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MAGYAR

TANÍTÓKÉPZÓ.
XII.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAÉ V F O L Y A M . 1897. szepteDlber. VII. FÜZET.

T A N í T Ó K É P Z ÉRQPONMLKJIHGFEDCBAS .

A német nyelv tanításáról.
- Tekintettel a készülő részletes utasítások irányad6 szempontjaira.

1.vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAezél. Az új tanterv hetenkénti két órát állapít meg anémet
nyelv tanítására, a négy osztályban összesen hetenként nyolczat. Tehát
kettővel kevesebbet, mint a jelenleg még érvényben levő tanterv. Pedig a
kitűzött czél nem kisebb. Eddig általánosan ca német paedagógiai művek-
megértése a czél, az új tanterv szerint pedig «a könnyebb paedag ógiai

művek megértésére ~ kell a tanítójelölteket képesítenünk.
cE czél elérésére gyakorlati módon, a direkt módszer alkalmazásá-

val kell törekedni. » Ugy látszik tehát, azon kell lennünk, hogy a mit
a tanítási időnél veszítünk, azt helyre kell ütnünk jobb tanítással. Alig
hiszem, hogy az jól fog sikerülni. .
. Az új tanterv különben nagyon határozatlanul szól. A fent meg-

jelölt czél <csupán> azon intézetekre vonatkozik, ca hol a német nyel-
vet nem abból a czélból tanulják, hogy azt a népiskolában segédtan-
nyelvül használják. > Tehát az új tanterv azzal a minz'mumot akarja meg-
jelölni. Pedig a hol ezt a czélt a direkt módszer alkalmazásával valóban
el is érik majd, ott anémet anyanyelvű vagy németül beszélni tudó
jelölt az által egyúttal képesítve van oly népiskolában tanítani, a hol
a német nyelvet segédtannyelvül használják és pedig minden különleges
oktatás nélkül. Mennyiben módosul a czél azon képzőkben, a hol még /
valamely más hazai nyelvet ís kell tanítani, azt az új tanterv ismét nem
mondja meg, még sejteni sem engedi. Ennek megállapítását az egyes
képzőkre bízza.

Már pedig aczél kitűzésének a leghatározottabbnak kell lenni,
mely félreértésre, találgatásra, különféle magyarázatra ne adhasson
alkalmat. '

Én czélul, melyet mindenütt, a hol a német nyelvet tanítják, el
kell érni, az új tanterv következő mondatát veszem:

«A tanítójelöltet a kö·nnyebb német paedagógúú művek megértésére
kell képesíteni .•

Ha ezt a szakképzés szempontjából választott czélt nem fogadjuk
el, akkor más czélból nem érdemes a német nyelvet mint általánosan
kötelező tárgyat tanítani. Vagy talán. pusztán gyakorlati szempontból
volna érdemes a kötelező tantárgyak közé fölvenni? Erre azt mond-
hatni, hogy hiszen épen a gyakorlati czél tekintetében legeredmény-



telenebb a mai német nyelvtanítás ; továbbá, hogya tanító vajmi keve-
set utazik, vajmi keveset érintkezik más nyelvű emberekkel. AZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAta n í tó -

nak gyakorlati cz élból nincs sokkal több szüksége a német nyelvre,
mint más hazai nyelvre, természetesen az állam nyelvét kivéve.

,Hát talán a közműveltség szempontjaból szükséges kötelező taní-
tása?

Erre vonatkozólag is különböző a felfogás. Én azt tartom, hogy
a tanít6képzés mai színvonala megkívánja, hogy az állam nyelvén kívül
még valamely más művelt nyelvet is tanítsunk; ez a nyelv hazánkban
csakis a ném et nyelv lehet. A közműveltségi szempont tehát fontosabb
mint a gyakorlati. Továbbá, ha elfogadjuk czélul anémet paedagogiai
művek megértését,vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAakkor azon az úton, melyen ezen ezél eléréséig futunk,
a közműveltségi, sőt a gyakorla ti szempontnak is eleget tehetünk. Sőt
mondhatjuk, a mint azt alább részletesebben kifejtem, csakis a gya-
korlati, a közműveltségi szempontoknak eleget téve, ezen czélokat elérve,
érhetjük el a szakképzettség szempontjaból kitűzött czélt.·

A középiskolák, azaz: a gmnáziumok és reáliskolák részletes
utasításai is egyaránt hangoztatják a német nyelv gyakorlati és műve-
lődési jelentőségét, és a lehető legteljesebb elsajátítást kivánják, hogy
az ifjúság a nérnet irodalom kiválóbb műveit egészen megérthesse. Ha
ezek a czélt helyesen tűzték ld, akkor mi is helyesen cselekszünk, hogy
ha a közműveltségi czélból egy jó részt elhagyva,a mi czélunkat ilyképen
fejezzük ld: A német nyelv a tanítóképző-intézetekben gyakorlati, köz-
műveltségi és szakképzettségi czélból taníttatik. Legfontosabb a szak-
képzettségi czél, ennek szolgálatában áll az első kettő.

Szükséges, hogy valamint a középisko lai tanterv minden közép-
iskolára, mi is kötelező nek mondjuk kz' a ezélt minden tanítóképző-zntézetre,
és hogy csak, a részletes kivitel módozatai bízassanak az egyes tanár-
testületelere. En minden intézetben, tehát mind a tiszta magyar ajkú nö-
vendékekkel biró intézetekben (bár ilyen alig van), mind a vegyes ajkú
növendékekkel biró intézetekben lehetőnek tartom a fenti czél elérését.
(Megjegyzem, tizenöt év óta tanítok vegyes ajkú intézetekben.) Hogya
ezélt maguk az z'ntézetek á llapítsák meg, ezt helytelennek ta r tom. Ezt ma-
gasabb állami és kulturális szempontból kell meghatározni. Ha magasabb
állami és kulturális szempont teszi szükségessé a német nyelv tanításá-
nak általános kötelező voltát a tanítóképzőkben, ki kell mondani; ha
nem, akkor csak mint nem kötelező szaktárgy tanítand6.

Az alábbiakban előadom azt, miként tartom lehetőnek az általam
meghatározott cz él elérését.

2. Előképzettség. Mindenek előtt számba kell venni azt az elő-
képzettséget, melyet a tanítóképző-intézetek növendékei az előkészítő
iskolákból hoznak.

Legnagyobb előképzettséget hoznak a real-iskolai növendékek.
A reáliskolában már az első osztály tól fogva tanítják a német nyelvet
hetenkénti I. 5, II. 4, Ill. 3, IV. 3 órában. A IV. osztályban ismétlik
a rendszeres nyelvtant, tanulják a verstant és megfelelő olvasmányokat
(Hebbel-s-Schatzkastlein, Herder-Cid). A gimnázium csak a Ill-ban kezdi
a német nyelv tanítását 4 órával és folytatja a IV-ben 3 órával, elvégzi



a nyelvtant és megfelelő olvasmányokat. A polgári iskola (Ill. 3, IV. 3)
hetenkénti 6 órában körülbelül ugyanannyit tanít, bár ebben anémet
nyelvet esetleg más hazai nyelv helyettesítheti. A felső népiskolának
nem kötelező tárgya a ném et, bár vidékenkint színtén tanítják. .

Ebből látjuk, hogya tanítóképzők esak kivételesen kapnak oly
növendéket, a ki már legalább két évig' német nyelvi oktatásban nem
részesült volna,

És ha az előkészítő intézetek (reál-iskola, gimnázium, polgári iskola)
valóban' elérnék azt a czé lt, me ly számukra ki van szab:va: akkor mi sem
állana útjában annak, hogy mi a tanítóképzőkben is.elérhessük czélunkat,

A reáliskola felső tagozatában (V. 3. VI. 2, VII, 2, VIlI. 2) ÖSZ-

szesen 9 órában taníttatik a német nyelv, a gimnáziumban· (V. 3,
VI. 3, VII. 3, VIlI. 2) összesen II órában, a polgári iskola két felső
osztályában (V. 3, VI. 3) összesen 6 órában. A tanítóképzőkben (az
új tanterv szerint) összesen 8 órában (1. 2, II. 2, Ill. 2, IV. 2).

Látjuk ebből, hogy ami ezélunk nem lehet oly magas, mint a
középískoláké ; a közműveltségi ezél esak valamivel lehet magasabb,
mint a polgári iskoláké, és ehez jön még a szakképzettségi czél,

Általánosan tapasztalt baj azonban az, hogy az előkészítő iskolák-
ban a tanulók nem szeréznek olyelőképzettséget, mint a milyet tőlük
várhatunk, és pedig sem a német, sem a más ajkú fiúk. Természetes
dolog, míg előkészítő iskoláink sem érik el az általuk kitűzött ezélt,
mely nekünk alapul szolgálhat, addig a tanítóképzőktől sem várhatunk
annyit, mint leülönben jogosan várhatnánk.

De hogy az előkészítő iskolák nem érik el egészen az általuk ki-
tűzött czélt, azt nem szabad normális állapotnak vennünk, az csak azt
bizonyítja, hogy vagy a tanárok nem tanítanak egészen helyesen, vagy
a tanulók egy része nem akar tanulni, vagy egyéb időleges akadályozó
körülmények (túlságosan népes osztályok stb.) vannak jelen.

Tény az, hogy a középiskolák, polgári iskolák alsó tagozatában
kitűzött nérnet : nyelvi ezél elérhető, s hogy azt a jobb tanulók el is
érik. De tény az is, hogy mi a középiskoláknak leginkább esak gyen-
gébb tanulóit kapjuk, kik az ott kitűzött czélt 'nem egészen érték el.

Nekünk ennélfogva tanításunkat úgy kell kezdenünk, hogy mégZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1
egyszer megismételjük, a mit az előkészítő iskolák már tanítottak. Ezen
közben a fölületes, rendszertelen tudást határozattá, öntudatossá, össze- \
függő egészszé teszszük. , .vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3. Tananyag, tanítást' mód. Es itt már most rá kell térnem a
tanftóképző-intézetek német nyelvi tananyagának, tanításí médjának a
a kijelölésére, vázolására, melyet az új tanterv egészen az egyes inté-
zeteknek hagyott fenn.

Én a tanítóképző-intézeti német nyelvi oktatásban három fokot
különböztetek meg.

Az első fokon főleg a gyakorlati ezél elérésére törekszem, azaz
arra, hogy a növendékek németül beszélni megtanuljanak ; ezt a foko-
'zatot nevezhetem a német tá rsa lgás és a nyelvtan fokozatának is. Ez
szolgál egyszersmind annak ismétlésére, a mit az előkészítő iskolákban
tanultak, és két évig tart.



