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A z ir o d a lm i m ű v e k o lv a s á s a és t a n u lm á n y o z á s a .

A tanítót ól, így a néptanítótói is, azt várjuk, hogy korunk szellemi
munkájának értékes eredményeit, a m í vel t ség e t, az utánunk kővet-
kező kornak , azaz a fiatal nemzedéknek átadja. Műveltségünk legértéke·
sebb és legkönnyebben hozzáférhető része nemzeti irodalmunk. - A 80-as
évek néptanítóraja azzal a nézettel jött a tanítóképzőbe s váltig azzal
is ment ki az életbe, hogy az ott értékesítendő ismeretekre legnagyobb
részben a tankönyvekből és magolás útján tehetni szert. E nézetnek
akart ellene dolgozni s az élő nemzeti irodalmat a fiatal néptanító-nem-
zedék előtt megnyitani 1882. évi tantervünk, midőn azt rei.deli, hogy:
ta! ítónövendékeink gyak ori and ó k a zol vas mán y okt art a I-
mán a k meg fi gye lés ébe n é s rög t önz ö t tel ő adá s á ban.

S midőn mar- már életbeléptetendő legújabb tantervünk a tanítóképző
intézeti magyar irodalmi tanulmányokat az eddigieknél még behatób-
bakká akarja tenni: nemzeti rr. űveltségünk eme főfőtárházát, irodalmunkat
akarja a jövő kor néptanítói előtt fölnyitani. - Jelen dolgozat is,
melynek legnagyobb része már ro éve, hogy asztalom fiókjában hallgat,
eközmunkához akar járulni. Ha történetesen az új tantervünkhöz ké-
szülő utasítás szerkesztője is talál benne valami megszívlelni valót:
annál jobb.

1.

Aki olvasni nem szokott, nem is szeret olvasni. Hogy is szeressen
olvasni, ha neki az olvasás kellemetlen dolog? És hogy is legyen kel-
lemes, ha még gépiesen sem tud olvasni, hanem csak bukdácsolva
képes a betűsorok között haladni.

Előzrnényül keresnem kell tehát a dolgot a tanítóképző-intézetizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
oluasas-tanitdson: Csak ennek végeztével me hetek át arra a kérdésre,
hogy miként vélem a leendő néptanítot a nemzeti irodalom mélyebb
tanuJmanyozására - legutóbbi tantervünk értelmében, előkészíthetőnek s
rövid időn életbeJépő tantervünk értelmében abba valósággal beveze-
rendőnek.

Ne ütődjél meg, jámbor olvasom, hogy én itt tan í t ó kép z ő-
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int é zet i olvasás-tanításról beszélek. Ha egy negyedszázad óta tapos-
nád valamely t. k. ínt~zet küszöbét és magad is azt tapasztaltad volna,
mint én, hogy különböző előképzettségű és különböző helyekről ujon-
czozott első éveseink között kivétel nélkül minden évben feles szazalek-
kal találkoztak olyan egyének, kiknek még a gépies olvasás is veszöd-
séget okozott: bizonyára ebből azt a következtetést vonnád le, amit
magam, t.rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi. hogy még ezután is jó időn át fognak találkozni. Már
pedig az ellenséget ott kell megtámadni, ahol találjuk. No hát támad-
juk meg a tanítóképző 1. osztályában es addig szorftsuk, amig lerakja
a fegyvert.

AzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAgépies vagy tisztesség kedveért : fulyékony olvasásbeli gyarlóságok
egyik gyakrabban mutatkozó esete az, hogya növendék nyelve a
hosszabb szók kirnondásakor elbicsaklik. a másik meg azt az idétlen-
séget hozza magával; hogy egyes szók utolsó tagjait .ismétli ; egy masik
meg a szünetet megelőző és mássalhangzón végződő sz ót e-vel toldja
meg; idegen ajkuak meg az a, e hangzók s a kettőzött mássalhangzók
kimondásával kelnek birokra. E bajoknak négyféle orvosságát ismerjük:QPONMLKJIHGFEDCBA
a ) ami n ta sze r ű elő o 1vas á sok a tanár vagy a képesebb nö-
vendékek részéről és agya k o r i utá n z á spo n tos ell e n Ő r z é-
s é t, egeszen addig, míg a kivánt egészségi állapot jelentkezik; b ) az o l-
vas and o d a rab n a 1< cse n des. fi gye 1mes, rés z 1e tes tan u 1-
mán y oz á s á t az illető »gyengélkedő« növendék részéről. Ilyen
növendékkel első látásra már csak azért sem olvastatnánk, hogy őt a
közfigyelem zavaro hatásának ki ne te~yük s a ·nagy valószínüséggel előfor-
duló botlasok tömegességéveI kedvét ne szegjük. c) Vannak, mondhatnám,
lomha szemű növendékek, kiknél a szem olvasáskor ugyanott jár, ahol
a szekat hangoztató száj, nyelv működik. Az akadozva olvasó szok-
tassa a szemeit ahhoz, hogy egyenletes gyorsasággal és biztosan tekint-
sék át a mindjárt hangoztatandó .~eszédhang.jegyeket (a szem mindig
egy szóval jarjon a nyelv előtt). Es amint az ilyen olvasó e szoktató-
munkát pontosan, kérlelhetetlen szigorral kezdi végezni: azonnal látni
fogja. hogy jóval kevesebb, nemsokára pedig teljesen elenyészik az aka-
dozások és ezekből származó szóismétlések száma. d ) Sen kis e igy e-
kez zék gy o r s abb a n o 1vas n i, min t a hog Y tud. A 'gya-
korlottsag csak a gyakorlás eredménye lehet. . f

A második fokozat az értelmes olvasás fokozata. Midőn úgy olvasunk
t. i., hogy az olvasottakat a hallgató megértheti s olyasásunkból ki-
vehető, hogy magunk is értjük: értelmesen olvasunk (vagyis az olvasás
.2. fokozatát alkalmazzuk). A kellő szünetek megtartása és a szórend kö-
vetelte hangnyomatékok (hangsúlyok) alkalmazása szokta az olvasa st
értelmessé tenni.

Növendékeinknek e készséget is magukkal kellene hozniok. De ha
egyszer nem hozzák ... ? Az ilyen irányú fejlesztés és egyenlő magas-
latra emelés munkája e szerint reánk vár. Lássunk 'is tehát utána 1

Miután a leendő tanítot nemcsak értelmes, hanem szép olvasóvá
is kell tennünk, s e munkát elég korán nem kezdhetni: nem legelső
ugyan, de legfontosabb teendőnk annak megkövetelése, hogy. 3 növen-
dék már az értelmes olvasás, gyakorlásakor hagyja otthon a 1e c z k e-



ro ond ó hangját és csak a közönséges he sz élő han g j árqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt hozza
magával az iskolába.! Itt a megkövetelésen nem azt értjük, hogy emlí-
tett kivánságunkat a tanítványnak parancs, vagy tilalom alakjában egy-
szerűen tudomására hozzuk, a magunk részéről a végrehajtásban, vagy
a megállás munkájában a tanítványnak semmi segítségére ne legyünk.
Hanem igenis értjük azt, hogy ne tágítsunk addig, míg a tanítvány
erről az általánosan elterjedt idétlenségről le nem szokik. Bölcs mér-
séklet, fokozatos haladás mellett a tanár, és kitartó szorgalom mellett
a tanítvány részéről, nem legyőzhetetlen akadáiy az eg é sz És milyen
meglepő az eredmény!

Már a legelső gyakorlaton kezdve gondunk legyen arra, hogy a
növendék egye nl ő han ger ő vel és a szünetjegyek arányos meg-
tartas a mellett egye n 1ő gyor sas á g gal tudjon olvasni. A szünet-
jegyek arányos megtartásán azt értjük. hogy ugyanazon olvasásbeli gyor-
saság. mellett a ;-nél két annyi időig kell szünetelni, mint a ,~ A
:-nál körülbelül akkora szünetet tartunk, mint a.;-rré'l. A .-nál való szüne- ,

telést - hogy már mindent mértékre vegyünk - három akkorára tesz-
szük, rnint a ,-nél valót. Egyes szakaszok (bekezdések) végén a pontok-
nál hosszabb szüneteket kell tartani, mint a szakasz egyes mondatai
között. - A mint gyorsabb vagy lassúbb az olvasás, úgy rövidülnek vagy
nyúlnak a szünetidők is, természetesen az elébb je lzett arány megtar-
tasával.

Elébb azt mondottuk, hogy az olvasás értelmességéhez a szünetek
arányos megtartásán kívül azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAhqngsúlyé is szükség es. E követelés rövi-
den így hangzik: azt .a szót, melyen a mondat értelme megfordul, erő-

sebb, keményebb haugon kell kiejtenünk, mint a többit.
Kezdő ért elm es-o 1vas ó k az olvasmány előzetes áttanulmá-

nyozása nélkül a maguk. és mintaszerű előolvasás nélkül a tanár, vagy
a biztosan olvasó tanulótársak részéről, nyilvános olvasáshoz ne fogjanak.

Az értelmes olvasás első gyakorlására a tanítóképző. intézeti olvasó-
könyv 1. kötete 76-9 S, I09- 114. lapjain lévő tudományos fejtegetések,
továbbá az élet és nevelés köréből vettek a 147-167. lapokon kiváló an
alkalmasok. Közel járnak ezekhez a hún-és magyar mondakörből vettek,
a mennyiben azok nem költemények, s nem foglalnak magukban beszéd-
idézeteket, ellenben a Jókai-félékben s a kolteményekben sok részlet
van olyan, mely az olvasás 3. fokahoz szolgáltat hálás anyagot. Lássuk
most ennek előkészítését és lehető gyakorlását.

Az olvasás. harmadik fokozatát azért nevezik szépnek, mert azzal
az érzelemhez akarunk szólani és azért hívják művészinek, mert az olyan
olvasáshoz bizonyos művészi arravalóság és úgyesség mulhatlanul szük-
séges. A régi latin közmondás azt tartja, hogy: »az élet rövid, a művé-

szethez vezető út hosszú.« A legkedvezőbb körülmények között sem

1 Sajátságos jelemég ! A legtöbb esetben már második-harmadik ssobaböl meg tudjuk
mondani, hogy az az egyén, a kinek hangját halljuk vajjon olvas-e, leczkét mond-e, vagy
beszél. Es mi kényszeríti az embereket ilyenkor a hangváltoztatásra ? Az idétlen megszokás
és semmi egyéb. És fontosabb lesz-e az olvasás ténye, figyelemkeltőbb-e az olvasmány e
szokott hangváltoztatás folytán? Semmi esetre. A holt betüket az olvas6nak kell, hogy életre
hivja. Ezt az életmentő munkát egészen, ne pedig csak félig-meddig végezzük I
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mernénk senkit biztosítani arról, hogy a szép-olvasásban muvesz nép-
tanítók fognak kezeink alól kikerülni. Azonban már tantervünk czélzatai
szerint is kötelességünk mindent megtenni arra,' hogya kitűzött czélt
a lehetőség határai között megközelítsuk s e cz él felé az alapvető
lépések mar az I-SŐ osztályon kezdve elmaradhatatlanok. Ezekhez
tartozik':zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

a) Egy kis táj é k o z tat ása s z é p - o 1vas á sei eme i fel ő 1,
A szép-olvasás nagyon közel áll az énekhez (zenéhez). Az énekben
magasabb-mélyebb, rövidebb-hosszabb hangok szabályosan váltakoznak ..
Ezek adják a dallamot. A dallamot alkotó hangok most nagyobb, majd
kisebb gyorsasággal követik egymást. Ez az ének (zene) ütem-gyorsa-
sága, (zenei műszóval : te m p o). Az ének-darab (zene-darab) előadása
közben néhol nagyobb, máshol kisebb, néhol fokozatosan növekedő,
máshol fokozatosan fogyó erőt alkalmazunk. Ez a hangerő. Az itt
említett és röviden részlétezett három tényező (dallam, ütem gyorsaság.
hangerő) a szép-olvasásban is minden lépten-nyomon alkalmazást lel.'
Epen ezekben különbözik a szép-olvasás az értelmes-olvasástől, mely
bizonyos közép hangmagasságtóI, haladasbeli gyorsaságtói és hangerő-
től sem föl-, sem lefelé nem igen szokott eltávozni. Különbözik továbbá
abban, hogy míg az értelmes olvasás, mint neve' is mutatja, az értelem-
hez sz ól. addig a szép-olvasás az érzelmek és akarat tolmácsa lévén, a
hallgatónál is ugyanezeket a lelki tehetségeket akarja érinteni, s ha lehet,
mozgásba. működésre indítani.QPONMLKJIHGFEDCBA

b ) Az olvasás zenei kellékeinek szükséges figyelembe-vétele és
igya harmadik fokozatra való átlépés, különösen olyegyénnél, ki a
leczke-hangú olvasást megszokta, a legbajosabb lépések egyike. Ez
okból követeltük meg elébb már a második fokozatnal a természetes
beszéd hangján való olvasást. Ha az eredményt már az értelmes olvasás-
nai sikerült eiérnünk: egyszersmind a szép-olvasás fokozatát is nagyban
előkészitettük. Az ilyen olvasónak egy-két útbaigazító kérdés a mi
részünkről, egy-két kísérlet az ő részéről elég arra: hogy a kér d e z Ő,

par a n c sol ő, til t ó, óha j t ó egyén hangját eltalálja.
c) Rendes kedély hangulatú egyén más hangon kérd, parancsol,

tilt, óhajt, mint az, aki az indulat, vagy szenvedély hatalma alatt áll.
Ilyen egyénnél még a nyugodtnak látszó beszéd is több hang-árnya-
latot tűntet föl, mint a csendes kedély- hangulatúnak elébb említett ki-
térései, Kezdőknek ilyenkor efféle kérdésekkel lehetünk segítségére:
c Milyen hangon mondaná a kérdéses szavakat egy haragvó, vagy egy
búsulö, egy elmélázott, egy megrettent, egy tépelődő, vagy örvendő,
vagy alázatos, vagy meghunyászkodó. képmutató, fennhéjazó, k"ötekedő,
kihívó, gúnyolódó, türelmetlenkedő, csitító, békéltetni óhajtó, szóval ;
.ilyen s ilyen körülmények hatása alatt álló egyén?

d ) Mint az elébbi fokozatoknál tettük, itt is megemlítjük a minta-
szerű előolvasás, vagy olvastatás szükségét és azt is, hogy a kérdéses
Olvasmány beható tanulmányozása nélkül, kivált kezdők, szép-olvasással
egészen bizalmas körön kívül ne foglalkozzanak. Az olvasmány kijelölése
alkalmával nem árt a növendéknek - az olvasmány megfelelő részeire
való rámutatás mellett - az elébbi pont végén látható kérdés-sorozat



egyes tagjait intézni vagy megmondani, hogy: melyik pontnál milyen
.•e mbernek a hangját, beszéd-módját kell eltalálni, vagy legalább meg-
közelíteni. . .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

c) Szorosan agya kor lat i kés z ség (technika), megszerzéséhez
szolgáló nehány átalános szabályt. a következőkben adhatnánk.

aa) Költemények olvasásakor az u. n. lábaknak, ütemeknek. sor-
metszetnekf szándék os, vagy talán rossz szokásból eredő kitüntetése
.meg nem engedhető.QPONMLKJIHGFEDCBA
. b b ) . Ha valamely vers sor végén álló sorhoz a következőnek az
elején álló szó vagy szók szorosabban odatartoznak. olvasáskor azo-
kat egymástól szünettel elválasztani nem szabad. pl. ~A folyó oly
simán, oly szelidenrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI Ballagott le parttalan medrében.» v. «S ölében mint
kedves mosolygó gyermekét I Az anya, úgy tartja.» v.cItt vagyok
megint, a I Nagyvárosi élet örökös zajában stb. ~ .

cc) A sor közepén sem szabad 'azt tenni, hogy a szoros~máshoz
tartozó szókat a közép-rnetszet kedvtért egymástól helytelen nyomaték-
kai, vagy szüneteléssel elválaszuk. Pl.« ... ez a kutágas a II távol déli-
bábot .. ' vagy: c Egy ütött kopott vén II csárdát emelt föl ... " vagy: c
Szanaszét a város II végén a szélrnalmok.» _. stb,

'> d d ) A han g hor d oz á s jeg y e i t különös figyelemre kell mél-

tat ni. Ezekre nézve külön jegyezzük meg a következőket :,
Zár 6, vagy v á 1asz t ő-j egyek k ö z ö t t áll ó é s egy á tal á n

köz bevet e t t mon dat o kat, k ülö n ö sen h a a z ok ö n áll ö

mond a tok, egy for m a-g yor s, k ö z é pom a g a.s köz é p-e r ő s
han go n, min den han g súl y é s h o s sza s abb s z ü n et elé s
ker Ü 1é s é vel kell o 1vas ni vag y sza val n i. Csak igy tüntethető

. ki az, hogy ilyen helyeken mell ékes dolgokról van szó, melyeken
mihamarább keresztül akarunk suhanni. Pl. • És mindenik ~ Kliónak
régi vádja - imádva mást, csak önmagát' imádja.» «Utána irók - ők
mindenre telnek - ujongva rájok hyrnnuszt. énekelnek.s e Es a gyászos
özvegy (mert özvegy volt nyilván) igy felelt szavára» . _. stb,

Az idéző-jelek között álló részletek olvásásánál igen sokszor
mődosítani kell az addig alkalmazott hangon. Hogy e módosítás mely
írányban történj s k, arra nézve nagyon sok esetben az idézetet közvet-
lenül megelőző, vagy épen az idézet kezdetébe ékelt szavak nyújtanak
becses útbaigazítást. Pl. És mondá (a király) nyá ja san: «ifju vitéz
állj fel: eladott a bátyád, de többször nem ád el. _ .' stb. Vagy:
Iszonyú pogány' harag sötétellett a király homlokan. ~Jól van - mond
a király - igaz a felelet? Jól van 1 Erről még ma irsz örök levelet. stb.
Máskor a helyzet, az idézet közbeszőló természetének, hangulatának
tanulmányozása adja meg a kulcsot az idézet hangjának az eltalálásához.
Itt azonban óvakodni kell a tulzástól. Hatást tévesztene olvasásunk
ha pid. a következő helyeken: «Irén is többször mondta már, Irén, e
kedves kis papucs: «Mít olvasunk a télen át? Ah 1 nem fizet elő apus 1>

2 Mindezekről a költészettanban van sző. Egyébiránt a verssorok sz6tagjainak a számát
j6 figyelemmel kisérni már a -legelső csendes elolvasas.. alkalmával, mert e szótag-szám
észben tartásának, különösen a költemény beemlékezésekor, haszn~~ vehetui.



Vagy: ... -Sőt- a nagyságos asszony is felhozta szőval a minap: .Az
ember ujságot se lát, mióta nincs a régi pap 1. stb.in kényeskedő, nehéz-
telő kisasszonykát, vagy a míveltet adni akaró asszonyságot igen ki
akarná tüntetni. - Midőn valamely olvasmányban több szereplő fordul
elő (pid. «Szondi két apródja» Olv. könyv II. 257. 1.) az egyszer eltalált
hangváltozásokat meg kell tartani.

Gon d o 1at jel eke t megelőzőleg a hang néha hirtelen meg-
szakad s a további részletek változott hangon folynak. (Pl. Beste kurafzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
-:,etésért látni a vendéget stb.) A gondolat jel néha nem annyira azt
akarja kifejezni, hogy az író valamely gondolato~ elhallgatott - mert
hisz nemsokára elő is áll .vele - hanem inkább egy kis időnyi alkalmat
ád az ovasónak arra, hogy 'gondolkozzék s miután igy egy kissé
elgyötör te : akkor áll elő a váratlan fordulattal: Pl. cÜsse agyon férjét
és - sz.idja meg istenesen, ha ... e A vagók pedig, hisz mit tehettek
mását, biztattak keményen a - döglött kutyákat ...rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA» Hogy - hogy
.- hogy majd beszerezzen bakternek, vagy kondásnak falujába. stb.
Máskor meg a hang a gondolat jelt megelőzőleg - valamely erősebb
indulatkitörésbe megy áto Hogy míféle, az iránt többnyire a gondolat~
jelt követő részletek tájékoztatnak. Pl: «Jaj! hogy ily panaszra kell
nyitnom a számat, megölé némely nap szeretö szolgámat ...• Mondá
György és n y ö g ve egy kőszentre borult .• vagy: «Most tehetd ablakba,
húsa és kövére sz épen nő naponként anyja örömére ... szóla György
s kitoldá a szót egy k a c zaj j a 1» stb.

Altalában: a zen ei t ény e z ő k fok o z a t bel ivá 1t o z ása
(hangerő, hangmagasság, ütemgyorsaság növekedése vagy fogyása)
a kifejezendő indulat növekedésévei vagy fogyásával kell, hogy lépést
tartson. Csak egyes ritka szembeszőkö esetekben történik az, hogy
a hangot az indulat suttogássá tompítja, vagy a hang a helyett, hogy

, szakadatlanul előre törne, mint valamely folyam: pillanatra meg-meg-
akad, aztán rohan, hogy ujból megakadjon mint valamely felhőszakadás
okozta áradat, míg útjaban egy-egy épületet talpából kiemel ...QPONMLKJIHGFEDCBA

f ) Olvasókönyvünk (1. kötet) kötetlen olvasmányai közül a Jókai-
félék, továbbá a leíró, elbeszélő költemények alkalmasok arra, hogy az
olvasás e fokozatának gyakorlásában kezdő iskolákul szolgáljanak. Olyan
darabok, melyeknek hatásos olvasásához, szavalasához, nagyobb hang-
változatosság kellene, ez olv. könyvben nagyobb számmal nincsenek.
A meglevőkre a tanár utasítása nyomán a tanuló hamarosan rátalál.-
Őnként érthető, hogy az 1. évben elkezdett ilynemű gyakorlatokat a
többi osztályban, részint magyar irodalmi órákon, részint alkalomszerűen
(önképzői összejöveteleken) szorgalmasan folytatni, vezetni kell, ha azt
akarjuk, hogy növendékcink a szépolvasásbeli kellő képzettséget a
tanítói életbe magukkal vihessék.

II.

Ennyi az, amit a , tanító-képeői olvasás-tanításról előzményül el-
mondandónak láttunk. Es most lassunk a munka derekas részéhez I



A ) M ik é p le h e t a le e n d ő n é p ta n í t ó t a n em z e t i ir o d a lo m zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAmé-

ly e b b ta n u lm á n y o z á s á r a e lő k é s z í t e n i?

_E kérdésre 1882. évi tantervünk röviden azt mondja, hogy; cA
képezdei olvasókönyvekben található olvasmányok
tar tal mán a k me g"fi gye 1 é s e é s rög t önzrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAö' t tel Ő adá sa

.által ».

1. A zol vas mán y- tar tal o m meg fi gye lés éne k fo n-
tossága é s m ó d j a ,

Tanítónak általában, különösen pedig néptanítónak sokszor van
szüksége arra, hogy valamely rövidebb vagy terjedelmesebb olvasmány
tartaimát hirtelen kivegye s azt főleg tanítványainak, de akárhány eset-
ben felnőtteknek is akár általános tájékoztatás, akár figyelemgerjesztés
czéljából, hallgatói felfögásához alkalmazkodó nyelven előadja. Olyan
teendő ez, melyet ha a tanító gyorsan, biztosan, ügyesen végez: azzal
tekintélyét, befolyását emeli, működése sikerét teszi könnyüvé, biztossá.

" Amely tanító nem ért ahhoz, hogy miként kell valamely olvasmány
tartaImát gyorsan, biztosan megragadni s a pillanat követelrnénye
szerint rövidre vonva, esetleg bővebben visz aadni : az előtt két út áll,
t. i. vagy elhagyja az egész munkát, vagy aztán nagy bajjal előre
készülve. betanít ja a tartalmat. De jaj aztán annak a tanítványnak, aki
abból valamelyes szót kihagy vagy fölcserél! Ime, hogy szüli egyik
baj a másikat. - E bajok bekövetkezését akarja kikerülni amaz elébb
hangoztatott követelés, hogy t. i. az olvasmányok tartalma megfigye-
lendő és rögtön előadandó. Amely tanítónövendék ezt a munkát
már 1. éves korában kellő készségig gyakorolta: annak" később ilyen-
féle nagyobb munkák végzése mondhatni gyermekjáték lesz.

Részünkről azt gondoljuk, hogy a kérdéses gyakorlatoknak a
tartalom-megfigyelésre vonatkozó része ilyenformán volna végzendő:

1. Némi általános tájékozódás kedveért egyfolytában elolvasuk az
egész olvasmányt. Tanácsos. hogy egyelőre a lehető legrövidebb és
a legkevesebb akadályt gördítő olvasmányt választunk; bajosabb, terje-
delmesebb olvasmányokat csak' munkaerőnk megfelelő fejlődése után
vegyünk elő!

2. A már végzett tájékoztató elolvasás után ismét elül kezdjük
az olvasmányt. De már most - különösen ha az olvasmány a mondatszerkezet
vagy tartalom tekintetében nehézségeket mutat: lassan, minden mondat-
tot, kifejezést jól megfigyelve fogunk olvasni és olvasásunk egyelőre
nem terjed tovább a következő kisebb szakasznál (bekezdésnél) vagy,
ha az távol esnék, az első szakasz felénél, harmadánál stb.

3. Amint egy bekezdésen, vagy annak egy részén így átmentünk,
azonnal az illető részlet tartalmának kifürkészésehez kezdünk. E mun-
kánál a következő kérdések igazíthatnak útba:QPONMLKJIHGFEDCBA

a ) Az illető részletben ki, kik a cselekvő személyek? (E tájékozást
már a legelső, futólag' történt elolvasás megadhatja.) Ha több cselekvő
személy fordul elő, ki a főszerné ly, kik amellékszemélyek? Melyik
személy, melyikhez minő viszonyban áll, melyiknek miként van alá-
rendelve, stb.?



b )zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA második kérdés sor, hogy a cselekvő személyek melyi ke mit
cselekszik; az olvasmányrészletben látható cselekvények miként kezdődnek,
folynak (esetleg: végződnek) és egymással minő összefüggésben állanak.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

c) Az olvasmányban vagy annak egyes részeiben nem cselekvő
személyek szerepelnek, tehát nem cselekvényele vannak feltűntetve,
hanem személyek, dolgok ilyen vagy amolyan tulajdonságai. szokásai,
viszonyai. Ilyen tartalmú olvasmányokból ilyen kérdésekre kapjuk a
feleletsort : kiről, miről, milyen sorban, milyen összefüggésben, mit
állít, tagad, kérd, óhajt stb az író?

d ) Máskor pedig sem nem cselekvő-személyek vagy azok cselek-'
vényei, sem ilyen. amolyan személyek, dolgok s azok tulajdonságai nem
képezik az olvasmány tárgyát, tartalmát. hanem az író a maga gondo-
latait fűzi előttünk, vagyis: ítél, következtet, okoskodik, fejteget vala-
mely fölvett állítást (tételt); elészámlál, megfigyeltet egyes jeleket,
tényeket. mozzanatokat valamely állítás megvilágítására, valamely igaz-
ság feltüntetésére stb. Ilyenkor az olvasmányrészlet tartalmára nézve a
következő kérdések fognak útba igazítani:

Mi az író gondolat- vagyeszmemenete ? Mit állít? Állításait minő
alsóbb állítás ok ra bonczolja? Ez állításai minő sorban következnek egy-
más után? Az állítások melyikének minő oldalról való- bizonyítására,
megvilágítására, honnan, minő sorban, mit hoz fel az író? A gondolat,
okoskodásmenet egyes részei egymassal minő összefüggésben vannak?
E részek között melyek a főbbek, lényegesek, melyek a nem olyanok?
Az elészámíalt egyes jelek. mozzanatok, tények, mely állításnak vagy
igazságnak minő oldalról való feltűntetésére, megvilágírására, vagy az
olvasó, hallgató figyelmének, érdeklődésének, indulatának minő oldalról,
mely czélból való megragadására szolgálnak ?

4. Amint az olvasmány első bekezdésével, vagy egyik részével
az elébbi alpontokban látható kérdések nyomán tisztába jöttünk, kűlö-
nösen ha kezdők vagyunk, foglaljuk össze még egyszer, és jeg yez zrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAü k
isi e mag u n k nak a nyert tartalmat és úgy menjünk át a követ-
kező szakaszra ( v . annak egyik részére). E szakaszra. nézve ugyanolyan
kérdések jelölnek irányt, milyeneket elébb láttunk. Uj kérdés a máso-
dik részletnél csak három találkozik, hogy t. i. minő összeköttetés van
az elébb és most tárgyalt részletek között?

Az elébbi részletben (részletekben) fŐ',vagy mellékszemélyek cselek-
vényei, feltüntetett tulajdonságai stb. itt (az uj részletben) minő további,
az előbbiekhez mennyiben hasonló, azoktól mennyiben különböző lépé
seket követnek?

Az uj részletben minő uj elemek (személyek, dolgok, cselekvések,
sajátságok stb) lépnek föl, mely elébbi ek változnak vagy szünnek meg?

5. Az eddigi pontok alatt jelzett módon kell az egész olvasmány
minden egye s szakaszán áthaladni és kell azokat egymáshoz csatolni
s ha szükség, minden egyes szakasz tartalmának megállapítása alkal-
mával ismételni az elébbi részletek észben tartandó foglalatját és azt
biztosabb megőrzés végett le is jegyezni.

6. Különösen kezdőknek ajánljuk, hogy az első ilynemű gyakor-
latok alkalmával a tartalomnak csak a legfontosabb részeit ragadják



· meg figyelmökkel és nagyon vigyázzanak arra, hogy, őket e főbb
·mozzanatok tói semmi el ne térítse. A tartalom részletesebb, apróléko-
.sabb, mellék-dolgokra is kiterjeszkedő megjelölése csak olyanoknak
való, akik a fődolog felfogásában és megjelölésében már kellő gyakor-
lottságot szereztek,

II. A zol vas mán y okt art alm á nak rög t önz ö t t
elő adá sa,

A megfigyelt tartalom írásbeli, vagy szőbeli előadását minden
· alkalommal meg kell követelnünk és e kétoldalú gyakorlottság fejlődése
lépést tartva, kell hogy egymás mellett haladjon egészen addig, míg a
növendék az olvasmány tartalmának részletesebb megfigyelésében kellően
gyakorlottá lesz, E fokozaton kezdve az olvasmány tartalma annyira
hatalmunkba kerüljön, hogy azt az előadás czéljából azonnal átalakítani
is képesek legyün k.

Ami a megfigyelt (kivonatolt) tartalomnak irás-, vagy szóbeli elő-
adását különösen illeti: arra nézve jegyezzük meg a következőket:

I. Alkalmazkodjék az előadás s ennek kedvéért a kivont tartalom
is, a hallgatók többségének föltehető, vagy ösmert míveltségfokához, fel-
fogó erejéhez, A mi közönségünk nagyobbára kezdőkből áll; ritkábban
van alkalmunk arra, hogy felnőttekből szakemberekből álló közönség előtt
jussunk szóhoz. A legtöbb esetben tehát arra van szükségünk. hogy a
megfigyelt tartalmat, a mennyiben lehet, még inkább egyszerűsítsük, s
előadásunk hoz a lehető legegyszerűbb, legösmertebb kifejezéseket hasz-
naljuk. Ha az olvasmányban műszókkal, műkifejezésekkel találkoztunk
kétszer is megfontoljuk, hogy vajjon hallgató közönségünk abból mit és
-mennyit bír el. Fejlettebb értelmű vagy épen szaktérfiakból álló hallgató-
sag előtt akár még a magunkéból is adhatunk az olvasmány műkifeje-
zéseihez, műszavaihoz.

