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TANÍTÓKÉPZO.

TAN iT Ó KÉP Z É S.

Az elemi és középfokú tanítóképzés egysége.

~dvÖZÖljük egyesületünk választmányát, hogya II. Országos és
Egyetemes Tanügyi' Kongresszuson általános tauítóképzési osztály léte-
sítését szükségesnek mondotta. Ez a határozat, ha keresztűlmegy, a
.tanítéképzésünkben uj korszaknak, az elemi és középfokú iskolák hasz-
nos átalakulásának kiinduló pontjáva válhatik.

A külörnböző fokú iskolák tanítóképzésének egyeztetése közokta-
tásunk sarkalatos szüksége. Hogy az elemi, polgári és középiskolák,
sőt a főiskolák oktatása között laza a kapcsolat, hézagos az átmenet;
hogy a külömböző iskolák tanítói között a kar társi érzés, a testületi
szellem egészen idegen; a magasabb rendű iskola tanítója az alsóbb
fokúét lenézi," kicsinyli; hogy az elemi, polgári, sőt a középfokú iskolák
tanítóinak társadalmi helyzete kedvezőtlen: mindezeknek a bajoknak
oka többé-kevésbbé a külömböző tanítóképző-intézetek egymástól való
elzárkozottságában keresendő.

Vagy helyes-e az, hogy a középiskola tanítója az elemi iskolától
teljesen el van zárva s ha még szeretn é, akarná, sem nyujtunk ne,ki
alkalmat az elemi iskola gyakorlati működésével, a melyből a közép-
iskola kiindűl, megismerkedni? Vajjon nem azért tölti-e be a polgári
iskola, a kedvezőtlen .viszonyok között is, jól nevelői s tanítói felada-
tát, mert tanítóik ' némi gyakorlatot szereztek az elemi iskolában is?
Helyes-e az, hogy az elemi tanítók a kisdednevelők munkája felől tel-
jesen tájékozatlanok s a népiskolába lépő hat éves kisdedekkel szem-
ben a felnőttebbekhez illő ridegebb bánásmódot fejtenek ki s oktatá-
suk közelebb áll a középiskolak értelmi gyakorlataihoz. mint a kisded- .
óvók foglalkoztató módszeréhez ? 'Helyes-e az, hogy sem a kisdednevelőnek,
sem az elemi vagy középiskolai tanítónak fogalma sincs a gyenge el-
méjűekkel, süketnémákkal. dadogókkal való bánásmódról s helytelen
eljárásuk kal . a szerencsétleneket veszedelembe taszítják? Jól vane az,
hogy a kisdedóvók elől az elemi tanítóképzőket s az elemi tanítók
elől a középiskolát zárjuk el, mikor a középiskola éppen az elemi is-
kolától, az elemi iskola pedig a kisdedóvótól kaphatná a legjobbzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAne-
velőketGFEDCBAr Vagy végre nem képtelenség-e az, hogy még a polgári iskolák, .
sőt a tanítóképző-intézetek számára is úgy állítunk fel felsőbb tanító,

Magyar Tanitóltépzö.
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képzőt, hogy tanítóinknak a magasabb tudományokhoz, az egyetem hez
való jutást lehetetlenné teszszük s ha mégis részesülni akarnak az egye-
temi tanulmanyokban, azt csak úgy érhetik el, hogy előbb a közép-
iskolát kell elvégezniök?

Számtalan viszássag származik abból, hogy egyik tanítóképző nem
becsüli meg, vagy épen semmibe sem veszi a másikban végzett tanul-
mányt s főleg, hogy a középiskolák tanítóit képző egyetem kínai fallal
zárkózik el a többi iskolák tanítóitóI. Az egyetemnek ez az elsánczo-
lása károsan hat ki egész közoktatásunkra, mert csak az egyetem léte-
síthet kapcsolatot alsó- közép és felső fokú tanítőképzésünkben. A
tanítóképzés egységesítésének középpontja, közös alapja csak az egye·
tem lehet. Az egyetem, mint a tudományosság legfőbb, legfejlet-
tebb intézete, adhatja meg minden irányban azt a tudományos ala-
pot; a melyből kifejlődhetik a külömböző iskolák, majdan még a
nép iskolák tanítóinak .szakképzettsége is. Egyetfen más intézményünk
sem rendelkezik a tudományos képzés eszközeinek oly sokféleségével
megközelítőleg sem, mint az egyetem. Ezért nem zárkózhatik el az
egyetem a legalább a közép- és felső fokú iskolák tanítóképzése egy-
ségesítésének megoldasa elől közoktatásunk egészséges, helyesírányú
fejlődésének károsítása nélkül, Az egyetem rideg konzervativizmusa
okozta részben a cPaedagogium», a polgáriskolai képző létrejöttét s ez ál-
tal gátat vetett a közép és felső fokú tanítóképzés egységes haladása
elé hosszú időre. Jó szerencse, hogy a Paedagogium az egység, elvét,
legalább a népoktatási intézetekre nézve, fentartotta. De éppen a Paeda-
gogium fejlődésén. -helyesebben mondva, fejlődésének megfeneklésén
szerzett tapasztalat álapján mondhatjuk szükségesnek, hogy vegye át
az egyetem a középfokú népoktatási intézetek, polgári és kereskedelmi
iskolák, az elemi tanítóképző-intézetek tanítóinak elméleti tudományos
kiképzése feladatát s fejlesztessék ki a «Paedagogiums ez intézetek
tanítóinak szemináriumává, valamint az e Eotvös-kollég iurn s 'a közép-
iskolai tanítók szemináriumává. Mind az eEötvös-kollégiurn s-nak, mind a
'cPaedagogium> nak a párisi «école normale superieure s-höz hasonló
szervezetű intézetekké átalakítása nem bolygatná meg a középfokú
tanítóképzés egységét; de biztosítana ez intézetek életerejét. hatalmas
fejlődését s a középfokú, sőt visszahatólag az alsóbb fokú tanítóképzés
fellendülését s a mi államunk viszonyainak leginkább megfelelő mű-
ködését," ,

, )IákjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA'a' 'mai viszonyok -között kívihetetlen is, sőt nem kívánatos,
hógy;'}iz '[elemi iskolák tanítói az egyetemről kerűljenek ki, a közép-
i'skólá~rés népoktatási intézetek tanítói képzése egységének. alapfelté-
tele, negyzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-az: -elen.tt"tanítók, egyelőre bizonyos feltételek me/lett, az' egye-
temre' oocsduassanak: s ott magokat akár a középiskolák, akár a nép-.
'öktatasi int-ézerek t.anítóivá kiképezhessék. Nemkülönben a kisdedóvóknak
is meg volna körinyitendő az elemi iskolai tanítói oklevél megszerzése,
hogy 'ez úton-Teljuthassanak a magasabb fokú iskolákba. -

Ily -mődon -v élüök« külömböző fokozatú iskolák, ha nem is egé-
szen egységes, de a mainál összefüggőbb természetű tanítóképzésének
keresztűlvitelét. Ez által, valamint egyéb most nem említett intézk~
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odések által ényhitenők közoktatásunk fóbaját. a külömböző fokú iskolák
oktatása közötti kapcsolát és átmenet hiányosságát, az általános tanítói
testületi szellem romlottságát. Elérnők azt, hogy főleg az alsóbb fokú'
iskolákban működő tanítók helyzete javulna, törekvésük, buzgalmuk foko-
zódnék, nyitva állván előttük az út, hogy szorgalmuk s érdemeik alapján
.az iskolai oktatás terén a legmagasabb fokot elérhessék.

Tegyük minél többen szóvá az itt kifejtett eszméket s hassunk
'Oda, hogy.a II. Országos és Egyetemes Tanügyi Kongresszuson a ta-
nítóképzés ügye a leghelyesebb elintézésben részesűljön. . .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAN L.YXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A .z e g y s é g e s tanítóképzésről.

A Nemzeti Iskola megemlékezvén <Az egységes tanítóképzés felé •
.czikkernről, azt így méltatja;kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA« ... s a felvett eszmét örömmel üdvözli,
egyúttal pedig óhajtja, hogy a felekezeti megfelelő képz9.k államsegélyt
k~pjanak, a

w

miér.t a: ~llam megfel~l? jogokat szerez~en. Etzt ,~~ állá~pontot
.mr a leheto legldeallsabbnak találjuk ; mi az egységes tjaOltöképzes alatt
.a teljest:negyenlő diplomat értjük. Azaz: tanuljon a Jelölt olyan ~ép-
zőben, a milyenben neki tetszik, de a képesítő vizsgát, akárhol tanult,
egy minden képzőtől teljesen független állami bizottság előtt'~s csak
magyar nyelven tehesse le. Ezt a kivánságot kell nekünk hangoztatni
és pedig azért, mert akárhány felekezeti képzőben a. felekezeti autonómia
leple alatt a leggyalázato!iabb nemzetiségi aspirácziókat termeliks .
.' En czikkemben, a mint a c:dme' is megmutatja: «Az egységes
tan.ítóképzés felé. nem foglalkozom az egységes tanítóképzéslényegével,
-csak felhívni iparkodom a' szakférfiak és érdeklődők figyelorét arra, hogy
az egységes tanítóképzést előkészítő javaslatok tétele mellett ne feled-
jék a felekezeti képzök helyzetét, mert ha a tanító képzés nivójár csak
az állami intézetekben fogjuk emelni, a szélsőséges ellentét annál kiri-
vóbb lesz. Oda kell tehát hatni. hogy az egységes képzés elve a fele-
kezeti képzőkben is érvényülhessen.

A tanítóképzést egységessé lehet tenni: a tanitóképzés teljes álla-
mosítása, vagy a felekezeti képzők állami segélyezése által.' Ezt. a néze-
tet vallom én, E nézet első része ideális, elismerem; sőt magam is
bizonyítgatom. A tanítóképzés államosítása kivihetetlen most először
azért, mert az eszme meg nem érett, másodszor azért, mert pénz nél-
kül semmit se lehet .megvalósitani. A második mód, vagyis a feleke-
zeti képzők állami segélyezése - mint a középiskoláknál -- tenn é
Iehetö vé az egységes tanítóképzést. .

Az egységes tanítóképzést általános vagy körvonalakban így kép-
zelem. Alkotunk egy egységes tantervet, amelynek hazánk összes taní-

tóképzőiben érvényesülnie' kell minden áron, Kivá natos volna, hogy e
terv lényege tanítóképz.ő tanárok és elemi iskolai t inítók közös rostája
alól kerüljön ki, Tad'itóképző-intézeti' tanár csak megfelelő s egységes
képzés alapján nyert képesítés sel bíró egyén lehet. Tanítóképző-intézeti
tanárnak tanítói oklevéllel is kell bírnia, legalább I-2 évi népiskolai
működést kimutatnia. A tanítóképzők szervezése egységes alapon álljon.

, 37*
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A tanítási nyelv csak magyar lehet. A tanárok egységes fizetési kulcs
alapján javadalmaztassanak és nyugdijaztassanak. Szóval meg kell álla-
pítani egy tanítóképző összes, minden e keretbe illő kellékeit; ha a fe-
Iekezet képes ilyet felállí tani, helyes; nem kerül az állam pénz ébe ; ha
nem képes reá, államsegélylyel kell pótolni a hiányt, megfelelő-
számú állami tanárok alkalmazása ellenében. A felügyelet első sorban
állami, de a felekezet ez irányú joga sem csorbitandó a felekezeti inté-
zetekben. Nyilvánossági joggal csak a törvény kellékeinek mindenben
megfelelő tanítóképző-intézet bírhat. Minden intézet nem csak képzési.
de képesítési joggal is bír. A képesítő vizsgálatok állami biztos jelen-
létében, illetve állami és felekezeti iker. elnökség mellett csak magyar
nyelven tartandok. A vizsgálat alap- és szakvizsgálatból áll. Stb. stb,

Hogy képesítő vizsgálatot csak országos állami bizottságelőtt lehes-
sen tenni, csak ez adhasson oklevelet, nem tartom a kellő és egyen lő
képesítéssel bíró tanítóképzői tanárok önérzetével megegyezhető mél-
tányos dolognak; másrészt ez a mód lényegében nem teszi egységessé-
a tanítóképzést, nem állja s nem állhatja útját a «felekezeti autonomia
leple alatt ápolt gyalázatos nemzetiségi aspirácaiőknak».

Ha minden tanítóképző tanár egyenlő képesítéssel birna, ha az
állarn kellő ellenőrzése mellett folynanak Je a vizsgálatok, nem látom
be. egy országos vizsgáló állami bizottság szükségét. Ha megadta az
állam a tanítóképző tanároknak a megfelelő képesítést; ha rájok bizza.kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
& növendékek nevelését négy éven át, miért ne bízha:tnék meg bennök
a szakvizsga megtartásánál is.

.Ha állami vizsgáló bizottságunk lesz, de a telekezeti képzők meg-
maradnak olyanoknak mint a minők ma, rút nemzetiségi aspirácziók
termelői, habár ezt a vádat nem lehet, nem szabad általánosságban 06a-
'vetni, mert a legtöbb felekezeti képző hazafi ass ágához még csak kétely
sem férhet, vagyis lehetnek akármilyenek, felvehetnek növendékeket
tetszés szerinti előtanulmányokkal, tanáraik minden máshoz jobban
értenek mint a tanításhoz, stb. a tanítóképzés egysége nem lesz meg-
valósítva tényleg, hanem csak névleg.
. Az államí bizottság a maga vizsgálataival nem fogja ellenőrizhetnil
a legnagyobb éberség s szigor alkalmazása mellett sem a jelöltek nem-
.zetiségiérztileteit, mert annak lelkét a legádázabb nemzetiségi gyűlöl-
ködés töltheti el, mégis adni fogja a .lelkes magyart, mivel tudja, hogy
csakis így juthat oklevélhez. A vizsgálat után marad, a mi volt, magyar-
gyűlölö. Ha a tanítóképző, melyben a jelölt nevekedett, nem hazafias
szellemű, az állami bizottság nem lesz képes a nemzetiségi aspirácziö-
kat megszüntetni soha.

A tanítóképzés egységét nem az egységes megvizsgálásban, harrem
a képzőintézeti négy éven át tartó 'nevelés-tanítás egységében, hazafias
szellemében vélem megvalósíthatónak. Az állam hagyja meg a tanító-
képzési jogot a felekezeteknél is kellő felügyelet mellett, sőt adja meg
még a segélyt is, ennek ellenében tanárokat nevez ki, kipróbált lánto-
'ríthatlan .hazafiakat, szakférfiakat ékei be a gyanusnak Játszó intézetek
tanári testületébe ; csirájában fojtja el s teszi lehetetlenné a nemzetiségi
aspiránsok termelését, az államellenes aknamunkakat. A hazafias érzü-
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iletet az intézetben kell nevelni, beojtani a növendékek be. 19y kelt fejlesz-
teni az ügyet tovább-tovább, míg végre magától, minden ' rázkódtatás
nélkül megérik a népoktatas államosításának eszméje.

Ez az én folfogásom általános körvonalakban az egységes tanító-
képzésról. A czélt állami segélylyel, kellő állami ellenőrzés életbelép-
tetésévei vélem megközelíthetőnek, mert a felekezetek anyagi tehetet-
1enségén megtörik minden jóakarat, mínden miniszteri rendelet, sőt a
törvény rendelkezései, is, azt látjuk nap-nap után. Ha a felekezeti kép·
"Zők megmaradnak mai állapotukban, hiába lesz országos állami vizsgáló-
bizottság, a tanítóképzés egysége csak a névben fog élni, de nem a
valóságban is.

A részletekre vonatkozólag - kivéve a képesírésre illő részt -
és a felekezetek felügyeleti jogkörét - a Nagy László -javaslatában

ioglalt nézeteket osztom. Különben pedig alkotmányos országban élvén,
.a többség bölcs határozatai előtt meghajlom.

Eperjes. .GFEDCBAS im k f Í E n d r e ,

Az allamí elemi iskolai tanttöképzö-íntézetek tan-
terve.'

- Az Országos Köwktatási Tanács javaslata.

1. Hit- és erkölcstan.

Az 1-- Ill. osztályban hetenkint 2, a IV. osztályban hetenkint r órába.n

Az állami tanítóképző-intézetekben a növendékeket, felekezetök
-szerint elkülönítve, vallástanítóik tanítják a hit- és erkölcstani tantár-
gyakra, az iIIető hitfelekezeti főhatóság által megállapított és a vallás-
-és közoktatasügyi miniszter úrnak bemutatott tanterv szerint ..

A IV. évfolyamban a hit- és erkölcstan népiskolai anyagának
módszeres feldolgozása tanítandó. Kívánatos, hogy a növendékek a
.gyakorlö iskolában a hit-oktatásnal is hoszpitáljanak, később pedig a
.hittanból próba tanításokat is tartsanak.

2. Neveléstani tárgyak.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

I, osztá ly. A testi élet ismertetése, egészségtani és neveléstani
-vonatkoz asokkal. Hetenkint 2 óra.

ll. osztá ly. A lelki élet ismertetése, tekintettel a nevelés felada-
laira. Hetenkint 2 óra.

1 Réssint a. vidékr611többek által kifejezett kivanalomnak, részint a váhsztm&ny de-
-csember 1·8-án hozott azon határözaráuak megfelelőleg. hogy a tllnít6képz5 tanárok eiye-
-sülete a tanterv részletes utasításainak kidolg )lá.~át előkészíti. a Tanács titkárságától nyert
beleegyezéssei közzéteszszük az állami elemi tanítö- és tanítóu(íképz5·intézete', számára ké-
csz(ílt tanterv-javasla tot úgy,kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAII mint azt a Tanács elfogadta. Kérjük tisztelt kartársa.inkat,
hogyatantervet tanulmányozván. az egy~. tárgyak tanítaséuak kereszttilvitelére nézve ta--
nulmányaik eredményét, illetve a tantervhez lüzendq mődszer ani utasítúoka.t a títkar-seee-
kesztó!éghez beküldeni ssíveskedjenek. Megjegyezzük, hogya választmány az érdemes munka-
Jatokatdíjuand6k.uak ,b,a.tárm;ta el. Szerkesztő.
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I l l . zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAosztá ly. Népiskolai nevelés- és oktatástan; hetenkint 3 óra,
Gyakorlati kiképzés hetenkint 2 óra.

IV. osztá ly. a ) Hetenkint 2 órában: A nevelés elméletének tör-
ténete. A magyar népoktatásügy szervezete. b ) Egy féléven át heti 1

órában: Isko1ai egész ségtan. e ) Gyakorlati kiképzés, hetenkint 8 óra;

Tananyag.

1. OSZ TÁL Y. Het e n kin t 2 óra. ,
A testi élet ismertetése, egészségtani és neveléstani vo.natkozásokkal ..

Bevezetés: Az emberi test és életműködései ismeretének fontossága ..
Az emberi szervezet életrnűködéseinek vázlatos ismertetése; az.

élet mivolta.
1. A bőr szerkezete és életmz'iködése. Képletei (haj, szőr, köröm). A

bőr ápolása, tisztántartása (fürdés).
2. A mozgás és helyvá ltozta tás.
A csontváz, mint a lágy részek védője s az izm ok megtapadására

szolgálő támasz. A gerinczoszlop, a bordák. a mellkas, A gerinczoszlop-o
alakja és hajlásai a gyermek-, kifejlett- és öregkorban. A gerinczoszlop
rendellenes alakulása, ennek okai és következményei. A görnyedő ülés
káros hatásai. A mellfűzők használatának káros következményei. A fej
vaza ; a koponya- és arczcsontok egymáshoz való viszonya. A végta-
gok váza; a végtagok erneltyűszerű működése, A csontok alakja és
összeköttetései. A porczogó. A csontok szöveti szerkezete, fejlódese és.
növekedése. A csontok különböz ő rugalmassága,. merevsége, törékeny-
sége és összeforradó képessége a különböző korok szerint.

A sima' és hárántcsíkú izomrost. Az akarattói függő izmok sr-er-
kezete és működése. Az emberi test kiválóbb izmai megfelelő műko-
désőkkel ; az inak. - A gyermekek, fejlettkorúak és öregek izornzata.
és . ennek mozgásai. Az izmok fejlesztésének. szép testtartás és testi
ügyességek gyakorlásának szüksége. A járás mechanikája; az ugrás, cb
futás, az úszas. A sima izmok szerepe. I be

3 A táplá lkozás és készüléke. Az emberi testet alkotó kémiai ele-
mek. A táplálkozás fizikai értelme. A tápláló anyagok. Eledelek és él-
vezeti szerek. A bél cső szerkez ete, Az eledeleknek az emésztésre való-
előkészítése. A fogak szerepe a táplálkozásban. A fogak romlása és
ápolása. Fogváltás. Az emésztés és fölszívódás. A chylus és Iimpha. A
bélfodormirigyek. A lép és a vérkészítés. ;- A rendes és czélszerű táp-
lálkozás szabályai.

4. A vér és a vérker i1zgés. A vér elemei és szerepök a 'szervezet-
ben. Artéria, véna és a .hajszál erek fogalma. Arteriosus és vénosus vér ..
A vérmegalvása. A szív alakja, nagysága, helyzete szerkezei:e, ésműködése ..
A főbb vérerek. A vérkeringés. - Az érverés egészséges és beteg áll a-
potban. gyermek. és felnőtt korban, férfiaknál és nőknél. A rendetlen
vérkeringés okai és következrnényei. Vérszegénység. vérvesztés, el vérzés,

5. A léltgzés. A lélegzés czélja. A tüdő alakja, nagysága,. hely-



555

zete, szerkezete és a véredényrendszerrel való összefüggése. A lélekzés
fizikai és kémiai folyamata. (A lélekzetvételek száma, mélysége, a be-
és kilehelt levegő mennyisége s az óránkinti levegőszükséglet, a kor,
nem, állapot, fejlettség, időszak és foglalkozás szerint.) A test melege.
- Láz. Meghűlés. A szabadban való. mozgás, játék, torna és munka
jótékony hatása a lélegzésre. $A szellőztetés és fűtés fontossága a lélek-
zésre nézve. A füstnek, pornak, emberi és állati kigőzölgéseknek s bom-
lási termékeknek kártékony hatása.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

6. A kzvá lasztás. A húgyanyag (ureum) kiválasztása. A vesék szer-
kezete és működése. - .'A rendes kiválasztást háborító körülmények.

, 7. Az érzés. Az idegsejt és idegrost. A külső hatások felfogása
és az akarat nyilvánulása: az érző és mozgató idegek; a reflex hatá-
sok. A középponti idegrendszer szerkezete és élettani működése. A ne-
vezetesebb agy- és gerinczidegek működésökkel ; a· sympathikus ideg-
rendszer és szerepe az életfolyamatokban. Az ébrenlét és álom; az álom-
képek. - Az idegrendszer ápolása: mozgás, nyugalom, szórakozás,
okos táplálkozás és fürdés. Az alvás tartama a különböző életkorok
szerint. Ütés, sérülés, kicsapongás, szeszes és narkotikus anyagok, szel-
lemi megerőltetés, lelki rázkódások, öröm és .fájdalom hatása az ideg-
rendszerre. . , .- e- ,.... \GFEDCBA

8 . Az érzékek. a) A tapz·ntás. Tapintó szemölcsök a bőrben. A
tapintás finomsága' (ujj hegye, nyelv). Nyornás-, tér- és hőérzet. ....., A
tapintóképesség fejlesztés a gyermekeknél és vakoknál.

b) Az ízlelés. A nyelv szerkezete. Az ízlelés folyamata. Különböző
anyag-ok íze, egyenes és reflex hatásaik. - A dohányzás, édességek
és szeszes italok hatása az ízlelő képességre. A beteg ember nyelve.

c) A -szaglás. Az orrüreg szerkezete; a szaglás folyamata. A szag-
lás finomsága. Különböző anyagok szaga, egyenes és reflex hatásaik.
A szaglóképesség különbözö egyéneknél. Az orr közlekedése a garat-
tal és a szemekkel. - Az orr tisztántartása, az orrpiszkálás. Nátha.

d) A lá tás. A szem elhelyezése és a védelmére szolgáló részek.
.A szem szerkezete; a látás ,folyamata. A látás rendes távolsága. A
szem alkalmazkodó képessége .. A közel- és messze látás. A szemüvegek
használata. A sírás: ..•.•- A szín, a fény és a világítás különböző nemei-
nek hatása a szemekre. Az olvasás, írás, varrás és hímzés közben szem
előtt tartandó szabályok. A sze-m óvása. A kancsalság. A szfntévesztés.

e) A ha llás. A nagyothallás és siketség. A fül alakja és szerke-
zete. A hallás folyamata. - A fül tisztántartása és védése. A nagyot-
hallókkal és siketekkel való beszéd. .

Az érzőkészülékek közös szerkezete és tulajdonságaik, egymáshoz
való viszonyaik és kölcsönös hatásuk.

9; A beszéd és sseruei. A beszéd keletkezése és fontossága. A
gégefő szerkezete ' s a hangok képződése és módosulásai a gégefőben.
A hangok képződése és módosulásai a száj- és garatürekbe,n. A nyelv,
a fogak, az ajkak és az orr szerepe a hangképzésben és beszédben. Az
egyéni hangok különfélesége a kor,' nem és a gége fejlettsége szerint.
A hangcsattanás a fiukuál. A rekedtség. A hangos és suttogo, -lassú
és gyors, - rendes -és éneklő, - egyhangu és hangsúlyos, - selypítő



és dadogó beszéd. Némaság, siketnémaság. Ének - A kis gyermekek
beszédje. A helyes beszélő- és éneklőképesség fejlesztése és gyakorlása.
A hangképző és beszélő szervek ápolása .' '.GFEDCBA

1 0 ,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAAz ember élete lefolyásának korszaka i az egyes korszakok jel-
lemző sajátságaival. vonatkozassal az egyes korsz akok feladataira.

II. OSZ TÁL Y. Het e n kin t 2 óra.kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
I

,A l.elki élet ismertetése, te.kintcttel a .nevelés feladataira.

1. A lelki élet ismeretének fontossága a nevelés szempont!ából. A
lelki tények megfigyelésének módjai, különös tekintettel a a· gyermek-
korra. - A nevelés feladatai: testi-lelki- épség fejlesztése ; erkölcsi
nevelés';' oktatás. '

2. A lelki élet alapjai : érzet, képzet. ösztön. mozgás. Az eszmé-
let és föltételei: figyelem. emlékezet (associatio], ész (apperceptio),

~. Az érzéki, élet. Érzékeink jellemzése. A külső szemlélet alaku-
lása; tájékozódás a térben; testünk és a külső tárgyak felismerése. A
pontos .szemlélet fejlesztésének szüksége és mődjai. A testi munkásság
és ügyesség lelki föltételei.

Az erkölcsi élet. Az érzelem; élvez et és fájdalom föltetelei. Érzel-
mek és indulatok osztályozása. A gyermekkor érzelmeinek jellemzése.
Az érzelmek művelése ; különösen a társas érzelmek fejlesztése. A
szépérzés (műízlés) mívelése, Az erkölcsi érzés: szeretet, tekintély, példa
hatása" Engedelmességhez és jó magaviselehez szoktatás. A vallásos
érzelem ápolása.

5. Az értelmi élet. Figyelem és ismétlés szerepe az ismeretszer-
zésben. Emlékezés módjai és emlékezetbe vésés föltételei. A képzelet
fontossága. A gyermeki képzelet ápolása és szabályozása. Játék, mese
és költészet hatása. A fogalomalkotás.Beszéd és gondolkodás közötti
viszony. A megértés föltételei; szők helyes használata, kérdezés és
D,lagy~rázás .helyes módjai .. A gondolkod as : irélés es következtetés.
Altalános tételek és törvények fölismerése.

6. Az öntudat és akarat. A cselekvés motivumainak fejlődése;
megfontolás és határozás. Vágyak kielégítése és fékezése. Érzelmek és
gondolatok ellenőrzése; a- jellem és lelkiismeret alakulása. A neveli>
fegyelmezés eszközei.

7. Az egyéni lelkiélet fejlődése. Az egyén és a közszellem közötti
viszony,

Ill. OSZT AL Y. Hetenkint 3 óra.

· 'Nt;piskollii'nevelés. és o~tatá.tan.

A népiskola ,feladata. A népiskola es a nevelés egyéb tényezői közt
levő kapcsolatt Csala4i .uevelés. Iskolai nevelés.

A) .A .népískola ,' sseruesete- A kózoktiUásügy seeruesete. Kisdedövő-
intézet. Népoktatasi intézerek Kösépiskolák-és egyetemek Szakiskolák :
- Különféle szervezetű népiskolák : fiu , leány-," vegyes,' osztott. osz.

. ..
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-tatlan, félnapos iskola, Osztály: és váltakozó rendszer. Osztály- és szak-
'tanítas Orarend. Evi vizsgálatok ..zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

B) A ntpiskola i nevelés. I. Az iskola i élet. Iskolai rendtartás Példa-
adás, és szektatás. Felügyelet. - Parancs és tilalom. Dicséret és fed-
dés. Jutalom és büntetés. - Iskolai ünnepségek és kirándulások, Enek.
Tornázás.

IL A tanítás. I. A tanítás anyaga (a tantárgyak). Az anyag el-
rendezése. A tantárgyak egymásra vonatkozása. A tanterv elvei. 2.GFEDCBAA

tanításbeli eljá rás (módszer): a) általános és részletes tanmenet; b) a
tanításnak fokozatai; e) a tanításnak alakjai: szernléltetés, közlés, leírás,
magyarázat, kifejtés; könyv nélkül való tanulás, ismétlés. és begyakor-
-lás. 3. Tanszerek, tankönyvek és helyes használatuk.

Ill. A néjJ iskola i egyes tá rgyak mddsseres tanitdsdna i: á lta lános elvet".
,1. Hit- és erkölcstan, 2. Beszéd- és értelem gyakorlatok. 3. Anyanyelvi'
oktatás: a) olvasás és írás, b ) nemzeti irodalom (olvasmányok; e) fogal-
-mazas ; d ) nyelvtan és helyesírás. 4. a magyar nyelv nem magyar tan-
nyelvű iskolában. 5. Hazai más nyelvek magyar tannyelvü iskolákban.
6, Történelem és alkotmány tan. 7. Földrajz. 8. Természetrajz. 9. Ter-
mészettan. IO. Egészségtan. II. Számtan. 12. Méréstan. 13. Éneklés.
,14 Rajzolás. 15, Testgyakorlás. 16. Gazdasági és kertészeti gyakorta-
.tok. ' 17. Kézimunka.

A beszéd- és értelerngyakorlatok és az írás olvasás népiskolai anya-
'gának médszeres feldolgozása,

IV. Az ismétlő iskola , A tanításnak anyaga. A tanítási eljárás.
V. Vakok, siketnémak, tompaelrnéjüek. erkölcsileg sülyedt gyer-

mekek nevelő-intézetei; árva- és szerétethaz ak, javitó intézetek.

IV. OSZ TÁL Y. Het e n kin tkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA2 óra,

a)YXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA n e v e lé s e lm é le t é n e k t ö r t é n e t e .

1. A gorog nevelés czéljai, különösen Athénben. A sophisták és
Sokrates. Plato és Aristoteles. ,

2. A római nevelés czélja. Nevelés és iskolaügy a császári korban.
Ouintilianus. Plutarchus. A stoikus ok (Seneca, Epiktetus). '
~ 3. A biblia erkölcstana: A keresztény nevelés, Az őskeresztény
tanítás. Egyházi atyák Augustinus: Cassiodorus.

4. A középkori nevelés. a ) Az ~gyházi nevelés és intézményei.
lJ ) A lovagi nevelés. e ) A polgári élet. városi iskolázás. d ) Az egye-
temek.

5. A renaissance és a humanista-nevelés. Az egyházreform és az
'iskola·szervezés a katholikus és protestáns egyházakban.

6. A XVII. század didaktikus mozgalmai. Cornenius .
7. Új művelődési áramlatok. Locke és hatása. Rousseau. A philan-

:trop-mozgalom. Pestalozzi. Frőbel. .... ., . _'," "
8. Az iskolaügy állami szervezésének fejlődé"se. .. ~

. 9. A neveléstudqmány alakulása a philosophia ,hatás,:!-::'."ala;tt::",>~l'::""~"~~':'"
e álóbb képviselői. ..
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A 4:-9. pontban foglaltak tárgyalásánál a pedagogiaoak nazánk--
ban való fejlődésére különös figyelem fordítandó.kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

b)YXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA m a g y a l ' n é p o k t a t á s ü c y s z e r v e z e t e .

I.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAKözokta tási törvényhozásunk. A főbb törvények (1868. 38., 1876~
28.,1879. 18., 1875. 32., 1891. 15. és 1893- 26. t.-ez.) elemzése.

2. Felügyelet es. zgazga tás. -Iskolafentartók, Iskolai, 'hatóságok. Tanító-
testület. Igazgatóság: Hivatalos irományok (felvételi,' mulasztási, nyilván-
tartási naplók, anyakönyvek, értesítő, bizonyítványok stb.). A népiskolai
közigazg atási. irodalom ismertetése. I

3. A népz'skolaz' tanítd. Tanítóképzés és képesítes. A tanító. had-
köte lezettsége. Fizetés és nyugdíj. Fegyelmi eljárás. Egyesületi élet. A
tanító a társadalomban.

c) I s k o la i egészségtan.

(Tanítandó a IV. év első vagy második felében hetenkint 1 őr abau.]

Bevezetés. A közegészségtan feladata. A köz egészség hatása éb

nemzetre, A születések és halálozás ok aránya. A közegészség tényezői :
a) táplálkozás;GFEDCBAb ) lakás;' c) foglalkozás; d ) betegségek; e) kórházak.
A gyermekek halandóságának okai. A gyermekmenedékek, kisded-
övék, árvaházak, szeretetházak. A tanító teendői az egészségügy terén .

.Iskola . Az iskola környéke stelkének földje. Az épületanyagok .
Az alapzat, falak, tető. Az épület berendezése. Az iskolaterem és nagy-
sága. A -padlő, falak és mennyezet. Az ablakok Az iskolaszoba beren-
dezése. A padok és nagyságuk. Részeik és szer kezetük. A különböző
szerkezetű padok. A tornaterem. 'Az udvar, a kút, a kert. A játszó-
hely, a nyári tornahelyiség. Az árnyék szék '

Az iskolassoba gondozása . Az iskolaszoba levegője. A .levegő tisz-o
tátalanságának okai. A tisztogatás. A szellőztetés és a szellőző készü-
lékek. A. fűtés és a kályhák. . .

Az z'skola i fogla lkozások. Az iskolai foglalkozások· egészségügyi;
fontossága. A foglalkozásból .szárrnazhatő gyermekbetegség ek : közellá-
tóság, hátgerincz-ferdülés, a fejfájás, szűkmellűség, vérszegénység. Ezen.
bajok elhárítása; a testtartás általában; Kü~önösen az olvasás, írás, raj- ,
zolás közben. A tan szerek egészségtana. (Olvasókőnyvek,. füzetek, a,
tábla s a szemléltető képek). ,

A fertőző betegségek. Egészségügyi fontosságuk. Okaik, keletkeze-
sük, terjedésük. A tanító feladata a fertőző betegségeket illetőleg: a j el-
hárftás ; b) elkülönítés,;. e) fertőtlenítés, A fertőző betegség nemei : a.
difteritisz, a himlő, .a skárlát, a kanyaró, a foltos hagymáz, a szamár-
hurut, az egyiptomi szembetegség, ragadós száj- és orrfájás, a, koler a,.