·A második fokonzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa közműveltségi czél lép előtérbe, ez anémet
iroda lom fokának nevezhető (Ill. osztály).

A harmadz'k fokon a szakképzettségi czél az uralkodó, s azért a
könnyebb német jJedagógzáz' iroda ias« fokán ak is nevezhető,

Minden évfolyamban hetenkénti két-két óra áll rendelkezésünkre,
az az 1., ll" Ill. osztályban évenként körülbelől 64 óra, a IV. osztály-
ban körülbelül 56 óra.

Az első fokon (L, II. osztály) a czélhoz képest a következő tan-
anyagot veszem: a társalgás alapjául szolgáló tanítási anyagot; a neme-
.sebb irodalmi nyelv elsajátítására szolgáló olvasmányokat; a' nyelv-
helyesség öntudatát fejlesztő nyelvtani tananyagot; végül az írásbeli
dolgozatok tananyagát, azon czéllal, hogy amiről a növendékek néme-
tül beszélni tudnak, azt németül írásban is ki tudják lehetőleg helyesen
fejezni.

A hetenkénti két órát következőképen osztanám fel: fél óra a
társalgásra, fél óra a nyelvtanra, egy óra (némely héten csak egy fél
óra), az olvasmány tárgyalásra ; némely héten fél óra írásbeli dolgozatra.
Minden írásbeli dolgosat az iskolában készítendő. Havonként tehát volna
(4 hetet számítva egy hónapra): 4 fél óra a társalgásra; 4 fél óra a
nyelvtanra; két egész és két fél, tehát 3 óra olvasmány tárgyalásra ;
egy fél óra irásbeli doJgozatra, egy fél óra az írásbeli dolgozat hibáinak
megbeszélésére s kijavítására, tehátZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 óra írásbeli dolgozatra. Évenként
jutna tehát körülbelül (8 hónapot számítva) 32 fél óra a társalgásra, 32
fél óra a nyelvtanra, 24 egész óra az olvasmánytárgyaJásra és 8 óra
írásbeli dolgozatokra és ezek kijavítására. Ez a beosztás az első két
évfolyamban (tehát két éven át) lehetséges.

Es most áttérhetek a' tananyagy részletezésére és a módszeres el-
járás vázolására.

Előre kell bocsátanom a következő föltételeket, melyek nélkül
fáradozásunk kétség kivül sikertelen marad.

Először a tanárnak, a ki a német nyelvet tanítja, jól kell tudnia
-nérnetül beszélni és írni. .

Másodszor: a német nyelvet németül, német nyelven kell tanítani.
A magyar nyelv csak segédnyelvanémet nyelvi tanításnál.

Harmadszor: egy osztályban 20-25 növendéknél többnek lenni
nem szabad.

Talán itt van helyén az u. n. csoporttanltdsról megemlékezni, me-
lyet az új tanterv megemlít.

A csoporttanítást ép úgy, mint az az osztatlan népiskolában történik,
a tanítóképzőben nem lehet, nem szabad alkalmazni. Mert ha még ezt a,
hetenkénti két órát is szétforgácsoljuk, (az egyik csoportot csöndesen
kell foglalkoztatni, mig a másik közvetlenül taníttatik), ugyan mit aka-
runk elérni? Az már nem volna komoly munka, Képzelhető ugyan más
csoportosítás is, csoportosítás tekintét nélkül az osztályokra, a nyelvet
beszélők és nem beszélők szerint; ez azonban az óratervre való tekin-
tettel csak a szabad délutánokorr történhetnék, ily délután azonban nincs ~
másrészt pedig ily csoportosítás a német nyelv tanárára az órák számát
megkettőzné (8 - 8) így anémet nyelv tanára másra nem is volna al-



kalmazható. A csoporttanításról le kell mondanunk, akár vegyes ajkúakat
tanítunk, akár nem."]

A társalgás (én rendesenvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAbe.szédgyakorla tnak hívom) alapjául szol-
gáló tananyagom a következő:

1. osztály. 1. der Name, 2. das Alter, 3. die Eltern, die Kinder,
die Familie, 4. das Haus, 5. die Menschen im Hause, 6. das Schul-
zimmer (Classenzimrner), 7. der Inhalt des Schulzimmers (des Classen-
zimmers), 8. Ort (Platz), Stoff, Farbe, Form, Beweglichkeit der Dinge im
Schulzimmer, 9. die Menschen in der Schule, IO. der Wohnort. 11. die
Menschen im Wohnorte, die Zahl, 12. die Nationalitat. 13. die Religion,
14. die Beschaftigung der Einwohner.

II. osztály. IS. die Bildung der Einwohner, 16. die Kirche, 17. der
Geselligkeits- Verein (Casino), 18. das Hotel. 19. das Theater, 20 der
Bahnhof, die Reise, 21. das Handelsgeschaft, 22. die Zeit, das Wetter,
23. das Lehrerseminar, 24. Was lernen wir im Lehrerseminar? '25. der
Unterricht, 26. das Ziel des Unterrichtes, 27. die Schüler im Internate,
28. das Ziel der Zucht,

Ha a 32 félórában ennyi el nem végezhető, egyet- mást ki lehet
hagyni. De hogyan tó'r témk ez a tanítás?

Az első félórai leczke ez:
Frage: Wie heissen Sie? (valakire rámutatok).
Antwort : Ich heisse Johann Ardelean.
F .: Wie heisst Ihr Va ter?
A.: Mein Vater heisst Andreas Ardeleari.
F .: Welcher ist Ihr Taufnamen (Vornamen)?
A.: Johann.
F: Welcher ist Ihr Famiiiennamen (Zunamen)?
A.: Ardelean.
Ennyit a «der Namen s-ról. Tovább:
F: Wann sind Sie geboren, Stefan Olasz?
A.: Ich bin den (am) 22-sten September (22. Sept.) im Jahre 1879

geboren. .
F .: Wie alt sind Sie also?
A.: Ich bin 17 Jahre alt (im 17. Jahre) stb. és még egy-kétmon-

datot a· edas Alter s-ről. A tanítási mód ez: fölteszem a' kér-
dést. a növendék felel; ha nem tud felelni, olyantól kérdezem. a ki
tud. Azután hadd kérdezzen egy növendék, mire egy másik növendék
felel; azután ismét más kérdez és más felel. Ha szükséges, a táblára
ira tom a kérdést és a feleletet.

Eleinte minden kérdést és feleletet a táblára irattam, mindig más-
más növendékkel, a honnan a többiek mindjárt leírták; ez azonban nagyon
sok időbe kerül, és nem is szükséges mindentZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi l táblára iratui. Szüksé-
ges az, hogy a tanár előre kidolgozza, leirassa, vagy - kinyornassa a

1) Egy harmadik megoldás szerint kivihető a csoportosítás: ha ugyanis legalább két \
oly tanít6 van egy intézetnél. a ki német nyelvet tanítani képes. Ez esetben mindenik
osztály könnyen osztható fel kezdők és halad6k csopor/jára S a két csoport egyszerre, a
rendes munk aidőben oktatható. Igy van ez például a budai és még több tanítő nőképz őben.

Szerkesztő,



43.:?

I
IZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.

beszédgyakorlatokat. Iratni azonban ez esetben' is, a mint mondtarn,
minden órában kell valamit.

És talán azt hiszik, hogy e beszédgyakorlatokra a nérnet fiúknak
nincs szükségük? Csalódnak. Ezek sem tudnak helyesen beszélni és még
kevésbbé írni ; nevüket magyarosan mondják, a dátumot hasonlóan és
beszédjuk tele van nérnet tájszólású sajátságokkal. E beszédgyakorlatok
tehát nekik is hasznosak.

A más' ajkú tanulók pedig a beszédgyakorlatok útján csakhamar
mégtanulnak egy kicsit németül beszélni; a tanítás mozgalmassága a
nehéz fölfogásút is megkapja, tetszik nekik; a leczkét otthon is
párosan (a kérdésnek és feleletnek megfelelően) gyakorolják. Es a
mit tanulnak, az nem holt szőkészlet, hanem élő beszéd, melynek
akár mindjárt hasznát vehetik. A módszer, melyet a beszédgyakor-
latoknál követek, a mint láttuk,vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAaz utánzó, direct, anya i módszer.

A beszédgyakorlatok azonban javára válnak az olvasmánykezelés-
uek és a nyelvtanításnak is.

Lehetövé teszik, hogy az olvasmány kezelést is egészen. németül
eszközölhessem. Ha p. o. a «die Maus» (Lüben) czímű olvasmányt tár-
gyalom, akkor először, hogy az olvasmányt már az első olvasásker
lehetőleg mindenkinek fölfoghatóvá tegyem,_német n elven folyó beszéd-
gyakorla tot ta r tok az egérről; erre én olvasom az olvasmányt, vagy leg-
alább egy részét; azután olvastatom, lefordíttatom, (de a fordítást nem
íratom fel, legfeljebb csak egyes szókat vagy szólásokat) ; közben magyará-
zom, dispositióját állapíttatom meg, tanulságos olvasmánynal a tanulságot
(e két utóbbit felíratom a táblára, a füzetbe, és begyakoroltatom) ;
azután a szerzőről közlöm a tudnivalót, végülolvastatom ismét és
gyakorlom a saját szavaikkal. ha pedig ez még nem megy, a könyv
szavaival való reproductíót. Vegyük p .. 0. Heine «Lorelei- czfrnű költe-
ményét. Ennél így járhatok el: kőzlöm a szerzőről a főbb tudnivalót,
megmondom, hogy ezen dalát a német nép mindenütt énekli, mint
nálunk Petőfi dalait; azután ismertetem pár jellemző vonásban a Rajná-
nak Bingen és Bonn közötti vidékét, és megmondom, mi .az a. Lorelei
és mit mcsélnek róla; erre olvasom, olvastatom, stb. A begyakorlásnál,
úgy prózai, mint költői olvasmányoknál, a hol csak lehet, aJkalmazom
az egész osztálylyal karban való elmondatást is, nyelvtanulásuál ez
nagyon hasznos. Es mindez német nyelven történik, miközben a ma-
gyar nyelv csak segédnyelvül szerepel; és minden órában írnak is. Igaz,
így nem valami nagyon sok olvasmányt tárgyalhatunk, havonként leg-
feljebb egy kis költeményt, meg egy kis olvasmányt; ha hosszabbak az
olvasmányok, havonként csak egyet, évenként tehát 8-10-12 olvas-
mányt; de hát a szám határát épen az idő szabja meg, mert sietni tár-
gyalás közben nem lehét.