2. Alkalmazkodjék előadásunk az időhöz. A tanító művészete egy-
részt épen abban áll, hogy a kitűzött munkát a kitűzött időre pontosan
végezzük. mert az idő nemcsak az angolnak pénz. hanem a tanítónak
is. Ha tehat: az idő rövid, a közlendő tartalom pedig sok, rovidítsuk
meg a tartalmat és szorítsuk csak a legfőbb pontokra ; ha pedig az
időből kifutja s czélunk is megengedi, vagy épen megköveteli: pótol-
juk ki az olvasmány tartaimát a sajátunkból.

3. A megfigyelt, lejegyzett tartalom előadásánál ügyelni kell egy-
szersmind arra is, hogy az előadással minő czélt akarunk elérni. Czélunk
az ilyen gyorsan szerzett, és épen valamely tárgyalandó olvasmányból
kivont tartalom előadásával:QPONMLKJIHGFEDCBA

a ) sokszor az, hogy növendékeink figyelmét, érdeklődését az ol-
vasmány iránt felébreszszük! Ekkor a nyomatékot a tartalomnak épen
az érdekébresztó részletei re kell fordítanunk.

b ) Máskor csak a' tartalmat kell előleges tájékozás végett bemu-
tatnunk. Ekkor tehát a fő-figyelmet abban a sorban kell a tartalom
egyes részeteire fordítani, a mint azok fontosak.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

c) Legtöbb esetben időnyerés tekintetéből, mindkét követelményt egy
füst alatt kell kielégítenünk. Ilyen esetben figyelem keltés végett előrebecsat-
uk a legérdekesebb részleteket s ezeket a fontosabbakkal egészítjük ki.



4. Befejezésül és izelítőnek ide csatoljuk nagy vonásokban a «D é 1rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi-
b á b:t ez, olvasmánynak (olv. könyv I. 52-53 1.) az elébbiekben mon-
dottak alapján történt tartalom megfigyelését és kivonatolását.

Az els ő o 1vas á s ból azt a tájékozás nyerjük, hogyQPONMLKJIHGFEDCBA
a ) az egész olvasmány egy természeti tüneményről szól ;
b ) az olvasmányban csak egyetlen szereplő személy fordul elő s

az sem önállóan, hanem a cz ímben látható természeti jelenségnek mint-
egy a szolgálatában; észyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

c) hogy az olvasmány tizenegy, meglehetősen egyenlőtlen rész-
letből (bekezdésből) áll.

A más o d i kol vas á s kor kiderül, hogya) az I-SŐ szakasz-
tartalma ez: minő körülmények köz ött keletkezik a czímben látható
jelenség;

b ) a 2. szakasz egyetlen kis mondatből áll, mely az első szakasz
ellentéte gyanánt bemutatja azt a hatást, melyet a délibáb a szekatlan
szemiélőre legelőször tesz;

c) a következő részlet az elébb említett tengerformát a maga nagy-
szerű méreteiben tünteti fel;

d) a még későbbi részlet a maga müködésében, alkotásaiban mu-
tatja be, e sajátságos tengert egyszersmind a saját nevén (délibáb) nevezi.

e ) A következő szakaszban azt látjuk, hogy délibábkor milyen az-
ég arezulata. Az erre következő 1 ) , g), h ) , részletek egy korábban látott
hasonló tüneményről annak a közelében volt tárgyakra meg a költőre
(lefrőra, elbeszélőre) gyakorolt hatásáról beszélnek.

i ) Az utolsó előtti rész azt mondja meg, hogy mi oszlatja el a
délibábot (ebből egyszersmind visszakövetkeztethetni arra, hogy délibáb- _
keletkezésekor szélcsendnek kell lenni) és mivé lesz annak tündérvilága.

k ) V égre az egész olvasmányt a délibábos napra következő éj
képe s e kép hatásának fölemlítése zárja be.

Ezek szerint az olvasmánynak következő rövid tartalma állapítható
meg: :tA dél ib á b for r ó, sze II ő tie n nyá r ina pp a 10 k o n az
alföldi rónaságon jelenik meg'. Aki legelőször látja
v é g tel e n ten ger nek his z i. E ten ger t ü n d éri var á z s 1a-
tot m í v e l a környező tárgyakkal. Délibábkor a nap
rendes arcza megváltozik. A délibáb nem mindig
egye n 1ő enn agy sze r Ű. Hah ü v ö s s z élt á m ad: a z o n nal
s z é t f o s z l i ks ,

E tartalom, ha kell, még rövidebbre vonható, ha kell az olvas-
mányból belevont más részletekkel s ilyen vagy amolyan irányban és
cz élból, kibővíthető stb.cbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

B ) T ü z e t e s b e v e z e t é s a m a g y a r ir o d a lm i ta n u lm á n y o k b a .

E ezél elérését biztosítandó. mind az egyszerű prózai, mind a
k öltői, mind a szónoki műfajokra kiterjeszkedő kérdés-sorozatot mutatok
itt be. E kérdésekre minden egyes esetben az olvasott mű kell hogy
adja a feleletet. Az adott felelet: a kész irodalmi tanuimány.



Kér d é se k a zeg y sze r ű p róz a i művek tan u 1mán y o-
zrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAá sá hoz. .

I. T á r gyi sze m pon t ból:QPONMLKJIHGFEDCBAa ) Minő ismeretkört, vagy abból
mely részletet kiván nyujtani a kérdéses mű? b ) A nyujtott ismeretkör-
ben, részletben mi a fő, mi a ..mellékes dolog?zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAc) Minő közönségnek
van szánva a kérdéses mű? d ) Onnálló a mű, vagy nem; s ha az: út-

törő-e vagy voltak már előzői? e ) Ha nem önálló, minő eredeti múhöz,
művekhez minő viszonyban áll (fordítása átdolgozása kivonata, kibőví-
tése az eredetinek) ? f ) Tárgy tekintetében azt adja-é, amit az illető ke-
retben mozgó művek adni szoktak, vagy többet, vagy kevesebbet, vagy
egyebet; és mit, és miért? g ) Igaz-e a mit ád (a tudomány mai szfn-
vonalán áll-e a mű tárgyi tekintetben)?' h ) Minő szellem vonul át a
művön? z) Tárgyát, terjedelmét, szerkezetét, irályát tekintve, a kérdéses
mű a leíró, elbeszélő, értekező főcsoportok melyikéhez s ezek között is
nagyobbakhoz, vagy kisebbekhez s ezeknek éppen melyikéhez s minö
alapon sorozandó?

II, A lak isz e m pon tb ó 1,
1. Sze r kez e t é t v é v e. a ) Levél alakban vagy a közlés más-

szokott alakjában van-e nyujtva a kérdéses ismeretanyag, b ) A közlésben
minő egymásutánt követ az író (analytikus, synthetikus)? c) Minő szem-
pontok szerint van elrendezve az anyag: az alkalmazott szempontok
helyeselhetők-e, nem-e; következetesen meg vannak-e tartva az egész
rnűvön keresztűl? d)Minőség és mennyiség tekintetében öszhangban van-e-
az anyag az olvasó (tanuló, tanulmányozój előismeretei vel , ráfordítható-
idejével, szellemi szükségleteivel s a közlés által elérendő czéllal? e ) Tesz-e
az író s minő intézkedéseket avégett, hogy az olvasónak (tanulmányo-
zónak) kedve legyen a művel foglalkozni? f) Az egyes részletek, az
egészhez viszonyítva, fontosságuknak megfelelő figyelemre vannak-e
méltatva , kellően ki vannak-e domborítva ? g) Ád-e a szerző alkalmat
és minőt, arra, hogya nyújtott ösmeretanyag az olvasó (tanuló, tanul-
mányozó) lelkében könnyen és szilárdan megmaradjon?

2. Az irá 1y t tek int ve a ) Mennyiben felel meg irálya a levél,
leirás, elbeszélés, értekezés kellékeinek ? b ) Az elbeszélésben vagy ér-
tekezésben előforduló párdeszédek személyek hű és következetes tolmá-
csolóie amaz eseményrészleteknek, nézetnek, felfogásnak szfnezeteknek,
melyek általuk nyernek kifejezést? c) Az u. n. tudományos mű min-
denütt és mindenkor kellő figyelemmel vari-e a különböző szak-, és

általános míveltségű közönségre, d ) Eléggé szabatos és magyaros-e ? e}

A tárgy iránt való igaz lelkesedés tolmácsa-é, vagy inkább csak hangu-
latot akar támasztani?

Kér d é sek a k ölt ő i művek tan u 1mán y oz á s á hoz.
Tdrgy» szempontból.
1. Ep ó s z n á 1. a ) Minő korból vett minő (történelmi, mondai

alapon nyugvó, vagy teljesen a költői képzelőtehetség szüleményének
tekinthető) esemény képezi a költemény tárgyát? b ) Kik a fő- és rnellék-
szereplők s ezek minő viszonyban állanak egymáshoz? c) Mi a küz-
delem kitűzött czélja? d ) Melyek a főesemény kiválóbb mozanatai s
ezek hol és mikor folynak le? e) Melyek a közbeszőtt események s



ezekbe mely személyek vannak bevonva?zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAf) Hol és mikor folynak
le amellékesemények?QPONMLKJIHGFEDCBAg ) Minő jellemekké vannak kidornboritva az
egyes szereplők és jeliemük minősége miből állapítható meg ? h )

Miben áll az eposztói nyújtatni szokott világkép az éppen tanulmányezott
műben? z') Meseszövés tekintetében megfelel-e a költemény a mondai
vagy történelmi alapnak? k ) Felsőbb lények vannak- e s mennyiben vannak
belevonva a cselekvénybe s van-e kellő ok abelevonásra?

2. A reg ény nél. a ) Mely korból van merítve a cselekvény ?
Ho! indul meg; hol folynak egyes részei; hol ér véget? e) Kik,

. minő társadalmi allású egyének a szereplők? Ezek minő egymás-
utánban jutnak szerephez? d ) Ki, kik a fő- és inellékszereplők? e) Az
egyes szereplők között minő közös czélra törekvő csoportokat lehet
megkülönböztetetni? t ) A különbözö czélra törekvő cselekvők között
minő ellentétek, összeütközések s így a cselekvényben minő hangulatok
állanak elő? g) Bonyolulat hol kezd oldódni, mivel nyer befejezést s
s va n-e benne és miből álló költői igazságszolgáltatás? It) Amaz okok,
melyek a szereplőket cselekvésre indítják, minő elbirálás alá esnek ál-

,talanos emberi, hazafias. erkölcsi szempontból? z ') Következetesek-e a jel-
lemek? k ) Ki vari-e mutatva, hogya jellemek minő körülmények ha-
tása alatt fejlettek olyannokká. amilyeneknek előttünk mutatkoznak?
1 ) Lehet-e az életben olyan egyéneket találni, milyeneket az iró a
m~ga cselekvőiben fölmutat, vagy talán egy-más tekintetben (és éppen minő-
ben?) esik túlzásba az író a szereplők egyéniségének megalkotásánál
(Nem angyalian jó, tökéletes vagy pokolian aljas-e egyik 'másik alakja)? m )

Történelmi alakjai megfelelnek-e a történettudomány által megállapított
köztudatnak ? n ) Helyes-e vagy nem, s mennyiben nem, a történelmi
háttér? o ) Kerrajzoknál mi képezi az egyes részletekel összetartó
kapcsot ? p ) Helyes és eléggé jellemző háttért ád-e az iró korunk tár-
sadalmáról ? r) Tan- vagy irányregénynél minő tannak, eszmének kiván
az iró híveket szerezni? s ) Milyen ügyes az író a meseszövésben ? t)
Tárgyának, irányának, szellemének, vari-e köze a hazához, nemzethez?
u ) Melyek a műnek a legszebb. leghatásosabb részei és miért? .

3. Adr á mán á 1: a ) Minő eredetű esemény szolgáltatja az alapot
a dráma meséjének megalkotásához ? b ) Ki a főcselekvő (drámahös), kik
amellékcselekvők? e ) A személyzet között minő okból, minő ellentétek
fejlődnek ki? d ) Az egyes csel ekvőknek, különösen a . hősnek jelleme
milyen, és az a jellem minő valtozásokon megy át a darab folyamán? e)
Mi a darabban a tragikum, esetleg komikum, vagy mi a sikerrel bíztató
kűzdelem czélja? t ) A drámai hatás előidézésében minő szerepe van a
hős jellemének, minő a helyzetnek, véletlennek? g) Történelmi drámánál
(vígjátéknál) a történelmi nevű cselekvők jellemzése összhangzó-e a
megállandósult történelmi köztudattal ? h ) Vígjátéknál az író a hatást
nem az illem, szemérem, erkölcsiség rovására hajhászsza-e ? iY Irány-
vigjátéknal az irányzat nincsen-e kirívóan kitüntetve? k ) Hol a mű
fénypontja és miben áll?

4. Ly r a i művek nél: a ) Minő érzelem, eszme, lelkesedés
vagy ezeknek lánczolata képezi a költemény tárgyát? b ) Az érzelem,
eszme, lelkesedés az erőnek minő fokán jelentkezik? e ) Megvan-e a



l<ölteményben a tartalmi egység. vagy l"gybefüggés?QPONMLKJIHGFEDCBAd ) Természetes-ef
nem erőltetett; mesterkélt, nyers kitörésű-e a tartalmat képező érzelem
gondolat. lekesedés ?zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAe) Nem isrr étli-e a költő önmagát: elég változatos e
érzelmeiben, esz méiben, lelkesedésében? j ) Népiesség. természetesség,
eredetiség után járva nem lépi-e at az említett korlátokat? g ) Kifej-zője-e
a ikornald , kíván-e s minő sikerrel, annak új, nemesebb. magasabb irányt
jelölni (korának, népének Vat ese - e alantos kö;tő)?

5. Apr ó bb é s ve gye s k öl t ő 1 művek nél: a) A kérdéses
k öltemény minő czélt akar elérni? b) Ha vegyef> a faj, minő részben,
minő főfajhoz tartozó elemek találhatók benne és miben egyeznek
meg e kisebb fajok a megfelelő nagyobbakkal; miben különböznek
azoktól? e) Hol található az egész költemény· fénypontja? d) Vari-e
benne és miből álló nemzeti hazafias elem?

11 Alakt" szemjJontból. A) Asz er kez e tet néz v e ,
1. Az ep ó sz n á 1: a) Melyek a mű egyes, nagyobb-kisebb,

szakaszai? b ) Tartja-e magát a költő az események előadásanál a targyias-
ság követelményeihez vagy nem; ha nem: menríyiben nem. miért
nem; és okai elfogadhatók-e? e) Megvan-e a kellő arány, a szerves
összefüggés a mű egyes részei, a főcselekvény s a mellékcselekvények
között? .

2. A reg ény nél: a ) Az egész művön át az előadásnak ugyan':
azon vagy helyen-helyen más-más alakjával (elbeszélő, beszéltető. levél,
naplóalakkal) találkozunk-c, és a használt alakok mindig helyénvalók-e P
b ) Hogyan tudja az iró az előadást a szerkezettel, a részletek egymásba
íűzésével érdekessé tenni? e) Az eseményszálak nincsenek-e' nagyon
szövevényesen összefűzve vagy lazán hagyva? d ) A helyes arány az
elbeszélés és reflexi o (érdekfeszítő és észfoglalkoztató) részletek között
megvan-e?

3- Adr á mán á 1: a ) Mikor, mivel és kitől származva kezdődik a
a cselekv ény ? b ) A kezdet mennyiben tesz eleget a hangulatkeltés
követelményeinekr e) Hol vannak és miben állank a cselekvény fő-
mozzanatai (összeütközés, bonyolulat, sorsfordulat, kifejlődés)? d ) Miben
áll a kifejlet; kielégítő-e s mi okból a költői igazságszolgáltatás?
e) Mellékcselekvények menuyiben jutnak szerephez s minő összefiiggésben,
arányban állanak a főcselekvénynyel? f) Minő részekre (felvonás. szíu,
jelenet) van tagolva az egész s megfelelnek-e ezen részek a cselekvény
tagoltságának ? g) Előadásra vagy csak olvasásra van-e szánva a darab ~
elebbi esetben mennyire feld meg a szerkezet a szinpadszerűség
követelményeinek? h ) Nem vét-e a szerkezet a drámai takarékosság
elve ellen?

4. A 1y rarqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi művek nél: a ) Megfelel-e az alak a tartalomnak
(nincs-e hosszú lére eresztve avagy túlságosan összetömörítve a tarta-
lom)? b ) Megvan-e a részletek kellő egymásutánja? e ) Megvan-e a
részletek között az egybefüggés ; vagy ha ugrások észlelhetők: van-e
azoknak bevehető oka? d ) Kerekded-é a költemény?

5. A z apr ó b b é s ve gye s k ölt ő i .művek nél: a ) Meg-
felel-e a kérdéses mű szerkezete a bevett szabályoknak vagy eltér azok-
tói? b ) Mennyiben és minő elfogadható okból tér el s az eltérés nincsen-e a



-szépeszeti hatás rovására?zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAe) Magában véve kerek egészet .képez-e a mű
vagy ettől való eltérésenek vannak-e elfogadható, helyeselhető okai?QPONMLKJIHGFEDCBA

B ) Az irá 1y ran éz v e.rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA!'

1. Az epósznál é s regénynél : a ) Milyen a leirása (ért-e kellően a
plasztikához; szerencsés, művészi, következetes-e a díszítő jelzők megválasz-
tásában és használatában)? b ) Milyen az elbeszélése (kellően .hatalrná-

ban vannak-e az elbeszélés élénkítésére szolgáló művészi fogások)? e )

Hogy tud csoportosítani személyekben, dolgokban, eseményekben? d )

Az egyes személyek szájába adott nyilatkozatok megfelelneke azok
nemének, korának , környezetükhöz való viszonyának, míveltségének,
jellemének, lelki állapotának, szóval : a mindenkori helyzetnek?

2 .. Adr á mán á 1: a ) A költői irálynak mely faját, hol, minő
sikerrel alkalmazza ? b ) Nyelvezete mindig, mindenütt megfelel-e a
drárnaiság íökövetelményeinek, a rövidség (takarékosság), hatályosság,
az adott helyzet és viszonyok tekintetében? e ) Párbeszédei lépést
tartanak-e a' cselekvény menetével ? d ) Monológjai szükségszerűek-e;
nem tartóztatják-e föl szónoki áradozásaikkal. lyrai ömlengéseikkel a
cselekvény menetét?

3. A 1y r a i m ű v e k r ő 1: a) Irálya mennyiben alkalmazkodik a
mindenkori tartalomhoz? b ) Világos, határozott kifejezésre jut-e általa
a tartalom (nem mosódik-e el az érzelem, gondolat, lelkesedés)? e)
Eléggé magyaros-e?

4. A z apr ó b b é s. ve gye s k ölt ő i m ű v e k II é 1: a ) Minő
irály nyer alkalmazást '1. kérdéses mű egészénél, vagy annak egyes
részeinél ? b ) Helyesen, kellő tökélylyel és a tárgyszerűség ösmert
követelményeinek megfelelóen vannak-e alkalmazva a mű egészében és
részeiben az egyes költői irályfajok? ej A mű egészéből kivehetőleg -
művészi czéltudatossággal történik-e ez alkalmazás? d ) Nem találhatók e
.az irályban idegenszerűségek?

C ) A ver sei é s ren é zve.
. 1. Az ep ó sz n á 1 (esetleg regénynél) : a ) Minő versnemben van
szerkesztve a mű? b) Helyeselhető-e : az alkalmazott versnem ? e ) A
költőnek a verselésben, annak egyik vagy másik részében minő kiváló
sajátságai észlelhetők? d ) Minő költői .szabadságokat, mi czélból és
eredménynyel enged meg magának?

2. Adr á mán á 1: a ) Kötött vagy kötetlen alakban van-e irva
a mű s helyeselhető-e és minő okból a választott alak? b ) Melyek az
írónak a verselésben észlelt egyes jelességei ? e) Mennyiben bírja a költő
a versszerkezetet a hatás eszköze gyanánt értékesíteni? d ) Minő költői
szabadságokat, mi okból és eredménynyel vesz? .

3. A 1Yr á n á 1: a ) A versalakok (sorok, verssorok) szerkezete,
terjedelme, rimelhelyezése megfelel-e a tartalmat képező érzelem, eszme,
lelkesedés minőségi és fokozati sajátságainak? b ) A költőnek minő
jelességei vannak a versalkotásban, rímkezelésben ? e) Kellően tekintetbe
veszi-e itt is a nemzeti sajátságokat?

4. A z apr ó bb é s ve gye s k ö J t ő i művek nél: a ) Kötött
vagy kötetlen-e a kérdéses mű szokott alakja? d ) Mivel okol ható meg
a szokott alaktől való eltérés s az eltérés használt-e a szépészeti hatásnak?



c )zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAV c rstechnikai szempontból a kérdéses műnek minő sajátosságai,
kíváló tulajdonai észlelhetők?

Kér d é sek asz ó n oki művek tan u 1mán y o z á s á hoz.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
1. Tárgyi szempontból: a) Elmondották-é a beszédet, vagy csak

megirták? b ) Ha elmondották; mikor, minő hallgatóság előtt, mely
alkalommal (előzmények után, közhangulat, esemény hatása alatt), minő.
ügyben, minő eredménynyel (hatással) mojidották el? e ) Megvan-e a
beszédnek mindhárom főrésze, vagy esetleg egyenesen a tárgyaláson
kezdődík; s vari-e e jelenségnek elfogadható oka? d ) Miből áll a fő-
tétel s melyek az alsóbb tételei? e ) Mik a tárgyalásban az elbeszélő,
mik a bizonyító részletek? f) Mit foglal magában a bevezetés? g ) Mi visz
át a bevezet ésből a targyalasba ; a tárgyalás egyes részleteiból egymásba;
ezek utolsójából a befejezésbe ? h ) Helyesek-e ez átmenetek; ha nem,
mi esik belőlük és minő kifogas alá? z) Follelhetők-e a befejezésben a
megindítás, tettre bírás biztosítékai ?

/1. Alak: szempontbd!. 1) Asz e r kez e tr en é zve: a) Megvane
a kellő arány a beszéd főrészei között. b ) A bevezetés nem mozog-e
üres átalánossagokban s nincsen-e messziről véve? e ) Az egyes alsóbb
tételek arányos terjedelmüek-e ? d ) Kellő logikai egymásutánban állanak-e ?
e ) Alkalmazkodik-e a szónok - ama követelrnényekhez, melyeket a
közönségéhez való viszony iránta támaszt és minő magatartással alkal-
mazkodik ? f) Megvan-é a czéltudatosság, a logikai egymásután a
szónoklat elbeszélő részleteiben? g ) A fejtegető, bizonyító, czáfolá
részletek vannak-e kellő tekintettel a fokozatos haladás elvére? h )

Hol, mennyiben, minő sikerrel van alkalmazva a fejtegetésnél a synthesis,
hol az analysis? z) A bizonyíto, meggyőző, czáfolá okok honnan vannak
véve, minő egymásutánban, fokozatban, készséggel, számban állanak a
szónok rendelkezésére? k ) A szerkezet tekintettel van-e a hallgatóság
többségének míveltségi fokára?

2. Az irá ly ran é zve: a ) Eléggé szonoki-e P b ) Tárgyszerű-e,
megfelel-e a tárgynak, melyről a szónok beszél, az előadás különböző
részleteinek ; a szónok és közönsége föltehető mindenkori hangulatának ?
e) Eléggé egyéni-e (tekintettel van-e a mű előadójának egyéni képes-
ségeire)? d ) Megfelel-e a hallgatóság míveltségének ?cbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

C ) A m a g y a r ir o d a lm i ta n u lm á n y o k b e t e tő z é s e a ta n í t ó -

k é p z ő b e n .

E fokozat teendőire nézve is álljanak itt, de már összevontan a
következő irány jelölő kérdések: a ) Az dőrebocsátott tartalmi (tárgyi)
és alaki szempontok szerint részletesen tárgyalt (tanulmányozott) prózai,
költői, szónoki mű minő okok alapján, az írott művek melyik föcsoport-
jának melyik alcsoportjahoz sorozandó? b ) Valamely mű ugyanazon
írónak hasonló művei között minő helyet foglaf el? e ) Az egy írótól
származó egyféle művekből minő részletkép domborítható ki a költő
mint lyrikus, epósz-, drámaíró, vagy a szónok mint politikai szónok,
törvényszéki szónok, vagy a prózaíró mint valamely tudományág



És most végesvégűl, hadd intézzék egy-két szót egyenesen Hoz-
zád, kedves Tanítónövendék Baratomi

DolgozatomnakQPONMLKJIHGFEDCBAA ) főczrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAím alatt látható része 1. éves korodban,
B ) főczfrn alatt Ca prózai írásművek tanulrnány.-zására vonatkozólag)
lát ható része II. éves korodban, ug y anc sak a E ) főczÍm alá tartozó
többi részGFEDCBAI l l . éves korodban s a C ) főcz írn alatt látható rövidre vont
kérdés-sorozat IV. éves korodban sz ó l Hozzád Ne gondold azonban,
mintha azt az óriás munkát az u. n. ina s é v e k alatt egészen el
lehetne, vagy el kellene végezned. Senki sem kívánja azt Tőled. Tehát
magam sem. Nem is lenne jó. Jaj annak az ifjú embernek. ki azzal a
gondolattal találna kilépni az életbe, hogy ő egészen kés zen van.
Háromszoros jaj, ha ez a fiatal ember éppen tanítóféle ember találna
lenni. Annyi jóakaratot rólam föltehetsz, hogy ilyen nagy rosszadat én
sem akarom. Tapasztalásból tudom, hogy amely munkába, foglalkozás-
nembe időnk, szellemi erőnk egy részét - mint a vállalkozó a maga tőkéjét
a vállalatba - belefektettük: azt akarva, nem akarva, megszeretjük.
Magam is arra számítok, hogy ha dolgozatomzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA-C részei alapján már
a t anítóképzőben jómóddal beleártod magad a magyar irodalmi tanúI-
manyokba : ennek méhéből oly bizalm as barát fog számodra napvilágra
jör.ni, aki Téged halálod órájáig soha el nem hágy; aki soha sem engedi
hogy unatkozzál; hogy lelked begyepesedjék s a tanítói müködés első
öt-riat évének letelte után egyedüli betűtáplálékot csak az évente végig
tanított sovány tankönyv s azon k ívül legfölebb a napilapok napi érdekű

és értékű közleményei legyenek.
Erre szárr.Ítottam; erre törekedjél ; erre segítsen a jó Isten!

Sándor Domokos.

vagy essai-író, vezérczikkírö stb. ismertetésére? d ) U ~yana7.0n Írónak>
minden műve összevetéséből s az azok között levő rangsor megálla-
pítasából minő általános képe alkot ható össze? e ) Egyik Író valamely
vagy több ugyanazon fajtájú művériek más Író (ír ók ) ugyanolyan mű-
veve! való minden oldalú összeméré-éből az összehasonlírott íróknak minő
rangsorozata állapítható meg? f l A kérdéses írót összes Íróink között
miuő alapon, minő hely il leti meg? g ) Összes pr óza íróink. költőink,
szónokainknak korok és korszakok szerinti sorozata megokoltan 'egybe-
áltítandó, kimutattatván. 'hogy melyik miben volt mester a maga idejében.cbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

J e le n t é s a debreczeni or-zágos t a n s z e r k iá l l í t á s r ó P

Az 1894. augusztus I8-tól szeptember 2-ig tartott «debreczeni
országos tanszerkiallí- ás» társadalmi úton jött letre S' a rendezés

1 E jelentést, mely a Paedagogiai Társulat megbízásából készült. a szerző a társulat
november 17-iki gy{ílé<én terjesztette elő. A jelentés rövid, de élénk vitát provokalt s nem
hiányzottak uj-a a kiállítást teljesen elitélő hangok. Vita után azon figyelemre méltó határozatot
moi dották ki, hogy a vidéki városokban csak oly tanügyi kiállttások rendezését vélik czélszerűk-
nek és tanulságosaknak. a m-Iyek az illető városra és vidékére (megye, kerület)vonat kozzanak,
de annak közokrat ását teljesen és híven feltuatessék. Szerk,



telj c:: sen a debreczeni tanügyi körök érdeme. A Debreczen város tanítói-
ból alakult cGönezy-egyesület> az 1893. május ó-án tartott
űle-en határozta el, hogy [g94-ben Debreczenben országos tanszer-
kialrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAítás tartassék s maga köré gyűjtvén Debreczen városának tanugyi
tarsadalmár, erélylyel s nagy buzgalommal indította meg s vezette
nnnd végiglen a mozgalmat a' kiállítás érdekében. Méltányolnunk kell
a oebreczeni tanttói egyesület és körök batorságát és fáradozását
kutönösen azért, mert a kiállítás rendezésében úgyszólvan teljesen magokra
voll" k hagyva. A dúsgazdag Debreczen város hatósága mindössze 300
frtr.t szavazott meg a kiállítás czéljaira s annak rendezésében egyáltalán
se III mir ész t nem vet t. A közoktatási kormány támogatása is csak
annyiból állott, hogy a bíráló-bizottságnak jutalmazások végett So
dar.ib állami érmet bocsátott rendelkezésére, továbbá az állami tanin-
tézet ekuek meg eng e d t e, hogy s aj á t 'k ölt ség ü k ö n részt vehet-
nek a kiállításon. Szerencséje volt a kiállítást rendező bizottságnak, hogy
magok a tanítók, tan.árok. az intézetek testületei s a külömböző tan-
iig~ i egyesületek országszerte meleg en felkaroltak az eszmét s a magok
kerében. jószántukból, tisztán csak a kiállításhoz fűzött ideális és hazafias
ezeJt tartva szem előtt, mindent elkövettek a kiállítás sikerülésére. Az
országos és vidéki jellegű tanítói s tanári egyesületek egymásután
jelentkeztek a kiállítás alkalmával gyűléseket tartani s ez az általánosan

mutatkoző erdeklődés nemcsak szamos iskolát, hanem sok tanszergyárost
és kereskedőt is indított a kiállításban való részvételre,

Itt rr.eg kell ernlítenem, hogya napi és a nevelésügyi lapokban
gy akran olvastunk kemény és elítélő kritikat a debreczeni kiállítasról.
A~.r: elismerern én is, hogy a kiállítás sok tekintetben hézagos s a
rendezés kifogásolható volt; de a szigorú birálok mégsem voltak igaz-
sagosak, mert nem vették figyelembe,' hogy a rendezést egy kis testület
végezte, a melynek a lelkesedésen, az ügyszereteten kívül egyebe nem
voJt; faradozott magára hagyva s küzködött azok közönyévei, sőt
ellenszenvével, a kiknek első sorban. lett volna feladatuk s érdekük a
nemes czélú ügyet támogatni. Tekintetbe kell azt is venni, hogy a
debreczlnl kiallítás az újabb időben· gyakran rendezett vidéki vagy
egyes iskolanemekre kiterjedő kiáliítások közül az első kisérlet volt, a
mety országos és az összes iskoJanemeket felölelő jelleget öltött s a
rendező bizottsagnak meg kelle küzdenie mindama nehézségekkel, a
meryekkel minden nem a fővárosból kiinduló országos mozgalom
keresztűlvitele szokott járni. Ki kell jelentenem azt, hogy a debreczeni
országos tanszerkiállítás il kedvezőtlen körüményekhez képest sz é P
sik ert a ra tot t: érdekes vidéki szinezete mellett is országos és
egyetemes jelleget mutatott; megismerhettük belőle Debreczen városi-
nak és vidékének, a Tiszántúlnak érdekes tanügyi állapotát és életét; meg.
világította, ha nem is tárta fel egész valóságában, hazánk közoktatási visze-
ny ainak örvendetes fejlődését s ma már a debreczeni kiállítás után, okulva
annak hibáiból s előnyeibőr, nyugodtan tekinthetünk az r896-ban tar-
tandó orszagos kiállítás közoktatási osztályának sikere elé. Teljes
elismeréssel és méltánylassal kell tehát lennünk azon lelkes kis tábor
iránt, a mely önfeláldozó munkásságával hasznot hajtott a magyar köz-
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oktatásnak s egyuttal a milléniumi kiállításnak. Első helyen E örqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAtzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAv ö S
Kár oly L a j o sna k, Hajdúvármegye királyi tanfelügyelőjének,
a kiállítás eszméje megpendítőjéoek, s mindvégig fáradhatatlan mozgatójá-
nak kell az érdemkoszorút nyujtanunk ; nem csekély érdem illeti
V á nt s a György ipariskolai rajztanárt, a kiállítás szorgalmas é" buzgó
titkárát, továbbá dr. esi k y Lajos theológiai tanárt, a kiállítás ideális
gondolkozású elnökét, D á vid Mihály ev. ref. tanítót, a fogadó
.bizottság elnökét, s általában a debreczeni tanít6ságot, sőt a tanulóse-
-reget is, a mely a kiállítás rendezése körul kevésbbé hálás, de nélkülöz-
hetetlen szolgálatokat teljesített.

