégítésére
szükséges dolgokat a könyvekből
szükséges,
az' életis elsajatírhatjak,
s azt, a mi palyájuk gyakorlatához
ben fogjak megtanulni. Igy gondolkoznak
az ügyvédek, a kik a három
-éves ügyvédjelölti
gyakorlatban
látják kiképeztetésük
legtőbb eszközét,
Azt állítják az orvosok is, hogya
klinikai gyakorlatokon
sokkal többet
tanulnak,
mint az egyetemi .előadasokou,
Azokban. a kik egyetemi pályájukat befejezték, méltán
ébredhet fel az' a gondolat.
van-e szükség
<ily ,nagy áldozatokkal
fentartott 'óriási apparatusra,
nem lehetne-e
azt
egyszerűbb
intézményekkel
pótolni.
Külörnberi én a hibát nem abban látom, hogy az egyetem
nem
nyujt eleget abból, a mi a gyakorlat terén szükséges, hanem, hogy az
.álrala adott elméleti képzés nem felel meg a czélnak. Hogy mily irány'ban hiányos ez az elméleti képzés, megérrjük.: ha összehasonlít juk azon
embereinket.
a kik a régibb és az újabb- iskolarendszer
szerint kapták
műveltségüket.A
mi régibb embereink, a kik' a század elején nőttek
fel, részt vettek és részt vesznek közéletünk minden ágának fejlesztésében, -a közczélok iránt sokkal általánosabb
és me1egebb érdeklődést
.tanusítottak,
illetve tanúsítanak,
mint a jelenlegiek.
Tagadhatatlan
az
is, hogy az a nemzedék a kérdések
általános
elvi, oldalanak . filozófiai
-méltatásában
felette áll a mostaninak.
Csak hasonlítsuk
öSS7,e a negyvenes évek országgyűlési
beszédeit és ujságczikkeít,
azt taláJjuk. hogy
-ha empiricus tekintetben
nagyon csekély készlettel rendelkeztek
is, Ide
jól eltalálták a lényegest-s
tudták az ügyeket magas .elvi=szernponrok
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szerint tekinteni és fejtegetni. Mosttöbb
talána tájékozottság
a részletekben';
de nélkü!özzük az általanoselvi
meggyőződéseket,
a melyek a tények labyrinthusában
elvezetnek,
a judiciumot
biztossá és ingathatatlanná
teszik,
. E külömbségnek
oka az iskolázás megváltozott
módjában
van. A
régibb iskolákban
jobban hozzá szoktatták
az ifjúságot az elméleti gon~
dolkozáshoz,
mert a felsőbb
osztályok
fi 1 o z fi aik
u rz u st adtak.
Gimnáziumi oktatásunk
Mai iskolarendszerünkben
ezt a kurzust nélkülözzök.
nem áll egyébből
s ezt én nagy haladásuak
veszem, - mint tárgyak
ismertetéséből,
az ifjúságot
tárgyakon
gondolkoztatja
s tárgyakban
nem
is
orinentálja.
A gimnáziumi
oktatás csak arra való, és feladata
lehet más, mint hogy az ifjuságot odáig vezesse, hogy bizonyos elméleti filozófiai készültség
szükségét
érezze.
Mióta az egyetem
szakszerű
tudományos ískolává, változott
át, ezt az általános
filozofiai tájékoztatást
nem nyujtja többé. Az egyetemi
oktatásnak
éppen az a nagy hibája van,
hogya
már általános
elvek által átidomított,
szervezett
anyagot
adja,
de arra, miként és mely elvek szerint szervezödött
ezen anyag,
nem,
tanít meg. Az egyetemi
oktatás
a tárgyak
filozófiai részével nem foglalkozik. Nagy kérdés azonban,
hogy, a mikor az egyetem
az ifjuságot
a tudományok
részleteibe
beavatja,
eleget tesz-e feladatának.
Minden studíumban
két részt lehet megkülömböztetni,
az általános.
és az empiricus
részt. A gimnázium az empiricus részletekkel
alapelveket
foglalkozik. Ez szükséges és elégséges
is az ifjúság esze ébresztgetéséhez
,
de filozófiai nevelést nem nyujthat. Erre pedig nagy szükség van; mert az
élet azt követeli, hogy minden eset megícélésénél,
minden ügyeldöntésénél,
s minden eljárásunkban
képesek legyünk elveket érvényesíteni
sa problémákat
világosan
látni, cselekvésünk
külömben
majmolássá
válik. Egy
másik, egy felsőbb oktatás
feladata a filozófiai nevelésnek
megadása.
végett az ifjúságot
a tudományok
általános
részébe bevezetni.
Ezen
logika, psychologia
értendő,
haoktatáson
nem valami külön tantárgy,
nem az egyes studiumok
alapvető
része, ,az alapfogalmak,
azok egymáshoz való viszonyának
magyarázata.
Altalában
megfelelne
tehát
ez
oktatás a régi filozófiai kurzusnak,
a mely szintén megismertette
az
alapvető. fogalmak összességét,
megtanított
rendszeresen
gondolkozni
és
- természetesen
a régi rendszer
szerint megítélni,
hogy valamely
fogalom bizonyos kategórián
kívűl még micsoda
más fógalmak
körébe
is' tartozik.
Tévedés volna ezen filozófiai nevelést a gimnáziumba: bevinni; mert a
gimnázium nyolcz éve csekélyebb, idő, minthogy még ezt a feladatot is megoldhatná teljesen. Csak a középiskolák
elvégzése után, a felsőbb oktatással kapcsolatban
lehet egy tervszerű
filozófiai kurzusról
gondoskodni.
A régi egyetemekkel
volt ilyen filozófiai kar összekapcsolva
mint
legalsó kar, a melynek elvégzése
után mehetett
fel valaki
a tulajdonképeni. felső karba. Ennek a maradványai
megvannak
még mos t is.
Az orvost kiképezik
a természettudományok
összes ,ágaiban. Csakhogy
míg az egyes
természettudományi
ágak empíriajának
mínden , egyes
részét behatóan
tárgyalják,
addig az általános részeket csak pedzik, s-,
gondolkozás
főbb elveinek
elsl!:j:t-így a czéltöl, a természettudományi
t'ításától, elesnek. A jelenlegi
orvosok hibájáúl
róják fel azt, a mi peó
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dig a régi orvosokban meg volt, hogy az egyes esetek megfigyelésénél
nincsenek tekintettel a szellemi élet jelenségeire, az ethikai szempontokra. Vajjon nincs-e belső összefüggés ezen tapasztalat és az orvosok
filozófiai nevelésének hiánya között?
Hasonlók a viszonyok a jogi egyetemen, a hol szintén tanítják a
római jogot, mint a jogtudományok
alapvető részét; de sokkal inkább
kidomborítják annak empiriai részleteit, mint az általános elveket, a
melyek a római jogban érvényesültek s a mai népek igazságszolgáltatásába is átmentek. Igy vagyunk a jogtörténettel, nemzetgazdaságtannal
is, a melyek szintén előkészítő studiumaí a jogi egyetemnek, de csupa
részletekkel foglalkoznak ott is, s az általános elveket, ezek összefüggését nem ismertetik. Gondoskodni kell arról, hogy ismerje a jogász a
társadalmi és állami élet elvi oldalát, legyen érzéke az általános kérdések iránt s tudja szem előtt tartani az összes tudományok, még. a természettudományok
követelményeit is, a mi különösen az államférfiúnál
elkerülhetetlenül szükséges.
Az egyetem többi fakultásainál szintén nincs tájékoztató
tanulmány a stúdiumok alapelveiben. S ez a körűlmény kihat nemcsak' a
szakpályákon levők gyakakorlati müködésére,
hanem a tud o mán y o k
művelésére is, mert ez megköveteli nemcsak a részletek, hanem főleg az
elméleti kérdések iránti érdeklődést is. Ezek megfejtése viszi előre a
tudományt s ha embereinket erre kiképeznők. megszünnék az az állapot,
hogy például az ügyvédek, a kik leginkább ápolják nálunk a jogi szakirodalmat, csupa praktikus kérdésekkel foglalkoznak s a jogtudomány
alapelveinek fejtegetése elől kitérnek ; az orvosi tudomány is nálunk
csak a therapia terén halad előre,. mert olyan, a kik az anatomiát,
physiologiát művelné, alig akad. Azt tapasztaljuk, hogy az egyetemeken
is a gyakorlati szak ok vannak jobban ellátva, az elméleti studiumokra
kevés emberünk van. Praktikus embereink Magyarországon nagy számmal vannak, de kevés az olyan, a ki elméleti, elvi alapon tudná a tudományokat művelni; pedig éppen az elvi kérdések nevelik az egyént
és a nemzetet, s nem a tudományoknak
speczialis részletei.
Min dat
u dom á nyn a k, min d a zif j ú s g nevel é sén e k
r d eke meg k í 'v á n j a t e hát azt, hog y olyan
ku r zu s á 11 í tt a·s s é k fel, ame l y a zif j ú s á g fil o z ó fia i é s tud o mán y o s
e n c y k lop a edi ait
á j é k o z ó d á sár ó 1. gon dos k o d j é k.jihgfedcbaZ
Ai
egyetemi tanulásnak első és második éve helyett, tehát az egyetem és a
középiskola
között, volna létesítendő ilynemű műveltséget
nyujto kurzus, s
-csak ennek elvégzése után lépne valaki a pályára szakszerűen képző
kurzusra. Az előbbi tanulmányi rendjében is külömböznék az egyetemitől, inkább akadémiai jellegű volna s így a jogi akadémiák ilyen filozófiai és encyklopaediai képzést adó tanfolyamokká egészen könyen át volnának alakíthatók. A szakszerű tudományos képzést csakis az egyetemek
nyujtanák. Az akadémiai filozófiai kurzuson természetesen a különböző
·szakpályák szerint' csoportok volnának létesítendők, a melyeknek megjelölését, mivel már ez részletkérdés, s az elvi fejtegetés körébe nem tarzozik, az előadó jelenleg elhagyta-s későbbi alkalom számára tartotta fenn.
á
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sservezetéhes,

Tanintézetekkel
kitűzött czélt s lehető jó sikert, mint hadsereggel
győzelmet,
esak úgy érünk el, ha azokban a' vezetés lehető jól van berendezve s a tényezők egybevágóan
rnűködnek ; különben esetlés-botlássá
válik az intézet egész működése
s a vele elére eredmény
szánandó lesz ..
J \. tanítóképzők
uj tantervének
megbeszélése
alkalmával,
ha nem kerülte:
el figyelmemet,
alig merült
fel szó a vezetésről;
már pedig ehhez is sok
szó fér s ha derekas hatast akaruük
elérni az új szervezéssel,
lehetetlen
a vezetést is nem reformál ni s összhangzásba
. nem
hozni
a kivitels
részszel.
'.
.srqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONM
A foganatba
vett új szervezésnél
mellőzhetetlen
kérdések
közű],
kettőt kívánok
szóvá tenni.
I

..

.
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Az ig a zg a tó ta n á c s o k ké r d é s e .

Már az állami tanítóképzők
első életéveiben
kitűnt, hogy az igazgatótanáes
intézményével
ném érték el az óhajtott
czélt s ma senki
közöttünk,
ki ne tudná,
hogy'
az igazgatótanáes
némely'
s.ncs
reformok ellenére is, melyeken
az az idő folyamáll keresztűl ment, nem
soha,
forrt össze tanítóképzésünkkel,
sőt hogy nem is fog összeforrni
lévén az abban nagyon nélkülözhető.
tényező.
Hiába 1 Napjainkban
minden hivatal és kötelesség .a maga egész emberét
kívánja meg. A tiszteIetbeli. hivatalok
ideje rég lejárt.' Egész
képzettségükkel
más irányba.
indult, egész tevékenységökkel
másfelé elfoglalt,
áll ásu k után mi jövevedelmét . sem húzó' emberektől
nem lehet elvárni, de még kivánni sem,
hogy tisztán műkedyelésböl.
egy szaktanintézet
összes szellemi és anyagi
'ügyeit tanulrnányuk
tárgyává
tegyék s egész erejökből
annak
javára,
munkálkodj anak.·
. .
A legjobb igazgatótanács
az,
szokás
mondani,
mely
a tanári:'
testület javaslatait
változatlanul
elfogadja;
pedig az ellenkezére
is volt,
a.
s van is példa. Némely igazgatótanáes
nem e osztja ki a segélyeket
tanárikar
ajánlata alapján»
a tanítóképzők
szervezete
és a törvény
értelmében.
hanem módosítja,
megváltoztatja
a javasolt
segélyeket,"
sőt
által nem ajánlott növendékeknek
is.
arra is van eset, hogyatanárikar
szavaz meg segélyeket.
Hogy ezen eljárás, ha lábra kap a tanítókép-·
zőkben, nem fog szolgálni sem a tanári- testület tekintélyének
emelésére,
sem a növendékek
igazságs egyátaláh erkölcsi érzetének
fejlesztésére •.
de még szorgalmuk
ösztönzésére
sem, mindenki
első tekintetre
be
fogja látni. .
.
.
Más igazgatótanáes
pedig rég nem veszi figyelembe,
hogy
a tanítóképzők
szervezete
szerint a tanárikar
e g y igazgatótanácsos
elnöklere
alatt veszi fel az intézetbe
lépni kívánó
növendékeket;
hanem. a felvételi vizsgákon
és a felvétel nél teljes szá.mban megjelenvén,
a tanári-tes-

a felvételre
teljesen háttérbe
szorítja.
Ez kivált
a
fordul elő, hol a pályázók
száma nagy lévén, nagy a
pártfogás keresők száma is; de másrészt nagyobb az ügyre nézve ebből
eredő kár is, mert rendesen
azon leányok
szerezhetnek
és szeréznek
is
maguknak
nagyobb
protekcziőt,
kik viszonyaiknal
fogva alig .lesznek
tanítónők
és a tanítónőképzőt
csak nevelő- vagy biztosítóíntézetül
használják. Ez az oka, hogy nem hajtatik végre teljes szigorral
a rninisztériumnak
abbeli rendelete,
hngy az intézetbe
csak oly növendékek
vétessenek tel, kiknek viszonyai valószinűvé
teszik azt, hogy az illetők a
tanítónői
pályán kívánnak
működni.
Hogy az ily tulkapások
ellen nem történik
gyakrabban
felszólalás
az illető tanári-testületek
részéről, annak oka az, hogy az egyesekre
és
testületekre
nézve odiozus dolog a saját elüljáróságával
huzakodni,
perelni s azt minden jóérzésű
egyén
vagy
testület
a végsőig
kerűlni
igyekszik.
Nincs az országban tanintézet,
még a községi népiskolát
sem véve
ki, melynek legbelsőbb
ügyeiben
egy nem sok emberektől
alakított
testületnek
annyi
befolyást
engedtek
volna meg, mint a tanítóképzőkébe.
Hogy miért kellett
éppen a tanítóképzőket.
e kettős
munkát
végző,
tanító és tanítni tanító
szakiskolákat
ily testületeknek
alárendelni
és
miért nélkülözhetik
azokat a többi szak- és nem szakiskolák
majd mind,
az örökre megfoghatatlan
marad.
Egy főgimnáziumban
az igazgató
és a tanári-kar
a főigazgató
ellenőrzése
mellett fegyelmez,
nevel és tanít 3-4 száz főből álló tanulóságot. Miért ne tehetné
ugyanezt
a képzőintézeti
igazgató
és tanári-kar
a tanfelügyelő
ellenőrzése
mellet 50-60 növendékkel?
l
Lehetetlen
tehát
a tanítóképzők
uj szervezetének
megállapítása
alkalmával
meg nem oldani
egyuttal
az igazgatótanácsok
kérdését
is;
de addig is, míg ez megtörténnék,
szükséges,
mint a képesítő
vizsgákra
vonatkozólag
oly helyesen történt, az igazgatótanácsok
hatáskörét,
kivált
a segélyzések
s felvételekre
vonatkozólag,
szabatosan
körülírni,
illetőleg
azokat a tanítóképzők
szervezetében
foglaltak szigorú betartására
utasítani.jihgfedcb

tületnek

befolyását

tanítőnőképzőknél

IL
A ta n ító n ő ké p ző k

z'g a zg a tá s á n a k ké r d é s e .

Amicus person ae, sed magis amicus veritatis et causae , Ezen ügyet,
ha helyesen
akarjuk megoldani,
nem szabad a köteles és szokott,
sőt
valljuk be, magunknak
is kellemes udvariasság,
hanem a szigorú tárgytlagosság
szemüvegén
át tekintenünk.
Ha ezt teszszük,
lehetetlen
arra a
meggyőződésre
nem jutnunk,
hogy a tanítónőképzők
igazgatása
is mostani alakjában,
elejétől fogva elhibázott
dolog
volt. Elhibázott
dolog
volt pedig;
r-ször mert irodát vezetni, tanári tanácskozmányoknak
irányt
adni, igazgató-tanácsi
gyűléseken
az előadói
szerepet vinni, tanítani,
a
tanszemélyzet
működését
ellenőrízni,
70-80
leány
nevelésére
irányadólag befolyni, ügyeikben
a békéltető
és bírók szer epét vinni szülők-

kel levelezni, a tömény telen látogatásokat
fogadni, pénztárt
kezelni és
számadást vezetni, egy nagy ház összes szükségleteiről
gondoskodni,
s
annak
személyzetét
ellenőrízni
és
a szüséges
fegyelemben
tartaní, nem egy nő, hanem
egy
óriás
erejét
meghaladó
feladat;
z-szor, mert a nő testi és szellemi tulajdonságainál
fogva nincs vezetésre
alkotva. Ez a természetalkotta
rend s ezen mi sem udvariassággal,
sem
mesterkélt
okoskodással
nem fogunk változtatni
és ha mégis változtatni
igyekszünk, csak félszeg dolgot fogunk produkálni.
A nőnél a subjektivitás uralkodik az objektivitás, az érzelem a megfontolás
felett; előtte
hanem az erő és hatalom srqponmlkji
j ő
nem az igazság és elv dönt (? Szerk.),
nem küzd, hanem egyéniségével
megnyerni, békéltetni,
elsimítani törekszik. Ezek mindmegannyi
szép tulajdonságok,
melyeknek a. .m aguk heés nagyon fontos hivatásuk van, de kétlyén elsőrendű
jogosultságuk
ségkívűl nem ve z éri tul aj don s ágo k. Már pedig egy szaktanintézet élére vezér kell j vezér, ki egyéniségével
és ismereteivel egyaránt
hatni, a tanári testületet összetartani,
működésének
irányt adni, a tévedéseket biztos kézzel javítani, a törvény és felsőbb rendeleteknek
felés lefelé egyaránt érvényt
sz erezni tudjon. Hogy a nő ilyen szerepre
nem
alkalmas,
mutatja
azon
körülmény
is,
hogy
az
állam,
habár különböző hivatalokban
alkalmaz
már nőket, a' hivatalok
élére
nem állít 'nőket. Hogyan jutnak
éppen a tanítónőképzők,
e kettős felahhoz, hogy
nők igazgassák
bennök a tanulmányi
adatú szakiskolák,
részt is ? 1 A népoktatási
törvény
és tanítóképzők
szervezete
említést
sem tesznek Igazgatönökról.
Ellenkezőleg:
a 1°7. §. bennlakó tanítónőt
intézetben
férfi-tanároemlít j a 1 ro. §. Így szól : «:A tanítónöketképző
kon kívűl női tan ul mán y o k r a kellő számú és képzettségűjihgfedcbaZYXWV
ta n ító n ő k is alkalmazandöks
; a u r 5. §_ cAnövendékek
felett fegyelmi ügyekben a képezdei ig a zg -a t6 ta n á r (sic 1) és a rendes tanító nők itélnek
első
fokon etc, ~ Tehát a törvény, igazgatótanárt
rendei
a tanítónóképzők
élére s tanítönöképzóink
kezdettől fogva női igazgatás alatt 'állanak. Hogyan történhetett
ez?
.
Az intézetet fenntartó felekezetek, községek és társulatok
e tekintetben helyesebben
járnak el: férfira bízzák nőtanintézeteikben
a hivatal és tanulmány
vezetését;
a háztartást,
nevelést és fegyelmezést,
nagyon helyesen, nőre, Az állam
is kezdi belátni
e munka felosztás
helyességét
és kívánatosságát
a tanulás alapossága szernpontjából,
mert
már nem egy felső-leányiskolába
hozta be és ujabbari az ovónőképzöket is ilyen alapon szervezte. Ez is a helyes. A munka természetszerűle-g felosztva válhatik csak alapossá és gyümölcsözővé.
Ha azt akarjuk, hogy tanítónőképzésünk
minden tekintetben
odafejlődjék, a: hol azt mindnyájan látni óhajt juk. a tanítóképzők
uj sz ervezete megállapításánál
lehetetlen a tanítónőképzők
igazgatását
a töregyaránt megfelelőleg afentebb
jelzett
vénynek és a czélirányo~ságnak
módon nem rendezni.é)

2 ) HGFEDCBA
É . úr czikkének ezen részét is meghagytam.
mert nem akarom útját állaniMLKJIHGFED
annak,
hogya
szervezeti kérdéseket, a melyek között fontos helyet foglal el a tanítöképző-iatézetek
igazgatása, tárgyilagosan
és szabadon megvitassuk. E . úr bizonyára m~g fogja kapni a kelló
czáfolatat, a kellő feleletet tárgyilagos, de egyoldalú fejtegetéseire;
addig is kötelességemnek
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A tanít6képzőkbe
felveszszük a polgáriskolai IV. osztályt sikeresen
alapján, de már a leányt felvételi vizsga nélvégzett fiút bizonyítványa
kül nem. Hol van itt a következetesség,
igazság
és méltányosság?!
akadályozzuk
meg a felvételi vizsgákkal a tanítóTalán a nagy tódulast
nőképzőkbe?
Korántsem. Csak annyian folyamodnak
felvételi vizsga mellet felvételért.
a mennyien folyarnodnának,
ha felvételi vizsga nem volna.
A már legalább
nyolcz vizsgán keresztűlment
folyamodot
nem
a felvételi-vizsga. Talán módot nyujt a
riasztja vissza a tanítónőképzőtől
közűl a legalkalmasabbakat
felvételi vizsga arra, hogy a sok folyamodó
lehessen a tanítónőképzóbe
felvenni? Távolról
sem, mert:
legalább egy héten át kellene vizsgálni,
r-ör 60-80 folyamodot
hogy bukásuk mérvéről némileg tájékozva lehessen a vizsgálóbizottság;
a mostani felvételi vizsga írásbeli része egy délelőtt, szóbeli része pedig
egy délelőtt és egy délután megejtetik
mind a 60-80 folyamodóval.
Mit tudhatunk
meg Ilyen vizsga alapján?
Vajmi keveset;
mondhatnisrqponml
sem m it. De,
2-or, 'ha egy hétig vizsgálnők
is a folyamodókat
és meglehetős en
meg a feltájékoztatnánk
magunkat
tudásuk iránt, még sem tudnők
vételnél tudni legtontosabb
dolgot:
hog y a n v 1ikm a j d be, mit
s
ígér
a felveendő
a k p z b e n Pl Sok helyről folyamodnak
sokféleképen
voltak vezetve folyamodók az egyes tárgyakból , mi csoda
tehát, ha egyik egy, másik más tárgyból
jobb és gondolkozása
fejlettebb mint a másiknak!
De ki áll jót arról, hogy a gyengébb folyamodó
helyes vezetés mellett a ta nítónőképzőben
nem fog túltenni a felvételi
vizsgánál jobbnak mutatkozón?
tekintetében
kellöleg téjékozva
len3. De ha a tudás és beválás
nénk is, nem sokat érnénk vele, mert a felvétel nemcsak e kettőtől függ,
hanem a pártfogást61
is. Igaz ugyan és nagyon szomorú volna, ha
nem lenne igaz hogy a nagy többségnél
a felvételi vizsga tekintetik
á

é

ő

tartom - névtelenűl jelenvén meg a czikk - nézetemet pár sz6val elmondani. Téves állítás az,
'hogy a nőben teljesen hiáI\yzik a vezérlé) képesség. A történelem és a közélet egyaránt bizonyítja
az ellenkezőjét. A természet nem oly kegyetlen és igazságtalan, hogy megtagadta volna tőlök az
értelemnek és erőnek azt a fokát, a mely őket yezetésre képesíti. Csupán az igaz, hogy a
nők
között
ritkább
a vezetésre
képes, mint a férfiak között. Nehezebb
tehát j6 nóigazgat6ra szert tenni, mint jó férfiigazgat6ra. De, hogy lehet, a tények
igazolják. Legelső
tanít6nőképző intézetünk szervezését ilyen <gyenge> nőre -bízták, I ez intézet az Ő kezei között
az ország legkivál6bb női tanintézetévé fejlődött I alig van ö s sze tar t b b, öntudatosabb
-és határozottabb
irányban működő
tanári-testttlete az országnak
a budapesti
VI. ker. áll.
is működnek jeles női igazgat6k, a
tanítónőképző-intézeténél.
A többi taníténdképzd-intézetekuél
kik vezetni akarnak és tudnak. De ha megengednőlc is azt, hogy a nó nem ira.zgat oly jól,
mint a férfi, még az esetben is előnyösebb a női igazgatás, mint .- czikkír6 úr által javasolt
kettős igazgatás. Az azonban kétségtelen, hogy j61 meg kell válogatni a nőtanít6kat,
aMLKJIHGFE
} r iket a tanít6nőképzők
élére állítanak
és pontosan _ megállapítand6
és megkfváneudö
azon
kvalifikáczi6, előképzettség, a mely valakit ezen állásra érdemesít. A mennyiben lesznek
az
>ügyhöz .szölök, kérjük, hogy a kérdésnek ezen . oldalát is figyelemre méltassák.
Szerk,
ő
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irányadónak a felvételnél. de az is igaz, hogy a leggyengébb
felvételj
vizsgát tevő is felvétetik. ha pártfogói
vannak, míg nem egy, egésaen
jő felvételi vizsgát tett folyamodó kimarad.
.
Mindezekből az tűnik ki, hogy a felvételi vizsgáknak az előirt menynyiségű, rendes tanfolyamokat végzett leányoknál semmi haszna; legalább többet nem, de még annyit sem tudunk meg általuk, mint a
mennyit megtudunk a bizonyítványból
és a mennyit sejtünk azon általános benyomásböl,
melyet a folyamodó reánk gyakorol. Ez okból a.
tanítónőképzőkben
is eltörlendő a felvételi vizsga, mert itt is oly felesleges és nélkülözhető rnint a férfitanítóképzőkben s ehelyett
elrendelendő, hogy a tanári kar rendes ülésben megvizsgálván' a folyamodók
okmányait, felvételük iránti indokolt javaslatát
sorrendes kimutatásba.
foglalja.. A felvétel napján megjelenvén 'a tanfelügyelő és a felvételért
fejlettségök és épségökröt
folyamodók személyesen, miután. kinézésök,
az orvosi bizonyítványok mellett közvetlenűl is meggyőződött
a tanári
testület, élén a tanfelügyelővel,
véglegesen megállapítja
a felvettek
névsorát .és esetleges segélyzését, indokolván a tanári- testület által beterjesztett javaslat sorrendjétől netalán történő eltérést. Mindkét kimutatás aztán felülvizsgálás és megerősítés végett a ministeriumhoz terjesztetnék fel.
Igy az. eljárás hasonJíthatatlanúl
egyszerűbb leend, a felvételek
pedig aligha nem szerencsésebbek az eddigieknél.
A törvény sem akadályozza ezen eljárást a felvételnél.
mert csak felső népiskolát végzett
leányok szigorú megvizsgálását rendeli, ilyen pedig alig folyamodik egykettő évenként.
A kérdés mindenesetre olyan, hogy az uj szervezet megállapításánál megérdemli a vele való foglalkozást.

III.jihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGF
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A gyakorlati tanítások
sokat tárgyalt ügye az ujabb miniszteri
rendelettel, mely szerint a gyakorlati tanításokon és az azokat követő bírálatokon a: szaktanárok is <lehetőleg> jelen lenni tartoznak, uj stádiumba
lépett, de ezzel. fájdalom, korántsern közelebb a végleges megoldáshoz.
Az idevágó' miniszteri rendelet ugyanis nemcsak nem írja elő a szaktanárok szerepét a gyakorlati
tanításokkal
szemben és az azokat követő
bírálatokon, hanem nem is említi; a - Tanítóképezdék
szervezete» pedig
e tekintetben mit sem ír elő a szaktanároknak.
hanem a gyakorlati tanítások vezetését teljesen az igazgatóra bizza, Igy állván a dolog, az illetö szaktanárok vagy csak passzive, puszta jelenlétökkel, fognak hasz-o
nálni az ügynek, a mely haszon aligha ér fel az idővel, melyet nem
egyszer a sok tantárgynál nagyon szűken kiszabott tanítási időből kell
majd elvonni, vagy pedig, ha cselekvőleg lépnek fel, akkor okvetetlen
belevágnak vagy a gyakorlőiskola
tanítója, vagy az igazgató, vagymindkettőnek eddig gyakorlatban
volt szerepkörébe,
Nagyon nehéz,

3'59".

majdnem
lehetetlen lesz a tanári-testületeknek
a szaktanárok
számára.
a gyakorlati
tanítások körűl a meglevő keretben
megfelelő
tevékeny~
ségi kört kijelöl ni. Az egyedűl lehetséges
mód talán az volna, hogy a
gyakorlóiskofai
tanító utmutatásai
szerint készűlt tanítási
terve a növendéknek
az igazgató, szaktanár
és gyakorlöiskolai
tanítóból
álló kisbizottságban
bíraltassék
felűl és állapíttassék
meg és hogyabirálat
főbb részeire, nemkülönben
a tanításra
kirnondandó
ítéletre
nézve is
Máskép a zavar, öszugyanily módon történjék előleges megállapodas.
szeütközés.
ellenmondás
és az ezekből folyó rendkívül
rossz hatás a
növendékekre
elkerülhetetlen.
Régi dolog az mar, hogy: a sok szakács,
és felette sok időt
elsózza az ételt? De ezen mód nagyon körülményes
rabló; azonkívűl figyele m be veendő azon igazság is, hogy: a 'hol sokan
felelősök, senki sem felelőssrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPON
j marad
tehát, .40 gy a gyakorlati
tanítás
vezetése az. igazgatónak
általános ellenőrző és irányítási jogának épségben tartása mellett teljes felelősséggel
egy emberre bizassék. Ezen ember ne~ lehet más, mint vagy a gyakorlóiskolai
tanító, vagy a szak-tanár. Amde a gyakorloiskolai
tanító vezetése ellen nem ok nélkül
két
tanítása nem az ő kezében
dolgot hoznak fel: I. hogy a módszertan
között . elkerülhetetlen
a növendékeket
lévén, az ~lmélet és gyakorlat
rendkívül zavaró ellenmondás;
2. hogy
a gyakorlóiskolai
tanító nem,
lévén a tanított tárgyaknak
tudományos
magaslatán,
hogyan is lehetne annyinak!?
sem az általa helybenhagyott
tanítási tervek nem
lesznek a.. lehető legjobbak,
sem a közlött
ismeretek
vagy tudományszempontjából
is elég szabatosan
meghatározottak.
.. Ezen utóbbi körülmény diktáihatta
a szőban lévő miniszteri rendeletet is. A gyakorlati tanítás vezetésének kérdése véglegesen és helyesen',
az illető szakok
tehát csak ugy lesz megoldva, ha az teljes felelősséggel
bízatik. kik a gyakorlóiskolai
tanitó által kiírott következőtanáraira
héti tanítási anyagelőirányzat
alapján
rendeznék
és vezetnék
a megszabott számú gyakorlati
tanításokat.
A gyakorlóiskola
tanítójának még'
mindig elég nehéz feladata leend egy 6 osztályból álló iskolát minden
tekintetben a minta színvonalán tartani, a növendékek
által a gyakorlatr.
tanítások alkalmával elkövetett
hibákat a gyakorloiskolai
tanítványok
ismerettárában
elboronálni,
a hospitáló
növendékeket
rendben
tartani,
azoknak magyarázatokat,
felvilágosításokat
adni
és talán jegyzeteiket
felűlvizsgálni.
Itt szükségesnek
tartom megjegyezni,
hogy a gyakorlóiskolai
tanítóknak eddigi szereplése a gyakorlóiskolai
tanítás körűl az igazgatók
beleegyezésével
vagy anélkül behozott gyakorlat,
által a tanártestületek
.de sem törvény, sem szervezeti szabalyon nem alapszik. A tanítóképzők
szervezete. a .gyakorlati
tanítások
körüli minden ténykedést
az igazgatóra ruház.
Tudom, hogy a szaktanárok
ezen javasolt
uj munkaköre ellen az
szokott felhozatni : 1. hogy ugyis 18-22 'órával van némelyik megterhelve ; 2. hogy ném mindenik mestere a gyakorlati tanításnak.
Az első bajon segíteni lehet uj és méltányosabb
munka-, illetőlegórafelosztással,
melynél a gyakorlati
tanítási órák is számíttatnának
j a
másodikon
már bajosabban lehetne segíteni, ha nem volna már is segltve.