I
Már a tárgyalási módból kitűnik, hogy nekünk különös olvasó-
könyvekre van szükségünk. En Herrmann Antalnak a polgári iskolák
számára írt olvasókönyvcit használom. Ezek jó könyvek; aszószedet
az olvasmányokhoz nagyon jó és hasznos; de az 1. és II. nyelvtani
részt, mert a tárgyalása magyar, nem használhattam ; a IH. kötetbeli
nyelvtani rész tárgyalása pedig, habár német nyelvű, nem olyan, a
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milyent én szükségesnek tartok. Szükségesnek tartom továbbá, hogy az
olvasókönyvben meglegyen az olvasmányok híresebb szerzőinek rövid
ismertetése; és nehány olvasmánynál jó volna a hangsúlyozandó szókat
megjelölni a nyomtatásban is. Ezek mind segédeszközök 2) Az olvas-
mányok könnyebbek és nehezebbek legyenek, lehetőleg mind jónevű
íróktól és költőktől.vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A nyelvtant is, mint azt előre bocsátottam, eleitől fogva német
nyelven kell tanítani.

Tekintetbe véve a növendékek nyelvtani előismereteit és a magyar
nyelvtani tananyagot, anémet nyelvtanból ~ rendszeres nyelvtan sor-
rendjét tarthat juk meg. A tanítás gyakorlatiassága itt is a tárgyalásban
van. Nyelvtani meghatározás csak épen annyi és olyan kell, a mennyi
okvetetlenül szükséges és a mely könnyen érthető. És minden nyelv-
tani óra írási óra is. Így a legelső órában a táblára iratom az ábéczé-t
és a tanulókkal is leiratom, és pedig a kis betűket, nagy betűket, úgy-
nevezett góth betűkkel és latin betűkkel, (Sokan vannak, kik egy-egy
betűt nem tudnak írni). Azután a hangtanból közlöm a legtőbbet, a
helyes kiejtést tartva szem előtt. Ehhez sorakoznak a helyesírást' tud-
nivalók, a mit az új osztrák helyesírás elsajátítása czéljából gonddal
kell tanítani.

Azután következik a beszédrészek tárgyalása, először jelentésük,
azután különféle alakjaik ; mindenütt elegendő példa kell, a szabályból
csak az elkerülhetetlenül szükségest közöljük, A példákat a lehetőség
szerint egy összefüggő egészből (olvasniányból) veszem, ha a szabály
levezetésekor nem is (mely magában álló mondatból is történhetik), de
legalább begyakorláskor. A beszédrészek alakjait (névszói és igerago-
zás) is mindig német mondatból kiindulva magyarázom meg; a mon-
datot helyes magyarsággal magyar nyelvre fordítom, így azután látható
az illető alak magyar aequivalense; kiviláglik a magyar és német nyelv
közötti eltérés, és lehető lesz az illető német nyelvi alak öntudatos
használata. Csakhogy ily példák, mellettük a magyar fordítás, már a
nyelvtani kézikönyvben legyenek, hogy így folyton szeme előtt lebeg-
jen a tanulónak a német példa, ennek magyar jelentése, anémet és '
magyar nyelv közötti eltérés. A nyelvtant könnyűséggel lehet némef\(.
nyelven tanítani, de a példák helyes magyar fordítása kell, hogy: benn \\
legyen a nyelvtanban. Különben vajmi bajosan és nehezen sikerül p. o.
a német névszó- és igeragozás sokféle alakjainak és a praepositiók,
kötőszók, névmások értelmezése. Aszóképzés tanításánál is folyton
szembe állítom a magyar jelentést, a mi kivált az összetett szőknál rend-
kívül tanulságos. És a mondattanból is minden német példát helyesen
magyarra fordítva kell a nyelvtani kézikönyvben bemutatni. Csak ilyen
módon tárgyalva, fogja a német nyelvtan a nyelvhelyesség tudatát
fejleszteni és egyúttal a nérnet és magyar nyelv közötti eltérést fölfog-
hatóvá tenni. És ezá lta l a német nyelvtan tanítása egyútta l a legha-/
ta lmasabb támaszává váHk a magyar nyelv és nyelvtan tanz'tásának.

2) Nekem van ily olvas6könyvem készen. Reménylem, ki togom adhatui.
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. Mondhatiák, hogy ily nyelvtanunk sincs! Nos. én azt is készítet-
tem; ha sikerül kinyomatnorn, arn bírálják meg. 1)

Es most áttérhetek az 1. és II. osztályvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAírásbeli dolgoza ta ira . Látni-
való az eddigiekből, hogy írnunk minden tanítási órán kell (úgy értem:
a növendékeknek is); a beszédgyakorlatoknál a fontosabbat iratom ; az'
olvasmánytárgyaJásnál a disposítiót, alapgondolatot, esetleg valamely
németes szélast föliratok ; a nyelvtan tanításánal az órában a táblára
iratok és - ha nem is mindig - egyes formák begyakorlására házi
feladatul iratok mondatokat. Es mindezt rendes naplócskákba iratom. De
ezeken kívül szükségesek még a rendes írásbeli dolguza tok, melyek külö-
nösen azt czélozzák, hogy a növendék a nemesebb (irodalmi) német
nyelven legyen képes gondolatait írásban kifejezni. Ezen gyakorlatok
alapjául az olvasókönyv szolgál. Először a tárgyalt olvasmányt másol-
tatom az olvasókönyvből, majd diktálok, ezután a könyvnélkül megta-
nultat emlékezetből iratom ; ezután a saját szavaikkal begyakoroltat
iratom ; végre a hosszú olvasmányt összevonom, a rövidet bővítern a
kötött beszédet prózában mondatom el; gyakoröltatom a levélalakot.
Mindezt a ieggondosabban kijavítom, a nagy számmal előfordúló hibákat
közösen megbeszélem. Minden dolgozatot az iskolában iratok, egy-egy
osztályban körülbelől nyolcz dolgozatot. •

A Ill. osztá ly hetenkénti két óráját a következőképen osztanarn
fel: egy vagy másfél órát olvasmánytárgyalásra, egy fél órát irodalom-
történeti ismeretek nyujtására. egy fél órát írásbeli dolgozatokra. Egy
hónapon belől így oszlanék meg a nyolcz óra: öt óra olvasmánytár-
gyalásra ; két óra (egy-egy) írásbeli dolgozatokra, az egyikben az írás-
beli dolgozat elkészítése, a másikban a hibák megbeszélése; két félóra
irodalomtörténeti ismeretekre. Így volna évenként a Ill. osztályban 40
óra olvasmány tárgyalásra, I6 óra írásbeli dolgozatokra, és I6 fél óra
irodalomtörténeti ismeretekre szánva.

Mielőtt azonban a tanaanyag részletezését és a tanítási eljárást
előadnám, tisztába kell jönnünk egy más fontos kérdéssel.

Ugyanis a jelenleg érvényben levő tanítóképesító vizsgálati szabály.
rendelet a német nyelvi képesítő vizsgálaton magyarból-németre va ló
fordítást kiván minden jelölttől. Nem akarok annak fejtegetésébe bocsát-
kozni, helyes-e ez vagy sem. Azt azonban a szakemberek tudják, hogy
a fordítási készség különös! gyakorlást kiván, melyre nem volna oly
nagy mértékben szükség, ha pl. a képesítő vizsgálaton valamely tétel-
ről kis ném et nyelvi fogalmazványt kívánnának. Ez utóbbi esetben
kevesebb gondot kellene fordítani a két nyel v (magyar-ném et) össze-
vetésére, összehasonlítására: hanem inkább közvetlen úton, tehát főleg
csak a német nyelvre való tekintettel, kellene arra törekedni, hogy a
növendéket egy nérnet nyelvű fogalmazvány elkészítésére képesítsuk.

Az olvasmány tárgyalás úgy történjék a Ill. osztályban is, mint az
1. és II. osztályban, csakhogy al iki szempontból itt már nemcsak a

1) Kellemes meglepetéssel olvasom a Magyar Paedagogia f. évi májusi (5. sz.) füze-ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
1 tében, a «Válasz Kálmán Miksa bírálatára» czfmű czikkben, hogy Klim6 Mihály Kemény

Ferencz közreműködésével egy jranczia nyelvtant Írt jranczia nyelven és különös tekintettel
\. 90 franczia és magyar nyelvek közötti eltérésekre.
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szóalakokra, mondatszerkezetre, hanem az irály különféleségére, a vers-
mértékre is fölbívhatjuk a növendék figyelmét. Az olvasmányok két
harmada szépirodalmi és általánosan tudományos irodalmi, egy harmada
pedig már paedagogiai tárgyú lehet. E fokon is könnyebb és nehezebb
olvasmányok legyenek. Az évenkinti 40 órában azonban átlag mégis
lehetséges lesz ro olvasmányt eltárgyalni. Lehet oly költemény is, mely-
nek tárgyalása csak egy-két órába kerül; de kell lenni olyannak is,
mely 4-6, sőt több órába kerül (P. o. Schiller Glocke-ja). Az olvasó-
könyv ez osztályban is könnyítse a növendéknek a munkát szólás-
~ arázattal.. Egyes szók szedete itt már nem szükséges; sőt szüksé---
ges a szótár használatát megkezdeni.vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Az iroda lom történeti ismeretek nyujtásáról a következőképen véle-
kedern. Az 1. és II. osztályban legalább tíz-tizenöt író életével és
műveivel ismerkedtek meg a tanulök röviden. Ehhez véve magyar
irodalmi és irodalomtörténeti ismereteiket, ez elég alap arra, hogy
tizenhat félórában a német, irodalomtörténet leglényegesebb részeivel
megismertessük őket. Irodalomtörténet nélkül a nyujtott irodalmi isme-
retek mintegy a levegőben lógnak, nem lehetnek elég érdekkeltők és
így hatásuk a jellemre vagy a lélek más sajátságai ra sem lehet elég
erős. Erről különben fölösleges többet beszélni. Ismertetem tehát
~y~ a német irodalom első virágzási korszakát, 4 félórai
leczkében, továbbá a második virágzási korszakot 8 félórai leczkében ,
és 4 félórai leczkében a legújabb német irodalmat.

Ha a fordítási gyakorlottságot tartom szem előtt az irásbeli dol-
gozatoknál, akkor ezen osztá lyban megkezdem a magyar nyelvből német
nyelvre va ld .fordítást. A r6 órában készíttetek 8 fordítást ésugyan-
ezeket ki is javítom. A hibák közös megbeszélése és kijavítása ép oly
fontos, mint maga a fordítás. Csakhogy miféle szöveget fordítsák? Ilyet
nekünk a középiskolák példája szerint kell készíteni, különös figyelem-
mel a fokozatosság elvére. Nagyobb részben irodalmi, kisebb részében
paedagógiai tárgyú legyen a fordítandó szöveg.