. Az életmentés .. Fontossága. A tanító szerepe az életmentés körül
(első segítségnyujtás). Rögtön támadó veszedelmek: orrvérzés, szájvén-
zés, sérülések, ájulás, fúladás, megfúladás, fag yás;' égés ..

c"
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A g y a k o r la t i k ik é p z é s .

Ill. OSZ TÁL Y. Het e n kin t 2 óra.

A harmadik osztályban a gyakorlati kiképzés eleinte agyakorló·
iskolai tanítás tervszerű szemléletére szorítkozik, szorosan hozzáfűződik
a népiskolai nevelés- és oktatástan tanításához s az e tárgyban tanul-

. taknak megvilágítására szolgál. (Ily szemlélet esetleg már a Il-ik osz-
tályban is kezdődhetik.) A jelöltek a neveléstan tanárának jelenlétében
szemlélik eleinte egy, majd két, három stb. osztály tanítását. E láto-
gatásokra kellőképen előkészíttetnek a végből, hogy tudják, mire irá-
nyozzák figyelmöket. A látogatás alkalmával szerzett tapasztalatokról
minden jelölt ismertetést készít, melyet a látogatást követő értekezlet
alkalmával megvitatnak. Egy-két ismertetés felolvastatván, a többi je~
löltek, a gyakorló iskola tanítója' és a neveléstan tanára hozzászólnak,
a jelöltek megfigyeléseit megbírálják s a nevezetesebb tapasztalatokat
mindenkivel megjegyeztetik.

A módszertan tanítasával kapcsolatban a jelöltek tanítási terveze
teket készítenek, - az év második felében pedig" egyenkint tanítási ki-
sérleteket tesznek. Ezekre a neveléstan tanára a gyakorló iskolakjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAtaní-

tójával egyetértve készíti elő őket. Gondoskodni kell arról, hog)' a ki-:
sérletek a gyakorló-iskolabeli tanítást ne zavarják. hanem ennek keretébe
-beléilleszkedjenek. Valamint a IlL, úgy a TV. osztályban is a jelöltek csak
teljesen kielégítő tanítási tenrezet alapján bocsátandók gyakorló taní-
táshoz, azért a tervezet idejekorán gondosan elkészítendő s tanítás előtt
kijavítandó, hogy a tervezet lehetőleg biztosítsa a tanítás sikerét

A tanítási kisérletek az egész osztálynak, a gyakorló-iskola taní-
tójának, a neveléstan tanárának s az illető szaktárgy tanárának jelen-
létében mennek végbe. A tanítás értekezlet tárgyává tétetik olyformán,
hogy mindenekelőtt maga az illető jelölt adjon számot tanítása ered-:
ményéről, majd az osztály társak adhatják elő észrevételeiket, végre a
gyakorló iskola tanítója, a szaktárgy tanára s a neveléstan tanára teszik
megjegyzéseiket, végül a neveléstan tanára a megbeszélés eredményezte'.
tanulságokat röviden összefoglalja s a jelöltek feljegyzik ezeket.

IV. OSZ TÁL Y. Het en kin t 8 óra.

A)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA gyakorló tanítás berendezése osztott gyakorló úkolában. A
jelöltek beosztatnak annyi csoportba. a hány osztályú a gyakorló iskola.
Minden csoport egy-egy osztalyban .valamely tantárgyból hetenkint
4.,--6 órai tanítást tart, ugyanazt a tárgyat tanítva hosszabb időn at
egyhuzamban; ezután más osztályt és tárgyakat. kap, úgy, hogy minden.
jelölt ez évben mentől több tantargy tanításában szerezzen jártasságot.

Tanításukra a neveléstan tanára és a gyakorló iskola tanítója
ügyel- fel. Szükséges.: hogy a jelöltek kellő útbaigazítást nyerjenek, és
velök tanításuk eredménye, módja megbeszéltessék. Erre szolgálnak a.



3. Nyelvi tantárgy ak.
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hetenkint két órán át megtartandó értekezletek, melyeken az előző hét
-tanítását megbirálják és a jövő héten tanítandó anyagot megjelölik.
Ez értekezleteken a jelöltek sorrendben irják a jegyzőkönyvet ..

Az osztatlan iskola képének bemutatása czéljából szükséges, hogy
.a leczkerend szerint történő tanítási gyakorlatok mellett több osztály-
Iyal együtt tanítási kisérleteket (próbaleczkéket) is tartsanak,

. B)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA tanítási gyakorla tok berendesese oszta tlan gyakorló iskolában.
Az osztály mint egész végzi, a gyakorló iskolai tanítás egy részét
hetenkint 6 órában. Valamennyi jelölt jelen van a tanításon és ennek
vázlatát előre elkészíti; egy-egy jelölt legalább is két egymásután kő-
vetkező órán tanít, a következö ott folytatja. a hol az előző elhagyta.
A jelöltek előre megállapított sorrendben tanítanak egymásután. 'Minden
órán csak egy jelölt tanít, a többi pedig figyelemmel kiséri a tanítást.

:Igy, ha egyesek nem is, de az egész osztály huzamos ideig végezhet
folytatólagos tanítást, az egyesek pedig szemtélhetik a tanítás előha-
ladását.

Ily módon gyakorolják magukat karácsonyig a beszéd- és érte-
Jemgyakorlatok, írva-olvasás tanításában az I-IJ. osztályban; azontúl
·húsvétig 4 osztálynak, és húsvéttól az év végeig mind a 6 osztálynak
taításában. Evégből szükséges, hogyagyakorló iskola órarendje
-idósaakonkint a tanítási gyakorlatok szükségleteihez alkalmaztassék.

A tanítás előkészftésére és megbeszélésére, valamint megbiralá-
sára hetenkint két órán át értekezletek tartandók, a: módszertan tanára

· vezetése és a gyakorló iskola tanítója részvétele mellett. A jegyző-
.könyvet felváltva a jelöltek készítik.

A gyakorló iskola és a tanítóképző-intézet. müxödésének egyön-
· tetüsége érdekében igen kivánatos, hogyagya korlati tanítás óráit az
· egyes szaktanárok is mentől gyakrabban látogassák.kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

c) Ezeken felül a jelöltek részt vesznek időnkint a gyakorló-iskola
· órarendjének megállapításában is s az igy' elkészített órarendet maguk-
-nak leírják. A gyakor ló-iskolának egész évre megállapított (lehetőleg
nyomtatásban kiadandő) részletes tan menete alapján a heti tananyagot
hétról-hétre a gyakorlö-Iskola tanítójátóI átveszik s tanulmányuk tár-
gyá vá teszik.

A jelöltek tapasztalatának kibővítésére igen czélszerű és szüksé-
ges, hogy a neveléstan tanára a helyben (esetleg a közel szomszédság-
-ban] levő népoktatási intézeteket a jelöltekkel látogassa meg és kiválóbb
.taratők tanítását figyeltesse meg.

a) Magyar nyelv éli irodalom.GFEDCBA

I . osztá ly. Rendszeres magyar nyelvtan és stilistika elemei. H eten-
"«Iot 4 óra.

, I I . Is I l l . osztá ly. Poetikai és rhetorikai elemek. Ügyirat~k. He-
-tenl.int 4-4 óra.



'II, OSZ TÁL Y. Het en kin t 4 ó r a:'-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

IV. osztá ly. A magyar irodalom fejlődésének ismertetése. A nép-
iskola nyelvi és irodalmi tananyagának módszeres feldolgozása. Heten--
kint 3 óra.

Tanany~g,

1. OSZ TÁL Y. Het e n kin t 4 óra.

A) Olvasmányok. r. Népmesék, mondák, nemzeti ősmondák (mo-
dern költői feldolgozásaik is). - Népdalok, népballadák. - Népies-
hangú lirai, leíró és elbeszélő költemények, főképen Petőfitől, Tompa-
tól, Aranytól. Gyermekversek.

2. Prózai leirások: hazai tájak, népszokások, életképek. - Elbe-
szélések a népélet köréből.

B) Rendszeres magyar nyelvtan és sttlistt"ka eümez".I. Hangtan: a) A
szóhangok előállása physiologiai alapon megmagyarázva. A magán- és-
mássalhangzók felosztása és a hangváltozások, tekintettel a gyermek
kiejtésére. A főbb nyelvjárási különbségek ismerete és méltatása,GFEDCBAb ) A
helyesírás szabályai.kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2 Szótan : a ) Szóképzés. (A beszédrészek. Szóösszetétel.) b ) Sz 6- -
ragozás. Név- és igehajlítás.

3. Mondattan : a j Az egyszerű mondat és fajai. A mondat elem-
zése. A szórend és hangsúly. b) Az összetett mondat és fajai; a kör--
mondat. A szünetjelezés szabályainak összefoglalása.

4. A stilus kellékei: helyes magyarság, világosság és szabatosság ;$
választékosság; - szemléletesség ; - élénkség s változatosság (rokon.
értelmű szók); - arányosság és jó hangzat. .

5. Irásművek szerkezete: főrészek, a részeket összekötő átmene-
tek; fő és mellékrészek kellő beosztása.

c) Szépolvasás. 'Válogatott költemények (és prőzai remekművek}-
elszavalása. '

D) Foga lmazás. Olvasott és fejtegetett művek tartalmának kivo--
nata a szerkezet feltüntetésével. Alkalmas olvasmányokból a sajátságos
szealakok. kifejezések és fordulatok rendizeres összeállítása. Különféle
tárgyi leírások és egyszerű elbeszélések készítése, megállapított vázlat
szerint.

Havonkint egy iskolai és két házi dolgozat.
Megjegyzés. A ssépolvesas, szavalás, szabad előadás és fogalmazás gyakorlására a

tanár vezetése alatt ifjusági kör alakítandó.

A) Olvasmányok. I. 'Verses és prózai mesék. - Költői elbeszélé-
sek, legendák, oktatók, humorosak. - Balladák és románczok. - El· ·
mélkedő, tanító és lirai költészet. . '

2. Nevezetesebb történetíróinkból ,egyes kiváló részletek, tekintet-
tel ezen osztály történeti tananyagára. - Elmélkedő, erkölcsi írók.

B) Poetika i és "heton'ka i ~lemek. L A költészet helye a művésze--



Ill. OSZ TÁL Y. Het e nk ill t 4 óra.

tek sorában; szerepe a nemzeti életben. Költői művek osztályozása. -
2. Verstan. - 3. Az olvasmányokkal kapcsolatban az egyes műfajok
jellemzése s egyes aesthetikai alapfogalmak értelmezése.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

C) Seepoluasas ls szava lás, mint az 1. osztálybanGFEDCBA
D ) Foga lmazás: Leírások, elbeszélések az olvasmányok nyomán

és önállóan. Megmagyarázott költemények fejtegetése. Nagyobb prózaí
olvasmányok tartalmának kivonata, a szerkezet feltüntetésével. A dol-
gozatok, az. utóbbifélek kivételével, mindig megállapított vázlat szerint.

Közéleti fogalmazványok közűl gyakorlandók a következők: 1. A
levél (bizalmas hangú, felsőbbekhez intézet üzleti levél.) 2. Nyugtatvány,
elismervény. 3. Bizonyítvány. 4. Szerződés (díj levél.) 5. Folyamodvány .

. 6. Jegyzőkönyv.' 7. Jelentés. - Az okiratok másolasa. E fogalmazvá-
nyok. a szokásos formaságokra való ügyelettel iratandók.

'Havonkint egy iskolai és egy házi dolgozat.

AJ Olvasmányok (Részben iskolai, részben mazános.) Epikus köl-
tészetünk Ismertetése nevezetesebb példákon. - Folytatva: történet-
Írásunk ismertetése figyelemmel a történettanírás ezen o satálybeli anya-
gára; hozzáfűzve az egyháai és politikai szónoklat kiválóbb példáit.
Ertekező próza, a természettudományok, de főkép az erkölcs- és társa-

. dalomtudományok köréből. - Dráma.i művek egy-egy részlete. - No-
vellák és regényrésztetek. .

B ) Poettka i és "hetorz'ka i elemekEposzé, dráma. Regény és novella,
A szónoki mű, A tudományos értekezés, .

C ) Szépelőadás ls szava lás, mint az I 'osztályban .
. D ) .Foga lmaz4s : 'Különösen értekezések (költeményfejtegetéseket

is ide értve) és beszédek. Terjedelmesebb olvasmányokn ak, különösen
.a magánolvasmányoknak tartalmi kivonatai,

Havonkint egy iskolai es egy házi dolgozat.

IV. OSZ TÁL Y. Het en kkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi n t 3 óra.

A ) Olvasl1ián)'ok. Az olvasmányok az irodalomtörténeti tanítással
kapcsolatban főleg magánolvasmányok. _

B ) A magyar iroda lom fejtödésének á ttekintése. I. Régi irodalmunk
emlékei a mohácsi vészig.

2. A XVI-XVIII. század nevezetesebb szépirodalrni és tudomá-
nyos írói, különösen Tinódi, Balassa Bálint, Zrinyi, Gyöngyösi;
.Pázmány. Szenczi Molnár Alb, - Memoire- és levélírás (Mikes).

3. Ujabb irodalmunk. .
a ) A felújúlás kora: A költésaet különböző irányai. A nyelvújí-

-tás (Kazinczy) - Csokonai, Kisfaludy Sándor, Berzsenyi, Kölcsey.
b ) Szépirodalrnunk felvirágzása. Kisfaludy Károly, Katona, Vörös-

marty és társai. Petőfi, Tompa, Arany. - Fay, [ősika, Eötvös, Kemény.
Szigligeti, Madách, Tóth Ede, Csiky. - Nevezetesebb élő íróink.

c ) Tudományos irodalmunk az Akadémia felállítása óta:



aa)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAPolitikai és társadalomtudományi írők és szönokok : Széchenyi.
Wesselényi, Kossuth, Eötvös, Deák. Történetírók: Gr. Teleki ]., Horváth
Mihály, Szalay L., Salamon.GFEDCBA

b b ) Nyelvtudomány. Az Akadémia nyelvészeti m unkássága a régi
-és a nép nyelv körül, Nyelvhasonlítás. - Aesthetika és irodalomtörté-
net: Toldi, Erdélyi, Gr,eguss.

. cc) Az Akadémia és egyéb tudományos társulataink, nevezeteserr
.a termés zettudomanyi és történeti társulat tevékenysége és kiadványai.

dd) Pedagogiai és ifjusági irodalmunk.
c ) Szépolvasás, szava lás, mint fentebb.
D ) A néP iskola nyelvi és iroda lmi anyagának (a beszéd- és érte-

lemgyakorlatok és írás-olvasás anyagának kivételével} módszeres f e id o l -

..gozása , tekintettel a nem magyar tannyelvű iskolákra is. A kiváló
népiskolai olvasó-, nyelvtani tan- és vezérkönyvek ismertetése.

E) Foga lmazás. A népiskolai . anya.g módszeres, feldolgozásával
kapesolatosan: Fogalmazási és tanítási vázlatok. Egy-egy alkalmi isko-
Iai beszéd.

b) Német nyelv.

Osztályon kint vagy csoportonkint hetikjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA2 óra.

A. német nyelv ezélja és anyaga valamennyi tanítóképző-intézet
-számára általánosan meg nem állapítható, egyrészt mivel az ország kü-
Iönböző vidékén lévő tanítóképzőkbe a növendékek más-más előké-
.szültséggel jönnek, másrészt pedig mivel a tanítótói is nagyon külön-
böző fokú német nyelvi ismereteket követel az iskola az ország más-
más vidékén. De a nérner nyelvi tanczélnak módosúlnia kell egy-egy
-tanttöképeöben a szerint is, hogy nem kell-e ott inég valamely más
hazai nyelvet is tanítani. Ez okoknál fogva minden tanítóképző a saját
különleges viszonyaihoz képest maga készít a német nyelvre nézve tan-
tervet s ezt a vallás- és közoktatásügyi ministerhez .felterjeszti jóvá-
hagyás végett. :

Ott, a hol a német nyelvet nem abból a ezélbói tanulják, azt
'hogy azt a népiskolában segédtannyelvülhasznélják, a nérnet nyelv taní-
tásának czélja az: a tanítójelölter a, könnyebb német pedagogiai művek
megértésére képesíteni. .

E czél elérésére egészen gyakorlati, módon kell törekedni.

c) Más hazai nyelT.

A tanítóképző-intézet helyzete és rendeltetéséhez képest abban a
német nyelven kívül az országban beszélt még egy nyelv (tót, horvát
román, szerb, rutén) tanítható a végből, hogy a jelöltek' azt a nép-
iskolában segédnyelvül használhassák. E nyelvre ugyanazon szempontok
írányadók, mint a nérnet nyelvre.

(Folytatása következik).



T a n í t ó k é p z é s i in k a z ö t v e n e s zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAévekben.

MiótazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAFelbtger az első. tanító: és az első tanítónő-képző intézetet
Pozsonyban megnyitotta, hazánk néptanítóinak legalább egy része része-
sűlt annyi, a mennyi szakképzettségben. Az ötvenes években már három
fajta tanítóképző-intézet létezett nálunk is, miként Ausztriában.

A trivialis, vagyis a közönséges, osztatlan talusi népiskolák, vala-
mint az osztott városi főelemi iskolák tanítóit az ugynevezett praepa
randiákball képezték.

A tanítónőképzésről a pesti angolkisasszonyok tanítőnőképző-inté-
zete gondoskodott. A főe!emi iskolákkal imitt-amott kapcsolatban álló-
alreáliskolák tanítóit pedig az időnként ezen czélból szervezett maga-
sabb fokú tanítóképző tanfolyamokon készítették elő. .

A praeparandiák helylyel-közzel már az ötvenes évek elején szerm-
náriumszerűleg voltak berendezve. bennlakással és köztartással egybe-
kapcsolva. Ilyen tanítóképző szerninárium volt a pesti angolkisasszonyok
intézete, továbbá a Wimme« által még a negyvenes évek elején alapított
felsö-lövői ágo ev. tanítóképző. A soproni ágo ev. tanítóképző szerni-
nárium is az 1858 év őszén nyilt meg. Ausztriában azonban ebben
.az időben is már hat helyen volt bennlakással és közt artással egybe-
kapcsolt tanítóképző szeminárium, paedagogium, t. i. Königgratzben ,
Salzburgban, Leitmeritzben, Brünnben, Linzben és Troppauban.

Az oly tanítóképzőkben, hol a növendékek bennlakásban avagy
köztartásban nem részesültek, az osztrák kormánya kiválóbb tanító-
jelöltek anyagi helyzetéri ösztöndíjjak által igyekezett segíteni.

A midőn ugyanis az 1855. évi deczember 14-én kelt császári
királyi parancsnak megfelelőleg az összes magyarországi r. kath. tanítÓJ·
képző-intézetek, a melyek addig az I845-ben kiadott < Systema scho-
la rum» alapján működtek volt, mind átalakultak, a bécsi közoktatásügyi
miniszter meghagyta az egyházi főhatóságoknak és városoknak, hogy
a tanítóképző-intézetek növendékei számára több ösztöndíjról gondos-
kcdjanak.

Ezen meghagyás következtében keletkezett akkoriban négy 60
forintos ösztöndíj a pesti tanítóképző és négy 40 forintos a pesti tanítónő-
képző-intézet mellett Ebben az időben kaptak négy-négy 40 forintos·
ösztöndíjt a kalocsai, a nagyszombati, a szatmári, a beszterczebányai,
a soproni, a pécsi és a győri róm. kath. tanítóképző intézetek nö-
vendékei.

Jelentékeny ösztöndíjakhoz jutottak hazánkban a gör. kath. tanító-
képző-intézetek növendékei az 1858-ik évi 19116. számu rendelettel.
Ezen miniszteri rendelet szerint a munkácsi püspökség tanítójelöltjei
nyolcz 40 forintos, az eperjesiéi hat, a nagyváradiéi meg nyolcz 40
forintos ösztöndíjban részesűltek ; a gyulafehérvári és a szamosujvári
püspökség tanítójelöltjei pedig együttesen hat 80 forintos és hat
50 forintos ösztöndíjt kaptak.

Ugyancsak az 1858. évi· október zó-án kelt császári parancs elren-
delte azt is, hogy a szebeni árva házzal kapcsolatos tanítóképző-intézet-



nek az árvaház kötelékébe nem tartozó növendékei évenkint 315
forintnyi segélyben részesíttessenek. Az' 1859. évi január zo-án kelt
legfelsőbb elhatározás pedig évenként összesen 400 forintnyi segélyben
részesítette a. csíksomlyói tanítóképző-intézet kitünőbb növendékeit.

Ezeken kívül említésre méltó az osztrák kormánynak az a feltűnő
intézkedése, a melylyel évenként több román ajkú erdélyi tanítójelöltet
eleintén Bécsbe később pedig Prágába- rendelt, hogy őket ott minél
kiválóbb tanítokká képeztesse. Ezek az itjak nemcsak útiköltségben, ha-
nem. havonkint 30 forintnyi tartásd1jban ls részesűltek (L. az 1853. évi
10202. sz. a. kelt miniszteri rendeletet.)

I.YXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A t r iv iá l i s - é s a f ő e le m i i s k o la i t a n í t ó k k é p z é s é r ő l .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

t . A tanfolyamok.

Kezdetben a tanítóképző-intézetek tanfolyamai hazánkban is, mi-
ként Ausztriában, többnyire hat hónapig, avagy ennél is rövidebb ideig
tartottak. A két évig tartó tanítóképző tanfolyamokat nálunk az 1845.
évi «Systema schola rum» léptette életbe, Ausztriában pedig az 1848_
évi 6 111, és az 1849. évf 4829. szám a. kelt rendeletek honosították
meg azt országszerte. Ezen két éves tanfolyamok mellett azonban
fennmaradtak itt is, ott is még sokáig a rövidebb ideig tartó tanító-
képző tanfolyamok is. '

A magyarországi róm. kath. tanítóképző-intézeteket az osztrák
kormány az 1855. évi decz. 14-diki császári kiralyí parancs kapcsá-
ban, az 1856. évi 19334. szám a. megjelent miniszteri rendelet vet-
kőztette ki a «Systema scholarum» által megalkotott formájából; egyes
tanítóképző tanfolyamokra nézve azonban már .megelőzóleg is tett be-
ható intézkedéseket a bécsi rniniszterium, Igy pl. az 1853-ik évikjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
II 866. sz. a. kelt rendelettel a nagyváradi,. az 1854. évi 12553. szám
alatt kelt meghagyással a versecai tanít6képző tanfolyamokat alakította
át a saját czéljainak megfelelőkké

A két évig tartó tanítóképző-intezeteket az osztrák kormány is
meghagyta a normális, avagy pedig a főelemi, illetőleg nemzeti isko-
lákkal való régi kapcsolatokban. . .

Az 1853. évi 4983. szám a. kelt rendelet kimondja, hogy a tel-
jesen szervezett normális főiskolákkal kapcsolatos tanítóképző-intézetek-
ben egyedűl a fiJ tanítóképzéssel kell fogla lkoznz' s ehhez képest meghagyja
az ilyen képezők igazgatóinak, hogy a jelentkező növendékek közűl
azokat, a kik a magasabb fokú kiképeztetésre alkalmatosaknak nem bi-
zonyulnának, az egyszerűbb főelemi iskolákkal kapcsolatos tanítóképző-
intézetekbe utasítsák. Az úgynevezett altanítói képzői tanfolyamok
1855 után is fennállottak még a pesti, szegedi, miskolczi, győri és az
érsekujvári tanítóképzőkben. .

Országszerte érvényes fő-, al- és segédtanítói okleveleket egyedűl
a főelemi, avagy a normális iskolákkal kapcsolatos tanítóképző-intézetek-
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2. A tanítóképző tanárokról.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A tanítóképző-intézetek vezetése a vele kapcsolatos főelemi, ille-
tőleg normális iskola igazgatójának volt a tisztje, a ki egyúttal a képző
igazgatója is volt. Neki kellett arra ügyelnie, hogy a tanítójelöltek a
kormány által előírt tanterv és tanmenet szerint tanuljanak, az elő-
adásokat és a tanítási gyakorlatokat pontosan látogassák és minél job-
ban kihasználják. Az ő tisztéhez tartozott a tanítójelöltek nevelése, ő
volt felelős azért, hogy az intézét növendékei erkölcsileg és a vallást
tekintve is kifogástalan életet folytassanak és hogy bennük a tanítói
pályán me.gkövetelhetö nevelői tulajdonságok és jellemvonások kifej-
lődjenek.

A főelemi iskolákkal; 'valamint a normális iskolákkal kapcsolatos
tanítóképző-intézetek igazgatóit Ausztriában rendszerint a miniszter ne-
vezte ki. Hazánkban az 1856. esztendeig e tekintetben az volt az
eljárás a róm. kath. tanítóképző-intézetekben, hogy ~z igazgatókat a
helytartótanács tanügyi osztályának előterjesztésére O felsége a király
nevezte ki. Az 1856. évi császári királyi parancs következtében ez
az eljárás némileg módosúlt; de lényegében nem változott meg. (Lásd
1857. évi 741. sz. a. kelt miniszteri rendeletet.)

Egyik-másik tanítóképző. intézetben az igazgató mellett külön
tanítóképző tanárt is alkalmaztak, a kinek a tanítójelöltek elméleti és
gyakorlati szakképzettségéről kellett gondoskodnia. A tanítóképző tanár
egyébként minden tekintetben az igazgató utasításai szerint tartozott
eljárni és azokat pontosan alkalmazni.

A róm. kath. tanítóképző tanárok állását hazánkban minden egyes
esetben pályázat útján töltötték be.· A pályázatot rendszerint a hely-
tartótanács tanügyi osztálya hirdette ki, a kérvényeket azonban a pályá-
zóknak az illetékes egyházi tanügyi főhatósághoz kellett benyujtaniok,
a mely a pályázók közűl háromnak a kérvényét kiválasztotta s az ügy
elintézése czéljából a bécsi miniszterium elé terjesztette fel. (L. 1857.
évi okt. 27-iki miniszteri rendeletet.)

nek volt joguk kiállítani. A tanítói oklevelet aláirásával a kerületi főigaz-
gató is ellátta és megerősítették, aláírták azt az illető egyházi főható-
ságok képviselői, a miniszterium által megerősített egyházi iskolafelügyelők,
a protestánsoknál a szeniorok avagy a szuperintendensek. Az osztrák
kormány kivál6 gondot fordított arra, hogy azok a főelemi és normális
iskolák, a melyekkel a tanítóképző-intézetek kapcsolatban állottak, a
tanítóképzés czéljának minden tekintetben megfeleljenek és minden szük-
séges dologgal el legyenek látva. Arra törekedett,' hogy ezekben az
iskolákban mint~szerűek legyenek első ,sorban maguk a tanítók, továbbá
a részletes tanterv, az órarend, a kézikönyvek, a fegyelemtartás, a taní-
tási módszer, a tanítási gyakorlatokba való bevezetés; mert az osztrák
kormány nagyobb fontosságot tulajdonított a gyakorlati képzettségnek,
mint az elméletinek. A lehetőleg tökéletes, czéltudatos iskolai élet foly-
tonos szernlélését szükségesebbnek vélte a tanítóképzés sikerét tekintve
az elméletek nagy tömegének elsajátításánál.



Az igazgatón és az esetleg alkalmazott tanítóképző tanáron kivűl
részt vettek a tanítójelöltek kiképzésének munkájában a hitoktató és az
illető főelemi, avagy normális iskola tanírói is, még pedig nemcsak a gya-
korlati, hanem az elméleti kiképzést illetőleg is. A hol ugyanis a főelemi
avagy normális iskolák tanítói közűl az egyik avagy a másik tantárgy'
nak az előadására kiválóan alkalmasnak mutatkozott, ott a tanítójelöltek
ezektől tanultak az egyik-másik tantárgyat.

Egyik-másik tanítóképző-intézetben az osztrák kormány m ellék -
illetőleg rendkivüli tanárokat is alkalmazott, kiket más iskolákból vet-
tek ig1énybe. A melléktárgyak, rendkivüli tanárait az intézet igazgató·
jának és az egyházi iskolafelügyelőjének a javaslatára rendszerint a
helytartótanács nevezte ki.

Nagy gondot fordítottak az ötvenes évek idején a róm. kath.
tanícóképző-intézetekben a kántorképzésre is; ezért a' zenetanári állás
betöltése egyik legfontosabb feladatát képezte a: tanítóképző-intézetek
főhatóságainak .

Említésre méltó irányelvűl elfogadta az osztrák kormány azt az
eszmét, hogyatanítóképzésnek nem válik előnyére, ha a tanítójelöltek
igen sok tanártói tanulnak; ezért ellene volt annak, hogya tanítóképző-
intézetekben a szakrendszer a maga merevségében alkalrnaztassék és
minden egyes tantárgy más és más szakember által adassék elő. Az
összhangzatos és egységes irányt a tanítóképzés terén csak az 'esetben
követhető az ötvenes évek embereinek a felfogása szerint az intézet, ha
a tantárgyak nincsenek tulságosan sok tanár között szétosztva.
(L. 1852.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAévi 12779. sz. miniszt. rendeletet.)

Figyelmet érdemel az osztrák kormánynak az a rendelete is, a
mely meghagyja a tarutóképzó-intézet igazgatójának és tanári karának,
hogy az intézettik székhelyéhez közelebb fekvő helységek népiskoláit
pedagogiai tapasztalatok szerzése czéljából minél gyakrabban megláto-
gassák é" hogy az ily módon szerzett tapasztalatokat a tanítóképzés
érdekében kellőképen felhasználják. (L. 1851. évi 6550. sz. miniszterikjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

(1 de etet.]
Kötelességévé tették a tanítóképző-intézet igazgatójának, hogy a

tanári karral időnként módszeres értekezleteket tartson. Ilyen értekezlet
megtartása sürgette az I 853. évi miniszteri rendelet és az 1855. ma-
gyarországi szabályrendelet 26. §-a még pedig nemcsak az igazgatót,
hanem az egyházi iskolafelügye1ők és a tankerületi főigazgatót ille-
tőleg is.

3. A tanítójeliJ 'ltekröl.

Az osztrák kormány rendeletei is megkövetelték, hogy a tanító-
képző-intézetek növendékeiül csak testileg ép és fejlett, erkölcsileg pedig
kifogástalan egyének vétessenek fel.

A felvételt rendes körülmények között maga az intézet igazgatója
eszközölte, ha t. i. a felvételre jelentkező okmányokkal ki tudta mutatni:
I. hogya két, avagy a három osztályú alreáliskolát, avagy pedig az
algimnáziumot jó sikerrel elvégezte; 2. ha ép, egészséges s a t ő-dik
évet betöltötte; 3. ha erkölcsileg kifogástalan mult ja van; 4. ha a
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zeneoktatás befogadására kellőképen elő van készülve. Az oly egyé-
nekre nézve, kik akjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt ő-dik évet még be nem töltötték, a kerengedélyt
a miniszterium adhatta csak meg.

A katona-nevelőintézeteket végzett egyéneket, kivévén altiszteket
és a közembereket, minden nehézség nélkül felvették a praeparandiákba.

A tanítóképző-intézetekbe való felvétel feltételeit hazánkra nézve
az 1855. évi '7,557. számu, továbbá az 1857. évi 20,463 számu és az
1858. évi 385 I. számu miniszteri rendeletek szabályozták, illetőleg a
szükséghez képest enyhítették is.

Megengedték ezek a miniszteri rendeletek, hogy a tanítóképző-
intézet tanári kara felvételi vizsgálat alapján a saját felelősségére felve-
hessen a tanítójelöltek közé oly egyéneket is, a kik csak a föelemi, avagy
a normális iskolák osztályait végezték jó sikerrel, avagy a kik ezen iskolák
tantárgyaiból a magánvizsgálatot jó sikerrel letették. A~ ilyen felvételi
vizsgálat alapján befogadott tanítóképző-intézeti növendékek rendszerint
csak a triviális iskolai tanítóságra, azaz az úgynevezett altanítóságra ké-
szülhettek elő, ha azonban időközben magánúton letették az alreáliskola,
avagy az algimnázium tantárgyaiból is a vizsgálatokat, a főtanítói ké-
pesítő vizsgálatra is jelentkezhettek.

A tanítóképző-intézetekbe való felvételnél kiváló figyelmet fordí-
tottak azon ifjakra, a kik a felvételre való jelentkezés előtt nehány évig
valamelyik kiválóbb fótanító mellett segédkeztek és a kántori teendőkhöz
szükséges zenei képzettséget megszerezték volt.

A róm. kath. tanítóképző-intézetekbe más vallású tanítójelöltek is
jelentkezhettek; ezek azonban nem voltak arra kötelezhetők, hogy a
róm. kath. hit- és erkölcstant tanulják. A róm. kath. tanítóképző-inté-
zetek más vallású növendékei maguk tartoztak vallás-tanítóikról gon-
doskodni s a hittani vizsgálatokról illeték es lelkészéktől bizonyítványokat
felmutatni. (Politische Schulverfassung. 459. §., 469. §.)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4. A tananyagrdl is a tanítás módjá ról.

A tanítóképző-intézetek feladatát: 1. azon ismeretek és ügyes-
ségek alapos és kimerítő mértékben való közlésében látták, a melyek
a triviális, illetőleg a főelemi iskolák tantárgyai gyanánt meg voltak a
kormány által állapítva; 2. az iskolai rend- és fegyelemtartás elméleti
és gyakorlati módon való begyakorlásában keresték; 3. a népiskolai
tantárgyak helyes kezelési módjának elméletének köslésével, mintaszerű
tanítási gyakorlatok megfigyeltetésével és a tanítási gyakorlatok, kisér-
leti, próbatanítások időszakonként való alkalmazásával vélték megold-
hatni. Ezek mellett kiváló figyelmet fordítottak a tanítóképző-intézetek
a növendékek hit-erkölcsi életének fejlesztésére, továbbá az éneklési
és a zenei gyakorlatokra. kiváltképen az orgonálásbeli ügyesség kifej-
tésére. Végűl alkalmat nyujtott ak a tanítójelölteknek arra is, hogy mi-
nél több hasznos ismeretet szerezhessenek maguknak.

Hogy a tanítóképző-intézetek eme czélokat minél bizonyosabban
megközelíthessék, az osztrák' kormány a tanítóképző-intézeti oktatást a
ehető legszűkebb körre szorította és igenis megegyszerűsítette. A ta-



nítójelöltek nem tanúltak igen sok és sokféle ismeretet és ügyességet,
igy pl. reáliákból csak alkalomadtán nyújtottak nekik egyes dara-
bos részleteket. A természetrajzi. természettani, vegytani, technologiai
stb. ismeretekból a tanítójelöltek csak igen keveset és csak a hazai
viszonyokra vonatkozó részleteket ismertették meg.kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA tanítóképzésben
a hivatásra való előkészítésre és nem a sok mindenféle luxoriosus isme·
rétnek a közlésére fordították a főgondot. Az 1851. évi 8756. és a
IO,857. számú miniszteri rendeletek a tanítóképző-intézetek régebbi tan-
tervéből. mint felesleges tantárgyakat, kitörűlték a honismeretet, a
földrajzot, a logikát, a test- és alélektant. Ezekből a tantárgyakból
tehát az ötvenes évek tanítójelöltjei csak úgy mellékesen, más tantár-
gyakkal kapcsolatban tanúthattak meg egyet-mást. Az 1852-ik évi
12.779. sz. min. rendelet pedig világosan kimondja, hogya tanítóképző-
intézeti oktatás köréből minden olyan ismeretet és ügyességet ki kell kii-
szöbölni, a melyekre a tanítójelolteknek majdan hivataluk betöltése közben
okvetlenül nem lesz szükségü c ; de ernyedetlen szorgalomm al közölni
kell ezen intézetekben a növendékekkel mindazokat a dolgokat, a me-
lyeket a tanítók a népiskolai tanulók értelmi és vallásos nevelésénél jól
felhasználhatnak. A néptanítónak, - mondja a rendeletek egyike, -
nincsen szüksége a népiskolák . szinvonalát messze túlszárnyaló szakszerű
tudományos képzettségre; benne többet ér ennél a tanítói hivatal iránt való
szeretetteljes lelkesedés, ügybuzgóság, a gyermekekkel való helyes bánni-
tudás és a hiterkölcsi élet folytatásához megkivántató feddhetlen jellem.