"Ugyanis a második ellenvetés csak a régibb szaktanárok
egynémelyikére.
ki nem volt tanító,
vonatkozhatik
; de ezek részint
elhaltak,
részint
hosszú szolgálatuk
alatt szeréztek
már annyi ügyességet
és tapasztalatot a gyakorlati
tanítás körűl is, hogy szakjuk
alapos ismerete mellett
már kezdetben
is haszonnal, .később pedig teljes
szakavatottsággal
vezethessék
szakjuk gyakorlati
tanításait;
az. ujabbak
pedig
az elerní-,
polgári- és továbbképzőben
láttak, hallottak,
csináltak,
bíráltak és vezettek már annyi gyakorlati
tanítást,
még pedig a legmodernebb
elvek
szerintit, a mennyivel
szakjuk alapos és tudományos
ismerete nélkűl is
a legjobb gyakorloiskolai
tanítókkal
is vetekedhetnek.
Egyébiránt
a jónak megrontója
a jobb.
.
Győzzön az!jihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAÉ ,

Még nehány szó az igazgatótanácsl'ól.

Valamely
intézménynek
hasznos vagy káros voltát annak egyetlen
közegéről
tett tapasztalat
után megállapitani
:- legenyhébb
kifejezéssel
élve nagyon is elhamarkodott
itélet volna. Én is e hibába
esném,
ha most az állami tanítóás tanítónőképzők
fölé rendelt
igazgató-tanácsról általábansrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGF
I nyilvánitanék
véleményt,
mert megvallom,
hogy közvetlen tapasztalásból
ilyent csak egyet ismerek, s hogy
mégsem
hallgatok vele, ennek oka a «Tanítóképző,
április-májusi
fuzetében e tárgyban «Tanítóképzők
ügyeiczímen megjelent
felszólalás,
melyből
azt
látom, hogy annak tisztelt írója is egyoldalúlag
(csak a baloldaláról)
ismeri ez intézményt
s «legfölebb
azt engedi
meg,
hogy - van olyan
haszna is egyik-másik
helyen, a mit ő nem tud és így nem is említhetett meg.» Az általa vázolt torz igazgató-tanácsnak
mindenben éppen
tanítónóképzőellenkezője
az, a melyet én ismerek:
a győri
állami
intézeté. Tagjai az intézet tizenhét évi fennállása
óta egyforma
lelkes
buzgalommal
támogatták
az ügyet, melynek élén állottak
s annak
érdekében a hol szükséges
volt nem mulasztották
'el társadalmi
befolyásukat
érvényesíteni.
'
Pedig e hosszú idő közben több
személyváltozás
is fordult elő e
kis testületben.
Egyik
pannonhalmi
főapát,
majd herczegprimás
lett,
azonkívűl a halál itt is szedett magának áldozatot.
De az uralkodó szellern mindig ugyanaz maradt.
Volt alkalmam
elolvasni
valamennyi
gyűlés jegyzőkönyvét
s egy
sem hasonlitott
az, idézett
czikkben
említetthez.
A tanárok
tekintélyét
sem csorbították
soha ellenintézkedésekkel,
sőt ha osztályozás,
vagy
más tekintetben
a növendékek
ügyében
döntésre
került a dolog, mindig' méltányolták
a tanári-testület
véleményét.
Nem is beszélnek -felebbvalói leereszkedéssel
s a tanárokkal
sem a «kaszinóban ~. sem máshol,
pedig elég nagy urak (kath. czímz. pöspök,
ágo ev. püspök,
'főispán,
jogakadémiai
igazgató,
közöshadseregbeli
nyug. százados.) A mi végre
az anyagit
illeti, ott a legnagyobb'
nemesszívűséget
tanúsítják,
a rnenynyiben a kiérdemelt
napidíjakat
az utolsó krajczárig mindenkor
az inté.zet szegény sorsú, kiváló szorgalmú
növendékei nek adják. A folyó tan-

egy tanító és egy szegény hivatalnok
leánya
50- 55 frt segítséghez. Igy fölösleges bizonyítanom:

évben

jutottak
vajjon

ez uton
az állam

által

e czímen ideadott pénz jól vane fölhasználva.
Azonban nehogy
félremagyaráztassam
sietek kijelenteneczélja semmi egyéb, mint adatot
szolgáitatni
arra
hogy felszólalasom
nézve, hogy ilyen
igazgató-tanács
.is van és minden kétségnek előre,
is utját vágandó, neveztem meg a helyet is, a hol a Tam
sok esetleg
erre nézve meggyőződést
szerezhetnek maguknak.
Tehát az idézett közlemény írójának tapasztalatai
homlokegyenest
ellenkeznek az enyémek kel az igazgató-tanácsi
intézményt illetőleg s e
két oldalról felhozottakból
kitünik az, hogy mégsem egészen maga az
intézmény a hibás, hanem többé, vagy kevésbé üdvös hatása attól függ:
magyarázza
magának
és valósítja meg a feladatát
szabáki és miként
lyozó ministeri rendeletek
intentióját.
S éppen mert nincs a világon
olyan dolog, a mit c s a k egy
m ó don
lehet véghez vinni, kérdés,
hogyha' a képzök fölött való felügyelet erre rendelt tankerületi
főigazgatók kezébe volna letéve,
megjavulna-e
ez által teljesen
a helyzet,
vagy uj panaszok merűlnének föl, hogy egy ember szeszélyétöl függünk.
Ezzel azonban korántsem
akarom
azt allítani. miszerint az ügy
mi hogy mennyire
kívánatos,
reformálását
nem tartom szükségesnek,
azt semmi sem bizonyítja jobban,
mint az a sokféle felfogás, mely e
téren nyilvánul.
á

Győr,

1893. május

Id egen
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"nyelvek

a ta n ító k é p z ő -in té z e te k b e n .

A mult, tanterv-javaslatot
készítő közgyűlés nek egyik nehéz feladata volt az idegen nyelvek tanításáról szóló rész megállapítása. Nehéz,
mert a nérnet nyelv kulturális szüksége mellett az eddig elért, de a reáfordított sok idővel arányban
nem álló csekély, illetőleg
kétes
értékű
eredményről
is meggyőző
nyilatkozatokat
kellett
hallania. Másfelől
azonban nem. hagyhatta
figyelmen kívűl a nemzetiségi
helyeken
levő
tanítóképzők
czélját sem s így oly határozatot
hozott, mely az adott viszonyok közt a leghelyesebb
ugyan, de sem nem elég világos, sem nem
elég részletező s így könnyen megtörténhetik,
hogy az új tanterv készítésénél épen itt, a legalkalmasabb
résznél nem segítünk a mai túlterhelésen. Pedig e túlterhelés
a nemzetiségi
nyelvet tanító képzőintézetekben nem frázis, hanem szószerinti igazság a lélekölő s időt és kedvetrabló sok nye l v srqponmlkjihgfedcbaZYXWVUT
ség
miatt.
ha
Ezért egyik legszerencsésebb
pontja lenne az új tantervnek,
praktikus intézkedéseivei
megszüntetné
az eddigi soknyelvűséget
s az
idegen nyelvek
tanításánál
is agya
kor 1 a ti élet szükségeit
venné
irányadónak
s azt juttatná
érvényre. Mind a közgyűlési
felszólalások,
mind a tárgyhoz szólt tanítóképző tanárok egyhangú
véleménye,
hogy
a tantárgyak
nagy száma mellett itt-ott 3 nyelvet
tanítani
oly fölösleges munka, mely egyes különös esetek miatt sem szellemi, sem prak-tikus szempontból
tovább fönn nem tartható.
ű

Vegyük
csak komoly
megfontolás
alá, hogy a gyakorlati
és
tudományos
képzettségnek
továbbfejlesztése
érdekében
hány nyelvet
kell egy művelt tanítónak
ismernie? Azt hiszem,
a tanítói
állásnak
-mind szerénysége,
mind tisztessége
szerint teljesen
elég, ha a tanító
anyanyelvén
kívűl, melyen tudományos
műveltségét
szerezte, még egy
.hazai nyelvet jól-rosszúl beszél. Ha a magyar születésű tanító
magyar
népiskolinál
van alkalmazva,
önszorg alornmal fokozhatja anémetnyelvi,
esetleg irodalmi
ismereteit;
ha pedig valamelyik
nemzetiség
született
.fia az a tanító. hazafiúi s maga iránti kötelességének
is eleget
tehet,
ha a tanítóképzőben
a magyar
nyelvet elsajátítván,
azt folyékonyan
beszéli és saját anyanyelvében
is irodalmi ismeretekre
tehetett
sz ert. A
képzőbeli 4 évi tanfolyam
tauanyagául,
gondolom, nagyon elég mindkét részről ily eredmény
fölmutatása
s a ki ennél többet
akar,
t. i.
hogy még egy oly 3-ik, tót, oláh, szerb, horvát nyelvet is tanuljon, pl.
. a magyarajkú
növendék, mely addig még elemeit sem ismerte, ez oly
követelrnény,
mely minden ok és helyes pedagógiai
érzék nélkül.
ott
.akarja a látszólagos,
muló eredményt
megtalálni,
hol eddig a görög és
még a német nyelv tanításával
is hasztalan kerestük.
aztán részint a csekély idő, részint a megszokott gépies tanításmód
és eljárás mellett mit értünk el- akár a német, akár a többi idegen nyelv
tanításával ? Alig valamivel
többet a semminél. Még oly tanítóképzőkben .sem közelítették
meg a kitűzött czélt, hol csak a nérnet nyelvet
tanították
az osztályrendszer
szerint, hát a hol még ezenkívül
még egy
másik, nemzetiségi
nyelvet is tanítottak?
A magyar fiú- csupán tanítóképzői nyelvtudása
alapján ment-e
német vag-y oláh nyelvű
iskolába.
vagy a tót keresett-e
német vagy szerb iskolában
alkalmazást?
Bizo:,
nyára egy sem, hanem az idegen nyelv köteles
porát lerázva, m ent
idegen
vissza a maga megszokott
légkörébe;
mert a tanítóképzőbeli
nyelvoktatás
még nem adott senkinek kezébe kész megélhetési
eszközt
s ezután sem fog. leülönösen
azon esetben nem, ha mindenáron
és okve-tetlenűl az eddigi soknyelvűség
kínosan
nyikorgó
szekerét
tolja.
Az
illető okleveles tanító elmondhatja
ugyan,
hogy tanúit
4 évig ném et,
esetleg még oláh, tót vagy horvát
nyelvet,
de attól a sok szabály.
ezektől pedig idegenszet'űségük
s a sikertelenség
szülte ellenszenv miatt
különösen
a tót, oláh, szerb és horvát nyelvre
· megcsömörlött.
Azután
vonatkozólag
azt is nagyon jól tudta, hogy nemzetiségi
iskolánál nem
-fog alkalmazást
keresni és találni s így épen csak annyit tanult belőle,
mennyi az elégtelentől
megmenthette.
Kérdjük:
nem jobb lett volna,
-ha ily fényes
eredmény
helyett a tót,horvát;
oláh, szerb órákat
az
illető elsétálta
volna?
eldöntésenél
vegyük fig-yelembe a
Az idegen nyelvek kérdésének
tanítóképzői
növendék
szellemi és gyakorlati
szükségeit.
Mindenesetre
kívánatos arra képesíteni öt, hogy a tényleg rendelkezés alatt álló időben anyanyelvén
kívűl még egy oly nyelv elsajátítására
adassék neki.
helyes tanítási módszer mellett, alkalom,
mely idegen
nyelv vagy
a
-további
önképzés alapjáúl,
vagy a hazafias, polgári élet követelte kötelesszolgálhasson.·
Ilyen
ség-teljesítés
tekintetében
neki -alkalmas eszközül
.követelményűl
állíthatjuk fel a magyar növendékre nézve a német nyelv

t"okozatos elsajátítását,
a nemzetiségire
nézve pedig a hivatalos,
magyar
nyelv tudását.
- Ily szempontból
fogva fel a dolgot,
nem lehet semmi körülmény
'közt a siker koczkáztatása
nélkűl növendékeinket
továbbra
is arra kény-szeríteni, hogy akár rokonszenv
és legalább. az elemek
ismerete,
akár
eszmei
vagy praktikus
czél nélkül
anyanyelvükön
kívűl még, 2 idegen
nyelvet tanuljanak,
illetőleg ugyanannyival
vesződjenek.
Mert mi szükség
-van arra, hogya
dévai magyar növendék
németül és oláhul is, a csákis, tótul is tanuljon? A
tornyai
németűl is, horvátúl
is, a zniói németül
német nyelv elemeit, olvasás- és írásmódját
legalább ismeri előbbi iskolai
.éveiből,
de oláhúl,
tótúl soha
azelőtt beszélni nem hallván,
bizony
4
-éví kényszermunka
után sem haladhat
annyira, hogy annak
a nehány
szó nyi eredménynek
akár magyar vagy német életviszonyok
között valami
hasznát látná, akár azzal vállalkozni
merne oláh, horvát, tót vagy sz erb
'Ily elvű iskolában
állomást
elfoglalni.
Tehát az űj tanterv az idegen nyelvek tanításának
meghatározá.sánál legyen figyelemmel
a fennebb említett
körülményekre
s ne rójjon
a növendékekre
időt pazarló
munkát és szenvedést,
hanem
mondja
ki
V . a közgyűlésen
tette,
hogy
h a.z á nk .m á svilágosan,
mint RadóHGFEDCBA
aj k ú vid é ke ini evő
tan í t kép z ő kb e n, a hol
val ame
1y
nem zet i ség
nye 1 vei s föl van v é v e a tan ter v b e,jihgfedcbaZYXW
n e le g ye n
ó

tJ 1 ú n d e n n ö ' ve n d é kr e m é g a
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n ye lv kö te le ző ;

n é m ! ! is , te h á t a

h a za i

n r e lve n

kívű l

még

ké t
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Legyen
tehát az új tantervben
határozottan
kimon:dva,' hogy
a
magyar
növendékekre
csupán
csak a német nyelv, az oláh.
tót, hor-vát, nérnet és szerb nyelvűekre
nézve pedig anyanyelvükönkívűl
csupán
a magyar
nyelv kötelező;
minden más esetben a harmadik nyelv fakul-tative taníttassék,
Széljunk még arról is, vajjon saját anyanyelvük
eddigi tanítása
gyümölcsöző
volt-e az idegen ajkú növendékekre
nézve? Ő;;zintén mondhat juk: nem. De nem is lehetett, mert annak anémet, oláh, horvát vagy tót
fiúnak, kinek magyar
kollegái kedvéért
a tanítási órán 4 éven át sohasem volt szabad
saját
anyanyelvén
,másról
gondolkozni
és beszélni,
mint:
<A tanuló tanul. A leány köt. A kutya ugat. A fű zöld. J:.. kert
szép. A földmíves szánt. A tavasz. Az aratás. A szék és asztal.s , vagy
-Gönczy ABC-jét s Gáspár olvasó-könyveit
fordítgatnis
bizony borzasztó
helyzete
lehetett
s látva, hogy amúgy sem rnegy előre, még azon ke-vés nyelvtani
szabályt is unta megtanulni.
mely
esetleg
reá nézve
is
.hasznos lehetett
volna.
nyelvHa a magyar növendék
szellemi fejlődésére
a 4 é v alatti
tani órák csak úgy értékesek,
ha osztályonként
mindig beljebb hatolhat
-saját nyelvének szellemébe,
kincsébe,
terrnékeibe : miért fosztanó.k meg
ettől legalább
részben az idegen nemzetiségű
tanítványokat?
Hisz neki
-is azt az anyagot
kell az idegen ajkú iskolában tanítania anyanyelvéből.
mint a magyar tanítónak
a magyar népiskolában.
Aztán anémet,
tót ,
-oláh, szerb és horvát nyelvű
tanító, ki a tanítóképzőben
soha semmit

sem hallott saját nemzetének költészetéről,
irodalmaról.
íróiról s azok
legalább rövid, tárgyilagos méltatásáról, majd az életben pángermán,
dákoromán, vagy pánszláv tanítótársainak
izgató dícsöítéséböls a magyar'
írodalom gyalázatából tanulja azokat meg? Tovább ezt megengednünk
. nem szabad. Hanem öntsünk szellemet és komolyságot az idegen nyelvek tanításába. Vigyük többre 4 év alatt őket a nyelvelemeinél.
A
tanítás terjedjen .túl a hétköznapi nyelv szűk körén s vegye föl anyagáúl,
ha kivonatosan is, azon nyelv irodalmi történetér, ismertesse meg egyes.
kíválóbb műremekeit s leülönösen
sajátíttassa el az irodalmi nyelvet.
Nálunk ez iskolai év eleje óta pl. csoportonként tanulják növendékei nk
il Ill.
csoportba beosza német nyelvet saszaktanár
állítása szerintsrqponmlkjihgfedc
tott németajku növendékek ugyancsak törik magukat, hogy egy szebbleírást, értekezést, jellemrajzot. ódát vagy más válogatott stílű költeményt megérthesse nek startalmáról
méltóan számot adhassanak.
Hogyamultakért
nem a szaktanárokat, hanem a tanterv et kell.
okozni, az igen természetes, mert a. tanterv ültette össze s gyötörte
egyenlő tananyaggal az illető nyelvből jóformán semmit sem' tudó s
az azon nyelvet teljesen beszélő német, oláh, tót vagy horvát tanulótársakat. Ugyanezért az ' ú j tan ter v idevonatkozó részét úgy lenne
leghelyesebb összeállítani, hogy:HGFEDCBA
k ú növendékek minden tanítóképzőben csak a.
a ) a mag y a raj
-német nyelv tanulására köteleztessenek s ezt se osztályonként, hanem,
kez d ő kés hal adó kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
c s o p o r tja szerint tanulják.
A csoport-tanításnak még azon előnye is meglenne, hogyanem·
zetiségi növendékek hiányozván, kevesebb számú növendék lenne egyegy csoportban s így sokkal többet lehetne foglalkozni minden egyes.
tanulóval . olyformán, mint azt Szarvas Gáborné e folyóirat mult számának 262. lapján kifejtette.
b ) Az ide gen
nem z e ti ség ű e k (németek, tótok, oláhok,
szerbek éshorvátok) a magyar nyelv és irodalom mellett osz tál Y ok, ..
vagy esetleg megfelel 6 c s o por tos í tás szerint fokozatosan haladjanak anyanyelvük szókincsében,
szabályaiban,
irodalmi nyelvében, műremekei és irod, történelmének eLajátításában megismerésében. Ezt
azonban nem oly terjedelemben értem, mint a magyar nyelvnél és irodalomnál tanítjuk, hanem czélszerű és öntudatos beosztás alapján oly
mennyiségben, mely a magasabb fokú tudásnak' s későbbi önképzésnek
biztos alapjáúl szolgálhasson.
c ) A har ma d i k nye 1v csak fakultative
taníttassék azoknak,
kik előző ismeretüket és szerzett beszélőképességüket továbbfejleszteni
óhajtják.
Fölszőlalásomat,
mely.elfogulatlan és igaz tapasztalatokon nyugszík.,
szíves figyelembevétel czéljából ajánlom
a tanterv készítő albizottság;
érdeklődő figyelmébe.
Csáktornya, 1893. május r a-én,
F e lm é r i A/b e r t.
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Azon állás, melyet az ember a nagy természettel
szemben eleintén
elfoglalt, bizonyára nagyon különbözik attól, melyet a költők és bölcselők egykor álmodtak. A kedves képekben, miken fantaziájuk elmerengett, nem volt semmi igaz. Az idilli állapotok,
melyekben a még ifjú
emberiséget elképzelték,
soha és seholsem léteztek. Nem az arany, hanem
a kőkorszakkal
kezdődött
az ember története
mindenütt.
A jólelkű
pásztorok
helyett, kik áldott égöv alatt, dús tájakon, ártatlanul
éltek
nyájaik jövedelméből
és erkölcsösségben
élvezték a legtisztább
boldogságot, a valóság bárdolatlan hordákat mutat fel, éhséggel, vadállatokkal,
az időjárás viszontagságaival
küzdve, eszméletlen tudatlanságba
és kaján
önösségbe
sülyedve, ahol
az asszony rabságban,
az aggkor eltaszítva
van, semberevést
parancsol a szükség, szentesít a babonás szokás.
Ilyen emberek állapotába
ép oly kevéssé képzelhetjük bele magunkat, mint a gyermekébe;
de nem tekinthetünk
el azon nemzedékeksrqponmlk
vívmányaitól, a melyeknek vállain állunk s a melyeknek
munkafelhalmazása képezi reánk nézve a tudományok
mai vívmányainak
kincsesbányáját.
Az oksági ösztön; a «miért s kérdezgetése, mely a gyermek ajkáról,
a fejledező emberi értelem édes kezessége gyanánt hangzik el, az alacsony
művelődési fokon álló embernél oly alakban talál kielégítést, mely alig
érdemli meg az oksági ösztön elnevezését.
Az emberiség ezen korában még nincs tudomány, gyermekkora
ez
nemünknek
s mint ilyen sokban hasonlít
az egyes ember gyermekkorához. Valamint emez kiválóan a nem tudatos következtetések
kora,
úgy bizonyára a nem tudatos következtetések,
támogatva
a kisérlettől, ,
vezették
az emberiséget
az első eszközök, a legegyszerűbb
gépek felfedezésére.
Igy keletkezett
az emeltyű, henger, ék, buzogány, parittya,
fuvócső, evező, vítorla, kormányrúd,
horog;
így végre a tűz használata,
mely a beszéddel
egyűtt
a legbiztosabban
választja el az embert az
állattól,
sőt még anatomiai tekintetben
is, mondhatni
kormos tüdővel
jelzi őt.
E kerszakban
a mi kedvező. vagy kedvezőtlen,
akaratától
nem
függő, vagy azzal ellenkező, mint kényszerítő
természeti erő szembemélyen gyökerező
vonás alapján,
szállott vele; abban egy .nernünkben
csaknem önmagához
hasonló, rendszerint érzékei előtt elburkolt lények
műveit kezdte látni, kiket szabadoknak
képzelt az őt magát korlátozó.
és ellenséges
akadályoktól;
de különben az övéihez hasonló barátságos
törekvésekkel,
szeretettel
és gyűlölettel,
háladatosságés bosszúállással
ruházott
fel; a nyilvánvaló
természeti
erőt személyesiteni
iparkodott
azon reményben,
hogy az ismeretlen
félelmes hatalmakat
maga iránt
kedvezően
hangolja. E magyarázat
annál valószÍnűbbnek
látszik, mert
észrevétlenül
még. ma is
ugyanezen
felfogás, jóllehet
tisztább
alakban,
Magyar Tanítóképző.
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áthatja természettudományi
elméleteinket.
Mert félreismerhetlenül
ez az
eredete az erő fogalmának, mely a tudományban
annyi kárt okozott és
daczára minden fáradozásnak,
újra meg újra becsúszik. A fel nem világosodott, tudományokkal
nem foglalkozó fő még most is egész kornolyan azon hiszemben van, hogy ilyen személyesítés által érthetővé lehet
tenni a testeknek az üres téren át való mozgását. Valjon miben különbözik azon akarat. mely legújabb
természetbölcselőink
szerint az atomokat egymáshoz ű'li, az ókornak a: planétákat
megle'lkesítő isteneitől?
Thomas
Buckle a Civilisatio Története
czimű művében először a
görögöket jelöli meg azon nép gyanánt., melynél , a nagy
természet
törvényeivel
szemben
már nem csup an a phantasia uralkodott
egyoldalúan és féktelenül, hanem mellette, fölötte uralkodva és azt vezetve,
kölesönöztek
is eredetileg a görögök
a vizsgálódó elme is. Bármennyit
az egyptomi papoktól, ő náluk merül fel történelmileg
először: a tudományos felfogáshoz közeledő természet szemlélete.
Ez a jóniai physiologusok
tanaival kezdődik és harmadfél század
folyamán Epikurnál oly magasra hág. hogy az ő tanában az erő megmaradásának
törvénye, melyen
a mai mennyiségtani
physica
büszke
,épűlete alapul, már csirájában felismerhető.
Ha megfontoljuk
azon ismereteket,
mikkel a természettan körében
már Thales és Pythagoras
is bírtak, úgy látszik, hogy az oksági ösztön
már eléggé ki volt fejlődve korukban arra, hogy természettani
ismereteikben
kizökkenés
nélkül tovább haladjanak.
De miként a következmények mutatták,
ez máskép volt. A 'látszólag sokat igérö kezdeményezésekben nem volt meg a továbbképző
erő. Azon évezred folyamában,
mely Thalest és Pythagorast
a nyugatrómai
birodalom
pusztulásától
elválasztja, egyes szellemek rendkivűli magasságra
emelkednek,
Aristoteles és Archimedes
kétségkivül az emberiség legnagyobb
oktatói közé
sorolandók,
de hogy mily lassú volt a régieknél a természet megismerésében való haladás,
eléggé mutatja
azon jelenség, hogy négyszáz
évvel Aristoteles
után lehetséges volt egy oly kritika nélkűli író, mint
Plinius.
.
Az emberi szellem fejlődésének történetében
kevés bámulatosabb
jelenség
fordul
elő: ugyanazon
népek, melyeknek
költői- és képzőművészeti alkotásai még ma is elragadnak
bennünket, melyek a metaphysicában, történelemben
és jogtudományban
formára és tartalomra nézve
minden időkre mintaszerűt
teremtettek,
melyek az ékesszólásban.
haditudományban,
közigazgatás- és jogszolgáltatásban
még mindig oktatóink,
azok a természet megismerésében
sohasem jutottak túl a játszi hiszékenység és naiv hypothesisgyártás
gyermekes álláspontján.
Szellemük,s
mely
érzélefölötti
eszrnélkedésre
ikarusi szárnyakat
szeretett
lebbentgetni, hiján volt a türelmes meggondoltság nak, hogy egyes, szigorú an
körülírt tényekből
általános igazságokhoz emelkedjék fel az inductiőnak
nehéz, de egyedűl biztos örvényén,
hogy a látszólág esetlegestől
a
törvényszerűhöz
jusson fokozatos módszerességgeL
Líttrow
.A régieknek a természettudományokban
való elmaradottságáröl»
értekezvén, igen tanúlságosan
mutatja ki, hogy a régiek természettani
észleleteket nem tettek. Hogya
látást tanulni kell, asrqponmlkjihg
phy-
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siologia . tanítja, ,de azért a . természettanban
járatlan nem sejti, hogy
'folyton kettős képeket látunk, de azokat elhanyagoljuk
Az utóképeket, •
az elalvás előtti phantasmákat
'csak kevesen veszik észr,e.<;::sak 200
-évvel ,ezelőtt fedezte fel Mariotte, hogy mindenik' szeműnkben
egy vak
folt van, melyet a 'környező
alap színével vonunk be, a mennyiben
az
-ott levő hézagnak
a látás
mezejében
a legvafószínűbb
jelentőségetsrqponm
adjuk.

.

Teljesen idegenek voltak a régiek a kísérlettevés
mestersége iránt,
a melyben a tetszéstől
függő feltételek melletti tervszerű észlelet .dűsan
<csapongó phantasiával
és meggondolt
kritikával, tisztán modern szellemi
működéssé
fűződik
össze, mely nem csupán bizónyosságot
teremt a
tapasztalati
tudományokban,
hanem új tüneményeket
is hoz létre.
Már Thales ismerte a borostyánkő
tulajdonságát,
s a heraklesi kő
ereje, mint játékszer nagyon ismeretes volt a régiek előtt, de ők sohaelső észrevételén, melyekből az újabb
sem jutottak
túl ezen hatások
népek szelleme a tényeknek
es gondolatoknak
egész világát fejtette ki.