Ha azonban ném et nyelvi fogalmazásra kell képesítenem a jelöltet,
akkor a fordításra nincs szükségem; akkor a dolgozat előkészítése, úgy,
mint a kidolgozása, ném et nyelven történik. Az előkészítés lassanként
kisebb mértékű, majd.csak a vázlatot nyujtom, végül csak magát a tételt.

A fordítás és fogalmazás tanítása tehát két különböző dolog.
A IV. o-sztá ly hetenkénti két óráját végül így osztanám meg: egy

órát paedagógiai olvasmányok tárgyalására, a másik órát vagy írásbeli
dolgozat készítésére, vagy paedagógiai társalgásra fordítanám.

A paedagógiai olvasmányok a jelenkori híres német paedagógus,ok
könnyebb műveibőllegyenek véve, tehát Kehr «Praxis der Volksschule s-

jéből, Diesterweg eRheinische Blátter s-jéböl, esetleg Herbart egyik-másik
könnyű irályú követője munkájából, és nem a régibb írók műveiből. 1/
(Sindor....J:Wmokos könyvében sok a nehéz olvasmány.) Ez olvasmányok- ~
hoz is a legnehezebb német szólások fordítása szükséges, mi az olvas-

. mány megértését megkönnyítse. Az olvasmányok tárgyalása itt is úgy
történjék, hogy nemcsak olvastatunk, fordíttatunk, hanem beleillesztjük
az olvasmány tárgyát a növendék már meglevő paedagógiai tudásába,
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és a mennyiben erre nézve hézagot, hiányt tapasztalunk, azt kiegészít-
jük, világossá teszszük.

Az írásbeli órán, ha a fordítást kell gyakorolnunk, fordíttatunk
erre a czélra .w:..eparált aedagógiai szöveg et ; ha a német fogalmazási
képességet akarjuk gyakorolni, akkor úgy járunk el, mint a Ill. osztály-
ban, csakhogy itt most márvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAcsupán paedagógia i dolgoza toka t készíttetünk,
valamint csupán paedagógiaz' olvasmá1zyoka t olvastatunk.

~

A Ill. és IV. osztály számára tehát különös czéljainknak meg·
felelőleg szintén oly könyv kell, melyben részben szépirodalmi és álta-
lánosan tudományos irodalmi, részben paedagógiai olvasmányok fordul-
janak elő ; továbbá a. 16 félórai.leczkének megfelelő kis irodalomtörténet.

A IV. osztálybeli paedagógiái tárgyalást olyképen vélem meg-
oldhatónak. hogy annak középpontjául az elemi népiskola. és a nép-
iskolai tanító foglalkozása, - tanítása, nevelése - szolgálna. Ezen
társalgásról jegyzeteket vezetnének a növendékek. Czélja volna,ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAh o g y a
növendékek német nyelven is megismerkedjenek a tanító népiskolai
teendőivel és a paedagógiai műszókkal, Ez által előkészíttetnek arra
is, hogy esetleg német tannyelvű elemi népiskolában taníthassanak.

A IV. évfolyamban hét hónapot számítva egy évre, 28 óra esnék
olvasmány tárgyalásra, mely idő alatt körülbelül 8 olvasmányt lehetne
tárgyalni; az irásbeli dolgozatokra évenkdnt 14 óra esnék, ezen idő
alatt 7 dolgozatot kellene készíttetni és pedig, mint az előző osztályok-
ban, az iskolában ; a paedagógiai társalgásra szintén 1 4 óra jutna.

*
Az általam kijelölt tananyag és tanítási mód megmaradhat akkor

is, ha a német nyelv tanítása nem volna általánosan kötelezett tárgy.
Ez esetben, ha többnyire németül tudók vennének a tanításban részt,
csupán bővíceni kellene az anyagot.

Ha pedig. mindenkire kötelező tantárgy marad, akkor ezen tanítási
mód mellett a csoportokra való osztás egyáltalában nem szükséges, de
igenis szükséges a tanczélnak határozott megállapítása minden intézerre
nézve. A helyi körülmények tekintetbe vétele végett még úgy is fordúl-
hat a tanártestület a miniszteriumhoz. Ily esetek lehetnek: hogyha
p. o. egy oláh vagy szerb vagy tót ajkú növendék a magyar nyelvvel
küzd, s így idejét ennek megtanulására kell fordítani, ez esetben
kivételesen megengedhetné a fölöttes hatóság a tanártestület javaslatára,
hogy e növendéktől a német nyelvből ne kívánjunk annyit, mint más-
tól. Ez azután hirdettessék ki.

Az előadottakból kitűnik az is, hogy saiátlagos czéljainknak meg-
felelő kézikönyvek nélkül nem érhetunk czélt.

Továbbá a nérnet nyelv tanulása nagyban fogja támogatni a ma-
gyar nyelv tanulását, nagyobbítani a növendékek irodalmi látókörét és
a paedagógiai ismeretek mélyítését .elősegíteni. Az erkölcsi képzéshez

\

is hozzájárul. A paedagógia tanárával egyetértve kijelölheti anémet
nyelv tanára a IV. éveseknek azon fontos nérnet paedagógiai műveket
is, melyek olvasása, tanulmányozása a tanítóra nézve nagyon képző és
hasznos. Kraus» Sándor .
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A t a n í t ó k é p z é s r ő l s z ó ló t ö r v é n y m ó d o s í t á s a .
- Tanári testitletek javaslatai. -

A b u d a p e s t i F r ö b e l - f é l e k i s d e d ó v ó k é p z ö v é le m é n y e .vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Stepankó Albert kartárslink ide vonatkozó következő javaslatát a
tanári kar elfogadta:

A tanári testület Nagy László javaslattervezetét indokolásával
együtt elfogadja tárgyalása alapjául ; rajta a következő módosítást
ajánlja.

, Az óvónőképzés és tanítónóképzés egyesítését a II. Országos és Egye-
temes Tanügyi Kongresszus határozatai és Peres Sándor választrnányunk
márcziusi üléséri tartott felolvasása alapján szükségesnek tartja s az egye-
sítés a. .törvény szövegezésében és a tananyagban nyerjen kifejezést, mi
feleslegessé teszi a külön fejezeteket. Átmeneti intézkedések volnának,
hogy az óvónőképzök fokozatosan átalakítandók tanítónőképzőkké s addig
is az óvónői oklevél a tanítónőképző 3-ik osztályába lépésre jogosít.

A törvényben külön fejezetekben legyen szó a tanítóképzés fel-
adatáról és czéljáről, a tanítóképző-intézetekről és kellékeikről,ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAé s még a
végrehajtási intézkedésekről.

A tanítók képesítése czímű fejezet 4-ik pontjának szövegezésébe
vétessék fel az óvóz'hiva ta l is. 5-lk' pontjában a legkevesebb 2 év elha-
gyandó s a maximum 5 évben állapíttassék meg. 7-ik pontjaba a képe-
sitő vizsgálat tárgyai köz é felveendő még a magyar nyelv és iroda lom, a
magyar tö'r ténelem és a lkotmány tan.

Tanítóképző intézetek állítására engedélyt csaeis jelekezetnék adjon
az állam s ennek megfelelőleg törültessenek mindenütt a szövegezés-
ből a községek, társulatok és egyének.

A tanárok képzésénél és képesítésénél legyen szó arról, hogy a
gyakorló-iskola tanítójának es a mintaóvónak a filozofiából és a peda-
gógiából tanítóképző intézeti tanári képesítése legyen.

Szervezet, okta tás és nevelés 3, pontjainak 9. bekezdése legyen ez:
tanítási gyakorlat és óvodai fogla lkozás. Német nyelv nem kell, helyette
valamely más hazai nyelv, v.) legyen ez: kézimunka és a lakz munka .

Az 5. pontból csak ez maradjon meg: A tanító- és tanítónóképző-
intézetek oktatási nyelve minden tantárgyban a magyar . Kivételt képez-
nek a hittan egyes részei. ;

A 6-ik pont átalakítandó így: A tanító- és tanítónőképző-intéze-
tekben a tanulők nem fizetnek tandíjat.

A 7-ik pont első mondata legyen ez: A vallas- és kezoktatásügyi
miniszter minden tanító- és tanítönöképző-intézet számára körelező tan-
tervet ad ki. A többiből csak ez maradjon meg: A képzők tantestületei
eszközölhetnek a miniszter beleegyezésével a hivatalos tanterven a helyi
körülmények által indokolt módosításokat.

A 9-ik pont így módosítandó: Minden tanítónőképző és néhány ta-
nítóképz ő reszletes tananyaga a hivatalos tanterv keretén belül úgy dol-
gozandó ki, hogy ez intézetek kisdedóvónők, illetőleg óvók képzésére is
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.alkalmasak legyenek. Ilyen képzök mintaóvodákkal és mintaóvónőkkel,
illetőleg óvókkal látandók el.

A ro-ik pont módosítása : a gyakorló-iskola legyenvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAoszta tlan és
egy tanítóval birjen. .

12-ik pontban legyen benne, hogya miniszter a testület azon ren-
des tagját bízza meg az internatus vezetésével, a kit a testület ajánl.

Ezen fejezetbe felveendő még:
Egy osztályban 30-nál több tanuló ne legyen. Ha több vétetik fel,

párhuzamos osztály állítandó. A szünidőkről, a tanjegyekről szorgalom
és előmenetelre nézve, valamint a növendékek fegyelmi vétségei és b ü n -

tetéseiről. Továbba, hogy osztályvizsga ne legyen, de a tanári testület
a kéteseket megvizsgál hat ja. A miniszter rendeleteit a felügyelő útján
egyenesen a tanári testülethez intézze.

Felvétel czímű fejezet I. pontjában az életkor legyen IS év s fiúknál
legfeljebb 18 év, nőknél 30 év. Feltétel legyen még az S alsó osztály
elvégzése. A 4-ik pont is ennek megfelelőleg alakítandó áto A némi
zenei hallás helyett jó zenei hallás kívántassék. A z-ik pontba felveendő
még a test és érzékek épsége is. A 3-ik pont szövegzése legyen ez:
A felvételi vizsgálaton jelen van a tanári kar. A felvételt a tanári tes-
tület eszközli s a felügyelőnek bejelenti.

Tanári testület és igazgatás fejezet z-ik pontjába felveendő s eset-
leg 9 r. tanár c (t. i. az óvó). A 4-ik pontba be kell venni »nyilvános
pályázat útján e ,

Az S-ik pontban a külön díjazás nagysága legyen évenkint 1 óráért
100 frt. .