Ezen bevezetés után bátorkodom röviden vázolni a kiállítást,
feltüntetve a sikert, de nem hallgatva el a tapasztalt hiányokat sem.

A tanszerkiállításra összeállított e katalogus s adatai szerint közel
300 kiállító vett részt a kiállításon; de a katalogus csak az augusztus
ro-ig beérkezett küldeményeket mutatja ki, az ezután érkezettekkel
együtt a •Kiállítási Értesítő» adatai szerint a kiállítók száma kitesz
656-ot, a mi, ha a valóságnak megfelel, fényes eredménynek volna
mondhutó. A «katalogus s hiányos adatai alapján összeálrítottam azt is,
miként voltak képviselve a kiállításon az egyes szakcsoportok. Részt
vett k ö r ü 1b e 151 95 iskola, 22 egyesület és testület, 75 elég s 90 egyén.
A «katatogus» 95 iskolát tüntet ugyan fel, de tényleg jóval több iskola
volt a kiállításon képviselve; nemcsak azért, mert az augusztus ro-dike
után érkezett iskoiákat nem veszi figyelembe, hanem, mert némely is-
kola-fentartó testület, mint Debreczen és Arad városok, a hajdúböször-
ményi tanítótestület, csoportosítva állították ki iskolaik szereit. A 95 iskola
kozül középiskola volt 13, polgári és felső népiskola 20, felső leányiskola 6,
elemi népisk?la 30, kisdedóvó 2, kerekedelmi, ipari és gazdasági szak-
iskola 18, tanító- és óvóképző 6. Aránylag véve legjobban voltak kép-
viselve a szakiskolák. leggyengébben a kisdedóvók. A vidékek szerint
legnagyobb arányban volt képviselve Debreczen város maga és Hajdú-
vármegye, valamint a Tiszántúl és északkeleti Magyarország, de azért
nem volt vidéke az országnak, a melyről nem jelentek volna meg
iskolák. Feltünő volt, hogy az ország fővárosából csak egyetlen tan-
.intézet vett részt a kiállításon, a budai Paedagogium. A mennyire
dicséretet érdemel ez intézet érdeklődése a vidéken keletkezett országos
kiállítás felkarolásáért, épannyira elítélendő az a közöny és kicsinyles.
a mely a többi fővárosi iskolákat visszatartotta a kiállításon való rész-
veteltől.

A kiallítókról lévén szó, nem hagyhatom megemlítés nélkül a ki-
állítás azon hibájat, hogy nem volt meg a kellő arány egyfelől az egyes
egyének és ezégek, másfelől az iskolák é~ testületek kiállítása között.
Ugyanis, míg az utóbbiak mindössze 1 17-en voltak, addig a katalogus
kerülbelűl 165 egyes tanférfinak és czégnek kiállítását tünteti fel. Két-
séget sem szenved, hogy a tanszerkereskedők, gyárosok, feltalálók tar-
gyai is sok erdekest és tanulságost tüntethetnek s tüntettek is fel; de
mégis, .a mi minden tanügyi kiállítást becsessé, .behato tanulmányozás ra
méltóvá tesz. az iskolák kiállítása. Szívesen vettük volna azért, ha a
kereskedők, gyarosok és feltalalők kiállítása korlátoztatott s a helyett elő-



térbe nyomult volna az iskolák rnűködését, állapotát részleteseu feltün-
tető kiállítás.

A mi a b er end ez é s t illeti, a Kiállítás három épületben, -u. m.
a díszes és modern kereskedelmi akadémiában, az ódonság a mellett is
ezélszerű és Kényelmes azzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAev. ref. főiskolában s a csinos gazdasági inté-
zetben volt elhelyezve. A kereskedelmi iskola palotája főleg a nép-
nevelési intézetek, leányiskolák. ipari és kereskedelmi szakoktatás tár-
gyait s a könyv- és papirkereskedők kiállításait ;' az ev. ref. főiskola
helyiségei pedig a középfokú iskolák. a gimnáziumok, real- iskolák és
tanítóképző intézetek, valamint a tanszergyátosok kiállításait s végrerqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAil

gazdasagi iskola pedig a gazdasági szakoktatást illető tár-gyakat fog-
lalták magokban.

. A nagyjában helyesen megállapított tervezet részletes keresztűl vi-
telét jellemezte az, hogy nélkülözte a szigorú szakszerűséget, a tárgyak-
nak. egyneműségök és különneműségök szerinti pontos összeválogatását
és szétválasztását, a mi megnehezítette az áttekintést, és a szakszerű
tanulmányozast. Növelte e bajt a 39 ívnyi vastag katalogus berende-
zése, a mely minden rendszert nélkülözött s a helyszíni tanulmányozás-
nál semmi útmutatást nem nyújtott. Ez a két kőrülrnény okozta,
hogya kiállításnak sok becses részletét nem vette észre a szemlélő s
a fölületes vizsgálat után a tarka benyomások egységét nem alkothat-
van meg, kedvezőtlen véleménynyel távozott.

A kiallítás rés z 1e te i közül első sorban és küiön említern me~
a Debrecsen város iskoláinak kiállítását. Teszem ezt azért, mert il

kiállítás legnevezetesebb eredrnényéűl tekintem, hogy alkalmat adott
egy fontos gazdasagi és kulturális sz erepet játszó alföldi város iskola-
ügyének a maga egészében és valóságában való m egisrnerésére. Debre-
ezen városa meglepte a látogató tanférflakat gazdag és fejlett iskola-
ügyéveI. Megtaláljuk itt a kisdedóvótól kezdve az akadémiákig az
iskoláknak majdnem minden nemét, u. m. 4 kisdedóvót, 28 elemi iskolát.
2 felső népiskolát ; továbbá van Debreczenben I négy évfolyamú ev.
ref. tanítóképző intézet, a kereskedő-társulat által fentartott kereskedelmi
akadémia, városi iparos tanoncziskola, állami földmíves iskola, állami
gazdasági tanintézet, a zeneegyesület által fentartott zeneiskola, a jóté-
kony nőegyesület női ipariskolája, ev: ref felsőbb leányiskola. ev. ref.
főgimnázium, állami főreáliskola, róm. kath. algimnázium, ev. ref. theolo-
giai akadémia, ev. ref. jogakadémia. Jellemző még az is, hogy a 9155
tanköteles közül 8821, vagy is 910/0 jár iskolába (tehát nagyobb százalék.

mint a fővárosban). Elmondható, hogy Debreczen s az iskolák városa e ,

A mi leginkább dícséretre és bámulatra méltó, hogy ez iskolák közül
csak 2 tisztán állami iskola, a többi mind egyházi, városi, egyesületi,
tehát a város közönsége által létesített és fentartott iskola, a melyek
egy része oly fejlett és gazdag felszerelésű,· hogy bátran kiállja a
versenyt a főváros milliókba került iskoláival. Ez a nagyszabású iskola-
kultura annak köszönhető, hogy Debreczen városának közönsége év-
tizedeken, sőt évszázadokon at nagy gonddal. határt nem ismerő áldozat.
készséggel, öntudatosan fejlesztette iskolaügyét. Szépen jellemzi a város
ezen bőkezűségét a kiállítási utrnutató :GFEDCBA
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c Miként a régi zsidók termésök első zsengéit a templom oltárára
hordták, termésük tizedét az Ur szolgáinak adták: úgy osztotta meg a
debreczeni . respublika mindenha Istentől nyert javait iskoláival, a város
és' haza legmostohább állapotában is. Az annalesek megsárgult lapjai
telvék a szenátus és polgárok bőkezűségének nyilvánulásaival. melylyel
az ősi főiskolát elhalmozták. A városi tanács jegyzőkönyvei «a mi is-
kolánknak s «édes anyánknak s nevezik a kolIégiumot. Mert köztudatban
élt. él ma is, hogy az iskola erőssége: a város ereje, fundamentuma hala',
dasának. nagyságának és dicsőségének>.

Valóban hazafias örömmel gondOlhatunk arra a társadalmi erőre,
művelödési hajlamra, a mely ezt a tőről metszett magyar alföldi
várost az iskolák emporiumává emelte s észak-keleti Magyarország kul-
turális középpontjavá tette. Tapasztalva Debreczen város kulturális in-
tézményeinek virágzását, iskolainak sokféleségét, lehetetlen rokonszenv-
vel és bizalommal nem szemlélnünk egyetem felállítására irányuló törek-
véseit. Debreczen városában megvannak ehhez a feltételek s úgy lehet, .
hogy míg más városok a tudományok iskolájáért versengenek, addig
Debreczen a maga erejéből megteremti azt.

A debreczeni iskolák kiállításai között első helyen. érdemel emlí-
tést azzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAev. re! j'öz'skolde. Mondhatni, az egész kiállításon ez az iskola
gyakorolta a legnagyobb vonzó erőt a látogató közönségre. Az ev. ref.
főiskola tulajdonképen csak annyibau. vett részt a kiállításon, hogy gaz-
dag gyüjte.uénytárait megnyitotta a közönség előtt. Nyitva tartották a
könyvtárat, a nyilvános olvasó termet, néprajzi múzeum ot és régiségtárat,
asványtani, állattani muzeumot, fizikai tantermet és szertárat. Csupán a fold-
rajzi es törénelmi képekből. mega tanítóképző intézet gyűjteményeiből ren,
deztek külön kiállítást. A gyüjteménytárak nemcsák azért érdekesek, mert
gazdagsaguknál, sokfeleségüknél és a kor s.Invona.lán álló felszerelésök-
nél, berendezésölenél fogva teljesen képesek az ifjúság minden oldalú és

modern kiképzését ellátni, sőt a szakember tudományos munkásságának
is anyagotrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAnyujtani ; hanem a gyűjteménytáraknak éppen azért, mert
anyaguk évszázadok óta gyüjtetik, kulturhistoriai jelentősége is van. A
fizikai szert árban nemcsak a modern eszközöket, az ifjúság kisérletező
asztalait. fúró és faragó szerszámait, gyalupadjait találjuk meg. hanem
azokat a régi eszközöket is, a melyeken Hatvani, a híres debreczeni
professzor, végezte «ördögis kisérleteit. A két termet betöltő asvány -
'tani múzeumban nagy gonddal őrizik az u. m. c kabai meteorkövet» , a
mely vegyi alkotásánal fogva világhírre tett szert a tudósok előtt. Az
anyakönyvtár helyiségében láttuk a tanuló ifjúság által készített tan-
eszközök kiállítását, A gazdag anyakönyvtaron kívül mindenik gyüjte-
mény tár gazdag szakkönyvtárral rendelkezik.

Közvetlen az ev. ref. főiskola épülete mellett van az dllami
,gazdasdgi intézet, a mely a kiállítás idején szintén nyitva tartotta
-gyűjteménytárát s azonkívül kertészeti s különösen fatenyésztési tárgyak-
ból, szaktudomanyi kísérletekből, mint a' magvak sarjaztatásából,
gyakorlati és tudományos szempontból becses kiállítást rendezett.
Mig az ev. ref. főiskola az ujabb vívmányok gondos felhasználása mellett
is az ódonság bélyegét viseli magán, addig az állami gazdasági intézet



egészen a modern iskola benyomásával hat _a szemlélőre. Mind _az
intézetet, mind felszerelését az ízlésesség, csinosság, pontos - rend _ s , a
szakiránynak teljes kifejlesztése jellemzi. A gazdasági gépek részben
kicsinyített, részben eredeti nagyságú teljes gyűjteményén, valamint
számos állati és növényi preparátumon kívül magtaláltuk itt a berlini
Landsberg Miksa ezég által kiadott pompás gyüjteményét az összes
tenyész-állatfajtáknak hű papirrnasé-utánzatban, Ezen gyűjteményt én
azon intézeteknél. minttpl. a tanítóképző-intézeteknél, a melyeknek tan-
tervében a gazdaságtan helyet foglal, jól felhasználhatónak tartom s
azért megszerzésre ajánlom.

A kereskedőtársulat által fentartottzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAkereskedelmi akadémia tette a
legtöbb szolgálatot a kiallítasnak. mert azon kívül, hogy gyüjteménytárait
kinyitotta, ez fogadta be a kiállításnak legnagyobb részét,rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA kiállítás
kiforgatta ugyan eredeti. mivoltából az intezetet, de gyüjteménytárai
egy fejlődesben lévő, de már jól felszerelt iskola képét nyujtották.

A debreezeni ev. ref, egyház népz'skoláinak kiállítása legalább a
szakemberre nézve szintén érdekes pontja volt a kiállításnak. Ugyanis
a reformatus egy ház 21 népiskolája a kiállítását csoportosította s ilyen
módon tényleg használt taneszközeiből, bútoraiból egy 6 osztályú elemi
népiskola mintaszerű felszerelését mutatta be, E felszerelés azon kívül,
hogy minta, egyúttal jellemző is volt a debreezeni iskolákra; a minta-
.szerűséget nem sikerült ugyan minden tekintetben elérni, de az mégis
bebizonyult, hogy a debreezeni iskolák haladnak a korral. Feltűntek a
Feiwel-Likroth-féle vasszerkezetű padok, a Tóth Lajos által javított
orosz számoló gépek. a Debreczent és vidékét ábrázoló fali térképek,
a Dolinay-féle történelmi szemléltető képek. A kiállított iskolai könyvtar
hiányos és szegényes volt.

Megemlítem még az ev. ref, felsőbb leányiskola, valamint a nő'
egyesület nőz' z'parz'skolája kiállításait, a melyek a növendékeknek különö-
sen a gyakorlati kézimunkák előallításában való szép ügyességéről tanus-
kodtak.

A mi már most a nem debreczeni iskolák kiállítását illeti, első
helyen az ipariskolákat ernlítern, egyrészt, mert ezek kiállítása volt a
leggazdagabb az iskolaké között, másrészt, mert kedves látványt nyujtó,
változatos. sokszor művész! tárgyai ezen iskolák örvendetes haladásáról
tanuskodnak. Sajnos, hogy az ipariskoláknak a kiállítás iránt való nagy
érdeklődésévei szemben nélkülöznünk kell vala a slöjdöt művelő iskolák
kiállttását. Feltüntek a hegybányaz' gyermekjáték-készítő tanműhely tárgyai,
a melyek a vevő közönségnel is nagy keletnek örvendettek. Ugy látszik,
ez iskola, a melynek czélja a bányászlakosságnál a gyermekjáték-ké-
sz.ítést, mint háziipart meghonosítani, életképes és hivatását jól tölti be,
A huszü' államz' t'pm'tanműhelylyel kapcsolatof felső népz'skola komolyan
fogta fel a kiallítást, a mennyiben nemcsak a növendékek csinos aszta-
los-, esztergályos- és fafaragaszati munkáit, hanem az intézeti értesítő-
ker, folyóiratokat, épület- és telekrajzokat, tananyagbeosztást, órarendet,
növendekrajzokat, irásbeli dolgozatokat is 'kiállította, S a működésről
nyujtott teljes kép valóban örvendetes és, megnyugtató hatást tett ezen
intézet felől. Megemlítem még az ungvári agyagipariskola gaz.dagGFEDCBAk i-



állítását s azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAznióváralja államz' tanítóképzővel kapcsolatos jazpariskola
díszes, homályos festésű fabútorait.

A leányiskolák kézimunkái közül dicséretet érdemel a nagyváradz'
Orsolya-zárda leányiskolájának kiállítása, a melynek tárgyai a kézi
ügyesség és finom izlés fejlettségéről tanuskodtak. Itt említem meg
a Gyarmathy Zsigáné és Farkas Gizella által kiállított kalotaszegi
uarrottas munkákat. Ezen a köznép által előállított munkák, a melyek
ma már nemcsak a magyarországi, hanem a világforgalom tárgyai,
szép előhaladást tesznek az ízlés és finomságban.

Az iparmunkákkal kapcsolatban említem végre az Országos Tan-
szermúzeum kiállítását, a mely egyedül képviselte a slöjdöt. A tanszer-
múzeum kiállítását Ko z o c s a Tivadar, a muzeum titkára, nagy gond-
dal úgy állította össze, hogy az tájékoztatott a slöjd-iskolák különböző
irányáról és módszeréről. Együtt volt itt látható a svédországi nasi
iskola teljes tanmenete, az ageni tanítóképző gipszmintázási gyakorlatai,
a cahors-i tanítóképző fakötési munkái, a chartres-í tanítóképző vas-
munkái, a versailles-í tanítóképző eszterga-. asztal os- és vasmunkái, a
lipcsei kepző kartonmunkái stb. végűl a Paedagogium gyakorló polgári
iskolájában honos siöjd teljes tanmenete,

Az elemz' nép-, felső néP- és polf[ári iskoiák kiállítása kevés figye-
lemreméltót tűntetett fel; leginkább a tanulók irásbeli dolgozataira,
rajzaira, szépirási füzeteire szorítkozott, itt-ott lehetett látni az értesítő-
ket. a polgáriskolai tanulók rajzait, növénygyűjteményeit; de úgyszól-
ván hiányoztak az iskolák bel életét, módszerét, vagyoni állapotát illető
kimutatások, naplók, az iskolaépületek, udvarok, kertek rajzai s különö
sen az egyes községek, megyék népiskolai állapotát feltűntető adatok,
táblázatok. A debreczeni népiskolai kiállításra még nem voltak hatás-
sal azrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI896-diki országos kiállítást illető tervezetek és utasítások, a
melyek pedig az eddigi hagyományos slendrián modortól eltérőleg, he,
lyesen szabjak meg a népiskolák kiállításánál követendő irányt.

A tanítóképző-intézetek szerény helyet foglaltak el a kiállításon.
Három termet töltöttek meg, egyikben a debreczeni ev. ref. tanítóképző-
intézet, másikban ennek gyakorloiskolai s a harmadikban a többi tanító-
képzők kiállítása vol t berendezve. A tanítóképző intézetek kiállításán nagyobb
részt meglátszott az a dicséretes törekvés, hogy az intézetek állapotá-
nak, működésének lehetőleg részletes képét nyujtsák. Ezen szempontnak
leginkább !!- blldapestiQPONMLKJIHGFEDCBAJ . É.J:.-állami tanítoké.,'Ózá, az ugy nevezett Paeda-
gogium, felelt meg. a mely a főváros tan intézeteit egyedűl képviselte a
kiállításon. Ugyszólván egyetlen ága sincs az iskolai életnek, a melyről
részletes. felvilágosítást nem nyujtott volna ezen intézet kiállítása. Meg-
találtuk 'itt az intézet alaprajzát, az épületéről, a felszereléséről s ezek
költségeiről szőló teljes kimutatást, az intézet költségvetését, az ad-
minis ztráczióra vonatkozó nyomtatványok gyüjteményét, a növendékek
előképzettségéről szóló kimutatást, az irásbeli képesítő vizsgálat tételeit,
a növendékek dolgozatait minden tárgyból, szép kivitelű rajzait, a fold-
rajzi tanítás menetét feltüntető gyönyörű térképrajzokat. a tankönyvek
jegyzékét I880. évtől I894-ig, a tanároknak irodalmi műveit, a melyek
egész könyvtárt tesznek ki, Szervisz György tI. é es növendéknek a



:anmenetet feltüntető slöjdmunkáit stb. stb. Ez intézet kiállítása dísze
s egyik legértékesebb részlete volt nemcsak a tanítóképző-intézeti. ha-
nem az egész kiállításnak.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA máramarosi állami kéjJző kiállításában szin-
tén élénken meglátszik az a törekvés. hogy minden adatot bemutasson
az intézet épületéről, felszereléséről, oktatásáról, internátusi életéről; a
növendékek rajzai, dolgozatai szintén ugy voltak összeállítva, hogy azok
feltűntessék a részletes tanmenetet.rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA znz'ováraljaz' kéjJző-a maga kiállí-
tásában hasonlóan a részletes tanmenetek bemutatását tartotta szem
előtt. A debrecsene ev. ref, tanítóképző-intézet és elemz' gyakorlóz'skolája tel-
jes tanítóképző-intézeti felszereléssel jelent meg a kiállításon. Ezen in-
tézet különösen a földrajzi, s a mi kiemelendő, a magyarországi szem-
léltető képeknek rendelkezik gazdag gyűjteményével. Érdekes és becses
munka volt egy grafikon, a mely az intézet növendékei létszámának
25 évi hullámzását tüntette fel. A főiskolai tanítóképző gyakorlóiskolájának
becses darabja volt az s a több vaskos kötetből álló napló, a mely az
iskola napi történetének gondos feljegyzéseit tartalmazza.

A kö'zepúkolai oktatás ügye a debreczeni tanszerkiállításon általában
nem nyert kielég írő képviseletet. Az ország 183 középiskolaja közül
mindössze 13 állított ki; de különösen feltűnő és sajnálatos volt az,
hogy a fővárosi középiskolák közul egy sem jelent meg a kiállításon.
A középiskolák kiáliitása tartalmilag sem volt gazdagnak mondható ;
különösen hiányzott az a törekvés, hogy az iskoláról s az iskolai
életről teljes képet nyujtson. Legnagyobb részük többnyire valóban
díszes és czélszerű iskolai épületek fényképeit és tervrajzait mutatta
be. Azonkívül általános kiállítási tárgyként szerepeltek a növendék-
rajzok és írásbeli dolgozatok, a melyeknek azonban csak a csurfJói ev.
ref, jőg-z'mnáúum mutatta be teljes, az oktatás minden ágára kiterjedö
gyűjteményét. Voltak továbbá egyeseknél statisztikai táblázatok; ezek
közül legérdekesebbek voltak a Pápai ev. rel főz'skolának a növendékek-
ről készített grafikus kimutatásai feljegyzései, .anyakönyvi kivonatai, a
melyek az iskola háromszázéves fej lődését tűntették fel. Ha még fel-
említem azt, hogy egy-két középiskola felszerelvényének egyegy rész-
le tét is kiállította, mint az egrz' állami redizséola vegyi fülkéjének, rajz-
és iskolatábláinak akvarellképeit.é hódmező-vásárhelyz' ev,QPONMLKJIHGFEDCBAr e f . főg-z'mnázium
a Lauritz- Trendelenburg-féle ókori szemléltető képeket: ezzel, azt hiszem,
a középiskolák kiállításat jellemeztem. Külön kívánok megemlékezni a
kö'tmö'czbányaz' állami reálz'skola kiállításáról, a melyet An gyal Bél a
és VIZ Y Fer en c z tanárok történelmi képei tettek nevezetessé. Neve-
zett tanárok iskolai oktatásunknak azon nagy hiányán, hogy magyar
történeti szemléltető képeink nincsenek, óhajtanak segíteni azon kiadvá-
nyukkal amely 5 füzetben 75 képpel ábrázolja magyar királyaink, a
történelemben szereplő nagyjaink, a kiváló történeti emlékek, fegyverek.
épületek képeit sainezetleo krétarajzokban. A képek művészi kivitele,
szinezetlen volta ellen lehet ugyan kifogást emelni, mindazáltal törté-

2 Fe l t ií n-S v c h , hogy e z eu álbmi iskola által kirnutat .tt r.üto. ok mind külföl Iön

} é -z.ültek ~
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ne ti hűségöknél és olcsóságuknal fogva nemcsak középfokú, hanem
alsóbbfokú iskoláinknak is ajánlhatók.

A debreczeni tanszerkiállítás a tan sze r-i par haladasaról örven-
detes képet nyujtott. A mi először is azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAta lálmányokat illeti. ezeknek,
mint rendesen, most is 'bőviben voltunk. A kiállított találmányok leg-
inkább a nép és polgáriskolai számológépek, fali-, olvasó- és palatáblák,
rajzszerek, mértani szerek javítására irányultak. Azonban nem mindenkor
jeleztek valóban javulást, mert éppen komplikált szerkezetöknél fogva.
nem felelnek meg a czélnak, a rendes en külsőségekre irányuló gyermeki
megfigyelést eltérítik a lényeg felfogásától.

A tanszerkészÍtők közül dr. Kiss Károly, az országos üvegfúvó
intézet vezetője üvegkészítményekből mintaszerű középiskolai felszerelést
állított ki. Ezen szakavatott vezetés alatt levő intézet gyártmáoyai, a
melyek az oktatástan és tudomány legujabb vívmányai alapján készül-
nek, ma már mind az iskolák, mind a tudományos intézetek igényeit
teljesen ki tudják elégíteni. A Süss Nándor-féle mechanikai tanműhely
csak kevés tárgygyal vett reszt a kiállításon, de e tárgyak az intézet
kellő technikai fejlettségéről tanuskodtak. A Calderoni-féle tanszerkeres-
kedő czég kiállítasa a ref. főiskola egy nagy termét a zsúfolásig meg-
töltötte. A czég azonban pusztán az üzleti czélt tartván szem előtt,
nem volt szigorú a kiállított tárgyak pedagógiai és szaktudomanyi értéké-
nek megválogatásában.

A termeseetrajei készítmények előállításában is kiálljuk már a ver-.
senyt a külfolddel, Preparátoraínk majdnem mindenike az élethűség
és a biologiai szempontok kifejezésére törekszik, A dr. Lendl Adolf
mííegyetemi magán tanár által kiállított állatpreparátumok gonddal és
csínnal készültek, ügyesen tűntették fel az állatok életviszonyait s ku-
lönösen figyelemre méltók voltak az állatok fej lődését és belső alkotásat
feltűntető készítményei. A Rozsonovszky Frigyes készítményei, habár nem
voltak mentek a hatásvadászattól, nagy leleményességet árultak el az
állatok biologiai csoportosításában. A tartosságra és olcsóságra tekintettel
készült állatpreparátumokat állítottak ki Kunszt Károly, somorjai tanító
és Küvádi József. breznóbányai tanító. Habár nem' mintaszerű, de csinos
és becses ásvány ta ni gyüjteménynyel jelent meg a kiállításon Themák
Ede temesvári reáliskolai tanár.

A kiJ?zyvkiadó és kereskedő czégek kiállítása elég impozáns képet
nyujtott, mert a kiállításon a magy. kic egyetemi nyomdát ki véve, az orszag
nevezetesebb tankönyvkiadó czégjei megjelentek. Habár köztudornasú a Illi
nagy termékenységünk a tankönyviras terén, mégis meglepe.t a tankönyv-
irodalomnak a könyvkiadók kiállításában- nyilvánult nagy fejlettsége, a
mit ma már áttekinteni is bajos. A mennyire örvendetes ez, másrészt
épa-anyira káros, mert a. legjobb, legképzettebb erőket, valamint a
kiad6k vállalkozási kedvét a tankönyvírás ketvén le, a szak- és neveles-
tudományi irodalom parlagon marad. Igen kellemes hatást keltett az
ifjúsági irodalom gazdagságának szemlélete s különösen az a körulrnény,
hogy ma már a magyar eredetű és tárgyú ifjúsági iratok vannak
túlsulyban. Ezen nemű művekben különösen gazdagok voltak a Singer
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es- Wolfner-czég, az Athenaeum, a Stampfel Károly pozsonyi czég, a
Lampel- s az Eggenberger-féle czégek kiállításai.

Ezzel befejezhetném a debreczeni országos tanszerkiállításról szóló
jelentésemet, ha nem. vé!ném azt, hogy itt a társulatban, a melynek hi-

-vatása Magyarország minden tanügyi mozgaimát s így a köznevelési
egyesületek tevékenységét is figyelemmel kisérni s támogatni, meg kell
ernlékeznünk, azon oktatásügyi gyűlésekről is, a melyek Debreczenben a
kiállítás alkalmával mentek végbe, a melyek a kiállítás keretét érdeke-
sen és tanúlságosan töltötték be s annak országos jelentőségécnagyban
emelték.

Kiemelkedett a többi gyűlések közül a Magyarországi Tanítók
Országos Bzzottságának gyűlése, a mely kimondotta a magyar népok-
tatásnak az egész vonalon való államosításának szükségét; nevezetes
gyűlést tartottak a kereskedelmi iskolai tanárok, a kik Debreczenben
alakultak egyesületté, az ev. rev. néptanítók, a kik egyesületet szer-
veztek, a protessans tanároknak, a kiknek gyűlése pedig éppen azért valt
nevezetessé, mert nem tudták egyesületöket létrehozni; szép és tanul-
ságos gyűlésök volt a .tanítóképző tanároknak, a kik két kiváló pedagó-
gusunk, Felméri Lajos és Szvorényi József iránt róttak le a kegyelet
adóját s a népoktatásnak két fontos tételével. a magyar nyelvnek az
idegen ajkú népiskolákban való tanításával és a tanítóképző intézetek
elhelyezésévei foglalkoztak; gyűlést tartottak még el Márza Dorottya-
egyesület. a humánus z'ntézetek tanítói, a GÖizczy·egyesület, az alsó-szabolcs
hajdúvidékz' ev. rej. tanító-egyesület. Ezen egyesületek, testületek gyűlései
mozgalmasokká s nevezetes mozzanatokban gazdaggá tették a debreczeni
napokat. Csak az a sajnálatos, hogy ezen kongresszusok között a helyi
és idői együttléten kívül semmiféle kapcsolat nem létesült, sőt a ren-
dezés némely hianyosságai s az első részben hivatottak részéről tapasz-
talt közöny miatt a tan férfiaknak a gyűléseken kivüli érintkezése sem
válhatott bensövé. Mindazáltal az ismerkedés, találkozás akaratlanul is
létrejött s a külömböző rendű tanférfiak között kifejlődö kartársi szíves-
ség kedvező jelnek tekinthető a jövőre nézve.

Ezek után kérem a tisztelt hallgatóság szíves elnézését jelentésem
iránt, mely, habár törekedtem tárgyilagos, igazsagos véleményt mon-
dani. a körülrnények miatt sem teljes, sem pontos. Itéletem végered-
menye az, hogy a debreczeni kiállítás nagy fontosságát eltagadni
nem lehet s ez bizonyára mint az 1894, évegyik legnevezetesebb tanügyi
eseménye lesz a történelem lapjaira jegyezve. jelentésern azon hő óhaj-
tással fejezem be, hogya debreczeni kiállítás és gyűlések tanulságaiból
magasztosan emelkedjék ki az 1896·ban tartandó országos tanügyi ki-
állítás s az ekkorra tervezett egyetemes tanugyi kongresszus Legyen
mindkettő olyan, hogy örök időkre hirdesse a mai tanítónemzedék köte-
lességtudasát s hivatottságátrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA!