*

*
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A középkor
éjszakája
ráborult a középtengernek
egykor minden
nagy ésszép
fényében
ragyogó
partjaira"
s a természet erőinek a
<régieknél különben is szegényes haladását egészen és hosszú időre megakasztotta. Ha felnyit juk az újabb természettudomány
történetér, szamos
Iaboratoriumaiba
s a csillagjósok
tornyaiba vezet"
fonál az, alchimísták
'hol arabs műveltséggel
találkozunk,
mint új kulturelernmel. Innen-azonban még nagy út volt, hátra az igazság templomának
csak küszöbéig
lS. Ha visszatekintünk
azon majdnem
végtelenségnek
látszó mezőre,
mely a természettudományok
újabb művelése és a homályos hajdan
között elnyúlik, majdnem megfoghatlannak
látszik előttünk, hogy egykor
a legmélyebb
gondolkozás
kellett ahhoz, hogy felfedezzék az anyagnak
tehetetlenségét,
vagy a mozgás első törvényét,
mely szerint valamely
test mozgása külső ok .nélkül meg nem változik.
Még Galilei azt hitte, hogy egy test, p. a víz, körben mozoghat
a:' nélkül, hogy valami külső ok ehez a pályához' kötné, Kepler pedig
a mozgás törvényeit
illetőleg épen Pythagorási
alapon állott. S így, ha,
meggondoljuk,
hogy az emberiség
itt 2 évezred óta nem mozdult ki
helyéből, annál inkább csodálkozhatunk
a most következő fejlődés gyor-'
sasága
felett. Mihelyt a" emberi szellem az ir.ductiv, természetbúvárlat
földjére
lépett,
azonnal
diadalmasan
futott be egy pályát, mely őt 'a:
neki rendelt legnagyobb
magaslatra
emelte, mert csak 50 év választja
el Galileit, a Newton-féle principiumok
megjelenésétől,
s az erő- megmaradásának
Leibnitz által r686-ban való formulázásától.
Ekként állott
be a physicai és chemiai fölfedezések gyors egymásutártjában
azon, kor,
.
,
melynek áldásaiban
ma élünk.
Egészen más világtörténetet
látunk itt, mint az, "mely rendesen.
e nevet viseli, s ép azért azt, tekinthetjük
az emberi nem ~valódi töttéJ,J
netének, .mely. az embernek a sötét sejtelmek korából
való fokozatos
kiernelkedését, .a nagy természet 'fölött mindinkább
gxatapodó
uralmát ,QPONM
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a babona békóiból való kiszabadulását, s azon czélokhoz való folytonos
közeledését mutatja meg nekünk, a melyek az embert emberré tesaik,
Archírnedes
folyton egy anyagi pontot kivánt, honnan a földet
. megmozdíthassa, ha mi ezen álláspontra helyezkedünk,
parányinak tűnik;
fel az emberi nem, de nagyszerűek a természettel szemben véghez vitt
műveletei és vonzó a 'szellemi hódító hadjáratok történelme.
Miként ezen történelemnek más emléklapjai vannak, mint a polgári>
történelemnek, aként mások a fejedelmei és hősei is:
Galilei a 16. század végén a pisai egyetemen volt a természettan
tanára, s ott fedezte fel a szabadon eső testek törvényét.
Atwod, a cambridgei egyetemen volt tanár, esőgépét 1774-ben szerkésztette. Sir Isak Newton 172o-ban ugyancsak a. cambridgei szilfák alatt
elmélkedve fejtette meg azon nagy problemát, hogy minden test vonzza.
a másikat.
Kepler 1620-ban kombinálta a bolygók kerűlék alakú mozgását;
melyeknek gyúpontjában van a nap.
Cavendisch bizonyította be, hogy a testek azon általános tulajdonsága, mely szerint egymást vonzzák. tartja meg az égi testeket pályáikon és idézi elő a testek esését a földön.
A testek szerkezetét illetőleg nagyon eltérők voltak a természetbúvárok nézetei, Pythagoras 570. Kr. e. vízből és porból alkotta a
világot.
.
Platon és Aristoteles tanítványa Heracleides volt az első, ki a mai
természettannak sarkkövét letette, midőn azt állítá, hogy minden csak
mozgás, minden természeti tűnemény
csak változás, átalakulás.
Demokritos 400. Kr. e. alapítá meg az anyag-szerkezet mai elmé •.
letét, kimondván, hogy az anyag legkisebb részecsel az atomok, parányok.
A physicai nyugvástan, statica alapját Archimedes veté meg, míg a
mozgástan Galilei búvárlatain alapszik.
Archimedes, midőn a természettan azon alaptörvényére jutott,
mely a testek fajsúlyát megállapítja, mely a tengeri- és léghajózásnak
jótéteményeit az emberiségnek hozzáférhetővé tette, Hier.ó Siracusae királyátólazon
megbízatást nyerte, hogy az általa készíttetett arany korona finom tartaimát puhatolja ki; a róla nevezett elvre fürdés közbeh
jött rá, feltalálta a fajsúlyt.
A légnyugvástanban Toricelli 1644-ben jött azon felfedezésre, hogy
a levegö súlyánál fogva nyomást gyakorol a földön levő testre. 1 L
levegő = 1'3 gr. A függélyes légoszlop súlya 760 millim. higany, vagyHGFEDC
3 2 1 vízoszlop súlyával egyenlő.
Az első Barometer vagy légsúlymérő Toricelli találmánya.
A légszivattyút Guericke Ottó találta fel 1650.ben, a' sűrítő légszivattyú Boyle találmánya; az előbbi, megfordított szelepekkel.
A gőznek oly nagy horderejű és korszakot alkotó felhasználása
tekintetében: legelőször a franczia Papin jött 169o-ben azon gondolatra,
hogy a gőz nyomásával dugattyút mozgasson és azzal gépet hajtson.
Utánna az angol Newcomen 1705-ben vízszivattyú hajtására szerkesztett
egy olyan gépet, melyben a dugattyút az alája bocsátott gőz emelte
az így megkisebbedett
fel s akkor ezt a gőzt hideg vízzel Iehűtvén,

nyomással szemben a külső légnyomás hajtotta le a dugattyút. E czélból a henger felűl nyitva volt. Watt James a 18. száz ad végén azon
változást tette N ewcomen gépén, hogy felűl is befedte a hengert s a
-dugattyút
mindakét irányban gözzel nyomatta. Ezzel fel .volt találva a
mai gőzgép, melyet azóta még sokban tökéletesítettek. Hajók hajtására
.Fulton 18°7- ben alkalmazta először sikerrel a gözgépet. Hajóknál a gép
vagy a két oldalon levő lapátos kerekeket, vagy pedig a hajó bordája
alatt elhelyezett csavart forgatja. Míndkét esetben a víznek így feléb-resztett ellenhatása viszi előbbre a hajót. Az első . lokomotív 1814-ben.
-Stephenson György találmánya.
A hangtan körében visszamehetünk a legrégibb időkig, mert emberemlékezet óta használtak és ismerték már a hangok bizonyos szabályszerű összeköttetéseinek hatását az emberi kedélyre. Az első, ki a zene
-elrnéletét physikai kutatásokkal gyarapította, Pythagoras volt, ő mon-dotta ki, hogya
hang a testek rezgése által keletkezik és hogy a rezgés a levegőt bizonyos mozgásba hozza, mely fülünkhöz érve, ott a
hang érzetét kelti. E rezgést, valamint a levegő mozgásának minőségét
-csak az ujabb időben ismerték fel kellő határozottsággal,
mert csak a
18. század óta tudjuk. hogy a test egészben rezeg és a hang a levegő
hullámzása útján jut fülünkhöz. Fülünk dobhártyájának mozgása, ha elég
-gyorsan megy végbe, de bizonyos határt túl nem halad, a halló szervek által az agyba vezetve, mint hang jön tudomásunkra.
r Sz a-ben
.számíttatott ki, hogy a hang sebességesrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPON
160 levegőben másodperczenként 340'8 méter, a vízben ,pedig, mint jobb vezető közegben ugyancsak másodperczenként
1435 méter.
Bacon mondotta ki, hogy a hang olyan törvények szerint verődik
vissza, mint a fény, e kérdést Newton hozta tisztába a hullámzó mozgás
elméletének me zalapírása által. Ha valamely hang úgy veretik vissza,
hogy az eredetitől külön hallatszik, viszhang áll elő, többszörös a viszhang akkor. ha a hang több, különhöző távolságban levő tárgytól veTődik vissza. A szócső feltalálója Morland 167o-ben.
A zene és zörej közötti különbség abban áll, hogy a zörej szabilytalanúl egymásután következő lökésekből ered, mig a zenei hang
simán, egyenletesen folyik, midőn egyenlő hanghullámok, egyenlő időközökben érik halló szerveinket. A zenei hangok, különböznek erősségben, mélységben vagy magasságban és jellegben.
A legmélyebb hang egymásodperczben
16 rezgést végez, mig a
legmagasabb zenei hang rezgéseinek száma 1 másodperczben 34000.
A hangvillákjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
A hangja egy másodperczben 440 rezgést végez.
Minél mélyebb a hang, annál hosszabb a hulláma. a férfi beszédje
által előidézett hanghullámok 3-4 méter hosszúak, a női beszéd hang'
hulláma l' 5 méter hosszú.
Minden 1 ugányos test bizonyos hanggal bír, s igy rezgés nek indúl
mindannyiszor, mídőn közelébeu a neki megfelelő hangot megszélaltatjuk, innen magyarázható, hogy némely dörgés alkalmával az ablaktábla
is vele hangzik.'
'
A villamosság első kutatásai szintén visszanyúlnak a legrégibb 9Skorba, mígnem a hatalmas vívmányok már eg észen-az újkor eredményei.

+

Theophrastus. a rómaiaknal Plinius emlitik a borostyánkőnek azon tulajdonságát,
hugy dörzsölés után könnyebb testeket magához vonz. Gilbert r őoo-ban fedezte fel, hogy üveg és pecsétviasz is,
ha selyemmel vagi gyapottal
dörzsöltetnek,
szintén vonzó képességgel
bírnak.
Dufay 1730-ban villanyozta először az emberi testet, ő állapította,
meg először az üveg és gyanta
villamosságát,
mit Franklin
Philadelphiában 'I750-bensrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
és - villanyosságnak
nevezett.jihgfedcbaZYXWVUTSRQPONM
A művelt világ századunkat
a gőz és vasútak századának nevezte •.
mert csakugyan e fontos találmány, mely megszűntette a nagy emberi társadalom tagjainak elszigeteltségét,
tér- és idő tekintetében
kiszámíthatlanúl
közelebb hozta egymáshoz az' emberiséget,
hadászati és űzleti tekintetben megmérhetlen
előnyöket vívott ki, uralta egész a legutóbbi évtizedig
a 19. századnak természettani
búvárlatait,
mignem Edison Alva Tamás,
századunk e nagy feltalálójának
figyelme a villamosság
felé irányult sa tudományos
világot úgy, mint az összemberiséget
oly feltalálásokkal
gazdagítá, mikről a legmerészebb
képzelet is csak a jövő század kuta.tóit bátorkodott
eredménynyel
kecsegtetni:
a telefon, a villamos világítás, mely az éjet is nappallá varázsolja, a photofon, mely a napsugárt
igázza le és használja a hang továbbvitelére,
a phonograph, mely a zeneés beszéd hangjait őrzi meg az utókor
számára, a mykrofon
mind az.
ő találmányai
s arról győznek meg bennünket, hogya
nagy természetben még számtalan, napjainkig fel nem fedezett erő pihen rejtekhelyén,
s csak a gondos kutatót várja, hogy felfedeztetvén,
áldásaival a terrné .•.
szet koronáját,
az embert boldogítsa.
D r . H a la s y K á lm á n . . MLKJIH
A görögöknél
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A vallásés közoktatási
miniszteri um által kiadott
Hivatalos.Közlöny
junius
I-i száma
közli a kultuszrnínisztérium
ügykörébetartozó állami tisztviselők rangfokozatát
és a közoktatási
miniszter. azon;
rendeletér,
a melyben
kinyilatkoztatja,
hogyafelszólalásoknak
h a rmin c z nap o n bel ő 1 helyt ad és a sérelmeket,
a mennyiben azok
jogosak és méltányosak,
orvosolni fogja. Hálás elismerés illeti a miniszter urat ezen rendelkezéseért,
a mely megfelel az öliberalis
és igazságszerető nemes gondolkozásának
és hisszük, hogy üdvös eredménye
is
lesz ennek. A beosztás sok rectificatiora
szorul és elősegíti a kölcsönös
megértést,
utját vágja az elégedetlenségeknek,
ha az érdekelt felek kérelmeiket, panaszaikat nyiltan, őszintén elmondhatják.
Teljes bizodalommal vagyunk mi is a miniszter
úr iránt, s nem vonakodunk
ezen
helyen is nehány főbenjáró s az egész állami tanítóképző intézeti tanári)
testületet
érdeklő sérelmet felemlíteni s azoknak elhárítását
az igazság,
a törvényes jog, az ügy érdekében sürgősen kérni.
,
és 'rendes tanáTör v ény
sze r int a képzőintézeti igazgatókat.
rokat a középiskolaiakkal
egyenlő rang és fizetés illeti meg. A rang-
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sorozat a törvény ezen követelményét
csak -részben, a fővárosi tanárokra
n~zve alkalmazza szigorúan, a vidékieknél már lényeges eltérések mutatkoznak rangban
és fizetésben;
ugyanis:
_
I. míg az -összes vidéki középiskolai
igazgatók
1600 frt törzsfizetéssel a VIlI. fizetési osztály középső fokozatába
soroztattak,
-addig
a
vidéki tanítóképző-intézeti
igazgatók
1400 frt törzsfizetéssel
ugyanezen
osztály legalsó fokozatába
soroztattak.
_
2. Míg a 354 vidéki középiskolai
rendes tanár közűl 18-at, tehát
SO/o-ot, 1400 frt törzsfizetéssel
a VIlI. osztály alsó fokozatába,
167-et,
vagyis 470/ o-ot, 1300 frt törzsfizetéssel a IX. osztály legfelső fokozatába
és csak 179· et helyeztek az 1200 frt törzsfizetésű
középső fokozatba,
addig az összes vidéki tanítóképző- intézeti tanárokat (szám szerint 65-öt)
1200 frt törzsfizetéssel
a IX. fizetési osztály középső fokozatába sorozták.
A törvény, a miniszter úr kijelentései,
a képviselőház
határozatai
szerint ez így nem maradhat, _ külömben
visszaesünk abba a régi rnéltatlan, a tanítóképző-intézetek
tanáraira megalázó állapotba, hogy fizetésük a középiskolai tanárokénál
200-300
frttal kevesebb,
'
3. Sérelrnes a beosztásban
az is, hogy az os sze s segédtanárokat,
tehát azokat is, a kik -10-,-20 éve szolgálnak,
ellátási
illetményüket
törzsfizetésülebe
számítván, 800 frt törzsfizetéssel
a' X. fiz. osztály legalsó fokozataba sorozták. Számtalan' okból nagyon méltányos volna az.
hogy legalább is a három év óta szolgáló
segédtanárokat
a második
.és első fokozatba (900, 1000 frt törzsfizetéssel)
sorozzák be.
4. Méltánytalan
az is, hogy a segédtanítónők
törzsfizetésébe
nem
számítják be az eltartási díjat, mint a segédtanárokéba
s így e kétféle
egyenlő kvalifikácziójú és hatáskörű tanerők fizetésében nagy eltérés van, .
5. Mélyen elkeserítő és szégyenletes dolog az, hogy 61 tanítóképző
tanár és tanítónő (a gyakorlőiskolaí
tanítók,
a zene-, rajz- és tornatanárok, a segédtanítónők)
vannak
a XI. fizetési osztályba
sorozva
500-700
frt törzsfizetéssel
s hogy még jobban indokol~nak lássék ez a
őket «tanítóks-nak.
Ez az 1868. népoktatási törvény
beosztás, rlnevezik
által is használt elnevezés helytelen, mert sok van a XI. osztályba: sorozattak között olyan, kiknek kvalifikacziója és munkaköre is megegyezik
a magasabb
osztályokba
sorozott e tanárok a-éval, Miért e megkülönböztetés? Mi szívesen vennők valamennyien
a tanítói czímet, büszkén viselnők' azt, deazt
kérjük, hogy ne bontsák közöttünk
az egyetértést még
a czímekben
való megkülönböztetés
által is.
Soha sem tüntek még fel oly szembeötlőleg
a tanítóképző tanárok
kétségbeejtő
előlépési viszonyai, mint e rangsorozatból.
A 102 fővárosi
a
és vidéki rendes tanárral
szemben
84 alacsonyabb
fizetésű várakozik
rendes tanárrá előléptetésre.
De hányan érhetik el azt? Csak néhányan
10-15 esztendei szolgálat után, a legtöbben
pedig sohasem I Ezeknek
szolgálati
viszonyoknak
káros következményei
már most is
a szomorú
sok helyen érezhetők s a tanárok tapasztalt ügyszeretetére
és erős moralis öntudatára
van szükség, hogy működési
kedvük
épen maradjon.jihgfed
A ta n ító ké p ző -z'n té ze #
h e tik to vá b b .

El kell törülni

ta n á n '

az 500-700

te s tü le te k r e o r g a n is a tió ja

frtos

állásokat,

és

má r

helyettük

n e m ké s G

rendes

tanári állásokat szervezni l Az a nehány ezer forint, a mibe ez bel~
"kerülne, nem jöhet számításba azon fontos érdekek mellett, a melyek
a tanítóképző
tanári testületek működéséhez fűződnek.
6. Sok sérelemnek szülő oka a törvény azon intézkedésének betű
szerinti értelmezése, hogy a rangfokozat megállapítása mjndig az utolsó
kínevezés keltétől függ. Különösen a tanítóképző intézeteknél kerültek
érdemesek
ez által régi és érdemes szolgák az ujabbak és kevésbbé
mögé. A törvény betűje engedhetne néha a méltányossági szempontoknak.
Bízzunk fenkölt lelkű vezérünk igazságszeretetében, hogy az emlí1 MLKJIHGFEDCBA
tett sérelmek orvosoitatni fognaksrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A

r e n d e le t.

Kiadatott az 1893. évi 1288. eIu. sz. a.

Az állami tisztviselők, altisztek

és szolgák

illetményelnek

szabá-

lyozásáról szóló 189'.3. évi IV. törv. ez. 4. és 17. §-ai értelmében megállapítottam

a vezetés em alatt álló vallas- és közoktatásügyi

terium egy és ugyanazon
viselőinek, -

valamint

fizetési osztályába

az ezen miniszterium

kültisztviselőknek rangsorát
Minthogy
egybekötött

minden állami tisztvisel?oek

fizetésiosztályba,n

e

tiszt-

alá tartozó

igénye van az állásával

szükségesnek tartom

Hivatalos Közlöny»

lenendő, s az ezt követő legközelebbi
hogy e miniszterium alkalmazottjaí

fizetések köz~ azzal a

a vele egy létszámba tartozó tiszt-

viselők között rangsora szerint megilleti,
sort az általam kiadott

hatósága

rendszeresítendő
,

-

minisz-

központi

az egyes összesített látszámokban.

fokozattal járó fizetésre, a melyőt

.

e rang-

f. évi junius r-éu megje-

számában

oly

czélból közölni,

közül mindenki arról tudomást sze-

rezhessen és esetleges jogosult felszólalásait előtt -még

sorozott

a rangsor véglegesítése

figyelembe vétethessem.

E felszólalások a rangsor közlése

után 3 O

il

a pon

bel ü 1 min-

denkinek közvetlen illetékes hatósága útján hozzám intézendők.
Miről az -egyetem tanácsát, az igaagatóságot, az elnökséget. a főigazgatóság ot, a tanfelügyelőséget
Budapesten,

további intézkedés végett értesítem.

1893. évi május hó 27-én.
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Szabó Lajos
Dezső Lajos
Lál&rné Kaszlner Janka
Lenhardt Károly
Kerner Péter
Marikovszky
Menyhért
Manyák Alajos
Dr. Bartsch Samu '
Arányi Antal
Szováthy Lajos
Hetyey Gábor
Zajzón Dénes
Mátray Gyula
Ghyczy József
Hetényi Kálmán
Hoffmann Amália
Borbély Sámuel
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Rucsinszky Lajos
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NÉPOKTÁTAS.
A nép iskolaiMLKJIHGFEDCBA
tö r v é n y e k r e v iz ió ja .

3)

Érzem, hogy nehéz olyan tárgyhoz hozzá szólni, mely annyiszor"
alakban, hivatottak és nem hivatottak részéről, volt
nyilvános diskuszio tárgya; gyengeségem érzete még inkább előtérbe
lép, ha meggondolom,h~ogy a tárgy, a melyhez szólni kivánok, magáés oly sokféle

3) E czikk. még a tanít6k fizetésének rendezéséről
sz6l6 törvényjavaslat
tárgyalása.
előtt, iratott;
ezért nincs ugyan benne hivatkozás a törvényjavaslat
tárgyalása alkalmával
a.
parlamentben
erre
nézve
kifejlődött
fontos diskusszi6ra;
de, mível a népoktatási
törképezheti
irodalmi
eszmecserének,
a.
vény mínden fontosabb, fejezetéhez .hozzaszöl, alapját
mire nagy szükség va.n most, mikor a kultuszminiszter
úr kitűzte a. népoktatási
törvények
reviziójának zászl6ját s így újabb népoktatási
törvény kapuja. előtt állunk.
Szerks

,

,

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXW

mínden ágát
kisebb-nagyobb
mértékben
érinti. Má~
nos és közéletünk
oldalról tagadhatatlan,
hogy azon érdeklődés,
mely már eddig is oly
késztetett,
eléggé
sokakat véleményeiknek
az ügy fölötti nyilvánítására
tanúskodik
annak fontosságáról.
Nem saját erőimben
való túibizakodás
tehát az, mely engern is tollat ragadni késztet, hanem azon kötelességérzet, mely azt mondja, hogy ily fontos
ügy
megoldása
csak
akkor
sikerülhet,
ha ahhoz minden tényező tehetségéhez
képest
hozzájárúl.
Ily sokoldalú
és széles körű lévén a kérdéses tárgy, nagy-on természetes, hogy senki sem igényelheti
magának,
hogy
annak
minden
apró részletér illetőleg csalhatatlan
megoldási
módozatot
ajánlhat vagy
ie
állíthat fel. A fő dolog az, hogy a létesítendö
törvény
a 1 ap elv éjihgfedc
nézve jöjjünk tisztába;
ha ezekre nézve megállapodtunk,
a részletkérdések megoldása
a különböző
ille ékes tényezők
hozzájárulásával
nem
fog különös
nehézséget
okozni.
Mindenekelőtt
azon kérdést bátorkodom
felvetni, hogy vajjon lehetséges-e
közoktatásunk
egyik tagjának,
,a népnevelésnek
elkülönített,
a többiekről
teljesen
független
megoldása?
E kérdésre
határozottan
nemmel kell felelnem. Nem pedig először tárgyi, másodszor alaki szempontból. Tárgyi
szempontból
annyiban,
a mennyiben,
ha az a közoktatásügy
többi ágai tói elkülönítve
olda tik meg, igen könnyen
megeshetik, hogy
más elvek
nyernek
benne
kifejezést,
más
szempontok
jutnak benne érvényre,
mint a többiekben.
Alaki szempontból
annyiban,
a mennyiben
a külön megoldás
mellett
egyik-másik
fajta
intézmény
igen könnyen
oly külső tagoltságot
nyerhet,
mely mellett azon
intézmények, a helyett,
hogy egymás
czéljait gyámolítanák,
azokat
gyengítik, egymás útait keresztezik.
.
Nem akarván
ismétlésekbe
bocsátkozni.
ehelyütt.
csak utalok
azokra, melyeket
én is különböző
helyeken
M. Tanügy,
M. tanítóképző, Paedagogium
elmondtam.
mások
másutt
elmondtak.
Nem
hagyhatom
azonban annak felernlítését,
hogy
én Comeniusnak
k orunk
most
ls
közoktatására
való jelentőségét,
nem az; ő, tagadhatatlanúl
megszívlelendő,
methodikai
részletútasításaiban,
mint inkább abban
találom, hogy ő az egész kőzoktatást
a bölcsőtől
az egyetemi tanfolyam
teljes bezárásáig
mint szerves egészet ·fogta fel. Ez az oka annak, hogy
én a Ratio
Educationist
minden jelenleg
érvényben
lévő közoktatási
törvényeink
fölött állónak
tartom.
Nagy
jelentőségű
princzipium
a
Ratio-ban
a közoktatásnak
állami íntézménynyé
való emelése;
de ez
annak csak külső formáját, külső létezését érinti: sokkal fontosab abban,
szerintern ennél az, hogy általa
ez intézmények
szerves
kapcsolata
nemcsak megállapíttatott,
de keresztűl is vitetett.
Midőn
tehát
én a
népnevelési
törvények
revíziőját követelern,
egyúttal
követelem
azt is,
hogy az annak alapjáúl szolgáló kísdedóvói,
valamint
az annak foly ta':
tását képező középiskolai
törvények
is revídeáltassanak,
illetőleg a különböző fokú közművelődési
intézmények
egymással
szerves kapcsolatba
hozassanak.
Nagyon
természetes,
hogy ezen szervezetben
a népiskola a
teljesen kiépített
kisdedóvodán,
a középiskola
a megcsonkítatlan
népiskolán, a főiskola a teljes középiskolán,
mint alapon építendő
fel.
A közoktatásügy
szervezetében
a népiskola
hozzánk
legközelebbMLKJ
lla g a r
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állván,' lássuk azon különleges elveket,
melyekre
a népiskola
épülete
állítható.
Miután nekünk a' történeti
fejlődést
fic;yelmen
kivül hagyni
nemcsak nem szabad, de helyesen járva el. a munkat ott kell folytatni,
a hol azt a törvényhozás
elhagyta:'
legmegfelelőbben
teszünk, .ha népiskolai törvényeinkben
lerakott
elveket
az I868-ik XXXVIII.
törvény-czíkk fonalán egymásután
vizsgálat
alá veszszük,jihgfedcbaZYXWVUTSRQPONML
Ta n kö te le ze tts é g . E pontnál
első sorban is azt kell megvizsgálnunk.
hogy vajjon a törvényhozás
eltalálta-é
a helyes mértéket,
viszonyaink.
nak megfelelőleg
intézkedett-é,
midőn a tankötelezettség et hat évben
.állapította
meg? A monarchia
másik felében,
valamint
a pedagógia
ős hazájában,
a ném et birodalomban,
a tankötelezettség
nyolci
évben
van megállapítva,
vagyis a betöltött
I4 életévig van kiterjesztve.
Vajjon
e kétféle eljárás között melyik a helyesebb?
.Igénytelen
felfogásom szerint
nemcsak
mi lehetünk
megelégedve,
de a legelőrehaladottabb
államok szükségleteit
is teljesen kielégíti az, ha a hat 'évfolyamú
tankötelezettség
általánosan
végrehajtatik.
A nép nagy zöme hat év alatt
tanúihat
annyit, hogya
mindennapi
élet bármely viszonyában
eligazoda népiskolát
meg akarjuk
hatik. A hat évfolyam
elég, ha különösen
hagyni annak, a minek terrnészeténél
fogva lennie kell, általános
nevelő-intézetnek
és nem akarjuk terhelni szakszerű feladatok betöltésével.
A másik kérdés itt, hogy vajjon megelégedhetünk-é
a 'tankötelezettség azon mértékével,
mely a törvényben
kifejezést nyert? Határozottan nem. Ha jól szemébe nézünk
a dolognak,
a törvényben
csak
a
"
szegényember
van kötelezve : a helyes törvénynek
olyannak kell lenni.
mely
személyválogatást
n<;:m ismer. Igaz ugyan;
hogy
gyermekének
-iskolába járatására
a gazdag, az intelligencziához
tartozó is köteleztetik;
de ez nekünk nem elég. Nekünk a népiskola
és az általános
kultura
érdekében
azt kell követelnűnk,
hogy a nép iskolai tankötelezettség
elve
terjesztessék
ki mindenkire,
Ha a hadkötelezettség
nem ismer kivételt,
nem látom át, mért kelljen a népiskolai tankötelezettség
nél külön
mértekkel mérni a gazdagnak,
az intelligens
osztályhoz
tartozónak
és
-szegénynek.
Azonkivül,
ha a hadseregben
még a legmagasabb
körökvégezniök,
ből eredetteknek
is el kell a közlegénység
minden funkczióit
ötö-:
nem látok kellő okot; hogy miért kelljen némelyeket
a népiskola
dik és hatodik évi tanfolyama
alól feloldani. Vagy mellőzve
a párhűzarnot, azt kérdem:
egy 9-IQ
éves. gyermekre
nézve meg lehet-e állapítani, hogy az a tudományos
vagy más pályára alkalmas-é?
Mellőzve
azokat, melyeket
e tárgyban
egy vagy más helyen nyilvánosan
elmondkívánom
felemlíteni. . A néptam, itt még 'csak a nevelői momentumot
iskolán túl menő intézetekben
talán kivétel nélkül a szaktanítási
rendszer
dívik : azaz a tanár vagy tanító egy-egy
osztályba
~gy-egy
órára
bemegy, penzumát
elvégzi
és a következő
őraban
másnak
ád helyet;
egy-egy
tanárnak
alig van alkalma
növendékeit
egy év alatt még név
szerint is megismerni.
Lehet-e ily viszonyok
mellett a nevelésről
még
csak szó is: Egyáltalában
nem. Tehát a gyermek nevelése éppen akkor
erkölcsi fejlődésében ~9-IQ
é vszakittatik
meg. mikor a gverrnek
vel -- forduló pontra ért. Es még is sokali csodalkoznak.rha
ar. életben
az elzüllött egyenek
oly l1agy számával
találkoznak;
,;holott
e baj

forrása - nagy részben közoktatásunk
szervezetében
keresendő.
E
bajon az általános
népiskolai
tankötelezettség
van hivatva segíteni.
A szó alatti törvényMLKJIHGFEDCBA
1 . §-ában,
zárójel alatt ez van: c h a nevelésükről
(a gyer,mekeknek)
a háznál
vagl'
magánintézetekben
nem
gonqoskodtab.
En a magarn részéről mindig csodálkoztam
azon, hogy
akad hatnak szülők,
a kik nyilvános
intézetekben
működő
legkiválóbb
tanerőknek
egy kezdő fiatal ernber szárnypróbálgatásait,
vagy nyilvános
intézetben
alkalmazást
nem nyert, tehát
okvetetlen
gyengébb
egyén
kísérleteit
eleibe teszik. Ha azonban a szülőknek
nincs annyi belátásuk,
jót a kevésbé jótól vagy épen rosztél megkülönböztetni
tudnák:
:hogy
.akkor magának
az államnak
kellene közbelép ni, azaz a házi- és magán
nevelést lehetőleg
korlátozni.jihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
A n é p o kta tá s i ta n in té ie te k je lle g e . A törvény
hitfelekezeti,
társulati
.(magán), községi és állami iskolát különböztet
meg. Helyes-e
ezen eljárás.? Egyáltalán
nem. Vagy hagyjuk meg az iskolát .az egyház kezében, vagy mondjuk ki határozottan,
hogy rninden nép oktatási tanintézet
állami intézmény,
de azt semmi áron ne daraboljuk
el;
mert az iskola
szerves élő intézmény,
melynek élete csak úgy van, ha szerves egé-szében maradhat.
Miután az alternatíva
első része
már
meghaladott
álláspont,
nincs más mód, mint elismerve
az egyháznak'
a multban,
valamint
a jelenben
az iskolai ügy terén tett szolgálatait
- kijelenteni,
•
hogy minden népiskola
államintézmény.
Ha Mária-Teréziának,
a valaha
élt fejedelmek
legvallásosabbikának
volt bátorsága
kimondani:
scola
est politicum,
én nem látom át, hogy
miétt
ne iktathatnók
mi a?-t
aijra törvénybe.
a mit ő több mint egy századdal
ezelőtt
dekretált.
E;;
ma őtet ezért vallástalanságg-al
vádolni eszébe senkinek sem jutott; nem
.tudorn, miért volnánk mi vallástalanok
azért, ha azt kívánjuk tenni, a
-mit ő tett. Ez azonban nem ialteralhatná,
hogy ar. egyház,
község
é,
társulatok,
mint az állam bizományosai
az iskolákat a jövőben is ne gon-dozhatnak.
Az iskola oly közügy, mely minden tényező közrenűkö iését,egyaránt
igényli. A fődolog itt az, hogy minden népiskola egy törvény
alatt álljon. A népiskolai
törvény,
úgy látszik,
mindenféle
igényeket
.ki akart elégíteni;
de ha valahol, úgy itt áll az, hogy a ki sok urat
akar szolgálni, senkit sem szolgál.
A n é p o kta tá s i ta n z1 zté zd e k kö r e . A törvény
elemi-, felső nép-, pol-.gári iskolákat
és tanítóképző-intézeteket
különböztet
meg. ,Mindenek-elótt az oktatási tanintézet
kifejezésre
van megjegyzésem.
En még
a
-megjelölésben
is kifejeztetnióhajtom,
hogyanépiskola
első sorban
nevelő-intézet;
azonkivül az «oktatásimegjelölés alá a kisdedóvó-intézet
i int é zet.
A mi ez
-nern sorolható.
Helyesebb
tehát nép nevel
é ssrqponmlkjihgfe
intézetek
körét illeti, ide sorolandónak
vélem
a kisdedóvé
és kisded-óvókat
képző intézeteket.
A mi az elemi népiskolákat
illeti, szükségét
látom
annak,
hogy
az osztott
és osztatlan
iskolák már a törvényben
megkülömböztessenek.
Nem akarom én ez intézeteket
eldarabolni ; sőt ezeu megkulönböztetés
.által erejét kívánom venni annak, hogy azok a valóságban
eldaraboltassanak.
Én ugyanis a különlröző'
helyzetben
levő -iskolák azonosság
át
aiem abban .találom, hogy rnindegyik számára egyenlő iskolai idő melletcQPONML