ő-ik pontban s az intézet pedagogiai ügyeiért- helyett, legyen szel-
lemi ügyeiért. Ugyanezen pont f) bekezdése legyen ez: a jutalmak,
segélyek. ösztöndíjak, kedvezmények kiosztása, megvonása. A· tanári
testület határozatait a felügyelőnek bejelenti.

A 8·ik pontba vétessék tel, hogya működő képzőintézeti tanárok
közül, továbbá, hogy igazgató csak férfi lehet.

9-ik pont c) bekezdése elhagyandó.
Ezen fejezetbe felveendő még:
A módszert, tankönyveket, a tantárgyak szétosztását a tanári tes-

tület maga állapítja meg. A tanár, az osztályfőnök, az igazgató, a tes-
tület hatásköre a fegyelmet illetőleg: az óraadók ne birjanak szavazati
joggaL Három tanár kivánságára rendkivüli ülés tartandó. Ha az igaz-
gató felfogása ellenkezik a testületével, végrehajtás előtt kikéri a felet-
tes hatóság döntését. A jegyzőkönyvet a tanári testület hitelesíti s a
felügyelönek nem szükséges láttamozni.

A fegyelmi eljárásban a testület véleménye különbözik Nagy L.-
tól, a mennyiben .fegyelmi ügyekben 3 forumot kiván megkülönböz-
tetni és pedig első a tanári testület, z-ik a felügyelő, 3-ik a közigaz-
gatási biróság. Mindenik hatásköre meghatározandó. A fegyelmi eljárást
a telügyelő előterjesztésére a valláso és közoktatásügyi miniszter indítja
ineg. Az S-ik pontba a fegyelmi vétségek közé veendő még az állam-
elleries üzelmek, nemzetiségi és felekezeti izgatások. Az 1, 2, 3 és 7-ik
pont eJhagyandó. ' .
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A felügyelet czímű fejezetben a 4-ik pont elhagyandó.
A Magy. Központi Fröbe1 Nőegyesület áll. ·segély. óvónőképző-

intézet tanári karának 1897. évi május 6.-án tartott üléséből.vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Peres Sándor , Kt'1'chnernéPetrasevz'ch Márta ,
igazgató. jegyzéí.RQPONMLKJIHGFEDCBA

A z e p e r j e s i á l l . k i s d e d ó v ó k é p z ö t e s t ü le t é n e k v é le m é n y e .

Ai eperjesi állami kisdedővónőképző-intézet tanári testülete május
28-án tartott tanácskozmányában tárgyalta lapunk f. é. I. számában
közlőtt javaslatot, melynek tárgya a tanítóképzésról szóló törvény mó do-
sítása. Mielőtt egy· két éssrevételünket kifejtenők, hálás köszónetet mon-
dunk Nagy László úrnak, a iap s egy.általában összes ügyeink és érde-
keink jeles vezetőjének, az elénk terjesztett kiváló javaslattervezetért.

Munkába vettük az egész javaslattervezetet részletesen ; elfogadjuk
egész terjedelmében, csak a »szervezer, oktatás és nevelés- fejezetének
9. és 10. pontjaira vonatkozólag volnának igénytelen észrevételeink.

Mi az óvónő- és tanítónőképzést nemcsak formailag és részletben,
de tartalmilag s az egész vonalon óhajt juk egyesíteni. Vagy helyes az.
óvónő- és tanítónőképzés egyesítése, vagy nem. Ha helyes, nem látjuk
be, miért kellene az egyesítést csakZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAs nehány e intézetnél keresztűlvinni.

A két képzés egyesítésében nyer a kisdednevelés és nyer a nép- .
oktatás. Nem ismételjük újra, a mit erre nézve eddigelé a Kisdedneve-
lés, a Kisdednevelés és Népoktatás, a Magyar Tanítóképző és a Magyar
Paedagogia czímű folyóiratok és szaklapok közöltek. Csak egy k e rü l-

ményt említünk fel. Mi azért' óhajt juk az óvónő- és tanítónőképzésnek
egyesítését, mert általa úgy a kisdednevelés, valamint a népoktatás
megszabadul ama - bizony elég számos - hibától, a melyek a ter-
mészetes alapon nyugvó nemzeti nevelést igaz útjáról sokszor letérttet-
ték. A ki azt hiszi, hogy két év alatt elsajátíthatja egy serdülő leány
mindazt, a mire egy óvónőnek o~vetetlenül szüksége van; vagy azt
állítja, hogyanépiskola jelen {zervezetében megfelel a hozzákötött
várakozásnak: az nem mérlegeli elég körültekintéssel a nemzeti nevelés-
lényeges feltételeit.

Az egyesítés mellett a természetes fejlődés törvényei szólanak.: A
mely néptanító nem ismeri a hat éven aluli gyermek életét, az a hat
éven felülit nem nevelheti okszerűen.

A hat éven felüli gyermek életének fundamentuma a hat éven.
aluli kora.

Az egyesítés es etén a képző- intézetek nagyobb .súlyt helyeznek
majd a gyermekek kisdedkorának megismerésére; a népiskola nem fog
annyit okta tni, hanem a szó igaz értelmében a tudásra nevelni. De más-
részt a kísdednevelők alaposabb míveltség mellett sokkal tudatosabban
fogják a kisdedek sorsát intézni, mint azt pl. - tisztelet a kevés ki-
vételnek - ma teszik

Mi nem azért óhajt juk az egyesítést, hogy ezzel véget vessünk. az.
úgynevezett óvónői túltermelésnek.

Ezen a bajon másképen is lehetne segíteni. Mi, a kik az egyesi-
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tést sürgetjük, a tapasztalatra alapíthat juk állításainkat- Voltunk éveken
át népiskolai tanítók, képezdei gyakorlóiskolai tanítók, éveken át fog-
lalkoztunk óvó- és kisdedóvőnőképző-intézetekben. Az élet vezérelt ben-
nünket az egyesítés kérdésének felvetésére. .

Tehát nem s nehány e, hanem valamennyi tanítónőképzőben kell
az óvónő- és tanítónőképzést egyesíteni.vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A siker az intézetek pedagógia i tanára itói függ. '
Nem tartjuk helyesnek, hogya képző-intézetek mellé a javaslat

hat osztályú osztott népiskolát tervez. A tanítók nagy 0/o-a osztatlan
ískoláhan tanít. Ha a gyakorló-iskola nem mintája a való gyakorlati
életnek, nem felelhet meg teljesen czéljának. Ezzel talán a kezdő növen-
dék munkáját akarjuk megkönnyíteni ? Vagy pedig a munkával túlter-
helt gyakorlóiskolai tanító helyzetén segítünk? Ha ez a czél, hozzá
természetesebb s helyesebb eszközt találhatunk. Szabályozzuk, tegyük
egységessé, összhangzóvá a gyakorlati kiképzés módját; készítsük el
ennek tervezetét s akkor nem lesz hat osztályú osztott népiskolára szük-
ségünk.

Ezek a mi tiszteletteljes észrevételeink. A többire nézve örömmel
járulunk Nagy László' tervezetéhez .

. . Eperjesen, I897 május 28-án.

Dúzs Mária Láng Mihá ly.

A »Szervezet Oktatás és Nevelése 4. pontjára nézve a tanári tes-
tület nem helyesli a négy évfolyam elvégzése utáni egy éven át gaz-
dasági és tanítási gyakorlatok végzését, vagyis egy gyakorlati év be-
hozatalát, mert a rendesen szegénysorsú növendékek mennél előbb
kenyérkeresetet szükségelnek és a növendékek gyakorlati kiképzését a
gyakorlati tanítások lelkiismeretes és pontos keresztülvitelével nemcsak
a szaktantárgyakban, hanem még a zenében és tornában is. gondolja
eléggé elérhetőnek.

A 7. pont 2. részére vonatkozólag szintén hozzájárul a javaslat-
hoz azonképen, hogy az áll, képzök tantestületei által és a miniszter
által engedélyezett módosítások a min. biztoshoz is részletesen fel ter-
jesztessenek.

A 9. pontra vonatkozólag a tanári testület a mult tapasztalatain
okulva, a melyeknek nem egyszer adott kifejezést az igazgató felter-
jesztéseiben úgy, hogy a miniszter úr végre I 895. évi 10.379. sz. (en-
deletévei a pozsonyi áll. tanítónőképzővel kapcsolatos óvóképzőt be is
szüntette, semmiképen nem járul hozzá néhány tanítónőképző tanter-
vének akképeni kidolgozásahoz. hogy azok kisdedovónők képzésére is
alkalmasak legyenek. '

A 10. pontra vonatkozólag a tanári testület attól félve, hogy
sokat kérnénk, elnapolandónak véli a 6 osztályú 6 tanítóval biró gya-
korló-iskolák felállítását a képzök mellett, - különben feltétlenül mel- .
lette van, mert valóságos ideális állapot volna a növendékek gyakor-
lati kiképzésére nézve,
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AZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAs Felvétel e 2. és 4. pontjaira nézve a tanári testület örvendetes
tudomásul veszi a felvételi vizsgálatot a zenei halló képességból. mivel
elég gyakori azon eset, hogy ezen képesség teljes hiánya a növendékek
haladására, sőt képesítésére nézve legyőzhetetlen akadályt képez; -
továbbá a felsőbb leányiskola VI osztályából a képzők Ill. osztályába
való felvételt megelőző tantárgykülönbözetből való vizsgálatot és e két
pontot semmi esetre sem szeretné a tanári testület mellőzni.

A javaslatnak s Tanári testület és igazgatás«, »A tanárok fizetése c

és »Feg yelmi eljárásrac .vonatkozó pontjaihoz a tanári testület a leg-
nagyobb örömmel hozzájárúl, csak a -Fegyelmi eljárás« 2 utolsó pontja
közé Belányi Tivadar tanár indítványára hajlandó a hivatalvesztés
súlyos büntetési fokozatát megelőzőleg a »nyug d f ja z á s e enyhébb bün-
tetési .fokozatát javasolni.

Pozsony, 1897. ápril 5-én.vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Wollman1Z Elma
elnök.

Marian 7ózsefné
ért. jegyző.RQPONMLKJIHGFEDCBA

A s e p s i - s z e n t g y ö r g y i ó v ó k é p z ő v é le m é n y e .

,A Magyar Tanítóképző f. év I L számában közölt s a tanító-
képzési törvény megalkotása tárgyában készült javaslatot tanári testüle-
tünk f. év márczius zo-én tartott ülésében behatóan tárgyalván, azt
minden tekintetben jónak, czélszerűnek és üdvösnek találta, kivévén
a javaslatnak e Szervezet és oktatás és nevelés czímű fejezet 9. pontját,
melyet tanári testületünk következő módosításban látna czélszerűnek :
"Az óvónőképző-intézetek olyan tanítónőképző-intézetekké fejleszten-
dők, melyek növendékeiket egyaránt képezik ki óvónőkké és tanító-
nőkké.s

Bodor Mihá ly
igazgató.