Nagy Lászlo.
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-N e h á n y k ü lfö ld i t a n í t ó k é p z ő é p ü le t e zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAés fölszerelése.
- Narjoux Félix, Párj s városa építészének műve nyomán. -

(F oly tat á s)

A k a r ls r u h e i v e g y e s ta n í t ó k é p z őGFEDCBAt

\

A kalsruhe-i tanítóképző tanítók nevelésére van szánva, a tan-
folyam két évi és körülbelől ugyanazon oktatási anyagot öleli fel, mint

a melyet a· franczia képzök. Az iskola mintegy 100-120 növendéket
. képes befogadni; épületei 1580 m2 felületet foglalnak el; az udvarok,
kertek és mellékhelyiségek nincsenek ide számítva.

1 AzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAvegyes jelző a vallásra vonatkozik.



Az iskola és függelékei által elfoglalt térség derékszög alakú, mely-
nek szélessége 132'5° m, hossúsága 142'5 m, vagyis 18,881"25 m2 ki-
terjedésű. Ezen helyen emelkednek az ültetrnények, udvarok és kertek
által körülvett iskolaépületek. A tornaterem még csak tervben van;
ez előtt egy külön udvar fog lenni a szabadban való gyakorlatok szá-
mára. Az igazgatónak, a tanároknak és növendékeknek megvan a
maguk külön kertjük, ez utóbbiak kizárólag maguk kötelesek saját
kertjüket gondozni.rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Alaprajz.

Az épületek modern szerkezetűek és a homlokzatban egy fó
épülettestből áll, két szárnynyal. melyex mindegyike egyegy pavillonban
végződik; a főtest mögött, hátrafelé, egy nem kevésbbé magas épü-
let emelkedik. A főépület. a szárnyak és a pavillonok, melyekben azok
végződnek, pinczére épített földszintre és két szegletes emeletnyire emel-
kednek lel. A hátsó épület pinczére épített földszintből és emeletből áll.

A kiadás, mely a munkálatok kivitelénél előfordult, 710,000 mark,
mintegy 887,750 frk, a franczia pénz szerint, vagyis 7900 frk a 125
növendék mindegyike után.



. A bejárati főajtó egy nagy tornácz alatt nyílik. Jobbra van az el-
fogadó-szoba; balra szemben az őr szobája; az előszobából a főlépcsó
és egy oldalfolyosó, a szárny- és hátsó
épülethez vezetnek.

Az igazgató irodája előtt egy váró-
terem van, mi azt az ő saját lakásától
választja el; az iroda főbejárata a folyo-
sóra nyílik és a bejáró udvarra néz. Az
aligazgató irodája e 'fölött, az első
emeleten van.

A tanulásra szolgáló termek száma
tizenkettő, mindegyik csakzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIQ nó'vendék
betogadására. Az osztályok oly módon
helyezvék el, hogy a világosságot a
növendékek baloldalról nyerjék. Egyéb

. az oktatásra szánt helyiségek; a föld-
szinten két rajzterem. az első emeleten

egy tanácsterem, eg~T könyvtár, a har-
madikon egy énekterem és zeneterem.
A természet és vegy tan tanítására a
harmadik emeleten egy előadó terem
szolgál, melyhez a tanítas előkészítésére
és természettani szerek raktárául szol-
galá terem járul.

Az étkezési és konyha helyiségek
az épület összes földszintjét elfoglalják
s allanak egy nagy és szép ebédlő-
teremből, egy az előszobával közlekedő
kijarással, e körűl a tulajdonképi konyha,
egy éléstár, egy. nagy mosogató, a
fürdők és a mosókonyha csoportosúlnak.
(Jegyzet. A mi a növendékek élelme-
zését illeti, az intézet a konyhatelepet,
a tüzelést, világítást, a cselédek lakásait ingyen szolgáltatja. Az élelmi-
szereket a tett kiadások es piaczi árak szerint közvetlenül a növeadé-rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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A földszint rajza.



kek fizetik 200-250 frkjával. Az intézet egy
gazdaságügy vezetésével van megbizya.)

Az épületnek az ebédlő fölötti részében
gálati nagy terem, a császár, a nagy-
herczeg, Göthe, Schiller, Humboldt,
Mozárt, Beethoven és a császári her-
czeg mellszobrával diszítve.

A hálóhelyiségek a szárnyépület-
ben levő szélső pavillonok első és
második emeletét foglalják el; négy
teremből állnak, mindegyik 20-25 ágy-
gyal, mindegyikhez egy·egy felügyelői
szoba járul, nemkülönben a mosdó helyi-
ségek és árnyékszékek. Az öltöző egy
másodemeleti s a fehérneműek helyisé-
gévei kapcsolatban levő nagy teremben
van elhelyezve. Az első emeleten levőrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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alkalmazottja kizárólag a

Az I. emelet rajza.

van a gyülekező és vizs-

kérház két teremből és pedig egy a
közönséges, egy az elkülönítendő bete-
gek számára áll.

Az igazgató lakása a földszinten
majdnem az egész baloldalt elfoglalja;
az irodán és varótermen kivűl a külön
lépcsőről elérhető előszobából, egy
szalonból, egy ebédlőból. három háló-
szobából, két kisszobából (cabin), egy
konyhából és mosogatőhelyiségből áll.

A gazda:5ági ügyeket vezető al-
igazgató lakása a konyha fölött van
s egyelőszobát, egy szalont- egy
ebédlőt, két hálószobát, egy konyhát és
egy mosogató helyiséget foglal el. Ezen.
lakásnak külön bejárata és az iskolától
független lépcsője van; egyébként a gyülekező teremmel egyenes össze-
köttetése van. .

A tanulótermek bútorzata öt-öt helylyel ellátott iróasztalokból áll,
melyek körűl a növendékek egymással szemben helyezvék el; a falakracbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Az előzőkben kivántam bemutatnirqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
I 6 I nehányat azon tanítóképző épületek kö-

zűl, melyeket Narjoux kitünő munkájá-
ban leirt.

Lehetetlen, hogy a szíves olvasó
A Il. emelet rajza. már a kiválasztásban is bizonyos czélza-

tosságot fel ne fedezett volna. Ez a'
czélzatosság csakugyan tényleg meg volt. És pedig nyilvánúlt először
abban, hogy a bemutatott képzői épületek között - a berendezés
kiválósága mellett - minél több országi minél különbözőbb jellegű
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könyvszekrények erősítvék a növendé-
kek könyvei és tanszereik befoga-
dására.

A kézimunka-terem asztaleseszkö-
zökkel, kovácstűzhelylyel, ülővel, sat ú-
val, eszterga-paddal stb. van felszerelve.

Egyik ábra az épület fóhornlok-
zatát mutatja.

A mi a karlsruhei iskola belső
berendezésében azonnal megragadja a
figyelmet, az ugyanazon terrnészetűjhe-
lyiségeknek az épület minden részében
való elszórása. A franczia iskolákban
előnyösöknek vélik a megfelelő helyi-
ség.eket, pl. a tanszemélyzet lakásait,
egymás mellé helyezni el ; ezzel ellentét-
ben Karlsruhéban az igazgató, aligazgató
és tanítók laká sai az épület ellenkező
végeire helyeztettek. Ezen elhelyezés
nem tévedésből vagy gondatlanságból
eredt, sőt megfontolt elhatározásból,
melynek czéija a felügyeletet biztosítani,
azt állandóvá és könnyűvé tenni. A
tanítóknak egymástól szabadoknak és
függetlenekné kell lenniök, egy kis
nyugalomra van szükségük, hogy magu-
kat az iskola fáradalmaitól és zajától
kipihenjék; mindazonáltal nem szabad
a növendékektől távol lenniök, hogy
ezek az ő jelenlétüket érez zék, tudják
továbbá, hogy minden pillanatban ta-
lálkozhatnak velök. A karlsruhei isko-
lánál e czélt kivánták elérni és mi az'
ennek elérésére alkalmazás ba vett esz-
közöknél 'szándékosan időztünk.

** *



667

intézet legyen képviselve ; másodszor pedig abban, hogy a bemutatott,
intézetek nagyobb része 'lehetőleg sok növendékre van berendezve.

A franczia tanítóképző .nagyobb része aránylag kevés (40-50)
növendékre van berendezve. En ezen eljárást a magam részéről nem
helyesel het em ; nem pedig első sorban azért, mert .ekkor sok intézet
állítandó fel; sok intézet számára pedig sok tanerő kell, pedig sok ki-
tünő tanerő először nem is igen van. de meg ha volna is, azok mind-
egyikének egy-egy intézetben oly széles munkakört kell felölelni, hogy
az illető tudományának egyik 'ágában sem mélyedhet el kellő alapos-
saggal, - szóval a sok tanítóképző felállítása a tanítás intenzitásának is
rovására esik. Nem helyeselhetem ezen eljárást másodsorban gazdasági
szempontból. Két-három annyi növendék mellett ugyanis a kiadás nem
kétszer-háromszor. annyi, hanem legfeljebb 20-30%-a1 nagyobb. A
takarékosság az államháztartás minden ágában ajánlatos; a népnevelés
terén pedig kénytelenek vagyunk vele, mert ez ügyre - fájdalom! -
a sor utoljára szokott kerűlni.

A 1apr aj z.

1. Főbejárat. 2 Bemeneti udvar. 3· Főépület. 4. A tanít6képz6 üdülő udvara. 5
Gyakol'16iskola. 6. Bemeneti udvar. 7. A gyakorl6iskola üdülő udvara, 8. Tornaterem. 9.
Tornatér. IO. Az igazgat6 kertje. Ir. Iskolakert.

A földszint rajza.

1. Csarnok. 2 Pitvar. 3. Folyos6. 4. Elfogadóterem. 5. Hézőr, 6. Mosakodö. 7. Árnyék-
székek. 8. Tantermek. 9. Rajzterrnek. 10. Igazgat6i iroda. Ir. Váróterem. 12. Kijárat a
válutról. 13,· Előszoba, ig. lakás. 14. Szalon. IS., Ebédlő. 16. Hálószoba. 17. Cabin, 18.
Konyha. 19. Kamara. Mosogató. 20. Raktár.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAZI. Atjárő. 22. Ebédlő, 23. Szolgálati bejárat.
24. EI5szoba-válut_ 25. Konyha 26. Mosogató. 27. Kamara. 28. Fürdők. 29. Mosökonyha,
jo. Lejárat a pinczékbe.

Az 1. emelet rajza.

1. Pitvar, 2. Folyo ső. 3. Nagyterem az összejövetelekre. 4, Karzat. 5. Koroda, 6.
Mag'n betegszoba. 7. Könyvtár. 8. Osztályok és tanuló termek. 9. Az aligazgató irodaja.
10. Tanácskozó terem, II. Alvótermek. 12. Felvigyázók, 13. Mosakodó-helyiségek. 13· Arnyék-
székek. 15. Előszoba, aligazg. lak. 16. Szalon. 17. Ebédlő. 18. Hálószoba. 19. Konyha.

20. Mosogató.

A II. emelet rajza.

1. Pitvar. 2. Folyosó. 3. Mosakodöhely. 4. Árnyékszékek. 5. Padléslépcső. 6. Alvé-
termek. 7. A felvigyáz6k szobái. 8. Öltözködö. 9. Fehérneműtar. 10. Munkatermek. -
Osztályok. Ir. Énekterem. 12. Zeneterem.

Somogyi Géza.

Magyar nyelvi tanfolyamok az állami tanítóképzökben
A dévai tanítóképzőben tartott magyar nyelvi tanfolyam.

A dévai államí tanítóképző-intézetnél rendezett szünideí magyar
nyelvi pórtanfolyam július hó r z-tól augusztus hó 23-áig tartott. J e-
lentkezett részint élő szóval, részint irásban 119 tanító II vármegyé-



668

ből (Hunyad. Krassó-Szörény. Temes, Torontál. Ar~d Bihar, Koloes.
Torda-Aranyos,' Szeben, Fogaras és Brassó), Tényleg megjelent 105.

J .. ezek közűl az igazgatósa'g 8-at részint öregség. részint a: magyar
n v elvben való kevés jártasság miatt elbocsátott, egy pedig önkényt

ta \ ozott el, A tanfolyam végén volt 96. Ezek,rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA2 szasz tanító kivételé-
vel. mind oláhok voltak. Vallásra nézve a hallgatók közel 4föde a
görög-keleti, lls,de .a görög kath. és 2 az ágo evangelikus egyházhoz
tartozott.

Július hó t j-án a tanári kar és a tanfelügyelőség képviselője jelen-
lér ében a tanfolyam ünnepiesen nyilt meg, Az Igazgató a megjelent
tanítók üdvözlése után megm,agyarázta a tanfolyam czélját. a magas
kormány áldozatkészségét és a magyar nyelv tudásának hasznát és
szLikségességét; felhívta egyszersmind saját érdekükben a ki tartó szor-
gdlomra és rnunkasságra. Ezután a segédtanfelügyelő, a tanfelügyelő·
sé.. nevében üdvözölte a megjelent tanítókat segyszersmind emlékeze-
t ul, be hozta az 18'79. XVIII. t. czikket.

Miheztartás végett tudomásukra hozatott ez alkalommal a tanári
kar következő határozata:

1. A tanfolyam ideje alatt köteles minden pottanfolyami hallgató
n.i: d az előadá tanárokkal, mind a társalgókkal, mind .pedig egymás
köött az intézetben s azon kivűl kizárólag csak magyarul beszélni.

2 Köteles minden tanító a tanári kar által kijelölt helyen, az
óra tervben megállapított időben, tan szerekkel ellátva minden : órára
pon tosan megjelenni. Ha valaki betegség vagy más ok miatt nem jelen-
het meg valamely órára, köteles ezt maga vagy más által az igazga-
tónak lehetőleg el61egesen bejele nteni..

3 A tanítási és : társalgási leczkék d e. 7-II óráig s d, u.
3-7 óráig tartanak. Minden óra közt 10 percznyi szünet van. A
leczkeórák kezdetét és végét csengettyűszó jelzi. Mind délelőtt, mind.
dé.után a leczkeórák előtt félórával gyülekezőt csengetnek. .

4. A tanár jelenlétében minden t. hallgató csendben legyen, az
eiőadásra figyeljen és a tanár kérdéseire feleljen. A felelet alkalmával
a hallgató ülve marad. ,

5. A tantermekben. főleg egészségi szempontból, sem tanítás közben,
se m a szünet alatt nem szabad dohanyozni.

6. Óvakodjék minden tanító, hogy akár az intézet helyiségeiben,
akár laká sokon, vagy valamely nyilvános helyen, az utczán politikai
dolgokról vitatkozásba elegyedjék. ,

, 7. Minden tanító tartózkodjék az éjjeli künmaradástól, korcs-,
mazást ól, dorbézolástóI, mint a 'tanítói állással össze nem' egyezhető
CSe lekményektől.

8. Az igazgató tudta és beleegyezése nélkül a városból még ünnep-
napokon sem szabad távozni.

9. A hallgatók a napidíjakat utólagosan kapják, mit az igazgató
ad ki egy közös nyugta alaírása és 7 kr. bélyeg iefizetése mellett

10. Minden tanító a képző- intézet helyiségében ingyen lakást,
a~yat, megtöltött szalmazsákot és szalmavánkost és egy lepedőt kap.
(Az ágyruhákat a z j-ik honv. zásalóaljtól kölcsönöztük).



A lakást csak 70 hallgató fogadta el, a többi az igazgató engedel-
-méből a városban vett lakást. Ezt meg kellett engednie, mert az intézet elég
helyiséggel, ágygyal és ágyruhával nem rendelkezett.· "

Etkezést részint a vendéglőkben, részint családoknál vettek, sot
volt olyan is, ki közel lakván, hazulról hozatott magának ételt.

A tanítást julius r j-án kezdettük. A 96 hallgató 4 csoportra volt
felosztva. 20-30 egy·egv csoportban. E csoportosítást a tanári kar
e1őlc:ges kérésére a minis'zterium engedte meg. A tanárí kar e kérését
a ra nterrnek szűk voltán kivűl egyfelől azzal indokolta, hogy a nyári
nagy rneleg ekben 20-30 embernél többet összezsúfolni egészségi szem-
poot ból sem lehet, másfelől a tanítás SIkere is biztosabb, ha az előadó.
ta nar többet foglalkozhatik közvetlenül egy-egy hallgató val. Minden
csoportnak volt egy előadó tanára és egy-egy társalgója. Az igazgatón
kivrí! tehát 8 tanító működött közre a tanfolyamon.

A tanári kar a következö, a rr iniszter úr által is helybenhagyott'
tantervet fogadta el: .QPONMLKJIHGFEDCBA

i .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBABeszédgyakorlat. Szabad beszélgetés a Nagy Lász ló-féle .Beszéd-
. és értelemgyakorlatok- nyomán. A könyvet a hallgatók is mind meg-

vették.
2. Olvasás, heti 7 óra, Az elemi iskolák IlL, V., VI ik oszt. szá-

mára kiadott Gáspar-féle olvasókönyvekből kiválasztott könnyebb le-
írások, elbeszelések olvastat asa és tartalmanak elbeszélése. A IH.
osztályos könyvet maguk vették, az V. és VI. osztályosokat (85 drbot)
a minisztérium adta nekik ajándekba.

3. Jrásbeü dolgozat, heti 4 óra. A két előbbi tantárgy köréből ki-
választott s már ismertetett tárgy leírása a tanteremben a tanár jelen-
léteben. A következő irásbeli óra elején a kijavítás együttesen történt.
A kijavitásnal a helyesírasra, . a magyaros kifejezésre és a mondatszer-
kezetré voltunk különös figyelemmel a nélkül, hogya tulajdonképpeni
nyelvtan mélyebb magyarázatába bocsátkoztunk volna. A tanfolyam
vége felé a könnyebb nyelvtani alakokat megismertettük.

4 . Vers, heti ]-] óra. Kisebb gyermekversek és költemények
taglalása a könyv nélkül való betanulás czéljaból. A betanulás órán
kivűl történt Betanultak 6 verset és egynehany énekszöveget.

5. Módszertan, hetirqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA2 óra. a) Az ir va-o 1 vas á s módszere a
Göncsy-féle vezérkönyv alapján. A könyvet mindenik hallgató meg-
vette. A mag y arn y elv tan í tás á nak módszere a nem magyar
ajkú iskolákban. Az elmélet megtanu!ása után mindenik megtanított
egy·egy betűt társainak ugy, a mint azt neki az iskolában a gyerme-
keknek tanítania kell. b ) Asz á mta II m ó d sze r e, s ezzel kapcsola-
tosan a számtani elnevezések magyarúl; az alapműveletek ismertetése
gyakorlati példák kidolgozásával.

6. Ének, heti 2 árán. 7 hazafias gyermekdalt és 2 népdalt tanul-
tak meg egy és két hangon

; . Tornajáték, heti 4 óra. Megtanultak 10 torna és 12 labdajáté-

kot A torna- és labdajátékon a társalgá tanítók is mindig részt vettek
s azokat a hallgatókat, a kik' nem tornáztak, elfoglalták.

Az 5 első pont alatt felvett tantárgyak indokolása felesleges. Meg

Magyar Tanítóképző. 45
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kell azonban emJítenem az okokat, melyeknél fogva az ének és a torna-
játékok felvételét szükségesnek tartotta a tanári kar.

Az éneket nemcsak azért tanítottuk, mert a nyelvkészség elsajá-
tításának hatalmas eszköze, hanem azért is, hogy az a tanító, a kinek
kedve és akarata támad gyermek- és népdalokat tanítani, anyaggal
-rendelkezzék, ,

A tornajátékok felvételénél is hasonló szempont vezérelte a tanári
kart. A toroajátékok kedvező alkalmat nyujtanak az egymással va ló
fesztelen beszélgetésre; a mellett elősegítették a nyelv gyakorlását az
által is, hogy a megmutatott s ke-resztűl vitt és már megtanult játékot
el kellett beszélni, .s azután a társaknak úgy megmagyarázni, a mint
azt a gyermekeknek tanítani kell.

Hogya külömböző csoportok tananyaga közt az egyöntetűség
meglegyen, a tanárok minden nap a következő napi tananyagot együt-
tesen állapították meg.

A tarsalgási órák nem voltak ugyan szorosan vett tanítási órák,
de azért minden hallgatónak ép úgy jelen kellett lennie, mint a rend- s
árán. Nem a 'tantermekben tartották az ily órát, hanem az udvaron, a
kertben, a mezőn, a sétatéren, várban, muzeumban, stb, Csak rossz
idő esetén a lakószobákban vagy a tantermekbeo. A társalgás tárgyai
az út közben látott tárgyak vagy események voltak, a melyekről a be-
szélgetést vagy a társalgá vagy a ballgatők magok kezdték meg. A
tarsalgás tárgyáúl szolgáltak még alkalomszerűleg egyes dolgok az
alkotmány tan, a magyar történelem és a földrajz köréből stb. Péld. a
mikor Hireonyrni belügyminiszter Déván járt, a magyar minisztériurn
szervezete és működési köre volt egy pár nap a társalgás tárgya; a
király születése napján a királyról, méltóságáról és jogairól, a trón-
öröklésről stb.sről. Szt. István kir napja körűl a királyság és keresz-
ténység megalapitásáról stb.iről beszélgettünk. Ha a mezőre mentek, ott
a gazdaság körébe vágó dolgokat tárgyalták. Szőval a társalgás tár-
gyát az alkalom adta ugyan meg, de ez alkalmat rendesen öntudato-
san a társalgá nyujtotta nekik.

A rendes tanítási és társalgási órákra a következő órarendet
készítettük:GFEDCBA

Ó R ... .8 .. .-E .E N D .cbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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A vizsgálatokat augusztus 2 r- és 22-én tartottuk meg. A vizsgálat
rras- és szóbeli volt. A 96 taníto /közűl csak 46 jelentkezett vizsgára, a
többi. azon ürügy alatt, hogyavizsgázás által esetleg a törvényes ok-
levelük értékét csökkenthetik, vizsgára nem állottak.

Az irásbeli vizsgálat tárgya a e kuty a leirása » volt, melynek ki-
dolgozására 3 óra adatott. A kidolgozás csoportonként a 'csoport elő-
adóinak felügyelete alatt történt, a kik a vizsga lefolyásáról jegyző-
könyvet vettek fel, a dolgozatokat megbírálták és véleményt adtak,
hogy kik bocsáttassanak szóbeli vizsgára. Az előadók véleménye alapján
vizsgálatn bocsáttatott mind a 46. A vizsgálatot a tanfelügyeln eJnöklete
alatt a tanári kar tartotta meg. A vizsga tárgyát, a tanult -tárgyak
köréböl vettük oly módon, hogy az olvasásból, módszertanból és a
szabad beszélgetésből mindeniket kikérdeztük.

Az irás- és a szóbeli vizsgálat ok eredményét összevetve, 2 kitü-
nően, I [ jelesen, 18 jól, ro elégségesen képesíttetert s 5 még nem talál-
tatott képesnek a magyar nyelv tanítására a nem magyar ajkú iskolák-
ban. Ezeknek .pótta-nfolyami Bizonyítvány.-t adtunk, de
nem «oklevel s-et. A kik nem vizsg áztak, csak egyszerű látogatási bizo-
nyítványt, adtunk, azzal a megjegyzzéssel. hogy eV iz s g á lat ran em
á Ilo t t» A bizonyítványokat 50 kr-os bélyeggel a tanítóképzói igaz-
gatói szammal és pecséttel ellátva, a tanfeli.igyelő és az igazató által
aláírva állítottuk ki.QPONMLKJIHGFEDCBA
I Megjegyezni kivártorn, hogy a vizsgára állásnál, úgy látszik, hogy
bizonyos pártok keletkeztek, mert pl. a gör. kath vallású. tanítók ko-
zűl egy sem állott vizsgára; a Kolozs- és Torda-Aranyos-megyékból
v'J.16 tanítók szintén nem, míg a Krasső-Szörény-, Ternes-, Torontal-,
Arad-, Biharmegyeiek kőzul csak kettő nem vizsgázott; a hunyad-
megyeiek pedig megoszlottak. . .

A tanfolyamct egy közös vacsorával zártuk be, melyen a tan fel-
ügyelő, a tanári kar és még azon tanítók is résztvettek, a kik vizsgara
nem állottak. Igen jó ernlékkekél távoztak el; kifejezték, hogy ilypót-
tanfolyam rendezését minden 2-3 évben szüksegnek tartják, mert ha
tudnak is magyarul, de nem lévén a községben kivel beszélni, lassan-

45*



kint eltelejtik ; arr a pe dig ni n cse n m ő d juk. lí ogy lap o katrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
j a r a s s a n a k vagy k ö n y v e k e t szerezzenek.

A tanítók magaviselete kifogástalan volt. Akadtak egyes tapintat.
tatlan egyének a városból, a kik közűl egyik a «Pesti Naplóv-nak azt
írta. hogy a tanfolyam vezetői oláhul beszélnek. olahul énekelnek cs
oláh lapokat járatnak. Egy masik meg a e Pesti Hírlap s-nak írta, hogy
éheznek. Ezekből egyik sem volt igaz. Az elsőt az igazgatóság, az
utóbbit maguk a tanítók czáfolták meg a e Nemzet sben . Hogy meny-
nyire engedelmeskedtek, kitűnik abból is. hogy Hieronymi belügy-
miniszter Dévára érkezése alkalmával nemzeti lobogó alatt vonultak
ki a vasuti állomáshoz a miniszter tiszteletere, a nélkül. hogy erre őket
kényszerítették volna. Eltávozásuk után. ugy látszik, éppen a tanfolya-
mon résztvettek közűl valaki a «Tribuna s czírnű roman lapban egy
hosszu czikkben foglalkozik a dévai póttanfolyammal, melyben a pór-
tanfolyamnak határozott sikert tulajdonít, az igazgatóról és a tanári kar
tagjairól igen melegen emlékszik meg.

Az előadó tanároktol nyert inforrnáczió alapján mondhatom, hogy
a legnagyobb része igen. nagy szorg almat fejtett ki és az idő rövidségéhez
képest felette nagy előhaladast tett, a rnrt a vizsgálatok eredménye
is igazol.

Magam 'részéről az ily tanfolyamok rendezését szükségesnek tar-
tom; a tantárgyak közé azonban okvetlen felvenném az általunk felvett
tantárgyakon kívül még a - mag ya r tör t éne 1e m é sam agyar
aik o t mán y tan legnevezetesebb és legszükségesebb részeit.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Kibédy Lajos,
a p6ttanfolyam igazgat6ja.cbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A p o z s o n y i k e r ü le t i tornaverseny.

Lélekemelő szép látványnak volt szfnhelye Pozsony városa folyó
év szeptember 25-én. Három tan kerület közép- és szakiskoláiból vagy
2000 növendék jélent meg, hogy a nemes versenyen testi ügyességét s .
fejlettségét bemutassa. Resztvett a mod ori és I é v a i taníto képző. in-
tezet, any i tra i, t r e II c sén i, poz so nyi, nag y s z o m b a t i fő-
gimnázium; agy ő ri. sz é ke s fe hér vár i, poz so nyi é s so pro n j

főreáliskola és a poz so n yi keresk. akadémia. Szeptember 24-én,
hétfőn érkeztek a távolabbi vendégek, ezek elszállásolása után a város
és környékének megtekintése következetr, Este 8 órakor a .Z öld f á~-
hoz czímzett vendéglőben a tornatanárok ismerkedési estélyre gyűltek
össze. A modori áll. tanítoképző-intézet növendékei, mint legközelebbi
szomszédok, szeptember 25-éo, a tornaverseny napján indultak el, mely
nagy záporral virradt. De a szakadatlan eső ellenére a növendékek
1/26 órakor gyalog indultak az egy órányira eső vasuti állomásra,
_Modor·Senkvicz.-re. Bőrig megázva és dideregve érkeztek meg.
Pozsonyban a kereskedelmi akadémia ifjusága Dr. Solymosi tanárral
élükön fogadta őket igen barátságosan.

A városban a Csáky-téri nép iskolába rendelt fiatalság lehorgasztott
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fővel járt föl ésalá: a délelőtti 'próba a rossz idő miatt elrnaradt., A
délutáni órákban élénk sürgés-forgás, izgatott kérdezősködés. remény-
kedő, lemondó arczok, csoportosulások, eleven zaj adott szokatlan képet
a Csáky-térnek. Az ifjuság gyülekezett ott várva, remélve, hogy Jupiter
Pluvius megkönyörül rajtuk; mert ettől függött sok remény megvaló-
sulása. V égre zajos és rohamosan terjedő éljenzés jelezte, hogya torna-
versenyt mégis megtartják ma. Kiki sietett a csoport jához és 3 órakor
megindult az ifjuság dobszóval, kürtök rivalgása mellett, négyes sorok-
ban a lig eti játszótérre, A közönség gyönyörrel nézte az izmos, erőteljes
ifjakat, Büszkén is lépdeltek ám, tudták, hogy ők a nap hősei. Az
ünnepélyesen feldíszített játszótérre érve, Go t trqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI pozsonyi tornatanár
vezérlete alatt az összes iljúság körűlvonult. A kitűnő játszőtér félkör-
ben Iéczkerítéssel és padokkal volt Övezve. Keleti részén a bíráló-bízott-
ság emelvénye, a nyugatin pedig a város előkelői és a hölgyek szá-
mára szánt tribün volt felállítva. Azonkívül köröskörűl még székek és
padok álltak a közönség rendelkezésére, a gyep en pedig a versenyzésre
szánt tornaeszközök állottak.

Előbb az alsóbb osztályok, tartották meg az előírt szabadgya-
korlataikar ; a felsőbb osztályok szabadgyakorlatai az idő előhaladott-
sága miatt elmaradván, katonai rendgyakorlataikat mutatták be. Majd
különválva minden intézet saját tornatanára vezetése mellett mutatta
be a tornászatban elért eredményét, Gyönyörű szép festői látvány volt
a különféle színű egyenruhás csapatok mozgása. Általános tetszésben
részesűltek a I é va i állami tanítóképző-intézet mintaszerűen végzett
rendgyakorlatai sam o dor i állami képző-intézet növendékei által
sza batosan bemutatott fűzér, me ly súlyzógyakor'latokból állott s az
ifjú ág saját dalköre által előadott induló ütemeire végeztetett. A
nyi tra i ak és tr e n c sén i ek katonai rendgyakorlataik, a pozsonyíak
felvonulásaik által keltettek figyelmet; nem kevesebb elismerést arattak
agy ő r i e k, s zék e s f e hér vár i a k, s o pro n i a k stb. Különös em-
lítést érdemel a lévaiak játéka s a modoriak által igen ügyesen bemuta-
tott lapos- és törnörgűla, valamint sikerült buzogánygyakorlataik. melyek
egész tapsvihart idéztek elő.' E két testvérintézet igen szépen egészí-
tette ki egymást rendszeres tömeges mutatványaival. Perczről perezre
val tozott a kép, csak az általános benyomás és meggyőződés nem

,vál~ozott, hogy a bemutatott gyakorlatok eredménye a vérmesebb
reményeket is kielégíti.