a
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,
(a tanulót értve) egyenlő
vagy
egy-és
ugyanazon
czélt tűzzűk 'ki.
Mert az osztatlan
iskolában
a tanító
egy-egy
osztálylyal
heti
órán, a teljesen osztottban
24-30 heti órát foglalkozik.
Szeretném
én
már látni azt az embert, a ki átlag
harmadrésznyi
idő alatt
annyit
képes elvégezni,
mint egy más három annyi idő alatt, különösen akkor"
álló tényemidőn a munka elvégzésére
nem' csak tőle, de egy kívüle
zőtől, a növendék
tehetségétől
is függ. Ha a kétféle körülmény
között
lévő intézet számára ugyanazon
czélt tűzzük ki. akkor az osztatlan iskola:
tanítója vagy minden egyes tantárgynak
vázlatát,
hús és vérnélküli vaIam it, vagy kíszakított
részeket, de nem a tantárgy
egészét
taníthat ja.
Akár egyik, akár másik eset fordúl elő, az osztatlan
iskola
tényleg
egészen mást nyujt, mint az osztott;
a külön 'helyzetben
lévő intézetek
szétdaraboltatnak.
Ezen szétdaraboltatásban
még a kisebb baj az, hogy
az osztatlan
iskolák a középiskola
előtt minden
elemi népiskolát
disz-kreditálnak,
a nagyobb
baj az, hogy azok külörnböző
minőségű míveltséget nyujtanak.
En a megkülönböztetés
által a külömböző
helyzetben,
levő elemi nép iskolák szerves összefüggését
kívánom biz tosítani, Ugyanis;
az összetartozandóság
nem aczél
kitűzésében,
sem más külsőségben
nem keresendő,
hanem a tananyag
azonosságában.
Minthogy ugyanazon
tananyaget
a szükségesnél
rövidebb
idő alatt
el végezni
nem lehet,
• miután az osztatlan
iskolában
a tanító
egy-egy
osztálylyal
tetemesen.
kevesebb
ideig foglalkozik,
mint az osztottban
: nincs más mód a meg-,
felelő tananyag
elvégzésére,
mint a tanévek terjesztése, ez az az osztott:
iskola négy első osztálya számára kiszabott
tananyag
az osztatlan isko-:
lában hat évfolyamra
osztandó
be; az osztatlan
iskola ötödik és hatodik osztályának
tananyaga
pedig a teljes lelkiismeretességgel
vezetendő"
ismétlő iskola számára jelölendő
ki. Nagyon természetes,
hogy az egyik
fajta intézetből
a másikba való átlépésnél
nem az évfolyarnok
száma"
hanem az elvégzett
tananyag
volna irányadó.jihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLK
F e ls ő n é p t's ko lá k, p o lg á yz' is ko lá k.
A kik attól tartottak,
hogy
ekétféle intézet egymás mellett meg nem allhat. nagyon igazuk volt. A
kik csak a látszat után ítélnek, azok úgy vélik, hogy a polgári iskolák
a mi viszonyainknak
inkább megfelelnek,
mint a felső népiskolák ; de
ez a látszat csal. Azon mmden oldalú
kedvezmény
után,
melyben
a.
polgári iskolák
részesültek
és folytonosan
részesülnek,
számuknak
s.
növendékeik
számának
legalább
ötannyinak
kellene
lenni.
En abből..
hogyamindenoldalú
dédelgetés
meliett is, erőre kapni
nem tudnak"
azt következtetem,
hogy
azok jelen
alakjukban
nem nekünk
valók.
Küiönben
nekem nem a név ellen van kifogásom.
Ám tartsuk
meg a
nevet, de kapcsoljuk
azt az osztott népiskola
hatodik
osztályához.HGFEDCBA
Ei
esetben a jelenlegi felső népiskolák
csakugyan
feleslegessé
válnak.
Ha
azonban azt a teljes népiskolához
kapcsoljuk,
nagyon természetes,
hogy'
a hatévi tanfolyamot
nem tarthatjuk
meg, hanem
azt a vidék
és a
község, szükségleteihez
képest leszállít juk.
En az elemi és polgári iskola közötti lényeges külöinbséget
abban
látom, hogy az elemi iskola általános
nevelő intézet, míg a polgári is;
kolának ,egy bizonyos polgári életpályára
(iparos, kereskedő,
földmives),
sZ~~,ra kellene előkészíteni.
Az elemi népiskola
évfolyamainak
számát;
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az ember általános
művelődésí
szükségletéböl,
a polgári
népiskola
évfolyamainak
számát a különböző ' életpályákszükségleteiből
lehet
és'
kell levonni. Miután a nép minden egyes tagja egyformán
ember,
önként kővetkezik,
hogy 'ha az egyik számára hat évi népiskolai
tanfolyamot állapítottunk
meg, ugyanannyit
kell a másik számára
is megállapítanunk.
Nem így vagyunk a polgári iskolával. A különböző polgári
küéletpályák
kübnböző
elókészültségét
igényelnek.
Már az; iparnak
[önbözö ágai nem egyformák,
önként következik
tehát, hogy az egyik
több évig tartó polgári iskolát jelölünk ki, mint a másik
iparág, számára
'számára;
majdnem
ilyenformán
vagyunk
a nagyobb
és kisebb keretben
földmívelést
űzők polgári iskoláit illetőleg.
Minden bizonynyal
legtöbb
évfolyamúnak
kell a kereskedők
polgári iskolájának
lenni. Különben az'
évfolyamoknak
az életből, a szükségletekből
kell kinőniök.
Francziaországban
az ily nemű iskolák évfolyamainak
száma r~4 ;
-és noha törvényesen
még csak r 880-ban szabályozták
azokat,
számuk
'1890-ben már 748-ra rugott.
A polgári iskoláknak
az általam
javasolt
.átalakítása
szerint minden iskolához vagy ipari a vidék szükséglete,
természete
szerint más-más,
vagy
földmivelési
vagy, kereskedelmi
sza,
kot kellene csatolni.
Megkivánom
már itt jegyezni,
hogy
ez iskolákat
rem szerétném
úgy tekintetni,
mint
a melyek
minden
irányban
kész
embert bocsátanak
az életbe. Az iskolában
elsajátított
szakbeli
ügyességek és ismeretek
arra valók lennének,
hogy a tanonczéveket
megkaprövidítenék.
Ha ily mődon a polgári iskolák az elemi iskolához
-csolódnának,
ha
évfolyam aik
száma
leszállíttatnék,
ha
megfelelő
szaktanfolyamokkal
kibóvíttétnék
; meg vagyok
győződve,
hogy számuk
J 50 helyett
2ooo-3000-re
növeked. rövid idő alatt a mai nevetséges
néx. Akkor már volna a nemzet testének,
a közép
polgári
elemnek
alkalma hol mívelődni.jihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Ta n ító - é s ta n ító n ő ~ é p ző -z·n té ze te k. E tárgygyal
lapunk annyit
foglalkozott,
hogy arról ezúttal
külön
szólani
felesleges.
Csakis ,abbeli
-óhajomnak
adok itt is kifejezést, hogy
a tanítóképző-intézeti
tanárok.
képesítése
törvénybe
iktattassék.
Ha minden állás meghatározott
qualifikáczióhoz
van kötve, akkor a tanítóképzés
fontossága
és tekintélye
ennyit legalább
is megérdemel,
sőt követelhet.
N é P is ko ía z' h a tó s á g o k. Minthogy
az r868-ik XXXVIII
t. ez. II6 '137. §-ai hatályon
kivűl helyeztettek,
e tárgyra
nézve
az r876-ik
XXVIII·ik,
illetőleg az ugyanazon
évi Vl-ik t. czikkből kell kiindulnunk.
Ezen törvények
szerint a nép iskolai hatőságok
: a vallásés kőzoktatasügyi
minisztérium,
a törvényhatóságok,
a közigazgatási
bizottságok,
, il tanfelügyelők,
a községi hatóságok
és iskolaszékek.

E tárgy oly széleskörű,
hogy szinte nem tudom melyik
részéhez'
.szóljak előbb. Felállított
tételünkhöz
hűen vizsgáljuk
a dolgot, a rész.letek mellőzésevel,
csupán elvi szempontból.
.
.
"
Talán felesleges is felemlítenem,
hogy magáról
a miniszteriumról,
mint legfőbb tanügyi hatóságról.
már csak azon tiszteletnél
fogva
is,
tartozunk,
e czikk írója szólni
melylyel 'az iránt viseltetni' mindnyájan
nem érzi magát hivatottnak.
A mi a többi népiskolai hatóságokatilleti;
.~ '

..'

"

'" Ó ,

azt hiszem nem járok rossz úton, ha azokat asz
a k sze r ű ség
szem
pontjaból
vizsgálom.srqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
<
Hogy állunk e tekintetben?
Bizon nem valami jól.
Igya
megyei vagyjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
vá r o s i törvényhatóságok
egybeállításánál
egyis
általában
nem fordítottak
figyelmet
arra, hog-y abba
oly egyének
jussanak, a kik állásuknál fogva a tanügyhoz
isérthetnének.
Ha oda egy-egyily egyén beválasztatik
is, ez inkább a véletlenség
dolga és nem szabál y ;
Ugyanez
mondható
a közigazgatási
bizottságról.
E fogyatékosság
or»
az 1868-ik 38-ik t. ez. 125. §-a, legalább
a községi iskolákra
nézve, a,
megyei iskolai tanács intézményének
létesítésével
kivánt
segíteni.
A
• hivatolt t czikknek a népiskolai
hatóságokról
szóló szakasza az 1876 ik
28-ik t. ez. által hatályon
kivül helyeztetvén,
ezen t. ez. 8 ik §-ában,
az iskolatanács
intézményét
a megy ei népnevelési
bizottság
volna hivatva helyettesíteni.
A szakszerűség
szempontjából
a tan férfiakat
az
iskola tanács intézménye
sem elégítheti
ki;
a népnevelési
bizottság'
megállapított
szervezetében
pedig
határozottan
'visszaesést
jelent.
Az
az iskolák
csak igen kiselső nem 'lehetett
kielég ítő, mível hatásköre
részére terjedt ki, de legalabb
a testület
összeállításában
me~látszott
azon törekvés,
hogy annak szakértő
tagjai is legyenek
(125. §. 2. p.).
A népnevelési
bizottság
először
is hatáskörében
leszállíttatott.
azaz
ősszeállításában
nincstanácskozhat,
de nem határozhat,
másodszor
semmi garanczia
az iránt, hogy oda szakemberek
is juthatnak.
A 8.
§·ban felemlítik ugyan, hogy az ca tanügy iránt érdeklődő»
és abbanjártas egyénekből
állírtatik össze; de ez csak olyasmi,
a miről
azt
szoktuk mondani:
e nesze
semmi fogd meg jól». Végül nem hagyhatom
említés nélkül, nincs tudomásom
felőle, hogy a törvényben
kontemplá It .
népnevelési
bizottság
valahol csakugyan
tényleg megalakult-e.
H, megalakúlt
is, életjelt magáról nem sokat ád.
A mit a szakszerűség
szempontjából,
mint legkevesebbet,
méltán követelhetünk,
az, hogy a törvényhatóság
területén levő népnevelők
mind a törvényhatósági,
mind a közigazgatási
bizottságban
.kellöképképviselve
legyenek.
Igy semmi akadályt
nem látok
abban,
hogy
a
magasabb
fokú vagy szélesebb körű népnevelési
intézetek
vezetői vagy
képviselői e bizottsagokban
állásuknál fogva ott legyenek.
Hasonlóképcsakis az ügynek szolgálna,
ha a népnevelés
az alsóbb
fokú népiskolai
hatóságokban
is kellő kép szakszerűleg
is képviselve
lenne. Ezt annyival
is inkább kivánatosnak
találnarn.
mivel a tanügyre
nézve
nem
egy,
esetben igen bajos megállapítani,
meddig
terjed
annak
adminisz trativ
oldala. és hol kezdődik specziális szakszerű része.
•
A mi a tan fel ügyel
et et illeti, mellőzve annak
egyéb
~zövevényes
vonatkozásait,
ezúttal csak azon óhajomat
fejezem ki, hogy
ne kvalifikáljon
arra minden néven nevezhető
diploma; -mert lehet valaki igen jó szabó, de abból még nem kővetkezik,
hogy
az illető
a.
hogy
a.
csízmakészítéshez
is jól ért. Azonkivül
én azt tapasztaltam
nem szakember
tanfelügyelő
azon tekintélyt,
melyet a szakképzettségnek
kellene megadni,
fellépésének
súlyával kivánja
megszerezni.
Hogy
az:
ilynemű fellépések
mily pusztítást
idéznek elő a tanügy mezején, arról)
csak annak van fogalma, a ki annak maga is szemtanúja
volt.
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Szeretnék
e tárgyról
.minél bővebben
nyilatkozni,
mert utovégre
is igaz az, hogy a tanító az iskola. Meglehetnek
a tanítás minden tényezői,
de ha a tanító nem áll hivatásának
magaslatán,
mind azon tényezők
hiába valók és a nevelés ügyét egy hajszálnyival
sem képesek előbbre
vinni; míg ellenkezőleg,
ha a tanító tetőtől talpig
tanító, egymaga
képes minden
akadályt
müködése
útjából
elhárítani.
Habár tehát én a tanító egyéniségét
ily fontosnak
tartom is, ha mégis
rövidebben
nyilatkozom:
annak oka részint abban
keresendő,
hogy
e
tárgyról
már előttem is nagyon
sokan
írtak,
melyekhez
kevés
tenni
valóm van, részint abban, hogy annak kellő méltatása
egy czikk keretébe úgy sem fér be. Inkább tehát csak álláspontornat
kivánom
rövi·
den jelezni.
/
Szerintem
a tanítás
és nevelés
sikere
főleg három
tényezőtől
függ u. m. a tanító kép zet t ség é t ő 1 és nagyon
természetesen
az
ez alatt értendő buzgóságától,
a tanítói állás biztonságától
és füg g e tI en ség é t ősrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSR
1 és. végűl' a tanító szabályszerű
elő 1 é p tet é s é t ő 1.
A mi a kép zet ts é g megadását
illeti, arról e lapok
hasábjain
úgy is eleget széltunk
úgy, hogy e helyen arról külön
nyilátkoznife-o
leslegesnek
tartom.
.
A mi a tanítói
állás biztonságát
és füg get 1 é n ség é t illeti.
úgy megbocsássanak
nekem a velem nem egy véleményen
lévők,
de
én azt csakis az állami garanczia
keretében
látom
foganatosithatónak
.
Ezen állami' garancziát
nem úgy vélem én alkalmazandónak,
hogy egyszerűen minden felekezeti vagy másnemű intézet beszüntetendő,
hanem
úgy, hogy közvetIenűl
a tanfelügyelő.
közvetve pedig az állam-kormány
hatásköre
ezen intézetekre
is legalább
oly m~rtékben,
kiterjesztendő,
mint az a községi és állami iskolákra
ki van terjesztve.
A mi a tanítók elo 1 é p tet é s éti II e ti,
mindenekelőtt
a tanítók törzsfizetéset
oly összegben
kivánnám
megállapÍtandónak,
mely a
tisztességes
megélhetést
csakugyan
biztosíthatja
is, Ha mi a tanító k
számára oly javadalmat
kivánunk,
melybenegy
bármely
hivatalban
alkalmazott
irnok is részesűl : akkor azt hiszem
követelésünket
senki
sem fogja túlhajtottnak
állíthatni.
Az előléptetés
módozatait
illetőleg
más alkalommal
(1. Népn, lapja r890.) bővebben
nyilatkoztam;
miután
azonban e tárgyra
nézve véleményem
nem változott,
itt csakis
a főpontok felemlítését
látom szükségesnek.
Ezek a következők,
Az állami garanczia
alá helyezett
tanítói
állomások
vidékenként
tanító
csakis
az utolsó
osztályokba
sorolandók
(pl. '1-5). A kezdő
osztálybeli
állomásra
választható
meg vagy nevezhető
ki. Kiváló (jeles,
kitűnő) oklevél egygyel magasabb
osztályban
levő állomásra
való pályázatra jogosít.
Minden tanító csak három éveitelte
után pályázhatik
magasabb
állomásra.
Ot. éveitelte
után minden
tanító
hivatalból
lép
elő magasabb
osztályú
állomásra. Ezen tervezet
foganatosítása
még. a
jelenlegi javadalmazások
mellett
is sokat
lendíthetne
tanügyünk
fej-

lődésén.

Még egy dolgot nem hagyhatok
ki e czikkből. Ez a nép k nyvt ára k kérdése. Én. felette. szükségesnek
vélném,
hogyanépnevelési
törvényben
kötelezőleg
kimondatnék,
hogy
minden
népiskola
mellett
ö

egy népkönyvtár
állítandó fel.MLKJIHGFEDCBA
H a figyelernmel
kísérjük
a népiskolákból kikerülteket.
lehetetlen
észre nem vennünk, hogy azoknak
szerzett
ismereteik
rövid évek alatt veszendőbe
mennek. Ennek
csakis a népkönyvtárak
által állhatnók
útját. Azt hiszem, hogy
az iskolai
mulasztásokból beszedett
díjak másként jobban
elhelyezhetők
nem volnának,
mint ha azokat e czélra fordítanók.
Ime ezekben kivántam
a czímben jelzett
tárgyra
nézve
véleményemet röviden elmondani.
Beismerem,
hogy annak egyik-másik
pontja
ez idő szerint még nem foganatosítható
; de más oldalról szilárd a meg, győződésem,
hogy ily fontos ügyben nem gyakorlati
érték nélkül való
a czél kitűzése sem.jihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
So m o g yi HGFEDCBA
G é za .
f

A n é p ta n ító k h e ly z e te

e z e lő tt s z á z

esztendővel.')

Wol f'Fr. A. a neohumanismus
kitűnő alakja, s a class. philologia
megalapítója,
Németországtudós tanférfiainak
ezt adta életszabalyul:
<Sei immer gesund und verstehe
es, wo und wenn es nöthig ist.srqponmlkjih
1 e i-.
denschaftlich
zu h u n g e r ns . A «szenvedélyes
éhezéskorszaka
bizony még nem járt le Wolf ideje óta, sőt ma is ezt hangoztatják
nálunk a néptanítók,
s még a középiskolai
tanárok is, kiknek többségét
nem nagyon vigasztalja
meg az az igéret, hogy egy részök (egy harmada a tanártestületnek)
azonnal
bejut
a tisztességes
(VIlI-ik
osztályú) fizetés igéret földére.
Természetes,
hogya
silány fizetésról szóló panaszok mindennapiak
voltak már e század elején. 1803-ban
Ober-Hessenben
a tanító testületnek csak egyharmada
húzott 100 frtnál magasabb
fizetést;
a második
harmad fizetése 50-100
frt, s a rharmadiké
50 frtnál
kevesebb
volt.
Hannoverben
a néptanító
átlagos évi fizetése 15-30
tallér. NyomorúsáfSos helyzetükön
kénytelenek
voltak mellékkeresettel
segíteni,
amely
kereset azonban igen gyakran' nem volt méltó ehez az álláshoz Közönséges dolog volt, hogy a tanító az iskolában
műhelyt rendezett
be. A
szab óság vonzó mesterség
volt; továbbá járta a takácsság,
a csizmadiaság, könyvkötés,
keztyűkészítés;
sőt voltak, kik baromorvoslást
is
űztek. Magok a községek
a tanítók
mesterségét
oly természetesnek
találták,
hogy őket még e század elején is védelmökbe
vették a rájok
irigykedő
czéhekkel szemben. Altenburgban
pl. a csizmadiák
bepanaszolták a consistoriumnak
a tanítot,
hogy nemcsak készíti a lábbeli ket,
hanem vásárokra
is eljár, s azzal nekik nagy kárt tesz. Egy
földesúri
végzés következtében
az egyházi főtanács tudatta
a pauaszlókkal,
hogy
nem akadályozhatja
meg a tanítót
a mesterség
folytatásában.
mert
vagy
az utczán
ne
silány a fizetése;
de utasította,
hogy
azt künn

kötet,

f) Geschichte des deutschen
Hannover ~893.

Volksschullehrerstandes
.

von
'

K.o n rad

F if ch e r:

2.

'folytassa, hanem csak otthon szükségből, s ne készítsen vásári munkát
a hasonló iparűzö
városok és mesteremberek
kárára. 5)
A kinek nem volt iparbeli előkészültsége,
a hatóság
engedélyével korcsmát nyitott, vagy hegedűjével végigjárta
a vendégfogadókat
es táncznótákat
játszott. Mellékkeresetök
még a városi felsőbb iskolák
tanítóinak is volt. Lippstadtban
egy tanító egyszersmind
pálinkát
is
főzött, . semellett
jól birta magát.
Az iparűzésnél veszélyesebb volt, ha a tanítók
a zugügyvédek
közé kerűltek
és a nép ügyes-bajos dolgában prókátoroskodtak.
A nép
ily módon meggyűlölte
őket, mert rendszerint
a felektől egy csomó
pénzt fölszedtek s a végén, mert nem tudtak a bajon segíteni, az ügyet
hivatott
ügyvédhez
vitték, kitől szintén jutalmat (sáp ot) kaptak.
.
A tanítók legtöbb vidéken nótáriusok
voltak. Ez a foglalkozás
nem ártott a tanítói állásnak, de annál inkább a tanításnak,
melynek
háttérbe kellett e miatt szorulnia. Elsterben (Lausitz mellett)
r Soo-ben
egy jelöltet, ki a tanítói (rektori)
vizsgálatot
letette,
a törvényszék
igazgatója
is meg vizsgált, hogy eléggé minősítve van-é a városi írnok-ságra, melyet egész r 829· ig folytatott is. Az egyes nérnet államok nem
nagyon bánták, hogy a tanítók mily módon tesznek szert mellékjöve-delemre, csakhogy tőlük ne kérjenek fizetésjavítást.
Igy nézték el, hogy
az iskolás gyerekeket maguk mellé véve, sátoros-ünnepeken
énekelve
házaljanak. (Ez az u. n. Betteigesang kivált Bajorországban
és Würtembergben volt szokásban). Erfurt környékén az is szokásos volt, hogy a
,kántortanító nagyhéten házról •.házra járt a községben és tojást gyűjtött.
A hamburgi
iskolamesterek
Másutt fapénz (Holzgeld) gyűjtése járta.")
{Schulhalter) ezenkivül gyertyapénzt,
Márton-napi ludat, pünkösdi bárányt,
vizsgálati ajándékot is kivántak a tanulóktól. Voltak tiszteletbeli
lakomák (Ehrenzechen), melyeken részt vehetett a tanító, sőt neje is. Néhol
a tanítót, ha szerették, marhalevágáskor
részeltették
a húsban;srqponmlkjihgf
m ásutt
húshagyó kedden tömérdek
pereczczel halmozták
el. A «Reihetischs
-oly javadalma volt a tanítónak, melyet sem a szülők nem szerettek,
"em a tanító nem kedvelt. Poroszországban
I875. október 27-én adták
,ki az énekes gyűjtéseket
megtíltó rendeletet.
.
Ma már a régi mellékjövedelmek
nagyrészt
megszüntek,
de az
államok nem igen gondoskodtak
a kárpótlasról,
pedig néhol még a
magántanítástól
is eltiltják a tanítot. Bajorországban
meg van engedve
a községi jegyzőség, sőt a tanítónevelőkben
arra rendesen
elő is készítik. Némely vidéken megengedik
az ügyuökséget,
tanácsirnokságot
és adószedőséget (Baden}; másutt községi és erdőpénztárnoknak
lenni
{Braunschweig). Würtembergben
a taníró
mellékkeresete
a földmérés,
mi végett Stuttgartban
4 és fél hónapig járnak az építkezési
iparisko5) Mint érdekes közművelődési tényt hozom fel, hugy nálunk még a 40-es években
is járta a tanítók iparossága. Esztergomban
pl., mint egyik kollégám értesít, a régibb nemzedéket egy fazekas tanította az olvasásra és irásra .. Magam is tudok rá esetet, hogy egy
városi
tanító asztalosműhelylyé
alakította át az iskolaszobát, s a gyermekek évek során át
a gyalupad mellett mondották fel leczkéjöket,
,
6) Ez nálunk is sok helyütt szokásban volt a székelyföldön szombati garas alakjában.
el volt-e terjedve'
Erdekes lenne tudni, hogy hazaszérte

lába vagy pedig részt vesznek egy' rendes
mérnöknél
rendezett
egy
éves tanfolyamban,
s mindkét esetben Ill-ad osztályu földmérők lehetnek. Poroszországban
mellékjövedelern
a postai
agentura ; továbbá
a
húsvizsgálat (Fleischbeschaueramt),
madártömés.
kömény termelés stb.
1 n ci p i e n ten,
Ads tan ten, 1 n st r u k-A tanítók segédjei, azsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONM
tor e n, Pro vis ore n stb. igen gyakran
nagyon
kétes
existencziák
és szörnyű tudatlanok
voltak,
ugy, hogy I795-ben
száz, sőt kétszáz.
közül alig tudott egy jól olvasni;
persze
sokhelyt
gyakran
maga
a
Schulhalter is nehezen tudott olvasni.")
A néptanítói
állás rendszeressé a szemináriumok
felállításával
ke zdet t válni;
de csak kezdett,
mert bár
181 1-ben Poroszországban.
tizenegy szemináríum volt, azonban a szülék a tanítópályára
szánt fiokat,
elsőben mesterségre
taníttattak. Például Kelet-Poroszorszég
egyik
ily
intézetében
(Klein-Daxen)
1806-ig 242 növendék
lépett. az intézetbe,
köztük 109 szabó, 21 csizmadia, 5 asztalos, 4 takács,
4 kerékgyartó,
2 pék, 2 lakatos, 2 szűcs, 2 kereskedő stb. A berlini szemináriumban
1789-ben 60 ifjú volt, köztük 39 volt' iparos-segéd,
többnyire
szabo és,
czipész ; közülök 24-et bocsátottak
ki ez évben,
mint hasznavehetőtanítóto A porosz szemináriumokban
a növendékek
tanulták a selyemhernyó és eperfatenyésztést,
hogy mint tanítóknak
ne kelljen mesterséget folytatniok.
A legderekabb
szemináriumok
közé tartozott
Szászországban
aweimari, hol Herder is nagy hatással
volt a növendékekre.
1793-ban.
a hozzájok [űzött reményekre, mert,
intette őket, hogy legyenek mélrók
«bennetek és általatok
miveljük a későbbi idők emberiségének legfontosabb, legromlatlanabb
és legderekabb
részéts-.
Homlokegyenest
ellenkezett
ezzel a Goethe felfogása, ki megrendelté,
hogy Weimarban
a
a gimnazium és szeminárium tanulóí színi előadások
alkalmával,
mint
statiszták és choristák szerepeljenek,
Természetes,
hogya
próbák
sok
idejöket vették el; sokat
is panaszkodtak
emiatt;
de a rendelet
érvényben maradt egész 1820-ig. mikor az országgyűlés
«ser emissima,
liberalitass-a
megszüntetvén,
elválasztá a szemináriumot
a szinpadtóI.
A szászországi szemináriumokban
sokáig nagy zavarban
voltak a
szükséges tantárgyak
iránt. I8I9· ben
Eichhorn
miniszter
egyik neves
igazgató
(Denzei) leczkéjét akkor találta meglátogatni,
mikor az éppen
A
Fries bö1cseletének
ethikai
és anthropologiai
részéről
prelegált.
jó öregnek sejtelme sem volt az iskolamesteri
hivatalról.
Más nézetben
volt már Dinter, ki azt tartá, hogy nem az ismeretek sokasága,
hanem
világossága
és a tanításbeli
jártasság teszi a tanftőt.. Rendes tantárgyak
voltak a hittan, bibliai történetek,
pedagógia,
módszertan,
számvetés;
nyelvtan, természetisme,
történelem
és földrajz.
.
A porosz szernínáriumokban
a 3 éves tanfolyam
tárgyai nem vol::
tak' kisebb számmal ; .de a kormány szabad kezet engedett
az igazgatóknak a tanterv kidolgozásában,
s ők nem is adtak, okot a kormány
irány megkezdődött,
tették
beavatkozására.
Csak mikor a reakczonárius
7) Würtembergben I79S-ben 957 tanító mellett 366 provisor, volt valóságos nyomo-rult helyzetben.

a breslaui intézeteket
egy egyetemi tanár felügyelete alá, a ki ,cfelismervén
az újításra
vágyó
kor gonosz
kinövéseit»,
besrqponmlkjihgfe
t i-l tot
t a a
tor n t, min t á II ame II e n es ,t (1) s gyanúsnak tartotta a geometria.
tanítását,
mert a neptanítók
könnyen belevegyülhetnek
a községi földek íelosztásába.
A nem szemináriumból
kikérült
tanítók
száma rendkivül
nagy
volt, s azoknál a tanítói működés
fogalmát
az utánzás
merítette
ki.
r 809-ben a
Segédeitől
is ha voltak csak utánzást
várt. Midön
stuttgarti
egyház-főtanács
a segedeket
tartó
tanítóktói
megkérdezte,
tanítanak,
a legelszomorítóbb
esetek
hogy micsoda módszer· szerint
jöttek napfényre. Egyik őszintén
megvallotta,
hogy nem tudja, micsoda
módszer szerint tanítja segédjét;
másik azt mondá.
hogy segédét
rászorítja, hogy énekeljen, s vele énekel, hogy az ordításról
leszoktassa.
A tanítóknak
a papsághoz
való viszonya
kétségbeejtő
volt. A
kormányok
legtöbb országban
(Bajorország, Baden, Würtemberg,
Brandenburg,Pfalz
stb.) a papokra bizták az iskola-felügyeletet;
de kevés·
volt a siker, mert a papság
méltóságán
alól valónak
tartotta
holmi
«tudatlan»
népséggel vesződni. Igy sok helyen a pap a tanítot er-nek:
szólítja ; inasának tekinti, s ha az hozzá megy, le sem ülteti.v t So r-bena porosz kormány a sziléziai papoknak megrendeli, hogy a néptanítóval
úgy bánjanak, mint emberrel;
s ne tétessenek
vele oly szolgálatot,
mely tekintélyét
a községben csökkenti. Sőt a r 8-ik század utolsó éveiben azt a kérdést is vitatni kezdik, hogy vajon a 'papság egyetlen fel-o
ügyelöje-e az iskoláknak
és tanítóknak;'
S vajon a pap
erre a tisztre
fejtegeti egyegy·
eléggé elő van-é 'készülve? r 803' ban már komolyan
házi lap, hogy a tanító a maga szakmájában
lehet szintoly tudományosan nevelt, mint a pap a magáéban.
Egy r So r-iki szabályzat Sziléziában
kimondja, hogy a papi
és iskola-felugyelói
.állást
nem lesz szükség
ezután egy személyben
egyesítui.
Magok az iskolahelyiségek
is egész a múlt század
végéig, több-nyire nyomorúlt
épületek voltak. A tágas és egészséges
termek,
s a
tanító számára való alkalmas lakás: a ritkaságok
közé tartoztak. Való-ságos csuda-számba
esett, hogy
r792-ben
Göttingában
az építészeti.
főbiztos két eme 1 et e s iskolaépületről
.ir, melyben a tanítőn
kivül a
segédtanítónak
legyen lakása. (Ma rendesen a néptanító lakása két tágas
szoba, s egy kisebb szoba vagy kamara.) A mint sok helyt nem hitték,
hogya
tanítónak
üdülés végett sz ü ni dőr e is van szüksége, szintúgy
hogy az iskola kényelmes
helyisége
kitartó
munkára:
nem képzeltek.
,
sarkalhassa
a tanírót.s)
Lassu fejlődés eredménye volt a tanítói állás önállóságának
meg.alakulása,
s. a tanítói kar tekintélyének
a kivívása oly lenéző felfogássati
szemben, minőben hosszú időn át kormányok
és községek részesítették,
mert hisz Würzburgban
és környékén
(még r Soj-ban is) a tanítot küldönczségre, közmunkákra
és éjjeli őri szolgálatra
is rászorították.
Ma
már a népoktatás
és a néptanírói
kar hatalmas
tényezője
az' egész
á

8) A porosz kormány 1874-8r-íg
rintot költött iskolaházak építésére.

98' 1 mílli~-márkát;

kerek számban 50 milli6

fo-,

J9~
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.állami életnek és közrnűvelődésnek, Poroszországban 1872-ben az állam
'
5 millió márkát adott ki népoktatásra, 1892-ben pedig 58 milliót.
A néptanító fizetésének Würtembergben már 1866-ban legalább 400
frtnak kellett lenni. Időközi javításokkalodajutottak,
hogy 1892-ben
rendes tanító kezdő fizetése 1000 márka (500 frt) és legmagasb fizetése
2000 márkában végződik. A segédtanítók kezdő fizetése is 10 százalékkal nőtt, s leg magasb fizetésok 23"7 százalékkal, s a mellett szabad
lakást is kapnak.' Szászországban 30 évi szolgálat után 15°°, városokban 1650 márkára ,megy a tanító javadalma, se mellett drág-asági pótlékot is kap. Jó példával járnak elől a nagy városok: Lipcse. Drezda,
Berlin, Frankfurt, Hamburg, Breslau stb. Berlinben a r. tanító kezdő
fizetése 1600 márka (800 frt), mely emelkedhetik 300 márkájával 7 ízben
és 8-ik ízben 200 márkával, egész 3600 (1800 frtig).
És a néptanítók hadserege honfoglalási missziöt is teljesít. Erre
csak egy példát hozok fel. Kelet-Poroszország osterodei kerülerében
1827-ben 89 népiskola volt: köztük 28-ba léngyel, 5-be német, 56-ba
lengyel es nérnet gyermekek jártak; s a tanítók közül csak 4 tudott
csupán németül tanítni. 55 évvel később eke r üle t ben min den
isk o 1 a ném etv olt; tehát a lengyel szó belőlük végkép kiveszett.jihgfed
>
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(Folytatás.)