A tanítőképző-intéz etek rendes tantárgyaiul a következőket te-
kintették:GFEDCBA

a ) Hittan a bibliai történetekkel kapcsolatban.
b ) N évelés- és oktatástan.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
c) Nyelvtan, a helyes olvasás, helyesirás és a fogalmazás gya-

.korlásával összeköttetésben.
d ) Számtan.
e) Szép- és gyorsirás.

j ) Szabadkézirajz a geometriával kapcsolatban.
g ) Ének és zene, orgonálás.
h ) Gazdaságtan.
Az osztrák kormány kivánatosnak és szükségesnek tartotta, hogy

.a tanítójelöltek ott, a hol erre alkalom kinálkozik, asiketnémák okta-
tásmódjával is alaposan megismerkedjenek. Erre vonatkozólag igen
helyes és üdvös utasitásokat foglalnak magukban az 1855 -ik évi
3153, és az 1858 évi 2277. szám alatt kelt miniszteri rendeletek, a
melyeket azonban hazánkban nem igen lehetett végrehajtani.

Az 1858. évi 2277. szám alatt kelt rendelet pl. a következő in-
tézkedéseket foglalta magában.

1. A bécsi tanítóképző-intézet másodéves növendékeire nézve a
siketnéma intézetben megtartatni szokott tanfolyam hallgatása kötelező.
Ennek a látogatása alól csak egyeseket menthet fel fontos okok alap-
ján az egyházi iskolafelügyelő. Okul azonban az az állítás, miszerint
a felmentést kérő nek asiketnémák tanításához sem tehetsége, sem haj-
lama nincsen, el nem fogadható.
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2. A siketnérnak oktatására elők'észítő tanfolyamnak részben
elméletinek. részben pedig gyakorlatinak kell lenie. E tanfolyam óráin
rendszerint jelen szoktak lenni a tanítóképző igazgatója hitoktatója és
a siketnéma intézet valamelyik rendes tanítója. - Asiketnémák ta-
nításához szükséges gyakorlat elsajátítása czéljából a tanítójelőltek még
a szünidő egyrészét is fel tartoztak használni.

3 A másodéves tanítojelölteknek a siketnéma oktatásban való
előmenetelükről is rendes osztályzat adandó, a mely nem külön bizo-
nyítványba, hanem a tanítóképző tanfolyamról szóló évi bizon) Ítványba
irand-i be.

4. Az iskolafentartó hatóságok részesítsék előnyben az állomások
betöltése alkalmával azokat az egyéneket, a kik siketnéma oktatásban
is kiváló jártassággal birnak és ezt bizonyítványnyal is igazolhatják.

A tanítóképző-intézetek növendékeire nézve a siketnéma intézetek
látogatásán kívül elrendelte a fentebb emJített 1858. évi 2277. sz. a.
kelt rendelet a vakokintézetében, valamint a kisdedóvókban való hos-
pitalast is.

A torna, testgyakorlás azon ban még ott sem. \ olt kötelező a
tanÍtójelöltekre nézve, a hol ezre alkalom kinálkozott. 1850. évi 548 r.
min ist. rendelet.

Az oktatást a tanítóképző-intézetben szigoruan a népiskolai
tanítói hivatal követelményeinek szem előtt tartásával kellett eszközölni.
Ezért is az oktatás alapját a tanítóképző-intézetek ben is a népiskolai
kézu, önyvek szolgáltatták. Ezek helyes feldolgozásának és felhasználás
módjariak a közlésére fordították a fő gondot. .

A «Vallástant.s illetőleg a róm. kat h. tanítók épző-intézetekben
arra törekedtek, hogya kat holikus egyház hit- éskjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt rkölcstanát a tanító-

jelöltek - a népiskolák számára kötelez61eg előirt kézikönyvekből -
minél alaposabban elsajátítsák a népiskolákban használatos bibliai tör-
téne-t ek kel együtt. Emellett bevezertek őket, hog; mi módon lehet és.
miképen kell a tanítóknak a hitoktatókat a val1ás tanításában, a hittani
leczkék isméttése és előkészítése dolgában tárnogatni, továbbá hogy mi
által válik a tanító a hiterkölcsi életet illetőleg példányképévé az ifjú-
ságnak és a népnek. A va\lástannal kapcsolatban megismertették a
tanír ójelöltekkel az egyházi szertartásokat és azok jelentőségét és be-
vezettek őket az egyházi szertartások kal kapcsolatos énekek éneklésébe
és az egyházi zenébe. (Lásd a magyarországi tanítóképezőkre vonatkozó,
szabalyrendelet 8. §-át.)

A «Nevelés- es oktatastant» a tanítóképző intézetek növendékei a
kormány által előirt kézikönyvből tanulták. Megismerték a testi, az
értelmi és a hiterkölcsi nevelésre vonatkozó szabályokat, a melyeket alkal-
mas példákkal kellett a tanárnak a tanítójelöltek előtt megvilágÍtani. Beve-
zettek a növendékeket a gyermekek lelkivilágának megfigyelésébe és meg-
itélesebe. az iskola és szülői ház között kivánatos helyes viszonynak a
felfogásába és Jétrehozásába ésa népiskolák feladatának a megértésébe.,
Utmutatást adtak a tanítojelölteknek arra nézve, hogy miként kell az.
oktatást a különböző fajtájú nép iskolákban, az osztott városi és az osz-
tatlan falusi iskolákban vezetni, hogy miként kell az osztatlan iskolákban
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a kezdőket és miként a haladottabbakat úgy eltoglalni, hogy az isko-
lában töltött idő rájuk nézve minél több eredménynyel, haszonnal jár-
hasson.

Példát adtak a növendékeknek a fegyelemtartás elméletének helyes
alkalmazásában és abban, hogy miként kell a gyermekekkel az iskolai
életet megkedveltetni és mi módon kell a szülőket gyermekeik isko-
láztatására felbuzdítani.

Az egyes tantárgyak különleges módszertana nem képezett külön-
álló tantárgyat. A tanítojelölteknek az egyes tanítási gyakorlatok meg-
szemlélése közben és apróbatanítások kapcsában megtartott birálatok
alkalmával a saját eszüknek az igénybevétele mellett kellett az általános
oktatástani szabályok érvényesítéséről tudomást szerezniök. A növen-
dékeket a tanítóképző tanár támogatta ugyan abban, hogy az egyes
tantárgyak tanmenetét, kezelés módját minél helyesebben felfogják és
hogy azt a külömbséget is megismerjék, a melyet a kezelésnél akkor

. tesz az ügyes tanító, a midőn már más koru és felfogásu tanítványokkal
van dolga. A módszertani oktatás egyik legnevezetesebb ágát képezte
a népiskolák számára előirt kézi könyvek alapos tanulmányozása.

Az iskolakönyveket és -az iskolákra vonatkozó szabályrendeleteket
a tanítóképző-intézetekben külön nem tárgyalták a tanárok; ezekből a
tanítójelölteknek a saját szorgalmuk segítségével kellett annyit meg-
tanulniok, a mennyi a tanítói kötelességek tökéletesebb felfogásához
megkivántatott. Alkalomadtán, időnként a tanítóképző tanár azonban
köteles volt a növendékektől számon kérni azt, a mit a népoktatási tör-
vényből. illetőleg a rendeletekből minden egyes tanítójelöltnek meg kel-
lett tanulnia. (L. 1853. évi 11.866. sz. min, rendeletet.)

Az olvasást és a nyelvtanitást illetőleg megismertették a tanító-
jelöltekkel: 1. hogy miben áll a hangoztatva és a betűztetve való 01-
vasástanítás lényege amannak a betűztetés, vagyis a sillabizálás fölött
való előnye; 2. hogy miként kell az olvasásbeli ügyesség közlésével az
előírt Abéczét, Nyelvgyakorló- és Olvasókönyveket czélszerüen felhasz-
nálni és miként kell az olvasás tanításnál lépésről-lépésre előre haladni :
3. hogy mi módon kell az olvasás gyakorlásával kapcsolatosan közölni
a helyesirás elméletét és a gyakorlatot, a nyelvtan legfontosabb téte-
leit és a fogalmazásbeli ügyességnek a népiskolai tanulőktol is meg-
kivánható mértékét.

A képzői növendékeknek a nyelvtani szabályokat időről-időre ismé-
telni kellett semellett folytonosan gyakoroJták őket gondolataiknak
élőszóval és irás ban való szabatos kifejezésében.

A tanítóképző tanároknak fel kellett az <Olvasókönyvek» kezelés-
módjára vonatkozó előadásaikat arra is használniok, hogya tanítój elöl-
tekkel ismételtessék s esetleg ki is bővíttessék az alreáliskolában, avagy
a gimnáziumban annak idején sz erzett földrajzi: történeti, természetrajzi
és természettani ismereteiket, hogy azokat majdan mint tanítók az ol-
vasmányok tárgyi kezelése alkalmával minél jobban értékesíthessék.

A tanítóképző-intézetek tan nyelvét illetőleg szabályúl az ötvenes
években is az a régi rendelet állott érvényben, mely szerint a tanító-
képzésnél azt a nyelvet kellett tannyelvül tekinteni és használni, amely
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nyelven tanítottak azokban a népískolákban, a melyek számára az intézet
növendékeit kiképezte, .

Megengedte ugyan az osztrák kormány azt, hogy egyik-másik tanító-
képző-intézetben két nyelvet is használhassanak a növendékek; de csak
olyan formán, hogy az egyik tannyelvül ez esetben mindenütt anémet
nyelvet kell tekinteni s használni.

Az 1855. évi decz. I4-ikén kelt császári királyi parancs kap-
csában az 1856. évi január zo-án megjelent miniszteri rendelet a követ-
kezőleg intézkedett a tannyelvet illetőleg a magyarországi tanítóképző.
intézetekre nézve:

A kalocsai, esztergomi, pécsi képzőkre nézve a magyar és a
német volt a kötelező kettős tan nyelv, a nagyszombatiban. a kassai-
ban és a beszterczebányaiban pedig a tót és a német. A pesti tanító-
képző-intézetekben tannyelvül anémet volt kijelölve; de megengedtetett,
hogy a német nyelv mellett a magyar nyelvre is legyenek tekintette!.
Magyar volt a tan nyelv a nagyváradi a szatmári és a győ ri tanító-

képzőkben, ámde ezekben is egyenjogú volt a német nyelv a magyar-
ral. Sopronban pedig a horvát és a nemet volt az előirt tan nye Iv a
róm. kath. tanítóképző-intézetben. Külön császári királyi parancsban
engedtetett meg a pesti tanító- és tanítónőképzó-intézetekben, hogy
egyes tantargyak magyar nyelven is előadassanak.

Az 1853. évi decz. z r-én kelt miniszteri rendelet meghagyta,
hogy az aradi gör.· kath. tanítóképző-intézetben is nagy gondot fordít-
sanak a ném et nyelv tanítására.

A «Számtant s illetőleg az volt a feladat a képzőkben, hogy a nö-
vendekek a számjegyekkel. valamint a fej beli számvetésben a kivánatos
készséget elsajátítsák, hogy a mindennapi és az üzleti életből vett egész
és törtszámokkal egyi ránt megrakott számtani példákat minden nehézség
nélkül megtudják oldani. E mellett a tanítojelölteknek meg kellett ta-
nulniok azt is, hogy miként kell a népiskolákban a számtani oktatást
vezetni. A számtani oktatásnál is leginkább csak a népiskolák számára
előirt számtani kézi- és segédkönyvele szolgáltatták az alapot a képző-
intézeti oktatáshoz.

A - Szépírass tanításánál a képzőintézeti tanárnak nemcsak arra volt
gondja, hogya növendékek a szépirásban és csinos folyó irásban minél
jobban kifejtsék ügyességüket, hanem arra is, hogy ezen tantárgynak a
tanmenetében és tanmódjában a kellő jártasságra szert tegyenek.

A «Rajzolásból és a Mértanből» csak a legszükségesebbekre szerit-
kozott az oktatás, nem vettek ezekből többet elő, mint a mennyit ebből
a tanítótói a mindennapi élet is megkövetelt. habár a tanterv meg-
követelte, hogy a tanítójelöltek a geometriai rajzolásbeli ügyességen
kívül tanuljanak sfkdiszttményeket is készíteni és egyes természeti tes-
teket helyes megszemlélés után körvonalakkal lerajzolni.

Az Enek és a Zeneoktatás czéljáúl a praeparandiák elé azt tűzték
ki, hogyanövendékekből hasznavehető falusi orgonistákat, .kántorokat
képezzenek, a kik a népiskolákban is észszerűen tudják vezetni 'az ének-
oktatást. Minden egyes képzőintézeti növendéknek be kellett bizonyos
számú iskolai ésegyházi éneket tanulni, úgy, hogy azokat zongorán



vagy orgonán szabatosan kisérni és a hozzájok illő bevezeté és bezáró
elő- és utójátékokat kellőképen alkalmazni tudják. Az énekoktatással
kapcsolatban tanúltak még azok a tanítójelöltek, a kik még latinul helye-
sen olvasni nem tudtak, latinúl szabatosan olvasni.

Ezenkívül minden egyes tanítójelölttől megkövetelték. hogy ma-
gának minél jobb olyan ének- és zenedarabokat gyűjtsön, a melyek
iskolában avagy a templomban használhatok. Különben az oly egyé-
neknek, a kik a képzőbe való lépésük előtt egyik vagy másik hangszert
eléggé ügyes en kezelték már, a képzőintézet alkalmat nyujtott arra,
hogy magukat az illető hangszeren minél jobban kiképezzék. Annyit a
mennyit azonban minden egyes növendéknek el kellett az orgonaját-
szásból sajátítani.

A földrajzot, történelmet, természettant, természetrajzot, tech-
nologiát stb. nem adták elő a tanítóképző-intézetekben. A mit ezekből
az ismeretkörökből a néptanít6kra nézve is fontosaknak és szükségesek-
nek tartott a tanári kar, azt az olvasmányok tárgyi kezelése közben és
más kínálkozó alkalmakkor közölték a tanárok a növendékekkel. Kü-
[önben útmutatást és alkalmat adtak az ifjúságnak arra nézve, hogy
azokat a viszonyokat megismerhessék, a melyeket az életben reájuk
nézve fontosaknak ismertek el. Kíváltképen szükségesnek tartották a
tanítőjelöltekre nézve, hogy azokat a tényeket és jelenségeket meg-
ismerjék, a melyek az e Osztrák összbirodalorns iránt való tiszteletet,
szeretetet és hűséget alkalmasak voltak az ifjúság szívében fölébresz-
teni és kifejleszteni.

A gazdaságtant illetőleg abból a tanítójelöltek nagyobbára csak
elméletet tanúlhattak, csak imitt-amott volt arra is alkalom,. hogy a
növendékek a gazdaságnak egyik vagy másik ágában is gyakorolhatták
magukat. A tanítás leginkább csak arra szorítkozott ezen. tantárgyra
vonatkozólag, hogy megmagyarázták a tanítójelolteknek. hogy mily
nagy jelentőséggel bir a gazdálkodás, a földmívelés, baromtenyésztés
stb. az állam jólétére, hogy mily nevezetes feladat vár a népiskolára
a gazdasági viszonyok javítása körül, hogy milyen vidéken lehet a gaz-
daság egyik-másik ágát kiváló sikerrel űzni. Ezen kívül elméletileg be-
vezették a leendő tanítókat abban is. hogy miként kell és miként lehet:
a néptanítónak az egyes vidékek gazdasági viszonyaira javítólag hatni.
(L 1854. évi 3472. min. rendeletet.) .

Az elméletek és ügyességek közlése mellett igen nagy gondot
fordítottak az ötvenes évek tanítóképző-intézeti tanáraikjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAra tanítójelöltek
gyakorlati kiképzésére is.

Megkövetelték az ifjúságtóI : 1. hogy azok bizonyos meghatározott
sorrendben jelen legyenek a mintáúl szolgáló iskola tanítóinak és a hit-
oktatónak az óráin. a melyekről pedagogiai képeket kellett irniok;
2. hogy egyes próba-tanításokat a lehető legrészletesebben kidolgoz-
zanak irásbelileg; 3. hogy magukat a szabad előadásban az igazgató,
az egyik vagy a másik tanár jelenlétében gyakorolják, azaz hogy
próba-tanításokat tartsanak és így a tanításnál megkívántató elfoguiat.
lanságot, biztosságot és jártasságot elsajátíthassák.

Rászorították a tanítójelölteket arra is, hogy a mintaleczkéken.
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valamint a próbatanításokon szerzett tapasztalataikról rendszeres naplót
vezessenek, a melyben az elolvasott könyvek tartalmának a kivonatát
is be kellett jegyezniök.

A tanítójelöltek vallás-erkölcsi nevelése érdekében minden tanító-
képző-intézetben megállapította a tanári kar, hogy mikor látogassa az
ifjúság az isteni tiszteleteket és mikor éljen az egyházi szentsegekkel,
vigyázott továbbá arra, hogya képző növendékei szabad idejüket
hasznosan töltsék, a miért is bizonyos vázlatosan előírt napirendet ké-
szített számukra. Ezen kívül feladata volt az igazgatónak: és a tanári
karnak, hogy a tanítójelölteknek szóval és tettel példát adjanak a hit-
erkölcsi életre nézve és így neveljék őket az egymás iránt való tü-
relemre, a szerénységre, rendszeretetre, pontosságra és a kötelesség-
tudásra, nemkülönben a hazaszeretetre és az uralkodó iránt való hódoló
tiszteletre.

, Ellenőrizték a tanítójelöltek életmódját még az intézeten kívül is;
gondoskodtak arról, hogy ott, a hol az intézetben bennlakás nem volt,
a növendékek tisztességes életet élő hitrokon-családban találják meg ott-
honukat. A korcsmák és az erkölcsöt veszélyeztető társaságok látoga-
tása tilos volt a tanítóképző-intézeti növendékekre nézve.

Az iskolai rend megsértése, a makacsság és az alkalmazkodásban
tapasztalható nyakasság, a vallástalanságra következtetni engedő külső
magaviselet, erkölcstelen cselekedetek, becstelen tettek szigorú elbánást
vontak maguk után, kivált az esetben, ha azok benső megromlásnak,
elvetemültségnek voltak' a gyümölcsei, Az ilyen kihágások miatt, vala-
mint az esetben is, ha valamelyik tanítójelölt valamely bűneset miatt
illeték es hatóság által elitéltetett, a tanári kar a felső hatóság hoz-
zájárúlásával a vétkeseket az intézetből kizárhatt a és esetleg annak
a kihirdetésével, hogy az illető javíthatlan, a tanítóhivatal visel-
kedésétől örökre letilthatta.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

5. A taneszkózó'krŐl.

A tanítóképző-intézetek növendékei az e Általános nevelés és
oktatástani- kézikönyvön kívül egy ének- és egy zene-, illetőleg orgona-
iskolát használtak kézikönyvekűl, de meg kellett szerezni mindegyikük-
nek a főelemi avagy a normális iskolák összes osztályaiban kötelezőleg
előirt kézikönyveket is. Tanítóképző-intézetek számára külön könyvek
a legtöbb. tantárgyra nézve nem is léteztek, a miként már fentebb is
említtetett ; mert a preaparandiai oktatás alapjául az elemi, illetőleg a
normális iskolák kézikönyvei szolgáltak. Innen származott, hogya tanftó-
jelöltek nagy része az életbe kilépve, azonnal a legnagyobbtájékozat-
lanságba esett, mihelyt az előirt kézikönyvek helyett másokat kellett
volna használnia. A képzői növendékek csakis a miniszterium által
előírt kézikönyvek feldolgozás módjában szerezték meg a járatosságot. Az
önálló felfogás kifejtésére nem adtak sokat az ötvenes évek tanítóképző-
intézetei ben.

Az 1854. évi 12.553. szám a. kelt miniszteri rendelet meghagyta
ugyan, hogy a praeparandiákat kellőképen fel kell szerelni .minders
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szükségesebb, nélkülözhetlen taneszközzel, nevezetesen iskolai kéziköny-

vekkel, fali olvasó-táblákkal, a hangoztató olvasástanításnál használatos
mozgatható betűkkel, a számvetésnél alkalmazandó mozgatható számje-
gyekkel és az úgynevezett Russ-féle golyós, a számviszonyok felfogatásá-
nál czélszerűen alkalmazható szemléltetési eszközzel és a •Beszéd- és
értelerogyakorlatob alkalmával s az olvasmányok tárgyi kezelése közben

jól felhasználható természetes ts mesterséges szemléltetési eszközökkel,

Tisztában volt az osztrák kormány azzal, hogyanéptanítóknak
nem elég az ismereteknek az a mennyisége, a melyet a népiskolában
közölnie lehet és közölnie kell; ugyanazért elrendelte, hogy a képzői
tanárok vezessék bele a reájuk bízott ifjúságot olyan könyvek tanul-
mányozásaba, a melyek bennük a tanulásvágyat fölébreszthetik és fo-
kozhatják. Ehhez képest el is rendelte, hogy minden egyes tanítöképző-
intézetet el kell látni bőségesen olyan könyvtárral és tanszergyüjtemény-
nyel, melyben nemcsak a tanítójelöltek. hanem a képzőintézeti tanárok is
megtalálhatják az önképzéshez. az önműveléshez megkivántató eszközö-
ket. Az 1854. évi február 17-én kelt rendelettel kapcsolatban ki is
adta az osztrák miniszter azoknak a kőnyveknek és azoknak a tan esz-
közöknek a jegyzékét, a melyeket a tanítóképző-intézeteknek be Kellett
volna szerezniök.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

6. A tan tervről és lecffkerendről.

A tanítóképző-intézetek tantervét a régi hat hónapo? tanfolyam
tantervéből bővítette ki az osztrák kormány r 848~ban egy évig tartó
tanfolyamú képzői tantervvé és r849-ben adták ki a két évig tartó
tanítóképző-intézeti tantervet. A magyarországi tanítóképző-intézetek
tanterve részleges módosítás alá vétetett már 185 3-ban; véglegesen
azonban csak az 1855-ik évben alakú It meg. Az 1855 ik évi intéz-
kedés következtében a magyarországi rendes tanítóképzés ideje álta-
lában véve két évre terjesztetett ki.

Minden egyes tanítóképző-intézet köteles volt intézete számára a
részletes tantervet és a leczkerendet elkészíteni és azt kellő időben az
egyházi tanfelügyelőség útján a helytartótanács elé megerősítés czéljából
felterjeszteni.

A tanterv és az órarend megállapításánál figyelemmel kellett az
igazgatónak lennie , hogy azokra a teendőkre fordítsa a rendelkezésre
álló időnek a nagyobb részét, a melyek huzamos gyakorlatot igényei-
nek, avagy a melyeknek az elvégezésében a növendékek a tanárok
támogatására igen is rászorul hatnak. Általában véve irányadó volt a
tanterv és órarend elkészítésére nézve az, hogya tanítóképző tanfolyam
első fele az elméleti képzésre, nevezetesen azon ismeretek és ügyes-
ségek közlésére fordíttassék, a melyek nélkül a tanító feladatát meg
sem közelítheti ; tehát a tantolyarn első felét a népiskolai tantárgyak
alapos ismétlésére és kibővítésére szentelték; a tanfolyam második felét
azonban főleg a gyakorlati kiképzésre. t. i. a tanítói és nevelői szak-
értelemnek és ügyességnek a kifejlesztésére kellett fordítani.



7. A tanítóképesítésről.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A tanítóképző intézetekben az egyes tanfolyamok végével évzaro
vizsgálatokat tartottak; a második évi tanfolyam évzáró vizsgálatain
szerezték meg a rendes növendékek a tanítóképesítő bizonyítványt,
olelevelet. A tanítóképesíró vizsgálatok idejét az egyházi felügyelőség
előterjesztésére a helytartótanács állapította meg.

A tanítóképesítő vizsgálatok a tankerületi főigazgató, az egyházi
iskola-felügyelő és esetleg a helytartótanács által kiküldött biztos jelen-
létében mentek végbe. Tagja volt a 'vizsgáló bizottságnak az említette-
ken kívül az igazgató. a hitoktató és a kép ző minden egyes tanára.

A tanítóképestró vizsgálaton a vizsgáló bizottság nemcsak arról
szerzett magáoak alapos tudomást. hogy tudják-e a tanítójelöltek mind-
azt alaposan, a mit majdan a népiskolában közölniök kell, hanem arról
is, hogy mennyire sajátították el a tanítás művészetét, a fegyelemtar-
táshoz megkivántató ügyességet.

A vizsgálatokat az egyes tantárgyakból az illető tanár vezette;
de joguk volt az iskolafelügyelőknek és a biztosoknak is kérdéseket
intézni a tanítojelöltekhez.

A képesÍrővizsgálat rendszerint csak szób eli volt, ha azonban a
biztos zárthelyi irásbeli kidolgozást is kivánatosnak vélte, ú;y ilye-
neket is kellett a tanítojelölteknek készíceniök. (L. 1858. évi 22.514. sz.
rendeletet.)

A képesíró vizsgálat megejtése után az eredményt a bizottság
elnöke azonnal kihirdette és a jelölteknek ki is szolgáltatta, még ped ig
tekintettel arra, hogya kik a tanfolyam ideje alatt kifogástalan maga-
viseletet és szorgalmat tanusítottak és a vizsgálaton is kitüntek, kiadták
a rendes tanítói oklevelet, ellenben azoknak, a kik ellen a tanfolyam
ideje alatt panaszok merültek fel s a képesíró vizsgálaton egyben vagy
másban gyengéknek bizonyultak, csakis az altanitói avagy a segédtanÍtói
bizonyítványt szolgáltatták ki.

Az oly kiváló tehetségű tanítójelöltek, a kik a két évi tanfolyam
ideje alatt minden tekintetben kitüntek és a képesítő vizsgálaton is ki
tudták mutatni kiváló képzettségüket - a két éves tanfolyam végez-
tével is kiadhatta a képesítő vizsgálóbizottság a főelemi tanítói oklevelet.
Az 1858. évi október 22-ikén kelt miniszteri rendelet azonban a képe-
sítő vizsgálóbizottságokat erélyesen arra intette, hogy a főelemi tanítói
oklevelekkel óvatosan bánjanak s ilyeneket csakis rendkívül tehetséges,
szorgalmas és példás magaviseletű tanitójelölteknek állítsanak ki. any-
nyi val is inkább; mert az ilyen oklevek birtokosai minden egyes pályá-
zatnál előnybenkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI észesírendők.

Azokat a tanítójelölteket. a kik a tanfolyam ideje alatt magukat
kifogástalanúl viselték, de a tantárgyak egyikéből-másikából a felállí-
tott mértéket meg nem ütötték a második évfolyam ismétlésére
utalták; ellenben azokat, a kik két tárgyból elégtelen osztályzatot kap-
tak. mint a tanítói pályára alkalmatlanokat az intézetből bizonyítvány
nélkül elbocsájtották.



A tanító-okleveleket a szabályszerű bélyeggel kellett ellátni. Alá-
Írták azt a vizsgálóbizottság elnöke és a bizottság tagjai; az oklevelet
egyébként az intézet tannyelvén állították ki és kitették abban, hogy
minő tannyelvű iskolákra szerezte meg a illető képesítést. Feltüntette
az oklevél azt is, hogy az illető minő nyelveken tud beszélni, tud-e
hegedülni, elsajátította-e a siketnémák avagy a vakok tanításának mód-
szerét, járatos-e gyakorlatilag is a gazdaságtan e~yik vagy másik ágában,

A kath. egyház kebelébe nem tartozó tanítójelöltek is jelentkez-
hettek a róm. kath. tanítóképző. intézetekben megtartott tanfolyamokon
és képesítő vizsgálatokon; a vallásból ezeknek a saját hitfelekesetük
által kijelőlt és a kormány által is elismert hitoktatók előtt kellett a.
hit- és erkölcstanból a vizsgálatokat letenniök.

Az oly egyének, a kik a két évi tanfolyam befejezése után csak-
az altanttói vagy is segédtanítói oklevelet tudták megszerezni, az eset-
ben, ha legalább is egy évig a gyakorlat terén jó sikerrel működtek,
de hivatalbeli tevékenységükről és erkölcsi magaviseletükről kedvező
bizonyítványt tudta k felmutatni, az elemi tanítóképesítő vizsgáiatra bo-
csájtattak, de csak az esetben, ha a zo-dik évet már betöltötték. Erre
nézve az engedélyért az egyházmegyei tanfelügyelőséghez nyujthatrák
be kérvényeiker. Az elemi tanítói vizsgálatot az altanítók nem tartoztak
okvetlenül abban az intézetben letenni. a hol az alsó fokú képesítést
nyerték. Az ilyen képesító vizsgálatok megtartására nézve a tanítóképző-
intézetek külön engedélyt tartoznak kérni a helytartótanácstóI.

Az elemi oklevéllel már biró egyének a fentebb leírt úton-rnódon
szerezhették meg másodfokú oklevelük mellé a főtanítói oklevelet is.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

8. A rendes tanfolyam hallga tása a lól va ló felmentés eseteirdi,

Az osztrák kormányatanítóhiányra való tekintettel megengedte
az iskolai főhatóságoknak az összbirodalom egyes tartományaiban, hogy
a tanítóképző-tanfolyam látogatását, illetőleg a tanítói oklevél meg-
szerzését az olyegyénekre nézve megkönnyítsék, a kik egyik-másik
csekély javadalommal és kevés tanulóval biró iskolákban való mükö-
désre is készek voltak vállalkozni.

Állított az osztrák kormány egyes helyeken egy éves tanfolyamú
tanítóképzőket is, és megengedte azt, hogy a két évfolyammal biró tanító-
képző-intézetekben is elvégezhesse egyik-másik növendék a tanítóképző-
tanfolyamot, külön miníszteri engedély mellett, egy esztendő leforgása
alatt. Az egy és a két éves tanítóképző-tanfolyamok között a különb-
ség abban állott, hogy az egy évesekben az elméletből keveset nyuj-
tottak, és még a gyakorlati tanítói ügyesség szinvonalát illetőleg is sok-
kal kisebb mértéket alkalmaztak, mint a rendes két éves tanfolyammal
biró képezdékben. Amazokra nézve még a felvétel feltételei sem voltak
olyan szigorúak, felvették azokba a r6 éves ifjakat még az esetben
is, ha nem végeztek is egyebet a főelemi iskola 4 osztályánál.

Az egy . éves tanfolyamú képző kben a tanfolyam első felét az
elméleti, a másodikat pedig főleg a gyakorlati kiképzésre fordították.
A két éves tanfolyamkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAú képzőintézetekben pedig azoknak a tanítójelöl-
teknek, a kik egy esztendő alatt akarták a tanítóképző-tanfolyamot
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elvégezni, a szükséges elméletet, a felvételt megelőzőleg magánszor-
galom útján kellett elsajátítaniok; mert ezekben az intézetekben az ilyen
növendékek csakis a gyakorlati ügyesség megszerzésében nyertek annyi
a mennyi útmutatást, vezetést.

Az oly tanítójelöltek, a kik az egy évig tartó tanfolyamokban
nyerték kiképezretésüket, csak az alsófokú segéd-, vagyis altanítói képe-
sítóvizsgálatra jelentkezhettek; dc aztán. ha egy vagy két évig a hatő-.
ság teljes megelégedését tanítói működésükkel kivívták, megengedtetett
ezeknek is, hogya rendes elemi tanító-képesítő vizsgálatra jelentkez-
hessenek; a főelemi tanítói képesíró vizsgálatra azonban csak úgy bo-
csájtották őket, ha előbb még egy évet töltöttek a rendes prepáran-
diák egyikében-másikában.

Arra is volt lehetőség az osztrák kormány idejében, hogy egyesek,
az egyik-másik erre feljogosított főelemi iskolák tanítóinak és hitokta-
tóinak a segítségével, magánúton készülhess~nek előkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAil. tanítóképesítő
vizsgálatra. (L. 1852. évi 2755. sz.' min. rendeletet)

AZI85I.évi 2351. sz., az 1855. évi 17.557. sz. ésaz 1856. évi I8.69I.
számú miniszteri rendeletek értelmében az olyegyéneknek, a kik a nél-
kül, hogy akár tanítóképző-intézeteket látogattak, akár képesítő vizs-
gálatot tettek volna, de már legalább is három éven át működtek
mint elemi avagy segédtanítók, az esetben, ha működésükkel az egyházi
és a politikai hatóság teljesen meg volt elégedve, minden nehézség
nélkül megengedtetett a tanítóképesítő vizsgálatra való jelentkezés. Az
ily egyének érdekében rendeztetett aztán az osztrák kormány és
hazánkban a róm. kath. tanítók számára Pesten, Szegeden, Egerben,
Sopronban, Győrött, Pécsett és a gör, nem egyesült katholikus tanítók
számára, Karlovitzban és Pakratzon két egész négy hónapig tartó
megrövidített tanítóképesítő tanfolyamokat a nyári és az őszi hónapokban.

Ezeken a megrövidített tanfolyamokon az 1855. évi J 7 650.
számu miniszteri rendelet értelmében az volt a feladat, hogy az egybe
gyülekező egyének a gyakorlati népiskolai pedagogiában bizonyos fokú
czéltudatosságra tegyenek szert. Meg kellett velük ismertetni az isme-
retek és az ügyességek közlésmódjának a formáit, a helyes tanmene-
teket s az ezekre vonatkozó sarkalatos módszertani szabályokat, bele
kellett őket vezetni az előírt népiskolai kézikönyvek és más egyéb
taneszközök helyes felhasználásmódjába, a helyes fegyelemtartás elmé-
letébe és gyakorlatába, és főleg abba, hogy mi módon kell a tanítónak
tanítványai hiterkölcsi életére nevelőleg hatni. Az ilyen tanfolyamok
vezetését a miniszterium rendelete szerint mindenkor a legbuzgóbb és leg-
képzettebb tanítóképző tanárokra kellett bízni. Egy-egy ilyen tanfolya-
mon csak két tanár vehetett részt a jelentkező, illetőleg aberendelt
egyének kiképzésében.

Egyes, rendes tanítókűl alkalmazott kiválóbb tanítókat működési
bizonyítványaik alapján fel is mentett az esztrák kormány a képesítő
vizsgálat letételének a kötelezettsége alól. Az ily egyének tanítói oklevél
helyett, a felső hatóság által is megerősített olyan igazolványt kaptak,
a mely őket feljogosította a tanítóí pályán való működésre.

Az oly egyének, a kik nem tették le a tanítói képesítő vizsgála-



tokat és nem nyerték meg a hivatalos igazolványt, csak tanítói gya-
kornokokúl tekintettek, kiket állásukból egyszerű felmondás után elbo-
csájthattak az iskolafentartók.

Az izr. tanítóképző-intézet szabályai hazánkban is megegyeztek
a róm. és a gör. kel. tanítóképző-intézetek szabályaival; a protestánsok
tanítóképző-intézeteinek a szervezetét pedig esetről-esetre erősítette meg
az osztrák kormány.

II.YXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A t a n í t ó n ő k é p z ő t a n f o ly a m o k r ó l .GFEDCBA

I .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA tanfolyamokról.