Következett az egyes tanulók versenye,
Alljanak itt a két testvérintézet győztesei :
1. gátversenyben :zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBASzikora Ference modori IV. é. növendék (VIrI.

osz tályúa k csoportja);, '
2. magas ugrásban : Bedekovics Lajos modori 1. é. növendék (az

V. osztályúak csoportja); Ellenberger lévai II. é. növendék (VI. osztályúak
csoportja); Resclt Rezső modori m. é. növendék (a VII. osztályúak
csoportja) ; ,

3. távolugrásban : Hurka lévai II. é. növendékIa VI. osztályúak cso-
port ja); Kolb Lajos modori IV. é. növendék (a VIlI. oszrályúak cso-
portja) ;



,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4. kötélmá~záspan:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAHammelArpádmodoriII. é: n. (a VI. osztályúak
csoportja).
, Elismerő okiratot kaptak a következő intézetek s azok torna-
tanárai :

a l/vat' áll. tkép. int. katonai rendgyakorlatokért és játékért ;
a modori áll. tkép. int. kitűnő en összeállított s kiváló szabatos-

sággal végzett gyakorlataiért, a nyitrai gimn. szab. gyakorlatokért ; a
győri, trencseni, soproni, pozsonyz' székesfehérvári és nagyszombati közép-
iskolák és a pozsonyi kereskedelmi akadémia részint rend-, részint sza-
badgyakorlatokért

Az ifjúság vidám dalokat énekelve vonult haza s e nap felejthe-
tetlen marad rájuk nézve.

Pozsony város este nyolcz órakor a »M agyar kir á 1y c szál-
lóban 115 terítékű diszlakomát adott a vidéki torna- és kísérő tanárok
tiszteletére. Jó kedvben és felköszöntesekben persze nem volt hiány.
Ezek után az első pozsonyi kerületi tornaversenyt sikerűltnek s jövőre
nézve jogos és szép reményekre keltő nek mondhatjuk.

A modori áll, tkép. intézetben az érmek és oklevelek ünnepé-
lyes kiosztása f. hó- z r-én történt. Az ifjúsága tornacsarnokban felállítva
éljenzéssei fogadta a belépő tanári kart, mire az intézet érdemes igaz-
gatója, Lenhardt Károly, magvas beszédben ecsetelte a testi képzés
fontosságát. a miniszterileg elrendelt kerületi tornaversenyek czélját,
örömét és megelégedését fejezvén ki az elért eredmény fölött - to-
vabbi képzésre buzdította a növendékeket. Erre alulirott, mint az inté-
zet tornatanára. a kitüntetettek mellére tűzte az érmeket s az ünnepély
a «Tornász-Indulő- elénekléséve] véget ért Kiesztatott négyezüstérem s
az intézet és tornatanáréval együtt 9 oklevél. mi elég tanuságot tesz
a tornatanításnak intézetünkben való ápolásáról.

Modor, 1894. október 2s·én Setankooics Alajos.cbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

H ito k ta tó k a z á l la m i ta n í t ó k é p z ő in t é z e t e k b e n .

- Válasz Ujfalussy Sándor urnak. -

A föntebbi cz ím alatt a «Magyar Tanítóképző» mult havi számában
egy czikk jelent meg, mely a tanítóképzőkben alkalmazott hitoktatók-
kal és azoknak működésével foglalkozik.

A czikk írója előszőr mézes madzagot húz keresztűl a szánkoo,
nemeslelkűen megdicsér bennünket. hogy nagyon meg ne ijedjünk attól,
amit később rnond, midőn részrehajlásról. felekézetek ellen való !zgatás-
rQI vádol. Sőt talánmég hazafias érzelrnünket is kétségbe vonja, midőn
nagyon hangoztatja 'a hitoktatás mágyar nyelvét.

,,' Hogy mi által érdeméltük 'meg U. air ' e jóindulatát, azt nem
tudom elképzelni. Valamint a motivumot sem tudóm elképzelni, mely
őt e czikk megírására ösztökélte, mert tudomásom szerint nem állami
tanítóképző-intézeti, tanár és így semmi baja vélünk, ne", törhettünk
borsot 'az orra alá: Honnan ismeri tehát oly nagyon jól a mi gyöngéin-
ket, mely annyi kellemetlenségnek szülő anyja? Ha annyi zavart és



ízetlenséget okoznánk, vagy okoztunk volna, bizonyosan megírták volna
vádlevelünket kompetensebb egyének.

Azonban U. úr talán sejtette, hogy czikke rostálás alá fog vétetni,
azért kibúvó ajtót is hag-yott magának. Falábakon sántikáló vádjaira,
vagy gyanus~tásaira mindig egy kis sallangot is akaszt, midőn «hátha,
előfordulhat. megtörténhetikv-kel beszél. Igaz, hogy mindaz előfordulhat,
megtörténhetik, mert nil novum sub coelo. De ha csak megeshetik,
azonban meg nem történt, akkor fölösleges az ördögöt a falra festeni. Ha
pedig nem megtörténhetik, hanem megtörtént, akkor ne beszéljen föl-
tételes módban, ne mondja: e hátha, hatik-hetik,« hanem igenis meg-
történt, előfordult. Álljon elő a tényekkel! Mert különben kénytelenek
vagyunk azt mondani, hogy gyanusít. Ezt pedig mi zsebre nem fogjuk
rakni, sem U. úrtól. sem senkitől. De csináljuk meg a calculust!

U. úr kétségbe Játszik vonní, - nekem is «látszikv-kal kell
beszélnem. mert azt írja: «ha ugyan» - hogy az egyházi hatóság meg-
szabja-e a tananyagot és alankönyveket. Talán inkább 1 á tsz i k
hinni, hogy ezt a hitoktatók tetszésére és belá asára bízza.

Engedje meg U. úr, hogy e tekintetben figyelmét az 1876.- ban ki-
adott püspöki tantervre irányozhassam, ahol elő van írva, hogy mi tanítaridő
a 3 és mi a 4 osztálylyal bírótanítóképaókben. Tankönyveink, a melyeket
használnunk sza bad, ép úgy revizió alá esnek, mint más tankönyvek.

Azt mc.ndja : ca hitoktatók működésére azonban a tanári kar ta-
nácscsal sem hathat ,» megvallom őszintén nem tudom, hogy mikép
rnéltóztatik e tételt értelmezni. De annyit föltételezhet rólunk, intel-
ligens emberekről, hogy a jó tanácsot - leülönöseu e tekintetben -
mindenkitől, annál inkább tanártársainktói kész örömest elfogadjuk. Mo-
nendo discirnus l Vagy talán úgy tetszik ezt érteni, hogy a tanári kar"
nak esetleges tanácsai csak ránk nem bírnak kötelező erővel? De hol
van az megírva, hogya tanári kar tanácsai a többi tanárokra kötelező
erővel bírnak? Azt hiszem, sehol. Ha így érti, akkor Makóig hajította
el a sulykot. Mi ép úgy elfogadhatjuk a tanácsot mint a többi, de nem
vagyunk rá kötelezve, valamint a többi sem.

«Az igazgató az intézet szellemi és erkölcsi életének közvetlen
vezetője és őre. A hittoktatókkal szemben azonban legfölebb 'az a joga,
hogy megkivánhatja a tanórák pontos megtartását.s E két mondat
vrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi l ágo s konstrukcziójából minden csűrés és csavarás nélkül azt lehet
kiokoskodni, hogy ba a hitoktató - «megeshetik. - olyas valamit tesz,
a mi az intézet szellemi és erkölcsi életére hátránynyal volna, azt az
igazgató zsebbe dugott kézzel tartozik elnézni, mert más joga
nincs, mint a hittani órák pontos betartása felett őrköd ni. Tagadom I
Ha a igazgató az intézet szellemi és erkölcsi életének őre, a mi tény,
akkor kötelessége vigyázni, felügyelni, hogy az intézet egyetlen. alkal-
mazottja, még a szolga se. tegyen olyat, a mi hátránynyal volna az in-
tézet szellemi és erkölcsi életére; ha pedig valaki, tehát a hitoktató is,
e tekintetben vét, az igazgatónak nemcsak joga, de kötelessége is, az
előbb említett oknál fogva, ellene a feljelentést megtenni.

Azt állítja, hogya hitoktatás teher, a melynek elviselésére a hit-
oktatónak nincs kedve.



Talán elhiszi U. űr, hogy egy kis lelkiismeretesség belénk is szorult,
Ha pedig ezt megengedi, úgy azt is alá fogja irni, hogya kinek ez
teher, vagy nincs hozzá kedve - mert ezen esetben nem teljesítheti
pontosan kötelességét - le is fog mondani. Az egyházi hatóság mindig
fogja tudni ennek helyét betölteni, mert nem nélkülözhetetlen.

A hitoktató köre, felfogása, mondja U. úr. néha nagyon is eltér
a tanári kar körétől vagy felfogásától. Azt tetszik talán hinni rólunk,
hogy mi holmi izgága, megférhetetlen emberek vagyunk; vagy sokkal.
alacsonyabb fokon áll műveltségünk, sem hogy bele. illenénk a tanári
körbe? A mi pedig a felfogás különbözőségét, a nézeteltérést illeti, ez,
azt hiszem, mindenütt előfordul, még a tanárok között is, és így azok-
nakis nehéz «beilleszkedni». Akkor kriminális állapot uralkodik mindenütt 1

A .hitoktató tehet, szólhat - irja U. úr - olyat, a mi az állami
intézet főczéljaival ellenkezik. Hát egyik másik tanár nem teheti meg
ug yanezt ? De igen 1 Persze a tanár úgy vét het e tekintetben, mint a
hitoktató. A tanárnak emiatt akasztanak a nyakába egy kis fegyelmet,
de a hitoktató is kaphat egy csinos kis reczipét. Ilyes ügyekben eljárni,
az igazgató szigorú kötelessége. Magától értetődik! A hitoktató sem
viheti ezt el szárazon.

Vádolni látszik bennünket a felekezetek ellen való' izgatással is.
Ez is előfordulhat! Mi tagadás benne 1 ne a józan gondolkozású hitok-
tató tudni fogja, hogy mi a teeridöje a hitoktatás terén. A vallási
türelmesség ait tanítja. hogy békében éljünk egymás mellett. Tudjae
Ui úr, hogy mi az a tolerantia politica, Mi tudjuk! Azt kérdezi, hogy
hozzon-e föl ezekre vonatkozólag példát? Keresem a példát, de nem
találam. Hanem e helyett azt irja; »nem mondom, hogy megtörténtek,
de ki mondja, hogy meg nem történhettek ?» Hol itt a logicai összefüg-
gés? I Ha azt mondja: e nem mondom, hogy megtörténteks , akkor miért
csiklandozza inyünket a példák emlegetésével. Ha pedig példákat em-
leget, akkor ne mondja. hogy: • nem mondom •.

A mi a seg élyezésnél, osztályozásnál előfordulható felekezeti párt-
állásokat illeti, erre ismét csák azt mondom, hogy e hibába mi ép ugy
bele. csöppenhetünk, mint a tanárok. De itt ismét a józan gondolkozásra
apellálok 1 Ez pedig azt diktálja, hogyasegélyezésnél, osztályozásnál

a felekezetiség nem lehet irányadó. hanem a szorgalom és magaviselet.
Ha megérdemli a zsidó a segélyt, hát kapja a zsidó! Ez a józan ész
logikája 1 Amely logikával, hogy mi is ismeretségben vagyunk, talán
kegyeskedik e kis udvarlást részünkre megengedni .

.Azt azonban még feltételezni is nevetségesnek tartanám, hogy
'egy hitoktató kikeljen az ellen, hogy növendékei más felekezetűekkel
társalognak. Mindezen kelÍemetlenségeknek - irja - oka lehet a hit-
oktató, de oka lehet a' tanári kar egy vagy másik tagja, önrnérséklet

vagy tapintat hiányában. Ehhez már semmi közörn. Ezt a tanár urak
fogják a czikk írójának megköszönni.

A mi hátunk megett is áll oly főhatóság, mint akár a tanárok
mögött. 'Legkevésbb é csaphatunk tehát szélsőségekbe, mert a mi g allé-

runkat is ép oly könyen megfoghatják, mint a .tanárokét. Ha kifog as
van ellenünk, bizony mi is könnyen kicseppenhetunk. Az igaz, arnint



bölcsen megjegyezni méltőztatik, hogy csak a tiszteletdíjat veszítjük .el,
.De a becsület semmi? Utolsó hitoktatónak tartom én azt, aki csak a
nehány forintnyi tiszteletdíjba kapaszkodik.

Ami a vallásos cselekedetek idejének a szorgalmi idővel. való
összeütközését illeti, hiszem, hogy e tekintetben sem fogunk az igaz-
gatóval hajba kapni, Ha a miniszter rendeletileg utasította az igazgató-
kat. hogy a zsidó növendékeket ünnepeik alatt mentsék fel az előadások
alól, úgy azt tartom, hogy az igazgatók is lesznek oly toleransok - quod
uni justum, alteri aequum, hogy ami méltányos kéréseinket teljesíteni
fogják Fölöslegesnek tartom tehát az ajánlott tervezetet. Eddig is
megvoltunk békében! Ne akarjunk mindent az igazgatók nyakába
varrni! Dolguk ugyis van elégrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI

Emlegeti nagyon a hitoktatás magyar nyelvét. Ugyan kérem, hol
van az az állami intézet, ahol más oktatási nyelvet megtűrnének, mint
a magyart. Ilyet nem is lehet találni. Ha igen, úgy csakis az igazgató
lehet a hibás, ki ezt megtűri

A hittant rendes tanárok tanítsák! Nem hiába tett a szerk. úr,
kérdőjelet e mondat végére; mert valamint ő nem értheti. úgy én
sem értem, hogy mit akar U. úr ezzel mondani, Talán minket nevezzen
ki rendes tanárokká ? Akkor minden képző höz négy új rendes tanárt
kellene kreálni. Ezt nem bírja meg a büdzset, de nem is raezionábilis,
mert akkor pl 2 zsidó növendék melié is egy rendes tanárt kellene
alkalmazni. Vagy talán egy egyént nevez zen ki az összes felekezetek
hitoktatójává? Ez pedig lehetetlen. Tertium non datur!

Tagadhatatlan, hogy itt-ott előfordulhatnak, vagy talán elő is
fordultak bajok, de ezeknek oka inkább az egyéni gyöngeségekben ke-
resendő. Ez pedig kikerülhetetlen mindaddig, mig emberek lesznek.

A szerk, úr nagyon, is talpra esett szavaival végzem soraimat:
c egy nemes és szent szándék vezessen bennünket: az' ifjúságnak nemes
er xölcsökben és eszmékben való kirnűvelése.»zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

7anovzts Károly,
lévai áll. tanít6képő int.

r, k. hitoktató,

N SPO K TAT cbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA s.

A n é p is k o la i t a n í t ó k é s ta n í t ó k é p z ő ta n á r o k j e le n le g i

. j a v a d a lm a i N ém e to r s z á g b a n .

Mivel a fizetésügy ma is. élénken foglalkoztatja a tanítóvilágot,
s mivet a tanítók s tanárok fizetési ügyének minden időben s mindenütt
kulturpolitikai fontossága van, nem tartjuk érdektelennek és fölöslegesnek
t. kartársainkat, a nép iskolai tanítókat s a tanítóképző tanárokat, a
németországi néptanítók s tauitóképző tanárok fizetésének jelenlegi
állapotáról tájékoztatni úgy, a mint azt a Re i n W. által Jenában
szerkesztett s a Beyer et Söhne ezég által Langensalzában kiadott



«E n c y k lop a edi sch e s H'a n d buc h der P a e d a go gib októ-
ber hóban megjelent 5, füzetében találtuk. Mi csak a nevezetesebb-
részleteket nyujt juk, s az idézett műhöz utasít juk azokat, a kik a nép-
tanítói fizetések történetéről, mozgalmairól s elvi oldalairól is óhajtanak
értesülni. Az eredeti szöveghez híven a fizetési összegeket már k á-ban
tüntetjük fel. a mi pénzünkre való átszámítást t. olvasóinkra bízva (a
november 25 diki kimutatás szerintrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAL márka értéke 6I'25 krajczár).cbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A n é p ta n í t ó k ja v a d a lm a i .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Poroszország. Poroszország mindezideig nem rendezte törvényileg a
tanítók fizetését s országosan csak a ro.ooo-nél kevesebb la kosú hely-
segekben nyujtandó korpótlékot szabályozta (5-5 évenként 5 ízben
100 M); ezért az alant következőkben csak áttekintest nyujtunk Porosz-
ország 65 ezer néptanítójának általános fizetési viszonyairól az 189I-bea
kiadott hiv. kimutatás szerint, megjegyezvén, hogy az összegekbe be-
foglaltuk az összes korpótlékokat, ellenben nem számítottuk a lakást és
tűtést vagy az értök járó kártalanítást.

Javadalom Városokban Falvakban Összesen

450 M-án alul 40 tanító 87 tanító 127 tanító
45r- 600 M-ig 355 » 23°9 » 2664 ,.
601- 750 ,. 1544 » 6127 -> 7671 l>

75I- 900 » 2318 » 8692 » UOIO ,.
99I-I050 » 2306 » 6952 » 9258 »

I051-1200 » 2220 » 5041 :> 7262 »

1201-135° ,. 2°70 » 5011 » 708 I »

1351-15°0 » 1783 3339 » 5122 ,.
1501-1800 » 3544 » 3028 » 6572 »

1801-2100 » 2261 »QPONMLKJIHGFEDCBAI0 9 2
,. 3353 »

2I01-2400 » 1460 » 388 :> 1848 . »

2401-2700 » 632 » I07 739 :>

2701-3000 :> 224 » 4° 264 »

3°00 M-án felül 252 » 15 » 267 :>

A fizetések átlaga tehát a városokban: 1452 M , falvakban: I080 M ,

az egész országban: J 203 M . A tanítók és tan í t ó nők fizetése kö-
zotti viszony külömböző. Az utóbbiak fizetésének átlaga városokban:
I003 M, falvakban: 862M. és az egész országban 950 M.

Ezutan feltüntetjük még néhány város által adott tanítói javadalma-
kat az 1894 év elejére vonatkozó kimutatás szerint.'

Aachen: ttó J050-2300 M + 200-500 Mip; tnő 950-1550
M + 200-250 M Ip; iR. 300 M-műk. pótlék.!

Berlin : ttó 1200-3800 M 31 szolg. év alatt (a képző bevégzé-
sétől számítva), Ip. k. n.; tnő 1200-2200 M 18 év alatt, Ip. k, n. ; ig.
34°0-4200 M 14 év alatt + lakás és fűtés.

1 ttó = tanító, tnő = tanítőnő, ig. = igazgató, Ip = lakáspénz, Ip. k. n. = lakás-
pénz-kártalanítás nélkűl.cf. = fűtés.
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Bochum: ttó 1050-2400QPONMLKJIHGFEDCBAM rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA+ 360 MIp; tnő 900 - 1800 M + 180
M Ip; ig. 3900-4200 M ; (főtanító osztályonként 10 M műk. pótl.)

Boroszló; ttó 1600-3000 M ; tnő 1300-2100 M ; ig. 3400-3900zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
M, Ip. k. n.

Cassel: ttó 900-3200 M, Ip. k. n.; tnő 900-1950 M, Ip. k. n f

ig. 3600-4500 -M + 300 MIp.
Charlottenburg: ttó 1400-3100 M; tnő 1200-2100 M; 19.

3000-4250 M Ip k. n.
Köln: ttó 1050-2800 M + 250- 500 MIp. ; tnő 900- I780 M +

250 Mip. főtanítónő 1500-2100 M + 450 MIp.; ig, 23°0 - 3200
+ 450-800 Mip.

Frankfurt a. M.: ttó 1800-3800 M; tnő 1600-2600 M; ig.
4400 + 6000 M ; Ip. k. n.

Halle a. S.: ttó 1200-2700 M; tnő 900-1800 M; ig. 3600-5100
M; Ip. k. n,

Hannover: ttó 13°0-3300 M; tnő 1200-2100 M; ig. 300-900
műk. pótlék; Ip. k. n.

Magdeburg: ttó 1100- 3300 M, Ip. k. n.; tnő 1000-2000 M, I

Ip. k. n.; ig. 3000-4200 M + 720 M . Ip.
Wiesbaden: ttó 1200-3200 M; tnő 1200-2600 M; ig. 3600-4200

M; Jp. k. n. .
Bajorország. A fizetést az 1861. nov. ro-éri hozott törvénynyel

szabályoztak ; de a kiszabott legkisebb fizetést (kongruát) már többször
emelték. Jelenleg a vidéki helységekben a rendes tanítók fizetéstnini-
muma vidékenként a következő:GFEDCBA

Vidék

Felső-Bajorország
Alsó-Bajorország
Pfalz
Felső Pfalz
Felső-Frank
Közép- Frau k
Alsó Frank

2500-ná1 kevesebb
lakossal

2500-nál több
lakossal

880 M
840 ~
870 ~
810 »

850 »

850 »

840 ~

1000 M

917 ~
947 »

9°0 ~
1000 »

1000 »

94° ~

Felső-Bajorország, Felső-Frank, Közép-Frank és a svábok 1892-ben
a minimumot minden helységben 1000 M-ra emelték. A városoknak
külön fizetési szabályzata van. Ezen kívül minden városi és vidéki vég-
Jegesen alkalmazott tanító kerpótlékot huz az államtól és pedig a képző-
ből való kilépéstől számítva a 10., 13., 15., 20., 25., 30-dik stb. évek-
ben 90 M-t. E szerint a fizetés legmagasabb foka nincs meghatározva.
Helyettesek és világi tauítónők 650 M, a segédtanÍtók és tanító nők 550
s az 5. évtől 72 M korpótlékot kapnak.

A városok közül megemlítendő:
München : ttó 1860 M, 5, 10, 15, 20 év után 180 M s azután 5

évenként 120 M pótlék. Tnő 1296 M, 5, 10. 15. 20 év után 120 M s
azután S évenként korlátlanul 90 M pótlék Ig. 900 M 'műk.vpötl. Lp. k. o.



3 tanító fizetése voltzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1000 M n alul
508rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA» » 1000-1099 M között

1600 » 1100-I 199 » »

554 • :o 1200-1299 » :o

188 » ~ 13°° - 1399 »

127 » 14°0-1499 :o •
IS° » » » I500-1599 » »

91 » 1600-1699 »

91 » 1700--I799 » »

59 » :o 1?00-1899 » »

23 » 1900-1999 » »

12 » • 2000 M és ezen felül

,680

-Megjeg yzendó, hogy e fizetéseken kívul a tanítók huzz ák a rendes
állami pótlékot is (10, 13. IS, 20, 25, 30 stb. években 90 M),

Utü1'tembe1'g. Ez államban az 1891/92. évi statisztika szerint a taní-

tók fizetési viszonyai a következők:

Ezen k ívul minden végleges tanító az államtól IS0QPONMLKJIHGFEDCBAM pótlékot és

lakást vagy megfelelő kártalanítást kap. Ehhez járulnak még a 35 élet-
évtől kezdve akorpótlékok : S0, 100. 1So, 250. 300 M. Az ideiglenes
tanítók, valamint a tanítónők szintén kapnak az államtól korpótlékot és
pedig a 25-dik életévöktől kezdve 5 évenként So, 100, 1So, 200 M r.

Stuttgart: ttó 1450-2500 M + 600 Mip.
Törvényesen -saabalyozt ák a tanítók fizetését 1858 ban, 186 5-ben,

1872-ben s utoljára 1874-ben.
Szászország. Az 1892. ben alkotott törvény megszabja, hogy a

segédtanító fizetése 720 M. a rendesé 1000 M legyen, a mely a tanító
30 éves korában 1800 M-ra emelkedjék; kis iskolákban (40-nél keve-
sebb gyermekkel) a fizetés 1450 M ; az igazgató fizetése ro-nél kevesebb
osztályú iskolában 225° M , ro-nél több osztályúakban 27°° M . Minden
tanító szabad lakást vagy megfelelő kártalanítast kap Az egyházi szol-
gálatért járó dijat csak akkor számítják be, ha az a 900M-t meg-
haladja.

Drezda: ttó 1200 - 3600 M , fötanító 400 M műk. pótlék; ig.
4200-5°00 M; Ip. k. n. Tnő 1200-2400 M, Ip. k. n,

Lipcse: 1200-3600 M , tnő 125°-24°° M, ig. 45°0--54°° M;
Ip. k. n.

Baden. Az 1892. ben hozott törvény értelmében a végleges tanítók
fizetése 1100-2000 M . Az ismétlő iskolai, kántori szolgá-
l a tot és az óra t öbb 1e tet külön díjazzák.

Karlsruhe: ideiglenes ttó 1100- 1300 M , végleges ttó 2000-3200
.M, Ip. k. n. Tnő 1450-1800 M, Ip. k. n. Ig. 2000-5000 M, + 620
Mip.

Hessen. A fizetést az 189o-ben hozott törvény szabályozza. V égIege-
sen alkalmazott tanító fizetése 5 évi szolgálat utál}, a mely a szolgálatba
lépéstől számítódik, 1000 M , 10 év utan 1roo M , 15 év után 1250 M ,

20 év után 1400 M , 25 év után 1600 M . Az 1878-diki törvény szerint
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a 1O,000-nél több lako-ú község tanítója 1200-2200QPONMLKJIHGFEDCBAM fizetést kap.
Ezeken kívül a lakásért 100-550 ) J I jar. Darmst adt : ttó 800-2500 M rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

+ 200-450 Ip.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Sachsen Weimar. Mint Hessen. - Ilmenau 1310-2440 ) J i s azon-

kfvül állami pótlék (100 M )

Oldenburg. Az 1855' ben hozott törvény szerint a tanítói allások
háromfélék: főtanírók, I. és II. osztál) ú segédtanÍtók. ·A IL osztályú
segédanítók jelenleg a homokos vidéken J 95 M, az ingoványos VIdéken
315 M fizetést, szabad lakást, tel jes ellátast kapnak a főtanítőnal,

. a mi 336. illetve 376'M-nak felel meg. Az I. oszt. segédtanító fizetése
a falun 7eo M, városon 850M és leg ény-lakas. Főtanítő fizetése falu;} 900
M , városon 120q M családi lakással és l« rtte!. Korpótlék 5' évenként'
75 M. Orgonázásért legalább 300 M jár. Magában Oldenburg városábán
a fizetés 1000-3000 M .

J/.1ecklenburg-Schwerzn. Városokban: segédtanÍtó 700-800 M, Ip.
k. n. Végleges tanító 1050 - 3000 M , Ip. k. n.; 10 városban a maximum
1500 M , 5 városban ezen felül van. 1893 óta a falusi iskolákban is
a minimum 700 M.Fizetésük nagyobb részét földhaszonban kapják.

,Mecklenburg-Strelitz. SegédtanÍtó kap (rendesen 5 éviz) 150 M
fizetést és ellátást a tanítónál. A városi tauíró fizetése 7 50 Ms 5 éven-
ként 150 M pótlék egész 1500 M-ig. Vidéki tanítók többnyire termények-
ben kapják fizetésüket, a mi 1200- I 500 M-ra tehető. Neustrelitz 1200-
1500 M , Neubrandenburg 1200-2000 M .

Braunschweig. Az r886-diki törvény szerint a polgáriskolai tanító
fizetése 105o-r950 M + 120-180 MIp.; vidéki tanító 900-1600
M-t + lakást kap. - Braunschweig város: ttó 900- 3 roo M; tnő
900-1700 M; ig. 3000-4500 M; Ip. k. n.

Anhalt. 1892 óta a tanítók kezdő fizetése falukban és kis városok-

ban 1000 M ,nagy városokban 1100 M . Ez a fizetés minden három évben
ISO M-val növekszik, a falvakban eleintén csak 100 M-val. A fizetés
24 évi szolgálat után eléri maximumát: nagy városokban 2300, kis
városokban 2200 és falvakban 2 roo M-t. Tanítójelöltek is kapnak
fizetést, havonkint 75 M-t; tanítónők fizetése 1000-1800 M. - Dessau :
ttó az előbbi fizetés + 100 M Ip ; ig. 2600-4000 M .

Gotha. Mint Arihalt. .
Coburg. Az 1889·ben közölt törvény szerint az ideiglenes tanító

fizetése 600 M + lakás, vagy 8eo M lakás nélkül. - A városok kö-

zul legnagyobb fizetést ad Coburg: 1050-2200 M (1892 óta), ig.
3300-3600 M, lp. k. n; legkevesebbet Rodach és Königsberg
850-1600 M. Vidéki tanító: 750-1300 + lakás. .

Meiningen. Az 1894' diki törvény szerint ideiglenes tanító és tanítónő :
750 M + lakás; végleges ttó : 1000·- J 800 M (30 év alatt) + lakás.
Tnő a s/4,-ét kapja e fizetésnek. Egyházi szolgálatot és ismétlő iskolai
oktatást külőn dijazzák.

Altenburg. Törvényt hoztak 1893-ban. A tanítók három fizetési
osztályba tartoznak. Ill. fiz. oszt aly : 1000-1500 M , II oszt. I25Ö-I650.
I. oszt. 1400-1800. Ezenkívül lakás. A törvény a városi tanító mini-
mumát 1050 M + lakásban szabja meg. Schwarzburg-Rudoljstadt.
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.g O a - 1 2 0 o M , lakáspénz 50/0 Városokban 950-1500 M , ig. 1800 M .

Némely város önkényt pótlékot és lakáspénzt ad .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

.':Jchwarzburg-Sonderhausen. Ideiglenes tanító: 850 M. A fizetés a
4.- 30. szolg álatrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi évig emelkedik falun 925-1700 lIl-ra, kisebb
városokban 950-1800 M ra, nagyobb városokban roOO-200.) M-ra.

Reusz j. Lime. Az 1892-diki törvény szerint ideig!. ttó 900 M.
Végleges ttó !OOO M , 5 évenként 150 Megesz 1750 M-ig +
lakás. Ig. 250--450 pótlék. - Gera 9°0-27°° M, Ip. k. n. Ig 4350 M.

Reusz ci L. Az 1891-diki fizetésszabályozásszerínt vidéken 690-1610
]-1 + lakás, a 240 M egyházi szolg. díj nincs bele számítva.

Lz"ppe. Az r So t-diki törvény szerint : ideig\. ttó 720 + lakás,
önálló vagy főtanító 1000-1600 M (27 ev alatt) + lakás.

Schaumburg-Lippe. Az 1893. törvény· szerint vidéken 3 fizetési
osztály van, a melyekben a segédtanÍtók fizetése 750, Soo és 850 M,
a főtanítóé 850, rooo és 1200 M, azon kívul 5, ro, 15, 20, 25 szolg.
években 100 M pótlék. Szabad lakás.

Waldeck. Falusi tanító 600-1200 M + lakás· és fűtés. Állami
pótlék a 10; 15.20, 25 szolg. év után 100 M .

Hamburg. 1892 jan. r-től fo~va a városban a segédtanÍtó fizetése
1400 M. a segédtanÍtónőé 1000 M; rendes taníróé a II. fiz. osztályban
1800-2800 M (minden 3-dik évben 250 M pótlék) ; az I. fiz. osztályban
2600-3600 M (pótlék 3 évenkint 250 M). Tnő 1200-2000 MIg.
4000-5200 lJ l ; Ip. k. n. A vidéken az osztatlan iskolában működő
tanító fizetése 1000 - 15°0 lJ l + lakás, fűtés, kert, az osztott iskolában
1500-2000 M + lakás, [ütés, kert. Ezen kívül a vidéki tanítók 400f0

korpótlékot kapnak 4 ízben 3 évenkint
Bréma. A", 189I·ben történt szabályozás szerint: segédttó 1roo

M, segédtnő 1000- 1 500 M: rendes ttó 1500-3°00 M, ig. 3500-4500
M; Ip.·k. n. Vidéken ttó és tnő úgy mint a városban ..

Lübeck. Törvényt hoztak 1892-ben. Három fiz. osztály van:
1500-2100 M , 1800-2600 M , 2200-3000 M .

Elsass-Lotharingia, A fizetés nincs egységesen szabályozva. Vidé-
ken ttó: 800-1200 M illetve 14°0,1600,1800 M-ig; tnő 720-900
M + lakás. Kisebb városokban ttó 900-2200 és 2400 M-igcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

T a n ító k é p z ő ta n á r o k f iz e t é s e .