IL
N é p o kta tá s z'

s ta tz's ztz'ka t" a d a to k.

A számok, ha megbizható kezek komoly czélzattal szedték és
állították össze, ékesebben 'szólanak s jobban meggyőznek, mint bármely szép fejtegetés, Arra a czélra, hogy Románia közoktatásának
jelenlegi állapotárol addig is, mig annak népoktatási részét részletesebben ismertetném, egy általános képet nyerjünk, álljanak itt a következő,
bennünket érdekelhető statisztikai adatok, melyeket a romániai vallás· '
és közoktatási minisztérium statisztikai 'osztályának legujabb, 1892-ben
megjelent, ritka ügyességgel szerkesztett s minden, a nép oktatás szempontjáböl
fontos mozzanatot feltüntető művéből vettem ki, Mindenekelőtt szükséges ismernünk a fontosabb népesedési viszonyokat, mint a
közoktatási .adatoknak alapját; de meg a megértés és netalán+szándékolt 'egybe';etesek és összehasonlítások kedvéért is.

A)jihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
A n ip m o zg a /m z' a d a to k. HGFEDCBA

a ) Románianak
van a legmegbízhatóbb adatok szerint 5 .0 '3 6 .3 4 5
lakosa, még pedig 8 8 5 .7 0 '0 ' városi 4 .1 5 0 ',6 4 5 falusi; e szerint lakóinak
17'4 százaléka városi, 82'5 százaléka falusi lakos.
b ) Az ország területe 131,357 km 2 lévén, a fenti lakosságból egy
km--re, vagyis 100' hektárra 38' 3 lakos esik. A népesség sűrűsége szeAzrint Románia a 12. helyet foglalja el az európai államok között,
államok igy következnek
egymásután:
1. Belgium
2 0 '4 lakossal egy km--re,
2. Németalföld
136
,.
,.
3. Angolország
119
,.
"
"
4. Olaszország
105
"
"
"
5. Németország
90'
"
"
6. Luxemburg
77
,.
,."
"
,.,
7· francziaország
75
"
"
8. Austria
74
,.
"
9· Sweitz
73
"
"
10. Portugália
54
,."
"
"
11. Magyarország
54
"
"
"
12. Románia
38
"
"
"
13· Spanyolország
34
",
"
,"
14· Görögország
33
15. Európai Törö kország
25
.,"
'
16. Oroszország
17
.,
".
17. Dánia
17
.,
"
"
18. SvédországsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUT
Il
."
"
19. Norvégia
6
"
"
"
c ) A születések átlagos száma volt :
2 0 '2 ,2 2 3
1881-1887-ig évenként
216,151
1887-1889· ig
"
1881-'- 1l)89-ig
.,
20'9.187
189a-ben a születések száma volt
2 0 '4 ,6 6 7
3 3 ,0 0 '2
Ebből esik a városi lakosságra
171 • 665
"
,. a falusi
"
Eze r lakosra esik ezek szerint:
1881-1887· ig
1887-1889-ig
1 89a-ben .
N em szerint 189a-ben született:
16,936 fiu 1 6 ,0 '6 6 Ieány
városokban
falvakban
89,210. " . 82,455
"
106.146 fiu 98.521 leány
2 0 '4 .6 6 7 .
Összesen:
Az or sz á g 100'0'lakosára esik városokban 6'5, falvakban 34'0:
születés; városokban esik 1000 lakosra 37'S falvakban 4'1'3 születés.

.

.

.,.

.

l'
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Más államok születési arányszámai : 9)
I. Magyarországban
1000 lakosra esik 42'8 születés,
2, Romániában
..""
40' 5
"
3, Austriaban
"""
39'7
"
4, Spanyolországban
"
"jihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
'Z
39'3
.,
5, Németországban
"
"
"
39'1
,6, Olaszországban
"
.,
"
37'0
"
7, Németalföldön ,
"
"
"
36'2
"
~8, Angolországban
,.
"
35'3"
9,Belgiumban'
"""
31'8
"
10, Dániában
,.
,.
"
3 I '2
"
Ir. Svédországban
"
"
"
3°'9
,.
12, Norvégiában
""
30'8
"srqponmlkjihg
,.
,.
"
30'6
"
/
1 3, Svájczban
14, Francziaországban
"
"
,.
25'9
,.
d) A ház ass ágo k sz á mát
tekintve 10) az európai államok
"közt Magyarország az első: 1000 lakosra 10 házassággal,
Románia a második
.,,,
8'1
.,
utolsó Irland
,."
4' 5
.,
Az egy ház ass á gb 61 sz á r m az 6 gye r m eke k sz á mát
tekintve az európai államok között első Románia 5'02, ötödik Magyar,ország 4'3°, s utolsó Francziaország 3 gyermekkel.
e ) A születések nél a két nem k z ö t t i ar á n y t illető leg azt
tapasztalták Európa minden államában, hogy általában több fiú születik
mint leány; de a 15-25
éves korig több fiú hal el. mint leány; 25
éven felül azonban több nő, mint férfi s így a két nembeli halálozás
kiegyenlíti egymást, maradván majdnem .annyi férfi mint nő. Romániában is több fiú születik, . mint leány, de a férfi-halandóság min den
kor b a o nagyobb. mint a nőké.
100 születésből : '
100 halálozásból :
férfi
51'3
52'7
nő
48'7
47'3
Romániában és Olaszországban 107 fiú-szülerésre
esik 100 leányszületés ; a többi államban 106-, I05-, 104-re. Romániában falvakon meg
éppen 114 fiú születésre esik 100 leány-születés. .
f) A tör v é il. Y tel e II gye r me kek születését
tekintve Euró15 -el,
pában első Bajorország 100 születésre
nyolczadik Magyarország
75 "
tizenegyedik Románia
6'04 "
s utolsó Németalföld
3' 5 l'
g ) H al and ó s á g. Romániában meghal évenként:
15,61 I férfi, 12,523' nő,
a városi lakosok kőzül
a falusi
63.872"
58,780
79,483 férfi. 71.303 nő,
1 50,7~6.
Összesen:
ö

l'

-

9) Leőn, S•.y et J. Chailley,
V. Turquan
m űve.

10)
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Az ország r000 lakossára esik halálozás városon
5'6
falun
24'3
,.
"
"
"
"
"
Összesen:
299·
Városi rooo lakosra esik 29,5 halálozás,
falusi
"
"
,,3
[,7
"
Halálozás tekintetében legkedvezőbben áll az európai államok
1<özött Norvégia r69 halálozással 1000 lakosra, Románia a 10, helyet
foglalja el 29"9 s Magyarország az utols6t 387-el.
Gyermekhaland6ság
tekintetében legrosszabbul áll Olaszország
'100 bármily korú halálozásra esvén:
47'56 a o-5 éves gyermekből, 52'18 a 0-10 éves gyermekből;
azután
Ausztria 100 bármily koru halálozásra esvén:
47'09 a 0--'-5 éves gyermekből, 51'96 a 0-10 éves gyermekből,srqponmlkjihgf
-és Románia 100 bármily korú halálozásra esvén:
45 '42 a o-5 éves gyermekből, 51'64 a 0-10 éves gyermekből;
-legjobban Francziaország 100 bármily korú halálozásra esvén:
29'60 a o-5 éves gyermekből, 32'58 a 0-10 éves gyermekből; _
Tehát, a mit Románia nyer a születések nél a második helyet foghlván ott el, azt elveszíti a gyermekhaland6ságnál, következ vén itt köz-,
-vetlenül az e tekintetben legkedvezőtlenebb helyzetű államok Olasz"
-ország és Ausztria után,
Romániában esik születés 1000 lakosra
4°'5
29'9
"
"halálozás
"
"
la 6,
Marad szaporodás
"
"
lB)jihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
A n é p o kta tá s r a vo n a tko zó s ta tú ztz" ka z' a d a to k 1891-1892,
a)

Vár os i nép okt a tás.

ta n é vé ö /, HGFE

11)

1. Iskolaköteles gyermekek 12) a városokban
105,739,
1000 városi lakosra esik
1r9' 3
2, Iskolába iratkozott gyermekek száma:
37,447 fiú, 1000 városi lakosra esik 42'2
22,1°9 leány, "
"
"
,,24'9
1.
Összesen: 59,556
""
"
,,67'
A feltűnő nagy külömbségnek az iskolaköteles és - beiratkozott
-gyermekek között (46,r 83, majdnem fele az iskolaköteleseknek) oka a
statisztikai osztály felvilágosítása szerint az, hogy itt csak nyilvános
jellegű iskolákba beiratkozott gyermekek szerepelnek, a magánintézetekbe, melyeknek száma Románia városaiban igen nagy, beiratkozott
és járó gyermekek pedig nem,

,látni

11) Romániában
külömbség
fogj uk.
12) 7 - 14- éves korig.

van a városi

és

falusi

népoktatás

között,

mint

később
;.

3, 'Az évzáró

vizsgákon

, 31,180

jelén

volt:

fiu, 1000 lakosra

esik,
349
20'6
18,303 leány, "
"
"
55 '5,srqponmlkjihgfedcbaZ
Összesen : ' 49483
"
"jihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFED
n
4, Előbbvitetett
:
21,4°9 fiú, 100 vizsgázott közül
12,887 leány, "
"
Összesen: 34,296 gyermek,
"
"
5. Népiskolát
végzett:
.4'3
3,903 fiú 1000 városi lakosra esik
2'0
1,812 leány"
"
"
"
Összesen:
5,715
" . "
"
"
6. Városi iskolák:
T 9 ( fiú és vegyes
iskola, 1000 városi lakosra esikHGFEDCBA
0 ' 2 Z MLKJIHGF
172 leányiskola
"
"
"
" O · I~
Összesen: 363
"
"
"
,,0'41.
7, Városi-tanítók:
végleges:
370,
ideiglenes:
144,
helyettes : 146,
Összesen:
660, 1000 városi lakosra esik 0'73.
:
Városi tanítónők
végleges:
365,
ideiglenes:
92,
helyettes:
103,
Összesen:
560, 1000 városi lakosra esik 0'64,
együttvéve
1220, 100~
Volt tehát a városokban
férfi- és nőtanító
városi lakosra esik 1'37, vagyis 3000 lakosra
esik két
városi tanítö.,
és 4000 városi lakosra két
tanítönö.
b)
I.

Falusi

Falus,i

népoktatás.

iskolá-kötelesek
száma:
289,164 fiú, 1000 falusi lakosra
258,099 leány,

"

"

"

Összesen:
,,,
547,263
"
2. Iskolába iratkozottak "száma:
137,580 fiú, 1000 falusi lakosra
23,957 leány,
;1
"
"
Összesen:
161,537
"
"
3· Vizsgákon jelen volt: "
96,786 fiú, 1000 falusi lakosra
14,337 leány,
Ö sszesen :

111,123

esik

"
"
esik

"
"
esik

"

"

"

"

"

"

"

"

69'6
62'1
13 1'7.
33'1
5'7
38'8QPONMLKJIHGFEDCBA
23'0
3'4
26'4.
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4. Előbbvitetett :
64;790 fiú, 100 vizsgán jelen volt közül
66'9
8,936 leány, "
"
"
"
"
62'3
Összesen: 73,726, 200 vizsgán megjelent gyermek közül 129· ~.
5. Népiskolát végzett:
1,764 fiú,' 1000 falusi lakosra esik 0'42
165 leány, "
"
"
,,0'039
Összesen:
1,929
"
"
"
,,0'459.
A mint ezen adatokból
látszik, Romániában sem igyekszik a falusi
lakos gyermekét
taníttatni.
Ugyanis, a mint e számok mutatják,
az iskolaköteles fiuknak :HGFEDCBA
fele sem iratkozik be tanulónak,
b ) csak harmada ) még egészen
része jelenik meg az évzáró vizsgákon, e ) negyedrészénél
alig valamivel
több vitetik előbb.
Az iskolaköteles leányokkal még rosszabbul áll a dolog, mert: a ) ezeknek ti z ed rés z ese m egészen iratkozik iskolába, b ) majdnem csak 19.
része jelenik meg az évzáró vizsgákon ésjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
e) csak 29. része vitetett előbb.
Ezen iskola-közönye
a falusi lakosoknak
merő ellentétben
áll a
kormány igyekezetével
a falusi népoktatást
felvirágoztatni.
Ugyanis
a
kormány költött a falusi nép oktatásra :
1861· ben
568,859
1866 "
590,000
1870 "
826,000
1875 "
975,000
1877 "
1.286,400
1879 "
1.6°9,200
1884 "
2.023,980
1886 "
2.365,55°
1889 "
2.77°,15°
1892 "
3.266,177
lent vagy frankot a 45 kr. = 1.469,779 frt 65 krt.
6. Falusi fiú-, leány- és vegyes iskola van 3248, 1000 falusi lakosra esik 0.7.
.~__srqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTS
1888-1889.
tanévben volt
29QPONMLKJIHGFEDC
04 iskola,
1889--:- 1890.
3°3°
"
"
"
189°-1891.
3131
"
"
"
2
1891-1892.
3 48
"
"
"
7. Falusi tanítók:
végleges:
258
ideiglenes: 1875
helyettes : 713
• Összesen:
2846, 1000 falusi lakosra esik 0'6.
Falusi tanító nők :
végleges:
79
ideiglenes:
346
helyettes:
107
Összesen:
532, 1000 lakosra esik 0'12.
llagya.r Tanitóképzö.

Falusi tanítók és tanító nők száma 3378, 1000 falusi lakosra esik 0'72.
1885- 1886-ban volt tanító 2,326,
tanítónó
402,
1889-189°"
"
"
2,614,
"
484,
189°-1891"
"
"
2,726,'
"
5°9,
»
"
2,846,
"
532.
1891-[892"srqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
8, A népoktatás elterjedtsége
megitélésénél
egyik jó mérték
annak
hogy az évenként besorozott ifjak közül hány tud írni-.
megálla pítása,
olvasni, hány nem. Az idevágó
adatok
Románia
nép oktatását
nem
valami kedvező szín ben tüntetik fel.
1892· ben besorozott 29,973 ujoncz közül írni-olvasni tudott 3,267
közül tudott
664,
s nem tua ott 26,706; Bukarestben
1732 besorozott
nem tudott 1068, J ássiban 460 besorozott
közül tudott
67, nem tudott 393,
írni-olvasni
írni-olvasni
100 besorobesoroztatott,
nem tudott,
zott közül i.
tudott,
'0 , tudott.
J886· ban
14,002
14'8
11,949
2,°53
1887
18'3
8,942
1,977
10,9°5
1888 "
2,282
16,980
14,198
13'8
2,004
1889 "
23,639
25,643
7"7
8'2
26,091
1890 "
28.439
2.348
1891 "
28,7 15
26,154
8'9
2,561
26,706
10'9· HGFEDC
1892 "
3,267
29,973

"

T n j j jihgfedcbaZYXWV
G á bor.
(Foly tat juk.)MLKJIHGFEDCBA

A

c h ic a g o i in te r n a tio n á lis

n e v e lé s i

vezete.":

Az

á lta lá n o s

v ita

kongresszus

te r -

tá r g y a i,

A n e u e te s z" n g ye n e s s é g e . A nyilvános nevelés szabad legyen-e,
azaz
a nép minden osztálya számára tandíjmentes
; és ha igen, kiterjedjen-e
az elemi, közép- és felsőfokú, kereskedelmi és műszaki iskolákra?
Az iskolában
gyermekeiket
kitartani nem képes szegény szülőknek nyujtandó segély. Az iskolai könyvek ingyen szolgáltatandók-e
?A
szegénység miatt szenvedő növendékek kapjanak-e ingyen ebédet? Más
szóval mire terjedjen
ki az ingyenesség ? Mily különös vonatkozással
a
városok salakjainak iskoláiban?
.
. . Az é p ítke zé s . é s fe ls ze r e lé s
fe jle s zté s t.
A modern iskolai épületek,

tO) E tervezetet, a mely et So m o g yi G é zá n a k, a kongresszus tanítóképzőintézeti osztálya egyik
tiszteletbeli alelnöke szívességéből
és ferditása után közlünk, érdekes tartalmánál fogva ajánljuk
t. olvasóink szíves figyelmébe. A kongresszust
az Egyesült. Allamok Nemzeti Nevelésügví
Egyesülete rendezi; julins 2~-28.· napjain fogják
megtartani.
A kongresszuson
2 dollár'
(tíz frank) díjért bárki részt vehet és megkapja a kQzzé teendő tárgyalások
kötetének
egy
példányát.
Szerk,
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iskolai felszerelések
és berendezések
kiállitásában
mily . reformok
volnának ajánlatosak?
Az egészségügyi
óvóintézkedések
figyelembe
veendők.jihgfedcb
Is ko la i kó 'n yvtá r a k. Mi a legjobb módszer
az irodalorn-,
természettudományok
és történelem
körében a háziolvasás
támogátására?
Mely
ltÍton szoktathatók
a növendékek
a nyilvános
könyvtárak
használatára?
Is ko la z' m ú ze u m o k.
Mit foglaljanak
az iskolai múzeumok
magukba,
-és melyik
leghelyesebb
eljárás azok megalakítására
? Az ily múzeumok
.használatának
mcthodikai
rendszere.
.
Id ő s za ~ i ta n ü g yz' ta n á c s ko zm á n yo k.
Az időszaki tanügyi tanácskozmányok
mire kiterjeszkedve
. mozdíthatják
tartósan
elé a nevelésügyi
irodalmat?
A tanítás jobb módszereinek
használatát
és a tanítók között
az önmívelésre
irányuló törekvéseket
mely úton gyámolíthatják
azok?
Szolgáltathatnak
azok olvasási anyagot
a növendékek
számára? Mit
tehetnek
azok az iskolaszékek
felvilágosítására
s az iskola iránt kedvező
közvélemény
teremtésére?
Az állam vagy nemzeti korrnány
adjon-eki,
wagy támogasson-e
nevelésügyi
hírlápokat ? ha igen, mily jellegűeket
?
Is ko la i e g e s zs é g iig y. Melyik a legjobb
tornarendszer
? A gimnasztikai gyakorlatoknak
az iskolában'
és collegiumokban
való helye és terjedelme.
Milynemű statisztikai
kutatások
teendők
évenkint
tekintettel
az egészségügy
szervezésére?
Legyen-e az iskolákban
orvosi felügyelet ?
A testi nevelés fófelügyelői
oly egyének
legyenek-e,
kik az orvostudori
fokot megszerezték
? A testgyakorlatok
és egészségügy
szükségessége,
tekintettel
a fontos szervek, mint a milyenek az izmok, szükség leteire ?
Ha az izmok az akaraterő kitartása
által fejlődnek, .melysrqponmlkjihgfedc
út az, melyen
-ezen fontos szervek önkéntelen
műkodésükkel
leginkább
fejleszthetők
?
M ű vé s ze t, A művészet
alkotásai
bevihetők-e
az iskolaswbába
és
felhasználhatók-e
a növendékek
ízlésének
művelésére
P A művészet
miválasztaridők
és mi módon alkalmazandók,
mint a lecznemű alkotásai
kéknek targyai, a gyermekekhez?
Van-e a rajzoktatásban
az alaknak olynemű ébéczéje, mely jó rajzoknak
lapról való másolása által megtanúlható r Nyerhetnek-e
a növendékek
a lapról való rajzban oktatást, mielőtt
a mintákról
és tárgyakról
való rajzot
megkezdenék
? Ha nem, melyik
a le.gjobb módja il! szilárd
tárgyak
külömböző
előállításának
kör vo-nalak és árnyékolás
által,
Va llá s o s é s e r kó 'lc s i n e ve lé s . Lehető-e
a vallásos és erköicsi oktatás
-elválasztásaHGFEDCBA
'r A nyilvános
iskolákba
a vallásos
oktatás
bevezetendő-é
.akár a tanító, akar egyházi férfiú általkezeltetve?
Olvasandó- e a biblia,
mint vallási gyakorlat?
Az erkölcsi
nevelés
mily mértékben
ölelje fel
.az illemtant
es társadalmi
formákat?
Az iskolai fegyelem meanyiben
támogatja
az erkölcsi magaviseletet
? Nem volna-e jó azt formális leczkék
.által kiegészíteni,
A p o lg á ti
é r e tts é g r e va ló n e ve lé s .
Milynemű iskolai gyakorlatok
a
legalkalmasabbak
a nevelés ezen nemének
előmozdítására?
Az iskolai
képzés, különösena
történelemben
és irodalomban,
mely úton haladhat
? Mily sajátszerü
eljárás
a hazafiúi érzelmek
fejlesztése
szempontjából
a növendékek'
polgári kötelességérzetének
elő kévolna .megállapítandó
.:szítésére:- azaz az értelmes szavazásra
es hasonlóra?
. ,
K ü /ö IZó 'ské P e s fe g e k. A különös képességek
támogatandók-e
a növen-QPONMLK

a
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dékben?
Mily mértékben
eszközölhető
ez tanítás és gyakorlatok
által ~
köztanításban
?jihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Vizs g á la to k é s fe lje b b vite l. Melyek az írásbeli vizsgálatoknak
előnyei
és mi módon támogathatók
azok?
Mily mértékben
legyenek
azok a
növendékek ~feljebbvitelének
alapja tokról-fokra ? Hányszor, kik és mely- .:
fokokra?
alapon eszközöljék
a feljebbvitelt
a különböző,
A ta n ító k n e m e . Mi a különbség
a tanítónők
és tanítók
legjobb
előnye van egyik nemnek
a másik
módszerei között ? Mily sajátságos
fölött a nevelés munkájában?
Mely különös képességekkel
bírnak a nők;
melyek őket az elemi iskolák munkájára
alkalmasakká'
teszik?
N e ve lé s ü g yz' s ta tis e tzé a . Az iskolai
statisztikára
nézve mily eljárásfogadandó
el és terjesztendő
minden esetet illetőleg?
E le m i

n e v e l é s . zyxwvutsrqponmlkjihgfedcb

A g ye r m e kke r t-z" n té zm é n y.
A gyermekkert
Froebel
rendszerének
teendő.e ? Froebel
rend-megfelelőleg
az elemi nevelés első Iépcsőjévé
szere folytatando-e
magának
a gyermekkertnek
fokan felűl? Miként.:
létesíthető
a gyermekkert
és elemi it kola szerves összefüggése?
- Az o s zta tlq n fa lu s i-is ko la .
Teendo-e
kísérlet az osztályozást
vagy
Előnynyel alkalmazhato-e
a monitor-rendszer
az ilyfokozást illetőleg?
iskolákban?
E lő lé p te té s é s o s ztá lyo zá s .
A növendékek
előléptetése
és osztályozása mennyire terjedjen
ki az oktatás
érdekében?
Elég-e
osztályozni
egy évi munka időközeiben
az' előléptetéskor
? Vagy
az időközök
oly
rövidre volnának
megállapítandók,
a mint csak lehet és a rendes méretű osztályok
csapatokba
szorítandók
mintegy
20-30
növendék
időközökben
való osztályozásnak
mindegyikbe ? Az évi vagy nagyobb
az osztályok
között
természetes
eredménye,
hogy
a kíválóbb
növendékek hátráltatnak
és nem nyernek elég munkát tehetségeik
kifejlesztésere az alatt, mig a tanító idejének nagyobb részét alassúbb
és tehetségtelenebb növendékekre
vesztegeti.
Nem bátórtalanítja-e
el' ezen rendszer
a kevésbbé
érett
és lassú gondolkozásúakat
az osztályban,
mialatt
az élénkebb
gondolkozásúaktól
az alkalmat
elveszi. Az osztályok
közötti évi időszakok
rendszere
mellett az egész iskolának
haladása
nem,
sülyed-e le a Jassúbb és gyengébb
növendékek
fokára?
Az e le m z' ta n u lm á n yo k
m e n e te . Az elemi iskolákban
minden nővendék számára ugyanaz legyen-e
a tanulmány
menete, akár óhajtják azok:
tanulmányaikat
folytatni,
akár nem? A tanfolyam
mely szakai írandók:
elé az elemi iskolákban
minden növendék számára?
(Az elemi iskolák a
tanfolyam
nyolcz első éveit ölelik
fel, azaz a hattól
a tizennegyedik
életévig.) Mi módon biztosítható
leghelyesebben
a tárgyak
megfelel&
egymás mellé ' rendezése
a nyilvános
iskolákban?
Az elemi iskolai tanfolyamnak
figyelembe
kell-e venni a helyi ipari szükségleteket?
Például
a városok tanfolyamaikba
a kereskedelem
vagy kézműiparra
vonatkozó? A falusi iskolák
felkarolják-e
a földmívelést".
szakokat
befogadják-e
vegytant,_ a mezei gazdasági
növény tant vagy faművelést?

40I
zyxw

Az elemi természettan
és - rajz mimódon tanítható
az elemi iskoilákban? Ezen tudományok
mely szakai taníthatók
a legnagyobb
siker<rel az ily iskolákban?edcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
K é z ü g y ~ s s é g i o k t a t á s . Miben
áll a kézügyességi
oktatás
sajátiagos
nevelői értéke? Mi a legjobb tanmenet a kézügyességi
iskolák
számára?
A franczia, ném et, svéd és amerikai
kézügyességi
oktatási
rendszerek
-elveinek összehasonlítása
és az azok által elérhető eredmények.
A gyermekek legmegtelelőbben
mely korban foghatók
a kézrnű-oktatásra
?
Az is ko la i
ta ka r é kp é n ztá r a k.
Az iskolai takarékpéztárak
alkalmazhatók-e
haszonnal
a takarékosság
elsajátítására.
Melyek a legjobb mód, szerek az elemi iskolákban
a takarékosság
elsajátítására?
Az iskolai
takarékpénztáraknák
mily sajátlagos
veszélyei
vannak és mi 'mődon
-egyenllthetők
ki" ezen veszélyek
a leghelyesebben?TSRQPONMLKJIHGFED
K ö z é p is k o la i

n e v e lé s ,

a melylyel a, következő
kérdések
foglalfelsőbb, magán, ,alapítványi
iskolák
és

A középiskolai
nevelés,
'koznak, tárgyalja
a nyilvános
.akadémiák
oktatását,

A kö zé p is ko la i o kta tá s
m e g fe l e l ő
h a t á r a i . Melyek
a középiskolai
lefelé
és a
oktatás
megfelelő határai,
melyex azt az elemi oktatástói
,főiskolai oktatástói
fölfelé elválasztják?
Mikor kell, ha egyátalán
van,
-a tanulmányok
rriegoszlásának
a nyilvános
iskolákban
kezdődniök?
A kö zé p is ko la i ta n á r ké p zé s é s je lü g ye le t.
A magán,
alapítványi
is·kolák és akadémiák
korrnány,
állam, vagy
nemzeti felügyelet
alá he1yezendők-e?
A középiskolák
számára
mily tanárképzés
kívánatos?
S zü ks é g e s

ta n u lm á n yo k

a

g ya ko r la ti

é le tr e

va ló

e lő ké s zíté s

vé g e tt.

Mily tanulmányok
volnának
egy eszményi
tanfolyamba
befoglalandók
a középiskolai
oktatásban,
melyek a növendékeket
nem egy collegium
vagy szakiskola,
de egyszerűen
a gyakorlati
életre való előkészítésre
jelölnék
ki?
. L a t i n é s g Ö ' r ö g t a n u l m á n y o k . Mikor jár előnynyel
ezen tanulmányok
megkezdése,
vajjon a modern nyelvek előtt vagy után? Azon esetben,
ha ezen nyelvek tanítása
a tizedik évvel kezdődik
a tizennégyvagy
tizenötödik
érettebb
kor helyett,
a tanítás
módszerében
mily szük· ségképeni eltérések
támadnak?
Nevezetesen,
azon iskolákban,
melyek
a latint a tizenharmadik
vagy tizennegyedik
évvel kezdik, a klasszikai '
nyelvekben
való oktatás módszere inkább tudományos,
más szóval inkább
philologiai
alapon nyugvó-e,
mint azon előkészítő
fskolákban,
melyek
ezen oktatást
a nyolczadik
évvel kezdik?' Megdönthétetlen-e
azon bizonyiték, mely.ezen nyelvek számára.a felső és középfokú oktatásban
elfoglalt
'nagy helyet igazolja, 'azon alapon, hogya
modern civilisatic a görög és
·-rómaitól származott
le, minélfogva
egyedűl azok által érthető meg, a kik
azon népek
által használt nyelvekben
némi jártassággal
bírnak?
M é r t a n v a g y a l g e b r a e l ő s z ö r . E szakok
melyike előzze meg a kö· zépiskolai
oktatásban.
a másikat?
Mennyi mértan
tanítható
anövendékeknek
az elemi iskolákban t

402 edcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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giumok-. gimnáziumoknak
és lyceumoknak
tekintettel
az alsóbb, a technikai
iskolák
kívánalmaira

m e g fe l e l ő

k ü i fö i d i e k .

mi sajátiagos
és egyetemek

A colle-

teendőjuk
van.
mindig növekvő-

P

S za ks ze r íls é g

a

Mikor
Az összehasonlító

c o lte g 'lu m m u n ká já b a n .

ség a collegium
munkájában?
tatás igazi jellemzője-e ?

kezdődjék a szakszerü módszer
a felső ok-

A n ő k m a g a s a b b fo k ú
k i m í l v e l é s e . A tanítás
magasabb
intézeteiben
Részesítendők-e
a nők a nevelés.
legyen-e
határa az együtt nevelésnek?
minden előjogaiban
a kétféle egyetemen
és a szakiskolákban
?
A k a d e m z " a z ' fo k o k .
Adassék-é
egynél több fok, mint B. A. a collegiumi tanfolyam számára? Mely korok között legyen az érettségi
(bac.calaureat) .elnyerhetö r Eltörlendők-e
a tiszteletbeli
fokok? Ha nem törlendők el, azoknak
megadása
nem határolandó
e az intézetek
azon
osztálya
és fokára,
melyeknek
megfelelő
tanfolyamaik
ezen czímek
nyujtására
szabályszerűen
el vannak látva?

K ü lö n fé lé k .