A tanítónőképző-intézetre vonatkozó szabályrendeletet hazánkra
nézve az 1856. évi január zo-án 19.334. sz. a. kibocsátott miniszteri ren-
delet foglalta magában.

Pedagogiai tanfolyamokat csak azokban a leányiskolákban volt
szabad a tanítónójelöltek számára rendezni, a melyeket ezen joggal a
helytartótanács és az egyházmegyei iskolai főhatóság javaslata alapján
az osztrák vallas- és közoktatásügyi miniszter felruházott volt.

Az ilyen tanítónőképző-intézetekben a leányiskola illetőleg zárdai
iskola tanítónőin kívül a kiképzésben egyes világi és egyházi tanárok
is részt vettek a miniszterium által történt kinevezés alapján.

A tanítónóképző tanfolyam rendszerint két évre terjedt; kivételes
esetekben megengedte azonban a kormány az egyházi és a politikai
hatóság javaslatára az egy éves tanfolyamú tanítönöképző-intézetek
szervezését is. .

A fentebb említett I856-iki szabályrendelet értelmében a magyar-
országi tanítónőképzésre és képesítésrenézve általában véve irányadóúl
szolgáltak a férfitanító-képzésre és képesítésre vonatkozó miniszteri
intézkedések.

A tanítőnőképző-intézetek feladata abban állott, hogy haszna,
vehető, képzett tanító nőket neveljen.

A tanítónőképző tanfolyamok első felét éppen úgy mint a tanító-
képző tanfolyamokban az elméleti, a másodikat pedig a gyakorlati
kiképzésre kellett szentelni.

2. Az intézetbe va ló felvétel feltételei.

A felvételnél a tanítónőképző-intézetek igazgatóinak meg kellett
követelni:

a ) hogya jelentkező a tanítónői pályán megkivántató testi épséggel
és egészséggel birjon;

b ) hogy addigi élete hiterkölcsi tekintetben mocsoktalan legyen;
c) hogy a főelemi iskola 4 osztályát jő sikerrel elvégezte avagy
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az ezen osztályokban előadott tantárgyakból a magánvizsgálatot le-
tette ésGFEDCBA

d ) hogy akjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAró-dik évet betöltötte legyen.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3. A tauítóuőképző z'utézet tautá rgya iról.

A tanítónőképző-intézetek feladatát az oktatást illetőleg a miníse-
teri szabályrendelet a következőkben állapította meg:

a ) Meg kellett erősíteni és ki kellett bővíteni a tanítónőjelöltek azon
ismereteit és ügyességeit, a melyeket a főelemi leányiskola 4 osztályá-
ban elsajátíthattak.

b ) Ki kellett őket képezni a női kézimunkák készítésében.
c) Be kellett a tanítójelölteket vezetni a népiskolai kézikönyvek

és taneszközök ismeretébe, felhasználás módjába és a népiskolai tantár-
gyak helyes kezelésébe.

d ) Fel kellett fogadni és meg kellett velük taníttatni a leányneve-
lésre és oktatásra vonatkozó elveket és szabályokat.

A két éves tanfolyamú tanítónőképző intézetekben az első tanév
három első hónapjában a főfigyelmet arra kellett fordítani, hogy a
növendékek a népiskola tananyagát alaposan átismételjék j az egy

, évig tartó tanfolyamban ezt a teendőt azonban a tanév két első havá-
ban kellett elvégezni.

Az elemi iskolai' tananyag átismétlése után következett a növen-
dékeknek a bevezetése abba, hogy miként kell a népiskolában közlendö
ismereteket és ügyességeket a gyermekekkel oly módon közölni. hogy
azokban a; tudásvágy és a tanulási kedv minél inkább kifejlődhessék.

A tanítónőképző-intézetek tantárgyai a következők voltak:
a ) Hit- és erkölcstan a bibliai történetekkel kapcsolatban.
b ) Általános nevelés és oktatástan.
c) A német nyelv és a magyar nyelv: olvasás nyelvtani oktatással.

helyesirási és fogalmazási gyakorlatokkal kapcsolatban.
d ) Számtan.
e) Szép- és folyóirás.
f) Női kézimunkák,
g ) Rajzolás.
A képzőintézeti tanároknak nagy gondot kellett fordítaniok arra,

hogy a tanítójelöltekkel a népiskolai ismeretek és ügyességek közlé-
sénél szem előtt tartandó fokozatokat, tanmeneteket megismertessék,
hogy így azok a gyakorlati életbe kilépve, minden nehézség nélkül fel
tudják az elemi iskolák tananyagát a körűlményeknek megfelelőleg,
három avagy négy évi részletekre osztani. Meg kellett a tanítónőjelöltek-
nek továbbá a «Politische Schulverfassung» ama részeit is ismerniök, a
melyeknek tudása a tanítónőkre nézve is nélkülözhetetlen.

Különben pedig a tanítónőjelölteknek is alkalmat kellett szolgáitatni.
hogyaképzőben a tanítónői pályán 'értékesíthető ismeretekből és
ügyességekből minél többet elsajátíthassanak a rendes előadási órákon.
kívül is. Ezért is látták el a tanítónóképző-intézeteket alkalmas könyv-
tárakkai és tanszer-gyűjteményekkel.
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4. A tanítónőképző-intézetekben a lka lmazott módszer tani utasltá sokról.

A tanítónőképző-intézetekben alkalmazott módszertani utasítások
majdnem minden tekintetben megegyeztek a férfi tanítóképző-intézetek
számára kiadott, fentebb már bemutatott utasításokkal. Az eltérések,
a melyek azokban imitt-amott találtatnak, a tanítói és a tanítónői hiva-
tás kőzött való külömbség természetéből következtek. '

Igy pl. a rajzoktatásra vonatkozó utasítás kimondja, hogy a
tanÍtónőjelölteknek olyan rajzminták készítésmődját kell elsajátítaniok,
a melyeket a leány iskolákban a női kézimunkaoktatasnál jól fel lehet
használni.

A női kézimunka-oktatást illetőleg kimondotta a módszertani uta-
sítas, hogy a tanÍtónőjelölteket ne annyira a fényüzési- és a díszmunkák
készítésében és betanításának a módszerében gyakorolják, mint inkább
azokban, a melyek a háztartás körében a nők legfontosabb teendbit
képezik. Ehhez képest a legtöbb időt kellettkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa tanÍtónőjelölteknek a
kötésre, a horgolásra, a felbontásra. a varrásra, 'a hirnzésre és a vászon-
nemű ruhák kiszabására és elkészítésére fordítani ok.

. A zene- és az énekoktatás nemkülönben az idegen nyelvek nem
voltak kötelező tantárgyak a tanítónőképző-intézetek növendékeire
nézve.

Anémet és az egyik hazai nyelven azonban szorgalmasan gya-
korolták a tanítónőjelölteket és ezeken a fogalmazásbeli ügyesség kifej-
tésére is kiváló gondot fordítottak.

A gyakorlati kiképzést illetőleg a következő utasítás foglaltatott
a tanítónőképző-intézetek szabályrendeletében :GFEDCBA

a ) A tanítónőjelölteknek bizonyos sorrendben végig kell az egyes-
elemi osztályokban a tanítók és tanítónők tanításait hallgatniok, és meg
kell azokon figye!niök nemcsak a tanmeneteket, hanem a tanítási eljá-
rások legfontosabb mozzanatait, és emellett vigyázniok kell arra is,
hogy miként ébreszti és tartja fenn a gyakorlott oktató a tanulók
figyelmét és hogy mi módon tartja fenn a fegyelmet az oktatás közben.

A tanÍtónőjelölteknek a tanfolyam második felében próba-tanítasokat
kellett tartaniok; ezeket az illető tanítók vagy tanítónők utasításainak
megfelelőleg előzetesen irásbelileg is kidolgozták a tanítönöjelöltek.

Minden egyes növendék rendes naplót tartozott vezetni a végig
hallgatott minta-tanítások on és a próbatanításokon szerzett tapasztala-
tairól. nemkülönben a számukra magán olvasmányul kiadott könyvek
tartalmáról. E naplók vezetésére nézve a szükséges utasítást maga az
igazgató, avagy a tanítónőképző tanár adta meg a tanítőnőjelölteknek, a kik
naplóikat időszakonként be is tartoztak a tanároknak s a tanítónőknek
mutatni.

5. A tanterurdi ts az óra rendről.

A tanítónőképzö-intézet tanterve lényegében véve megegyezett a
tanítóképző-intézetek tantervével. A részletes tantervet az intézet tanári



kara évről- évre a növendékek előképzettségére való tekintettel ujra meg
ujra átdolgozta és az órarenddel együtt az illetékes iskolai hatóság elé
terjesztette megerősítés végett.

Az oktatási órák száma nem volt valami nagy. Az ének- szene·
órákat és az idegen nyelvek tanulására szánt időt, valamint a női kézi-
mu nkákra szánt órákat a képző igazgatósága a körülményekhez képest
állapíthatta meg nemcsak az egyes osztályokra, hanem még az egyes
növendékekre nézve is külön-külön,

A rendes tantárgyak óraszámát a tanítónőképzőintézetekre nézve a
miniszteri rendelet a következőképpen állapította meg:

I. AkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAe Hit- és erkőlcstanra s , a bibliai történetekre és az egyházi
szertartások ismeretére, a vallástani oktatás módszerének a közlésére
jutott mindkét évfolyamban hetenként 2 óra.

2. Az cÁltalános nevelés- és oktatástanras hetenként 2 óra.
3. A cHangoztatva olvasás, a helyes és szépolvasás» gyakorlására

és az ezen ugyességek közlésére vonatkozó módszernek a megismer-
tetésére és begyakorjására hetenként 2 órát rendeltek.

4. A nyelvtanra s a helyesirás gyakorlásával kapcsolatos beszéd-
és értelem gyakorlatok ra, és az olvasmányok tárgyi kezelésére, továbbá
az ezen teendőkre vonatkozó mődszertani szabályok ismertetésére heten-
ként 3 óra fordíttatott.

5. A fogalmazási gyakorlatokra és a fogalmazásbeli ügyesség köz-
lésmédjának az ismertetésére hetenként 2 órát szántak.

6. A számtannak és a számtani oktatás módszerének közlésével
hetenként 2 órát töltöttek.

7. A szép- és a folyóírás gyakorlására pedig 1 órát szántak
hetenként.

A női kézimunkára, az énekre és a zenére nézve, miként fentebb
már közöltem, a bécsi miniszterium nem írta elő a heti órák számát,
hanem az illető igazgatókr.a bizta azoknak a megállapítását.

A vallás-erkö1csi nevelést illetőleg a tanítönöképaő-intézetek igaz-
gatói, tanárai és tanítónői kiváló figyelemmel tartoztak őrködni a fölött,
hogy növendé seik a férfi tanítóképző-növendékeinek a szabályainál is
szigorúbb tanitónőképzői szabályok és utasítások ellen ne vétsenek.
A vallás-erkölcsi nevelésre vonatkozó intézeti szabályok ellen vétkező-
ket a tanítónőképző-intézetek ból minden hosszadalmas fegyelmi eljárás
alkalmazása nélkül kizárhatta a tanári testület.

A tanítÓnőképző-intézetek növendékeinek erkölcsi nevelését az
intézet élén álló zárda főnöke vezette az igazgató hitoktatóval egyet-
értőleg.

A tauítőnő-képesítő vizsgálatokra vonatkozó szabályok általában
véve megegyeztek a tanítóképesítésre vonatkozó szabályokkal.

A női kézi-munkatanítónői képzésre és képesítésre vonatkozólag
az osztrák kormánya magyarországi preparandiák szabályzatának 28.
§. ában a következőleg intézkedett:

1. Az oly nőknek, a kik valamely népiskolában csak mint not
kézimunka-tanító nők kivántak alkalmazást nyerni, vagy rendszeresen el
kellett végezniök a tanítónó-képzőben számukra' külön rendezett tan-



folyamot, a mely voltaképen a rendes tanítónőjelöltek vallástani, általános
neve1t'!s- és oktatástani, valamint. a- kézimunka-órákon való részvételbő
állott. A női kézimunka tanítónői képesítő-vizsgalatra egyébként jelent-
kezhettek az oly nők is, a kik szigorú magánvizsgálatokon beigazolták,
hogy a fentemlítétt elméleti tantárgyakból tudnak annyit, a mennyit
-ezekből a rendes tanítónójelöltektől meg lehet követelni, és hogy a női
kézimunkákban járatosak és a népiskolai női kézimunka-oktatás" veze-
tésére s a fegyelemtartásra képesek.

A női kézimunka tanítónői-képestró vizsgálatok, valamint a tanító.
-és a tanitónő képesítő vízsgálatok eredményéről a képesíró vizsgáló
bizottság jelentést tartozott tenni a helytartótanácsnál, ez pedig hiva-
talosan közölte azon egyének minósítési tablázatát a püspöki helynökök-
kel, a kik az ország területén létező tanító és tanítónő-képzőintézetekben
.a képkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAesí tő vizsgálatokat sikerrel .kiállották.

A női kézimunka-tanítónői vizsgát sikerrel letett egyének, női
ipari skolák felálhtásáért való engedély megszerzéséhez is igényt tart-
hattak, de csak az esetben, ha, a női kézimunka-tanítónóképző tan folya-
mot rendszeresen vé gezték. '

A zárdai iskolák tanÍtónőitől is szigoruan megkövetelte az osztrák
kormány a tanítőnó-képesítő vizsgálat letételét, ugyanazért elrendelte,
bogy minden olyan apácza-zárdában, a melylyel leánynevelő-intézet
avagy főelemi leányiskola áll kapcsolatban, egyúttal tanítónőképző-inté-
zet is szervez tessék a tanítónői teendőkkel megbizandó apáczak számára.

A tanítással foglalkozó apácza-zárdákban a saját leányiskoláik és
:nevelői intézetek számára rendezett tanítónőképző-tanfolyamok veze-
tésével, az elméleti és gyakorlati kiképzés irányozásával, illetőleg esz-
közlésével a zárdai nevelőintézet igazgató hitoktatója bizatott meg; a
miért is az osztrák kormány az egyházi főhatóságoktól megkövetelte,
hogy a zárdai leányiskolák hitoktatóiúl mindenütt a legkiválóbb és a
1eánynevelés elméletében és gyakorlatában kiváló és tapasztalt lelké-
-szeket jelöljék ki.

Az oly apáczák tanítónőjelöltjeit, a kiknek szerzetesrendi szabályok
·értelmében a kolostort elhagyniok nem szabad, a kormány által a tanító
.képesÍtéssel felruházott bizottság - a miniszter engedélye mellett - a;?;
'illető kolostorokban vizsgálhatta meg.

Ha. az apáczák a világi tanítónők számára is megnyitott tanítőnő-
képzőintézetben tették Je a tanítónőképesítő-vizsgálatot, a vizsgáló-
bizottság őket a világi tanítónőjelöltektől elkülönítve tartozott megvizs-
:gálni. eL. az 1852.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAévi jul. 26·dikán kelt miniszteri rendeletet)

6. .,4z a lredl- és a polgár i iskola i ta~ítók' képzéséről és képesítéséről.

Az alreál-, vagyi, polgári iskolai tanítók kiképzését eszközlő tan-
folyamokra és az elen magasabb fokú tanítóságra képesítő vizsgálatokra
vonatkozó utasításokat az 1854. évi nov. z-án 10.999. szám a. kelt
miniszteri rendelettel tette közzé az osztrák vallas- és kőzoktatási
miniszter. Ezen utasítások lényege a következőkben áll:

Azokat az egyéneket, a kik főelemi iskolákkal kapcsolatos két
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avagy három ösztálylyal biró alreál-, avagy más néven polgári iskolák-
ban óhajtottak rendes tanítói állást betölteni, a teljes, t. i. a hat osz-
tályú főreál- iskolák mellett szervezett tanítóképző-tanfolyamokban'
képesítette ki az osztrák kormány. Az ilyen magasabb fokú tanfolyamok
helyét és idejét a miniszterium állapította meg.

Az alreál- vagyis polgári iskolai tanítóképző-tanfolyarn igazgatásá-
val minden egyes esetben az illető főreál-iskola igazgatóságát bíz-
ták meg.

Minthogy pedig abban az időben csupán csak róm. kath. jellegíi
teljes 6 osztályú real-iskolák léteztek, az osztrák kormány megnyitotta
ezeket a magasabb' fokú róm. kath. jellegű tanítóképző-intézeteket a
nem római kath. vallású alreál-iskolai tanítójelöltek számára is.

Az alreál-iskolai tanítóképző-tanfolyamra jelentkező egyének a tanév
elején tartoztak az illető főreál-iskola igazgatójánál a felvétel végett
jelentkezni és okmányokkal igazolni:

1. hogy testileg épek és' egészségesek;
2. hogy a 17-ik életévet betöltötték;
3. hogy a föreál-iskola VI. osztályát is jó sikerrel elvégezték.
Az esetben pedig, 'ha a főreál iskola befejezése után a jelentkezők

már valamely életpályán működtek volna, az ezen működésükről és-
erkölcsi magaviseletükről szóló bizonyítványt is tartoztak felmutatni.

Kivételesen megengedte az osztrák miniszter az alreál-iskolai tdn:"-
folyamban való felvételt.

1. Egyes olyan egyéneknek is, a kik a három osztályú alreál-
iskola befejezése utánkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAil két évi elemi tanítóképző-intézeti tanfolyamot
sikerrel hallgatták és jó elemi tanítói oklevelet nyertek.

2. Azoknak, a kik a felvételi vizsgálaton kimutatták, hORY meg-
szerezték és bírják a műveltségnek és a szellemi érettségnek azt a
fokát, a melyet a főreál-iskola hat osztályában a tanulók nagyobb része-
megközelíthet.

3. Azoknak, a kik a vegy tan ban, avagy a rajzolásban kiváló jár~
tasságot tanusítottak és . magukat csak ezeknek a tantárgy ak az

.előadására óhajtják feljogosíttatni, ha a tanítói pályára erős hivatott-
ságot éreztek magukban 'és az ezen pályán megkivántató arravalőságok-
kal is birtak.

. A rendes alreál-iskolai tanítóképző-tanfolyam két évig tartott, az
egyes évfolyamok a főreál-iskolai tanév vel kezdődtek és végződtek.

Megkülönböztette a szabályrendelet ennek a magasabb fokú tanító-
képzésnek az általános műveltséget fejlesztő és a szakképzettséget kifejtő-
feladatát. Az általános műveltség fejlesztése érdekében gondoskodnia
kellett a tanfolyam ig,azgatójának a tanári karral együtt arról: 1. hogy
a tanítójelöltek a tanítói míveltség magasabb fokán. megkivánható isme-
retekből minél többet elsajátíthassanak ; 2. hogy az. általános nevelés-
és ' oktatástani elveket és szabályokat minél alaposabban felfogják és
azoknak a real-iskolaban való érvényesítéséhez megkivántató ügyességet
elsajátítsák; 3. hogy hit-erkölcsi élet elveinek és szabályainak az isme-
retében és gyakorlatában minél inkább tökéletesbüljeoek.

A szakképzettség kifejtését illetőleg oda kellett az alreál-iskolai,



-ta-riítóképzőknek hatniok, hogy minden egyes tanítójelölt abban a szak-
<körben képezze ki magát minél jobban, a melynek magát képesíttetni
-óhajtja, ,

A miniszteri rendelet értelmében az alreál-ískolai tanítójelöltek a
,következő három szakkör tantárgyaira készülhettek el és nyerhettek
.képesítő oklevelet:' ,GFEDCBA

a ) Az első szakkörbe sorolta a rendeletet: 1. aNyelvtudományt ;
.2. a Földrajzot; 3. a 'Történetet és 4· a Természetrajzot.

b ) A második szakkör tantárgyai voltak: 1. Arithrnetika; 2, Geo-
-metria ; 3. .Rajzolőgeometria ; 4· Szabadkézirajz ; 5. Építészet rajzolással
kap csolatban ; 6_ Természettan.

e ) A harmadik szakkörhöz tartozott: 1. Természetrajz;kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.2, Termé-
-szetta n; 3. .Chernia és ,4-. Arithmetika.

Egyébként megkivánta a rendelet, hogy az alreál-iskolák tanító-
ljelöltjei kivétel nélkül mind tanuljanak rajzolni, még ha nem akarták
is magukat arajztanításra képesítetui ; mert a real-iskolai oktatás köré-
ben ugyanis nagy előnyére szolgál a tanítónak. ha az egyes dolgokat
.szernlélhetővé tudja a táblára való rajzolás által tenni. A rajzolás gya-
.kor l ásán kívül minden egyes tanítőjelölttól megkövetelte a szabályzat
a szépirásbeli ügyesség kifejtésér is.

Azoknak az egyeneknek, a kik az első szakkör tantárgyaira akar-
-tak elkészülni, a német nyelven kívül még egy másik hazai nyelvnek
.az elméletévei és irodalmáva.l js még kellett ismerkedniök.

A tanítójelöltek a felvétel alkalmával be tartoztak jelenteni, hogy
.a fentebb félsorolt három -szakesoport közül rnelyiket választották ki
maguknak. .

A tanfolyam ,igazgatója megengedhette egyeseknek, hogy a meg-
.állapttott szakcsoportokban felsorolt tantárgyak közűl az utolján meg-
.ern.ített tantárgy helyett ·egy más szakcsoportbeli tantárgyat is választ-
hassanak maguknak; oe csak az 'esetbe.n. ha ezt a változtatást az
.illetök alaposan megtudták okolni .. Ugyanezért már a felvétel alkal-
-máv al ki kellett a -taoirőjelélteknek jelenteniök, hogy az általuk válasz-
tott szakcsoport tantárgyai kö",űl melyiket kivánják elhagyni. Az oly
·egyéneknek, a kik nyilvános bizonyítványokkal avagy a felvételi vizs-
gálat alkalmával ki tudták mutatni. . hogy az. általuk választott szak-.
<csoport egyikmásik .tantárgyaban kiváló jártassággal bírnak, megenged-
hette a tanári kar, hogy a szakcsoportjukhoz tartozó .tantárgyakon
kivül álló tantárgyak egyikét-másikat is hallgathassák és azoknak elő-.
adására magu kat előkészítsék.

A magasabb tokú tanítóképző tanfolyam vezetését a főreat-iskola
igazga,~ója, hitoktatója és a tanári testület tagjai eszközölték . '

Ok állították össze a tan-ítójelöltek óhajtásainak figyelembevéte-
'Jével a tanfolyam tantervét és órarendjét. \

Nekik volt a kötelességuk, hogyatanítójelölteket a szakcsoport
kiválasztásában és a leghelyesebb tanulmányi sorrendnek a megálla-
lPításá~an jó .tanácscsal támogassák.

Ok .tartoztak a felvett növendékek elméleti és gyakorlati kikép-
.zésének sikerét. biztosrtaní.
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A real-iskola hitoktatójának az volt a feladata, hogy a jelölteket
a hittanon kívül a nevelés- és oktatástan elméletébe- is bevezesse. Egyes
tanfolyamokon a nevelés és oktatástani elméletet maga az ig'azgató
adta elő. A tanfolyam tanárai a saját tantárgyukat adtak elő hall.
gatóiknak. ' ,

, Az egyes szakcsoportokat hallgató tanítójelöltek felügyeletével az:
intézet tanárai közül hármat, bízott meg az igazgató, még pedig' r end-
szerint azokat, a kik nemcsak mint szakférfiak, hanem mint tanárok isi
kitünően be tudták a tanárképző tisztet tölteni. ' "

Minden tanév elején átvizsgálta a tanfolyam tanári kara a taritervet
és azt, a felvett tanítójelöltek elóképzet tségére való tekintettel a szük-
séghez képest átalakította. ,A tanterv ezen átalakítására} továbbá a,
növendékek felvételére és csoportosítására, nemkülönben az őrarendi
megállapítására vonatkozó határozatokat az igazgató a tanév elején fel,
tartozott megerősítés végett terjeszteni az alreál- és polgári iskolai
tanítóképes főtanfolyam felUgyeletével megbfzott tartományi consistorium
elnökségéhez.

Azok a főreal-iskolai tanárok, a kik az egyik vagy a másik szak-
csoport vezetésével megbizattak, ügyeltek arra, hogy a főnökségüle
alatt álló tanítójelöltek az általuk választott taritárgyakban magukat
minél tökéletesebben kiképezzék. Vigyáztak arra:kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAL hogy a tanító-
jelöltek a számukra kijelölt elméleti -és gyakorlati előadásokat szorgal-
masan és sikerrel látogassák ; 2. hogy olyan műveket olvassanak és.
alaposan tanulmányozzanak, a mely bennük megkivánható szakrnível tség
fejlesztésére alkalmasak; 3. hogy a számukra kijelölt feladatokat pon-
tosan elkészítsék és hogy ezek a megoldott feladatok meg is biráltas-
sanak ; 4. hogyaszakcsoport növendékeivel a tanárok által vezetendő-
médszeres értekezleteken 'a real-iskolai tantárgyak tanmenetére, mód-
szerére és a tanítási formákra vonatkozó útmutatások és gyakorlatok
a czélnak teljesen megfeleljenek; 5. hogy az egyes tanítójelöltek az:
önképzés eszközeivel és módjával alaposan megismerkedjenek .

Az esetben, ha .a tanfolyarn egyik vagy másik szakcsoportjának
felügyeletével megbizott tanár a tanitóképzés teendőivel tulságosan meg-
terheltetett, az igazgató gondoskodott arról, hogya real-iskolai. rendes.
tanári teendők egyrésze alól felmentessék. '

Az alreál- es polgár-iskolai tanítóképző tanfolyam főfeladatának.
tekintették :

1, hogy a tanítójelöltek a reál- és a polgári iskolákban használható-
kézikönyveket és taneszközöket megismerjék és azok felhasenálási módját
elsajátítsák; I ,

2. hogy a természettani és a chemiai kisérleteknél megkiváutató '
ügyességet megszerezzék ; - .

3, hogy azok. a kik magukat a rajztanítására is képesíreni óhajtják,
il rajztanár vezetése mellett a rajzolásban és a mintazásban kellőleg:·
gyakorolják; .

4. hogy a kik a birodalom hivatalos nyelvét elég jól tudják, <lí

tartományban dívó egyik-másik nyelvnek az elsajatítására is g.ond?t. for-
. dítsanak.



Az oktatásnál érvényesíthető módszeres eljárásokra nézve a tanító-
jelölteknek a tanárok a főreal-iskolai mintaszerű előadások után és az
időszakonként a jelöltek által megtartott próbatanítások alkalmával
adták meg a kellő fölvilágosításokat.

A tanítói szakmíveltség kifejtése mellett kiváló gondot kellett a
tanfolyam vezetőinek fordítaniok arra is, hogy növendékeik nek kedélye
és jelleme helyes irányban fejlődjék. Kötelességévé tétetett a tanfolyam
minden egyes tanárának, hogy úgy szóval, mint példájával oda hasson,
hagy a tanítojelöltekben a hit-erkölcsi érzék minél fogékonyabbá váljék,
es hogy mindegyikben kifejlődjék a nevelői és tanítói hivatás iránt való
lelkesedés és az ezen hivatásnál olyannyira szükséges kötelességérzet,
lelkiismeretesség.

Az oly egyéneket, a kik a magasabb fokú tanítói míveltség befo-
gadására alkalmatlanoknak bizonyultak, valamint a hanyagokat és a
rossz erkölcsűeket idejekorán el kellett a tanári karn ak az intézetből
távolítania.

A két évig tartó tanfolyam bevégzése után azonnal a képesítő
vizsgálatra bocsájtattak az alreál- és polg áoí iskolai tanítójelöltek ; egyéb-
ként az első' évfolyam végeztével és letették a tanítójelöltek az évi
vizsgálatot.

A képesítő vizsgálatok részint irásbeliek. részint pedig szóbeliek
voltak A képesítő vizsgálatok alkalmával a jelölteknek nemcsak a tan-
tárgyakban való jártasságot, hanem a tantárgy ak közlésmódjában való
ügyességet is ki kellett mutatniok; ugyanazért a szőbeli és az irásbeli
vizsgálat után, minden egyes tanítójelöltnek egy-egy próbatanítást is
kellett a vizsgáló. bizottság előtt tartania.

A képesítő vizsgálat rendszerint a császári, királyi tan felügyelő-
nek, továbbá az egyházmegyei iskolafelügyelőnek·avagy helyettesének
a jelenléteben ment végbe; tagjai voltak a vizsgáló-bizottságnak a
tanfolyam igazgatója, a hitoktató és a kiképzést eszközlő tanári tes-
tület tagjai.

A képesítő vizsgálatokon rendszerint a tanárok adják fel a tanító-
jelölteknek a megoldan dó kérdéseket, azonban a cs. kir. iskolafelügyelő
nemkülönben az egyházi iskola-inspektor is annyiszor élhetett a tételek
feloldásának jogával, a hányszor csak azzal élni sz ííkségesnek látta.

A képesítő vizsgálatok befejezése után a vizsgáló bizottság tagjai
azonnal megtartották az osztályozó értekezletet. A vizsgálat egyes moz-
zanatai fölött való itéletek megállapítása az igazgatónak és· a ta nárok-
nak a javaslata alapján ejtetett meg, a kik tekintetbe tartoztak venni
a képesítő osztályzatok megállapításánál a jelölteknek a két évig tartó
tanfolyam alatt tanusított szorgalmát, magaviseletét és a rendes kikér-
dezések és próbatanítások alkalmával tanusított haladását is. A cs. kir.
és az egyházi felügyelő véleménye ellenére egy tanítójelöltet sem képe-
síthetett a bizottság többsége.

A rajztanításra való képesítő vizsgálaton a jelöltek két évi mun-
kásságának az eredménye volt az irányadó; ezekre a képesítő vizsga-
latokra rendszerint szakbiztost is küldött ki a bécsi miniszteríum, a
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kinek a véleménye ellenére nem nyerhették meg a jelöltek a tanító-
képesítő oklevelet.

A képesítő okleveleken feltüntette a bizottság a képesített nek a
tanfolyam alatt tanusított szorgalmát, előmenetelét, azoknak a tantárgyak-
nak a sorát, a melyeknek előadására az illető feljogosíttatott. Kifejezést nyert
az oklevél ben továbbá, hogy minő a képesített szőbeli, előadási és okta-
tói ügyessége, valamint az is, hogy melyik nyelven vagy nyelveken
képes tanítani.

Az alreál- és polg. iskolai tanítói oklevelet a képesítő bizottság
tagjai mind aláírták.

. A vizsgálat eredményéről a bizottság csak az oklevelek kiosztása
után tett jelent-ést a felső hatóság előtt.

Hazánkban is rendeztetett az osztrák kormány alreál-iskolai tanító-
képesító tanfolyamokat.YXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

I n d í t v á n y a k is d e d ó v ó - , elemi- és p o lg á r i i s k o la i t a n í t ó -

k é p z ő t a n á r o k a n y a g i és t á r s a d a lm i h e ly z e t é n e k j a v í -

t á s á r ó l .1)

1 . J e le n t é s a m o z g a lo m r ó l .

A Tanítóképző-Intézeti Tanárok Országos Egyesületének választ-
mánya akjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAf. é. október za-én tartott ülésén elhatározta, L hogy az 1893.
évi IV. t.-ez. 3 b) pontjának az állami tanító- és tanítónőképző-intézeti
igazgatókra nézve kedvező alkalmazása czéljából az országgyűléshez
folyamodik; 2. hogy az állami és felekezeti. elemi tanítóképző, valamint
kisdedővőképző és polgári tanítóképző tanárok fizetése és helyzetének
javítása czéljából általános és nagyobb szabású mozgalmat indít.

A) Az előbbi· határozatot végrehajtandó, megszerkesztettem a
képviselőházhoz benyujtandó folyamodványt s elnök úr által aláírva,
átadtuk Sréter Alfréd orsz. képviselő úrnak, a ki megígérte, hogya
kedvező alkalommal be fogja nyujtani a képviselőháznak. Azonkívül
személyesen megkerestük gr. Csáky Albin orsz. képviselő urat, egyesü-
letünk tiszteletbeli tagját s kiváló jóltevőjét, a ki megígérte a folyamod-
ványnak az illetékes körökben való támogatását .

.B) A második határozat végrehajtása czéljából körlevelet intéztern

az ország összes elemi és polgári tanítóképző, valamint kisdedóvőképző-
intézeti igazgatóihoz és tőlük a következ ő kérdésekről kértem adatokat:

1. Milyen a képesítése az intézetben alkalmazott tanároknak ?
2. Mennyi a törzsfizeté-ük, lakáspénzük s esetleg egyéb pótlékuk ?
3. Mióta szolgalnak s mikor léptek elő rendes tanárokká és

igazgatókká ?

1) Fölolvaslatott a Tanítóképző-Intézeti Tanárok Országos Egyesülete választmányinak
decsember rő-iki ülésén,
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5. Kí nevezi ki az alkalmazottakat ?

·6. Mennyi a rendes, ideiglenes vagy óraadó tanár?
.7. Van-e tanárhiány s mi annak az oka?
8. Mily módon vél segíthetni a bajokon?
E felhivásnak eddig a következő intezetek tettek. eleget:
az állami elemi férfitanítóképzők közül az aradi, bajai, csáktornyai,

-csurgói, dévai, félegyházi, iglói, kolozsvári, lévai, losonczi, máramaros-
szigeti.: modori, sárospataki. székelykeresztúri, znióváraljai, budapesti 1.
kerületi képzők, összesenkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAYöan ;

az állami elemi tanítónőképzők közül a budapesti II. kerületi, a győri,
kolozsvári, pozsonyi képzök. összesen 4-en;

a felekezeti képzök közül ' az esztergomi, egri, győri, kassai, kalo-
.csai, pécsi, szatmári, szepeshelyi róm. kath. férfiképzök. a kalocsai és
szatmári róm. kath. nőképzők; továbbá a debreczeni és nagykőrösi
·ev. ref., az eperjesi, felső-lövői, soproni, szarvasi ág~ ev. és az országos
iizr. tanítóképző. összesen 17-en;

a polgáriskolai tanítonőképzők közül a budapesti állami és a
.kalocsai róm. kath. képzők, összesen 2-en;

a polgáriskolai canítóképzők kőzül a budapesti állami válaszolt;
a kisdedóvóképzők közül az eperjesi allami, a sepsi-szent-györgyi

'községi, a budapesti középponti Frőbel-nőegyesületi s az esztergomi
rróm. kath. óvóképzők, összesen 4-en.

Tehát összesen 44 intézet adatai vannak jelenleg kezeink között.
Megjegyzem, hogyaszamosujvári gör. kath. képző igazgatója válaszolt
'llgyan, de minden adatot megtagadott, a többi gör. kath és gör. kel.
·képzők nem is válaszoltak. Talán egy bukaresti felszólításnak helyt
adtak volna 1

A mi a beküldött adatokat illeti, azok részletes tanulmányozásá-
ihoz sok idő kell s ma nem is vagyok képes részletes jelentést tenni'
róluk; mindamellett némi tájékozásul bátorkodom az adatokból egyet-
mást közölni.