A németországi tanítóképző tanárok javadalmai igen különbözők
s csak kevés államban alkalmazkodnak a felső tanintézetek tanárainak
fizetéséhez. Bad e n ben teljes a paritás a két kategoriába tartozók
között; Baj o r o r s z ágb a n, ' IN ű rt e m per gbe n, He s sen ben,
H a III b ur g ban is többé-kevésbbé alkalmazkodik a fizetés a ,gimnáziumi
tanárokéhoz ; elIenben Por osz o r sz ágb an, Sz a sz or sz ágb a n,
.B r é m á ban, M e c k 1e n b II r g b a il a kétnemű -iskola tanárainak
fizetései igen eltérők. A tanítóképző tanárok fizetése továbbá a népiskola
és a néptanítók helyzete szerint is igazodik. Ahol a népiskolát általános
alapvető iskolának tekintik, ott a tanítóképző intézet is a felsőbb
iskolákhoz csatlakozik; ahol pedig ennél kevesebbre becsülik anépiskolát,



orr növekszik a hézag a tanítókat nevelő és a tudományos. studiumok
iskolái között. A hamburgi és száz, méginkább a porosz és mecklenburgi
képzők tanárai azért maradnak a felsőbb tanintézetek tanárai mögött
fizetés dolgaban. mert népiskolaikat sem ismerik el általános elemi
.iskoláknak. A délnémet képző tanárok helyzete meg éppen az ellenkező
oknál fogva kielég ítőzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Poroszország. A porosz képzők tanítóinak fizetését utoljára 1892.
junius 5-én szabaly ozták a következőképen : .

1. Igazgató 4000- 5000 M; 350 M negyedévi pótlék négy ízben,
2. Főtanító Berlinben 3600-4800 M; 300 M harmadévi pótlék négy
ízben .. 3. Főt anitó a vidéken 3000-4000QPONMLKJIHGFEDCBAM ; 250 M harmadévi pótlék
négyszer. 4. Rendes tanító Berlinben 2400- 3600 .M; 150 M harmad-
évi pótlék 8 ízben. 5· Rendes tanító a videken 1800-3200 M ; 2 0 0

M harmadévi pótlék négyszer és 1So M harmadévi pótlék szintén
négyszer. 6. Segédtanító 1200- 1800 M; 200 M harm a dévi pótlék
négyszer. 7. Tanítónők Berlinben 1500-2roo M; '150, illetve 100.M
harmadévi pótlék 5·ször. 8. Tanítónők a vidéken 1000-2000 M; 200
M harmadévi pótlék öt Ízben.

A preparandiák tanítóinak fizetése valamivel csekélyebbek a szemi-
náriumokéinál. I

A rendes fizetési összeghez járul még a VI. rangosztályt illető
törvényes lakáspénz. amely igazgatóknál és főtanítóknál 900, 660, 540,
480, 420, 360 Mj a rendes tanítoknál 540, 432, 360,3°0, 216 és 180 M .

Bajorország. A tanítóképző tanárok fizetését a gimnáziumi tanároké
szerint szabályozták. A képző igazgatója (inspektor) a gimnáziumi
professzorral, a preparandiai igazgató (prefektus). a rendes képző tanító
és a prepar főtanító a gimnázumi tanítóval húz egyenlő fizetést. A
prepar. tanító, képzői segédtanító és gyakorlóiskolai tanító 'nem országos
államtisztviselők (nyugdíj-igény nélkül) és fizetésök külön szabályzaton
alapul. Ezek szerint a 26; szolgálati évig a következő fizetések fordulnak
elő (a lakáspénzt is beleszámítva): 1. képzőintézeti igazgató 3720-
5220 M (Ip. 420 M).2 Prep. igazgató, kép. tanító, prep. főtanító 2280-
3540 M (lak. p. 18o M). A szolgálat 26 évében s azután korlatlanul
1 8 0 M ötödévi pótlék úgy, hogya 26. évben a fizetés 5400 M, illetve
3720 Ms igy följebb. A prep. tanítók kezdő fizetése 126o M, a gyakor ló-
iskolai tanítóké 1296 M,. a képző int. seg édtanítókérqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBArose M.
Ezen kezdő fizetés a 3-dik, azután a 2· dik s ettől fogva minden 5-cik-év .
ben 180 M-val emelkedik. A lakaspénz mindig a kapott fizetésnek
29.50Io-át teszi ki, tehát a fizetéssel együtt emelkedik; a valódi kezdő-
fizetés tehát 1260 + 372 M , illetve 1296 + 381 és roxo + 318 M .

Würtemberg. Igazgató 3780- 3990 M. a főtanítő fizetése 3400 M-ig,
a rendes tanítóé 3 roo M-ig emelkedik, a segédtanító fizetése 840-
1 2 0 0 M . Ezenkívül korpótlékok.

Szászország. Igazgató 5400-6000 M és szabad lakás, főtanÍtó
27°°--5000 ff (a 8 fizetés osztály: 5000, 4500, 4200, 3900, 3600, 3300,
3000, 27°° M ) , rendes tanító, a kiknek száma a fótanírók' egy. ötödét
teszi ki ([96 fő- és 40 rendes tanító), 2 roo-2400 M, segédtanÍtó 1200-
1 8 0 0 M szabad lakással, fűtéssei és világítással.
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B a d e n , Az 1888. ju!. 24-diki fizetési törvény szerint a tanítóképző
igazgatók, professzorok fizetése egyenlő a gimnáziumokéic·aJ. Igazgató
legmagasabb fizetése 5500zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAM és 200 M műk. pótlék Professzorok 2000-
5°00 M . Ezenkívül mindkettőnek van szabad lakása vagy lak. pénze
62\), 410 és 280 M. A ere áltan ítók s fizetése 1800-3600 M rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA+ 420,
250 és 170 M lak p.

Hamburg. A tanító- és tanítóképző intézetek a hozzájuk tartozó
preparandiákkal közös igazg-atás alatt állanak. Igazgtó 7200-9°00 M '

és szabadlakás vagy lakáspénz. (a kezdő fizetés 20% a), főtanÍtó 5200-
70(JO M . II osztályú rendes tanító 4000-5800 M , (ezen kfvül mind a
háromféle allást 600 JYI negyedévi pótlék illeti meg). III. osztályú
rendes tanító; a kik közé a gyakorIóiskolák igazgatótanÍtói is tartoz-
nak, 3500-4700 M (300 M .harmadévi pótlék), a többi gyakorIóiskolai
tanító a hamburgi népisk. tanítókkal húz egyenlő fizetést. (A gim-
náziumi igazgató fizetése 9°00 M + lakás. a professzor 5800-7200
M , a főtanítóé 4200-6000 M , a rendes tanítóé 2700-4500 M ) .

Elzass-Lotharingia. Igazgató 4200- 5400 M, átlag 4800 M, képző
intézeti és preparandiai tanító 1600-4200 M, átlag 2900 M Tanítónők
1000 -2200 M , átlag 1600 M . Mindenki szabad lakást vagy lakáspénzt
kap a (fizetés IO%-a).

1S MER TETGFEDCBAE S E K . . [cbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

R om á n ia köz oktatása.

V.

T a n - é 81 óra ter v e k .

G) A néPiskolákban.

IV . F ö ld r a j z .

1 . Városi elemi iskola.

Alsó tanfolyam.
I!. osztály, hetenkint ll/2 óra.
(Térképeket otthon rajzoltatui és festetni tilos).
1. évharmad. Tájekozási gyakorlatok, főbb tájekozásí pontok az

égen és az osztályban. Az osztaly tervrajza a fali és a palatáblán. Az
iskola és kőrnyékének, a szülői haz és környékének ismertetése és
rajzolása Az iskolat a szülői házzal összekötő utczák, a város, falu le-
Írása, fog alma, szervezete, kömy éke.

Az alapfogalmak úgy nyujtatnak a tanulóknak, hogy a tanító
a gyermekekkel a természetben szemlélteti és megfigyelteti a dolgokat,
azután domborműképen. majd rajzon s végre térképen ismerteti azokat fel.

II. évharmad. Ismétlés. A város és falu. A kerületteljes ismertetése.
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1. osztály, hetenkint 5 órán.
1. évharmad Médszeres kezelése az 1-5-ig terjedő számoknak

s ismertetése az ideeső részeknek. Ugyanez az 5-9-ig terjedő szám-
körben. A ro-nek, mint nagyobb egység fogalmának kifejtése, mód-
szeres kezelése s az egész eddig terjedő számkör begyakorlása.

II. évharmad. A IO-20-ig, 20-30·ig, 30-4o·ig, s 40-5o-ig
terjedő számkörők ' médszeres teldolgozása.

III évharrnad. Ugyanaz a 60-70,70-80,80-90, 90-IOo-ig terjedő
számkörökben. Az idetartozó mértékegységek ismertetése és begyakorlása.

Szernléltető eszközök, ilyenek hiányában babszemek vagy pálczi-
kak használandók.

Ill. évharmad. A megye ismertetése.
Középtanfolyam. 'QPONMLKJIHGFEDCBA
I l l . osstdly; hetenkint 2 órán.
L évharrnad. Ismétlés és átmenet a megyéről az országra. Határai,

ilw-eyei, vizei, éghaj lata, terményei, lakosai, czimere. Mínden növendék
-elkésztti a hegyek és a vizek térképét. .

II évharmad. Ismétlés. Az ország természetes tagozata s közigaz-
g;l1rlsi felosztása. A gynmekek elkészítik a megyék térképét székváro-
sai kka l. Utak s ezeknek térképe. Földrriívelés, ipar és kereskedelem.
A l. orszag le ir ása vidékek szerint. Ezekről is térkepet Készítenek a tanulók.

Ill. evha:rmad. Az ország politikai szervezete. Románok által lakott
-orszrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAás ok rövid ismertetése.

Felső tanfolyam.
IV osztály, hetenkint 2 oran.
I. evuarrnad. Általanos attekintése a románok által lakott országok-

nak. A' told mennyiség- és természettani rajza. Európa természettani rajz a
II. év harmad, Európa politikai leírása térkép-készítéssel.
lll. évharmad. A többi négy világrész rövid ismertetése; államaik.

közűl : China, India, Japán. Egyiptom, Egyesült-Államok, Brazilia,
európai birtokok. Altalános ismétlés.

2. Falusi jelso elem~' iskola.

Alsó és középső tanfolyam.
I ! osztály. Ugyanazon tananyag mint a városi elemi iskola II.

osztályába». csakhogy az 1. évharmad tananyaga itt két évharrnadban
dolgoztatik fel s hogya község ismertetése a falura vonatkozik. A
varesi elemi iskola Ill. osztályának tananyaga (közép tanfolyam) a
falusi felső elemi iskola IlL es IV. osztatlan osztályaiban dolgoztatik fel
valtakozó beosztással.

Felső tanfolyam.
V. osztály. A városi elemi iskola IV. osztályának tan anyaga.

3. Falusi alsó elemz' iskola.

Mint a falusi felső elemi iskola II. Ill. és IV. osztályaiban.

Magyar Tanitóképzö.
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II. osztály, hetenkint 4 órán.
1. evharrnad Ismétlés a too-as számkörben. Az egység és szám

fogalma, a tizedesrendszer ismertetese egész és tizedes számsorban ; az
egész és tizedes jegyek írása és olvasása. A különfele mértékegységek
s felosztásuk ismertetése. Az egészek és tizedesek összeadása sennek
próbája. Feladatok.

II. évharrnad. Szorzás a és kivonása az egész és tizedeseknek, ha
ez utóbbiaknal az .egyik tényező egész szám, nemkülönben próbaja
-ezen műveleteknek. .

Ill. évharmad. Az egészek és tizedesek osztása és az oszt as "-
próbája. Gyakorlatok és isrnétlések.

Meg jeg y z é s. A fejszámolás mindig megelőzi a jegyszámolást.
Az év végén minden tanuló füzete legalább 50, az iskolában kidolgo-
zott 's a tanító által kijavított számtani feladatot kell, hogy tartalmaz-
zon, A tanító e füzeteket az iskela felügyelőjének s a vizsgák alkalmá-
val köteles előmutatni.

Közép tanfolyam.
111. osztály, hetenkint 4 órán
1. évharrnad. Ismétlés. A közönséges törtek fogalma és tulajdon-

ságaik. Számok oszthatósága.
II. évharmad. Számműveletek közönséges törtekkel.
IlI.évharmad. A régi és uj mértékek egységei. Többnevezetű

számok s ezekkel való mívele.tek. .
Felső tanfolyam.
IV osztály, hetenkint 4 órán.
1.évharmad. Arányok, aránylatok, egyszerű és összetett hármasszabály.

A térfogat, felület vonal és pont fogalma. -Síkidomok. A legegyszerűbb
mérőeszközök. A téridomok rajzolása és jelölése. A közönséges és
tizedes törtek ismétlése.

II. évharmad. A síkidomok területe s kerítése a mértani testek
felületének és tömöttségének kiszámítása. Ismétlése a méterrendszer és
a többnevű sza mo kkal való számolásnak

IlL évharmad. A kamatszámítás és társaságszabály és arányos
osztás. Kulöníéle edények köbtartalmának kiszámítása, A hármassza-
bály, testek felülete 5 tömörsége számítás ának ismétlése.

2. Falusi felső elemi iskola.

Alsó tanfolyam.
1. osztály. A 20-i~ terjedő számkőr.
II. osztály A négyalapművelet egész számokkal.
Közép tanfolyam.QPONMLKJIHGFEDCBA
I l l . osetdly, Tizedes és közönséges törtek.
IV. osztály. Arányok, aránylatok hármasszabály. Mértani alakok

ismertetése.
Felső tanfolyam.
V. osstdlv, Méterrnérték, több nevű számokkal való műveletek,

felület- és térfogatszámítás, arány, aránylat, hármasszabály, kamatsza-
mítás, arányos osztás és társaságszabály.
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Alsó tanfolyam.
I. osztály. 20-ig terjedő számkörbeo.
lJ . osztály. A négyalapművelet egész számokkal.
Középt anfolyam.
111. osztály. Alapműveletek tizedes törtekkel.
IV. osztály. Alapműveletek közönséges törtekkel és többnevű szá-

mokkal. Mértani idomok ismertetése.cbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

V I . T e rm é s z e t tu d om á n y o k .

i . Várost' elemi iskola.

4. Tanyai iskola.

A faiusi felső elemi iskola 1. és II. osztályainak tananyaga.

Közép tanfolyam.
111 osztály. Hetenkint 2 órán.'
1. évharu.ad. Emberi táplalékul szolgáló gyümölcsök, leírásuk,

összehasonlítasuk s csoportosítasuk. Az ezen, gyümölcsöket termő fák,
ezeknek gondozása, nemesítése ; gyümölcsfáknak ártalmas rovarok s
pusztításuk ; gyümölcstermelési eszközök. Vetemények és zöldségek;
leírásuk alakjuk s használatuk szerint, összehasonlításuk, csoportosításuk;
termelésök s eltartásuk télire, Kertészkedés s kertészkedési eszközök.

II évharmad. A gabonafélék és czukornád. Vetések különféleségei,
a gabonatermő földek különböző tulajdonságai; mocsarak s azokban
termő növények. Leirása. összehasonlítása és csoportosítása a tanult
növényeknek. A különféle földek átalakítása, javítása, a hasznos növények
betegségei, ellenségeirqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA~ i'megóvása. A termés összeszedése és gondozása.

Ill. évharmad. Eghajlati feltételek gabonafélék termesztésére. A
meleg hatása a szervezetlen testekre (természettan), állatok s nővé-
nyekre (természetrajz); a vízre: olvadás, forrás, gőzölgés. párolgás,
cseppesülés. fagyás; hő- és nedvességmérő ; kötött és szabad meleg; ez
utóbbinak felhasználása melegítésre, szesz- és pálinkafőzésre. A hőnek
befolyása a levegőre: szelek. viharok.

A tanító csak szőbeli előadásának összegezésére haszálja az olvasó-
könyvben előforduló megfelelő olvasmányokat. Az előadás kisérleti és
szemleltető. Kir á n du I á sok alkalmával az iskola gyűjtemény tára
számára a tanulők a tanító vezetése alatt állatokat s növényeket gyújtenek.

Felső tanfolyam.
IV. osztály. Hetenkint két órán.
1. évharrnad. A különféle munkához szükséges állatok, táplálkozá-

suk s gondozásuk. Rétek, hasznos rovarok. Méhészet, Selyemhernyó
és tenyésztése. Mezei hasznos és kártékony, különböző osztályokhoz
tartozó állatok; összehasonlitasuk és csoportosításuk tuladonságaik
szerint. Szénaterrnelés ; természetes és mesterséges takarmányok; takar-
mánytermelési eszközök .. A földmívelő és szokasai ; szerszámai. A réz,
ón, ólom, arany, ezüst, konyhasó, kén. A vadasz, halász, pásztor és
földmívelő életmódjának összehasonlítása.
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II. évharmad. Gyapjút, szörmét és bőrt adó állatok. A szövés és
eszközei; a szűcsmesterség és lábbeli készítés s eszközeik ; a faggyú.
szappan, gyertya. A láng, égésfolyamat, levegő, lélekzés. A kender és
len, termelésük és felhasználásuk. A különféle czélokra és eszközökre
alkalmas fanemek; fa- és bádog muukák. A czelluloze és papirgyártás.
Kőszén. világítógáz, kőolaj, a lámpák szerkezete s kezelése.

Ill. évharrnad. A városi gazdáikodas alapvetése. Meszesföldek. A
mész tulajdonságai, mészkövek feldolgozása, mészégetés. A fövén yes,
kövecses föld ismertetése. üveggyártás. Agyagos föld ismertetése; tégla-
'égetés, különféle edénygyártás. A házépítés. a kőművesek eszközei. A
testek súlya, esési iránya, lejtő s ezen alapuló különféle eszközök. Az
emelő, a mérleg, az inga, az óra. A viz folyása és hatásai a. talajra.
A malom, őrlés, liszt, kenyér, kenyérsütés. A hengerkerék s különféle
alkalmazása; artézi 'kutak. Uszótestek, folyadékmérök.

A levegő súly a, szivattyuk, légsulymérő, Az emberi test szerveze-
tének ismertetése nagyjából (az emésztő, légző, vérkeringési szervezet s
idegrendszer, különösen az érzékszervek). Egészségtani elvek.QPONMLKJIHGFEDCBA

2 .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAFalusi felső elemi iskola.

Ugyanazon anyag három osztályra beosztva s tekintettel főleg a
mezei gazdának tudnivalókra.

3. Falusi alsó elemz' iskola.

Az előbbi lll. és IV. osztályainak tananyaga ennek ugyanazon
osztályaiban.cbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

V I I . S z é p ir á s .

1 . Várost' elemz' iskola.
Alsó tanfolyam. .
1. osztáIr. Ez osztályban, a szépirás a nyelv- és számolástannal

együtt, külön órák nélkül tanítandok. Az irási előgyakorlatok nyelv-
tani órákon ejtendök meg.rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA tanító minden betűt és számjegyet .I. a
táblára irat, 2. elemeztet részei szerint, 3· · levegőben irat, 4, pala-
táblára irat egyszerre s ütenyzésre valamennyi tanulóval. Először
a tanító ütenyez, lassan-lassan a gyermekek maguk ütenyeznek. Gond
fordítandó a nagy, egyszerü solvasható betűk és számjegyek irasára.
nemkülönben hogya tanulók a jegyek részei, a jegyek s később a szavak
között az arányos távolságot megtartsák. Karácsonyig csak palatáblára
irnak a gyermekek, azontul papirosra. A tábla és a papir négy vonalosak.
A szépirás szabályai nemcsak ra szépirási, hanem valamennyi órán szem-
előtt tartandók. .

I l . osztály. Hetenkint 2-2 órán.
Ismétlés. A kis és nagybetuk, az arab és római számjegyek, kisebb

mondatoknak minta utáni irása. Minden, a mit a gyermekek irnak, ért-
hető, sőt a gyermekek által megértett iegyen. Az ütenyezést itt is kell
gyakorolni.



Közép és felső tanfolyam.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

IJJ. és IV osztály. Hetenkint 2-2 órán osztályonkint. ,
A mintáről való írás mellett a monda tolás utáni irás is egy vona-

lon gyakorolandó. Csak ismert és jól értett dolgok mondandók
tollba. A tollba mondás nem szava nk int, hanem teljes mondatonkint
történik, melyeket a tanulők szükség esetén előbb utánmondanak s csák
azután irnak le. A hosszabb mondatokat alkalmas s értelemmel biró
részekre kell bontani, a nehezebben értő szókat előbb megmagyarázni.QPONMLKJIHGFEDCBAA

folyóírásnak állónak (merőlegesnek) kell lennz'e.

.2. Falusi felső ele~z' iskola.

A IH. és IV. osztályokban elkezdett dolog ugyanazon elvek szem
előtt tartasa mellett az V. osztályban is folytatan.dó.

3. Falusi alsó elemz' iskola.

Az előbbi iskola alsó és középső tanfolyamainak tananyaga.cbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

V U I . S z a b a d k é z i r a j z .

r. Vdrosi elemz' iskola.

Alsó tanfolyam.
1. osztály. Az irásgyakorlattal s szemléltető oktatással együtt, mint

az anyanyelvnél, külön órák nélkül gyakorlandó.
II. osztály. Hetenkint 2-2 órán.
A gyermekek megvizsgálják a koczkát s e vizsgálat alapján húz-

nak egyenes, merőleges, vízsaintes vonalokat. szögeket s négyoldalú
lapokat, majd koczkát, három s többszögű lapok által határolt testeket
rajzolnak.

A tanító a táblára rajzol s a gyermekek egyszerre mind utánrajzolnak.
A földrajzi órán rajzolják a megfelelő tárgyakat: ház, iskola, község,
kerület stb. stb.

Közép tanfolyam.
I l l . osztály. Hetenkint 2-2 órán.
Ismétlés, azután előmutatott egyszerű tárgyak rajzolása (görbe bot,

gereblye, villa, kanál, fejsze, tábla, asztal, ajtó, szék, kerék, pohár, fazék
stb.), megszünvén lassan-lassan a tanító rajzolása a táblára. Földrajzi
órákon a tanult dolgok rajzolása.

Felső tanfolyam.
IV. osztály. Hetenkint 2-2 órán. Folytatása a tárgyak utáni' rajzo-

lásnak nehezebb példányokon (levelek, ékítmények, építési tervek stb).
'A földrajztanuláshoz szükséges rajzok. Leányiskolában a rajztanulás
szoros összeköttetésben van a kézimunkával.

2. Falusi felső elmzz' iskola.

Mint a városi elemi iskolában azon különbséggel, hogy a városi
.elerni iskola négy osztályának tananyagát ennek öt osztályában dolgoz-
zák fel.
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3. Falusz' alsó elemz' iskola.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A felsőnek alsó és közép tanfolyamaiban előadott tananyag.cbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

IX . É n e k .

2. Varasi elemz" iskola.

Alsó tanfolyam.
1. osztály, hetenkint 4/2, II. osztály, 2/2 órán.
A gyermekek felfogásához mért világi és egyházi könnyű énekek,

a nemzeti hymnus hallás után.
Közép tanfolyam.
lll. osztály. Hetenkint 2/2 órán.
A hangjegyírásnál előforduló· alap- és segédvonalak; a hang-

jegyek alakja. neve, 'olvasásuk sol- kulcs ; a hangjegyek s pauzák idő-
értékei. Könnyű hangoztatási gyakorlatok a tanult elmélet alapján. A
pont. Nemzeti és egyházi énekek.

Felső tanfolyam.
iQPONMLKJIHGFEDCBAV . osztály. Hetenkint %. órán.
A főbbhangnemek és jegyeik. A tanult elmélet begyakorlása.

Egy- és kétszólamu nemzeti- és egyházi énekek. Vasárnapon és nagyobb
ünnepeken a gyermekek mind résztvesznek az isteni tiszteleten.

2. Falusi felső elemz' iskola.

Az 1. és ll. osztály együtt a városi elemi iskola als ő t-a n-
fol ya mán a k, a lll. es tv. szintén együtt a kó"zép tan fol y a m nakrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

'és az V. osztály a városi elemi iskola IV. osztályának tananyagát
tanulja.

3. Falusi alsó elemi iskola.

A falusi (első elemi iskola alsó és közép tanfolyamának tananya-:-
gát öleli fel a már többször említett osztálybeosztással.

Az elemi iskolák osztályai együtt énekkárá alakulnak nemzeti és
egyhá:i énekek gyakorlására,

X . Testgyakortat.

Testgyakorlás a padok között. Testgyakorlás a szabadban vagy
a testgyakorló teremben. Rendgyakorlatok. Menés, futás, ugrás. Hosszú

. kötél, táncz, tánczgyakorlat. Merőleges és vízszintes rúd, párhuzányok,
fabot, testgyakorlo játékok.

Esz köz ö k: 90 cm, hosszu. fabot; 2 kg. nehéz vassulyok, ugro-
kötél, lejtősdeszka, 4'2-4'5 m. magas szilárdul álló farúd, mászókötél.

A padok közötti testgyakorlás nemcsak a testgyakorló eszközök,
tér és terem nélküli iskolákban. hanem valamennyiben alkalmazandók
és mindannyiszor. a hányszor a tanító szükségesnek látja, rendszerint
pedig: a) minden leczke kezdetén, b) irás és rajzgyakorlatok után, c)
valahányszor szükségesnek látszik a tanulásban egy kis szünetet tartani,
d) az óra végén mint előkészület akimenetelre.



A szereken való gyakorlatokat a tanító vagy tanítók tanítványaik
nemét, korát, testi e~őit figvelembe véve vezetik ~gy. vagy több osz-
tályt összefogva és a tanulókat a fenti szempontok szerint csoportosítva.

A falusi felső. elemi iskolának öt osztályában ugyanazon gyakor-
latok végzendők, mint a városi eleminek négy osztályában; a falusi alsó
elemi iskola négy osztályában a városi elemi iskolának alsó és közép
tanfolyamának, a tanyaiban pedig csak alsó tanfolyamának gyakorlatai.cbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

X I . K é z im u n k a .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

I. A fiu elemi iskolákban.

A kézimunka áll : kosárfonásból, könyvkötő és könnyebb pléhes
munkákból, melyeknek tervét a tanító készíti el s jóváhagyás végett
a tanfelügyelőnek terjeszti be.QPONMLKJIHGFEDCBA

I l A leányúkolákban.

1 . V'd r o s i elemi iskolákban.

Alsó tanfolyam.
I. osztály. Hetenkint 5 Órán.
Mindenféle könnyebb kötés és horgolás. Minden növendék leg-

alább 20 mintát tartalmazó mintaszalagot tartozik készíteni.
Első varrás: szélvarrás, szegés.
II. osztály. Hetenkint 5 órán.
1. Minden növendék vászonsávonrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAszínes gyapottal különféle betű

és számjegyeket himez ; a himzés keresztöltésekkel történik, de a sza-
lagot (vászonsávot) előbb beszegik és körűlhurkolják, 2. Mindennernű egy-
szerű fehérneművarrás: lepedő, párnahuzat, gyermekruhák, közönséges
férfiing. 3. Hurkolás. 4. Könnyű rajzú angol hímzés nem finom vásznon.

Közép tanfolyam. .
III. osztaty hetenkint 5 órán.
1. Férfiing ek ; mindennemű angolhímzés. 2. Gomblyukak fehérnemü

s mihdenféle ruhán; gyermekkötények és iskolaruhák varrása. 3. Minden-
nemü szővetfoltozás. 4. A szabászat elemei.

Felső tanfolyam.
IV. osztály. Hetenkint 5 órán.
1. }elzőhimzések mindenféle szöveten. 2. Foltozások és javitó szövések

mindenfele szöveten. 3. Mindenféle fehérnemű és egyszerű ruhák szabása. 4.
Kötények, nőiruhák és a családban legszükségesebb más ruhadarabok varrása.

2. Falu~i felső elemi iskolában.

Ugyanezen tananyag dolgoztatik fel az öt osztályban.

3. Falusz alsó elemi isko,lában.

A városi elemi iskola 'alsó és közép tanfolyamának tananyaga.

4. A tanyai. iskolában.

A városi elemi iskola alsó tanfolyamának tan anyaga.



.Az eler.n.i iskolá.k heti 6ra.-terve.

a FrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi úGFEDCBAk. Leányok.
'<'1

" Tantárgyak. MegjegyzésUJ
o szyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAz t á I Y o k o s z t á 1 y o k'oe-,

c 1. II. lll. I IV. 1. Il. III I IV.
"'"

1 VaJlás ._- --- -- --- --- --- --- --- --- 2=·/2 2='/, 2 I 2=4/, 2=4/. 2 1

2 Románnyelv:

a) Irás és nyelvgyal orlatok --- -- J
- 4=3% 4 4 - 4=32/2 3 3

.'
b) Olvasás --- --- --- --- ---' .:._- --- - 3 3 3 -- 3 3 3

e).~:I~s:~:~t_~s :_~ab~d _~~6~~á~_~~~:}
1)10=68/. - - - 10=68/2 - - -

1=% 1 1 - 1='/. 1 1QPONMLKJIHGFEDCBA

d ) Fogalmazási gyakorlatok.. ___ ___ - - 2 2 - - 2 2

3 Mennyis6gtan.__ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 5 4 4 4 5 4 4 4

4 Történelem -_o ______ • o-o _________ - 11/,=3/. '2 3 ~ rl/.=s;. 2 3

5 Földrajz ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ - Il/.=3/S 2 2 - 11/.=3/, 2 2

6 Szemléltetési gyakorlatok --- --- ".- 11/.=3/. 1='/2 - - 11/.=1/2 1=% - -
7 Természettudományok --- __ o ___ _ __ - - :il 2 - - 2 2 Olvasással összekötve.

-
8 Szépírás ___ ___ ___ _._____ .___ ___ ___ - 1=2/2 1=2/. 1=2/. - 1=2/1 1=2/. I= 'i,

9 Rajz ___ __o 0_- ______ 0 __________ o - 1='/2 1='/, 1='/2 - 1=2/, 1=2/2 1='/2
10 Ének ____ .. ___ ___ _______________ 2='/, 1= 'j. J= 2/2 1= 2/2 2=4/2 I=2f. I=2/s 1=2/.
II Test- és katonai gyakorlatok --- --- 21/.=5/. 2=4/. 2=·/. 2=4/. 21/2=% 2=·/. 1='/. 1='/.
12 Kezimunka _._ -_o ___ ___ ___ ___ ___ - - - - 3 3 5 5

legalább legalább ~ kézimunkánal a Ill.
13 Kézimunka műhelyben __________ - - 3 3 - - - - és IV.' osztály együtt.

Heti óraszám ___ ___ ~cbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA- - -GFEDCBA- -
23 30 30 26 26 30 30
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Meg jeg y z é s. A falusi felső elemi iskola 5. osztályának ugyan-
azon tárgyai és ugyanazon heti óra száma van, mint a városi elemi

. iskola IV. osztályanak.rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

*

A ki ezen, akaratlanul talán nagyon is hosszúra nyúlt ismertetést
csak némi figyelemmel is kisérte, meglepetve vehette észre, hogy
Romániában a közoktatás emelése czéljából aránylag nagyon rövid
idő alatt nagyon sok történt, úgy, hogy az már eddig is, - a keleti
apró szomszédaink közművelődéséről alkotott fogalmainkhoz képest -

. váratlanul magas fokon áll. Hogy az nem fog e fokon maradni, hanem
tovább fejlődni s a béke áldásai mellett rövid időn szép gyümölcsöket
teremni, arról kezeskedik egyrészt az állam növekedő áldozatkészsége,
másrészt a szigorú szakszerűség melylyel a hozott áldozatok czélsz er ű

elhelyezésérőt sajó eredményről gondoskodnak. továbbá az összes tanító-
testület számára teremtett kiváló erkölcsi, társadalmi és anyagi helyzet
és végül azon kiválo gond, a melylyel Romániában a művelődésben
előlhaladó népek művelődési mozgalmait kisérik s azon üg-yesség és kész-
ség, a melylyekel a látottakat, tanultakat az ország igényei és sajátos vi-
szonyai szerint meghonosítják.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBATrzlJ Gábor.