I p a r - é s m ű i p a r - z " s k o l á k . Az általános
képzésre
szolgáló intézetek
és az ipar- és műipar-iskolák
működése
közötti
gondosabb
megosztás,
mindegyik
saját jól meghatározott
terét
foglalván
el. előmozdítná-e
az.
egyetemes
képzés érdekeit?
.
A
ta n ító k
s za kké p zé s e .
A tanítóképzőben
a tanítás
menetének
egészen
szakszerű nek
kell-e
lennie
vagy
felölelje-e
az elemi
és.
'középfokú szakokban
levő anyag.ot, a meanyiben
az az ezekben
valóhaladást,
mint a fölvétel föltételét
megköveteli?
A tanítóképző
jellegző
tevékenysége
a módszerben
mennyiben
külörnbözik
a középfokúés felsőfokú oktatásétól?
A tanítóképző
módszer minden szak összehasonlító
tanulmánya-e,
minden
más szak világában, míg az elemi és középfokú módszerek csak úgy tekintetnek,
mint.
egy szükséges lépés egy felsőre?
Mit öleljen fel a pedagógiai
tudori fokra szolgátó tanfolyam?
Miként rendezendők
leghelyesebben
be a pedagógiai
könyvtárak:
és mely könyveket
tártalmazzanak?
Melyik a nevelésügyi
irodalomnak:
legjobb osztalyozása?
Tanító
olvasókörök
mi módon alakíthatók
legczélszerűbben
?
.
Mi a tényleges tanításnak
értéke a minta vagy gyakorlóiskolában
?'
A tanítási
módszerek
didaktikai
oktatás
által a képzőiskolákban
szerezhetők-e
meg vagy ügyes tanítók
által a kijelölt szakban az osztályban nyujtott
oktatás megfigyelése
által? Mi a, viszonylagos
értéke
a
növendékre
nézve a képzőintézeti
minta-iskolában
való tanításnak
es
annak, melyet az helyettesként
az elemi iskolákban
időnkénti
szünetek
.alatt teljesít?ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFED
I

ú k o l á k . zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSR
Melyek a szakszerű
nevelésnek
és határai a jogi, orvosi és theologiai tudomány-szakokban
a philologiai
szak gyors fejlődésére?
iskolákban
és ' a hülyék
iskoláiban
K í s é r l e t z" l é l e k t a n . A kísérleti
alkalmazott
módszerek
a rendes iskolák számára, az oktatási és fegyelmi
módszert
illetőleg
milynemű
gyakorlati
útbaigazítást
szolgáltatnak,
különösen a rest elméjűele
élesztésében
sa
makacs' és vétkes növendékek
javítására
vonatkozólag?"
Az úgynevezett
chypnotikus
sugalláss
(suggestío) kutatásainak
fonalán fedeztek-e
fel már valamit,
a mi a rendes
iskolák rendszerének
segítségére
lehetne?
,
É s zs ze r ű ( r a t z' o n a l ) l é l e k t a n . A megismerés
három
fokozata
megkülörnböztetésének
fontossága
nevelési szernpontból
; az elsőnek
határát azon érzéki benyomások
képezik, a melyeket
a különálló · vagy a
vonatkozások
és függő viszonyok
igen kevés ismeretjegyével
bírő "tárés jelenségekről
szerzünk.
A második
fokozat
főleg a vonatgyakról
kozásoknak,
függésnek,
a tárgyak
tulajdonságai.
járulékai
között
levő
viszonyoknak,
egymásra
való
hatásainak
felfogása.
Vajjon
ezen
fokozat színrehozatala
erkölcs és vallásnevelési
tekintetekből
hemleges-e
?
A harmadik
fokozat az eszményinek
és az erkölcsi s valIástudományok
végső okainak felfogása annak a mit Kant irányzó eszméknek
nevez
(nevezetesen
Isten, szabadság
és halhatatlanság)
ezen harmadik
fokozat egészeket
vagy teljeseket
tárgyal (megégyezőleg
Plato és Proclussal.) Vajjon
ezen megkülönböztetések
képzeletiek
vagy
csalódások-e,
és az oktatás
módszerei
és szakai megvagy a valóságnak
megfelelők
határozásában
tekintetbe
veendők?
Az elemi nevelés
főleg különálló
érzéki észrevételekkel
foglalkozik-e,
azaz az értelmi
haladás első fokának fejlettségévei
? Miként irányzandó
az úgy, hogy az az okszerű összefüggések
és egyéb vonatkozások
megfigyelése
fölé emeltessék ? A középfokú
nevelés a külörnböző
nemek vonatkozásainak
kutatásával
foglalkozik-e
főleg azaz az értelmi fejlődés második fokozat ára terjeszrendezhető
az el úgy, hogy a növendék
azon
. kedik-e főleg ki? Miként
nemleges
eredmény
fölé emeltessék,
mely a léleknek a puszta vonatko?
zások és egymástól
függés kizárólagos
összpontosítása
által létesíttetert
Mi módon vezethető
a lélek a harmadik
vagy egyetemesítő
fokozatra,
érzéki benyomások
hol az irány-eszmények,
nemkülömben
az elkülönzött.
és a puszta vonatkozások
5 egymástól
függések
az egész legfőbb elvéés a
vének alárendelve,
tárgyaltatnak,
a' mint azt a bölcsészet
kutatja
vallás tanítja?
.
Ü g y v ü e l z' c o l l e g z' ze m o k . Az ügyviteli
vagy kereskedelmi
collegiumok
tanfolyama.
Az oktatas
és berendezés.
J o g i,

o r vo s i é s th e o lo g ia i

szükségletei
tekintettel

IRODAL'OM.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFED
m a g y a r n e m z e ti s z e lle m
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a z ifjn s á g i

ir a to k b a n .

Ha azt akarjuk, hogy a magyar
állam megerősödjék
s nemzetünk
a .teljes egységet
mielébb kivívja : úgy öntudatosan,
jól átgondolt
tervvel kell megindítanunk
a küzdelmet
az -egész vonalon, 5 férfiakhoz illő
I

kitartással,
erős akarattal
és lankadatlan
lelkesedéssel
kell síkra szállanunk azért a szent ügyért, melynél jelentősebbet
ez idő szerint magyar
ember nem ismerhet. Magyarország
milleniuma közeledik. Uj küzdelmek
várnak reánk. De nem a fegyverek, nem az ágyútűz, nem a rémes csaták
korszaka virrad fel: a szellemi fegyverek
békés és áldásos, de nagyküszöbén
állunk. Legyünk
résen, hogy ebben az emszerű mérkőzése
berhez legméltóbb
kijzdeJemben becsülettel
helyt állhassunk. Jaj annak
a nemzetnek, a mely a kultúra terén elmarad 1 A magyar nemzetnek a
népek nagy szellemi versenyében
oda kell törekednie,
ho gy az eg yház, az isk oZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
1 a, a t á rsa
dalom
és a sa j t
egyaránt
lelkes ápolója- és fejlesztője legyen a magyar nemzeti érzűletnek
és gondolkozást
'
módnak.
Legnagyobb
hatalom
az iskola. Ez alakítja át lassanként
a nép
érzületét
és gondolkozásmődját,
A magyar állameszme érdekében minél
előbb meg kell teremtenünk
a magyar
nemzeti iskolát. Fel eke z etek,
köz ség e k, t á r sui a tok
és mag á nos o k keljenek versenyre
éra magyar nemzeti nevelés ügyében.
Ez mindannyiunk
jól fölfogott
deke. De a hol rosszakarat,
tudatlanság,
önérdek,
hatalmi vágy, sőt
hazafiatlanság
gátat vet a nem z e t.i követ
elm ény
teljesítése elé:
ott lépjen föl erélyesen a magyar állam és a magyar korrnány
ne késsék
bezárni a haza fiatalságának
szellemét megmérgező
iskolát, hogy helyébe
magyar állami iskolát állítson,' mely a testvériességnek,
az egyenlőségnek és a hazaszeretetnek
legyen buzgó hirdetője.
De hatalmas tényező a sajto is. Az iskola után ennek van a legnagyobb hatása a mai kor emberére. Az olvasmányok
nemcsak a gondolkozásmódot,
de még az érzületet, az akaraterőt
is' nagyban befolyásolhatják.
Még a művelt ember is gyakran érzi egyegy erősebb szellemnek a befolyását.
Hát még az ifjúság, a melynek
akaratereje
könnyen
kormányozható!
Ezért szükséges a gyermek
és ifjúsági iratokra nagy
figyelmet és gondot fordítanunk.
A legújabb
időkig jobbára
férczmunkák
De mit tapasztalunk?
voltak a magyar gyermekek
és a magyar
ifjúság olvasmányai.
Idegen
szellem szólalt
meg bennük rossz magyarsiggal
és még a képek sem
voltak magyar
vonatkozásúak.
Nérnetből,
francziából,
angolból, olaszból stb., sőt még törökből
is fordított
munkákkal
akarták a magyar
és erős hazaszeretetét
nevelni!
fiatalság
nemzeti
gondolkozásmódját
Nekünk
nem kellenek
kozmopoliták,
hanem erős hazaszeretettől
áthatott, magyar gondolkozásmódu
fiatalságra van szükségünk.
Schmid Kristóf, Nieritz Gusztáv, Hoffmann Ferencz, Höcker Gusztáv,
Andersen, Grimm, s a többi ifjúsági Író a német gyermekeknek
szánták
munkáikat.
A nérriet gondolkozásmód
és anémet nép sze I I e m nyilatkozik meg+a sentimentálismus.
felé hajló iratkáikban. Dc hát vajjon ezek.
a magyar nemzeti szellemmel megegyeztethetők-e?
Nem hiszem, hogy
ezt még a magyar kiadók ls elhinnéle. De náluk nem is ez volt a czél.
Pusztán üzleti érdeküket tekintették.
A clichékhez
és a fordítási joghoz
olcsón hozzájuthattak,
s aztán az iskola porát csak az imént lerázott
diákocskák
potom árért végezték a fordítást.
Ilyen iratokkal a magyar nemzeti szellemet ugyan senki sem fogja
ó

-fejleszthetni.
A magyar
Jfjúsági
iratoknakne
csak a k üls e j e, de a
'b els ej e is tükrözze
vissza a magyar
nemzeti jellemvonást.
Ne csak
. helyes magyarsággal
irott, de mag y art
ár g y ú is legyen a gyermekek és az ifjúság kezébe szánt szőrakoztató
olvasmány.
Itt van a magyar
föld népével és' természeti
viszonyaival.
Kiaknázhátatlan
bánya ez, mely
.az ifjúság ,ismereteinek
kibővítésére
és érzületének . megnemesítésére
a
1
Ieghelyesebb
irányban
egyaránt 'alkalmas.
Ujabb
időben e téren is haladás. történt;
P saL
aj os,B e n ed e k El e k. Het y ey. G á bor
és Ga á 1 M z es a gyermekés ifjú-sági irodalmat
a mpgyar nemzeti irányba terelték.
Pósa és Hetyey
gyönyörű
gyermekversei
mind
magyar tárgyú ak,
magyar
gondolkozásmódról
és magyar
érzületról
tanuskodnak.
A prózaZY
. t erén
Benedek
és Gaál Mózes jeleskednek.
Benedek
«K isK ön y vt ára>
egy csomó, ügyesen
Írt füzettel gazdagította
a magyar gyermek-irodalmat,
Gaál Mózes pedig a « B a z a fia s K ö n y v t á r» ez. vállalajó olvasmányokat
nyújtani.
· tával igyekszik
a magyar ifjúságnak
Ez alkalommal
aedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
" H a z a fi a s
kö " n yvtá r " -t
szándékozom
röviden
ismertetni.
_A czfrn ugyan
nem szerenesés.
mert asz e m é 1 Y r ő 1 mondjuk,
maga.'
s habár
ez
hogy hazafias
vagy haz.afiatlan,
de' a t ár gy
könyvtár
is: nem lehet hazafias va'gy ennek ellenkezője.
Inkább tör t én et i könyvtár
lehetne
a c z í m e . .a minek nemcsak nyelvi, de tárgyi
-szempontból
is megfelelne,
mert jobbára
törterieti
elbeszéléseket
közől,
Eddig
tudtommal
hat' kötet . jelent
meg.
Egynek-egynek
ára 25 kr.,
,A külső kiállítás
csinos,
a nyomás
szép
és tiszta, a képek jók és a
ívre terjed. Tehát - arány'kötés
erős. Egy-egy
kötet 3-,-4 nyomatott
lag igen olcsó olvasmányokhoz
juthat a magyar ifjúság. Ez Sta m pfel Kár oly pozsonyi
könyvkereskedő
érdeme.
'Az
első szám cz.íme : . "Szondikét
a p r d j a » . Irta Gaál
Móze s. Ötvenöt
oldalon,
12 fejezetben
adja elő tárgyát.
A fejezetek
l l . Szondi halála.
I l l . Néma 'lett a húr.
a következők:
1. Szondi bucsúja.
lV. A néma húr megszQlal. ,V. Az udvari bolond. VI. A bolond két
tanítványa
ViI A bas a két leánya. VIlI. Hogyan lesz az. udvari bolond,Iból. vén zsidó? IX. Dobó István úri vendégei. X. A komédíások. 'Xr. Már-:
:ton halála. x n , A szigetvári
hősök.
1,
El kell ismernünk,
hogy ügyes meseszövővel
van dolgunk. \A tár:o:gyat nemcsak
érdekessé
túdjatenni',
de ért ahhoz a nem könnyű
művészethez:
hog);' a szívhez is szóljon.
Az elbeszélésben
ügyes. a jel.
lemzésben
és festésben
mester.
Különös
ereje a hasonlatokban
van.
.Milyen szépen mondja pl. a 9 oldalon:
\
«Kitárta
két karját
a . drégelyi kapitány
és kebeléreszodtá
két
énekes ifjat, szemefényét.
Ennek is, annak is megcsókolta
fejét, meg ,a
.hornlokát. Olyan volt, mint egyezeréves
cser, melynek ágaira két madárka
röpült, s a vén fa elfedi lombjaival,
védve a .széltób ,
.
Az elbeszélésnek
azonhan vannak gyengéi is. Igy például az első
.fejezet nehézkes en indúl, s csak a végén melegedik
belé a szerző. A be.v ezető sorok: fáraszto hosszadalmasságukka.J:
nem válnak az iró előnyére.
.Mire való' ez a páthosz:
.os, hányszor látta ez a nap a drégelyi+váró

ó

í

'

ó
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vitézségét
l Legaranyosabb
sugaraival
vont glóriát éli.
nép halálmegvető
Szondi feje fölé, csókolta
lángajkával
a vitézek panczélöltözetét,
s hogy
éjjel is láthassa
az álmot
nem ismerő
őrszemeket.
mérhetetlen
nagy
fényességét
belelopta
a csillagok
szemébe,
fel ölt ö t tes zei i d á la r c z á t a hol d ~ a k (?) és vigyázta
a drégelyi
várat'».
és a hid védő Horácziusz
KokAlI.
oldalon Porzenna
embereire
leszre hivaukozik. Ez csak a gimnáziumi
tanulőknak
érthető,
de az ifjúság egy jelentékeny
része előtt- terra incognita. E helyett lehetett volna
hazai példára hivatkozni.
A 23. oldalon ennek a mondatnak
nincs összefüggése:
«A nagyés száját csuCondárosan
végig
orrú bolond,
a ki mindig
vigyorgott,
húzta, ha az agák és udvari
nép előtt mókázott,
ilyen
kor
a sötét,
hosszú folyosón lehajtott
fejjel állott, (mikor r) a szeméből
pedig egyegy titkos köny pergett
ki.s
A 26. oldalon
bizonyosan
tollhiba
lesz: «szeretnék
az arczajába
harapni>,
(e. h. az arczába).
A 37. oldalon
kérdezik a birótóI, hogy van-e a faluban
zsidó?
.«Egy van, de az is . már, hál als
ten nek
(1) haldoklik>.
Ez a kárörvendő megjegyzés,
'hogy «hála Istennek>, bizonyelmaradhatott
volna.
Ifjúsági iratban veszedelmes
az ilyesmi. Ne keltsünk ellenszenvet egyes.
felekezetek
iránt, úgy is könnyen
hajlandó
arra a mi társadalmunk.
találorn,
Ezen apróbb hibákat
leszámítván,
a munkát sikerültnek
melyet külömben
élvezett el olvastam.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHG
A 2. kötet:
eZ O á r d Jós 1 a t a» színtén
Gaál Mózes tolla alóli
került ki. Három nyomatott
í v r e terjed;>
nyolcz fejezetre oszlik. Ugyes.
elbeszélés a 'magyarok
ős-történetéből.
Erdekesen
indúl s mindvégig jól
gördül.
A könyvnek
egyik gyönyörű
részlete
Zoárd buc súja, mely a
könyekig
megindító.
Van azonban
nehány
kifogásom
is. A 4. oldalon bemutat
egy
lovas-csapatot.
Eleintén többesszámban
szól róla, aztán egyszerre egye,számba csap, Igy:
<Merésztekintetű
férfiak. Vállukról panyókáróllóg
legörbe íjj, s hátán
a kaczagány
stb. A vége pedig így szól : «Kezében
a puzdra, melybőlsok
nyílvessző
hiányzik>.
Az 5. oldalon:
« •••
s a nemes mén reszket .egész testében,
ha
ura oldalához
szorítja kőkemény
térde it ». Hibás mondatszerkezet,
mert
az az értelme,
hogy
a mén reszket, mikor kőkemény
térdcit szorítja
ura oldalához I Ugyancsak
az 5. oldalon
kifogásolhatók
ezek a sorok r
«Emese, Airnos anyja, ritka álmot látott, midőn
sz iedcbaZYXWVUTSRQPONM
v e a 1 att
h o rdo z tam
ag z at á t. Széles, hatalmasan
zuhogó folyót sz ült álmában>
Ifjúsági iratokban nagyon óvatosan
kelt bánnunk a tollal. Lehetett
volna.
ezt simábban
is kifejezni. A 8. oldalon homályos
ez a mondat:
"Piros.
nyelve reá tapad
a húsra,
s az e sóvár érintéstől
összébb zsugorodik,.
elveszti eleven vörös szinét, s inkább meghal, semhogy
áldozata
(?) legyen>. A 9. oldalon nem szabatos
ez a mondat:
«Sokan
hiányoznak,
kiknek hiányát
érezzük>. (Talán sokan vannak, kiknek-hiányát'
érezzük).
A 14. oldalon is hibás ez a mondatszerkezet:
«Almos, a ki látott,.
a bölcs Zoárdtól
kérte: magyarázatát,
mert Zoárdot
Hadúr jósló tehetséggel áldotta
meg.s Nem Almos látott,
hanem Zoárd,
a jós. A 24_
I

oldalon ezt· a mondatot
nem értem:
eZoárdZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCB
s z ív é b e
rejté aggodalmait
és h a II gat ott,
a mint .h a II ga t is,»
A munkának
különben
annyi az előnye, hogy e kisebb hibák nem
e Csodálatosak
a
csökkenthetik
. az értékét.
Milyen szép a befejezése:
gondviselő
Istennek
rendelései.
Hontalanná
tesz egy dicső
nemzetet,hogy kényszerítse
jobb hazát keresni. Messze ....
messze a kéklő nagy
hegy integet:
.
Erre vedd útadat bolygó nemzet, téged várlak hazatérő Árpád.
Itt nem bánt bessenyő,
bolgár, itt tegyen
erőssé az egyetértés,
vitéz-'
ség, testvéri szeretet b \
A 3. kötetben
Gaál Mózes Lehel élettörténetét
sok szerencsével
írja. meg
«A ve z r bo ss zúj a» czím alatt: Csak nehány mondatszerkezeti
hibára akadtam.
A 43. oldalon:
«Sz ámítsátok
meg a holttetemeket.
Nincs ott
ke ves ebb
magyar,
mint nérnet, • (E helyett:
«nincs ott' t öbb
magyar,
mint nérnet.s ) A következő
oldalon:
«Megkötözték,
szidalmazó
szavakkal
becsmérelve
és. úgy
vitték
elébe a
császárnak.»
(E helyett
magyarosabban
és világosabban
így formuláz-hatnók:
Megkötözték,
szidalmazó
szavakkal
becsmérelték
stb.) ,Ime t .
. ennyi
az egész,
a mit kifogásolhatok.
Annál
nagyobb
eiismeréssel
nyilatkozhatom
arról az erős magyar
nemzeti szellemről,
mely a munkán végig ömlik. Irálya lelkes és magyaros,
Ezt a kötetet
igen sikerültnek mondhatom.
Hasonlóan
sikerültek
a 4. és 5. kötet. Mindkettőt
Ga á 1 írta.
A~
4 kötet czíme:
e K up a,
a po g á n y ve z é r», az ötö diké pedig:
«V it é z i bec sül e t». Cornpositió,
kidolgozás,
fölfogás a jó ifjúsavi
iratok kellékeinek
egyaránt
megfelelnek.
Kifogásairu
inkább
némi stiláris hibákra vonatkoznak.
A 4. kötet I -ső oldalán l «kiket Piligrin küldött,
a püspök»
(E
helyett:
kiket Piligrin, a püspök, kuldött.)
A 14. oldalon:
> ••.
formalt
egy igénytelen
keresztet,
alt feltűzte a barlangja
előtt levő dombocs.
kára és imádta
előtte
térdreborulva
a mindenható
Istent.s
(E helyett:
.•. azt feltűzte
barlangja
előtt
levő domboeskára
és előtte
térdre:oA pogány
vezér
borúlva imádta a mindenható
istent.) A 2I. oldalon:
darabokra
tördelte a keresztet, mely a domb tetejébe
val asz
ú r v a (I?)
s olyan ártatlanúl
állott ott,' (kicsoda?
a pogány
vezér ?):o A 24. oldalon ait állítja az író, hogy a bagoly abban leli gyönyörűségét,
hogy"
az álmatlanokat
bántja hangjával. > (Ez hamis fogalomalkotás
1) A 34.
oldalon cgyula> sajtóhiba.
(E helyett:
Gyula).
Az 5. kötet
gazdag
megható
jelenetekben
s így kiválóan alkal-mas az érzületi
nevelésre.
Erőteljes
sorok a 26. oldalon:
c Magyar
ember ne legyen haragtartó
magyar
ember iránt."
• A kivel a magyar
kezet szorít, annak nem rosszakarója ..:> c Van-é istennek
tetszőbb,' mint
. békességben
meg térő emberek?
A munkában
mindössze
egy értelemugyanis
ez van: cA tatárok
zavaró mondatot
találtam.
A 4I. oldalon
száma
jóval
fölül volt a . félmillión.
Szekérsánccal
vették·
magukat
körül,»
stb. Igy
tehát
azt hiszi az olvasó,.
hogy a tatárok
vették
magukat
körül szekérsánczczal,
holott ez a magyarokra
nézve áll. Ezen- ,
kivül csak nehány
sajtóhiba
fordúl
elő ..
é

A 6. kötetet
T ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
á bor
i R Ó ber t írta.
Czíme:
e A z uto
1s Ó
és árnyban
egyaránt
bővelkedik.
men t s v r.s Ez a kötet \ fényben
Előnyei:
a könnyed
elbeszélő modor,
az eléggé jó magyarságú
nyelv,
- egyes sikerült
leirások
és festések s a 'hazafias
szellem,
mely minden
sorából
kiérzik.
De vannak
hiányai
is." Kár,
hogy a munka
egyes
fejezeteinek
nincs czímök.
Az első fejezet nagyon
regényesen
indúl s
«Deus ex machinamódjára
gördül az elbeszélés
fonala. Hogy egy három
· éves gyermek
lelkét
megérlelje
a pillanat ez nagy lélektani prob- .
léma, melylyel ifjúsági iratban
nem lehet előállani.
Lásd:
5. oldal. A
8. oldalon azt állítja az író, hogy egy tizenkét éves leány útra kelt egy
hű öreg szolga kiséretében,
hogy elhozza .apjaért a váltságdíjat.
Ezt az
utat Damaszkuszból
tette meg Magyarországba
a török világ idejében.
Ez is hihetetlen.
A 3 éves fiu felnő s daczára annak, hogy az író előbbi
: állítása
szerint megértette
anyja
elbeszélését,
s a pillanat megérlelte
lelkét:
későbben
egészen elmosódott
lelkében anyja
elbeszélése. Lásd:
20, oldal. Van benne
nehány magyartalan
szó, pl. a ~2. oldalon:
eszéltoló» a 26. oldalon:
«küldoncz
s
a 37. oldalon:
«felenyed s (2) stb.
. A munka előnyei azonban kibékítenek
s így ezt a kötetet is, mint
a «Hazafias Könyvtár s előbbi köteteit,
melegen
ajánihatom
jó ifjúsági
· olvasmány
gyanánt.
ifjúsági író. Folytassa
lelkesen a megkezdett
Gaál Mózes hivatott
jó irányt [TSRQPONMLKJIHGFEDCBA
á
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E két kötetből
álló munka mint már czíme is mutatja,
nem tankönyv,
sem nem vezérkönyv,
hanem
segédkezést,
útmutatást
kiván
nyújtani .a fiatal tanítónak
tovább
képzését
illetőleg.
S zerz ője. ki Jelenleg Worms-ban
tanfelügyelő,
jól ismert
nevű peda~ó~iai
író, kinek
van. Különösen
Giessen
· széles körű olvasottsága
és 20 évi praxisa
- városában
volt alkalma tanácsadó
szerepére
előkészülni,
mert ott mint
a pedagógiai' serninariumhoz tartozó gimnázium tanára, feladataihoz tartozott a fiatal tanárjelölteket
a. pedagógiai
praxisba
bevezetni.
Munkája első kötetében
a népiskolai
pedagógia
elméletével
foglalkozik.
Az első fejezetben,
[-4.
lapon,
rövid
áttekin tést nyújt
a
pedag6giai
eszmék fejlődéséről, e fejezetnek csak az a hiánya, hogy tényleg nem a népiskolai
pedagógia
fejlődését
adja, hanem a pedagógiai
történetnek
rövid
vázlata, kezdve
az ó-kortól a 19. századig,
s bár.
és helyes,
nem igen tudom, mi czélja
előadása
magában
véve világos
. volt vele, mivel fel kell tételeznem,
hogy
ezt a nérnet tanító már a
képzőintézetben
bővebben
és részletesebben
tanulta.
A II.
fejezet
.79- 145· lapig Diesterweget
és korát
tárgyalja.
E részletes tárgyalás
e korszakot
szükségét
szerző azzal indokolja,
hogy a tanítóképzőben

nagyon is vázlatosan ismertetik. Művének ez a része önálló becscsel is,
munkáit· és .
bir, mert szerző nagyon jól ismeri Diesterweg működését,
a Diesterwegre
vonatkozó
irodalmat.
E fejezetből
tehát az olvasó
kimerítő, hű és világos képet nyer Diesterweg
és társai törekvéseiről.
A Ill. és legterjedelmesebb
rész czíme: Aus bau
der
deu t sch eZYXW
II
Pad a g o g i k n a ch, Die st er w e g. Ebben
nyújtja
szerző saját
pedagógiai
elm életét. Altalános
pedagógia
czímén szél a nevelés tár- - "
gyáról (rövid anthropologiát
nyújtva), a- nevelés feladatáról és eszközé-,
nek módjáról. Részletes pedagógia czíme alatt szól az iskolai szervezet,
iskolai egészségtan,
fegyelem
és az iskolai tanításról,
külön tárgyalva
és az egyes tantárgyak
tanításának
módszerét,
az általános tanítástant
A IV befejező részben egymással
szembe állítja a Diesterwegés a
Herbart-Ziller-féle
pedagőgiát.
Legbecsesbnek
tartom az 1. kötetben a
függelékkép
hozzácsatolt,
irodalmi tájékoztatót,
mert ebben
szakmák
szerint csoportosítva
és ha kell, a tanító továbbképzésére
lc'galkalmalajstromát jellemezve közli. E lajstrom
összeállításában,
sabb művek
látszik szerzőnek rendkivüli irodalmi tájékozottsága.
Az első kötetnek egy nagy hiánya van, a mi a nem német olva-·
sóra igen kellemetlenül hat. Szerző e munka által tájékoztatni
akarja a
fiatal tanítót a jelen és mult korok
pedagógiai
elméletei terén, hogy
így maga szerézzen magának önálló pedagógiai hitvallást. Ez helytelen
dolog, mert lehetetlen
máskép
önalló
ítéletre
szert tenni,
mintha
magukat
az eredeti" írókat végig tanulmányozza
és erre a tanító nem,
ér rá. A pedagógiai
tanácsadó
feladata,
hogy ismertesse
ugyan
a
kontroverz kérdéseket,
de iparkodjék a tanítóban egy határozott
irányú
erős pedagógiai
meggyőződést
kelteni. Tulajdonkép
Sch. sem tesz
egyebet,
csak nem vallja be, munkája
határozott
és pedig polemikus
rendenegiával
bir. Ki akarja mutatni, hogya
jelenlegi német pedagógia
és hogy Díesterwegben
a Diestérweg által lerakott alapon
nyugszik
mind az meg van, a mi Herbart-Zíllernél
jó. E polemikus szembe állítás, mely sok helyet foglal el, a mi a könyv
olvasásánál
annyiszor'
próbára teszi türelmünket
nekünk mindegy,
honnét ered valamely
és !lern érdekel e gyakran kicsinyes polemia.
jó eszme Nekem úgy látszik, hogy Scherer bizonyos
hálátlansággal
viseltetik Ziller és követői irant, mert igen sokat köszönhet· nekik, és hiába,
iparkodik kirnutatni, hogy nem tólük tanult.
A II. kötetet, mely a gyakorlati
népiskolai pedagógiát
tárgyalja,
sokkal többre becsülöm az 1 -nél, E kötetben
foglalt tantervek
és gya~
korlati mintaleczkék
tényleges viszonyokon alapulnak,
legalább szerző
azt állítja, hogy Worms város iskoláiban
nagyjában ez alapon történik
a tanítás.
E 'kötetből
tehát képet
nyerünk,
hogy' minő eredményt.
német iskolákban,
mert a bemutatott
tanérhetnek el' ma bizonyos
tervek bizonyára
typusúl
szolgálhatnak.
Figyelmet
érdemel a feltűntetett
tananyag nak értéke,
nagy
terjedelme,
valamint a feldolgozás,
mődja.
Az iskolát 3 fokra osztja:
alsófok (I - 4 iskolaév), középfok
polgáriiskolák(5 - 6 iskolaév), felsőfok (7-8 iskolaév); az úgynevezett
nál (megfelelnek a felsőbb népiskoláknak) : a fels6fok 3 éves (7, 8 és
9 iskolaév]. Igen részletes tananyagbeosztást
közöl minden egyes iskolai,

tárgyra
vonatkozólag.
Iparkodik a népiskolai
tananyagot
a concentrátió
elve szerint rendezni,
vagyis
összefüggést
létesíteni
az egyes tárgyak
közt.
Evégből
a tananyagót
bizonyos
csoportokra
osztja. ,Az első
csoport
a «Re1igions- u. Sachunterríchts
: vallás-erkölcsi,
természetiföldrajzi-történeti
oktatás.
Ez a tanítás
középpontja.
Ehhez fűződik a
nyelvoktatás,
olvasás, fogalmazás,
helyesírási
nyelvtan.
Harmadik
csoport az alaki oktatás (alak- és mértan,
rajz, kézügyesség);
n.egyedik a
számtan, ötödik a torna. A tanterveket
hasábosan
egymásmellé
nyom·
-tatva közli, hogy
a tananyag
közötti
összefüggés
annál világosabban
meglássék.
Mindenesetre
érdekes példája annak, miként lehet a meglévő
törvényes
intézkedések
alapján is a concentratió
elvének némi érvényt
szerezni.
kapcsolatA népiskolán
kivül szól még e kötetben a népiskolával
ban levő továbbképző
és szakiskolákról.