A s z é k e ly - k e r e s z t ú r i l . t - é p z ő t e s t ü le t é n e k j a v a s la t a i

A Székely-Keresztú ri állami tanítóképző-intézet tanárkara a tanító-
képzésról szóló törvény javaslatot, melyet Nagy László a választmány
megbízásából készített. f. évi márczius 29-iki és április hó 3-iki ülésén
részletesen tárgyalta, általánosságban alapos munkálatnak tartja s azon
csak -egyes elvi és stiláris módosításokat ajánl.

Könnyebb áttekintés végett az ajánlott módosítasokat az egyes
fejezetek szerint soroljuk elő.

1. Ta1Zítóképzö-z'1Ztézetek á llítása és elhelyezise. A nemzetiségi vidé-
keket a képzők elhelyezésénél kizárni nem lehet, ha azok elég garan-
cziát nyujtanak a helyes és hazafias tanító képzés tekintetében. Az is
meggondolandó, vajjon a kis városok nem alkalmasabbak-e megelégedett,

. nagyobbrészt kisebb helyekre jutő tanítók képzésére a nagyvárosi köz-
pontoknál. Kívánatos azonban, hogy tanítóképző csak oly helyen állít-
tassék fel, a hol polgári vagy középiskola van, a honnan a képző
növendékeit vehetné, s mely intézetek egyúttal a képzőnél alkalmazott
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szernélyzet gyerrnekeinek neveltetését megkönnyítenék. Ép ezeknél
fogva a 6. § elhagyását javasoljuk s az 5. §-ban kifejezett »arányos
meg osztás e elvét fogadjuk el. A többi § változatlan.vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

ll. Seerueset, A rnagyar nyelvnél az irodalorn szó elhagyása a nem
állarni intézetekben könnyen oly felfogást terernthet. hogy al. irodalmi
rész nem tartozik a nyelv tanításához. A 3. § d) pontja te hát így
rnódosítandó: rnagyar nyelv és irodalom. Ugyancsak a 3. § h) pontja
egyszerűen kihagyandó, rnert kivált a tiszta rnagyar videken .levő kép-
zőkben a nérnet nyelv tanításában elérhető legjobb eredmény is koránt-

sern arányos a reá fordított fáradsággal s a nérriet nyelv tanítására.
fordított időt és fáradságot hasznosabban lehet nemzeti irányban érté-
kesíteni, továbbá rnert a német nyelv s kötelez'ő e tanítása kivált nemzeti-
ségi vidékeken, a hol az illető nernzetiségi nyelvet is kell tanítani,
túlterhelést okoz, s a tanítóképzést csak nehezíti. Tanítóképzőben nálunk
a ném et nyelv csak fakultatíve tanítandó. - Az utolsóelötti bekezdésben
»taníthatóZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA« helyett s tanítandó e szót javasoljuk, miáltal az illető nem-
zetiség igényeit is kielégítjük.

A 4. § gyakorlatilag kivihetetlen, tehát elhagyandó.
Az 5. § így módosítandó: .A tanító- és tanítónőképző-intézetek

oktatási nyelve kizárólag a rnagyar, csak a hittan, továbbá az anyanyelv
és irodalma tanítható más hazai nyelven.«

A 6. § rnásodik rnondatában törlendők e szavak: ca rniniszter jóvá-
hagyásával nérni.s A tandíjat határozzák rneg maguk a fentartó testü-.
letek tetszésök szerint. .

A 7. §-bancsak az első rnondat rnaradjon meg, a többi egészell
· törlendő. Ragaszkodjunk az egységes tantervhez s ne rendeljük alá a
főczélt a mellékczélnak .

. A 8. ~-ban tankönyvek szó után közbeszúrandó : »segédkönyvek
és térképek.s -

A ta n í tó n ó - és óvónőképzők egyesítését tanárkarunk nem helyesli,
hanem csatlakozik azon telfogáshoz, a rnely s csupán annyit enged meg,
hogya kisdedóvóképzőből a tanítónóképzőbe való átlépését megkönnyít-
tessék.« A javaslat 9. §-a tehát kihagyandó.

Hazánk népiskolainak túlnyomó része ezidőszerint osztatlan nép-
iskola s valószínű ilyen iskola lesz túlsúlyban azon időszakban is, a
melyre a jelen javaslat készül. Teljesen gyakorlott tanítókat a tanító-
képző sohasem fog kibocsátani, rnég akkor sem, ha a képzői gyakorló·
iskola 6 tanterernrnel és 6 tanítóval rendelkezhetnék. Az egy tanítóval
4-6 évfolyarnú osztatlan gyakorló-iskola rnellett is elég nagyszámú
jeles tanító került ki a képzőkből : eddig s ki fog kerülni bizonyára
ezentúl is. Lásson azonban a tanítójelölt valóban rnintatanítást a gy a-
korló-iskolában, legyen a képzői tanítás és nevelés a népiskolainak
mintaképe s legyünk azon, hogy a fiatal tanító kellő idealizmussal.
hivatása iránti lelkesedéssel, munkaszeretettel és éber lelkiismerettel lép-
jen pályájára: akkor az osztatlan gyakorló-iskolában szerzett gyakorlati
tapasztalatai alapján is jó tanítóvá képezheti rnagát a kezdő tanító.
Kívánatos azonban, hogya negyedéves tanítójelöltek. rnikor rnár tud-
ják, rnire ügyeljenek, a tanár vezetése alatt hospitáljanak néhányszor
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mintaszerűen berendezett és mintaszerűen vezetett falusi és városi isko-
lákban is. A ro. § tehát ily formán szövegezendő: s ro Minden tanító-
és tanítónőképző a növendékek gyakorlati kiképzése végett 4-6 év-
folyammal biró osztatlan elemi gyakorlóiskolával látandó el. A második
bekezdés változatlanul marad,

AIr. § változatlan elfogadása esetén attól lehet tartani. hogy a
tanítóképző el fog vonatrii a tulajdonképeni czéljától. A mezei minta-
gazdaságtól bátran eltekinthetünk, elég a kertészkedés gyakorlati okta-
tása és oly kézimunka-foglalkozás, a mely külön műhely felállítása nél-
kül is végezhető. A gazdasági ismétlő-iskolák tanítóinak képzése nem
képezheti az elemi tanítóképző feladatát. Tartsuk szem előtt ama köz-
mondást: «A ki sokat markol, keveset szorít.» Azt sem szabad figyel-o
men kívül hagyni, hogy a képzők növendékei' a gyengébb tehetségek
közül valók s e tekintetben a közel jövőben sem várhatunk kielégítő
javulást. Módosítva a II. § így hangzik: cA tanító- és tanítónőképző-
intézetek a gyülmölcsös, a dísz- és a konyhakerti, továbbá a méhészeti
és selyemhernyótenyésztési gyakorlatok teljesítése végett kertigazda -
sággal, méh ess el és selyemtenyésztő helyiséggel szerelendők fel.

A I2. § harmadik bekezdése helyett álljon ez: «A bennlakás és
köztartás vezetéséről a vall. és közoktatásügyí miniszter rendeleti úton
intézkedik.s .

A I3. § fölösleges, mert az I. fejezet 7. § -a erről máris intézkedik.
A 14. § «rendes fizetést. helyébe «tiszteletdíjatZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA« teendő, mert a

képző kben, a hittani órák csekély száma mellett nyugdíjra is jogosító
rendes fizetésról nem lehet szó.

II],vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAFelvétel. Az I. §-ban ezen szó: «némi. törlendő, mert ha a
képző kántorságra is képesít, s ha az ének a népiskolában kötelezett
tantárgy, jó zenei hallással biró növendékekre van szükség.

A 3. §-ból .és egy miniszteri biztos s szavak kihagyandók, »a
tanítóképző-intézeti felügyelő helyébe. pedig »főigazgató. teendő.

A 4. §-ban »oszfályaiból e helyett álljon: «osztályai elvégzése
után.»

IV. A tanítók képesítése. Az 5. § második sorában álló «legkeve-
sebb» kifejezés degalább» kifejezéssel helyettesítendő.

V. Tanítóképzö tanárok képzése és képesítése. A 2. § a .) pontja
nem áll teljes összhangban a IV. fejezet 3. §-ával, mert előbbi az
érettségi vizsgálaton kívül még két évi gyakorlatot nyilvános elemi
iskolában is kíván s így utóbbi az egyetem bölcsészeti fakultására való
beiratkozásra eiőnyösebb.

A 3. § második bekezdése mint fölösleges kimaradhat.

VI. Igazga tás: A 3. § kiegészítendő a következő mondattal: -Mín-
den tanár és igazgató 3 évi ideiglenes alkalmaztatása után véglegesí-
tendő, ha kötelességeinek minden tekintetben megfelel s a tanítók
képzésére alkalmas.»

Az 5. § kiegészítendő ezen mondattal: cA különdíj heti I óráért
évi 50 frtban állapíttatik meg; ugyanakkora a nelyettesítési díj is».

A 6. §.ból csak az első és utolsó bekezdés hagyandó meg; az

Magyar 'I'anítökéj-zö. 3I
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utóbbiban foglaltZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAe orsz. felügye lő s helyett cfőigazgató~ álljon. A tanári
testület kütelességei szabályrendeletileg álJapítandók meg.

A 7. § kihagyandó, miután az ott foglalt igazgatói jogok és kö-
telességek szabályrendeletbe valók.
. A 9. § b) pontjában «fontos» helyett álljon: «tekintetbe vehető.»

VII. Tanárok fizetése. A 2. § első mondata így módosítandó:
cAz igazgat6k a VIlI. fizetési osztály z-ik fokozatába nevezhetők ki s
fokozatosan a VII. fizetési osztályba léptetendők elő, _ A második mondat
változatlan.

AzS. § utolsó bekezdése a következő vel pőtolandő : e Rendes
tanár (tanítónő) fizetése 1200 írtnál kevesebb nem lehet>. Egyenlő kö-
t elességeknek egyenlő jogok feleljenek meg. .

VIlI. Fegyelmi eljá rás. Az I . §-ban országos szó előtti caz. ki-
hagyandó.

A 3. § 3-ik bekezdésében «országos felügyelő. szavak helyébe
ckerületi főigazg a tő » teendő. Országos felügyelőt a javaslat nem ismer.