( ROD AGFEDCBAL O M .

Könyvísmertetések,cbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A s z a b a d k é z i r a j z ta n í t á s á n a k m ó d s z e r e . Irta Lányi Ernő.
Kiadja Heisier J. Budapest. Ára 3 frt.

Alig van iskoláinknak tárgya, melyre nézve úgy a közönség, vala-
mint a pedagógusok körében oly sokféle nézet uralkodnék. mint a r ajz-
oktatás felől. Mig egyesek ezen tárgyról azt tartják, hogy csak kiváló
tehetségg-el felruházott növendékeknek való, addig mások azt csak le-
endő építészek. iparosok számára tartják szükségesnek, sőt nem csekély
azoknak aszama -ern, kik a rajzolásban csupán kézügyességet látnak.

Ezen nézeteltérésnek. vagy· mondjuk inkább zavarnak, eddig
nagy részben maguk a rajztanítók is voltak az okai, kik kellő szak-
képzettség hiányában vagy csak egyes növendékekkel foglalkoztak,
vagy pedig mindenféle értéktelen segédeszközhöz fordultak mutatós
eredmény elérésére, vagy végre a feladatoknak sokszori ismétlése által
véltek czélhoz jutni. .

Noha a rajzoktatás lassankint szakképzett egyének kezébe kerűl,
úgy még sem jutottunk el odáig, hogy ezen tárgyban is általánosan
elfogadott módszer szerint haladnánk.

Ha a szakképzett és tapasztalt rajztanító nem hajlandó magát a
magáétói talán eltérő módszerhez kötni, úgy kezdő tanárnak, vagy
olyan tanítónak, ki ezen szakmára eléggé alaposan elő nem készülhetett
egy tapasztalt s tárgyáért lelkesedő szaktárs útmutatója megbecsülhe-
tetlen szolgálatot tehet.



"Ilyen utmutató Lányi Ernőnek 18 ívre terjedő s 265 ábrával el-
látott munkája. mely az alsóbbfokú rajztanítás módszerét kiváló alapos-
sággal és ritka következetességgel ismerteti.

Az első fejezetekben tárgyalván á rajzolás fontosságát az értelmi
erők fejlesztésére, ~ttér a technika fejtegetésére. Külön fejezetet szentel
a rajzbeli tervezésnek, helyesebben mondva, adott disz ítmények átalakí-
tásának. melyet általános képzést nyujtó iskolákra nézve is éppen olyan
fontosnak tart, mint a nyelvtanításnál szokásos fogalmazást. Az iskola
általános feladata czímű fejezetben hangsulyozza azt, hogy a rajzokta-
tasnál nem lehetünk tekintettel a tanítványok leendő életpályájára, ha-
nem oly módszert kell választani, mely az iskola általános teladatánakrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA=

az összes értelmi erők harmonikus kiművelésének szolgálatában áll.
Erdekesen fejtegeti a helyes rajzoktatás irányelveit, szembe állít-

ván velük a széltében divó helytelen elveket és módokat. Az utóbbiak
közül különösen foglalkozik a pont- és vonalhálózatba való rajzolásnak
már sokszor elitélt, de még mindig nagy elterjedtségnek örvendő ira-
nyával, ismertetvén ennek módját s egyszersmind annak a tanulók ér-
telmi tehetségeire és egészségre való káros hatását. Hogy milyen ér-
téktelen eredményre vezet a hálózatok használata, azt találóan illusz-
trálja, megmutatván, hogy egy fejrajz készítője milyen módon fogott
egy sokkal könnyebb raizfeladat megoldásahoz.

Figyelemreméltó eszmékkel és javaslatokkal járul a népiskolai
rajztanítas kérdéséhez s igen helyesen, már az elemi iskolai növendéket
is arra kivánja szoktatni, hogy a megfigyelt tárgynak első sorban álta-
lános formáját fogja fel helyesen s csak erről menjen át a részletek
szemlélésére. Ezt a szabadkézi rajzolást jellemző elvet' az egész könyv-
ben következetesen keresztül viszi sarészekből való össz etákolást,
mely igen sok rajztanításnál dívik, határozottan elveti. Ezen szempont-
ból kárhoztatja a földrajztanítasuál szokásos térkép rajzolást is, melynél
a növendékek a részletek fáraszto másolgatása miatt nem jutnak az
illető földrész vagy ország stb. általános alakjának, viszonyainak fel-
ismerésehez.

Ugyancsak az analytikai eljárást hangoztatja a «saabadkézi rajz
feladatainak logikus bevezetése» czimű fejezetben, a szabad rajzolást
talpraesetten a fejszámolással hasonlítván össze, melynél szintén előbb
a nagy, tömegekkel végzünk s csak azután térünk át a részletekre.

Attér ezután a rajztanítás részletes tananyagára s kellő egymás-
utánban ismerteti a középfokú iskolák négy alsó osztályának szabad-
kézirajzi alapvető feladatait.

Mint ujítást, említsük föl, hogy szerző a rajzból az isk. év végén
vizsgálat, azaz inkább rajzverseny tartását tartja jónak

Ugy mint a rajzolásra, közli a JÓ irashoz szükség es testtartás
szabályait is; noha ez nem tartozik a könyvbe, fölvette azert. mivel
sok esetben a rajz tanítóra bizzák a szépirás tanítasát is.

A kőnyv szárnos képpel van ellátva, melyek azonban nem mindig
kifogástalanok Egy részét a kiadó nyomda rontotta el, mint pl. a 2. 3.,
II oszt. F, 29. ábrákat, azonban a minták kiválasztása sem volt min-
díg szerencsés, pl. 5 a) és b) ábrák. Mivel azonban a közölt rajzok nem
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akarnak minták gyanánt szolgálni, az említett kifogás csak akkor mond-
ható bajnak, ha szerző határozottan a mintára, mint ilyenre utal. Ilyen
a 138. oldal mellett közölt mintalap, melynek szinezése nem mondható
sikerültnek, a minek azonban alighanem ismét a nyomdász takarékos-
sága "az oka.

Ezek a hibák azonban eltörpűlnek a jó tulajdonságok mellett,
ezért a könyvet elemi és felsőbb népiskolai. polgári és középiskolai, tanító-
és tanÍtónőképzői, valamint ipariskolai tanítók és tanárok használatára,
tanító- és tanárjelöltek tanulmányozására legmelegebben ajánlhatjuk.QPONMLKJIHGFEDCBA

H .K cbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A d a d o g á s g y ó g y í t á s a . Orvosok, paedagogusok és műveltebb
olvasóközöuség számára irtazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBARoboz :József siketnema-iskolai igazgató,
e. i. a dadagók budapesti gyógytanfolyamának vezetője. Budapest.
Sin ger é s Wol fn er könyvkereskedése 1894.

Nem az első eset, hogy nálunk is foglalkoznak a beszédhibákban
szenvedők eszépséghiányának megszüntetésével. Voltak és vannak egyes
tanfél fiak, a kik a külföldi kisérletek nyomán szintén kisérleteket tettek
több-kevesebb ideig, 'több kevesebb sikerrel.

Néha idegenből is (Bécsből különösen) rándult le Budapestre egy-
két pénzvágyó s itt hirdetett kurzusokat, de nagyhangú' reklámjaih c.z
"nem talált hálás talajra. A kőzéposztály kevés hitelt adott az igéretek-
nek, különosen mikor ezeket előzetesen is drágan kellett megfizetni, a
vagyonosabb a külföldi hirnevesebb intézeteket kereste fel, vagy elis-
mert szaktekintélyeket hivott meg.

E kétségtelenül figyelmet érdemlő fogyatkozást nem méltányolták
még eléggé nálunk. Bar arqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIIy a i J. irt egy munkát a dadogás, hebegés

"stb ről, az előttem fekvő' munka a második e téren. "
A külfölcii kifejtett irodalom mellett csekélyebb jelentőségű mind

a kettő, annyival inkább, mert egyik sem tarthat igényt ere det i ség r e.
Roboz munkája 5 fejezetre oszlik. Az 1. a beszédhibákkal s központi
idegrendszerrel, a I I . a dadogással s ennek okaival, a Ill. a dadogás
aetiologiája, elterjedése. diagnosisa s prog nosisával. a IV. a régibb és újabb
gyógyításimódokkal, az V. a szerző által követett modszerrei foglalkozik.
Függelékül anémet, franczia s angol irodalom 40 termékét sorolja fel.

Az utolsó fejezetben említi szerző, hogy módszerenek megállapí-
tásánál figyelembe vette Coén.: Denhart és Guszmann elveit. Ezt a
kijelentéset az egész munkára nézve el kell fogadnunk. annyival inkább,
mert Roboz - bár az előszóban e három szerző műveinek aiapos
áttanulmányozásaról nem szól - annyira beleélte magát azok gondolat-
menetébe, eszmekörébe, tanulmányaiba és ismeretei be, hogy az, a kinek
alkalma volt e három szerző műveit is tanulmányozni, zavarba jön, nem
tudván hirtelen megkülömböztetni, hogy Roboz munkájanak lapozgatá-
sanál mikor olvassa Coén,' mikor Denhart.? mikor Guszmann'' nézeteit;
tapasztalatait, sokszor szavait.

1) Pathologie und Therapie der Sprachanomalien "etc. Dr. Rafael Coen, 1886
2) Das Stottern, Eine Psychcse. Rudolf Denhart. 1890.
3) Vorlesungen über die Störungen der Spraehe éte. Dr Hermann Guszmann. 1893.



Mindenesetre kivánatos lett volna, legalább az olvasó közönség
kellő tájékozása végett. hogy szerző e három műről, mint általa. hasz-
nált főforrásokról már az' előszóban megemlékezett volna.

Az ügyesen összeállított és csoportosított első négy fejezet mel-
lett a legtöbb önállósággal megirt utolsóra kivánok kiterjeszkedni, az
V-ikre, melyben szerző saját módszeréról számol be.

Mindenekelőtt két tévedését kell helyreig azftanorn. Azt állítja
ugyanis, hogy a már említett három szerző ú j é s ere det i módszerek
feltalálóiként kívánt szerepelni s hogy Denhart a p s y c hrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi k u s
kez elé s nek tulajdonít 1 eg nag y o b b fontosságot. Az elsőt illetőleg,
nem mintha e szerzőket védeni akarnám, annyit vagyok köteles kous-
tatálni, hogy seholsem állitják ők, hogy módszerük ú j, és ez nincs is
szándékukban, mert könyveikben a régibb időkben működőknek az
övékkel többé-kevésbbe megegyező eljárasát i-; ecsetelik, csak annyit
mondanak, hogy az ő eljárásuk a 1e g hel yes e b b. S ez csak önálló-
ság-ukat mutatja s dicséretük re szolgál. Denhart pedig így nyilatkozik:
(268. 1.) Diese mehr auserliche Seite der Behandlung findet ihre not h-
wen dig e, fast wichtigere Erg a n z ung in einer zweckentsprechen-
den psychischen Einwirkung etc .. , tehát a p.sychologiaí befolyás sz ü k-
s é ge s k i e g ész í t ő j e a légző s beszédszervek gyakorlasának.

A Roboz előtt mintaképül álló 3 német szerzó mindegyike követ-
kezetes maradt felállítÓtt tételéhez, ezeknek egyesíteni törekvése azon-
ban ellenmondásra vezetett. R. ugyanis kétféle okból eredő dadogást
különbőztet meg, t.í. psychikai természetű s a légző- s beszédszervi
működés szabálytalanságából eredőt; a leszoktatásuál azonban nem tesz
kulönbség et a kettő kozött s egyenlő eljárást követ. De ha a baj oka
psychikaí természetű, akkor a megszüntetés eszköze is csak ilyen lehet,
ha pedig csupán a légző és beszédszervek hiányos működéséből sz ár-

.m azik, akkor psychikus kezelésnek szüksége nem forog fenn.
Különleges psychikus kezelést Denhart, a ki minden dadogást

psychosisnak tekint, nem nyujt; R is csak arra terjeszkedik ki, hogy
kinek van reá szüksége, kinél vész kárba s végül a kezelés czélját
mondja meg. Miben nyilvánuljon a kezelés, azt csak sejteti s azzal a
könnyebb megjegyzéssel végez «nem lehet ezt illetőleg natározott u ta-
sírásokat adnis ; de leülönösen ajanlja, hogy ctürelemmel hallgatván
meg a dadogót, hat áro z ott, biztos hangon biztosítsuk őt arról,
hogy baja gyógyítható». Elismerern, hogya psychikus gyógymódot leirni
nehéz és sokkal könnyebb azt' elvül kitüzni s azt mondani, hogy ez a
tanár leleményességétől és lélektani ismereteitől függ, de hát mit csináljon
«a műveltebb olvasóközönség», mely talán se leleményes, se lélekbúvár?

R munkájának kétségtelenül ez a leggyengébb része s bármikép
igyekezzünk is behatolni szerző eszmekörébe, az a mereven, talán el-
hamarkodva odaállitott tétel; a d a dog á s egy i k o kap sy chi k u s
ter m ész e t ű, megzavar, mert nem illeszkedik kellően a psychikus
kezelés végczéljához, hogy t. i. czavartsag, elfogódás és félelem sikeres
leküzdése abe s z é d sze r ve zet tud a tos has zn á'l a t a altal.»

Annál sikerűltebb a légzés és hanggyakorlatokat illető ré sz. Azt
hiszem, .hogy R. is a légző:' és beszédszervek hibás használatában keresi



és találja a dadogás tulajdonképeni okát s igen helyesen. ezek szab.i-
lyos működesét kívánja elérni. Hogy mindakét működést egymas-" ~
kapcsolatban végezteti, ez is csak helye selhető, bár a helyes légzes a
beszéd fMeltetele lévén. nem baj, ha előzetesen gyakoroltatik is, mint
Guszmann kívánj-. Coéntól eltérőleg (talán inkább 'Guszmannt kovetve)
a légzés időtartamát meghatározza, a Illi mindenesetre fontos, kár. hogy
Guszmannak a másik igen czelszerű eljárását is nem teljesen követi, na
már a karemelést, mely 'szintén megosztja' a figyelmet, elfogadta, hogyrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
t. i, a légzéssei kapcsolatosan a többi kargyakorlatokat is végeztetué;
a mik igaz, hogy a légzés eszközlésétől részben elvonják a dadogó figyel-
mét, de másreszt nagyban elősegítik a R. által is fontosnak állított
costalis légzést s segítik az együttmozgások pontos keresztülvitelét.
Guszmann is elismeri az összetett gyakorlatok azon hátrányát, hogy az
egyik kivit ele részben a másik rovasára történik, de éppen azt akarja
általuk elérni, hogy a dadogó többféle mozgast tudjon egyidőben el-
végezni, hogy 'a szabályos együttmozgások gyakorlásával segítse le-
küzdeni a szabálytalan együttmozgásokat. .

A hang- és beszédgyakorlatokat illetőleg R Guszmann állaspont-
ját foglalja el csekélyebb jelentőségű módosítással. Ilt pedig' éppén az
az elve, hogy a dadog6 figyelmét el ne vonja mellékkörülményekkel
a helyes beszédtől, kellett volna, hogy jobban érvényre emelkedjék.

Guszmann ugyanis nyujtott kezdő szótaggal beszéltet .. Alapjában
"éve sem jobb, sem rosszabb mcdszer, mint akár Colombat ütenyezé- e,
akár [Blume csornói, mert a dadogó figyelme is a kezdő eg'y magán-
hangzóra központosíttatván, elvonatik a beszédtől s egyuttal mesterséges
nyugalomra kényszer íttetik a beszédszervezet, R. szintén nyújtott kezdő-
szótagot használ, tehát palliativ uton akar eredményeket elérni .. Erre
azonban' szükség nincs. Ha a beszédszervek tudatos használatára képe-
sítjük a dadogót, ha izomműködését úgy szabályozzuk, hogy az csak
a beszélésnél szükséges mozgásokat végezze, akkor felesleges őt ujabb
rossz szekassal terhelni, - a miről ismét le kell szoktatni - inert a
természetes kiejtés sem fog nehézségekbe ütközni.

Az egész kezelési eljárás. az említett hiányok Iesz ámításával, nem
csak helyes, de egyedül czélravezető. Lesznek esetek, a mikor minden
fáradság kárba vesz, vagy a mikor a baj visszatér, - kár, hogy ez
Irányban nem nyújtott R. kellő tájékoztatást - de ezek okai nem a
rnódszer, hanem az Illető erélytelenségének ro Jására irandók. '

R. mindenesetre dicsérendő munkát végzett könyvének megírásá-
val. Hogy nem tudott önallóbbat előállítani, az onnan van, hogy e téren
még kevés saját tapasztalattal rendelkezik s kénytelen volt mások tapasz-
talataira támaszkodni. De az anyag sikeres megválasztásával sügyes
elrendezésével igy is lényegesen hozzájárul ahhoz, hogy a közönség, külö-
riosen a tanferfiak ennek az éppen nem ritka beszédfogyatékosságnak .
lényegével s természetével megismerkedjenek s talán buzdításul fog szol-
gálni a tanférfiaknak. hogy ezen nem igen sok különleges szakismeretet
kivánó oktatásmódot elsajátítva, az esetleg hozzájuk forduló dadogóknak
eme «szépség hiányát» megszüntessék E cz elból igen jószolgálatot
tesz a most ismertetett munka,'zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBASc herer István.



Beküldött művek jegyzéke.

A rózsák szigete. Ezen ifjúsági iratzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAJókai Mórnak az Arany
Ember czÍITlŰ munkajából van átalakítva a serdültebb ifjúság számára.
A szöveget Kiss Lajos rajzai illusztrálják. ,ArqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAművet aSi n ger é s

Wol f 11 er-féle könyvkiadóhivatal adta ki. Ara 1 frt 60 kr.
A rézbőrűek világából. Elbeszélések. Cooper es mások nyomán

irta Tábori Róbert. Budapest,· 1894. Sin ger és Wol f n er kiadása.
Ára 80 kr.

Napsugárkák. Elbeszélések az ifjúság számára. Idegenből szaba-
don atdolgozta Tábori Róbertné. Budapest. Sin ger és Wol f ner
kiadása. Ára 80 kr.

A legsötétebb Afrikából. Urirajzok és elbeszélések. A magyar
ifjúság számára irta Tábori Róbert. Ara 80 kr. Budapest. Sin ger és
Wol fn er kiadása.

A kisdednevelés lélektana A kisdedóvóképz-S-intézetek szá-
mára kiadott tanterv szerint a kisdedóvóképző-intézetek II. osztálya
számára irta Láng Mihály, az eperjesi állami kisdedóvóképző.inté~et
igazgatója Eperjes. R é v a' iSa m u könyvkereskedése. 1895. Ara
1 trt 50 kr.

Kisdednevelés és módszertan. Irta Peres Sándor. L rész. A
kisdedóvókepző-intézetek I. osztálya számára, Második kiadás, Budapest,
1895. Singer és Wolfner kiadása. .

Kisdedóvodai beszéd- és érielemgyakorlat (társalgás)
kézikönyve. A vallas- és közoktatási miniszter által kiadott utasítás
szerint kisdedóvodák és kisdedóvóképző-intézetek számára irta Molnár
Márzá. Eperjes. Ára 1 frt 50 kr , Megrendelhető szerzőnél Eperjesen.

A dadogás gyógyítása. Orvosok, paedagogusok és műveltebb
.olvasó közönség számára irta Roboz József, sik~tnéma-iskola i!{azgató,
e. i. a dadogók budapesti tanfolyamának vezetője. Budapest, Sin ger
és Wol f ner konyvkereskedése, Ara?

Máramaros vármegye tanügyénekmultja és jelene. A
máramarosi általános tanítóegyesület által pályadíjjal koszorúzott dol-
gozat. Irta Bö·kényz· Dániel. Külön lenyomat \a «Máramarosi Lapok»
1893., 1894. évfolyamaiból. Máramarossziget. 1894.

Az irva-olvasás tanmódszere, kritikai világításban. Irta
Elemy Sándor. Temesvár. Ára so kr. Az elárusítandó példányok tiszta
jövedelme a magyar tanítók házának alapjára fog küldetni.

A gyermek-, az ifjúsági és a népies irodalomról. Irta és a
Magyar Paedagogiai Társaság 1893. február 18-án tartott rendes fel-
olvasó. ülésen előadta BöngérjiJános, a Magyar Paedagogiai Társaság
rendes tagja. Ara 60 fillér. Lampel R. könyvkereskedése. Budapest.

Vezérkönyv a katholikus népiskola számára előirt Möcsy-Petrovacz-
Schultz-féle 1. es II. olvasó- és tankönyv módszeres kezeléséhez, kidolgo-
zott olvasmány tárgyalási és nyelvgyakorlási mintaleczkékkel Irta Schultz
Imre, képezdei rende'> tanár, a Szt-István- társulat tud. és irod. osztályá-
nak és a könyvvizsgálási bizottságának rendes tagja. Eger. Az érseki
Lyceum könyvnyomdája. 1894.
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T a n ító k ( ta n í t ó n ö k ) jo g a i é s k ö t e le s s é g e i . Elemi, felső nép-
-és polgáriskolai tanítók ésrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt anítónők, kisdedóvók, tanító- és tanítönö-

képző-intézeti növendékek, iskolaszékek, állami iskolai gondnokságok,
iskolafentartók, tan felügyelőségek, továbbá: községi elöljáróságok. szolga-
birósagok egyházi és varosi hatósagok, vármegyék és törvényhatósági
közigazgatási bizottságok számára, az érvényben levő törvények, szabály-
rendeletek , utasítások, rendeletek, elvi jelentőségű határozatok és dönt-
vények alapján osszeallítotra : dr.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBASz-:zbóMzhály, Kolozsvármegye segéd-
tanfelügyelője. Szerző tulajdona. Kapható szerzőnél (Kolozsvár, kir.
tanfelügyeJőség) 2 frr 20 kr ajczarért. Bolti ára 2 frt 60 kr. 1894.

E le tp á ly á k . Útmutató minden pályára, az arra előkészítő összes
tanintézetek. tanfolyamok es vizsgálatok ismertetésével, különös tekintettel a
katonai nevelő- és képzőintézetekre. az ipari, kereskedői. gazdasági. tiszt-
viselői és ált. a kevésbbé ismert pályákra az összes minősítő és szervező tör-
vények. sz ervezeti szabályok, rendeletek utasítások, miniszteri jelenté-
sek, iskolai értesítők, hirlapok, folyóiratok és szakmunkák alapján össze-
állította Ferenczy István, anagyszebeni allami főgimnázium tanára.
Második teljesen átdolgozott és bővitett kiadás. Pozsony-Budapest.

- Sta m p fel Kár oly kiadása. Ára 4 korona. .
A ll la g y a r nemzet t ö r t é n e t e . Irta Szalay József, átdolgozta

és sajto alá rendezte Baróti Lajos. A mű füzetenként jelenik meg és
közel 600-ra menő' illusztrácziót fog tartalmázni. Kiadja La m pe 1
R 6 b e,r t. Megjelenik minden hó elsején és 15-én. Eddig 2 füzet jelent
meg. Ara füzetenként 30 kr.

Efern] i s k o la i a t la s z . Elemi és felső népiskolák számára tervez-
ték Berecz Antal és Kogutotnce Manó. A vallás és közoktat ási miniszter
megbízásából kiadja H ö 1 zei és t á rsa magyar földrajzi intézete.
Budapest, 1894. Ára 60 kr Egyes térkép ara 10 kr, Magyarország J 5 kr.

I s t v á n B á c s i n a p tá r a 1895. évre. Alapítá Májer István, szer-
keszté Köhalmz'-Klz'mstán József, tanár. Budapest. Franklin-társulat,GFEDCBA

X L . évfolyam.

A v id é k i á l la m i ta n í t ó k é p z ő k m in is z t e r i b iz t o s a .

1.

A m. kir. vallás- és közoktatásügyi mmiszter az 1894. évi 26.045.
sz. a. a következő rendeletet bocsátotta ki :

Tudomás és megfelelelő eljárás végett értesítern a tanfelügyelősé-
get, hogy Sebestyén Gyulát, a budapesti polgári tanítónő-képző intézet
igazgatói czímmel és jelleggel felruházott rendes tanárát a vidéki állami
tanító- és tanítónő-képző intézetek mmiszteri biztosává kineveztem.

A miniszteri biztos számára kiadott utasításból négy példányt oly
felhívással küldök meg a tanfelügyelőségnek, hogy a tankerületében
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létező allauri képző-intézeti igazgatóknak tudomásvétel és alkalmazkodás
vég ett megküldje.

A miniszteri biztosi intézményt a tanító- és tanítónó-képzés ügyé-
nek egyöntetű és czélirányos fejlesztése erdek ében szervezvén. elvárom
a tanfelügyelőségtől, hogy nevezett biztosornat hivatalos eljárásában
teljes- buzgalommal támogassa.

Budapest, 1894. november IS-én.

Ezen rendelethez a következ.ó utasítás kapcsoltatott a miniszteri
biz tos r észere.

A vidéki állami tanító- és tanítónő-képző intézetek állandó fel-
ügyelete, - különösen az oktatásügy ellenőrzése és irányítása czéljából
az illetékes kir, tanfelügyelők hatáskörének és kőzvetlen felügyeleti
jogának érintetlen hagyása mellett: egy rniniszteri biztos bizatik meg.
a ki teendőiben a következő utasítások szerint köteies eljárni:

1. A miniszteri biztos közveti en összeköttetésben állvan a vallás-
és közoktatásügyi miniszteriummal, a miniszteri rendeleteket és utasítá-,

sokat közvetlenül innen nyeri; viszont a miniszteri biztos a megbizatása
körében felmerülő jelentéseit mindenkor közvetlenül a miniszternez intézi.

2. Az ügy menet rendszeressége czéljából a miniszteri biztos igtató-
kiadó- és posta-kőnyvet vezet. .

3. A miniszteri biztos állandó bszte és kötelessége:QPONMLKJIHGFEDCBA
a ) a minisztertől hozzá érkezett ügyekről véleményes jelentést tesz;
b ) esetről-esetre teljesíti a minisztertől megszabott kiküldetéseker ,

s a helyszinén- szerz ett tapasztalatairól, teljesített megbizatásáról jelen-
tést tész. .

4. A miniszteri biztos elsőrendű kötelessége lévén a tanító- és
tal ítónő-képző intézetek oktatás és nevelésügyét ellenőrízni, szükséges,
hogy nemcsak az egyes intézetek jelentéseit ismerje, hanem a hely-
szinén közvetlen és személyes tapasztalatokat szerezzen.

. Ez okból:
. a j az -intézetek igazgatói által szerkesztett évi jelentések az országos

kőzoktatási tanács tárgyalási jelentésével együtt, tanulmányozás és véle-
ményezés végett a miniszteri biztosnak is kiadatnak.

b ) Fejhatalmaztatik a miniszteri biztos arra. hogy az egyes intézete k
igazgatóItói az óraterveket, tanmenetet, s a netalán megtartott mód-
szeres tanácskozmányok jegyzőkönyveit másolatban bekívánja. - Továbbá
felhatalmaztatik arra is, hogy a hol és mikor szükség ét látja, tájékoz-
tató felviJagosítasokat kérhessen a kir. tanfeJügyelőktől, avagy közvet-
leuul az igazgatóktól _zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

ej Kötelessege a miniszteri biztosnak az allami tanító és tanítónó-
képző intézeteket két éven át egyszer meglátogatui.

Tekintettel array hogy ez Idő szerint 16 tanító- és 4 tanitónő-
képző intézet van az ország területén, látogatási tervezetét 'akként osz sza
be, hogy évente 8 tanító- és 2 tanÍtónő-kepző intézetet tüzetesen meg-
vizsgálhasson.
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Ezen l.:át~g;atásról szerkesztett tervezetet. a látogatásra fordítandó
idő megjelölésével legalább egy hónappal előbb jóváhagyás végett a
miwis7..ternek bejelenti.

íLátogatasi szándékát bizalmasan köeli az illetékes kir. tanfelügye -
lőve Isa lehetőségig arra fog törekedni, hogy az intézet látogatását a

k ir 1:.anfelügyelőrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt arsaság aban teljes ítsc.
5. A miniszteri biztos iskolalátogatása alkalmával a következőkre

terjeszti ki figyelmét:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
. ,a) az oktatás allaporat illetőleg figyelje meg minden egyes osz-

táh :~an az egyes tantárgyak tanításában elért eredményt.
. Ezen czél'ból figyelemmel kisérendő a tanmenet, a tanítási módszer

és rt tanulok feleletei. Alkalmazkodik-e a tanár a megszabott tantervhez ?
.Ke uő ossz haog bau van-e a tanítás az iskola czéljával ? Megvizsgalandók
a t il'nulók do lg-oza tai s meggyőződést szeréz arról, hogy mi módon ke-
~dt.etnek a dolgozatok? Figyelemmel kiséri a gyakorlóiskolát s abban
a képzőintezeti növendékek foglalkozását; különösen terjeszsze ki
figyelmét ugyaképzőintézetekben, valamint a gyaxorlöiskolékbau a
magyar nyelvnek a tanterv szerint való médszeres oktatására.QPONMLKJIHGFEDCBA

b ) A ta uari szemelyzetet illetőleg vizsgálja meg, hogy az egyes
tanárok· képesítesi kőruk be eső tantárgyakat tauítanak-e ? S általában
vizsgálja meg. hogy helyes módon érvényesül-e a tanárok szakszerinti
fog ialkoztatasa?

c) A tanulók fegyelmi állapotát illetőleg győződjék meg a miniszt.
biztos arról. hogy kellő gond vari-e fordítva a fegyelemre úgy az
rutézet falain belül, mint a külső életben? melyek a leggyakoribb fegyelmi
esetek? minő eljarást követ a tanári kar a fegyelem-kezelésben?

á ) Megvizsgalandó az épület s arinak czélszerűsége, a házi és
gazdasági kert és annak kezelése,

Az épületre vonatkozólag- 'vizsgálja meg, hogy elegendő nagysá-
gúak-e a tantermek? vannak-e czélszerű szertárhelyiségek? Ott, a hol
a bennlakás van berendezve, vizsgálja meg az in teruatus helyiségeit be-
rendezés és hygieniai szempontból.

e) Az intézet berendezését és felszerelését illetőleg vizsgálja meg,
hogy minő allapotban vannak a tanszerek és taneszközök ? minő a ta-
nári és intézeti könyvtár? vannak-e abban az intézet czéljának meg-
felelő szakkönyvek?

f ) Az internatus és köztartással biró intézetekben figyelje meg a
tanulok étkezését s az étkek minőségét és mennyiségét.

A miniszteri biztos látogatásának befejezése után a tanári testü-
lettel tanácskozmanyt tart, melyen előadja tapasztalatait, meghallgatja
a tanári kar nézeteit s oktatás és nevelésiigy irányítására és fejlesztésére
vonatkozó útbaigazításait eszközli. Ha a kir. tanfelügyelővel együttesen
végezte a látogatást s ha a tanfelügyelő is részt vesz a tanácskozmány-
ban, ez esetben a kir. tanfelügyelő és miniszt. biztos együttesen vezetik
a r anác skozmányt és közösen állapítják meg az adandó útmutatásoka t.