A népiskolai
tananyag
tárgyalása
előtt
tájékoztatja
a tanítót az
iskolai egészségtan
és fegyelem
kérdéseiről
is. A tantervek
felsororása
után pedig körülbelől
100 lapon
közöl mintaleczkéket
a népiskola minden egyes
osztalyáből
és tantárgyából.
Pl. a harmadik
iskolai évből
következő
praeparatiót
kőzli ; 1. Történelem.
Sigfried halála. (Irigység,
káröröm,
gyűlölség,
gyilkosság).
II. Földrajz.
Az Odenwald.
Ill. Természetrajz.
A tölgy. IV. Valláso József és testvérei
(irigység,
gyűlölködés). V. Nérnet. Die sieben Stabe (Schmidt). VI. Számtan.
Látható
a
praeparatióban
tárgyalt
anyag-ok
közötti
összefüggés.
Megjegyzem,
hogy az összefüggés
nem rnindenűtt
oly világos
és keresetlen,
mint a
példában.
A kötet utolsó
részet egy terjedelmes
illusztrált
katalogus
n y ú it
az
teszi, melyben
szerző
igen kimerítő
és hasznos
tájékoztatástZYXWVUTSRQPO
iskolai
tan~ és szemléltető
eszközökről,
azonkivül
függelékül
ifjúsági
-iratok lajstromát
is közli.
"
'

E ézikk kerete nem engedi,
hogy bővebben
foglalkozzam
ezen a
tevő munkával.
Annyi azonban
az
maga nemében
érdemes, é s számot
eddigiekből
is kitünik,
hogya
magyar tanító
nem igen használhatja,
mert e munka
nem ad neki tanácsot
e vagy ama tantárgy
tanításara
nézve, hanem inkább irodalmi tájékoztató.
Előnynyel
használhatja
azonban mindenki, a ki érdeklődéssei
viseltetik a nérriet pedagógiai
irodalom
-újabb termékei
iránt.
-DCBA
M TSRQPON

álfófrás,
Irták és szerkesetették
:edcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFE
B ó j zg é r fi ' .J á n o s és K á r p á t i
Előszőval
ellátta dr. Fo dor József.
Budapest,
Lampel
Róbert
kiadása. Ara 1 frt 50 kr.
Nem csoda, .ha ma, az általános
tankötelezettség
korszakában,
és
hova-tovább
mindnagyobb
érdeklődés
mutatkozik
a tanulók
testi
szellemi épségének
fentartása
és fejlesztése
iránt. A növendéksereg
el-csenevészedik
testileg, kifárad
szellemileg
annyira,
hogy
az «aranyos
ifjuság» legszebb időszakában
hiányzik a duzzadó
izornszervezet,
az arányos erőképesség,
a friss gondolkozás.
és az élénk., könnyen
müködő
szellemi képesség.
Napjainkban
nem is megy csodaszámba,
sőt nemsokára megszokott
dolog -Iesz, ha ép, egészséges,
fürge, piros pozsgás,
-gyors felfogású és vidám tanulók helyett pápaszemes,
sovány.vgyornorAz
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-és szembajos
növendékeket
látunk
görbe háttal s korai vén ábrázattal
az iskola felé lézengeni.
Pár évtized előtt a szülő alig tudta
megóvni
gyermekét,
hogy az a ház tetejére föl ne másszék.
egész nap a madárfiókák után ne szaladgáljon,
vagy a folytonos
e haszontalans
játékot ne
'űzze: addig ma örökös vendég
az orvos, napi koszt adó a patika, mert
a e kis öreg» nem ért a Iabdázáshoz,
nincs ideje a játékra;
sok az iskolai föladat írásban és olvasásban
egyaránt;
Aztán ha még azt is úgy
púpos vagy gyenge gyomrú lenem kellene végeznie, hogy közellátő,
'gyen pár év alatt. a viruló nemzedék.
,
Kétségtelenűl
. egyik oka e nemzetpusztitő
rendszernek
az iskola.
Hogy aztán e rendszer a testi vagy szellemi életre' tesz-e jobban pusztító hatást, azt most még' nehéz meghatározni.
Elég az, hogy az iskolai élet különböző
viszonyaira
fordult ujabb időben a szakkörök figyelme
.azon czélból, hogy a nemzetek föntartó
elernét meg mentsék a rohamos
elsatnyulástói
s megteremtsék
ama kívánatos
helyzetet, hogy a nép. és
középiskolák
növendékeinek
testi és szellemi fejlődése fokozatos,
könynyíl és egészséges
legyen. A mai szomorú állapotok
közt paedagogus
'és orvosi szakkörök
gyakorlati
tapasztalatok
és megfigyelések
alapján
-meggyőződtek
arról is, hogy az iskolás
gyermekeknél
igen gyakori
hátgerincz-elferdülést
és közellátást
a dülő betűk írásmódja
okozza. mivel ez ferde ülést követelvén,
az- említett bajok
forrásává
válik. Ezek
megszüntetése
és orvoslása
czéljából az iskoiai orvosok és tanügyi egyé'nek egész csoportja
lépett sorompóba,
emelte
fel szavát
s kimondta,
hogya
ferde irka-tartás
és a jobbra dülő betűk iratasa helytelen, rossz,
mert az ily módon való írásnál szokásos testtartás
megtámadja
a. tanuló
.szemét, mellkasát
és hátgerinczét
s azok fejlődését
megakasztva,
határozottan
romlásukat
idézi elő, A mozgalom
megindítóinak
véleménye,
hogy hátrányos
a dülö írás, mert annál a fej rendesen
bal oldalra hajlik s így a balszem közelebb
esik az irkához, mint a jobb. mi által a '
-szern izmai hosszabb időn keresztűl
egyenlőtlenűl
vétetnek
igénybe s a
látóképesség
megromlik.
Midőn a fej a vonalzást
követni
iparkodik,
tehát balra hajlik, ugyanakkor
lefelé hajlik a tanuló
bal válla;
a bal
\könyök rátámaszkodik
a bal térdre s a jobb váll egészen feltolódik. A
baloldali
mellkas hosszabb
időn át összeszorul
s az asztal
széléhez
és vérkerinnyomódik,
miáltal meg van akadályozva
a szabad Iélekzés
gés; a hátgerincz
egész ívben fordul el balra s az egész testsúly
a bal
oldali ülőcsontra
nehezedik.
Mindezen bajok megszűnését
az írás eddigi
módjának
megváltoztatásától
remélik. ,Ugyanezért
sürgetik
az állóírás
behozata lát és általános
elterjedest.
Az állóírás mellett igen sok érvet
sorolnak
fel, melyek habeválnak,
igen könnyen
megdönthetika
dülő
.írás fönmaradását.
"
Külföldön
már igen sok apostola
van az állóírás ügyének;
nálunk·
azezen
ismertetés
tárgyát
képező mű szerzői indítottak
meg érdekében
nagyobb
mozgalmat,
s hogy az eszme életrevaló,
bizonyítja ama körűlmény, hogy nemcsak
egyes
tanítók
tesznek
kísérletet
az állóirással.
hanern a fővárosi iskolaszékek
egyike-másika
nyilatkozott
meilette, sőt
a tanügyi
kormány
elrendelte,
hogy az állóírás .ezen iskolai évben párihuzamosan
taníttassék
egyes iskolákban
s egy évi kísérlet
után fog a
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jovore nézve döntő
határozatot
hozni' a közoktatási
tanács javaslata.
alapján.
Nines szándékunkban
ezen alkalommal
a megszabott
próbaév lejárta s az állóírásró! szóló jelentések betérjesztése
és nyilvánossá
tétele
előtt a tapasztalatoknak
elébe vágni s ' állástfoglalni,
de kötelességünknek tartjuk az állóírás érdekében
megindult
mozgalmat
lapunk
szűk
terére való tekintettel
röviden ismertetni.
m űve
kétségkívűl
a legbehatóbb
tárgyalása
Böngérfi és KárpátiZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
az új iránynak, mely az ellen nézetű eket is itt-ott megszólaltatta.
E mÍÍ..
nemcsak az ügy iránti lelkesedés, hanem, elismerjük, a szakértelem
tollával is iratott. Oly külföldi és hazai tekintélyekre
hivatkoznak,
kiknek
tapasztalatai
előtt az olvasó önkéntelenűl
meghajlik;
bizonyításaik anynyira magukon viselik az őszinteség
bélyegét,
hogy, ha nem egy igen
fontos és egy század óta fönnálló rendszerről
volna szó, szívesen állanánk zászlójuk alá. A tárgy s a munka fontossága megérdemelné,
hogy
bővebben emlékezzünk
meg róla, de ez alkalommal
meg kell elégednünk
. azzal, hogy a I könyv tartaimát
említsük fel olvasóink előtt.
Dr. Fo dor J. ajánló elő s z as a után szerzők jelzik álláspont-Majd
jukat, hivatkoznak
a forrásul használt gazdag külföldí irodalomra.
az írás
történelmi
fejlődését
tárgyalják,
kimutatván,
hogy az
álló írás az egész középkoron
át gyakoroltatott
s a jobbra
dülőt Heinrings kezdeményezte
1809-ben. A z í r ás, min t az isk o 1 a tan t á ralapján
kimeritőleg
g ya ez. fejezetben
Ambros J. megkülönböztetése
szólnak a genetikai, vonalhálózati,
angol, ütemírási, pontozatos
és utánzási módszerről
s ezen módszerek
föltalálóiról,
fejlesztőiről, alkalmazásáról. A'gerinez-elgörbülésekről
sa szembajokról
szőló
fejezetekben a külföldi iskolai orvosok s z o m o r ú tapasztalatait
adják elő,
valamint azok határozott
véleményét,
hogy mindazoknak
a dülő írás-közben való ferde testtartás
az okozója. Az egye
n est est tar t s
ról is megemlékezve,
fejtegetik az iskolai padok kellékeit
s legalkal-masabbnak
találják a Gönczy-Feiwel-félét.
Majd a meggyőződés
élénk
vélemények
rehangján bír á 1j á k a dü 1 ő irá s t az erre vonatkozó
produkálásávaI.
A Berlin-Rembolrl-féle
emlékirat
sannak'
bír á 1 a t a e z , alatta B. Rembold és Sehubert
közti vitat ismertetik
részletesen. Az áll
írá sei ő nye i t az eddigiek
alapján
állapítják
meg és sorolják föl s határozottan
hangoztatják
azon nézetüket, hogy:
mivel az álló írás egészségügyi
előnyeit orvosi kutatások
és gyakorlati.
tapasztalatok
egyaránt
fényesen igazolják;
mivel alkalmazása
a többnyire hátgerinez-elferdűlést
vagy közellátás c eredményező hibás testtartást
száműzi: ajánlják,
hogy az állóírást a nép- és középiskolákban
fölkarolják és tanítsák. Majd az e II e n v éle m ény eke t czáfolva mutatják
ki az állóírás előnyeit egészségügyi,
pedagógiai,
aesthetikai
s gyakorlati szempontból.
A k ü 1 föl dio r v.o sok nyi 1 a t ko z a t a i közt olvashatjuk a Sehubert Pál, Ellinger
L., Toldt K. stb, a haz a i o r v os o k é közűl a Hainiss , G. és Csapody Istvánét.
Ezután fölsorolják aZOFh
és népiskolákat,
melyekben
egyes.
fővárosi és vidéki közép-, polgári
tanárok és tanítók máris szép eredményeket
értek el az állóírás t a n í t á sában. Kőzlik a közoktatási
minisztériumnak.
mult évi rendeletét
a fő· ·
á

ó

városi tanácshoz, melyben
az állóírásnak
kísérletképen
való tanítását
kívánja.
Igen részletesek
és fontosak az ezt követő
czikkek,
mint:
Uta s í tás az állóírás tanításával végzendő kísérletekre. (A helyes ülés,
a betűk nagysága,
alakja, kapcsolása, fekvése; ütenyezés, íróeszközök.)
I I é ke i. (Hogyan
üljön a tanuló,
hogyan
fektesse
Az álló írá s keZYXWVUTSRQPONMLKJIHGF
az irkát, hogyan fogja a tollat?) Az áll ó írá s-t a n t tás sza bál y a i.
ez. alatt tanítási
elveket
közölnék.
Ismertetik az író esz köz ö ket
(palavessző,
tábla,
tollszár, toll, irka, tinta, itatóspapir).
Módszeresen
tárgyalják
az állóírás tanítását kezdetben. Megemlékeznek a gót és latin
vagy is a gót betűk
tanítását szükségtelennek
jelentik
betűk harczáról,
ki s azt kiküszöbölendőnek
tartják. Végűl mutatványokat
közölnek az
tü n álló írást tanuló növendékek
kézírásaiból s fényképi másolatokban
- tetik fel a dülő és allóíras
szerint író növendékek testtartását.
sem adhattam ama
Ez röviden a mű tartalma. Még halványképét
gazdag anyagnak,
melyet szerzök munkájokban
közölnek. Az ügy iránt
érdeklődőket
a könyv figyelmes
elolvasására utaljuk, hogy maguk is
elismerhessék,
hogy ezen úttörő
munka
csakugyan
méltó
a tanügyi
körök elismerésére, mert igaza van Fodor Józsefnek, midőn előszavában
azt mondja; munkájuk
nem
csu pán
aj án1
é svéd
ő ira t az
állóírás mellett, hanem a z írá s h y g i eni á j á nak, tör t éne t éne k
s p a e d a go g i á j á nak
s sze has o n 1í t
mon o g r a fiá j a, melyet minden művelt olvasó élvezettel és okulással tanulmányezhat.
Gaz·
da g az irodalmi forrásokban,
f ára d hat a t 1a n a szakértők véleményének
egybegyüjtésében,
é r d eke s é sta
nu I s ágo s a praktikus
levezetésekben
s tanácsokban.
el azon kérdést,
hogy a
Természetesen
szerzők nem dönthették
dülő vagy allőírásé-e
a gyakorlatban
is a jövő; de annyit mindenesetre
elértek, hogy a figyelmet e kérdésre terelrék s ha ezen első kísérletí
iskolaév pár hó mulva nekik ad igazat:
önelégülten gondolhatnak
érdemeikre. A közoktatási tanács véleménye alapján az intéző körök végleges határozatot
hoznak.
Különben az álló írás kérdése egy év óta egész vitasorozatot
indított meg rnellette és . ellene. A többek közt mellette nyilatkoztak
tudomásom szerint - Szuppán Vilmos, dr. Csapody István, Benedek Elek,
Binder Laura, a ferencavarosi
iskolaszék,
Szírmai József, Kempf jőzsefné,
Czike Ferencz,
Kuhlmann
Ferencz;
ellene Kullmann
Gyula,
Marosi Mór, dr. Dülő, Hogy pedig mily általános
érdekűvé
lett az írás
kérdése, mutatja, hogya
két irány harcza nemcsak tanügyi,
hanem
politikai lapokban is foly. A fennebbi írók czikkei ugyanis a Néptanítók
Család és Iskola, Iskolai Szernle,
Lapja, Népnevelők Lapja, Néptanoda,
Magyar
Paedagogia,
Természettudományi
Közlöny,
továbbá
a Pesti
Napló, Budapesti
Hírlap
és Magyar
Hirlap hasábjain
jelentek
meg.
Elénk vita tárgya
a tanítói egyesületekben
is, hol szintén az újitás
mellett nyilatkoztak
legtöbb közgyűlésen.
F e l m é r : ' A l b e r t . TSRQP
Csáktornya.
.edcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDC
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S e ly e m h e r n y ó te n y é s z té s

Im r e ,

tett

és

e p e r fa te r m e lé s .

áll. tanítóképző-intézeti
tanár. Második javított
kiadás 64 oldal, ára 40 kr. Kapható szerzőnél.

Magyar Tanitóképzö.

Irta :

és ábrákkal
Aradon.

P ó ká s z

bőví-

Mindenesetre
elismerésre
méltő, ha valaki közoktatásunknak
szolgálatot tesz, mint Pókász kartársunk
tett művecskéjének
közrebocsátása
által; ha ezenfelül közgazdasági
érdeket
is, szolgál .az iró, sőt anyagi
, .áldozatot hozni is kész az általa melegen
felkarolt
ügy
fejlesztéseért.
akkor kell, hogy kalapot
emeljünk
nemes törekvése
előtt.
'

Ezen meggyőződésből
mondott
itélet után lapozzuk
át a füzetet
-gondosan, mert nagyon
megérdemli.
Nincs
meg
a czímlapon,
hogy
minő olvasó-közönség
számára van irva. Helyesen,
mert nehéz is volna
azt megjelölni.
Mi krmondhatjuk,
hogy papok, tanítók, jegyzők, könyv-tárak számára leg i n k á b b való, mert a mit a selyemhernyó-tenyésztő
munkásnak,
sőt a felügyelőnek
is tudnia
kell, az csaknem
mind,
és
pedig helyesen
van meg benne. S ezzel végezhetnék
is. Csakhogy
mivel a könyv, a mint kivánatos
és valószinű is, még több
kiadást
fog
megérni, némely közérdekű
megjegyzést
is teszek. Követem a tartalomjegyzéket.
"A selyemtenyésztés
fontossága»
czimű szakasz
szépen
tünteti
fel azt, a miről szól, csak túlzásba megy ott, hol még a házak udva-rait is eperfákkal
kivánja beültetni,
midőn jól tudhatja,
hogy
a gyü·
mölcsfák mégis csak többet
érnek.
c A selyemtenyésztés
története»
és
eA
magyar
selyemiparez. részek
nagy
vonásokban
szólnak
tár-gyukról. «Az okszerű
eperfatermeléss
czirnü rész tárgyi
tekintetben
-csak azért eshetik kifogás alá, mert az élő sövény alakítására
két sorba
kivánja ültetni a fákat, jóllehet
ezen élősövényeknek
kerítésül
is kell
szolgálniok, midőn legalább három sorban kell a fákat ültetni. c Az eperfa,
selymér
és okszerü tenyésztése»edcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
e z . rész nélkülözi
annak
megjelölését,
hogy Magyarország
számára egyedül és kizárólag
a szegzárdi
selyemtenyésztési
főfelügyelöség
közvetiti a petetermelést,
s hogy
csakis
az
innen' nyert petékből
keltett hernyók
gubó it váltják be az állami
be,"
válto hivatalok.
Ez a ten y'é szt é s előfeltétele.
cA
selyemhernyó
boneztanaez. rész mellékrészeivel
együtt
megfelel tárgyi
tekintetben,
sőt a betegségekről
szóló utolsó
rész, ezen mondattól
eltekintve
«Comália-testecakéknek
nevezik, bár nem DCBA
ő, hanem
filippi turini tanár
f ö d ö zte föl» nemcsak
hogy megfelel, hanem
ott áll, a hova
a
tudomány
fegyverével
a- mai napig eljutottunk.
Vannak
azután
elvérve
ily kifejezések:
esti alkonyatkor
(18 o.), kiv á nt
nagyságú
(24 o.),
do h á n y m ó dr a összeaprított
gyenge szederfalevelet
hintünk ritkásan
(l. a 18. ábrát), pedig itt az ábrán egész levél van. A hátedény
összehúzódik és kitágul s a vért magából
kilöki, m e 1 y a test minden
részét átjárja
(41. o.). A petetermelő
rosz jelnek tartja, ha: a peték
mű
nincsenek
megtermékenyítve,
(54. o.) s még néhány, melyekre
aZYXWVUT
későbbi kiadásainak
becse érdekében
figyelmeztetek.

Ha valaki soha sem ,látott selyemhernyót
tenyészteni,
s Pókasz
könyvét
megsierezvén,
ahhoz fog. a könyvben
foglalt utasítások
kalauzolásával
biztosan
sikerhez
jut. Ezt az útlevelet
adom
a könyvnek;
megérdemli.
N á g e l S á n d o r . TSRQPON
cA

pezdék

vegy tan, ásvány tan- és. f ö l d t a n k i s k é z i k ö n y v , e , .
és magánhasználatra,
irta: R y b á r I s t v á n , budapesti

számára

kéVI.

kerületi állami tanítónőképezdei
tanár.
E mű' megjelent
Budapesten,
1893. Kókay Lajos bizományában.
Ara 1 frt.
IIp
Hogy a jelen munkáról
áttekinthető
képet
nyújthassak,
aZYXWVU
oldalra terjedő művet tárgybeosztása
szerint
ismertetem.
A
mű két
förészre oszlik, u. m. szervetlen
és szerves' vegytanra.
A szervetlen
vegy tan és ásvány tan három szakaszból áll, u. m. a szorosan vett vegytan- és ásváriytanból,
a kőzettanból
és a földtanból. Fejezetei: a levegő,
testek,
a viz oldó hatásai
és
a viz, a konyhasó,
elemek és összetett
a kristályképződés,
összefoglalásui
és áttekintésképen
kérdések és vegytani számfeladatok.
II. fejezet: a nem fémes elemek s egyszerübb
vegyületeik, égési tünemények,
az elemek tulajdonságai
s nehány elmélet,
a savak; a fejezet végén is összefoglalásui
s könnyebb
áttekintés
kedvéért ismét kérdések és vegytani
feladatok
következnek.
m . ' fejezet:
a- férnek es azoknak egyszerűbb
vegyületei,
könnyű fémek, nehéz" nem
nemes fémek, nemes fémek, ötvények
és foncsorok.
IV. fejezet:
az
alj ak, a sók. V. fejezet. a szervetlen testek tulajdonságai,
alaki, fizikai
és vegytani tulajdonságok.
Négy táblázaton gyakorlati
útmutatást
nyújt
szerző a testek elemzéséhez.
Végül szó van az ásványok
elterjedésérőt
különös tekintett el hazánkra;
ki van tüntetve
az osztrák-magyar
.m o narchiának
bányaés kohótermelési
átlaga is az 1877-1881-ki
időről..
Kőzettan.
Fejezetei:
kristályos kőzetek, törmelék
kőzetek, a kőzetek képződése.
Itt azt a megjegyzést
koczkáztatom,
hogy a Ill. fejezet,
t. i. a kőzetek képződése a kőzettan T. fejezete lehetne inkább, ezt tartanám logikusabb egymásutánnak.
Szerző igen világos, könnyen érthető
nyelven és gyakorlati
módon,
lehetőleg
röviden tárgyalja
földünk
6

éráját,

A mű második
főrésze a szerves vegy tan. Szerző abevezetésben
szól a szerves testek alkotó részeiről;
a szerves vegyületek elemzésétől
és a szerves vegyületek
felosztásáról.
A szerves vegy tan 12 kisebb fe.jezetre
oszlik. Igen helyesen cselekedte
szerző,
hogy e tárgy
sikeres
demonstrativ
tanításához
föltétlenűl szükséges segédeszköaöknek.
és szer eknek
jegyzékét
közli, valamint, hogy egyne hány gyakorlati
utasítást
is ád.
'
A mű megjelenése
bizonyára
igaz örömöt kelt minden
a tanítóképzés terén kémiával
foglalkozó
kartársban.
A helyes
beosztás,
a
részeknek logikai egymásutánja,
az anyag
egymásh oz való kapcsának
mind előnyös es ajánló- old alai é tankönyvnek.
természetes . összefüggése:
Szerző semmi nevezetest sem hágy el,de 'fölösleges t sem ölel fel · művében. Rybár kartársunk
vegy tana tapasztalati
és gyakorlati
.alapan
nyugszik, benne a tárgyismeret
egyesüf-a pedagógiával.
Szerzőfize~encsésen méri össze :a: kivihetőt,
aIehetségest
a: "szükségessel.
-Eltekintve
az itt-ott előforduló nehány nyelvtani'hibától;~ybár
Istváp.:vegYfanátf
miÍltegésien'
'tanítóképzőknek
valót, leglelkiism-ereféseböen'merém
a
kartársakszives
'figyelmébe
ajánlani
'
'
"
DCBA
'T . l.:',t)
, .' "Magy:arTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
D e k a m e r o n ."
Száz ma-gya
r Író;" száz" elbeszélése;'
Ö~szeállítottaedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
H e v e s i ' J Ó zs e f. Budapest,' "189:3;" Sin g'er e s , W Ó 1 f'n ;é '~
kiádás'a.:Ai
'egész' gyujtemény:'őt::kötétb61· ,'á.ll:'~Ugy'ancsa~'
M agjár~,1)(Jl
ka m e r o n c iiii
'alatfultYariazönsier~őtőlL'
és' kiad!őtoi:;;iri:cl'ult~ me:g 'ie tY "
>

,

<
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másik vállalat,' a mely pedig száz. k ü 1 föl d i Író száz elbeszélését
tartalmazza. (A füzetek ára 25 kr.) .Mind a két vállalatot
ajánljuk tanuló
ifjúságunk
és
az
irodalmi
szaktanárok
figyelmébe;'
mert _ezek
élvezetes olvasmányokat
nyújtanak,
s alkalmat
adnak
a magyar
es'
külföldi legjelesebb
beszélyírők
megismerésére,
összehasonlítására.
Az
összeállító nemcsak
arra ügyelt, hogy iróink közül
a legjelesebb eket,
azoknak szfnét-javát
mutassa be, hanem több írónál
sikerűlt
éppen
a
legjobb, a . legjellemzőbb
művet kiválasztani.edcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFE

B e k ü l d ó l t m ű v e k j e g y zé k e . TSRQPONMLKJIHGFEDCB

Ily czímű könyvre
hirdetnek
előfizeM é h e s z e ti E m lé k k ö n y v .
tési felhívást K o e o c s a T i u a d a r , áll. tanítóképző-intézeti.
tanár
BudapesRáczten a Paedagogiumban
és K ó c s i - M a y e r G y u l a igazgató-tanító
Keresztúron.
Fejérmegyében.
A mŰ'4 főrészből fog állani. Az első rész
magában
foglalja a múlt évi szeptemberi
méhészeti
vándorgyűlésés
kiállítás ismertetését,
a vádorgyűlésen
tartott
összes előadásokat
és felolvasásokat ; a második rész a magyar
méhészet
mult jának
és jelen
állapotának
ismertetésével
foglalkozik,
a statisztikai
kimutatásokkal,
a
magyar méz értékesítésére
vonatkozó
mozgalmakkal
stb.; a harmadik
Tész a méhészetí oktatás
kérdésével
foglalkozik,
különös
tekintettel
a
.méhészeti
tanfolyamokra,
a vándortan:ítói
intézményre
és a magyar ..,
méhészeti irodalomra;
a negyedik
rész a méhészet
elméletébe
és gyakorlatába
'vágó közérdekü
olvasmányokat
tartalmaz,
pl. meteorologia,
botanika
és az okszerü méhészet,
a mozgó szerkezetü
kaptárak
ismertetése,
a méznyerés
különböző
mődja és a mézpörgetők,
a méz- és
viaszhamisítások,
a mézbor, a mézlikőrök
stb. Á mű körűlbelől
ro
1 frt
50 kr előívnyi terjedelmű
'lesz és juniusban
fog megjelenni.
AzZYXWVUTSRQPO
fizetési ár a szerzőknek
küldendő
be.
V ezérkönyv
a k özön séges
tö r te k ta n ítá s á h o z .
Tanítók
és
tanítojelöltek
számára. A .miniszteri tanterv alapján a népiskola
IV. :és
V. osztálya számára kiszabott
tananyag
míntaleczkékben
feldolgozva. A
jutalmazott
pályamű.
Fehérmegvei
Tanítótestület
által 2 ' drb aranynyal
Irta: S zz" r b e k J ó zs e f közs. isk. tanító.
Sz.-Fehérvár.
Kiadja
Sin ger
EQe 1893.
,A, k e z d ő fra ne zia legelső mestere. Irta: de Gerando Antonina.
a kolozsvári
áll, felsőbb
leányiskola; igazgatója.
Pozsony ... 18~;i3. Budapest. Kiadja Sta m p fe 1. Károly.
Ara fűzve 30 kr., kötve 35 . kr.
'I h á s z
G ábor m agyar
n y e lv ta n a
középiskolá~használatára.
B a r b a r u s R ó b e r t . Huszonnyolczadik
kiadás. Ara r' trt, BúÁtdolgozta
dapest
1892. La m p e I Róbert rkiadása,
,
' K e r e s k e d e lm i, S z á m ta n .
A középfokú
kereskedelmi
iskolák
(akadémiák)
első osztálya számára legújabb
miniszteri
tanterv
.alapján
irta dr. V e r e s V i l m o s , a kolozsvári
kereskedelmi
akadémia
tanára: :l\'lásodik .lényegében
változatlan
kiadás. Ara 1 frt 2 0 ' kr, Budapest, , 1 8 9 2 .
La mp el Robert
kiadása. A könyvhöz
mellékelve
van a budapesti
bécsi á r u - i 'és értéktőzsdék
.hivatalos árfolyamjegyzékei
eredetiben.

es -

. A m agyarok
t ö r t é n e t e . zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPO
Magyar és német nyelven kérdésekés feleletekben az elemi iskolák növendékeinek felfogó erejéhez képest
rövid előadásban több nagy munka után irta:edcbaZYXWVUTSRQPONMLK
Neuma nn
S.
A.
nyug.
fővárosi tanító. Tizenötödik teljesen átdolgozott kiadás. Irta:
Gaal
M ó ze s , Pozsony.
1893. Budapest, Kiadja Sta m pf el Károly. Ára
kötve ' 40 kr.
. A n i a g y a r h e l y e s í r á s 73 gyakorlatileczkéb'en segédkönyv' a helyesdrás tanításához és tanulásához. A Magyar Tudományos Akadémia által
. kiadott helyesirási szabályok figyelembe vételével iskolai és magánhaszBudapest, 1893. La m Ii e 1
nálatra készítette: H o ffm a n n M ó r tanár,
Róbert kiadása.
Az említetteken kivül még a következő műveket küldték be ismertetés végett:
..
,.
A B C u n d L eseb u ch
mit 19 Abbildungen. Ara 24 kr. Mehner
anémet-magyar
tannyelvü :
Vilmos kiadása. - B e s z é d g y a k o r l a t o k
népiskolák alsó osztályai számára. Irta: S za b ó L . Pozsony, 1892. BuA ném et
dapest. Kiadja Sta m pf el Károly. Ára kötve 25 kr. ir á s -o lv a s á s
r e f o r m j a . Irta: Kár p á ti Béla a Budapesti, Tanító.
testület közgyűlésén tartott előadása után. Számos ,ábrával. A tiszta
s'" A I a P? javára fordíttatik. Ara 20 kr .. Kiadja
jövedelem az «E ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
ö t v
.a Budapesti Tanítótestület. Kapható ugyanezen testület elnökségénél. 1893.
ö

EGYESŰLETI ÉLET.
J a v a s la t

a m ille n in m i

Mélyen

k iá llítá s

ügyében.

tisztelt választmány! Kijelentem' előre, hogy jelen előternem czélja : részletes javaslatokat tenni, sem a tisztelt
provokál ni. Ez
választmány részéról már most végleges határozatot
még korai volna. Czélorn csupán szóvá tenni a kiállítás ügyét s alkalmat adni a választmány, valamint egyesületünk tisztelt tagjainak nézeteiknek elmondására: miként volna a tanítóképző-intézetek és egyesüIetünk részvétele a kiállításon eszközlendő, hogy ott a tanítóképzés
méltőképen
legyen képviselve. Feladatom lévén tehát az elveknek és
.a legfőbb részleteknek megjelölése, foglalkozom először is azon czélokkal, a melyeket a tanítóképző-intézetek
kiállítása által elérnünk
kívánatos.
A tanítóképző-intézetek
kíállítása
által első sorban
azt akarjuk
elérni, hogy a közönséget tájékoztassuk a tanító- és tanítönőképzö-intézetek felől; másodszor, hogy tanulságos legyen az a szakembereknek,
vagyis a tanítóképzéssel foglalkozóknak; harmadszor feltüntetni a tanítóképzésnek fejlődését.
.r. Az első czélt tekintve, a tanítóképzés jelen állapotát lehető
nagy arányban és részletesen kell bemutatni. Elő kell segítenünk azt,
hogy a nagy közönség helyes fogalmat szerézzen a tanitőképző-intézejesztésemnek
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tek 'kulturális
jelentőségéről,
fejlettségéről
és - soknemű
feladatairól;
Ebből a czélből szükséges,
hogy lehetőleg
minden
egyes
tanítóés,
tanítönőképző-intézet,
rnint- kiállító szerepeljen és állítsa ki épületeínek;
egyéb helyiségének
tervrajzait,
továbbá felszereléséből és munkaköréböl
azt, a mi. jellegzetes,
s egy vagy más, tekintetben
érdekes.
Második feladatnak
tartom,
hogya
kiállítás
a tanítóképzéssel
foglalkozóknak
is tanulságos
legyen. Ezt a' czélt már az egyes tanítóképző-intézetek
kiállítása által is elérjük, a mennyiben
ez érdekes öszszehasonlításokra
ad alkalmat.
De különösen
tanulságossá
válnék
a
és tanítónőképző-kiállítás az által, hogy összeállíttatnék
egy tanítóintézet mintaszerű felszerelése, a mely magában foglalná az elméleti és
gyakorlati
oktatás minden ágát.
,A kiállításnak történelmi
részéről részletesebben
szőlok, mert míg
az előbbiek létesítésében
alig vehet egyesületunk
aktuális
részt, addig
a munka utóbbi részében már segédkezhetik,
azt részben V<lgy egészen.
.magára vállalhatja,
, A tanítóképzés
mult jának a kiállításon
való feltüntetése
módjávalmár foglalkozott
egyesületünk
választmánya
a január 23-án tartott ülé-:
sen. Ez alkalommal
azon eszme merűlt fel, hogy létesítsünk
egy na-,
gyobb- szabású művet, amely
magábanfogfalja
az összes tanítóképzőintézetek
és általábantanítóképzésünk
monografiáját,
Tekintetbe veendőazonban, hogy, a mint az említett
gyülésen
többen
kifejezték,
oly
műnek összeállítása,
a mely minden a tanítóképzésünkre
nézve történe-'
tileg becses anyagot magában foglalna, a kiállítás
idejére
alig lehető.'
és külömben is tú\lépné egyesületünknek
anyagi erejét. Továbbá sokkal
inkább megegyezik
a kiállítás természetével
maguknak
a történeti
emlékeknek . bemutatása,
mint azoknak egy, irodalmi
műben való feldolgozása. En, mint az említett indítványnak
tevője. mindenesetre
fentartandónak vélem az eszmét, és ha nem is a kiállítás
idejére,
de
méga jelen évtizedben mindenesetre
összeallítandé
volna
a: tanítóképz
és.
'monograpaja.
Mindazáltal teljes odaadással
csatlakozorn
azon újabban
felmerűlt eszméhez. hogy, a tanítóképzés
mo nurnentait gyűjtsük össze a
kiállításra.Ez
által rÍiegfelelnénk azon kivánalomnak,
hogya
kiállításnak történeti jellege legyen, becses tanúlmányi
anyagot
szolgáltatnánk
a szakember számára s azonkivül
sok oly régi könyv és
adat kerülvén elő, a könyvtáraxból,
a melyek kevéssé vagy egyáltalában
nem
ismeretesek. a tanítóképzés történetének
.megfrását is előkészttenénk.
.
, ' . A tan· ítóképző.intézefekkiállí!ásának
történeti
rés,ze fe~tüntetn&;
tehát' a tanítóképző-intézetek
keletkezését,
fejlődését a normális' iskolák
óta ; magában foglalná . azok tanterveit,
szervezeti
szabályzatait,'
tan->
kÖny~eit, ért~sít6it" épületükre, °I~lsze:rélé~ükre: s működésukrevonatkozó
ad~tökat~ 'tervrajzokat
stb.
,"
;',,:
'ZYXWVUTSRQPO
,'1"
';;
., Indítvanyom
tehát a' következő:
"
,'-',,'
.,
",
nyomtatvanyái-által
részt!
"
r , Az egyesület. mint ilyen. kiadványai,
vesz ,a, kiállításen.,
'
.,:DCBA
'r
"
"
'c
, 'f
'; - ,
, :', '°2. ,A '",álasztmány
kivánatosnák
mondja,
hogya'
tanítóképző!