Az 5. § kibővítendő ezzel: cc.) ha vallás- vagy államellenes tettet
követ el.»

A 8. §-ban miniszter kifejezés után beszurand6 ez: «hagyja jóvá S ••

9-ik §~nak ajánljuk ezen új szakaszt: »9. A fegyelmi eljárást
szabályozó rendeletet a képző-intézeti tanárok országos egyesületének .
javaslatára a vall. és közokt. miniszter adja ki. ~

IX Felügyelet. A 2 §·ban előforduló «osztandó» szó » osztatik s

szóval cserélendő ki.
A 4. §. mint felesleges kihagyandó. Mentől több felügyelője van

egy intézetnek, annál inkább veszélyeztetik az egységes czélirányos
vezetés. Vannak más módok, melyek a tanítók és a képző közötti
ka pesot erősbítik és helyes -összhangba hozni képesek.

Az 5. §-ban s nevezi ki,. szavak után teendő: ca középiskolai
főigazgatókkal egyenlő rangban és fizetéssel"

A 6. §. kibővítendő ezekkel: ca fizetési osztálynak megfelelő
napidíj és fuvarilletmény mellett.s

Székely-Keresztúr, 1897 aprilis hóban

Borbély Sámuel Ujvári Mz'há ly
igazgat6, elnök. mint előado.

Kijelentjük, hogy egészben véve Nagy László kartársunk nagy
körűltekintéssel készített javaslatához hozzájárulunk. Annak némely
pontjait illetőleg csak annyiban tér el álláspontunk, a mennyiben eltért
már akkor, a midőn javaslatunkat 1895-ben beterjesztettük. (L. Tanító-
képző 1895. V. 7.) Az azóta történtek és mondottak, e részletekben,
véleményünket nem voltak képesek megingatni.

, li mi a jelzett pontokat illeti; 'ezek a következők:
Sserueeet. Okta tás és nevelés. 3. m. Ének és zene. Ez oda módosí-

t andó, hogya zene és ének az első osztályban egész terjedelmében



kötelező, a következő osztályokban azonban csak az ének és hegedű;
a zenének egyéb ágai csak azokra nézve, a kik arra inkább birnak
tehetséggel és kántorságra készülnek. Mi ugyan abban a véleményben
vagyunk, hogy tanítóképzésünktől csak akkor várhatnánk teljes sikert,
ha azt minden mellékes tehertől megszabadíthatnók, ha. pl. a kántor-
képzés az e czélra külön berendezett intézetekben volna eszközőlhető.
Erről azonban, hazai állapotaink tekintetbe vételével. még sok ideig
ie kell mondanunk, Azt azonban még sem tartjuk az ügy érdekében
lévőnek, hogy ig'en gyakran legkiválóbb növendékeink sorsa fölött, a
zenei tantárgyak miatt, négy éven át, Damokles kardja függjön. Az
első évben a zenei tantárgyak egész terjedetmére: a kötelezettséget
azért véljük kiterjesztendőnek, mert azt tapasztaltuk, hogy az arravaló-
-ság kipuhatolására huzamosabb idő szükséges. Az ének és hegedűn ek
a teljes tanfolyamon való kötelezővé tételét a népiskolai énektanítás
szükségessége eléggé indokolja.vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

r) Kézz·munka . Ez teljesen törlendő. Legyünk már egyszer tisz-
tában azzal, hogyanépiskola minden társadalmi betegségre orvosságot
nem szolgáltathat. Nekünk, nevelőknek. a közvélernény ilynemű ferde
kinövéseit nemhogy ápolnunk, de az ellen teljes erőnkből munkálkod-
nunk kell. Ha az ipar pang, annak mélyebben rejlő közgazdasági okai
vannak, melyeket holmi népiskolai kézirnunkai pepecseléssei orvosoini
nem lehet. Igen, bizonyos kézügyességi oktatás felvehető a népiskolába,
de ezért a tanítóképző egy új tantárgygyal nem terhelhető. De ez a
kézimunka nem is lehet bármely más tantárgygyal egyenértékű,

4. p. E pont szintén törlendő. Azok, a kiknek javaslatára e pont
a szervezetbe bele kerűlt, nem gondolták meg, hogy ezen berendezés
mellett még egy externatussal :biró intézetben is a fegyelem fentar-
tása, mely nélkül nevelés nem is képzelhető, [elette meg volna nehe-
zítve, egy interoatusban pedig teljesen lehetetlenné téve. De a végzett
növendékeknek az intézetben még egy évig való bentartása ellen
nemcsak ez szól. Sokkal nyomósabb érv ez ellen az, hogy így a növen-
dék és leendő tanító, mindig ugyanazon példát látva, utánzóvá válnék:
az önállóság, egyéniség, mely minden sikeres tanítás alapföltétele s

- mely a példák minél változatosabb szernlélete s független gyakorlata
által szerezhető meg, sohasem fejlődnék bennök ki. .

10. p. Az e pontban követelt hat tanító nagy ugrás volna a
jelenlegi egy tanítos rendszer után; azon kívül nem is hiszem, hogy
hat tanító számára elég növendék jelentkezzék a gyakorló-iskolába.
Már pedig, bármily bőkezű kívánnék is én lenni tanügyi ' kiadásokra:
üres iskola mellett hat tanítót tartani mégis tékozlásnak tartanám. De
eltekintve ettől, tárgyi szempontból is ,felesleges ez, mert nekünk a
gyakorló iskolában olyan viszonyokat kell létesítenünk, a milyennel a
leendő tanító az életben majd leggyakrabban találkozik. A jelenlegi
egy tanítós rendszert mi is kevésnek találjuk ; de megelégedhetünk, ha
a gyakorló· iskolában két, kivételesen a szükséghez képest három tanító
alkalmaztatik. Ezen berendezés mellett egyes csoportok alkalmilag
osztatlan iskolává egyesíthetők.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

I I . p. Szintén törlendő. Ez önként következik azon felfogásunkből,

31 *

443



444

hogy mi a tanítóképzés nagy munkáját minden felesleges tehertől
szabadnak kívánjuk látni. Sokkal fontosabbnak véljük, hogy ezek helyett
minden tanítóképző nemesen szórakoztató helyiségekkel - sakk, biiliárd,
vítábla, olvasó szoba, tekepálya, labdáz6 hely, stb. - láttassék el. A
játék közben lehet csak igazán a növendék jellemét megismerni sennek
megfelelőleg rá hatni. Anglia e tekintetben jó példával jár elöl. Ideje
volna már, hogy egyszer egy practicus, nem egy merőben thecreticus
nemzet (ném et) példája után induljunk.vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Felvétel. A 2. p. és a 3. pont első tétele törlendő. Ha mi inté-
zeteink bizonyítványai hitelességének elismerését más intézetektől
megvárjuk : más intézetek is megkövetelhetik tőlünk, hogy azZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAő

bizonyítványaiknak hasonló hitelt adjunk. E pontok fölvétele az egyéni
rokon- vagyellenszenvnek, vagy mi még rosszabb, ide nem tartozó
külbefolyásnak nyitna kaput. A zenei képesség, vagy inkább arravaló-
ság megvizsgálására a módot alkalmasnak úgy sem találjuk ; mert igen
könnyen megesik, hogy a momentán alkalmatlanak tetsző némi irányzás
után e tekintetben jobban beválik, mint igen sok, kiknél az első be-
nyomás legkedvezőbb volt. ,

4. p. E pont utolsó tétele szintén törlendő. Es pedig első sorban
azért, mivel a tanítóképző első és második osztályának tananyaga nem felel
meg a középiskola 5-ik és ő-ik osztálya tananyagának; mert az első,'
igen helyesen, mindent az elemeken kezd, tehát nem haladhat addig, a
meddig a másik, mely csak a régi munkát folytatja. De törlendő másod-
sorban azért, mivel - a tanítóhiány miatt is - a tanít6képzésnek nincs
érdekében, hogy az egyszer ezen pály.ára lépettek más útra tereltes-
senek.

Tanári testület és ig-azga tás. 2. p. Ez talán mégis sol}. Nem volna-e
elégséges hat rendes tanárral is megelégednünk? Egyébként inkább ki-
vánhatunk többet, az illető hatoságók úgyis lefogják azt - félő, nagyon
is - szállítani.
",. 9. p. c) E czím törlendő feltétlenül. Ha az ott marad, úgy ez az
egyes tanárokat nem várt meglepetéseknek, sőt üldöztetéseknek teheti
ki s a nevelés és oktatás folytonosságát veszélyezteti.

A tanárok fizetése. 4. p. utolsó tétele törlendő. Minden a helyi
esetlegességekből folyó előny a testület többi tagjával szemben mél-
tatlanság a többi iránt. Nem elég, hogy működésük által kisebb helyekre
szorított egyének életük egyik nagy részét a társadalomból kirekesztve
töltik el, még akkor is büntettessenek, mikor nyugalomba kívánnak
vonulni? Miután a. nyugdíj élvezete nincs ahhoz kötve, hogy a nyuga-
lomba vonult tanár előbbi működése helyén tartózkodjék, e tétel semmi
által nem indokolható.
. Fegyelmi eljá rás. ,Erre külön észrevételünk nincs .

. Felügyelet. Szintén helyesnek találjuk.
A tanito-, tanítóllő és kisdedóvoképző.intézetek á llítása és elhelyezése~

(L. M. T. 1896 IX. 7. 394. 1.) .
Az idézétt javaslatokhoz a magunk részéről is annak teljes egé-

szében hozzájárulunk. De felfogásunk szerint ezen javaslat azzal volna.
bővítendő, hogy az intézet épületének emelésére azon városok, megyék

. I
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(külön vagy együtt) kötelezendők, melyeknek területén az', intézet el
van helyezve és a melyeknek érdekeit az úgy is szolgálja. Igy van ez
Francziaországban; így van ez alapjában nálunk is; azzal a különb-
séggel, hogy nálunk a kormány a helyi hatóságokkal alkudozik, néha
azokat kéri, hogy az épület állításának költségeihez hozzájáruljanak.
Nem méltóbb s a kormány tekintélyének inkább megfelelő volna-e az,
hogy az épület állítás ára a helyi hatóságok köteleztessenek s ha saját
erejük erre nem volna elégséges. ők kérvényezzék a kormánytól a
-seg élyt. Ezen intézkedésnek a haszna már abban is nyilvánulna, hogy
a megye, a város az intézetet inkább magáénak tekintené, több érde-
ket tanúsítana iránta; míg most azt gondolja, hogy az neki se inge,
se galléra és így ez intézetek úgy lebegnek a fölső és helyi társadalom
között, mint Mohamed koporsója a levegőben. .vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

, A ,.tanárok képzése és képes'ítése, (L. M. T. r896. IX, 393. 1.)
1. Képzés. 2.§-a. Nem írhatjuk alá. hogy az egyetemre bocsáttatás
föltételéül a jeles általános bizonyítvány vétetik. Igen gyakran megtör-
ténik, hogy valaki kirünő mathematikus, törtériész stb, de rossz zenész,
vagy megfordítva, a kiknek e miatt általános osztályzatuk felette alá-
-szálí. Sokkal helyesebb volna e helyett azt tenni, hogy ha valaki
-valamely szakból kitünő, az azon szakból egyetemre bocsátandó.