Először is örömmel jelenthetem, hogy az egyesület választmánya
.által indított mozgalmat .köaörömmel és közmegelégedéssel fogadták.
Az egyik állami igazgató a mozgalomból «azt a jóakaratot látja, a
melylyel a fővárosiak érdekközösséget vállalnak a szegény vidékizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
párzákka l.» A modoriak és máramarosszigetiek szívből csatlakoznak
az indult mozgalomhoz és kérik az elnökséget, hogy erélyesen karolja
fel az ügyet.» A znióiak nem sokat várnak az ilyen mozgalomtól mind-
.addig, míg a népnevelést bagatellügynek tekintik. Nevezetes, hogya
felekezetek különös örömmel veszik a mozgalmat tudomásul. Az egriek
szívesen támogatják a mozgalmat, mert belátják a szükség ét annak,
hogy a felekezeti tanárok anyagi körülményei rendeztessenek, az igaz·
ság és méltányosság szerint megkapják azt. a mit munkájok után
érdemelnek. A szatmári rom. kath. képző tanárai köszönetet mondanak
« az egyesületnek azon nemes buzgalomért, hogy a magyar közoktatás
mostohán jutalmazott munkásainak sorsan lendíttetni igyekszik. Való
.igaz, hogy a magyar tanítóképzés ügyét addig föl nem virágoztatjuk,
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mig ennek munkásait kellőleg nem díjazzák, mert a nyomorúság nem
ébreszt ambicziór és nem köti le a tehetséges erőket.» A protestáns.
képzök is szerencsét kívánnak a mozgalom hoz. A budapesti és eperjesi
ővoképzők igazgatói is köszönetet mondanak az egyesület választmá-
nyának nemes törekvéseért, a melylyel a kisdedóvóképzők ügyét fel-
karolja. Stb stb.

·A mi már most a fizetési viszonyokat illeti. megemlítem azt az
ismeretes tényt, hogy az állami elemi tanítóképző tanárok fizetése még
ma sincs egyenlősítve a középiskolaiakéval. Az igazgatók fizetése, 3
elemi igazgatót kivéve, ma is 1400 frt, holott a középiskolaiaké 1600'
frt. A rendes tanárok fizetése is kedvezőtlenebb a középiskolaiakénál,
a mennyiben a középiskolaiak az 140o-as, 13°0 as és 1200-as fizetési
fokozatba 3 egyenlő részben vannak beosztva, addig a tanítóképző-
tanárok a következő arány szerint: 12- 3-62.

Nagyobb baj ennél, hogy az elemi tanítóképzőknél ma is igen
nagy különbségek vannak a fizetésekben. AkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAX . fizetési osztályban
még ma is 61 tanár s tanítónó s a XI-dikbe 500-700 frt fizetéssel
41 tanár s tanítónő van beosztva. (L. a deczemberben kiadott rang-
sorozatí beosztást.) .

A polgári képzök tanárai a magasabb alkalmazásuknak megfelelő-
fizetési kedvezményben nem részesülnek.

Baj, hogy az 1893: IV. t.-cz. fokozatos végrehajtása szünetel. A
VIlI. fiz. osztály 1: fokozatába beosztva. egy tanárt kivéve, a kinek a
törvény hozása előtt is 1800 frt törzsfizetése volt, ma sincs senki a
törvény létrejötte óta 2 és 3/4 évvel s nem lesz a jövő évben sem. A
"többi magasabb fizetési fokozatok arányos betöltése is jámbor kívánsag.
A 98 rendes tanár közül 49, tehát a fele az 1200-as fokozatban van.
Pedig a 98 tanár közé számítja a költségvetés a polgári képzők tanárait
is, a mi pedig nem egészen helyes. Ha ezeket, helyesen eljárva, külön
veszszük, az elemi képzök tanárainak 2/3·da van a legalacsonyabb 1200-as·
fokozatban. A kormány. ény hén kifejezve, annyira takarékos, hogya
megüresedett állásokat sem tölti be. Például 1893 óta négy 1600 frtos-
állas üresedett meg, a melyek egyetlenegyikét sem töltötték be.

A fővárosi tanárokról nem gondoskodik méltányosan az állam,
A fővárosi tanárok fizetése 300 frttal több, mint a jobban díjazott
vidékeieké, pedig a fővárosi élet kétszer drágább némely vidéki városé-
nál. Altalában a fővárosi tanárok anyagi helyzete fokozatosan rosszab-
bodik. A mellékóraadások az iskolák rendszeresitése következtébers
évről- évre csökkennek, de az élet az ellenkező irányban aranyosan
drágul. Az állam nem ad pótlékot a fővárosban alkalmazott tanárok-
nak, és nem átalja az ujonnan kinevezett rendes tanárokat 1600 frtos
törzsfizetéssel látni el. Az ujonnan kinevezett fővárosi tanárok helyzete
tehát kedvezőtlenebbé vált 1893 óta.

A nők helyzete is méltanytalan. Egyetlen tanítóképző-intézeti
tanítónó sincsen a VIlI. fizetési osztályba beosztva, de a legalacsonyabb
X. és XI. fizetési fokozatokat a nők 'nagy tömege tölti be. A nők es
férfiak közötti fizetési egyenlőség csak az igazgatókra nézve van meg.
a segéd és rendes tanító nők az egész vonalon hátrányban vannak a
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férfiak mögött. Például a segédtanároknak beszámítjak a törzsfizetésbe:
az ellátást 200 frtban, de a nőknek nem. a rniből a quinquenniurn és
nyugdíj kiszabasanál háramlik reajuk kár.

1890 óta az állami tanítóképző tanárok mindegyikének javult a
helyzete, csak a gyakorlöiskolai tanítóké nem. Még most is a XI.
fizetési osztályban vannak 700 frtos törzs fizetéssel. Sőt a kormány a
mult- és jelen évben kinevezett 3 gyakorlóiskolai tanítót, illetve tanítónőt
a XI. fizetési osztálynak legalsóbb fokozatába sorozott, vagyis az 1868::
XXXVIII. t.-cz. 85. §-a ellenére 500 frttal nevezte ki őket. A kormány
megszegte a törvényt s a fizetésreudezés nem javulást, hanem kárt
okozott a gyakorlóiskolai tanítóknak s veszedelmet a tanítók gyakorlati
kiképzésének

A felek'ezeti képzök , tanárai még rosszabbul állanak fizetés dol-
gában az államlaknál. E tekintetben nagy ellentétek tünnek ki a fele-
kezetektől beérkezett adatokból. Orvendetes, hogy van nehány oly képző,
mint a budapesti izraelita, a debreczeni ev. ref., a soproni ág.. ev. s a
kalocsai róm. kath, a melyek nél a fizetés a középiskolaiakkal való'
egyenlősítés alapján rendeztetett. A többinél azonban többnyire elszo-,
morító fizetési viszonyok tűnnek ki az adatokból. A kir. kath. képzők-
nek a tanulmányi alapból díjazott igazgatóinak törzsfizetése ma is

, 735frt. mint 185 5-ben megállapíttatott, még jó szerencse, a hol az
igazgató, mint Győrött, az egyházi főhatóságtói (165 frt) pótlékot kap.
Az egyik ág, ev. képzőben az igazgató-fizetése IOOO frt és lakás, amely
azonban igen egészségtelen és szűk, a többi két tanáré rooo frt lakas
nélkül. Ugyancsak az előbbi képzőben egyes tanárok 150 frtzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA«kegyelmi
díja t. (1) kapnak, a mi, miként az ig-azgató megjegyzi. szolgai meg-
hunyászkodásra szorítja a tanárokat. Egy róm. kath. képző ben az egy-
házi tanárok törzsfizetése 600 írt, a világiak é pedig egyet kivéve, a ki
kívételesen 1200 frtot kap, 150 és 400 frt között váltakozik Min t az'
igazgató megjegyzi, e tanárok más intézeteknél való alkalmazás által
pótolják csekély fizetésőket. Másutt a rendes tanárok fizetése a lakás-
pénzzel együtt 800 frt. Egy helyen a rendes tanárok fizetése általában
600 frt és 120 frt lakáspénz. Vagy egy más képzőben meg a 30 év
óta szolgáló tanár fizetése sem haladja meg a 900 frtot, beleértve a'
iakásdíjat is. Különösen az u. n. mellék-tanárok (zene-, rajzo, torna-
tanárok) díjazása igen nyomorúságos, többnyire 200-400 frt között
váltakozik Lakáspénzt a felekezeti képzök egy része ad csak, az ötöd-
éves pótlék pedig általában ismeretlen a felekezeti képzöknél.

Előlépési kzlá tások 1 az állami képzőknél. Az előlépési viszonyok-
az állami képzöknél a lehető legrosszabbak. Ismeretes dolog, de a be- ,
küldött adatok is bizonyítják, hogya segédtanárok elszolgálnak 8- IO- 15,
évig is, mig rendes tanarokka lehetnek, sőt az idén neveztek ki egyet,_
a ki 21 évig segédtanárkodott. Par éve kezdték a régi segédtanárokat
gyorsabb tempóban kinevezni, de I!gy év óta ez is fennakadt. Jelenleg
a rangsorban legidősebb segédtanár 9 éve szolgál. Az előlépés dolgá
ban legrosszabbúl áÍl az ügye a zene-, rajz- és tornatanároknak és-
gyakorló.iskolai tanítóknak. Ezek közül a fiatalabbak 10-15, az idő-
sebbek pedig 20-25 éve szolgálnak és ma sem érték el azt, a mire
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pedig emberi joguk van törekedni,kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt. i, a rendes tanári fizetést. Csuda-
számba ment, hogy ezelőtt két évvel 2 művészeti-tárgyat tanító tanárt
rendessé neveztek ki. az egyik 22, a másik 23 évig szolgált. A segéd-
tanítónők is ha részesűlnek abban a szerencsében (1), hogy polgári
iskolához előlépnek, 10- I 5 évig elszolgálnak s még kilátásuk sincs az
előlépésre. legalább a itanítönőképzőknét. A gyakorlóiskolai tanítók
közül I869 óta mindössze 3·at ért az a szerencse, hogy rendes tanárokká
lettek. Az utolsó két évben pedig, mint az 2 esetben történt, már' csak
s'egédtanárokká léptetik őket elő. Még ezt is meg kell köszönniök 1

A rossz előlépési viszonyok oka főrészt a tanári testületek szer-
vezetében van. a mely szerint mindenik testületben az igazgatón kivül
2 rendes tanár van, a kik mellett a nem rendes személyzet száma 4-- 5.
Ez igy van I869 óta, ennek a képtelen szervezetnek és helyzetnek
javítására a kormányok I869 óta nem tettek semmit .

. A régibb időben, a 70-es években, a jelesebb tanítóképző taná-
rokat és igazgatókat tanfelügyelőkké nevezték ki. Ujabban nem tör-
ténik ez, talán azért, mert a tanítóképző tanárok s igazgatók nem is
vágynak tanfelügyelői állásra. De megfordítva történik az, hogy tan-
-íelugyelőket neveznek ki a tanítóképzőkhöz. .

Megemlítem még azt, hogy a 70-'es években a tanítóképző taná-
rokat azonnal, vagy I-3 évi szolgálat után nevezték ki rendesekké.
A viszony tehát ma határozottan rosszabbodott.

A felekezeti képzőkben oly értelemben, mint az államiakban nem
lehet 'sző előlépésről. mert többnyire azonnal a teljes fizetés be nevez-
tetnek ki. Az előlépési viszonyok különben kedvezőbb az államiakénál,
merr, ha megvan a kvalifikácziójuk. középiskolai tanárokká vagy lelké-
szekké lesznek, a mire többnyire teljes erővel törekesznek is.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Képesítés. A képesítésről, a mint ismeretes, nem lehet szó; mert
e tekintetben teljes anarchia uralkodik az állami és felekezeti képzök-
nél egyaránt. Az állami intézetekben mindössze 2-nek van orsz. bizott-
ság előtt tanítóképző tanári képesítése, a nagyobb kontingenst szolgál-
tatja az államnál a polgáriskola, középiskolai tanári és theologiai
kvafikáczió; vannak sokan elemi tanítói oklevéllel bírók. sőt sokan. a
kik csupán középiskolai érettségit tettek. Mindazáltal az elemi tanítók
és középiskolában maturáltak között is vannak jeles tanárok, mert
részint öntanulmány alapján, részint külföldi egyetemeken képezték ki
magokat, Hog)' ugyanegy intézetnél hányféle képesítésű egyén van
együtt, arra fel hozom példának az egyik képzőt, a hol a nyolcz tanár
közül r-nek lelkészi, r-nek tanítóképző tanári, r-nek középiskolai zene-,
rajzo, tornatanári, r-nek tornatanírói és középisk. rajztanári. 2 nek polgár-
-iskolai és r-nek el. iskolai tanítói képesítése van.

A felekezeti képzök közül némelyik, mint a debreczeni, nagy-
körösi ev. ref. képzők, szorosan látszanak ragaszkodni a középiskoiai
tanári képesítéshez. A felekezeti képzők nagyobb részénél mindazáltal
szomorú viszonyokat tüntetnek fel a beküldött adatok a tanítóképző
tanárok alkalmazasat illetőleg. Több róm. kath. képzőben alkalmazott
tanárok kétfélék: egyházi teendőkre kvalifikált áldozó lelkészek és elemi
iskolai tanítók, a kik tehát a különböző szakmák tanulmányaba és elő-
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adása ba akkor élték be magukat, midőn az intézetekben tanári működé-
söket megkezdték. Az állami képzök igazgatói is panaszkodnak, hogy
a kinevezéseknél nincsen a korrnány tekintettel a szakképzettségre.YXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

I I . I n d í t v á n y .

Az említett adatok alapján a következő indítványt bátorkodorn.,
előterjeszteni.

Az egyesület terjeszszen fel memorandumot a vallás- és közok-
tatási miniszterhez, melyben a következőket kérje.

r. Tekintettel az' 1868: XXXVIII. t.-ez. rendelkezéseire, valamint
tekintette! annak szükségére, hogy a tanítóképző tanári pályára a leg;.'
kitünőbb elméleti és gyakorlati képzettségű tanárok nyerendők meg,
kívánatos az, hogy az elemi tanítóképző tanárok s igazgatók fizetése
magasabb legyen a középiskolákban alkalmazott tanárok s igazgatókéinál.

2. A mennyiben ezen kívánalom gyors megvalósulásának pénz--
ügyi s egyéb akadályai volnanak, feltétlenül szükségesnek mondatik
az, hogy az állami tanítóképző tanárok s igazgatók fizetése az egész
vonalon, tehát ott, a hol még e tekintetben hiányok vannak, egyenlő-
sítendő a középiskolai tanárok s igazgatók fizetésevel. E kívánalornnak
még az 1896-diki költségvetésben hely adandó.

3. Az állami tanítóképző-intézeteknél alkalmazottak rendes tanári'
fizetésben részesítendők, Minden tanár legfeljebb 3 évi ideiglenes szoí-
gálat után rendes tanárrá nevezendő ki. A már működő tanárok kezé-·
ben a tárgyak úgy csoportosítandők, hogy az óraszám teljessége lehe-
tővé tegye a rendes tanári alkalmazást. A gyakorló-iskolai tanítók
rendes tanári fizetéssel dijazandók.

4. Az egyes tanítóképző-intézetek tanártestületi létszáma: tekin-
tettel főleg az életbeléptetendő új tantervre, fokozatosan 9-re szaporí---
tandó, a kik mind rendes tanári állást töltsenek be.

5. A polgáriskolai tanitóképzőknél alkalmazott tanárok fizetése,
magasabb alkalmazásuknak megfelelőleg s a czélból, hogy az elemi
tanítóképző tanároknak a polgári képzőkbe előmenetel biztosíttassék,

. egy fokozattal magasabb fizetési osztályba sorolandók, mint az elemi:
képzök tanárai s a költségvetésben külön czím alá foglalandók.

6. A kisdedóvóképzők tanárai az elemi képzőkkel egyenlően
díjazandók.

7. Gondoskodjék a magas kormány az 1893 : IV. t.-cz. rendel-
kezéseinek minden évben való fokozatos életbeléptetéséről.

8. A tanárok ötödéves pótlékaGFEDCBA1 0 0 frtrói 200 frtra emeltessék.
Addíg is, míg a törvényhozás ezt megadja, az' összes tanítóképző taná-
rok, vagyis azok, a kiknek ennyi nincs, 1 0 0 frt ötödéves pótlékot kap-o
janak, azok pedig, a kiknek van ugyan jelenleg annyi, de alacsony
fizetésű fokozatban eltöltött idejökből is 45 -60-80 frt ötödéves pótlé-
kokkal birnak, ezek visszamenőleg 1 0 0 frtra egészítendők ki.

9. A fővárosi tanárok a vidékiekkel együtt a kinevezésök szerint
sorozandók fizetési osztályokba, de helyi pótlékban részesítendők,
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IO. A nők fizetési ügyei a férfiakéval teljesen egyenlő módon
rendezendők.

1 I. Hasson oda a magas kormány, hogyafelekezeteknél alkal-
mazott elemi és polgári tanítóképző és kisdedóvöképzó tanárok fizetés- .
ügye teljesen egyenlően rendezt essék az álJamnal alkalmazott elemi,
polgári tanítoképző és kisdedóvóképző tanárokéval. E czélból azon el.
és polg. képzők, kisdedóvóképzők, a melyek felekezeti hatósága kellő

..dotácziót nem nyujthat alkalmazottainak s a melyeknek működése
állami szempontból szükséges, állami segítségben részesítendők.

12. A kisdedóvó-képző, elemi és polgári tanítóképző-intézeti ta-
.nárok képzése és képesítése törvényesen rendezendő. Addig is, míg ez
keresztül vihető, történjék a kormány részéről intézkedés a tanítóképző
tanárok képesítéséről, oly módon, hogy országos vizsgáló-bizottság
állíttassék fel s a vizsgálatra a polgári és középiskolai oklevéllel bíró

-tanítók, valamint elemi iskolai tanítók is bocsáttassanak, ha tudományos
és gyakorlati képzettséget tudnak felmutatni.

13. A tanítókepző tanárok alkalmazásánálszigorúan szem előtt
tartandó a szakképzettség. E szempontból az állami tanítóképző tanárok
,kinevezéséről újabban kiad ott miniszteri rendelet foganatosításara a
magas kormány felkérendő.

14. Az állami intézetekben szokásos segédtanári állás eltörlendő
s a tanárok három évi. ideiglenes szolgálat után rendes tanárokká ne-
vezendők ki.

15. Hasson oda a magas kormány, hogyafelekezeteknél is csak
a tanítóképző intézetekre képesített tanárok alkalmaztassanak, a kik
3 évi szolgálat után véglegesíttessenek. A felekezeti képzőkből való
kinevezéseknél, illetve választásoknál is szigorúan szem előtt tartandó
a szakképzettség.

Budapest, 1895. decz. 16.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Nagy László

f6titkár.kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

NÉP OKT A T A S.YXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A t u d o m á n y o s pedagögíaröl,

r.

A pedagógia nemcsak az elemi és polgári-iskolai tanítóképző-in-
tézetek egyik legfontosabb tanítási tárgya, hanem a tanárképzőké is es
-fejlődése jelen stádiumában azt a reményt táplálja bennünk, hogy a
szakiskolákra is kiterjeszti üdvös hatását, kiterjeszti még a katonai ok-
tatásra is, mindenüvé, a hol tanítással foglalkoznak.

A pedagógia fogalma Herbart óta tisztult. Az elmult századok-
ban a tanítás elvei foglalkoztatták leginkább az elméket. Comenius csak
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-eDidactica Magna s-t ir, Frankénak vannak ugyan jó ötletei, me lyek-
'kel a tanítványoknak a tanulást beosztja, SŐ,t megkönnyíti, vannak a
külső rendtartásra is szabályai, de mindezek csak véletlennek, a tapasz-
talatnak eredményei. Pestalozzi sokkal mélyebben érzi, mint a mennyire
-érti, a mit akar, de azért előbbre viszi az oktatást, sőt a nevelve ok-
tatás szükségét nemcsak látja, hanem sokban ennek értelmében intéz-
kedik. Herbart veszi a köveket és gerendákat, melyeket Pestalozzi
-összehordott és megépíti belőlük azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAtudományos pedagógiá t. A pedagógia
tudomány, mert alaptételekből, leszármaztatott elvekből álló gondolat-
-egész. Herbart eszméit leginkább Ziller, lipcsei tanár, fejlesztette tovább
és ennek tanítványai közül sokan működnek hazánkban : külföldön je-
lenleg dc. Rein W tanár, a jenai egyetem pedagógiai szemináriumának
igazgatója, egyik legkiválóbb magyarázója és fejlesztője a Herbarr-
.Ziller-féle pedagógiának Hogya pedagógia ezen iránya iránt mily
-nagy az érdeklődés, mutatja, hogy Németországban egy külön egyesület
alakult a Herbart-Ziller-féle elvek terjesztésére. Talán az a szünidei
kurzus, melyet ez évben Jenában rendeztek és a melyen különösen
középiskolai és tanítóképző. intézeti tanárok és tanítónők szép számban
.{összesen 60-an) vettek részt, arra enged következtetni, hogy egyrészt
az eszmék iránt nagy az érdeklődés és másrészt, hogy dr. Rein egyik
legarravalóbb, leghivatottabb terjesztője és fejlesatöje .a Herbart-Ziller-
féle pedagógiának. Mint a fentemlített kurzus egyik hallgatója, részint
.az előadásokon tett jegyzeteim, részint dr. Rein c Padagogik- czímű
műve alapján megkísérlem a pedagógia inai állapotáról egyet-mást írni.

A mint már Herbart iskjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA< Vorlesuugen über Padagogík- czímű kol-
légiumában elméleti és gyakorlati pedagógiáról beszél, úgy osztotta fel
-dr. Rein is az egész pedagógiát két főrészre: gyakorlati és elméleti
pedagógiára. A gyakorla ti pedagógia foglalkozik: 1. a nevelés formáival,
II. az iskola-kormányzattal. A nevelés formáiban tárgyalja: I. a családi
nevelést, 2. az intézeti nevelést, 3. az iskolai. nevelést, még pedig:
a j a népískolai,GFEDCBAb J a reáliskolai, ej a gimnáziumi és felső-reáliskolai,

. d ) a felső leányiskolai nevelést.

Az iskolai kormányzatban tárgyalja: r . A szervezést, 2. A fel-
.szerelést, 3. A íelügyelést, 4. a tanítóképzést.

Az elméleti pedagógz'ának tárgyai: AJ A teleologia, vagyis a nevelés
.czéljának. tana, melyben szemügyre veszi: r. a nevelés fogalmát, 2. a
nevelés czéljainak sokaságát, 3. az egységes czélt.

B ) A methodologia, vagyis a nevelés eszközeinek tana. Ebben
vizsgálja: 1. az általános didaktikát, még pedig: r. az oktatási czélt,
.2. az oktatás menetét, u. m. a ) az anyagnak kiválasztását, b ) az anyag-
nak összekapcsolását, c) az anyagnak meg munkálását. II. A különös
.didaktika : a vezetés tana, melynek alá van rendelve: r. a fegye-
lem, 2. a gyermekek kormányzása , 3. a testi ápolás.

De ezek csak főczímek és "dr. Rein egyik legkiválóbb tehetsége
.a rendszerezésben nyilatkozik. O mindent rendszerez, magasabb fogal-
makat, minők a fentebbiek, apróbb részletekre bont, úgy, hogya hall-
gató egy elvhez mindig többféle irányt kap.



De nemcsak mint rendszeresítő, hanem mint bölcselkedő is b-
válóan érdekes. p. o. a nevelés czélját így határozza meg:

Nem szabad megállapodnunk a nevelési czélok különféleségénél,
melyek ugyan az emberi tevékenység különfele oldalainak megfelelni
látszanak, hanem egy legmagasabb, mindent uralő szempontig kell ha-
tolnunk. .

Mert a terv egysége a czél egysége nélkül el sem gondolható ..
Csak ott, a hol a terv eszméje az erők rendszereképen látódik. melyek
sok esztendőn mindig egyazon czél felé törekszenek, remélhető hogya
véletlenségele nem hatalmaskodnak! Ha lehetséges, hogya pedagógia.
gazdaságát mint egyetlen, zárt egészet helyesen elgondoljuk, akkor lehet-
ségesnek kell lenni, hogy a nevelést is egyetlennek fogjuk fel. A mily
magától értődő, hogyanevelésmunka összetételénél czéloknak sokasaga.
jelentkezik, oly szükséges egyszersmind, hogy a czélok sokaságát, a.
hogyazokat.a tapasztalat szolgáltatja, egy legfelsőbb nevelési czélnak
alárendeljük, mely mint a nevelés legmagasbbika és uralkodója tűnik fel•.

Amannak átkaroló hatalma biztosítja a pedagógiai cselekvés egv-
ségét, kielégíti az egységesség szükségletét és megadja a nevelőnek
ama szabadságot, hogy a tapasztalat sugalmazásai és a· téves elméle-
tek ellenére is, törhetlen erővel fejtheti ki összpontosító tevékenységét
és működését. Minden egyes nevelési tevékenység egyetlenegy gondo-
latban pontosui össze, oda irányul, annak van alárendelve; egyedül állva,
semmi ertéke sincs a valamely nevelési szemek, fontos és értékes csak
azon határozott vonatkozása által lesz, melylyel a többi és a nevelés.
legfelsőbb czéljához lép. Fő- és mellékczélokról, melyek kölcsönösen
egymás engedményére szorulnának, szó sem lehet a nevelésben, hanern
csakis egy legmagasabb czélröl, mely alárendelt czélok rendszerére osz;
lik, ezek megint akkép kapcsolódnak egymáshoz, hogy amannak el-
éresére szükséges áthidalókúl szolgálnak.

Emlékezzünk arra, hogy ezen egységes czélt csakzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAethika i vizs-
gálódások segítségével kaphat juk meg, akkor helyesnek látszik, hogy
egyrészt az ethikához forduljunk, hogyafelállítandó nevelésczéj iránt
tőle kapjunk biztosságot. .

De legott új nehézségbe ütődunk, Melyik ethikához forduljon a
bölcselő pedagógia, az ethika melyik formájában keresse megokolását?

Mondanom sem kell, hogya bölcselő pedagógia nem oszthatja
Schleiermacher felfogását, mely szerint nem kell valamely -határozott
ethikához csatlakoznunk, mivel egy mindenki által elismert ethikai rend-
szer nem létezik, de mellőznünk kell minden olyan' ethikai rendszert is,
mely akár nyiltan, akár titkon' az eudá 'monzsmus-nak (boldogság, akár
-érzékí, akár szellemi úton) hódol. Rein Herbart ethikájában találja meg
a nevelés czéljának megfelelő ethikai el vet:' Eszerint 5 eszme kép al-
kotja a jellemes személyiséget, ezek: a benső szabadság. a tökéletesség,
a Jóindulat, a jog és a méltányosság eszmeképei. A benső szabadság'
eszméje az akaratnak a gyakorlati belátással való megegyezését jelenti.
Kell, hogy az egyes akarat ennek megfeleljen és végrehajtsa azt, a mit
amaz (a belátás) mutat. A tö'kéletesség eszméje az akaratnak sokoldalú-
ságát, erősségét, összepontosításat és haladását követeli. A jóindula t'
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eszméje az idegen szerencséje vagy szerencsétlensege iránt tanúsított
önzetlen odaadásban nyilatkozik meg. A jog eszméje a viszálykodás el-
kerülését akarja. A méltányosság eszméje az emberek szerencséje és sze-
rencsétlensége között igazságos kiegyenlítést akar létesíteni. Mindezek
együtthatva, összehangzó an együttműködve teszik a jellemszilárdságot, .
mihez képest az akara t erkólcsó"s képzése tekinthető a legfelsőbb neve-
lési czélnak.

Így találtuk meg a nevelésnek legfőbb czélját. Valóban nem kép-
zelhetünk. jobbat az egyénre, szebbet a társadalomra és fenségesebbet
az emberiségre nézve, mint oly embereket, kiknek az élet minden kö-
rülményeiben megvan az erős akaratuk. hogy az erkölcsösnek, helyes-
nek elismert tények szerint cselekedjenek. De hogyan, miképen és rni
módon lehet az erkölcsökben ilyen erős akaratú embereket nevelni?

Evvel a nagyfontosságú tétellel foglalkozik a methodologz'a .

Mielőtt én a pedagógia ezen részét beszédem tárgyává tenném,
azt kérdezem magamtól, mint gyakorlati tanító tói (úgy értem: mint a
gyakorlati téren működő tanítótől) : nyertem-e azzal valamit, ha én a
nevelés legmagasabb czélját Ismerem? Ha én eddigelé arra törekedrem
az iskolában, hogy a tanulők engedelmesek, pontosak, rendszeretők és
tisztdk legyenek, nem teljesítettem-e tanítói kötelességemet? Nem,
mondom ra, hogy: igen. Mert itt van szerintem az az óriási különb-
ség, mely a tudományos pedagógiát attól a pedagógizálástól kűlőn-
böztetni meg, melynek a mindennapí tapasztalat hajtja a kerekét. Az
engedelmesség, a pontosság, a rendszeretet, a tisztaság, mint okozat
mutatkozhatik a nélkül, hogy oka az akarat, még pedig az erkölcsös
akarat volna. Ha én csak engedelmességet akarok, akkor ezt önzésből
kényelemből is akarhatorn, ha az engedelmességet pusztán önmagáért
akarom, akkor abbó) valóságban sohasem válik engedelmesség; így
vagyok a többiekkel, a pontossággal, rendszeretettel és a tisztasággal
is. Ha azonban az engedelmességet, mint az akarat nyilvánulását óhaj-
tom tanítványaimban képezni, akkor az akaratot nevelem, de hogy ezt
tehessem, nem a botot, nem a bezárást, nem az éheztetést kell alkalmaz
nom, hanem a pedagógia nyujtotta ezer meg ezerféle eszközt, melyeket
ugyan a tudományos \ pedagógia fel nem sorol, mert Herbart szerint
a határozott terv és elv szerint nevelőtanító azonnal megtalálja a helyes
eszközt, mikor rászorul, ha előre nem is tudta, hogy erre szorulni fog,
de foglalkozhatik velök a tudós úgy, mint a tanító, vagy jobb, ha mind
a ketten együtt, mert végre meg kellene szüntetni azt a felfogást,
mintha akárki, a ki tanítással foglalkozik, a pedagógiához ért; a peda-
gógiá érdekében kellene ezt a felfogást megváltoztatni és nem mindig
csak a «viszonyokat és körülményeket» tekintetbe venni.

II.

Láttuk, hogy a nevelés czéljának megállapításánál higgadt meg-
fontolás, komoly körültekintés volt szükséges. Rez"n készen kapta a
megálla pított czélt ; mestere, Zziier , szintén átvette Herbar ttój; de Her-

Magyar Tanítóképző. 40



1 Az egész czim : Allgemeine Padagoglk aus dem Zweck der Erziehung abgeleitet.

bart, mikor Általános Pedagógiájátt megírta, még csak 30 esztendős
volt; maga írja, hogy ezen korában talán még nincs elég tapasztalata
hogy ilyen nagyfontosságú ügyet tudományosan megállapítson ; azonban
az iskolaügy fejlődése, az emberiség haladása Herbart eszméinek helyes-
ségét bizonyította. A ki őt legjobban megértette, ZiIler, legtöbbet is
tett azért, hogy az eszmék megvalósuljanak, és nemcsak szóval, hanem
tettekkel mutatta, hogy a pedagógia, mint tudomány, nem ·üres sző,
nem ráfogás: a Lipcsében felállított pedagógiai szeminárium kibővítése
volt annak, melyet maga Herbart Königsbergben rendezett' be. Rein
.asszimilálta a két nagymester minden általános eszméjét, azok szelle-
mében gondolkozik és dolgozik. De ő nem idézget, azt tartja: a rend-
szer csak annak értékes, a kiben lett. Az olyan igazság, melyet csak
eltanultunk, úgy marad meg rajtunk, mint valami csinált tag, hamis
fog, viaszorr. A csupán eltanult rendszernek nincs ereje és a szellemi
életben nem fontos. Holt kincs az, melyből éltető melegség, életadó

erő nem árad. Csak a saját gondolkodásunkkal szerzett igazság hasonlít
a természetes taghoz ; az igazán a mienk; az hatjaát egész lényünket,
fölemel, biztonságot nyujt, a meggyőződés teljes erejét adja és kulön-
féle cselekvésre buzdít.s

Ez okból rendezi ő a maga gondolatait más elnevezések alá. Sem
a e Teleologia», sem pedig a «Methodologias nemkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAúj, nem Rein által
alkotott tudományos elnevezések ; de előtte még senki sem sorozta a
pedagógiai tudomány összes ágait ezen két főpont alá. A Teleologiával
már foglalkoztunk, lássuk most a Methodologiát.

A Teleologia a nevelés czélját állapítja meg, a Methodologia
kutatja, vizsgálja; ,

I. Lehetséges-e a nevelés czélját elérni?
2, Ha lehetséges, mely eszközökkel érhető el?
Az első kérdésre azt feleli a tudományos pedagógia, hogy igenis, ,

lehet a czélt elérni, de nemcsak azért, mert hiszünk egy erkölcsi világ-
rendben, mely szerint, mint Herbert Spencer kifejtette, minden bün ter-
mészetes úton leli megtorlását, hanem különösen azért, mert e czél
megállapításánál azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAlélektan is közreműködött és ez biztosítja a sikert.

A második kérdés a tudományos pedagógia legsarkalatosb kér-
dése. Ha ezt sikeresen oldja meg, akkor a rendszer helyes, az elvek
beválnak. A dr. Rein által felállított Methodología így .osztta be a
nevelés czéljaira szolgáló eszközöket':

Methodologia

1. A vezetés tana. Hodegetia 2. Az oktatás tana. DidaktikaGFEDCBA
a ) A fegyelmezés tana a ) Általános didaktika,
b ) A kormányzás tana b ) Kulönös didaktika.

Ezen eszközök helyes alkalmazása megteremti az erős akaratot,
mely mindig a jót választja, a rosszat pedig meg- és elveti. Az is-
kolában még jobban lehet ezeket értékesíteni, mint a házban, a család-



ban. Mert a család mégis korlátozottabb, az iskolában nagyobb a kö-
zösség. Az iskolában a jövendőbeli élet minden egyes mozzanata meg-
jelenik.

Ha az iskola a vezetés tanában, a' fegyelmezésben és kormány-
zásban támaszkodik is a családi házra, az oktatás tanában egészen ön-
álló, Nézzük csak, hogy az oktatás tana mit foglal magában.

J. Az általános didaktika kifejti: az oktatáS czélját; a tanítási "
anyag kiválasztását; a tanítási anyag elrendezését (összekapcsolását);
a tanítási anyag feldolgozását.

2. A különös didaktika tárgya: Milyen összeköttetésben áll min-
den egyes tantárgy czélja az általános oktatási czéllal? Tárgya tOJ

vábbá minden egyes tantárgy kiválasztása, elrendezése és feldolgozása.
Az oktatás czélja a nevelés czéljával kapcsolódik, éppen úgy kell

a tanítási tárgyak megállapításánál, a tanítási anyag megválasztásánal,
elrendezésenél. összekötésenél és feldolgozásánál, mindig a legfőbb czélt :
a nevelés czélját szemmel tartani, mely munkánál megint azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAlélektan az
irányadó.j Az ethika és psychologia nem csupán alapköve, sarkköve a
tudományos pedagógiának, hanem inkább melegsége és világossága , mely
minden egyes részét áthatja, színt és ízt ad neki.

Nagy munkát végez a «vezetés» is, a fegyelmezés és a kormány-
zás mindinkább keresi, mikép lehet az élet nagy és bonyolult viszonyait
az iskolában kicsinyben meghonosítani. Rend, tisztaság, pontosság, tü-
relem egymás fogyatkozásai iránt, szeretet stb. erények kifejtésére, tá-
gítja az iskola feladatát, belevonja:

I. a gyermekájtatosságokat és gyermekistentiszteletet,
2. az iskolai ünnepeket; .
3. sétakat és iskolai utazásokat;
4. tisztségeket (hivatalok) az iskolai könyvtárban, kertben, tanuló-

teremben, stb.-ben;
5. iskolás gyermekek lelki fejlődésének rajzát.
De legfőbb hatása van a gyermek jellemének képzésére a nevelő,

a tanító egyéniségének, azért kívánja a tudományos pedagógia, hogy
a tanuló minél hosszabb ideig maradjon egyazon tanító vezetése alatt.