- ',

" '~ ;

~n~'ét~te\ ~iáífí:ása :inposan~ és ,tamll,s~ps
~I.~g>:en s a'talHtoKé~z'ő-':
edcbaZYXWVUTSRQPONM
N a g y D á s zlO - .. '( .l
intézetek jelenén kivül tüntesse' fel azok multját IS.
'l

r
..Jegyzőkönyv
a választmánynak 1893. május 15-én tartott
'Jelen
Leder er

ütéséröl,

P é t e r fy
Sándor, mínt elnök. T h u r á n s zk y
Irén, K á r m á n
M6r,
vannak :edcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Abraham, S e b e s t y é n Gyula, L a k i t s
Vendel, M á l n a i Mihály, M a r g i t a y
Lászlő, M o l / t á r Lészlö, S zt a n k ó
Béla, ut6bbi jegyző.
.

G yö 'r g y

J6zsef,

Aladár.
Nagy

.

-

33. Elnök az űlést megnyitván,
jelenti
a választmánynak,
hogy
azon népoktatásügyi
orsz. egyesületek
között, rnelyek Arany János szob
rának f.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
h ő 14-én. történt
leleplezése
alkalmával
koszorúval
fejezték ki
a nagy költő iránti kegyeletüket,
egyesületünk
is részt vett, a mennyíben az említett
egyesületek
között elnök a tanítóképző-intézeti
tanárok
orsz. egyesületének
is helyet
kért. A vál~sztmány
helyeslő
tudomásul
veszi elnök jelentését
s a koszorú költségeit
a pénztárosnál
utaitatni
kívánja.
.
34. Nagy László egyesületi
titkár jelenti, hogy 'Veres Ilona, mint
a nagyváradi
tanítói kör irodalmi szakosztályának
egyik elnöke tudatja,
hogya
nagyváradi
tanítói
ir o dal mik
r az egyesületbe
belépni
'<,S.hajt. K.u g 1 er János fővárosi tanító az egyesületbe
lépését bejelentette.
-Orvendetes
tudomásul
vétetik, s a jelentkezettek
az egyesület
tagjai
közé igtattatnak.
.
35. Nag y Lászlo
titkár iz egyesületneka
milleniumi-kiállításon
'való részvétele
tárgyában
előterjesztést
tesz. (L. fentebb Szerk.)
Az előterjesztés
meghallgatása
után ig-en élénk eszmecsere
fejlő-dött ki. A jelenlevők
mindenike
részt
vett .a vitában.
Hosszasabban
szót ott a kérdéshez
K á rm á n Mór, ki az egyesületnek,
különösebben
pedig. a választmánynak
a kiállításon
való részvételét
két szempontból
az
látja czélosnak,
Első sorban kívánatosnak
tartja, hogy az egyesület
illetékes
kiállítási tényezőknek
különösen
tehát azon csoportbelieknek, kikhez a tanítóképzők
tartoznak
az vegyesület kívánságait,
óhaj· tásait tudomására
hozza s esetleg
annak
közremunkálkodásávai
segít.ségére legyen. Másf~lől öhajtandónak
véli, hogy az egyesület szervezeti
szabályzataival,
kiadványaival,
. folyóiratával,
évkönyveivel
történetének
-Ieírásával maga js részt vegyen a kiállítók között. A mi az elsőt illeti,
különösen
hangsulyozza,
a tanítóképzés
történetére
vonatkozó
monumen· ták (régibb tankönyvek,
eszközök, szervezeti
kiadványok,
épületrajzok,
felszerelési
kimutatasok
stb.)
összegyüjtését.
Ez a munkálkodás
nem
csak hogy legértékesebb
a tanítóképzés
történetére
nézve, de egyszersmind ez azon tér,
hol az egyesület
mint olyan
leginkább
kifejtheti
.te.v:ékenységét .. Igen tanulságosnak
tartana végre, ha egy' .ideális tanítóképző. intézet mintaszerű
felszerelése
bemutattatnék
a kiállitáson.
Seb est yé n Gyula
egyetért
Kármán
fejtegetéseivel,.
a munka
sürgősségét
hangsúlyozván,
kimondatni
kívánja,
hogy
a választmány
az illetékes
kiállítási
csoportnak
felajánlja.
ilyen irányú. munkálkodását
Gy
r gy Aladár
őhajtandőnak
találná,
ha rnindazon ',intézetek,
rnelyek régebben
tanítóképzéssel
foglalkoztak,
vagy régebb idő óta fog.lalkoznak,
az erre vonatkozó
adalékok
összegyűjtésére
és beadására
ö

ö
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szólíttatnának
fel. Külön minta-iskola
felállítását .s bemutatását
nem
véli szükségesnek,
de kívánja, hogy az egyes intézetek állapotára vonatkozó kimutátás ok, bemutattassanak.
Kár mán
megjegyzi, hogy az egyes intézeteknek inkább abe 1s Ő
é) e tér e vonatkozó adatok •volnának kiállítandók,
azért szükségesnek
látná, ha meghatároztatnék
az egyes intézetek részvételi módja is. Igy
pl. kizárólag a növendék-munkálatok
kiállítása nem épen tanulság
nél-o
küli ugyan, de minthogy a nagy tömeg halmazában elvész a tanulság
s minden év más színvonalat mutat, nem látszik kielégítőnek.
Szólő a
helyett inkább szeretne oly kimutatásokat,
mint példáúl
az utolsó
öt.
évben' adott írásbeli feladatoknak
czímei.
. L éde r er Ábrahám
a párisi kiállítás példáján tapasztalva igen tanulságosaknak
mondja a tanítás-tervezetek
bemutatását
s az álföltüntetését.
talános statisztikai kimutatások
Nag y László, P éte r f y Sándor s tobbek
kisebb felszólalásai'
után a következőkben
történt megállapodas : 1. a milleniumi kiállításon
az egyesület állítsa ki addigi összes kiadványait.
2 indítson
az egye-o
sűlet mozgalmat
a magyar
tanítóképzés
történetére
vonatkozó
monulátja szükmenták összegyűjtésére;
evégből
egy bizottság kiküldéset
ségesnek, mely állapítsa meg részletes en a fentebb
körvonalazott
feladatot;
készítse el a munkarendet,
szólítsa fel a vidéki érdekelt intéze'teket a közreműködésre,
készítsen utasítást a gyűjtés módozataira nézve",
s vegye kezébe a gyűjtést, lépjen érintkezésbe
a kiállítási bizottság illetékes (Ill.) csoportjának
azon albizottságával,
melyhez a tanítóképzésügye tartozik,
legczélszerűbben
azon tagok útján, kik egyesületünknek
is tagjai; s ajánlja fel az egyesületnek
imént vázolt közrernűködését.
Ezen bizottságba
kiküld ettek :. dr. Kis s Aron mint elnök, S eb est y é n Gyula, K o z o c s a Tivadar,
Nag y Lászlo és Szt a n k
Béla, megadatván
a bizottságnak
az a jog, hogy a szükséghez
képest
maga magát kiegészíthesse.
36- Az idő előrehaladván, a választmány
egyéb tárgy felett nem
tanácskozhatott.
Elnök röviden visszapillantván
a választmány
s tagokköszönetét
fejezi ki
nak ezen iskolai év alatt kifejtett munkálkodására,
az egyesület összes tagjainak
munkáiért ; majd az immáron beálló nagy
éltetésével
szünet alkalmára minden jókat kívánt, mire az űlés elnök
véget ért.
Budapest, 1893. május IS.
ó-

S zta n kó B é la ,
P e t e r fy S á n d o r , zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFED
elnök.

titkár.

VEGYESEK.TSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A ta n ító k é p z ö -in té z e te k
ta n te r v r e v íz ió ja .
A közoktatási
tanács által ki- ..
küldött albizottság május hónapban szorgalmasan folytatta a tantervkészítés munkáját és jZYXWVU
úni u s 9-é n sze ren c s é sen b e fej ezt e azt. Az uj tanterv nagy mű, a legrészletesebb-a Magyarországon érvényes összes tantervek
között Pótlólag
az eddigi közleményekhez ( L ,
a f , é. 1 - V. füzeteket) a következőkben ismertethetjük a tantervet :

T ö ' r t é n ' e l m i t á r g y a k .· zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDC
1.' osztály. Az ó-kor története
és a 'középkori
államalakulások
Nagy Károly-bírodalménak
felbomlásáig. JI. osztály; A magyar nemzet története a mohácsi
vészig, tekintettel az egyetemes történet főbb eseményeire és 'a műveltség
fejlődésére.
III.
az egyetemes,
'osztály. A magyar nemzet története a mohácsi vésztől napjainkig, tekintettel
történet f5bb eseményeire és a műveltség
fejlődésére,
!-V.ósztály.
a) Alkotmány tan. b) ': A
népiskolai történetírás
anyaga. c) Közgazdaságtan.
'
,
M e n n y t ' I é g fa n .
I. osztály, Az algebra
elemei kapcsolatban
a közönséges
szamtannal..
és
II. osztály. a) Hatványok,
gyökök és másodfokú
egyenletek.
Számvetés
a kereskedés
nemzetgazdaság
körében. Planimetria.TSRQPONMLKJIHGFEDCBA
U I . osztály, a) Haladványok ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDC
és
alkalmazásuk a pénz.
mödügy tan körébeu. b) S thereometria.
IV. osztály. A népiskolai mennyiségtani
tananyag
szeres feldolgozása,
T e r m é s ze t t u d o m á n y o k .
F i zik a i é s kém i a i el 5 ism ere tek.
I. osztály, az
és tételek
megismerése,
első időszakban heti 2 órában. Azon fizikai és kémiai jelenségek
melyek li. természetrajz és földrajz tanulmányozásánál
nélkülözhetetlenek.
Nevezetesen a mechanika, hőtan, villamosság és delejesség tanának ide vonatkoz6 részei. A kémiai alapfogalmak, a legközönségesebb
szervetlen és szerves vegyületek legszokottabb
változásai. Föl dr a j z, I. osztály. Fizikai földrajz (a föld égitest, a földgömb felszíne, a légkör, l i tenger -és,
a szárazföldi vizek, a földgömb belseje, a kőzetek], II. osztály. Az öt földrész. Ill. osztály,
Magyarország.
Ter m ész e tra j z, I. osztály. Növénytan, különös tekintettel a növény termelésre, (Boncz-, szövet- és élettan, alaktan, kerti, erdei, díszfák és cserjék,
a konyha.kert,.
szántóföld, a rétek és legel5k növényzete, ipari és kereskedelmi,
gy6gynövények,
virágtalan
növények, mérges és gyomnövények). II. osztály. Allattan, különös tekintettel az :illattenyésztésre, (Altalános állattan, házi állatok, 'vadászati, kártékony és hasznos állatok, osztályozás.)
vegy tan, vizben oldható
sók, mészfélék,
kovafélék,
ill. Kémia és ásvány tan. (Általános
drágakövek, fémek és érezek. éghet5
ásványok, az ásványok technologini feldolgozása, szénTegyületek kémiája és technologiája..) F i zik a. IIr. osztály. A mechanika" kőtan, delejesség
és villamosság
tana, fénytan és hangtan;
gyakorlat a kísérletezésben. IV. osztály. A munka,
és energia fogalma, géptan; a természeti erők felhasználása munkára, Gaz das á g tan.
IV. osztály. A növény termelés. lA talaj megmunkálása, a növények szaporítása, letakarítása,
eltartása, feldolgozása.)
Az állattenyésztés 'és állattartás,
Egy kisebb parasztgazdaság
berendezése, felszerelése. A föl dr aj z i é s ter m és zet tud o mán y ita
n í tás
m ó dsze r tan a, IV. osztáty. A második és harmadik évharmadban
hetenkint 3 6ra. (A tanvezér- és
anyag m6dszeres feldolgozása, segédeszközök,
gyüjtés, preaparálás,
konzerválás,
,tankönyvek.)
G ya ko r la ti
ü g )e s s é g e k.
Éne kés
zen e, 1. osztály. a) ének az első félévben heten~
kint 5, a másodikban
I
óra; b) zongora, a második félévben hetenkint 4 6ra. II. osztály,
a) Ének, b) zongora, c) orgona, hetenkint I - I óra, d) hegedü, hetenkint 2 6ra. Ill. osztálya) Enek,
bJ karének, c) orgona, d) hegedü, e) összhangzatta, hetenkint I - I
ora. Zongora mint magángyakorlatok. IV. osztály.a)Enek,
b) karének, c) orgona, d) hegedű, e) összhangzattan, hetenkint I - I
6ra. Zongora, mint magángyakorlat,
f) egyházi ének és zene, hetenkint 1 óra. Raj z - é s .
s z é pír á s. 1. osztály. Hetenként 4 6ra rajz, I 6ra szépírás
Il. osztály. Hetenként 4 őra.
rajz, ,1 6ra seépirás. III. és IV. osztály. Rajz, hetenként 2-2
óra. Kéz im un ka - okt 80-·
tás. Altalános kézügyességi oktatás. (Kartonmunkák,
agyagmunkák,
famunkák, érczmunkék.):
Házi-iparszerfi munkák. Gaz das ági gyak
ori a tok.
A gazdasági
gyakorlatok ra az 1.
Ill. évfolyamban heti 4-4 6ra fordítandó, akár I délután, akár több napra felosztva. A'mely
időben a gazdasági gyakorlatok szünetelnek, helyökbe
a kézimunka lép. A gazdasági gya-korlatokra nézve minden intézet a saját vidéke viszonyait és szükségleteit, továbbá a rendelkezésére á1l6 eszközöket szem előtt tartva, tervet készít és j6váhagyás
végett a vallas- és
közoktatási miniszterhez felterjeszti. Hogy' útmutatással szolgáljon, a bizottság
részletes tervezetet dolgozott ki. Tes t g Y ak ori a t. I-IV.
osztály. Heti két 6rában rendszeres torna
és játék. Ezenkívűl mind a négy osztály együttvéve hetenkint
legalább két 6, ában az évszakhoz mérten a szabadban játszik, a korcsolyázást és úszást s a katonai rendgyakorlatokat
században gyakorolja. A tavaszi és 5szi időben
évenkint négy fél- egész napi gyalog kirandulás, esetleg más tanulmányi czéllal is egybekapcsolna. 'A negyedik
osztályba
a tornászat
és tornatanítás
elmélete.
A ta n ítá s i
g ya ko r la ta k.
UI. osztály, A harmadik osztályban
a gyakorlati
kiképzés
eleinte a gyakorlóiskolai tanítás tervszerű szemléletére
szorítkozik, szorosan hozzáf{íz5dik a
népiskolai
nevelés- é s oktatástan
tanításához s az e tárgyban
tanultaknak
megvilágítására
szolgál. Kapcsolatban
a módszertan tanításá val a jelöltek tanítási tervezeteket készítenek, az
év második felében pedig
tanítási
kísérleteket
végeznek. A tanítási kisérletek
az egésze
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-osztaly, a gyak orl6 iskola tanít6jának a n:.6dszertan tanárának, s az illetőszaktanár
jelenlé.tében mennek végbe. A IV. osztály számára két tervezetet dol~ozott ki a bizottság,
egyet
~az
osztott s egyet az osztatlan gyakor16iskolára.
Az osz tot t gyakorl6iskolában
minden
h6napon át tanít
1-1
tárgyatZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFED
j
az osz tat 1a n gyakor16iskolában minden
.jelölt 2-~
jelölt legalább
két egymásután
következő 6rán át tanít, a következő ott folytatja,
a hol
gyakorolják
előbbi elhagyta. A jelöltek először 2, azután 4 és végre 6 osztály tanításában
.magukat.
,Az

albizottság

a következő

általános

6ratervet

fogadta

el:

Osztály

Tan

•

á

t

-

Heti 6rák
összege

gy

r

I.lll· lm· llv.

--- --- --- --- ------- ------

,

1

· 1edcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
H it- ls e r kó " l~ s ta n
2
I
2
----1 2
2
N e ve lls ta n i
tá r g ya k:
--- ,
a j Testi élet ismertetése ___
--- --- 2
b j Lélektan
és neveléstan
2
e ) Népiskolai
oktatástan __
3
--- o_d J Nevelés
története.
Népoktatásügy
szervezete
2
------e ) Iskolai egészségtan *
1/2*
--- --f) Tanítási gyakorlatok
2
S
--- --- ---

------

7

I

9

o

3

N ye lve k:
aj
b)
e)

4

a)

6

Magyar nyelv és irodalom
Német nyelv
--- --Második idegen nyelv*
---

---

T ö r té n e lm i
b)

S

ta n tá r g ya k

:

ls

kö n yvvite l

e)
dj

G ya ko r la ti
a)
b)
ej
dj
e)

---

---

--- --- --- --- ---- -- --- --- --- --- ----- --- --- - ----- --- --- -- -- --tá r g ya k

4
2

4

2

2

2

2

-- ---

Fizika és kémia
Földrajz
Természetrajz
--Gazdaságtan

E lm é le ti

4

ó s s ze g e

4

3
1

~2

3

I

I

21

1 21

5
5

5
5

/2

3
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• Külön tanfolyam az I.
félévben heti
1 órában.

8 1/2

2

IZ

1

3

9

I

2

3
2

elm.

15
8

2

2

6
3
3

1

ID gyak.

-

--- ---- ---

---___
--- ---

T e r m é s ze ttu d o m á n yo k:
b)

_o

Történelem és alkotmányt.
Közgazdaságtan
--- - ---

M m n yis lg ta n
a)

7

Jegyzet

I

* Fakultativ
* Külön tan-

folyam a II.
félévben heti
1 órában.

6

6

1 20

2

I

iig ve s s é g e k :

--- - ----- --- ----- --- --- - --gyakorlatok
--- -

Ének és zene ___ --Rajz- és szépirás -Kézimunka ___
Gazdasági
Testgyakorlat

---------

{4

4

5

5

2

2

14

3

2

13*

-~~k;'~I:'::7:'
~~i~i~~i~I ~

20

8

* Ezenfelü.l
heti I I órán játáJt, korcsoly&_
zás stb.

Végre a bizottság a tan t á r gyak
nak
a tan sze m é 1 y zet
közötti feloszlására. nézve a következő javaslatot készitette : I. csoport. Neveléstan, nyelvek; történet, összesen 496ra,
megoszlik az igazgat6 (9-10
óra) és 2 tanár (19-206ra)
között. Il. csoport.
6ráMathematika, természettudományok,
összesen 3 1 5 ' 6ra, megoszlik 2 tanár között 19-19
val. Ill. csoport. Ének és zene 10 6rával j tanítja I tanár. IV. csoport. Rajz-kézimunka, 20
szakhoz osztható.
A szükséges . létszám tehát
6rával j tanítja 1 tanár. A torna bármelyik
I
igazgat6 és 6 tanár.
.

F e l h í v á s zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDC
a' kolozsvarí áll. tanítéképző-íntézet
ez ideig végzett
növendélteihez.
A
}háladatosság az emberiség legszebb erénye. Erre nevelni, szoktatni hivatása úgy a cS1ládnak,
-mint az iskolának. E magasztos erény gyakorlása nekünk hnítóknak
legfőbb kötelességünk .
.Az kell, hogy legyen pedig azért, hogy bebizonyíthassuk,
miszerint az elhintett nemes magvak, melyeket fiatalabb éveinkben az intézet érdemes tanárai szíveinkbe igyekeztek plántálni,
nem hullottak terméketlen
talajra;
de az kell, hogy legyen azért is, hogy' hálával s elísme-réssel adózzunk azon intézetnek s derék
tanári karának, amely
annyiunk
szívét
és lelkét
,irányítá s képezé ki a, szent, a magasztos czélra, Tisztelt pályatársaim!
A kolozsvári állami tanítóképezde
3-év mulva 25-éves fennállásának
emlékét ünnepelheti
meg. Kikkel
te.hetné ezt szebben, ssívrebatöbban,
mint azon növendékekkel,
kiket e hosszú idő alatt kebevalösítsuk
meg az eszmét, melynek
léből szárnyra bocsátott. Föl hát tisztelt pályatársak;
-már puszta említésére is az' érző szív hangosabban
dobog. Kövessük
a megdobban6
szív
mint egy nagy család hálás gyermekei. olyan ünnepély:t, a milyen
intő szózatát; rendezzünk,
az intézethez. derék nevelőinkhez
s önmagunkhoz
mélt6 lehet! Vegyiik körúl még egyszer
-szeretett tanárainkat
s ezek közt a mí bálványozásig
szeretett igazgllt6nkat hálás szeretetünk
cnelegével : tegyünk le valamely nemes czélra egy tekintélyes alspítvduyt, amely mutathassa
.hosszü időkiin keresztűl, hogy mélt6an ünnepeltünk,
Indítványozom
ezért s ez már többünknek
megegyező nézete, hogy: I. Rendezzen a
-kolozsvári m, kir, állami tanít6képezde
összes idáig végzett növendékek serege 1896. őszén,
-annak 25 éves fennállására emlékére egy szép ünnepélyt, 2. Evégből
alakítsunk
már ez
-évben egy 50-100
tagból á1l6 rendező-bizottságot,
a mely ez ügyet kellőleg előkészítse.
(Erre igen alkalm as iq.ő lehet
-3. Tartsunk ez ,év őszén Kolozsvártt egy alakülé-közgyűlést,
oa kolozsmegyei tanítótestület
közgyúlési ideje.) 4. Ha jelen felhívásom visszhangra talál, ':a min kétkedni egy perczig sem tudok, belé egyező nyilatkozataikat
a jubileum megtarmegtartassék-e
és mikor egyszerlí levelezőtására, valamint arra, hogy az alakulö-gyűlés
'Iapon hozzám f. évi julius h6 lS-ig megküldeni
szíveskedjenek
s én á'többség
által kívánt
időre a gyűlést készséggel összehívom. Kelt Sajé-Szt.vAndrason,
(Szolnok-dobokamegye)
1893.
O r b á n E n d r e , áll. isk. r, tanító.ZYX
május h6 r r-én.edcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
A magyar
tannlók
második
országos
toenaversenye
május z r-én
és 22-én
'folyt le Budapesten a városligeti verseny téren
fényes sikerrel.
Fájdalom,
lapunk
korlátolt
rtere nem engedi, hogy a testi és hazafias nevelés szempontjáb61 nagy jelentőségii
tornaversenyt behatóan ismertethetnők
és szakszerűen méltathatn6k.
Csupán nehány
általános
megjegyzésre szorítkozhatunk.
Ez a második tornaverseny jelentékenyen
felüimuIta az elsőt a mi
:a külső, rendet, a tornacsapatok
vezetésének biztosságát s az egyes gyakorlatok
pontos ki_ 'VJtelét illeti. Különösen
nagy haladást lehetett tapasztalni a játékokban,
a melyeknek _számos nemét űzték fiatalos kedvvel a tornacsapatok.
Meglátszott,
hogy a tornatanárok
és a
fiatalság érdeklődése nagy mértékben fokoz6dott a játékok iránt. Ki kell emelnünk a hazanyilvánult.
Különösen
fias momentumot,
a mely a Hymnus és Szözat közös eléneklésében
'sikerűlt a befejezéskor a szózat eléneklése, a mit annak is lehet tulajdonítani,
hogy ekko!'
:az énekben ,gyakorlottabb
tanít6képző
ifjúságot az egész oszlop közepére állították.
Leírhatatlan benyomást tett a szemlélőre az a lelkesedés, a melylyel az ifjúság a sz6zatot énekelte
-és gr. Csáky Albint éljenezte. Feltünő kevés számmal vettek részt a tornaversenyben
a
tanítóképz6intézetek,
a minek okát a tanít6képző ifjúság anyagi viszonyaiban
és abban
kell
.keresnünk, hogy az első (189 r-ikí] tornaverseny
alkalmával a tanít6képzőintézetek
mellőzésben részesültek. Különben az idén 'sem méltatták
ezeket kellő figyelemre, mert a kivonula'sok alkalmával a tanít6képzők
ifjúsága mi n dig a legutolsó és legszélső volt az oszlopban.
'Talán az még sem járja, hogy még a polgáriskolák
is megelőzzék
a tanít6kcípzőintézeteket!
.A versenyen csak 5 állami tanít6képzőintézet
.jelent meg, u. m. a budapesti, aradi, losonczi,
-sarospataki
és székely-keresaturi.
Az idén is, mint tavaly, feltünt a tanítóképző
ifjúság ka
tonás magatartása,
fegyelmezettsége,
szálas es erőteljes növése által. A tanítóképzők
a, ver,seny minden számában részt vettek, s mindenütt megállották
helyüket, de mégis a katonai
'l'endgyakorlatokban
és játékokban
aratták a legnagyobb sikereket.
A katonai
rendgyakorlatokból három tanífóképzőintézet
kapott e \ ism erő
oki ev ele t, u. m. a r a d i , l o s o n c zi ,
és s zé k e l y · k e r e ~ zt ú r i , a játékokból
pedig a s á r o s p a t a k i . A jövő évben csak kerületi tornaversenyek lesznek s csak két év mulva fognak ismét országos versenyt tartani, a mely előkészítője lesz az 1896· iki nagyszabású
versenyeknek.
Az egyénenkénti
versenyekben
ezentúl
csak azok vehetnek részt, a kik a megelőző
isk o 1 a i versenyekben
győztek.
Reméljük,
hogy a köve'tkező országos versenyen sokkal nagyobb számmal fognak
részt venni tanít6_képzőink, mint az idein ~

A b u d a p e s ti á lla m i ta n ító n ö k é p z ö -in té z e te k
á t a l a k í t á s a zyxwvutsrqponmlkjih
már régen szóbeszéd és fontolgatás' tárgya a kultusaminísztériumban
és 'a fővárositanügyi
körökben. ,'~
VI. ker. (Andrássy. úti) intézet helyisége szűknek bizonyult a benne egyesített intétetek behelyisége, eltekintve a hygieniaifogadására. A II: ker. (Csalógány-utczai) elemi tanítönöképző
szempontból kitünő vídékétől.: oly szűk-és czélszerűtlenj hogy a;z épület kibővítése az intézet
a kezdeérdekében elodazhatatlsnna
vált. Ezen két, intézet átalakítására,
illetve kibővítésére
ményező lépés megtörtént.
A valláso és közoktatásügyi
miniszter rendeletet 'intézett a fővárosi tanfelügyelőséghez,
a mely szerint "az Andrássy-úti
intézet keretéből az eddig ott fennállott nevel
5 nők é p z ~ t kiveszi és a II. ker. tanítónőképzőbe
helyezi áto A miniszter
úr a nevelőn5képzőt a tanítónőképzőbe
kívánja olvasztatni oly mődon, hogy a nevelőnői tanfolyamon lévők a' tanítónőképző tárgyait hallgatnák s azonkívííl bizonyos tárgyakból
(zene.
külön is oktatásban részesíílnének;
a négy évi tanfolyam bevégzéae
német- és franczianyelv)
és a tanítönö-nevelőnői
diploma megszerzése után . 'még egyévet
töltenének az intézetben a
zenében' . és nyelvekben való magasabb kiképeztetés végett. Ekét
tanfolyam egyesítése még
tetemes kiépítését s ez a jövő év
inkább szükségessé tette a U. ker. tanítönőképzö-íntéeet
folyamán meg is fog történni. A miniszter úr rendeletére a részleteknek s különösenia
tantervnek kidolgozása végett május hő első felében a két intézet tanári testülete dr. Ver é d'y
.Károly fővárosi tanfelügyelő
elnöklete alatt több ízben tanácskozott -és sikerült a kérdést
megoldani úgy, hogya
nevelőn6képzés igényei teljesen kielégíttetnek, de a mellett a tanítónő-,
képzés a nevelőnőképzésnek
hozzácsatolása által csorbát nem fog szenvedni. Egyik következménye lesz eme egyesítésnek, hogy azontúl a budapesti II. ker. elemi tsnítönőképzőbe
való,
felvételnél tekintettel lesznek a jelentkezők nyel vi és zenei ismereteire.
Érdekes
még az,
hogya
közös tanácskozáson hangsulyozták
más tanítónőképzőknek
is ilynemíí
átalakításét..DCBA

N. L.

Lakásváltoztatás.edcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Xo m á r o m y
L a jo s
tanár, egyesületi pénztáros, lakását
utcza 68· ik szám alól ugyancsak az A rad i - utc z a 64· ik számú házba helyezte
telettel kéri a tagdijakat és egyéb megkereséseket
ezentúl ide czímezni,

az Aradiáto Tisz-

A nagy vakáczió,
a mely az ifjúságnak az aranyszab,adságot, nekünk,
tanároknak
pedig a jól megérdemelt nyugalmat jelenti, rrehány nap mulva, a most íolyó képesítő
vizsgálatok után be fog köszönteni. Közlönyünk legközelebbi száma szeptemberben
fog megjelenni; rövid pihenésre térő tollunk azon jókivánságnak
legyen hát szentelve, hogy legyen,
erőgyűjtés
ideje, s .
ez a két hónap tisztelt kartársainkra
nézve a gondtalan,
nyugodalmas
!
adjon az Isten mindenkinek szerencsés, kellemes vakáczi6tZYXWVUTSRQPONMLKJIHGF

X X IV .
a f. évi

majris 2· töl

junius

Kímntatás
lS.ig

befolyt

tagsági

díjakról.

1893. 1. félévre: Bányay Arpád, Pavetics Mihály, Röszler Béla (2-2 frtotj;
1893. évre: Belányi Tivadar, Horvay Ede, Nemessányi Adél, a Népnevelők Budapesti Egyesülete, Perényi János, Stark Lajos
(4-4 frtot).
__

JuNus

é s a u g u s ztu s h ó n a p b a n a p é n ztá r í h iva ta l

nem

fo g a d :

,e l ta g d íja ka t.

Budapesten, 1893. junius 3.
K o m á r o m y L a jo s ..
egyleti pénztáros.
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