E tanácskozmányról vezetett jegyzőkönyv hiteles másolata a
miniszteri biztosnak kiadandó. amely jegyzőkönyv anyagul fog szogálni
a miniszterhez intézett jelentéséhez. A miniszteri biztos intézkedési jog

Magyar TaniMképzö.GFEDCBA 47
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nélkül gyakorolja a felügyeletet s el. irányban saját hatáskörében csi k

.az esetbenrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAj 'rhat el, h a erre a minisz tertől esetleg külon meg oizatast

oyerend.
6. A miniszreri biztos a z ország czímerével ellátott s .a vidéki

.áll. tanító és tallÍtónő.kép'-ő Intézetek biztosa- feliratú pecsétet ha szna l.,
hat; a kir. t anelügyelőkhöz eskép7.ő-intézeti igaz~atókh()z intézete

-hrvatalos levelezései »hivatalból , tanügyben portomentes« felirattal el-
Iátva , díjmentesek.GFEDCBA

V E G Y E S E K .

Személyi hírek. Kinevezések : a vallás- és közoktatási mmiszterzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBASebestyen
Gyuldt, a budapesti áll. polgári tanítönöképző-intézet igazgatói czímmel és felleg-
gel felruházott rendes tan árát a vidéki állami tanító- és tanítónőképző-intézetek
miniszteri biztosava nevezte ki. Ezzel ténynye vált azon kinevezés, a melyet,
mint a tanítóképző-intézetek egységes felügyelete felé haladó fontos lépést, a
közlönyünk jelen évi VII. füzetének. 469-470. lapjain előre jeleztunk. A vallas-
és közoktatási miniszter Beér Ferencz csáktornyai és Hodossy Béla sárospataki
áll. tanítóképző-intézeti zenetanárokat jelenlegi alkalmazásukban és illetményeik-
kel a X. fizetési osztályban megállapított sorozatuknak érintetlen hagyása mellett
tanítóképző segedtanarokka nevezte ki; továbbá kinevezte Bocskay Kristij bajai
állami tanítóképző gyakorloiskolai tanítót jelenlegi alkalmazásában való meg-
hagyás mellett a X. fizetési osztály utolsó fokozatában tanítóképző segédtanárrá
végleges minöségben ; Gadl Imre csáktornyai áll. tanítóképző rajztanárt a X.
fiz. oszt. utolsó fokozatában a 'székelykeresztúri áll. tanítóképző höz segedtanarra ;
EmberQPONMLKJIHGFEDCBAK a r o ly okleveles polgáriskolai tanítot a IX. fiz. osztály második fokozatában
a kath, tanulmányi alap terhére a budapesti kir kath. tanítónőképzőhöz rendes
tanárrá ; Dékdny Mi'hdly nagybecskereki állami polgáriskolai segédtanítöt a X.
fiz. osztály utolsó fokozatában a csáktornyai állami tanítóképzőhöz egyelőre
ideig!. minőségű benlakó segédtanarra ; dr. Krauss Sdmuel képesített rabbit a
VIlI. fiz. osztály utolsó fokozatában az orsz. izr. tanítóképző höz rendes tanarra ;
Bokross Róza okleveles tanítónőt a XI. fiz. osztálv utolsó fokozatában a szabadkai
állami tanítónőképzőhözbenlakó segédtanítönövé egyelőre ideig!. minöségben ;
Péter Ferenczet a székelykeresztúri állami tanítóképzőhöz a XI. fiz. osztály utolsó
fokozatában fa-faragaszati ipartanítóvá végleges minőségben; Dóinó'tór Géza
okl, polgáriskolai tanítót a hódmezővásárhelyi állami kisdedövönóképzö-intézet-
hez a VIlI. fiz. osztályba egyelőre ideigl. minöségben igazgatóvá ; Pctrdsouics
Mdria komáromi áll. polg. leányisk. tanítónőt a hódmezővásárhelyi kisdedövö-
képző-intézethez a X, fiz. osztályba egyelőre id, minöségben rendes tanítónővé ;
Palmay Lenke áll. polg. leányisk. segédtanítönöt a sepsiszt-györgyi államilag
segélyzett kisdedövöképzö-intézethez a X. fiz. osztályba egyelőre ideigi. minöség-
ben rendes tanítonövé. ,.- Ai helyzések : a vallás és közoktatásügyi miniszter
áthelyezte Dúzs Jl1ária sepsi-szt-györgyi államilag segélyzett kisdedövönöképzö-
intézeti -rendes tanítónőt egyelőre ideigl. minöségben ben lakó rendes tanítói
állásra az eperjesi áll. kisdedóvónöképzö-intézethez ; Düzs Ilona eperjesi áll.
kisdedóvóképző rendes tanítónőt po 19. isk, véleges rendes tanító női minöségben
a X, fiz. osztályba a hódmezővásárhelyi áll, polg. leányiskolához ; Wagner Jdnos
csáktornyai sn. tanitöképzö segédtanárt saját kérelmére hasonló minőségben a
kiskunfélegyhazi áll. tanítóképzőhöz ; Senyey 'József dévai áll. tanítóképző zene-
tanárt a félegyházi és Kuttllydnszky 'Jellő zniövaraljai áll. tanítóképző segedtanart
a dévai állami tamtöképzöhöz saját kérelmükre hasonló minőségben - Meg-



erősítések : a vallas- és közoktatási miniszterzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAPatilky Irmdt, a győri áll. tanítönö-

képző-intézet igazgatóját és '.Jrsa Béla maramarosseigeti áll. tanítóképző zene-
tanárt jelenlegi állásaikban végleg megerősítette.

E tömeges személyváltozások között van nehány elvi jelentőségű; mert
nem tehetjük fel, hogy két zenetanárnak minden anyagi előlépés nélkül seged-
fanarra kineveztetése, egy gyakorlóiskolai tanítónak a X. fizetési osztályba és
segédtallárrá előléptetése s egy ujonnan kinevezett kir. kath. tanítóképző-intézeti
tanárnak rendes tanári fizetéssel való ellátása csak véletlenség vagykülönös kegy
s nem egy programmnak öntudatos követése volna; legalább nem találunk ele-
gendő okot erre a feltevésre. Bármiként van a dolog,. a most eszközölt kineve-
zések által alkotott praecedensekre hivatkozva kérjük azt, a mit egvesületünk
az ügy érdekében számtalanszor kivánt, hogya X. és XI. osztályban lévő összes
alkalmazottak segéd- illetve rendes tanárokká neveztessenek ki. A zenetanárok-
nál ez minden nehézség nélkül megy, mert nagyobb részöknek már ma is, kisebb
részöknek pedig az uj tanterv életbeléptetés ek or meglesz a rendes tanári heti
óraszáma ; a rajztanárok legnagyobb részénél is kivihető ez tantárgyak csopor-
tosítása által; a gyakorlóiskolai tanítóknak pedig feltétlenül meg kell adni a ren-
des tanári fizetést; az sem késhetik már, hogya kir. kath. tanítóképző-intézetek-
nek a tanulmányi alapból tanárai ép oly ellátásban részesüljenek, mint az állami
rendes tanárok. Az említett kinevezések alkalmasak bennünk azon hiedelmet táp-
lálni, hogy a tanítóképző-intézeti tanári testületeknek az egyenlősíte'salapján való
ujjászervezésének immár nincs elvi akadálya; ezért üdvözöljük e kinevezésekért
a miniszter urat. E tények némileg megerősíteni látszanak a képviselői, tanügyi
és kormánykörökben elterjedt ama hirt, hogyakultuszminiszter ur melegen fel-
karolni szándékszik a tanítóképzés ügyét. Mély érdeklődéssei tekintünk a köz-
oktatási költségvetés tárgyalása elé. .

Képzőintézeti hfrek. A modori áll. tanítóképző·intézetben a felvételek f.
é. szeprember hó 3-án tartattak. Az / első osztályba való felvételért a folya-
modók száma a felvehetők számát jóval túlhaladta, ugy, hogy csak olyanok vé-
tettek fel, kik a polgár- vagy középiskola negyedik osztályát legalább jó ered-
ménynyel végezték. Az intézet növendékeinek száma száztizenegy ; kik közül
benlakó 95. Egy-egy jelölt havi köztarrasa nem egészen 8 frtba kerül. A jelöltek
nagy része egész, a többiek fél, illetőleg negyed állami segélyben részesülnek .•

A budapesti II. kerületi állami tanítónőképző-intézet deczember r ő-an
jubileumot tart. Ugyanis 1869_ deczember I5-én nyilt meg báró Eötvös József
minisztersége alatt, mint az ország első állami tanítónőképzője, tehát a jelen év
deczember havában éri meg fennállásának 25. évét. Ezen évforduló nak az intézerre
nézve annyival nagyobb jelentősége van, mert épülete a jelen év foiyamán tetemes en
kibővült s jórészt új, modern felszerelést kapott; szervezete is nevezetes átalakuláson
ment át, a mennyiben az Andrássy-úti tanítónőképzőből áttelepített nevelőnői tan-
folyammal kapcsoltak össze. A míg tehát az intézet egy negyedszázados mult ra
tekinthet vissza, ugyanakkor fejlődésének újahb kerszakaba lép. Ezek a körül-
mények arra indítottak az intézet előljáróit és tanári testületér. hogy az alapítás
emlékére ünnepet rendezzenek. Az ünnepet a f. é. deczember r ő-án, vasárnap
d. e.rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAII órakor az intézet disztermében tartják meg.

Az OrszágosNőképző Egyesület által fentartott elemi tanítónőképző-intézet, a
mint hirlik, nyilvanossagi jogot kap. Ezzel a fővárosi tanítönöképző-intézetek

száma a felekezetiekkel együtt négyre emelkedett. Az Országos Nöképzö Egyesü-
let tanítónőképzője egyike a jól telszerelt és gazdag fővárosi intézereknek. Palota-
szerű iskolaépületében az elemi tanítönöképzön kívül van négy osztályú osztott
elemi gyakorlöiskolaja, polgári leányiskolája s a csalani rendszer szerint kitű-
nően berendezett interna tusa.GFEDCBA
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, A bajai állámi tanítóképzőtzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBASebestyén Gyula tanítóképző- intézeti igazgató,
miniszteri biztos, november 22-24-én megvizsgálta ; főleg az oktatás és nevelés
menerét az intézet és internatusa felszerelését vette szemügyre. Baján a tanító-

növendékek létszáma jelenleg 85, kik között 62 benlako.

Az angol kisasszonyok tanítdnőképzőjében önkéJzőkör alakult, a mely tegnap
tartotta 'első ünnepi közgyűlését. Megjelent az ünnepélyen Komlósy Ferenc»
egyházmegyei főtanfelügyelő, Fis c her Ferencz pápai kamarás, igazgató,
A lmásy Mária tőnökné és Ellenbacher Mária tanulmányi felügyelőn kívü! több
főrangu pap. A kör Em ber Károly tanítóképző rendes tanár elnöklete alatt,
a ki a kör alapítója volt, működik. A fényesen sikerült műsor Hegedüs Lóra
megnyitó beszédével kezdődött. Részt vettek még Hessinger Ilonka, Kun, MIa·
doniczky, Rász Irén, Sosa Andrea, Skardelli Lujza, Mészaros Malvin, Ambrózy-
Margit, Erdősi Ilonka, Blanz Irénke k isasszonyok. Az énekkart Wavrinecz Mör
vezette. Komlósy Ferencz egyházmegyei fötanfelügyelö a körre meghozta a pápai
áldást.cbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A z a r a d i á l la m i ta n í t ó k é p z ő - in t é z e t . Aradnak két tanítóképző-intézere
van; egy állami és egy görög-keleti roman. Arad város intelligens társadalmát
.most izgatóan foglalkoztatja az a lehetőség, hogy MetianttJZak már némi hirhedt-
ségre szert tett intézete a jövőben egyedűl marad, versenytárs' nélkül. A közok-

tatasi rniniszter ugyanis a lyczeumból, hol a förealiskolaval és fögimnaziummal
a helyszűke miatt a tanítöképzó-intézet csak bajosan fér meg, a tanítóképző-
intézetet ki akarja telepiteni. Evégből internátussal ellátott külön épületei akar
az iskolának emelni, de ehhez Arad városától megfelelő telket és 30 ezer fo-
rintot kér. Ha a város a hozzájárulást megtagadná, a miniszteri leirat azzal fe-
nyegetődzik, hogya tanítóképző-intézetet Nagy-Becskerekre viszi, a hol 60 ezer
forintot kap. A város közgyűlése a jövő szerdán fog ez ügyben határozni, egy
kiküldött bizottság azonban már foglalkozott vele. Akár mennyire bénítja is az
aradiakat a kormány alkudozasa, mégsem idegenkednek a kormány támogatásá-
tól, hogya 22 esztendő óta egész Délmagyarország kulturajat nemzeti irányban
kitüriően szolgalö intézetet megtarthassák. A bizottság a vasuti állomás közelé-
ben javasolja a telket, miután a miniszter által kért beltelke nincs a városnak
egy tagban. Az intézet ta n á r i kar a azok meggyőzésére, kik .sokaljak a város-
tól kért anyagi támogatást, tegnap egy memorandumot dolgozott ki, melyben
kimutatja, hogy Aradnak, az erkölcsi érdekeken kívűl anyagi szempontból is meg
kell az intézetet tartania. A tanítóképző-intézet gyakorJóiskolája által eddig a
város egy tanító fizetését takarította meg, az, új tervezet szerint kettőt, a mi
évenkint majd kétezer forint. Az intézet ifjusága és tanári kara évenkint leg-
'kevesebb IS ezer frtot költ el Aradon, az a 120 ezer frt pedig, a mibe az Uj',
intézet kerül majd, aradi kereskedők és iparosok közt oszlik meg. Miután a
tanári kar emlékezteti a varosatyakat, hogy Aradnak fejlett tanügyében a tanító-
'képző-intézetnek nagy része van, hisz tanítói gárdájának fele az intézetból
került ki, reményét fejezi ki, hogy Arad a benne uralkodó erős nemzeti szelle-
met ezután is közvetiteni akarja a városában nevelkedő tanítók által, a nemzeti-
ségi vidéken. Reméljük, hogy a város és a közoktatási miniszter, kik nem ellen-
felek, hanem a közoktatásnak egyaránt barátai, ezt a szempontot különös en meg,-
szivlelik. A tanítóképző-intézetek nek nagy és erősen nemzeti szellemű kulturalis
czentrumokban kell lenniök, mert a városi élet szelleme épp oly fontos a fogé-
kony tanítójelöltekre, mint magáé az iskoláé. A tanítóképző-intézet kis tanári
karával egy várost sem segithet elő valami nagyon a magyarságában és műve-
lődésében, de a" oly művelt és magyar városból, a milyen Arad is, a tanító
képző-intézet szárnyra eresztett ifjai által mérhetlen hasznot tesz a magyar nem-
zeti kulturanak. (<<Hazánk» deczember 10.)

Habár nehéz ezen dologban véleményt mondani,' mert szükséges volna
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ennez a helyi viszonyoknak alapos ismerete, mindazáltal ugy hisszük,' hogy: a
művelt s kulturalis intézményekben gazdag Arad megfelelőbb helye a tanító-
képző-intézetnek, mint az iskolákban szegény, habár vagyonos éstörekvö Becs-
kerek. Azt azonban elismerjük, a kormánynak teljes joga követelni azt, hogy
Arad városa áldozzon már egyszer az ott székelő tanítóképző-intézetért. is.. a
melynek kulturális fontosságát csak most kezdi megbecsülni, .mikor a tőle való
megválás veszélye fenyegeti.

A budapestiGFEDCBA1 . ker. tanítóképző-intézet növendékeinek kirándulás a
A Paedagógium polgáriskolai tanítónövendékei arqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAf, é. október hó elején érdekes
és tanulságos kirandulast tettek Zágráb ba és Fiuméba két tanárnak, Her r m ann
Antalnak és 8 z tan k ó Bélának vezetése alatt. Zágrábban Ma tic z a Károly
a tanítóképző-intézet igazgatója, fogadta és kalauzolta a kiránduló kat kivalö
sz íves vendégszeretettel. Megtekintették a horvát nemzeti múzeumot, a Stro ss-
mayer-féle képtárt, az érseki templomot, könyvtárt, a nemes ifjak konviktusát,
a: tanítóképző-intézetet, ipariskolát, nehány népiskolat, bejárták a várat, kirán-
dultak a «Maximirs-ba, a zágrábiak kedvelt ligetébe ; - s minde helyeken
Maticza Károly kalauzolta a kirandulökat fáradhatatlanul s kifogyhatatlan szives-
séggel ; sőt kétszer, délben és este, meg is vendégelte őket. Az étkezéseken részt
vettek Kr s n ya v i, a horvát közoktatási osztályfőnők, Gre sk o v ic s János,
a' tanítóképzők felügyelője s több tanítóképző-tanár. A vendégfogadók és ven-
dégek felköszöntőkben fejezték egymás iránt érzett baratsagos és testvéries in-:
dulatokat A kirándulók Zágrábból Fiuméba utaztak, a hol öket az állami polgári
fiúiskola igazgatója, Don á t h Imre fogadta és szállásolta el őket az iskola helyi-
ségeiben. A polgáriskola tanári testülete vendégeinek tekintette 8 kirándulókat s
minden ut jok ban kalauzolta őket. Megnézték a dohánygyárat, a vasarcsarnokot,
a Fiumara kikötöt, a vizvezetéki telepet, a keményitögyarat, az iskolákat; egy
napot töltöttek Czirkveniczöban, az uj magyar tengeri fürdőben; áthajóztak
Abbaziába, a honnan pedig Ika és Volosca felé tettek kirándulásokat, felmentek
a híres Tersattora is. Az öt napig tartó utazásból felejthetetlen emlékekkel s
tapasztalatokban gazdagon tértek vissza a kirandulökj - Az ilyen tanulmányi
kirándulásoknak megbecsülhetetlen haszna olyan kétségenkívűl álló, hogy azt
fejtegetnünk felesleges, csupán ajánljuk tanári testületeinknek, hogya jö példák
után indulva, ilyen kirándulásokkal minél gyakrabban szélesítsek a tanítóképző'
ifjak Iátkörét. Egyúttal felemlítjük, nem volna-e illő és hasznos zágrábi kartár-
sainknak ujabb időben gyakran nyilvánult lekötelező vendégszeretetét némileg
viszonoznunk. Bizonyára szolgálatot tennénk a horvát-magyar testvériség ügyé-
nek is, ha a horvát tanítók tanítóit illő vendégszeretettel fogadhatnánk a magyar
fővárosban. '

Tanácskozrnány a tanítói nyugdíjak ügyében. Már évek óta hangzik
a panasz a tanítók részéről a beszámítható nyugdíjösszegeknek az 189 r , évi 43 t,

ez. szerint történt kiszabasa miatt, Halom számra érkeztek a kultuszminisztérium-
hoz a beadványok a kiszabott nyugdíjak ellen, a népnevelési szaklapoknak,
a Magyarországi Tanítók Országos Bizottsági üléseinek állandó témája, valóságos
tengeri kigyöja volt, s azt hiszszük lesz is még sokáig ez ügy. V égre az Országos.
Bizottság nagyobb szabású mozgalom indítására határozta el magát; az elnökség
útján felhívást intézett a hazai tanítösaghoz, hogy nyugdíjsérelmeiket hiteles
adatok ban adják elő s ez által tegyék lehetövé, hogy az Országos Bizottság
megdönthetetlen bizonyitékokban fejthesse ki a tényleges sérelmeket és az orvoslás
mödjat, Ez a fellépés azon helyes és tapintatos elhatározásra birta a vallás- és
közoktatásügyi minisztert, hogya panaszok nak és a «vélt» sérelmeknek véget
vetendö, november 22-re a nép- és polgáriskolai tanítóság küldötteiböl szaktanács-
kozmányt hívott össze a kultuszminisztériumba. E tanácskozmányban képviselve
voltak: a Magyarországi Tanítók Országos Bizottsága 5 kiküldöttel, a katholikus:
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tanítók országos bizottsága 3 taggal,.az 'ev, ref. tanítók orsz. egyesülete 2 taggal,
a felső nép- és polgáriskolai tanítók egyesülete 5 taggal, a polgáriskolai tanárok
orsz. egyesülete 4 taggal. A' tanácskozmányt maga a miniszter, báró Eötvös
Loránd, nyitotta meg egy beszéddel, a melyből a tanítók iránti jóindulat sugáro
zott ki. «Adják elő - monda - egész nyiltan sérelmeiket s egyúttal jelöljék ki az
utakat és módokat, a melylyekkel azok orvoslását lehetőnek gondolják. A köz-
oktatási minisztérium ügyvédje lesz a tanítók érdekeinek s mindenképen azon
lesz, hogya törvény 1 e het ő 1 e g ked v e z o b b mag y a ráz arqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt á val az ügy-
nek a tanítók javára m i n é l kedvezőbb f o r d ul a t o t adjon» A minisz-
ter úr eltávozván, a tanácskozás vezetésétzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAPulszky Agost, államtitkár vette áto

A tanácskozás folyamán először dr. K o v ács János tanítóképző-intézeti
tanár szólalt fel s beszédét az r 87 S-diki nyugdíjtörvény ma is érvényes 28.§-ának
b) pontja ellen intézte, a mely szerint a törzsfizetésbeli emelkedések nek
so%·a vonandö le befizetés czímén egyszersmindenkorra. A b) pont ezen terhes
intézkedését ugy kívánja értelmezni, hogy az csak az ötödéves pótlékokra alkal-
maztassék. P ul szk y államtitkár elismerte az sooío-os kirovás nagy terhét és
megígérte, gondolkozni fognak módokröl, a melyek szerint, a törvény kevésbé rideg
értelmezése által,QPONMLKJIHGFEDCBAe z e n teher könnyíthető volna. Dr. G ö ö z József az országos
nyugdíjintézetnek kettéválasztását kívánta elemi iskolai és polgáriskolai alapra
és azon óhaját fejezte ki, hogy a tanítók képviselve legyenek az alap intéző
bizottságában, Per j é ss Y Laszlö, polgáriskolaitanár, azt kívánta, hogy az
állami tanítokra ne alkalmaztassék sem az 1875., sem az 1891. nyugdíjtörvény,
hanem nyugdíjukat az állami tisztviselők számára alkotott nyugdíj törvény szerint
intézzék. P u lsz k y államtitkár nem tartja szükségesnek, hogy a nyugdJj intéző
bizottságába a tanítók is bevonassanak, mert a közigazgatási bíróságokról szölö
törvényjavaslat szerint a sérelmek ide, mint független bíróság elé fognak uta-
sítattatni.

A tanítók országos bizottsága részéről K u r c z Samu, majd Kis s Sándor
adták elö a k ívanalmakat, a melyek közül a legfőbbek a következők: a tanítói
fizetések ujólag becsültessenek fel; a felbecsülésekben a tanítói földek katasz-
teri jövedelmén kívül a tényleges jövedelem 10 évi átlaga is feltüntetendö ; a
kántortanítói fizetéseknek legalább 4/5 része tisztán tanítói fizetésnek vétessék ;
a hol a tanítói díj levél nem említ lakást, vagy Iakasbért, ott a lakbér czfrnén
levonás nem eszközölhető ; a hol nincs kitéve a lakbérösszeg, csak az, hogy a
Ia k bér a fizetés összegében benfoglaltatik. ott 10-15% vonható le lakbér czfrnén ; a
korosságuk rniatt a nyugdíj intézetbe 187s-ben be nem vett s azóta munk akép-
telenné vált tanítóknak kegydíj adandó; oly tanítötól, a ki az orsz.nyugdíjíntézet-
nek tagja, de időközben önhibajan kivül állás riélkül marad, a szünetelés miatt
a nyugdíj-jogosultsag ne vonassék meg; a véglegesttett igazgató pótlékait szarnit-
sák be a végellátási összegbe ; nyugdíj-jogosult, de utódok nélkül elhalt tanítók-
nak és tanítónőknek temetési jarulékot adjanak.

A katholikus tanítók orsz. bizottsága részéről Kom 1 ó s s y Ferencz szó-
lalt fel és feltünést keltett azon kijelentésével, hogy a k á n tor tan í t ó k j a v a-
d alm a els őso r b a II é s kiv á 1 ó kép e nak á n tor i t e end őke II á-
tás á ért a dat o t t meg, azért nem szabad a kántortanítói fizetést tanítói
javadalomnak tekinteni.

Ezen eloterjesztések meghallgatása után P u 1 s z k Y Ágost államtitkár
figyelemre méltö kijelentéseket tett, mint : a tanítói fizetések et szabályozó 1893.
évi 26, t. ez, életbeléptetese óta a miniszterium azt tapasztalja, hogy a tanítói
jövedelmek felbecsülésénél két ell e n t éte s é r d e k küzd egymással;
ugyanis, míg a gyenge javadalmazású tanítói allasoknal, a fizetésnek a törvény-
szabta minimumra való kiegészítését czélzó államsegély iránti folyamodványok
kimutatásaiban a tanítói javadalmak a lehető legcsekélyebb összegekben szere-
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pelnek, addig a nyugdíjigény megállapítása iránt fölterjesztett kérvényekhez
csatolt kimutatásokban ugyan a z o n tanítói állások javadalma a lehető leg-
magasabb összegekkel szerepel. Sajnos, hogy az ilyen ellentétes kimutatasok
sok esetben az illető tanítók hallgatólagos hozzájárulásával készültek. Ez állapot
véghetetlenü1 megnehezíti a miniszterium eljárását. - A tanítói díjlevelek
ujabb felvétele nagyon késleltetné a nyugdíj törvény végrehajtását. - Az állam-
titkár kijelentete a miniszterrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAúr .azon megallapodasat, hogy jövőre az új állások
szervezésénél és a megürült állások betöltésénel a k á n tor i é sat a n í tói
j öve del m eke I k ülö n í t vev éte s sen e k fel a díj lev é I b e, - A
földjövedelmeknek a kataszten tiszta jövedelem alapján való felbecsülése körül
szintén mutatkozik az e II e n t éte s é r d e k a csekély és nagyobb java-
dalmazasú tanítói állások között, A míg ugyanis az előbbieknél a kataszteri
becslés határozottan előnyös a minirnumnak államsegélylyel való kiegé-
szítése szempontjaböl, addig a nagyobb javadalmú tanítókra nézve hátranyos
a nyugdíj szempontjaból. Ilyen ellentétes körülmények között egy önt e t
eljárás gyanánt és határozott alapul csak akataszteri becslés kinal-
kozik. - Elengedhetetlen, hogy ott is, a hol a tanítónak nincs lakása vagy
lakáspénze ezen a czímen bizonyos %-ot levonjanak ; de a 250/0·ot maga az
államtitkár is magasnak találja. - Az államtitkárnak nincs kifogása az ellen,
hogy azon tanítók, akik korossaguk miatt a nyugdíj tol elestek, bizonyos kegydíj-
ben részesüljenek. - Végül kijelenti, jelenleg csak arról lehet szö, hogya sérel-
mek a törvény kerlatain belől orvosoltassanak. - Végül kijelentette az állam-
titkár. hogyan é p okt a tás i tör v ény rev i z i ó j á val kom olyan
fog I a l k o znak a minisztériumban. .

Ez a tanácskozmány bizonyára kedvező hatással lesz a tanítóság és a tan-
ügyi kormány közötti viszonyra, mivel a tanítóság meggyőződhetett a tanugyi kormány
joakarataröl, másrészt meg a kormány is tapasztalhatta, hogy a tanítóságnak a
nyugdíj kiszabása körüli panaszai, sérelmei között vannak jogosak és feltétlenül
orvosolandók. Fel is teszszük, hogy ezentúl a bajok enyhűlni s a panaszok
kevesbedni fognak. A panaszokat és bajokat azonban a most érvényes törvények kere-
tében nem lehet teljesen megszüntetni, mert az az érdek-ellentét, a melyet az állam-
titkár emlí tett, mindaddig meglesz, míg a nyugdíjtörvény és a tanítói fizetések et szabá-
lyozó törvény ellentétes intézkedése is megmarad. Az egyik törvény ugyanis a ta-
nítói és kantori fizetések et elv á las z t j a, a másik meg ö s sze k ö t i. Ezért
mar ebből a szempontból is sürgős teendő a népoktatási törvények általános
reviziejanak keresztülvitele.

A középiskolai igazgatók mozgalma. Az állami és kiralyi kath. közép-
iskolai igazgatók október 27-.én Budapesten gyűlést tartottak, a melyen elhatároz-
ták, hogya tanárok és igazgatók anyagi helyzetének javít.isa érdekében
memorandumot terjesztenek fel a vallas- és közoktatasi miniszterhez, Javaslataik
minket is közelről érdekelnek, azért közöljük azok foglalatát: a helyettes tanárok
esküt tegyenek s rendes tisztviselők nek tekintessenek, minden rendes tanár ro szolgá-
lati év után a VIlI. díj osztályba soroztassék, az összes rendes tanárok számának
20%-a a VII. díjosztályba jusson; a fővárosi tanárok s direktorok helyi pótlékot
kapjanak; az igazgatók három évi szolgálat után a VII. díj osztályba soroztassanak
200/0-a az igazgatóknak a VI. díj osztályba tétessék, adassék számukra vissza az azelőtt
élvezett igazgatói pótlék; a főigazgatók 200/0-a az V. díj osztályba tétessék s
valamennyien kapjanak évötödös kor pótlékot ép úgy, mint a tanárok s igazgatók.
A dolgot úgy komtemplaljak, hogy a kormánynak már az 1896. évi költségvetés-
ben mödja legyen ezen öhajtasok teljesítéséről gondoskodni. Az igazgatók a
maguk részére ezúttal csak a· régi igazgatói pótlékok kérését határoztak el s e
tárgyban legközelebb fogják kérvényüket beadni.
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xxxv. Kímutatás

a nov. lo-töl decz. 3-ig befolyt tagsligi díjakról.

1895. évre :
Budapesten,

Kertay Ede (4 frt).
Egri közs. isk. tanítótestület (2 frt 50 kr)
Balázsfalvi g. kath. tanítóképző. Balajttry Ilona,
Báthori József, Beniczky Lajos, Bodnár Gaspar, Dezső
Lajos,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAözv. Fábian Károlyné, Hodinka Agoston,
Irsa Béla, Jurassy Berta. Kibédy Lajos. Láng Mihály,
László Zsigmond, dr. Mersich János. Nagvváradi
tanítói kör, Nemes Lajos. Nérnethné Földes Izabella,
Nirnsee józsef, Oherolly János, Papp Mária, Petrovacz
József, Pókász Imre. Putsch Tóbiás. Radó Vilmos,
Regéczy József, Salamon József, Schuttz Imre. Sennyei
József Solymossy Lajos, Szántó Edéne. Sztára József,
dr. Szucsics Sándor, Srrornp Gyula. Svarba József.
Versényi Gábor, Virág István,Zigány Zoltan (4-4 fl t).
Csiszár Sándor (4 frt).

1894. decz. 3.

1~93. évre:
1894-re II. részlet:
1894. évre:

Komáromy Lajos,
egyesü'eri péuztárno k,

Meghívó.

A Tanítóképző-IntézeÚ Tanárok Országos Egyesületének választmánya

a t. é. deczember hó 27-én d. u. fél 6 órakor az Andrássy-úti tanítónőképző-

t'ntlzet helyiségébm ülést tart.

Az ülés tárgyai leszmk:QPONMLKJIHGFEDCBA

I . EgyesüleÚ folyó ügyek.

2. Tanácskozás a magyar nyelv ügyében a valasztmányhoz utasított

javaslatok végrehajtása tárgyában.

Budapest, 1894. decsemher 12. Az elnökség.

SZE R K EB Z T Ö 1 II ZEN ET E K.