Ime nagy vonásokban a tudományos pedagógia rendszere. Csak
a mozgó, forgó óramutatóket mutattam be a benső szerkezetet minden
apró részletével nem vehettem be ezen doigozatba.

Hogy azonban jelezzern. mennyire terjed kí a tudományos peda-
dógia figyelme a nevelő-oktatás minden részletére, felsorolom még,
hogy Herbart sok egyéb kérdés között ezekkel is foglalkozik:

r. A kormányzás és fegyelmezés viszonya az oktatáshoz.
2. A sokoldalúság feltételei : .
3. Az érdekeltség feltételei :
4. Az érdekeltség főosztályai:
5. Az oktatás menete.
6. A tanterv.
7. Az oktatás viszonya a fegyelmezéshez és kormányzáshoz.
8. Mi a jellem?
9. Az' erkölcsiség fogalma.

599
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10. Mi a fegyelem?kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
II. A fegyelem viszonya a jellemképzéshez :
1.2. Alkalmi és folytonos fegyelem.
Mindezek a rendszerhez tartoznak, ezeknek végrehajtása biztosítja

a sikert. Más képe, más színe volna az emberi társadalomnak, más az-
egyes népnek és nemzetnek, ha ezen rendszer alapján neveltetnének
tagjai. De ha még a rendszert sem ismerik l Ha maguk a nevelő-tanítók
csak munkások, a kik szegődött alacsony bérért végzik a míndennapi
munkát l Ha maguk a kormányok nem is akarnak jobb társadalmat,
jobb népet! Vagy a tanítóképzőkön múlik?zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Scltó'n József.

I SM ERT E TES E K.

AYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAf r a n c z ia tanítöképző-íntézetekről,'

- Écoles normales .. -

, Francziaországban a különböző fokú iskolák számára a következő
tanítóképző-intézetek 'vannak :

I. Elemi-tanítóképző-intézetek (écoles normales primaires), a melyek
közül általában minden megyében kettő van (egy az ifjak, másik a
leányok számára), arra valók, hogy elemi tanítókat és tanítónőket .
képezzenek.

2. Felső elemi-tanítóképző-intézetek (écoles normales primaires supe-
rieures) arra valók, hogy tanárokat képezzenek az elemi tanítóképző-
intézetek és felső népiskolák számára. Ilyen kettő van, egy a férfiak
számára Saint-Cloud-ban, egy a nők számára Fontenay-aux-Roses-ban.

3. Felső tanítóképző-intézet Par isoan (l'école normale superieure) a.
k özép- és felső-fokú oktatás számára képez tanárokat.

4. A séures- i tanítóképző-intézet a leányok középfokú oktatása szá-
mára nevel tanítónőket.

Mindezek a tanítóképzők előkészítik a tanítványokat az illető képe-
sítő vizsgálatra. a mely után oklevelet adnak ki. De azért ez intézetekben
bárki tehet képesítő vizsgálatot a megfelelő kor, előkészült ség s egyéb
feltételek mellett.

Az összes tanítóképzők internátussal vannak összekötve. A nö-
vendékek mind ingyen ellátásban és oktatásban részesülnek ; csak a.
kelengyét kötelesek maguk beszerezni.

A növendékek tíz esztendőre kötelezik magukat a nyilvános ok-
tatást szolgálni. Ha valaki még a tíz esztendő lefolyása előtt hagyja

1 Az «Annua ire de la ieunesse> r89s·diki évfolyama után.
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-ott a tanítói pályát, köteles visszatéríteni az államnak a ráfordított
költséget.

A két évi katonai szolgálattól a tanítók és tanárok fel .vannak
mentve.

Az elemi képzök növendékeinek egyenruhájok van, a melyet kö-
telesek az intéseten kívül hordani.YXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

E le m i t a n í t ó k é p z ő k .

- Écoles normales primaires. -

Az elemi tanítóképzők nemcsak az elemi iskolák, hanem a kísded-
-óvók számára is nevelnek tanítókat és tanítónőket.é'

Az általános nép oktatási törvények értelmében minden megye
egy tanító- és egy tanítónőképzőt köteles fentartani; s valóban majd
minden megyében vannak ilyenek, csupán két megyében nincs tanítónó-
képző, egyben pedig tanítóképző. .

Utóbbi időben általában csökkent a tanítónövendékek száma;kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAkü-
Iőnösen egyes képzők ellátása, a melyekben a növendékek igen meg-
togytak, a tanári rendes létszám miatt aránylag sok költségbe kerül.
Ezért a megyék általában azon gondolatra jöttek, hogy ketten-ketten
tartsanak egy-egy képzőt, még pedig az egyik az ifjak, a másik a nők
számára. Ez a terv 189:) óta négy megyében már meg is valósuit.

. Az elemi képzőkbe való felvétel pályázat útján történik. A folya.
modványt a megyei tanfelügyelőhöz kell benyujtani. A' kérvényhez
mellékelni kell az elemi iskolai végbizonyitványt, a 12 éves kortól
fogva végzett iskolákról szóló bizonyítványokat. a szület ésí oklevelet,
a me ly szerint a jelölt bizonyítja, hogy legalább 16 és legföljebb
18 éves.

A tanítóképzőbe való felvétel tőfeltételezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAcsak (1) az elemi iskola
-elvégzése ; a kinek nincs elemi isk. elbocsátó oklevele, köteles azt a
felvétel előtt megszerezni.

A felvételi vizsgálat két részből áll, u. m. 1. írásbeliból. a melyen
a jelöltek először is diktálás után irnak, azután fogalmazványt, szám-
tani dolgozatot és rajzot készítenek; 2. szóbeli vizsgálatból, a melynek
tárgyai: franczia nyelv, számtan, méréstan, Francziaország történelme,
földrajza, természettan, természetrajz, az irodalom és a természettudo-
mányok tanára által tartott egy-egy előadás reprodukcziója, az ének
és zene elemei, test gyakorlat, katonai gyakorlatok a fiúk részéről és
kézimunka a nők részéről.

A felvétel után minden intézetben két névsort készítenek a nö-
vendékjelöltekről. Az egyik névsor magában foglalja a véglegesen fel-

% Francziaországban a nyilvános nevelő-intézetek első foka a kisded·óvó (écoles ma-
ternelle, a melyben a kisdedek a befejezett 2 éves kort61 a befejezett ő-ik évig nevelked-
nek. Az elemi iskolákra eiőkészÍtenek a kisded-iskolák (écoles enfantines), a melyekbe a
gyermekek a 4 -7 éves korban járnak és a melyek vagy a kisded6v6k, vagy az elemi isko-
l.ák iüggelékei. A tulajdonképeni elemi z'skola i okta tás a 7 éves korban kezdődik s tart a be-
'fejezett 13 éves korig.
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vett uj növendékeket s érdem sor szerint állítandó össze. A másik pe-
dig, u. n , pótlék-név sor, a fel nem vett pályázókról és szintén érdem-
sor szerint állítattik össze. Ha hely üresedik meg, az igazgató ezen
érdemsor szerint hívja be a jelölteket növendékeknek vagy ajánlja fel-
vételre azon megyebeli képzőknek, a melyekben a pályázatnak nem
volt meg a kellő eredménye.

A képzök tanulóit tanítónövendékeknek (éleves-maitres ou éleves-
ma itresses) nevezik.

A tanítas három évig tart és a. következő tantárgyakat öleli fel:z

Erkölcstan és polgári kötelességek tana; neveléstan és' iskolai
szervezettan ; franczia nyelvtan és az irodalom elemei; történelem és
földrajz; számtan és könyvvitel; fizika, chernia és természetrajz; ~élő
nyelvek; szépiras, rajz; ének és zene; testgyakorlat.

Külön tárgyak az ifjak számára: méréstan, földmérés és nivellá-
lás ; mezőgazdaság és kertészet, gazdasági és kézi munka; katonai
gyakorlatok.

Külön tárgyak a hajadonok számára: háztartástan, egészségtan,
női kézimunka, kerti munka és jóféle fűvek tenyésztése.

AkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA2 . és 3. éves növendékek tanítási gyakorlatokat végeznek ; a
3-ad évesek a szaktanárok és tanítónövendékek előtt is· A leánynöven-
dékek a háztartásban is gyakorolják magokat,

A harmadik év befejezte után képesítő vizsgálatot tesznek a je.
löltek. A vizsgálat után, öklevelük és koruk szerint. ideiglenes taní-
tókká (maitres stagiaires) nevezik ki őket, d mint állomás üresedik. A
kerületi felügyelők a kinevezéseknél a következő szabályokhoz kötele-
sek magokat tartani:

Első sorban az illető megye képesített tanítóit nevezi ki ideigle-
nes tanítokká.

Másodsorban az illető megyéből folyamodó, de nem képesített
jelölteket, ha kötelezik magokat, hogy ideiglenes alkalmazásuk alatt
leteszik a vizsgálatot.

Harmadsorban valamely határos megye vagy iskolakerület képző-
jében képesített tanítót, ha ugyan nincs a saját megyéjében állása.

Az esetben, ha ezt a három kategóriát kimerítették, megengedik
azt is, hogy a tanítói állásokat olyanokkal is betöltsék, a kiknek csak
felső népiskoláról (1), sőt elemi iskolaról (ll) szóló bizonyítványuk van.

1892. óta azokban a megyékben. a melyekben nem jelentkezik elég
tanítónövendék, azt a szokást vették tel, hogy elemi iskolai bizonyít-
ványnyal ellátott ifjakat künlakókulzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBArendkívülz' nö'vendékeknek is felvesz-
nek. Ezeknek a rendkívüli tanulóknak jogukban van készültségök sze-
rint akár az első, akár a második, vagy harmadik évfolyam tárgyait
hallgatni és az időt a saját személyök és jövendőbeli tanítványaik
javara tetszés szerint felhasználni s előkészülni a képesítő vizsg alatra,
vagy míg valami kinevezést nem kapnak. Az oktatást a rendkivüli
tanulők is ingyen nyerik. de saját költségükön tartják fenn magukat.

3 L a részletes tao tervet a. Magyar Tanítóképző 189!. évfolyama Hl., · IV. és V·
füzeteiben Ismertette Szuppán \ ilmos.



Idegen nyelvi okta tás a tanítónőképzőkben.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAAz 1893/4. isk. év
vegen egyes tanítónőképzőkben nehány ifjú ném et és angol nőt al-
kalmaztak, hogy a jelentkező tanároknak és az összes növendékeknek
gyakorlati oktatást adjanak a ném et, illetve az angol nyelvből. Mint-
hogy ez az intézkedés igen jól bevált, a franczia közoktatási miniszter
elhatározta annak álta lánosítását és elrendelte, hogy minden tanítónő-
képzőben alkalmazzanak nérnet és angol nőket, a kiknek kötelességökké
tették a ném et, illetve az angol nyelvből ismétlő órákat adni. Egészen
ugy bánnak el ezekkel, mint a bennlakó tanítónőkkel, kapnak külőn
szobát és teljes ellátást és 400 frk fizetést ro hónapra. Naponként csak
1 - 2 órát kötelesek tartani, a többi időt tetszésük szerint tölthetik, részt
vehetnek a napi foglalkozásban, megjelenhetnek a franczia irodalmi,
pedagógiai, a természettudományi órákon, de az intézetén kívül órákat
adniok nem szabad. A tanárok s tanítványok a legtiszteletreméltóbban
kötelesek ez idegen nőkkel szemben viselkedni.YXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

F e l s ő b b e le m i t a n í t ó k é p z ő in t é z e t e k .

- É:oles normales superieurs d'enseigement primaire. -

I. Férfiak számJra . Ilyen van Saint-Cloud-ban (Seine-et-Oisemegye.)
Ennek czélja, a mint már előbb említettem, az elemi tanítóképző-inté-
zetek és felső elemi iskolák számára képezni tanárokat. 4

Az évfolyamok száma - elvben - három; de az oktatás szükségletei
szerint és a költség kírnélése szempontjából az évíolyamok számát tényleg
kettőre szállították le (1).

Az iskolának két osztálya van, u. m. iroda lmi (lettres) és tudo-
mányos (sciences.) (Ismeretes, hogy a franczia csak a természettudo-
mányokat nevezi tudományoknak).

Bármelyik szakcsoportba nyilvános pályázat -útján történik a fel-
vétel. Felvételre számíthat, a ki a 19 éves kort betöltötte, de nem
idősebb 25 évesnél s a kinek elemi tanítói oklevele vagy baccalaureatusa
van.6 A felvételhez feltételesen még azokat is bocsátják, kiknek nincse-
nek meg az előbb jelzett bizonyítványaik. A felvételhez még orvosi

4 Francziaországban az elemi népiskolázást, a melya '3. évben fejeződik be, egyrészt
ismétlőz'skola (cours complementaire) egészíti ki, a mely egy évfolyamú és az elemi iskola függe·
léke; továbbá igazgatásilag a népiskolától elkülönítve van a felsó elemi népiskola (école
primaire superieure), a mely legalább két, de nagyobb Yárosokban három, sőt több rendszeres
oktatást nyujt6 évfolyamb61 áll. Az elemi iskolai végbizonyitványnynl be lehet lépni mind a
felső elemi iskolába, mind az elemi tanít6képzőbe. Ez a körülmény megmagyarázza, miért szolgál
ugyanazon intézet az elemi tanítóképzőkben és a felső elemi iskolákban múködő tanít6~
képzésére.

5 Francziaországban az érettségi vizsgálatot (baeca laureá t) a középfoku iskolák
(enseignement secondaire] bevégzése után, de az egyetemi tanárokb61 alakított bizottság
előtt s az egyetemen teszik le a tanulók. A baccalaureatusnak egyúttal alapvizsgálat jellege
van. A középfokú iskolák többfélék ; u. m. lycées, a melyek minden szakot felölelő teljes
középiskolák; a colléges, a melyek a felső fokon a szakoknak csak egy némelyikét, pl. a
klasazikait vagy a modernt ölelik fel; s a szabad iskolák (!coks seconda ires libres), a melyek:
a középiskolák több-kevesebb osztályából állanak s dolg aik az érettségire vagy más 'vizsgára
való előkészítés. A lycée-k szervezete az 1893-diki szabályzat szerint a következ6: az ol<ó
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bizonyítvány IS kell és a IO éves nyilvános iskolai szolgálatot lek ötö
okmány. ,

A felvétel vizsgálathoz van kötve. A felvételi vizsgálat áll az
írásbeliből, a melyet amegye székhelyén ejtenek meg és a szóbeliből,
a me ly Párisban teendő Je.

Az irodalmi szakra szóló felvételi vizsgálaton a következő tárgyak-
ból kell fogalmazványokat készíteni: az irodalomból vagy nyelvtan ból ;
a pedagógiából vagyerkölcstanból ; a történelemből es földrajzból ; az
élő nyelvekből (fordítás nérnetből, angolból, olaszból. spanyolból vagy
arabsből).

A tudomanyi szak felvételi vizsgálata a következő fogalmazványok-
ból al!: mennyiségtaniból; fizikai, chemiai és természetrajziból ; mértani
és ékítő rajzból ; élő nyelvekből (mint fentebb); és neveléstani vagy
erkölcstani dolgozatból.

A szóbeli vizsgálat tárgyai az irodalmi szak szá-nára : egy nyelvtani,
irodalmi vagy történelmi és földrajzi, egy franczia, angol vagy német
szöveg magyarázata.

A felvételi szóbeli vizsgalat tárgyai a tudományok szaka számára:
egy, mennyiségtaní, egy fizikai. vagy vegytani, vagy természetrajzi elő-
adás; egy angol vagy német szöveg magyarázata. Az eszakra jelent-
kezők ezeken kívül gyakorlati vizsgálatot is tesznek a kézimunkából, a
mely áll egy fa- vagy vasmunkából.

Az egy évfolyanira Jelvett növendékek száma a 20-at nem halad-
hatja meg.

Az intézet internátusra van berendezve, a melyben azonban a
jelöltek korukhoz mért szabadságot élveznek. A jelöltek, tanulmányaikat
minden felügyelet nélkül végzik s szabad idejöket vagy a saint-cloud-i
parkban, vagy a közös teremben töltik és játszanak, billiárdoznak, sak-
koznak, folyóiratokat, hirlapokat olvasnak. V égre mindegyiköknek külön
szebája van., ,

Az intézet tanárai közép- vagy főiskolákra vannak képesítve. Minden-
nap két vagy több kurzusuk van. Konferencziákat tartanak a növendé-
keknek az oktatás gyakorlatában való képzésére. Ezek a gyakorlatok
állanak leczkék tartásából, olvasmányok fejtegetéséből és dolgozatok
javításából. A tudományi szakon levők különböző kézimunkákat végez-
nek, -kovácsolnak, esztergályoznak fát és vasat, gyalul nak, mintaznak.'
E munkákat az irodalmi szakon lévők csak fakultative végzik .

.-\. növendékek tanulmányaik befejezte utánzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAtanítóképző tanár i vizs-
gá la tot tesznek le, amely okvétetlenűl szükséges elemi tanítóképző
tanári és felső elemi iskolai tanítói állás, betöltéséhez.

(elemi. tagozat három osztályból áll, u. m. egy előkészítő osztályból, továbbá 8. é;kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA7, osztá-
lyokt.öl (8-9-10 éves kor), eddig az oktatás egységes; azonban' a következő (u. n, nyelv-
tani) tagozatban már. kétfelé válik az oktatás, U. m. klasszikaira és modern-re, ide tartoznak
a 6" 5. és 4. osztályok (II - IZ-13 éves .kor); a felső tagozat áll először is a 3. és 2.

osztályok ból (14-15 éves kor), azután a rhetorikai osztályból (16 éves kor): a legfelső
osztály azonban már 4 csoportra oszlik, u, m, filozófiai, máthem itikai. természettudemány i

és irodalmi csoportokra. Ezek elvégzése után teszik le a tanulók az utolsó érettségi vizs-
gálatot.
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Egyes jelölteket nyilvános -pályázat után kiküldenek külföldre,
'hogy modern nyelvtanulmányaikat kiegészítsék és. előkészüljenek a
modern nyelvtanári képesítö vizsgálatra.

A közoktatás] miniszter különös rendeletre megengedi azt is, hogy.
egyes jelöltek kint lakhassanak. Ezek azonban kötelesek ugyanazon
'munkakat végezni, mint a benlakók. A künlakók nemcsak franc.ziák,
idegenek is lehetnek.

A saint-cloud-i- intézet növendékei a két évi katonai szolgálat alól
fel vannak mentve. .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Felsőbb elemz' tanítóképző nők számára . Ilyen van Fontenay-aux-
Rose- ban (Seine-megye). Czélja tanítónőket képezni elemi tanítónó-
képzök és felső elemi iskolák számára.

Ez intézetek elvben szintén 3 évfolyamúak, de tényleg csak két
folyam áll fenn.

A felvétel feltételei ugyanazok, mint az itjaknál, tehát a 19-25

éves kor, az elemi tanítói oklevél vagy középiskolai érettségi bizo-
nyítvany.s

A felvételi vizsgálat módozatai és tárgyai ugyanazok, mint a
.fiúknál.

Az intézet internátusra van berendezve s a növendékek itt is
szabadságot élveznek. Van külön szobájuk, tanulmányaikat felügyelet
nélkül szabadon végzik éli teljes szabadságot élveznek szabad idejök-
ben, a kertben sétálnak, játszanak, ujságokat, könyveket olvasnak, kézi-
munkáikon dolgoznak stb.

A növendékeket nemcsak ellátják mindennel, hanem azonkívűl
is kapnak segélyt ruházatukra, utazásuk ra s egyebekre,

Az előadásokat tanárok végzik naponként 1-2 órán át. A gyakor-
latokról, módszeres leczkékről, az olvasmányok taglalásáról, kézim un-
.kákról külön segédtanítónők gondoskodnak.

A tanfolyam bevégzése után leteszik a tanári vizsgát, a mely az
-elerni tanÍtónőképzőben és a felső elemi iskolában való működésre
képesít.

Ez iskola ezen kívül a tanítónőképző-intézeti igazgatóságra is elő- .
készit. E czélra egy éves tanfolyam szolgál, a melyre azonban csak az
'lehető fel, a ki megszerezte a tanítóképző tanárnői oklevelet. .YXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

F e ls ő t a n í t ó k é p z ő - in t é z e t e k .

- - École nermale supérieure." -

A felső tanítóképző-intézet feladata a közép- és főiskolák számára
Képezni tanárokat.

6 A leányok középiskolái Francziaországban szintén kétfélék, mint a fiúknál, u, nl.

lycées és colleges. Ezek szervezete azonban némileg különbözik a fiúkét61. E középiskolákba
a leányok 12 éves korukban lépnek. Az iskola első tagozata egységes, osztatlan S három
évfolyamb61 áll. Az iskola felső tagozata 2 évfolyamb61 áll s ez annyiban tér el a fiuk
középiskoláéit61, hogy szintén osztatlan, mindazáltal vannak fakultativ tárgyak. mint a latin-
nyelv, mennyiségtan, ének, rajz stb. A leányok 16 éves korukban tehetik le az érettségi
vizsgálatot (baekelz'er).
• 7 Pár is. Rue d'Ulme.

'!
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Hogy valaki tanár lehessen középiskolában (Iyceumban), előbb a
tan ári képesítést (qualité d'agrégé) kell megszereznie. az egyetemen.
Fői skolai tanár pedig csak az lehet, a ki a .doktorátust is letette.
Mi nd a két vizsgálatot az u. n. licentiatusi vizsgálat (licence) előzi meg.8

A tanárképzőben a szerint rendezik be a tanulmányokat, _hogy az
ifjak az egyetemen a licentiatust és a tanári minőséget (agrégation)
megszerezzék ; azonban a tanárképz.ő egyúttal középpontja is a magasabb
tanulmányoknak. a melyek által a jövendő pályára előkészülnek

Az iskola két nagy csoportra oszJik, u. m. azzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAiroda tmira (lettres)
és tudományz"ra (sciences). Mindegyik csoport tanulmányait általában az
intézet en belől végzi, de kiegészíti a Sorbonne-ban, a College de France-
ban, vagy a magas tudományok iskolájában hallgatott előadásokkal.
A kurzus három évig tart.

Az oktatás ér tekezésszerűen történik. A tanulók nem szorltkoznak
a tanár előadásainak hallgatására vagy lejegyzésére, hanem tanár éskjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
t anítvany kölcsönösen kérdeznek és kérdeztetnek ; megvitatják a műve-

ket; végre a tanítványok leczkéket készítenek adott tárgyakról. Ez a
módszer főleg a harmadik évben domborodik ki; sőt ez év vége felé a
növendékek eljárnak Páris középiskoláiba, a hol a tanárok igazgatása
alatt tanításokat végeznek. Ezek a gyakorlati tanítások 15- 15 napig
tartanak.

Azok a növendékek, a kik tanulmányaik vegen leteszik a tanári
vizsgálatot, illetve a tanári czímet megszerez tek (titre d'agrégé), a
lyceumokban kapnak állomást.

A franczia tanárképzőben, a mint látszik, a főczél a tanári képes-
ség megszerzése ; mindazaltal. ha valakinek kedve van, a képesítő vizsgá-
latra készülődés folyamán magántanulmányokra is szentelheti magát s
ebben a tekintetben mind a mi a tanulmányok irányának megjelölését,
mind a mi az eszközök előteremtéset illeti, támogatást, alkalmat s
könnyítést nyer az intézetben.

Azon növendékek közül, a kik a tanári vizsgálatot már letették
néhányan benmaradhatnakaz intézetben még két-három évig a doktoratusra
való előkészül es végett. Ezek az intézetben készítik el doktoratusi dolgoza-
tukat, miczélból felhasználják régi tanárjaik tanácsát, az iskolai könyv-
tárt, Paris külömböző gyűjteményeit. Nagy könnyítés ez a tudomanyos
készültség megszerzéséhez t

Az irodalmi szakon levők is visszamaradhatnak az intézetben a
tanári vizsgálat után, de doktori dolgozatukat nem késsithetik ott el;
e he lyett egyéb előny ben részesülnek. Kiküldik őket földrajzi, vagy
egyéb tudományos czélú kutatásokra, utazási ösztöndíjakat kapnak
Rómába, Athenaeba, Cairoba stb.

S A franczia egyetemeken három f<>fokozata van a viz~gálatoknak, u, m. I. baccalau-
reatus, a mely az egyetemre lépéskor tétetik le, de néha, mint a jogi szakon, az r , és 2,

év végen is. II. Licentiatus, a melynek már államvizsgálati jellege van. lll. A doktoratus.
- A tanárjelölteknek a baccalaureatuson kivűl, a melyet az egyetemre lépés előtt szereznek
meg. csak a licentiatust kell letenniök. Ezen vizsgálat alkalmával tudományos készültségérőI
tesz tamisaget a jelölt. A licentiatus után a tanári vizsgálat következik, a mely főleg a
tanári szakszerű teendők körére ssorítkozik. A doktoratust csak azon tanároknak kell meg-
szerezniök, a kik felsőbb iskolai tanárok akarnak lenni.
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Az intézetbe való Jelvétel nyilvános pályázat utján történik. A
pályázóktói megkívánják legalább a 18 éves és legfeljebb a 24 éves
kort, a baccalaureatust és pedig az irodalmi szakra pályázoktói az irodalmi
tárgyakból, a tudományos szakra felveendőktől a természettudorná-
nyokból.

Az ifjak az intézetben előhaladottságuk szerint kisebb-nagyobb
csoportokra osztva végzik tanulmányaikat. A harmadik évfolyamban
minden növendéknek vagy kettőnek együtt külön szobája val). Az inté-
zetnek közös játszóterme van, a mely a szabad időben a. növendékek
rendelkezésére áll. A táncz-, ének- és gyülésterem sem hiányzik az
Intézetból. A .növendékeknek egy héten csak kétszer van kimenőjük, u.
m. vasárnap es csütörtökön.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Az z'roda lmz' csoport szervezete. A tanárképzőbe felvételi vizsgálat
alapján jutnak be a növendékek; azonban az irodalmi szakon nincsen
úgy, mint a természettudornányin, külön előkészítő osztály. A jelöltek
a lyceumokból közvetlenül jöhetnek a tanárképzőbe. A jelöltek elő-
készülése többnyire abból áll, hogy megismétlik a lyceumi felső osztályt,
a filoz ófiait, vagy a retorikait. Némely Iyceumban, mint Párisban és a
vidéken itt-ott, a tanárképzőbe való felvételre tekintettel ismétlő kurzu-
sokat tartanak a jelöltekkel. Utóbbi időben annyira felszaporodott a
folyamodók számaés pedig olyanokkal, a kiknek nemcsak baccalaureatusuk,
hanem Iícentiatusuk is van, hogy felmerült az a kivánság, hogy csak a
licentiatus alapján vegyék fel a tanárképzőbe a növendékeket.

A felvételi vizsgálat áll az írásbeli és a szóbeli részból.
Az írásbeli vizsgálat tárgyai: filozófiai értekezés ; latin fogalmazvány

a görög vagy latin irodalom.köréből ; franczia fogalmazvány a franczia
irodalom köréből ; történelmi fogalmazvány; latin és görög fordítás.

A szóbeli vizsgálatra csak 45 -48 jelöltet bocsájtanak. A jelölt a
vizsgálaton öt tételt kap a következő tárgyakból : filozófia és .ennek
történelme; világ történelern ;franczia írok és irodalom; latin írók és
irodalom; görög írok és irodalom.' 1895-ben az irodalmi szakra mind-
össze 24 növendéket vettek fel.

Az oktatás azGFEDCBAf . évben. Az ifjakat az első évben a lícentiatusi vizs-
gálatra készítik elő. Megbeszélő őráik i .vannak tehát a következő tár-
gyakból: franczia és a franczia írók fejtegetése; latin irodalom és a
latin írók fejtegetése; görög irodalom és a görög írók fejtegetése;
nyelvtan és verstan ; ókori történelem; filozófia; élőnyelvek (angol
w~n~~. \

II. év. A növendékek írásbeli dolgozatokat készítenek a követ-
kező tantárgy ak köréből : franczia irodalom; latin irodalom; görög iro-
dalom ; a közép és uj korszak történelme; a filozófia történelme.

A földrajz történelmi szakra készülő növendékek az írásbeli dol-
gozatok készítésén kívül kötelesek a Ill. évesek konferencziáin részt
venni és ket leczkét tartani, egyet a történelemből s egyet a föld-
rajzból.

A filozófiai szakon lévők az írásbeli dolgozatokon kívül egy szó-
beli előadást tartanak a filozófiaból.



A nyelvtudományi szakon lévők két értekezést Írnak a latin, vagy
a görög irodalom köréből.

A második évfolyam növendékei nem tesznek vizsgálatot. de az
év vége felé megtörténik a szakszerű beosztás a tanárvizsgálat négy
szaka szerint: történelem, nyelvtudornány, filozófia, klasseikus nyelvek.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
. lll. év. Ez évfolyam feladata a tanárvizsgálatra való előkészítés.
Azonban a növendékek az ezen vizsgálatot előkészítő belső kurzusokon
kívül tetszésük szerint hallgathatják a frariczia egyetemek, Sorbonne,
College de France stb. előadásait.

A növendékeket a tanítás gyakorlása végett különböző lyceu-
mokba osztják be.

A növendékek nehánya történelmi va gy földrajzi küldetésben ré-
szesül. Minden évben a következő ösztöndíjállomások vannak fentartva

.a tanárképző növendékei számára: 1 vagy 2 a római franczia iskolában
(archeologia és palaeographia); 1 vagy 2 az athenaei franczia iskolában
(archeologia és ásatások); egy növendék a cairoi iskolában (görög fel-
iratok és aegyptologia); egy növendék a tu nisi archeologicus intézetbe
(latin feliratok és római archeologia).

Terr :zészettudományi csoport. A tanárképző-intézet természettudo-
mányi osztályába való felvételhez általában ugyanazon előismeretek

-szükségesek, min t a franczia polytechnikumbakjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi való felvétel nél, azzal a
különbséggel, hogy a tantárgyakat alaposabban kell tudni. Ennek kö-
vetkeztében az elókészítés : is ugyanazokban az intézetekben történik,
mint a poly technikum számára, vagyis a lyceumokban. E czélra Franczia-
ország nehány lyceumában u. n. külön mathematikai tanfolyamot léte-
sítettek (classe de Mathematíque speciale).

A felvételi vizsgálat e csoportnal is, miként az irodalminál, írás-
beli és szóbeli részből áll

Az írásbeli felvételi vizsgálaton négy dolgozat készítendő, u. m.
egy mathernatikai, egy fizikai, egy filozófiai értekezés franczia nyelven,
egy latin fordftás.

Szóbelire csak azokat bocsátják, a kik az írásb elit sikerrel állották
-ki. A szóbelin alaposanmegvizsgálják a jelölteket a mennyiségtanból,
természettanból és vegy tan ból ; azonkívül készítenek egy mértani és egy
.látszati rajzet.

A 1895. évben a felveendő növendékek számát csak IS-ban álla-
pították meg. A lel nem vetteket is jegyzékbe veszik s üresedés esetén
behívják. Üresedés orinau származik. hogy egyeseket felvesznek a tanár-
képzőbe is, meg a polytechnikára is és .az előbbiről lemondanak.

Az oktatás három évig tart, kivéve a természetrajzi szakon lévő-
ket, a kik négy évet tölthetnek az intézetben. Az első két évben az
összes növendékek ugyanazon tanulmányokkal foglalatoskodnak; csupán
a második év végén osztják be őket mathematikusokra és fizikusokra.

" Az «école polytechnique. a. természettudományok legmagasabb iskolája, amelyben
az ifjak a · természettudományokb61 a legmagasabb képzettséget nyerik s egyúttal főleg a
katonai s bizonyos állami mérnöki pályákra képeztetnek ki. A mérnökök általános iskolája
.az c eco le centrale a ,



A természetrajzi növendékek azonban már az első év végén külön
csoportra válnak a tőbbiektől.

Összegezve közlöm a három évfolyam tanulmányi rendszerét. Min-
denekelőtt tudni kell, hogy, mint azt már említettem, a tanári vizsgálat
előtt leteendő a licentiatusi vizsgálat és pedig a következő csoporto-
sítás szerint: a mathernatikusoknak a mennyiségtanból és fizikából ; a
fizikusoknak a fizikaból és mennyiségtanbö] ; a természetrajziaknak a
természetrajzból és fizikaból.

Az első két évfolyamct a mathematikai és a fizikai licentiatusi
vizsgálat előkészítésére szentelik. Azonban ez a vizsgálat mindkét sza-
kon két részletból áll (de csak az intézeti növendékekre nézve), u. m.:

a mathematikusok az ~.ső év végén vizsgát tesznek az analysis-
ből (differenczialis és integralis 'számolás); a z-ik év végén a me cha-
nikából (raczionális mechanika és csillagászat);

a fizikusok az I-SŐ év végén vizsgálatot tesznek a vegy tan ból és

ásvány tan ból, a 2-ik év végén a fizikaból.
A licentiatus mindenik tárgyra nézve három részból áll, u. m.:

irásbeliből, gyakorlatiból, saóbeliből. Példáúl a fizikusok készítenek egy
vegytani (az első évben) és egy fizikai dolgozatot (a második évben);
a gyakorlati vizsgálat pedig áll: chemiai elemzésből, fizikai kísérletböl,
ásványhatározásb61. Ezek sikeres kiállása után következik a szóbeli vizs-
gálat mindenik tárgyból külön.

A növendékek a licentiatusra való előkészület végett eljárnak a
Sorbonne-ban tartott kurzusokra, a hol külön asztaiaik vannak. Ezeket
a kurzusokat kiegészítik az intézetben történő megbeszélések s a fizi-
kából és chemiából azonkívül a kísérletek és meghatározások.

Ezenkívül az összes elsőzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAéves növendékek részt vesznek az inté-
zetben tartott állat- és növénytani kurzusokon és gyakorlatokon. Ezek-
ből a tárgyak ból azonban nem tesznek vizsgálatot; a kurzusok czélja
inkább az, hogy a növendékek kedvet kapjanak ezekhez a tudományok-
hoz, a melyeket nagyobb részük kevésbe vesz. Az év végén aztán
nehányari kiválnak a csoportból, hogy egészen a természetrajznak szen-
teljék magokat. A második évben a fizikusok kal együtt végzik a kur-
zusokat, azonban a mennyiségtan helyett a természetrajzzal foglalkoznak.
A mikor pedig elérkeznek a második év végére, a fizikusokkal együtt
teszik le, de csak a fizikaból a licentiatust. A harmadik évet arra szán-
ják, hogy előkészüljenek a licentiatusra a természetrajzból ; végre ra
negyedik évet azért engedélyezik számukra, hogya tanári vizsgálatra
készüljenek.

A többiek, t. i. a fizikusok és mathematikusok már a harmadik
évben készülődnek a tanári vizsgálathoz; de az intézetén belől végzett
kurzusokon kívül eljárhatnak a Sorbonne-ban, Collége de France-ban s
egyebütt tartott előadásokra.

- Azok, a kik a tanári vizsgálatot leteszik, a lyceumokbán nyer-
nek állomást; de egyes növendékek, ép úgy, mint az irodalmi szakon.
megmaradhatnak az intézet kötelékében, mint a kurzusok tartásában
segédkező tanárok (agrégés préparateurs), abból a czélból, hogya dok-
tori disszertácziójuknak kidolgozása által előkészüljenek a doktorátusra.
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Ezek a felsőfokú tanintézetekben nyernek alkalmazást. A mathematikai
segédtanárok a könyvtári teendőkkel bizatnak meg; a .terrnészettani,
vegytani. állat- és növénytani sngédtanárok pedig a növendékek gyakor-
latainak vezetésével. De a többi növendékek is, a kik nem maradnak az
intézetben, kapnak, ha akarnak. Páris különböző laboratóriumaiban állo-
mást. Utazási ösztöndíjak is vannak e szakon, de leginkább mathe-
matikusok számára, hogy a kiváló külföldi mathematikusok mellett
kiegészíthessék tanulmányaikat.

Mint érdekes adatot említem meg, hogy Dupuy, a miniszterelnök
is, tanitványa volt az intézetnek, ma pedig annak főfelügyelŐje.

- École normaJe superieure d'enseignement secondaire pour Jes jeunes filles a Se vre

(Seíne-et-Oise.) -

A női felső tanítóképző feladata tanárnőket képezni a női közép-
iskolák (lyceumok és kollégiumok) számára; egyúttal igazgatókat is
képeznek ugyanez, iskolák számára.

Az intézet épülete, sajnos, a sévres-i régi gyártelep épületei közé
van beékelve.

Az évfolyamok száma három.
A felvétel pályázat útján történik. A felvétel feltételei : a 18 és

24 év közötti kor, a c bachelier» , vagy elemi tanítónői oklevél és testi
épség, egészség, a mi orvosilag bizonyítandó.

A felvételi vizsgálat áll az írásbeli és a szóbeli részből. Az iras-
beli amegye székhelyén, a megyei tanfelügyelő elnökléte előtt teendő le.

Az irásbeliri az irodalmi szakra folyamodók öt fogalmazványt
készítenek, u. m.: egyet a franczia irodalom, egyet a franczia földrajz,
egyet a franczia történelem köréből, s egyet az erkölcstanból s for-
dítást vagy kisebb dolgozatot az előnyelvek valamelyikéből (a németből
vagy aogolból).

A természettudományi' szakra folyamodóktói írásbeli dolgozatokat
kívánnak a számtanból, méréstanből, a fizikából, chemiából, természet-
rajzból ; az irodalomból vagyerkölcstanból, az élő nyelvekből.

A szóbeli felvételi vizsgálatok helye maga a sévres-i intézet. Tár-
gyai tulajdonképen ugyanazok, mint az írásbelinek.

A felvétel alkalmával orvosi vizsgálat alá vetik a jelölteket s azo-
kat, a kiket a tanulmányok fáradidmainak elbírására testileg gyengék-,
nek találnak, feltétlenül visszautasítják.

A felvételnél azokat a jelölteket, a kik a latin nyelvben és valamely
idegen élő nyelvben járatosak, előnyben részesítik. '

Az oktatás berendezésénél a főelv az, hogya növendékek kellő-
képen előkészüljenek a vizsgálatokra, a melyeknek két fokozata van,
u. m.: a szakvizsgálat (i'aptitude) és a tanári vizsgálat (l'agrégation). Az
előbbit a második évfolyam végén, az utóbbit a harmadik év befejez-
tével teszik le' a növendékek.

Azokat a növendékeket, a kik a második év végén nem állják ki
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sikerrel a szakvizsgálatot, nem bocsátják fel a harmadik évbe. El kell
hagyniok az intézetet; s őket mint a lyceumokkal kapcsolatos elemi.
iskolák tanítónőit, vagy a lyceumokban mint korrepetitorokat al-o
kalmazzák.. ~

A nők tanári oklevele csak a jogot adja meg a 'Iyceumokban való
alkalmazhatásra, de semmi biztosítékot nem nyujt arra nézve, hogy alkal-
maztatnak. Ennek oka, hogy a tanári pálya jelenleg el van halmozva
képesített női aspiransokkal. Talán azért van, hogy az utóbbi időben
igen megnehezítették a tanári vizsgálatot. Ennek bizonyítására szolgál-
jon a következő adat: I884-től 1888-ig vizsgálatra jelentkezett IS8 nő,
a kik közül képesítettek 78-at, tehát a jelentkezők soO/o-át; I889·től
189I-ig színtén Is8-an jelentkeztek és csak 23-at képesítettek, tehát a
jelöltek ISOJo-át.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Nagy László.

IR ODA. LOM.YXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

K Ö N Y V I S M E 1 1 E T É S .kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

.A magyar i r o d a lo m története. Képes díszmunka két kötetben.
Szerkesztette: Beó"thy Zsolt. Kiadja az Athenaeum irodalmi és nyomdai
r.-társulat. Ára a két kötetnek?

Most, az ezer éves állam nagy ünnepélyének előestélyén, valóban
egész sereg figyelemreméltó, korszakalkotó munka jelenik meg. Örven'"
detes dolog ez; a legbiztosabb záloga nemzeti életünk fellendülésének,
nagyságának. A magyar nemzeti szellem az elmúlt ezredévben nem
hogy veszített volna eredeti erejéből, életrevalósagáből, sőt inkább
megerősödött és nemesedett, mint az arany tisztúl a tűzben.

Ezt hirdeti a magyar nemzet életére vonatkozó minden történeti
munka, ennek a szószólója Beöthy Zsolt Képes Magyar Irodalomtörté-
nete is. A tudós szerző igaz ügyszeretettel és lelkesedéssel búvárkodik
a magyar irodalomtörténet terén. A középiskolai ifjúság részére írt két
kötetes irodalomtörténetét méltó el ismerés fogadta; azt hiszem, nem
kisebb örömmel üdvözölhetjuk a rnűvelt közönség számára szerkesztett
mostani két kötetét.

Ilyen könyv hiányát olvasóközönségünk és irodalmunk egyaránt
régóta érezte. Elmondhatjuk-e, hogy ma Magyarországon minden. mű-
velt ember ismeri a magyar nemzeti műveltség történetét r A mi kis
irodalomtörténetet tanult az ifjúság'a középiskolákban, az bizony ha-
mar elpárolog a fejből. Az irodalom szeretete is könnyen kivesz a
szivből a mai anyagias világban, ha nem gondoskodunk arról, hogy
irodalmi ismereteinket ápolhassuk, fejleszthessük és erősíthessük.

Ez a népies irodalomtörténet könnyen érthető, világos és vonzó
nyelven, szemléltető alakban ismerteti meg az olvasókkal a nyelv tör-
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ténetére vonatkozó nevezetesebb adatokat. Az ilyen könyvnek nem.
kell szigorúan -tudomanyoa rendszeren alapulni, de azzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa lap rssdgot, a
jól ér tesűltséget, 'ez tudományt nem nélkülözheti. Erezte éz tudta ezt
Beöthy Zsolt, azért a nagy munka teljesítésére munkatársakat keresett.
Negyven jeles: tudós támogatta feladatában: Alexander B., Angyal D:,
BadicsF.(segédszerkesztő), Ballagi G., Bayer J., Bánóczi J., Endrődi
S., Erdélyi P., Felméri L, Fraknói V., Gyulai P., Hajoik J., Harasati
Gy., HegedűskjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAJ., Hellebrant Á., Horváth C, Imre S., Kardos Á.,
Kelemen A .. Láncz}' Gy., Marczali H., Négyessy L., Péterfy J., Pulszky
F., Radó A., Rákosi J., Réthy L., Riedl F., Rupp K, Sebestyén,
Gyula dr .. Simonyi Zs., Szász K, Széchy K, Szilády Á., Szilágyi S.,
Szily K, Szinnyey J. id., Szinnyei J. dr., Takács S., Vadnay. K.,
Váczy J. és Zichy A.

. Persze, hogy a mű egysége csorbát szenvedett, mert az irók.
egyénisége, felfogása , ízlése és készültsége különböző, Nincs a világnak
az a szerkesztője, a ki egy kaptafára tudná húzni munkatársainak
göndolat- és -érzületvilágát. E munkában is 'felfogás dolgában némi
ellentmondásokra, a kidolgozás tekintetében ismétlésekre, de saj nos,
felületességre találunk. Hogy többet ne említsek. az I-ső kötet 361.
oldalán Aranyos rákosi Székely Sándor kis éposza még mindig négy
énekesnek szerepel , holott az mindig három énekből állott. Ezt a téve-
dést Toldy Ferencztőí kezdve máig még minden irodalomtörténeti író-

elkövette, Miért? Mert nálunk az emberek többnyire: hallomás után,
dolgoznak, egyik a másiktól átveszi 'az adatokat a nélkül; hogy kellő,
kritikát gyakorolna. A mai lázas munkásság korában ki érne rá a saját
szemével meggyőződni az állítások valódiságáról? Ki mer és tud még
a saját eszével gondolkozni?

Dicséretére legyen mondva 'Beöthynek, munkájában az ó'ná lló gon--
dolkozásnak, a szabad véleménynyilvánításnak tág teret hagyott. Igaz-
ságossága, tapintata soha cserbe nem hagyja. Ügyesen kidomborítja az
egyes korszakok kiváló szellemeinek nagy alkotásait a nélkül, hogy a
kisebb alkotásokról vagy a szerényebb munkásokról megfeledkeznék.

Az anyag beosztását és kiválasztását sikerültnek tartom. Az I-s6
kötet tartalma a következö: Középkor és renaissance. Mondák " és
kódexek kora. Vallásos és nemzeti harczok kora. Protestáns kor. Anti--
reformáczió kora. Nemzetietlen kor. A II. kötet főcsoportjai ezek: Az
irodalmi megújhodás kora. A nemzeti irodalom kifejlődése. Reform-kor,
A magyar irodalom a szabadságharcz után.

Az első kötet 38, a második 51 kisebb-nagyobb irodalomtörténeti.
képet, tanulmányt tartalmaz. Előbbi 508, utóbbi 812 lapra terjed.

, A gazdag tartalom kitűnik a következő czímjegyzékből: Előszó.
Irodalmunk 'és irodalomtörténetünk. A magyar nemzet őskora. A ma-
gyar nyelv eredete. A pogánykori költészet emlékei. ,A magyarság az
Arpádok korában. A királymondák és az énekmondók. Legrégibb nyelv-
emlékeink. A csúcsíves stil kora és a renaissance. Janus .Pannonius és
a humanisták. 'Középkori könyvtáraink és.a Corvina. Középkori költé-
szetunk. A kódexek mint nyelvemlékek. A krónikák, A protestáns-
kor áttekintése. A könyvnyomtatás kezdete magyarországon. Vallásos.
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irodalom., Humanista hagyományok a XVI. században. A XVI. század
történetirodalma. A magyar jog és a Hármas könyv. A. XVI. szá-
zadi Hra; Balassa Bálint. A XVI. századi elbeszélő költészetünk.
Sz éppróza, A katholikus visszahatás. Pázmány és köre, A régi
magyar iskolázás. A XVII. század vallásos irodalma. Apáczai Cseri
János. A XVII .. század történetirodalma. A XVIL századi liraja.
Zrinyi Miklós. Gyöngyösi: István és ListiusLászló. A XVII.
századi széppróz a és szinészet, A kuruczvilág költészete. Történetirodal-
munk a XVIII. század elején.' A nemzetietlen kor. A XVIII. századi
szépirodalmunk. Iskolai drámák. A magyar történeti irodalom a XVIII.
században .. Ez az első kötet tartalma.

Látni való, hogy e czikkek mindegyike önálló egészet alkot. A
legtöbb közülök egy-egy jól megírt olvasmány hatását teszi reánk s
így inkább .olvasókönyvet, mint történeti munkát nyújtott a szerkesztő,
a mit a .magam részéről különben helyeslek, mert nem tudományos
köröknek, .hanem a nagy közönségnek szánta munkáját. Az első kötet-
ből is kiérzik, hogy a szerkesztő a biographikus irány felé hajlik. De
még jobban mutatja ezt a II. kötet, a melynek olvasmányai a követ-
kező cziműek: . .

A megújhodás. Bessenyei és társai. Francziások itthon. A deáko-

sak Virág.,Benedekig. Dugoncs András. Horváth Ádám és Gvadányi J.
Debreczen irói és irodalmi élete. Az egyentető irány. Csokonai V. M.
Kármán József. Révai M. és a korabeli nyelvtudomány. Kazinczy F. A
nyelvújítás története. Kazinczy költői iskolája. Kölcsey F. Kisfaludy S.
Berzsenyei D. Keszthelyi Helikon. Költőnők. A felvilágosodás irodalma.
Tudományos irodalmunk . .A nemzetijátékszin története 1837-ig. Szé-
chenyi kora. A Magyar Tudós Társaság. Gr. Széchenyi l, mint iró,
Kisfaludy K. KatonakjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAJ . Kisfaludy K. iskolája. Vörösmarty M. A·
klasszikai éposz művelői. Bajza József és az Athenaeum Köre. Ka-
zinczy utóda: Toldy F. A nemzeti szin ház története 1867~ig. Vajda és
Kuthy, Jósika Miklós Eötvös József. Kemény Zsigmond. A magyar
népköltészet és gyüjtői. Tompa M. Petőfi S. Arany J. Szigligeti és
társai. Kossuth Lajos mint szónok és Író. A forradalom költészetéről
1848-1849-ben. A forradalom után. Deák Ferencz mint író. A magyar
líra a forradalom után. Jókai M. es a regény. Az Ember tragédiája. A
dráma a forradalom után. A műfordítás története 1830-1867. Az
újabbkori magyar történetírás. A magyar nyelv és a műszellem bú várai.

Mindkét kötetben pontos név- és tárgymutatót készített Helle-
brant Árpád, a mi a vaskos munka használatát nagyban megkönnyíti.

Beöthy képes irodalomtörténetének leülönösen jó hasznát vehetik
a tanítók es tanárok. Mindkét kötetben egész garmadáját találjuk a
sikerültzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAszö'vegképeknek és műmellékleteknek. A tanításnal kitünő szem-
léltető eszközt nyújtanak a hű és megbízhatő illusztrácziók. A szöveg
között miniaturák és kődexlapok, czímrajzok, régi nyomtatványok,
kéziratok és névaláirások, másodlati arczképek, irodalomtörténeti szem-
pontból nevezetesebb vidékek és épületek rajzai váltakoznak. Számos
gyönyörű színes kép és becses műmelléklet emeli a munka értékét
és díszét.

Magyar Tanitóképzö.



Ez utóbbiak közül csak a következőket sorolom fel: Az I467~iki.
Corvin-codex kötésének hátsó táblája (2. füzet). Sylvester János Új
testamentumának czímlapja (6.kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAfl, a Képes Krónika 5. lapjának hason-
mása (7. f.). a gyulafehérvári Batthány-könyvtár Missaleja czímképének
hasonmása (1 I. f.). Corvin-kódex hasonmás (IS. f.), Kinizsiné Magyar
Benigna imádságos könyve czímlapjának hasonmasa (18 f.), Gvadanyi
munkáinak czímképei (21. f.). Corvin-kódex hasonmás (23. f.), Kisfaludy
Károly fesményének kisebbített hasonmása (26. f.), az Akadémia ala-
pításának emléktáblája (28. fl. Vörösmarty költeményeinek egykorú
illusztrácziói (30. f.], Szendrey Julia és Petőfi Sándor arczképei (33. f.),
Petőfi elszavalja a Nemzeti dalt. Petőfi János vitézének képei (34. L).

Arany utolsó arczkepe (35. f.), Jókai Mór arczképe (36. f.) stb.
A magyar nemzeti szellem tehát folytathatja hódító útját és mun-

káját. A hova eljut Beöthynek ez a kedves és hasznos műve : ott a
magyar nemzeti erő megelevenül és érezteti jótékony hatását. Karol-
juk fel ezért nemzeti dicsőségünket hirdető képes irodalomtörténetün-
ket és terjeszszük minél szélesebb körben, hogya magyar dal, mese,
történet és egyáltalában a magyar gondolkozás és érzés ne legyeu
idegen széles t hazában. Mi tanítók és tanárok pedig használjuk élén-
kítésére, szemléltetésére és megkedveltetésére. A munkazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBApedagógia i beesé-
nél fogva is megérdemli, hogy egyetlen iskolai könyvtarból se hiá-
nyozzék.

Bóngérfi:János.YXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

I f j ú s á g i i r a t o k .

Még sem hiábavaló a pedagógusok kiáltó szava. Ha ideig-óraig
süket fülekre talál is, utóbb még is meghallgatják .és követik jó taná-
csukat. Lám, még csak nehány évvel ezelőtt is, csupa [ordított könyvet
adtak a magyar gyermekek és ifjúság kezébe. Nemcsak a szellem. de
még a képek is idegenek voltak. Ma már, hála Istennek, erede:i jó
magyar munkákban válogathatnak gyermekeink és ifjaink egyaránt!
Nemcsak az író magyar, de a művész és iparos is.

A jó magyar gyerrnekkönyvtől ésifjúsági irattói elvárhat juk.
hogy a felfogása, gondolkodásmódja, érzülete, ízlése, kidolgozása. olö-
állítása. szóval részleteiben, mint egészében magyar legyen. Nálunk,
a hol hét felekezet és hét nyelv szaggatja szét a nemzet testét, két-
szeresen fontos a nemzeti szellem és érzület ápolása. Azért nem szere-
tem a magyar gyermekeket általános erkölcsi képzé3en alapuló, se
meleg. se hideg erkölcsösködő iratokkal megtéveszteni. Mert nekem
nem kellenek világpolgáruk. én lángoló, önzetlen hazafiakat szeretnék ne-
velni. E czélthazafias irány ú, jó magyarsággal megírt magyar nemzeti
tárgyú könyvekkel elérhetjük, de az idegenbe kalandozó munkák al:
ifjúságot legfeljebb kalandvagyóvá teszik és arra ösztönzik, hogy ők is
kivándoroljanak szerencsér próbálni, mint könyvük hőse és mint koruk
annyi társa.

Mindig örömmel lapozgatom és olvasom a jó magyar ifjúsági
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"termékeket. Most is egy jó csomót kaptam. Hadd mondjam el egyik-kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
'f 61 másikról röviden véleményemet.YXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

H a z a f ia s k ö n y v t á r . Szerkeszti:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAGaál Mózes. 21 -30. szám. Egy-
·egy kötet ára 25 kr. Gaalnak legnagyobb ereje gyökeres szép magyar
Ily elvében van, Erénye, hogy magyarosan gondolkodik és az érzel-
mekre is tud hatni. Tehetséges, kiváló író, a kinek azonban bűne, hogy
-nagyon sokat íro Oly lázasan dolgozik, hogy nem ér rá jól átgondolni
azt, a miről írni akar. Igy aztán akaratán kívül is sokkal sötétebb,
.rnoridhatnám, undorító képeket fest, a minőket nem volt szándékában
nyujtani, Igy pl.: A fekete ember (26. szám). A ki birja, marja (27.
'sz). A muranyi tolvaj-csorda (28. sz.) éppen nem tartalmaznak épületes
.dolgokat.

c A f .e k .e t e e m b e r . úton-útfélen. azt prédikálja, hogy Magyarcr-
-szágot Istell seg ítség ével, fegyver ereje nélkül felszabadítja a pogány-
"török iga. alól Valójában pedig gyilkol és rabol, míg végül neki -is
'fejét veszik Dehreczen piaczán .

•A k i b ir j a , m a r j a . ez. elbeszélés hősei Bebek Ferencz és Ba-
lassi Menyhárt ravaszság és furfang dolgában vetélkednek egymással,
-míg végre Balassi Beheket rr.eggyiJkoltatja .

• A m u r á n y i t o lv a j - c s o r d a . ez. elbeszélés is csupa csalás, rablás,
,gyilkolás, bosszúállás és haládatlanság tárháza. Bacsónak. Magyarország
-e legnagyobb gazemberének> is hóhér bárdja alatt kellett elvérzenie.

c F e r h á t a g a k in c s e . ez. elbeszélés nagyon szépen indul, jó a

1árgyalása is, de már a befejezése nem olyan szerenesés. Miért kellett
.az aga fiának öngyilkossá lenni? A helyett, hogy a száraz kútba ug-
.•ott, meghalhatott volna hősiesen a csatatéren. De a mai öngyikos
korban az öngyilkosságot rokonszenves színben még feltüntetni is:
-nern helyes dolog.

c A koldús her czeg» ez, elbeszélés sem felemelő hatású.
c A v i t é z s z á s z . é s «Dacő u r a m szarnar'a- el. eibeszélések jóízű

hurnorukkal már sikerültebb ek. Itt-ott olyas tájszólásokat is használ az
'Író. melyeket a gyermekek nagyobb része nem ért meg. Pl. «Hama-
rébb lesz a kopómból toportyá1l féreg, mint Apafiból erdély fejedelme •.
(Koldus herczeg, 6. lap) Vagy: c Osztég erős-nagy gondolkodásra adta
a fejét>. (Menyhárt uram, 9. lap.) Jó lett volna csillag alatt vagy záró-
jelben az irodalmilag használt kifejezést is feltüntetni.

Hibának tartom, hogy a történeti elbeszélésekben nem fordít
gondot az évszamokra. Némelyik elbeszélésben egyetlen évszám sem
for dul elő. A füzetek nem kővetkeznek időrendben. Végül az egész vállalat
nagyon egyo/da lú. Csupa harcz, háború, gyilkolás az eddig megjelent
1üzetek tartalma. Mintha a magyar nemzet a multban máshoz nem is
,is értett volna! A hazafiasság ot másként is lehet ápolni és fejleszteni.

Ezek azonban nem olyan hiányok. melyeken a szerkesztő ' nem
-segíthetne. Szer etnérn, ha vállalata érdekében ezt a nehány észrevéte-
demet figyelemre méltatná. A pártolásraméltó vállalatot a jónevű. po-
zsonyi kiadó: Stampfel X,á roly adja ki. A külső kiállítás csinos, de
némelyik könyvecskében sűrű a sajtóhiba. '



c A f e k e t e k ir á ly _ zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBATörténeti elbeszélés. Az ifjúság számára írta czyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Tijldes Géza . Ára?

Jól átgoudolt és ügyesen megírt könyvecske. Tró nemcsak a mese-
szövéshez, de a. jellemzéshez is ért. Alakjai sem nem. angyalok, sem
nem ördögök. Csunyi, a szerelmes czigány, bosszúállóvá lesz, majd
árulónak csap fel. De művészi lélek lakik benne. Játékával megindítja
még ellenségeit is. Lőrincz, a nádi barát, elfelejti, hogy pap,.
eldobja a keresztets kegyelmet kér az elítélt számára a vezérnél. Iván,
a fekete király megindultan csak ennyit szól :

- Istené az élet, szent atyám, rendelkezzék ő felette.
És a czigány, a ki már leszámolt az élettel, felejti mély fájdalmát

és minden sérelrnét. Nem számított ilyen nagy kegyre, mikor mindenütt
csak lenézték és félvállról vették. Bár a szeretője, a szép Darinka, a
fekete király felesége, hálára buzdul élete megkegyelmezője iránt és,
saját élete veszélyeztetésével megmenti jóltevője életét.

A többi alak jellemzése is sikerült. Megható a vén Radics 'bec,ü-
letessege és hűsége, rokonszenves az öreg czigányvajda, találó a neme-
sek és jobbágyok lelkületének ecsetelése. De talán a legsikerültebb a
főhős lelkületének kidomborfrása, a ki nagy eszmét képviselt: a nép-
szabadságot. A nép jogaiért küzdött egész életén át, a ki az istállóban.
is becsületes ember volt, s becsületes ember maradt a serege élén is,
Királyi kegy, kitüntetés el nem szédítette .. Megmaradt becsületes, igaz
embernek mindvégig. .

Elvérzett a szegény népért. De a szabadság napja még semkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAvir

radt fel. Dózsa György és Cserni Iván korán jöttek még. A hosszú
küzdelemre még hosszabb csendességnek kellett következnie. .Am az
eszmének nem volt szabad elveszni, Ennek tovább kellett élni. Élt is
és századok mulva új életre kelt. A zsenge növény idővel erős törzset
hajtott, melyet letörni többé nem lehetett. Annyi szerencsétlen kiséri et
után eljött a nagy szabadság harcz, a melyben nem állott szemben
urával a paraszt, hanem együtt harczoltak lángoló honszerelemmel a
szabadságért. A zsarnok most is győzött. De a sors másként végzett.
Szt. István székében megszólalt a magyar szív :

- Legyen nagy és hatalmas a magyar nemzet.
Azóta újra nagy és hatalmas a magyar nemzet. Ez pedig a Dózsa

György és Fekete Iván m űve,

Látni való, hogy lendületes, szép munka, a mely minden ízében.
magyar. Melegen ajánlom az érettebb ifjúságnak olvasmányul.

c K a t a l in . • Regény fiatal leányok számára. Irta: Benedek Elek.
Budapest. Az Athenaeum kiadása. 1896. Ára?
:" Rég nem olvastam olyan érdekes és meghatóan szép könyvet ,

a minő ez. De Amicis «A szív» könyvéhez hasonlít az érzelemkeltés -
ben. De én a Benedek könyvét ennek fölébe helyezem, mert magyar
minden-izében. Nemcsak a felfogása, nyelve, ízlése, kidolgozása, de tárgya
is .egészen magyar.

,,' i Katalinban minta-nőt fest az író. Apja régi nemes. földbirtokos. '
ét.:ki rangjához képest jó nevelést ad leányának. Katalin a rajongásig sze-
reti szüleit, jő édesanyját önfeláldozóan ápolja, mikor súlyos betegség
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-dönti az ágyba; de mind hiába, az édes jő mama meghal. Katalin lesz ki-
sebb testvéreinek c kis mamája». Megható az a testvéri szeretet, mely-
lyel ő, az ,árva, az «árvák» iránt van. Apja vagyonilag tönkremegy s
mo gy ,az ősi nemesi bírtokot megmentse, gazdag özvegyasszonynyal
házasodik. A mostoha a -birtokot saját gyermekei részére kaparintja
meg s rideg bánásmódjával elűzi Katalint a háztól, a ki éjnek idején
.egymaga elindul Budapestre, hogykjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA?- maga kezemunkájából éljen meg.

Egy volt iskolatársnőjéhez menekül, a ki édesanyjával "együtt
szivesen fogadja a leányt. Az asszony: egy költö özvegye, regény-
fordítassal keresi keserves kenyerét, leánya hímzéssei és zongoralecz-
.kékkel foglalkozik s Katalin beáll varrónőnek. Oszinte,' mély barátság
ríejlődik ki köztuk, s egymást segítik, gyámoHtják.

Katalin munkaadója, egy derék üzletember, megkéri a Katalin'
kezét. De a leány nem érez iránta szerelmet s nem akarja boldog-
'talanná tenni. A kit őszeretett, Baróthy Kálmán, hűtelenné ' lett,
ihozzá, Azóta nem akar, férjhez menni. De barátnője megszerette a jó-:
szívű üzletembert s az lett a felesége.

Katalin azalatt a testvéreit is elhozatta a mostohától és fészket
irakott nekik a nagy városban. Egyszer sürgős munkát kapott egy elő-
kelő háznál. Menyasszonyikelengyét kellett készítenie. Eppen a volt
vőlegénye menyasszonyához jutott. A mint varrogat, egyszer csak
'betoppan hozzá Kálmán és szerelmet vall neki. De Katalin oda se hall-
-gat. hanem kiadja neki az utat. Épp akkor jön haza a menyasszony
,édes any javai s hallják a történteket. Persze, hogy, a vőlegénynek ki-.
adják az utat s Katalint megszeretik.

Idővel KatalinnakzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAGyörgy nevű testvére veszi feleségül ezt a gazdag
'leányt és megszerzik az ősi birtokot. Katalin a többi gyermeket is
-szerencsésen felneveli s a leányokat férjhez adja, a fiúkat meg kiháza-
-sítja. Csak ő marad meg «kis marnánaks , hogy aztán testvérei gyer-
-mekeinek «nag ymamajává s lehessen.

Egykori vőlegénye, Kálmán, a volt főispán fia. elzüllik, de halá-
-los ágyán megemlékezik Katalinról és neki hagyja emlékül édes anyja
jeggyűrűjét. Katalin pedig két sírt gondoz, az egyik az édes anyjáé, a
'másik a boldogtalan Kálmáné.

Megható részletek domborítják ki a főeseményt s valóban tanul-
ságos olvasmánynyá teszik ezt a könyvet, melyet serdült leányoknak
,sa felnőtteknek is melegen ajánlhatok.

A .~agyarYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAn é p k ö l t é s g y ö n g y e i . A legszebb népdalok gyüjte-
.ménye. Osszeállította Benedek Elek. Az Athenaeum kiadása. Ara?

A magyar nemzet gazdag és szép dalköltésének a legjavát nyujtja e
könyvben Benedek. Milyen felemelő hatású egy-egy szép dall De ez a könyv
'valósagban elbájolja az olvasót. A «szép» élvezete elandalítja a lelket
.s minduntalan kiesik a könyv kezünkből, mert a gyönyör leköt.Jebilincsel.

Az igazi magyar nép költés bűvös tükre kiván lenni e szép könyv,
-melyben az összegyüjtött dalok a következő gyüjtőnevek alá foglal-
vák: I. Kesergő szerelem. II. Boldog szerelem. Ill. A haza. IV. Erdőn,
-mezón. V. Bor mellett. VI. Vidám órak. VII. Balladák és romáriczok.
VIlI Szalló .dalok,



·6I8

Mondanom sem kell, hogy trágár dalok, vagy az ifjúság erkölcsű
érzületét megmételyezhető költések e gyüjteményben nem fordulnak
elő. Bátran ajánlható azért az érettebb ifjúságnak és a népnekkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAégy-
aránt a magyar szellemnek ez az értékes kincsesháza ..

L it pSZ eYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI n 1 e .

1.

N é p t a n í t ó k L a p j a . A köznevelési időszaki irodalom legneveze-
tesebb eseménye a szerkesztőséget cserélt s átalakított Néptanítók
Lapjának megjelenése. Ténynyel alJunk szemben, azért nem foglalko-
zunk azzal az elvi kérdéssel, hogy oly kiskorú-e a magyar néptanító-
ság, hogya kormány altal kiadott ingyen lapra van szüksége, hanem,
ismertetjük az előttünk levő első két számot. A Néptanítók Lapja, úgy
látszik, határozottan előnyére változott meg. Már azáltal, hogy heti
lappá lett, nagyobb terjedelmet, jobb beosztást nyerhetett ; apapiros.
és nyomás jobb lett s a hirdetéseket külőn mellékletként adja, a minek
következtében a főtartalom nincs kitéve annak, hogya hirdetések ro--
vata megszorítsa. A tartalomról még nem lehet határozott ítéletet mon-
dani. Reméljük, hogy alap tartalmasság dolgában még fejlődni fog, s·
főleg, hogy pedagogiai tanulmányokat is közlend. A mi a lap irányát illeti.
úgy látszik, helyes nyomon halad. Figyelemmel kíséri a tanítóság rnoz-
galmait, ügyeit, óhajait, igyekszik velük érezni. Törekszik megnyerni.
nemcsak azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAmz'nzSzter , hanem a tanítóság bizalmát is. Nehéz lesz ez irany-
ban eltaláini a középutar, de reméljük, hogy meglesz hozzá a szerkesz-
tőben a bátorság és tapintat. Üdvözöljük az új szerkesztőt, Ujvári
Bélát; kívánjuk, hogy haladjon a megkezdett úton, tegye a Néptanítók
Lapját a tanítóság kedves lapjává, a mely esetben a lap még m indig
nagy erkölcsi hatalommá nőheti ki magát. - Az I-SŐ szám dr. Wlasics
Gyula mniszter czikkével kezdődik, a mely elismerést nyujt a magyar
néptanítóságnak, s egyúttal irányt is szab működésének, a tniként azt
Eötvös József tette 28 évvel ezelőtt a Néptanítók Lapja I-SŐ szamában •
A szépen, lendülettel megírt czikk méltán keltett országszerte figyelmet.
- A z-ik czikk a tanítóság nagyérdemű nesztoráé, Péterfy Sándoré.
Czíme: «Előre 1>. Munkásságra, hazafias tevékenységre buzdít ja a taní-
tókat az iskola falain belől és kívül s arra inti, hogy önsegély által
törekedjék magának és családjának anyagi helyzetén javítani. Ezután~
Gyö'rgy Aladár, a lap új munkatársa, ismerteti az országos kiállítás koz-
oktatási csarnokát; a szöveget a csarnok jól sikerűlt ábrája illusztrálja..
- Lakz'ts Vendel, a tanítók vezére, alapnak szintén főmunkatársa, a.
<Tűlterhelésv-ről értekezik s elmondja a tanítóképzésről, tankönyvekről
s a módszerről figyelemreméltó reformjavaslatait. - ff: Gyakorlati czik--
ket közöl az élelmiszereknek az iskolában való használatáról. - A lap--
nak tárczarovata is vanGFEDCBA« S s ü n o r a » czímen. Ebben a «költő-kiraly s v-

:Jóka t Mór mond el érdekesen egy kedves adomát a tanítói élet köré-
ből. - Az cOrmény kérdésv-ról dr. Copcsa László,közöl érdekes isme-
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retterjesztő czikket. - Csak ezután következik a «Hivatalos rész,.-
Van alapnakzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA«Egyesülelz' élet,. czím.ü rovata is, a melyben rokonszen-
vesen, buzdító és megnyerő modorban ad hírt a különböző egyesületi
mozgalmakról. - A «Lapsaemlében- a szerkesztőség jóindulattal fog-
lalkozik a népnevelési lapokkal és czikkeikkel. - Hasznos rovat a
«Tanítök tanácsadójas , a mely vitás ügyekben nyujt részletesen és buz-
gón felvilágosítást. - Csak a «Különféle» rovatban bukkan elő maga
a szerkesztő és mutatja be magát szerényen pár szóval. Isten adjon
neki erőt s türelmet fontos és fáradságos munkájához! A különfélék
rovatában nevezetesebb általános érdekű napihíreket közöl a szerkesztő.

A z-ik szám Sza thmáry György czikkével kezdődik. «Tanítóképzők
és néptanítók s czímen mond el egyszerű szavakkal, a tőle megszokott
meleg hangon megszívlelendő dolgokat a tanítóképzők tanári testülete,
főleg igazgatója és az intézetból kikerült tanítók jó viszonyáról. Mél-
tónak tartjuk, hogy e czikk bevezető sorait ide iktassuk, mert az ott
foglaltaknál kedvesebb, szebb és jobban eső dícséretet nem mondhatott
volna rólunk a népoktasügyek vezetője:

«Egy-két tanítóképzőben alkalmam volt megfigyelni azt a valóban
meleg és szivélyes viszonyt, a mely az intézet és az abból kikerült ta-
nítók között fennáll. És azt az örvendetes tapasztalatot tettem, hogy
csak a szülői ház kísérheti annyi jóakaró figyelemmel, oly meieg érdek-
lődéssei a családi fészekből szárnyra kelt ifjabb családtagok sorsát é"
pályafutását, mint a hogy ezen népoktatási tő- és anyaintézetek tanári
karai teszik egykori tanítványaikkal, kik most külömböző jellegű nép-
iskoláknál, más más vidéken. mint tanítók működnek. A tanári kar és
főkép az igazgató és pedagógus tanár tájékozva van az intéset jóformán
minden volt növendékének á llasa, sorsa, iskolai, családi, társadalmi és
anyagi viszonyai felől. A képző ben a nyilvántartásnak egy nemét veze-
tik a volt tanítványokról, kiknek' legnagyobb részéről tudják, ki hogyan
vált be az életben; ki hogyan és mennyire valósította meg a hozzá és
működéséhez [űzött reményeket».

Helyén volt, hogy Szathmáry György ezen egyszerű, de nagy
hatású körülményre hívta fel a figyelmet. A tanítóképzők ezen családias:
jó viszony fentartása által biztosíthatják a népoktatás egységes műkö'
dését, a tanítóknak az intézetben nyert nemes, ideális, hazafias szelleme
megmaradását, fejlődését. Szathmáryval együtt mi is mondjuk, ne legyen
oly testület és igazgató, a mely buzgón nem teljesíti ez irányban nemes
kötelességét. - «A tanító, mint a magyar kultúra és szabadságszerétet
apostola». E czímen dr. Göoz József, a segéd-szerkesztő lelkesedéssel,
erőteljes szavakkal buzdít az egységes nemzeti kultúra érdekében való
munkásságra. Ajánlja. hogy e czél érdekében egységesen és együttesen
alkotott .eszrnék körül csoportosuljanak a tanítók. - Sretvzzer Lajos Pes-
talozziról emlékszik meg egy kis czikkben. - A «Szünöra s rovatban
«A szegény nagy-tanító s czímen Móra István, a jeles tanítóköltő ír
gyönyörűen megható történetet a tanítói élet köréből. - Gyö'rgy Aladár
Venezuelát és az e miatt keletkezett angol-amerikai konfliktust ismerteti.
- E számban is vannak «Hivatalos rész>, «Tanítók tanácsadója. «Iro-
dalom», •Különfélék» rovatok.



II.

A ~Délmagyarországi Tanítóegyesület- kétfelé szakadt, a krassó-'
szörényiek külön váltak -Krassöszöréuymegyei' tanítóegyesulet» czímen
s lapot' is indítottakYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAN é p o k t a t á s czímen; az anyaegyesület sem volt
rest, s régen táplált óhaját megvalósította D é lv id é k i T a n ü g y czímü
közlönyének megindításával. Nem ismérjük részletesen az egyesület ketté
val ásának előzményeit; annyi azonban kétségtelennek látszik, hogy a
krasső-szörényieknek van nehezebb sorsuk: a hazafias irányt ápolja az
egyesület és a lapja abban a megyében, a melynek 407,000 lakosságá .•
ból csak IQ'.800 a tiszta' magyar, a hol e maroknyi magyarságnak
301.000 olahsággál kell megküzdenie. Ezért, szem előtt ta·rtva azt a tör-
vényt. hogya gyengébb az erősebbre támaszkodik, talán jobb volna a
krasső-szörényi derék, hazafias tanítóságnak is a «délmagyarországiakkal ,
kezet fogva haladni, - AzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAcNépokta tás- lévén á régibb lap, ezt ismer-
tetjük először. Csak az -5-ik szám jutott kezeink .közé. Ez hozza a tan-
felüzyelőségi rendeleteket, egy czikket az erkölcsi nevelésről Szói'ényz'
BenőtőJ, egy tanulmányt az e Abéczéről» Elemr Sándortól, a «rend,
pontosság és tisztaság megkedveltetéséről é" az egészségtan tanításáról»
egy járáskör kátészerű javaslatát, tanügy irodalmi szemléc a szerkesz-
tőtől, pedagógiai kérdésekre feleleteket Faurné Gyula Zsófiától, tudo-
mányos apróságokat és nyolcz (1) oldalon vegyeseket. A lapra, amely
ügyesen van szerkesztve s eléggé ll,-;yelemmel kíséri a külföldi tanítas-
ügyi eszméket, csupán az a megjegyzésünk, hogy kívánatos volna, ha
a krassó-szörényi iskolaügyi viszonyokat ismertetné meg; ebből haszna
volna az országnak s talán a megyének is.

A »Délvzdékz' Tanügy» r- ső száma tartalmas s nemzeti szellemtől
áthatott,' a milyen maga az egyesület is, a mely egyik leghazafiasabb
testülete hazánknak. A szerkesztő vezeti be a lapot s -Mit akarunk»
czímű czikkben szépen s okosan fejti ki a lap programmját. Ezután
.Sebeestha Károly tanfelügyelő «E lapok születéséhez» czímű czikkben
adja elő a lap indításának okait s .czikkét e szavakkal fejezi be: cA
Délmagyarországi Tanítóegyesület szükségét érzi annak, hogy az új
milllénium hajnalán önkényt teremtett és saját erejéből fentartott ma-
gyar nyelvű kó'zlónynyel dokumentá lja a vzlág elött nemcsak hazafias érzü-
letét, de /ea tá rozott haeafias jellegét zs.» Megkezdi a lap Szentgyó'rgyi
Lajos, fehértemplomi állami iskolai tanítónak az egyesület aradi gyű-
lésén tartott felolvasásának közlését c A magyar karakter tudatos fejlesz-
téséről és ápolásáról>. Felolvasó tételét széles alapon kezdi tárgyalni,
Péterfy Sándor is írt a délmagyarországiak lapjába czikket «Az első
gazdasági és ipariskola keletkezésének történetéről Torontál vármegyé-
ben e. Péterfy Sándor czikke nemcsak azért figyelemreméltó, mert. érde-
kes tanügyi adatot köz.öl, hanem azért is, mert megmutatja a tért, a
melyet alapnak gondoznia kell: a dél magyarországi mult és jelen vi-
szonyok ismertetését. Gokler Antal a földrajzi oktatásról közöl talpra-
esett czikket. A Tárczarovatban Graef János a Mars-bolygót ismerteti.
Közöl a lap irodalmi szemlet. kö ryvi smertetést, egyesületi és tanügyi
híreket.
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EGYESÜLETI ÉLET.

JegyzőkönyvzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

a választmánynak 1895. évi deczember h6 17·én tartott üléserél.

Jelen vannak:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAPéterfy Sándor elnöklete alatt: Kovács János, Komá~
;",?my Lajos, Groó Vilmos, StejJankó Albert, Gyó'rgy Aladár, Lederer
.Abrahám, Peres Sándor, Sebestyénné Stettina Ilona, Radó Vilmos, Baló
József, Nagy Laszló, Sztankd Béla, utóbbi jegyző.GFEDCBA

1 . Peterfy Sándor az ülést megnyitottnak nyilvánitván, melegen
üdvözli dr. Kaudcs Jánost, kit a választmány legközelebbi, f. é. október
z r-én tartott ülesénaz elnöknek netán szükségess é válható helyettesítése
"czéljából az alelnöki tisztséggel bízott megs felkéri őt, hogy az eset-
ben, ha a helyettesítés szüksége fen forogna, az elnöki tisztet általán
ismert buzgóságával s ügyszeretetévei viselni sziveskedjék.

2. Dr. Kovács János őszinte köszönetet mond az irányában nyil-
-vánúlt bizalomért s bár az egyesület vezetését oly erős és biztos kezek-
ben tudja, hogy az ő elnöki közremúködése teljesen kizártnak tekint-
hető, mindazonáltal meghajolva ci válaszmány akarata előtt, készséggel
'vállalja ela reá ruházott tisz tet s mindig legteljesebben rokonszenvezve
-egyesűleti törekvéseinkkel, az elnöki tiszt viselésében is szfvesen ajánlja
'fel szolgálatát. (Általános éljenzés). .

3. A II. orsz. és Egyetemes Tanugyi kongresszus idején tartandó
-közgyülésünk tárgysorozatának megállapítása czéljából a választmány
,ílegközelebbi gyűlésén kiküldött bizottsag nevében Peres Sándor biz.
tag teszi meg jelentését.

A bizottság tekintettel arra, hogy a kongresszus alkalmával tar-
"tandó közgyűlésünkön legczélszerűbb lesz oly tételeket tárgyalni, melye-
ket már egyesűletünkben is fölvetett, részben tárgyalt, vagy épen meg-
-érlelt, másfelől úgy tanítóképzésünkre nézve, mint az alkalomhoz
mérten is, fő-főfontosságú kérdésekre vonatkoznak, a tanítóképzést' szak-
.osetdiy tételeiűl s ezek előadóiúl a következőket ajánlja:

1. A tanítók képesítése. Előadók: Dezső Lajos, Radd Vilmos.
2. A kisdedóvó - továbbá elemi és polgáriskolai tanítóképző.

intézetek tanárainak képzése. Előadó Sebestyén Gyula.
3. A tanítóképző intézetek elhelyezése. Előadó Mohar József.
4. A tanítóképző intézetek felett való felügyelet. Előadó Kovács

János.
S. A tanítóképző intézetek ~atása a nemzeti szellem fejlesztésére.

.Elóado Groo Vilmos,
A Pa pp József tag által ajánlott «A tanítók gyakorlati kiképzése ~

-cz. tételnek felvételét tekintettel arra, hogy közgyűlésünkre két napn ál
többet számítani nem lehet s a felsorolt tételeken kivűl még egyesü-:
Iletünk folyó ügyei is elvégzendők lesznek: a bizottság nem ajánlja.
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A kérdést azonban nem kivánja végleg elejteni, sőt a tételben kilejezett
ügy nagy fontosságából kifolyólag kivánatosnak tartja, hogy az valamely-
választmányi űlésen tárgyalás alá vétessék.

Javasolja továbbá a bizottság, hogy az előadók tételeik előzetes,
bekiildésére kéressenek fel s a választmány azok előzetes tárgyalását
tűzze ki napirendre.

Végül ajánlja a bizottság, hogy t~kintettel a kongresszus interi-
czióira, továbbá a nemzeti közoktatás egységére, a kongresszus elnök-
ségének nyújtassék be oly értelemben javaslat, miszerint a kongresszuson
a tanító- es tanárképzés nem külön-külön szakosztályokban, hanem
egységesen volna tárgyalandó.

A választmány hOSS7.Ú és beható tanacskozás után elfogadjakjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa
biz o+tsag által javasolt tételeket s elhatározza, hogyatételekkel kap-
csolatban javasiatba hozott előadók ebbeli közrernűkö résre, úgy tételeik
előzetes beadására felkéressenek ; ép úgy elfogadja a tanító és tanár-
képzés egységes tárgyalására -vonatkozó javaslattételi indítványt is.
Mindezen intézkedésekre nézve az elnökség felkéretvén, egyszersmind
köszönetét fejezi ki a valasztmány a bizottsági tagok buzgó s szak-
avatott tevékenységéért.

4. Nagy Lasz lő terjedelmes, szerfelett érdekes s tanúlságos jelen-
tést tesz azon adalékok begyűléséről, mely adalékokat különböző jellegű
tanítóképző intézetek igazgatóitói a tanítóképző intézeti tanárok anyagi
javadalmazása targyában készítendő emlékirat megszerkeszthetése czél-
jából hozzájuk intézett. kérdéseire kapott. - (L. az októberi vál. gyűlés
jegyzőkönyvének 15. pontját a M. T. IX. szamának 543lapjan, a je-
lentést pedig lapunk jelen szamának , ... oldalán.)

A választmány nagy figyelemmel s érdeklődéssei hallgatta meg
a főtitkár jelentését, melyet tudornásúl vévén, első sorban is hálás és
meleg köszönetét fejezi ki előadónak az adalékok összegyűjtésének ki-
fejtett faradhatatlan búzgóságáért; egyszersmind köszönetét fejezi ki
mindazoknak, kik a tanítóképző intézeti tanárok anyagi helyzetének
javításahez szükséges ezen lépésben, t. i. bajainak őszinte feltárásában,

az előadónak segítségére voltak. Másfelől felkéri az előadót, hogy a
beérkezett s a netán még ezután beérkezendő adatok alapján a választ-
mány októberi gyűlésén hozott határozatoknak megfelelőleg az emlék-
iratot szerkeszsze meg, az elnökséget pedig felkéri, ~ogy" annak idején
az emlékirat kinyomtatásáról, tovább a a Miniszter Ur Onagyméltósá-
hoz menendő küldöttség összehívásáról, egyszóval az emlékirat beadá-
sához kellő intézkedésekről gondoskodni sziveskedjék.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

5. Nagy László íőtit kar jelenti, hogy belépésre jelentkeztek:
Mosdossy Imre kir. tanf. (Budapeet, 1895. II. félévtől kezdve), f'vagner
János s. tanár (Félegyháza, 1896-tól kezdve.] Kilépésüket jelentették ~
Szuková thy Ilona (Győr), Nemessányi Adél (Ujvidék), 71?0 István (Deb-
reczen). A választmányabelépetteket örömmel veszi fel tagjai sorába ~,
a kilépettekre nézve - alapsz abalyaink rendelkezése szerint - meg-
jegyzi, hogy az első sorban említett ,tagtárs kilépése az 1896., a ma-
sod és karmadsorban említett tagtársak kilépése pedig csek az 1897-
évtől kezdve fogadható el.



6. KomáromyzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBALajos rövid jelentést tesz a: pénztár állapo~áról, mely
szerint a val. ülés napjáig az évi bevétel voit 2005 frt 75 kr., kiadás-
volt 980 frt 69 kr Pénztári készlet 1025 írt 6 kr. A választmány pénz-
táros jelentését örvendetes tudomásúl vévén, az ez évi számadások
megvizsgálásara bizottságot küld ki, melynek tagjaiul felkéri Lederer
Abrahám, Peres Sándor és StejJankó Albert egyesületi tagokat, meg-
bízván egyszersmind a pénztárest. hogya jövő évi költségvetést ké-
szítse el s a legközelebbi választmányi ülésen terjeszsze elő.

7. Az előbbi ponttal kapcsolatban egyesületünk pénztári állapotá-
nak kedvezőbbre fordúltával, il!etőleg a Nagyméltóságú vallás- és koz-:
oktatásügyi m. kir. Miniszter Ur által évről-évre kiutalt államsegély
felemelése következtében (L. a mult vál. gyűlés jegyzőkönyvének 3.
pontját a M.YXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAT . IX. számának 538. lapján), a választmány elhatározta,
hogy egyesületz' kó'nyvtá1'U1tka lapjá t a külföldi nevezetesebb tanítóképzők
kézikönyveinek, továbbá a külföldi tanítóképző intézetekre vonatkozó-
alapvető fontosságú nyomtatványoknak (szabályrendeletek, szervezeti-
utasítások, tantervek, módszertani utasítások stb.) megszerzésévei veti
meg. Ennek sikeres keresztűlvitele érdekében egy bizottságót küld ki,
melynek tagjaiul felkéri SupjJán Vilmos elnöklete alatt, Lederer Ábrahám,
Herrmann Antal, Radó Vilmos. Baló József egyesületi tagokat, felkér-
vén a bizottságot, hogy az említett műveknek beszerzéséről saját hatás-
körében, ezúttal 300 (háromszáz) frt erejéig - s szabályszerű számadas-
mellett - gondoskodni sziveskedjék. Egyben utasítja a választmánya.
pénztárost, hogy a jövő évi költségvetés kiadási rovatába 3JO frtot,
- külföldi tanítóképző intézeti kézikönyvek beszerzése> czímén vegyen fel.

Az előbbi ponttal kapcsolatosan, illetve az előreláthatólag még
rendelkezésre álló pénzösszeg legczélszerűbb felhasználhatása végett
elnó'k indítványozza, hogya módszeres utasítások munkálatainak elő-
segítése végett tűzessék ki, ezúttal. egyelőre két, egyenkint wo-kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAWÜ'

frtos pályadíj a tanítóképző két tantárgyának módszeres feldolgozására
nézve; a pályázat tárgyai ul ajánlja ezúttal a magyar nyelvtant s a
történelmet. Dr. Kovács János ezzel szemben indítványozza, hogy a
még rendelkezésre alló 200 frt a Magyar Tanítóképzőben megjelenendő
czikkek díjazására fordíttassék. Igen élénk vita fejlődött ki e tárgyban,
melynek során Sztankó Béla a következő közvetítő indítványt tette:
Tekintettel arra, hogy amál' nemsokára napirendre kerülő mődszeres
utasítások elkészítésének sikere az által is előmozdíttatnék, ha abban
a tanítóképző tanárok tapasztalataik, véleményeik közzétételével mentűl
számosabban s mentűl többoldalulag vehetnének t észt. tekintve továbbá,
hogy a sürgőssé vált munkálathoz minden tárgyra nézve egyformán,
kivánatos a különböző eljárási módozatok mérlegelése sebből fo\yólag
kivánatos az is, hogy egyidőre az egyesületi tagok methodikai-irodalmi
mukásság a, ha nem is kizáróan, de főként ebben az irányban vétessek

igénybe: óhajtandó, hogy az egyesület hivatalos közlönyében. a Magyar
Tanítóképzőben állandó rovat nyittassék a cA módszer tani utasítá sok--
hos gyűjtendö anyag» közzététele czéljából s mindaddig, míg a választ-
mány másnemű kérdés szélesebbkörű megvitatásának helyét és idejét
elérkezettnek nem látja, az eeen rova tban megjelent cúkkek (Iaponkint'



Sztankó Béla .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
e,gyesúleti titkár, mint jegyzet

J l.kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA2 .fr tjáva l}díjaztassanak. Ehez képest utasítandó volna a lap felelős
szerkesztője, hogy ezen rovatot alkalmas czimmel az 1896. ev elején
nyissa meg, a pénztáros pedig, hogy a jövő évi költségvetésben clrói
díjak» czimen 200 irt kiadási tételt állítson be,» A választmány az indít-
-ványt egyhangulag magáévá tévén, azt úgy általában, mint részleteiben
elfogadta.

Budapesten, 1895. decsember 1:7-én.
Péter .fy Sándor .

elnök.

OKI R ATTYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA R .

A t a n í t ó k é p z ő - in t é z e t i t a n í t ó k s z a b a d s á g o lá s a .

A vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter 1895. évi november
hó 30·án 56,100 sz. a. az elemi- és polgári iskolai tanító- és tanító-
nőkepző-intézeti igazgatóknak és tanároknak, illetve tanítónőknek szabad-

-ságolása tárgyában a következő rendeletet bocsátotta ki:
Minthogy az állami elemi és polgári iskolai tanító- és tanítönö-

képző intézetek igazgatásáról szóló és 1877. évi julius hő r j-án 10,998.
sz. a. kiadott szabályrendelet a 22, §.GFEDCBAh J pontjában csak az intézeti
tanároknak évközben rövidebb időre szóló szabadságolására nézve intéz-
kedik, az igazgatókra nézve pedig e tekintetben egyáltalán nem ren-

.delkezik, szükségesnek találtam e kérdést a tervbe vett képzőintézeti
rendtartást elkészültéig félreértések és netán előforduló visszásságok
elkerülése czéljából a következőképen rendezni:

A képző-intézet tanárai a szabályszerű szünidőkben az igazgatőnál
tett egyszerű bejelentés után külön engedély nélkül távozhatnak az
intézet helyéről; az igazgató ellenben köteles erre a tanfelügyelő utján
a vallas- és közoktatásugyi miniszter engedélyét annak idejében kikérni,
s egyuttal igazolni, hogy távolléte' idejére a sürgős teendők ellátására
nézve megfelelő módon gondoskodva van.

A szorgalmi idő folyamán a tanári testület tagjai a tanintézet
helyéről való eltávozásra, vagy a szünidőkön túl való e1maradásra, s
egyáltalán tanári teendők félbeszakitására előzetesen a felsőbbség enge-
.délyét kötelesek kikérni. Ezen engedélyt a tanító- és tanítónóképző-
intézet tanárainak, illetve tanítónőinek komolyan megokolt és halasztást
nem tűrő esetekben évenként legfeljebb kétszer 2-3 napig terjedő
szabadságidőre az intézeti igazgató, 8 napra ellenben és évenként leg-
feljebb egyszer az illetékes tanfelügyelő adhatja meg. Ezen időn túl a
szabadságidőnek engedélyezése a közoktatásügyi miniszter hatásköréhez
-tartozi k.

Nyolcz napon belül a szabadságolt tanár vagy tanítónó helyette-



sítése az igazgató legjobb belátása szerint a rendelkezésre álló tanerők
igénybevételévei történik, nyolcz napon túl az igazgató gondoskodnt
tartozik, hogya helyettesítés szakszerű legyen. Három hónapig terjedő
helyettesítés es etén az ezen czélra igénybe vett tanerők öratöbbletre
nem tarthatnak igényt; azon túl az óraadó tanárok díjazása szerint
jutalmaztatnak.

A képző-intezet igazgatója, ha az intézetből távozik, mindenkor:
tartozik helyettest állítani, még pedig, ha csak a leczkeórák idejére
távozik és helyben marad, saját .felelősségére a tanári. testület bármely
tagját, kiben - saját személye szerint - legjobban megbízik, feltéve
hogy az illető ezen idő alatt saját hivatalos teendő ivel nincsen elfog~
lalva. Az intézet helyéről az intézet igazgatója akár magán, akár hiva-
talos ügyben 2-3 napig terjedő időre csak a tanfelügyelőtől előzetesen
nyert engedély alapján távozhatik. A távozás oka mindenkor hejelen-
tendő, az engedély pedig magánügyben évenként legfeljebb egyszer,
hivatalos ügyben pedig csak akkor adható meg, ha azt vagy egyes-
esetek felette sürgős természete vagy pedig több ügynek együttes
elintézése kellően indokolja.

Három napon túl terjedő időre a tan felügyelő javaslatára a köz--
oktatási miniszter adja meg az engedélyt.

Az igazgatót ilyenkor, mindig a tanári testület rangidősebb rendes
tanára helyettesíti. .

Betegség esetében az illető igazgató tanár vagy tanítónó ezen
akadályt a tanfelügyelőnek. illetve az igazgatónak bejelenteni köteles;
szabadságidő nek engedélyezését pedig csak akkor tartozik kérni, hakjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa .

tanintézet helyéről eltávozni kivánna, mely esetben a fentebbi eljárás .
alkalmazandó.

A tanfelügyelők, illetőleg igazgatók felelősség: terhe alatt tartoz-o
nak figyelni arra, hogy a szabadságidő a nyert engedélyen túl ki ne
terjesztessék. . .

Jelen rendelettel egyúttal a tanító- és tanftónőképző-intézetek igaz-
gatásaról szőló szabályrendelet 30. §-ánakzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAe) pontja hatályon kivűl
helyeztetik, a 22. §.GFEDCBAh ) pontját pedig oda mödosítorn, hogy felhatal-
mazom az intézeti igazgatókat, hogy a tanulóitjúságnak az év foly a-
mán három nem egymást követő napon igazgatói szünnapot engedé,.:
lyezhetnek.

Erről akir. tanfelügyelőséget tudomás és további eljárás véget t
értesítem.

Budapest, 1895. évi november hó 3o-án.
Wlasics Gyula , s. k .YXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A z á l la m i t a n í t ó k é p z ö t v é g z e t t t a n í t ó j e lö l t e k v iz s g á - · '
la t i d í j a . .

A vallás- és közoktatásügyi miniszter a f. évi deczember hó g-éll>
20,276 sz. a. a következő körrendeletet adta ki az elemi iskolai tanító-

és tanítónőképesítő vizsgálat díja tárgyban :
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c Az állami elemi iskolai tanítőnőképzőintézetekben tartandó elemi
,népiskoiai tanítói és tanítónői képesítő vizsgálatokról szőlő és 1892. évi
12.,[52.kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBASZ. a. kelt rendelettel kiadott SzabályzatGFEDCBAz 8 . §-a szerint ca taní-

-tói- vagy tanító női képesíró vizsgálat díja intézeti növendékektöl 10 frt.
magánú ton készültektél 20 frt. ~

. A munkamesternői és tornatanítónői vizsgálat fejében az idézett
-rendelet határozata szerint szintén kisebb díj at fizetnek az intézeti növen-
dékek és nagyobbat az idegenek.

Minthogy egyrészt az intézeti növendékek és az idegenek meg-
ítélése sok esetben külömböző felfogásra vezetett, másrészt pedig a
rendelet kedvezőbb értelmezésével a képesító vizsgálatra jelentkező
tanító- és tanítónőjelölteknek anyagi helyzerét lehetőleg enyhíteni kivá-
-norn : a jelzett Szabályzat 28. §ra vonatkozólag ezennel megengedem,
hogy a jövőben oly tanító-, illetőleg tanítónőjelöltek is. kik a képesító
vizsgálatot nem közvetlenűl a tanev befejezte után, hanem az 1868 evi
38. t.-cz. 102. §. értelmében csak egy vagy két év mulva teszik is le,

.csak az intézeti növendékek részére megállapított 10 frtnyi . vizsgálati
díjat fizessék az esetben, ha a vizsgálatot azon intézetnél teszik le,
.melynél a IV. osztályt végezték. ~

Budapest, 1895. évi deczember hó 9-én.

A miniszter meghagyásából:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Dr . Axamethy Lajos,

osztály tanácsos.

VE GYE SEK.YXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

S z e m é ly i h ír e k . A vallas- és kozoktatasügyi miniszter dr. Wagne» Lajos
pozsonyi áll. förealiskolai rendes tanárt, Sza lay Odön országgyűlési képviselőt
és dr. Pávay Vajna Gábor pozsonyi orsz. körhazi főorvost, a modori áll. tanító-
képző-intézet igazgató-tanácsába rendes taggá és dr. Schőnviczky Bertalan po-
zsonyi kir. kath. fögimnaziumi rendes tanárt pottagga nevezte ki. - A vallas-
-és közoktatásügyi miniszter Hbrvay Edét, a budapesti I. ker. áll. el. iskolai
tanítóképző-intézet rendes tanárát ezen állásában végleg megerősítette.

É r t e s í t é s . A II. Országos és Egyetemes Tanügyi Kongresszus rendező
bizottságahoz ,számos egyesület, testület részéről érkeztek kérdezósködések a
kongresszusi tagoknak nyujtandó kedvezmények felől; az elnökség mind a kér-
dezösködőknek, mind általában az érdeklődőknek szíves tudomására hozza, hogy
az Országos Kiállítás igazgatósága a kongresszus tagjainak a következő kedvez-
ményeket biztosította:

1 . Kedvezminy~s utazás a uasüton : 3-ad osztályú jegy a adikra, fél 2 od-
osztályú jegy a 3-dikra.

2 . Kedv~z1f/.ényeslakás: közös teremben elfüggenyzött ~gy teljes felszere-
léssel napi 30 krajczarért és a tisztogatasi díjért; deszkafallal elkülönített szo-
bak egyenkint 60 krajczárért és a tisztogatasi díjért.

3· Kedueemenyes bemenet a kiá llítá sra : 5 jegyből álló füzet 5 korona !helyett
z koronáért.

4. KedzJezményesétkezés.



A kedvezmények ügye egyébiránt még csak ezután fog részletes tárgya-
Já~ra kerülni s reményli a rendező bizottság elnöksége, hogy sikerülni fog az
-ernlítetteken kívül egyéb kedvezményeket is kieszkezölni.

Tisztelettel tudatja továbbá az elnökség, hogy a jelentkezések határideje
még nem záródott le. Kéri az elnökség a tanítókat, tanárokat, kisdedóvókat s
.általában az érdeklödöket, hogyzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAMauritz Rezső igazgató úrnál, a bizottság pénz-
tarosanal, (Budapest, Lovag-utcza 18., förealiskola) a 2 frt tagsági díj beküld ése
által mielőbb jelentkezni szfveskedjenek, .

Budapest, 1896. január 13.YXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

I s k o la i e z r e d é v e s ü n n e p . A budai állami tanítönö- és nevelőnőképző-intézet
-tanári testülete a millennium méltó meg ünneplése végett a következő két pálya-
-tételt tűzte ki a tanuló ifjúság számára: eMilyen intézkedésekkel és eszközökkel
biztosította szt. István a magyar állam fenmaradását a művelt keresztény Europa-
ban? Jutalma 2 darab 10 koronás arany. Továbbá: «A nemzeti érzület fej-
lesztésének fontossága és eszközei a népiskolában». Jutalma szintén 2 arany. A

jutalmakat a millenniumi iskolai ünnepen fogják kiadni. Az ünnep pontjai lesznek:
hálaadó isteni tisztelet; énekek, alkalmi beszéd, szava lat. a pályakoszorúzott műből
felolvasás és egy történelmi szobor megkoszorúzasa

A t a n í t ó k é p z ő t a n á r o k f t z e t é s ü g y i m o z g a lm a . A tanítóképző-intézeti tanárok
-orszagos egyesülete mozgalmat indított a különböző fokú népoktatási tanítóképző
tanárok anyagi helyzetének általános javítása érdekében. Két emlékirat benyuj-
tását tervezik. Az egyik az elemi tanítóképző igazgatókat illett s az 1893. IV. t.-ci.
-mödosüasar, vagy helyes értelmezését sürgeti. Ezt a képviselőházhoz intézzűk. A
benyujtást Sréter Alfréd országgyűlési képviselő úr szíveskedett elvállalni s e
.sorok megjelenésekor a kérvény már bizonyára a képviselőház asztalán van.
(Megtörtént). A másik emlékirat az ország összes elemi és kisdedövöképzö, vala-
mint polgári tanítóképző tanárai minden viszonyára terjed ki; az állami, de
különösen a felekezeti képzök tanárainak helyzetér a maga rideg valóságában
tárja fel. E memorandum a vallas- és közoktatásügyi miniszternek szól. Még a
költségvetés tárgyalasa előtt szándékoznak benyujtani. A benyujtas határideje a
kellő időben fog közöltetni a képzök testuleteivel, hogy alkalmuk legyen a be-
nyujtast eszközlö küldöttségben résztvenni. Kívánatos, hogy a küldöttség impo-
.zans legyen s már tömegenél fogva is mutassa a helyzet komoly voltát. Reméljük,
hogy legalább a fővároshoz közelesö képzök képviseltetni fogják magukat a küldött-
ségben. Ugyanez alkalommal fogjuk átadni az interná tusok szeroeze. se ügyében is
-emlékiratunkat, a melyet a választmány megbízásából Sztankó Béla titkár készít.

A t a n í t ó k E ö t v ö s - a la p j a . Magyarország néptanítói 20 évvel ezelőtt alkották
meg az Eötvös [özsef báró nevét viselő alapot, hogy ennek kamataiból úsztölt-
.dtja : adjanak a tanítók jelesen tanuló gyermekeinek. segelyt az elnyomorodott
-és nyugdíjban nem =részesülö öreg ta:nítóknak, azoközvegyeinek és árvainak.
Ma már 65.252 frt az «EúlviJs-a lap~ tőkéje, 42.000 forintot osztott ki 628
:tanítói család között s ily mödo 257 róm. kath., 149 ev. ref., I I 4 ágo ev., [6
gör. kath., 9 unit. és 83 izr. vallásu család gondjait enyhítette. Ezenkívül a
tanítók országos árvaházának költségeihez 2699 forinttal járult s a e'Tamtök
házára» is szép összeget .gyűjtött.

Kétségtelen, hogy ezt a szép sikert a maga erejével nem érte volna el.
.Segítségére volt a tanítóságnak a vallás- és közoktatásügyi kormány és a tár-
sadalom mindeu rétege. Az cEúll/ús·-Tlap orsz. tanítói egyesület. elnöksége által
-évenkint kibocsátott gyüjtőíveken, ha szörvanyosan is, szép összegek folytak be.
A hazai pénzintézetek, részvénytarsasagok, megyei és városi hatóságok, iskola-
székek, tisztviselők, ügyvédek, orvosok, mérnökök, kereskedők és iparosok közül
többen megemlékeztek már a szegény néptanttok Eötvösalapiaröl és adomá-
nyaikkal hozzájárultak annak növelés éhez.
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Hálával emlékeznek meg a budapestizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAszá lloddsok es 7Jendéglősiik ipartestüle--
téröl is, melynek tagjai közül előbb 20-an, a mult évben 37-en, a folyó tan-
évben pedig so-en adnak ingyen déli ebédet vidéki tanítók gyermekeinek, kik
Budapesten a tudomány-egyetemeken vagy más fö- es szakiskolákban tanulnak
s kiknek kiképzését ily mödon elősegítik s ezáltal lehetövé teszik, hogya,
nagyon szerényen díjazott vidéki, tanítók jelesen tanuló gyermekei a magyar'
hazának egykor hasznos polgáraivá lehessenek.kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A hazai tanító egyesületek közül is többen buzgólkodnak az «Eólviis-a lap»
érdekében s alapítványi összegeket gyüjtenek. Legutóbb a szép sikerrel működő
cDélmagyarországi Tanítóegyesület» küldött be 200 frt alapítvanyi tőkét A
budapesti tanító testületek közül pedig már többen gyujtik a 100 frt alapítványi'
főkét az «Eó'tvós-a lap» és a « Tanítók háza» javára, sőt egyes iskolák tanítói
már be is fizették azt. Melegen ajánljuk a kartársi szeretetnek e szép példáit
összes kartársainknak. Legyenek tagjaivá az Eötvös-alap országos tanítói egye-
sületnek, a kik ezideig távol. maradtak; ne sajnáljak az évi egy frt tagsági díjat ;,_
buzdítsanak másokat is s gyüjtsenek a szeretet oltárára.

Az Eötvös-aJap nevében elnök, Péterfy Sándor és titkár, Lakits Vendel
lelkes hangon szólítja fel a tanítösagot az Eötvös-alap támogatására. Mi is me-
legen ajánljuk t. kartársainknak az Eötvös-alap támogatását, me!y egyedüli
országos jótékony intézete a népoktatással foglalkozóknak. Ne legyen egy tanító-,

képző tanító sem, a ki nem tagja. az Eötvös-alapnak! '
A tagsági díjak és gyüjtések Roller Mátyás polgári iskolai igazgatóhoz s,

egyesületi pénztároshoz (Budapest, VI. ker., Nagymező-utcza 1. sz.) küldendök ,

az 1895. decz. 9-töll896. jan. ll-ig befolyt tags,ági díjakról.

1894-re : Rucsinszki Lajos (4 frt).
1895. II. íélévre : Grézló János, Huzják Lukács (2-2 frt).
1895- re: Balázsfal vi gör. kath. tanítóképző-intézet, Bíró Gyula, Bralln-

hoffer József, Decsy Géza, Eötvös K. Lajos, Győrffy Lajos;
Hodinka Ágoston, Joó István, Kibédy Lajos, Kovács Lajos;
Kozma Ferencz, Krasznay Zsigmond, Kutnyánszky Jenő,
Lázárics János, Lászlő János, László Zsigmond. Margitay
József, Marostordamegyei Ált. Tanítótestület, Nagyváradi.
Tanítói Irodalmi kör, Piller György, Putsch Tóbiás, Rucsinszkí
Lajos, Szovathy Lajos, Sztára József, Uhrl Józsa, Versenyi-
Gabor, Virág István (4-4 frt).

1896. I. félévre: Molnár László, Vashegyi elemi népiskola (2-2 frt).
r896-ra: Angyal Dezső, Fazakas József, Fehércnegyei Tanítótestület,

Grézló János, Hvm .•vásarhelyi ev. rel. Tanítótestület, Horvay
Ede, Litschauer Teréz, Paal Ferencz, Stark Vilmos, Szatmár-,
megyei r. kath. Tanítóegyesület (4-4 frt).

Jegyzet. A XLI. Kimutatásban (1895. r. félévéről) hibás an közöltetett Mersich:
Antal név Mmich. Antal helyett. Ehhez képest 1> XLII. Kimutatásban a Menich Antaltól ne-
fizetett l frt tags. díj 1895. II. félévére fizetet dő.

Budapesten. 1896. január 1 ~\6KÉ,o~omá.r~my LaJoS,
. f) O ~ ~ 3 '~/":;,~'t;.._~cr egyestiletl péDztárDok.
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XLm. Kimutatás.