8. §. E pont második tétele törlendő. Ha valakiben meg van a
képesség és arnbitio, annak a szükséges előfeltételek megszerzése fárad-
-ság ba nem fog kerülni. E pont fentartása sok visszaélésre adna alkalmat.

A tanari testület ha tá roza ta i.

Tanári kar az igazgató által kidolgozott és egész terjedelmében
{elolvasott javaslat irányát, szellerrrét helyesli és teljesen magáévá
teszi, csupán az eredeti javaslat egy némely pontjára nézve van az
'Ígazgatóétól eltérő véleménye. Nevezetesen:

A «Szervezet, oktatás és neveléss czímű fejezet 3. pontjánál az
m) pontr-a vonatkozólag.a tanári kar nem fogadja el az igazgató ama
javaslatát, hogya második osztály tói kezdve csak a hegedű és ének
taníttassék: Azt ugyan a tanári kar is óhajtja, hogy a tanítóképző-
intézetek minden fölösleges és a növendékeket túlságosan igénybe vevő
terhektől fölszabaduljanak, de tekintettel a zene rendkivüli nevelési és
művelői' hatására, a zongoratanítás kiküszöbölését nem tartja meg-
·éngedhetőnek. Külön javaslata az, hogy első sorban a kántorképzés
tétessék fakultatÍvvá, a zenének eddig tanított ágai pedig oly mérték-
ben cultiváltassanak, a mint azt az elemi népiskola szükségletei meg-
kivánják.

Ugyane fejezet r) pont jához :
Igazgató ama javaslatához, hogya kézimunka a képzőkből mint

külön tantárgy töröltessék, a tanári kar 'is hozzájárul, csupán azon
mődosítást aj.átHja, hogy a kézügyesség megszerzésére főleg a gazda-
:sági és kerti munkálatok hasznáitassanak fel. Tél idején pedig, mikor
,a kerti munkálatok szünetelnek, tartassanak külön kézimunka-órák.

Ugyane fejezet 1) pont jához :



A számtan és mértan, daczára annak, hogy e tárgyak úgy az
alaki, mint a gyakorlati képzésnek egyik leghathatósabb eszközei és a
tanításnak egyik vázát és törzsét képezik, mégis mindég a legutolsó
helyre tétetnek az oktatási tárgyak között. A tanári kar tudja, hogy
e tény csupán csak külsőség s mint ilyen nem nagy fontosságú, de
épen a megváltoztatás könnyű volta és a megváltoztatás mellett fel-
hozott elég nyomós érv, e módosítást eléggé indokolják.

. Ugyane fejezet 9. pont jához :
E kérdést a tanári kar - különösen pedagógiai szempontból

nem látja eléggé érettnek és tisztázottnak s épen ezért kéri a választ-
mányt, hogy ennek eldöntésénél a legnagyobb körültekintéssel járjon el.

cA tanárok képzése és képesítése- czímű fejezet 2. §·ának a)

pont jához :
A tanártestület az eredeti javaslatnál még szabadelvűbb állás-

pontra kíván helyezkedni és tekintet nélkül a képesítő milyenségére,
mindenkit bocsátandónak tart az egyetem filozófiai fakultására.

Az igazgatás pont jához :
A tanári kar azt javasolja, hogy az igazgat6i álláshoz ne kapcsol-

tassék okvetlenül a pedagógia tanítása, hanem az igazgatóvá kinevezett
tanár azon tantárgyak tanítását folytassa, a melyekre képesít ve van.

Znióváralja, 1897. április 3.vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Somogyi Géza ,
elnök.

Párvy Endre,
jegyző.RQPONMLKJIHGFEDCBA

. A z ó v ó n ő - és t a n í t ó n ő k é p z é s e g y e s í t é s e .

Peres Sándor, a budapesti Frőbel-óvónőképző igazgatója és e sorok
írója épen egy évelőtt, 1896 szeptember 23-án memorandumot intéz-
tek dr. Wlassics Gyula vall.- és közokt. miniszterhez, a melyben kellő
indokolás után az óvónő- és tanítónóképzés egyesítésére kértékZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi l mínisz-
tert. Peres Sándor erről a kérdésről a s Tanftóképző Tanárok Orsz.
Egyesületév-nek választmányi ülésén felolvasást is tartott. Hogy a
választmány az eszmének élénk és eléggé beható megvitatása után mit
határozott, azt e lap t , olvasói tudják. A kérdés nem került le a napi-
rendről, állandóan foglalkozott vele a «Kisdednevelés », a sKisdedneve-
lés és Népoktatass , a «Nemzeti Iskola» és a s Magyar Tanítóképző"
Tanítóegyesületeink közül leülönösen a c Sárosmegyei Alt; Tanítóegye-
sület s foglalkozott álland6an az óvónő- és tanítónöképzés. egyesítésével ..
A «Magyar Kisdednevelés és Népoktatás- azért is jött létre, hogy e
kérdést megvitassa; a kisdednevelést és a népoktatást szerosabban egybe-
kapcsolja; az óvónőket és a néptanítókat mint «népnevelő s-ket a gyakor-
lati működés terén egyesítse. E tanítóegyesület, .hogy czéljait elérje,
meg is változtatta alapszabályait; szervezett egy kisdednevelési ésegy
népiskolai szak osztályt. Az óvónők és a néptanítók eljártak egymás gyü-
léseire, részt vettek a gyakorlati foglalkozások, tanítások.. felolvasások,
szabad előadások megbeszélésében ; az' óvónő hozzászólatt a népiskolai
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kérdésekhez és viszont a tanító elmondotta véleményét a kisdednevelés
elméleti és gyakorlati tárgyaira nézve.

Ez azonban csak átmenet volt. Három évig tartott. Ez idő alatt a
vármegyei óvónők és tanítók annyira megismerték egymás munkakörét,
hogy a szeptember IS -iki gyűlésükön már teljesen egyesülhettek a kis-
dednevelők és a népoktatók. Ez egyesület »általános tanítóegyesüleb
czímét felcserélte a «Sárosmegyei Általános Népnevelő-Egyesület- czirn-
mel, Czélja mindama elméleti és gyakorlati kérdések fejtegetése, a
melyek a hat éven aluli és a hat éven felüli gyermek természetszerű
nevelésére és tanítására vonatkoznak.

Hogy világosabban fejeszem ki gondolataimat, azt mondom: egyik
feladatunk a gyermek testi és lelki fejlődését szület ésétől kezdve jelle-
mének teljes kialakulásáig megismerni.

A hat éves kor tehát megszünt véghatárnak és kezdetnek lenni.
Mi történt eddig? A kisdedóvónőképzők és a kisdedóvónői egyesületek
nem törődtek a hat éven felüli gyerekek fejlődésével; a tanító- és taní-
tónőképzők, valamint a tanítóegye-sületek nem igen gondoltak a nép-
iskolai gyermek hat éven aluli korára. Innen ered a kisdednevelők szűk
látóköre és a néptanítók ingadozó alapon nyugvó munkája. Azt hiszem,
nem szükséges egyetlen egy érvet sem felhoznom ama állításom bebizo-
nyítására, hogy a hat éven felüli gyermeket csak az a tanító nevelheti
és taníthat ja teljesen okszerűen, a ki a hat éven áluli gyermek fejlődé- •
sét ismeri s nevelésében gyakorlati jártasággal bir.

A »Sárosmegyel Ált. Népnevelöegyesület» így fogván fel az esz-
mét, szerves, fokozatos és hézagtalan kapcsolatba hozni törekedett a hat
éven aluli és a. hat éven feiüli gyermekek nevelését. Habár úgy a kis-
dedóvásról, mint a népoktatásról külön törvények intézkednek; a kis-
dednevelők s néptanítók eddigelé külöu-külön intézetekben és tanítási
tervek szerint nyerték kiképeztetésüket ; a kísdednevelés és népiskola ma
annyira elszigelten él egymástól, mintha az egyik nem is volna a má-
siknak előzménye, illetve következménye; habár mindegyik »népnevelő s

a legtöbb községben külön épületben végzi magasztos munkáját: a
-Sárosmegyei Ált. Népnevelöegyesülets szellemben és gya~or\atban
egysítette a törvényileg, helyileg. intézményileg egymástól elválasztott,
de szorosan együvé tartozó ügyet. .

Ha. jél meggondoljuk a jelen állapotot, csakhamar rájövünk, hogy
a kisded óvónő- és tanítónőképzést egymástól tényleg csak formai dol-
gok választják el. Hogy az egységes eszme két külön törvényben van

. kifejezve s ezek alapján létesült külön intézetekben - hogy úgy rnond-
juk - szobákban testesítik meg, nem változtat a lényegen, az eszme
egységén. A mikor én a két törvényben csak formai -különválasztást
látok, nem akarern ennek jelentőséget .kisebbíteni. A mig a két törvény
fennáll, a miniszter nem tehet egyebet, mint azt mondja: Az ország
összes állami-. óvónőképző-intézeteit fokozatosan tanítónőképző-intéae-
tekké alakítom át, de egyúttal ujjászervezem a meglevő és az óvónő-
képzőkből aJakítandó tanítónőképzőket is, a mennyiben a tanítónóképző .
intézetek tanártestületeit utasítom, hogya növendékek kiképzését az



elméleti és gyakorlati pedagógiában a gyermeknek nem a hatodik élet-
évétől, hanem születésétől kezdjék meg».

Ha ezt teszi a miriiszter, nem kell neki az 1868. évi 38. t.vczikk-
nek a revizióját bevárni, nem mondhatja senki, hogy törvényellenesenZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

t járt el. Az eszme megérett. A ki a gyakorlati élet szüksegleteit komoly
megfontolással számba veszi, egy perczig sem kételkedik ereform
czélszerűségérő 1, hasznáró 1.

Megbirja-e a növendék-sereg mint az eszme ellenzői mondják, az
új anyagot? Nem lesz-e szellemi túlterhelés e reform következménye?
Nem szállítjuk-e le a tanítói kiképzést? Nem csempészszük-e ezzel a
kisdedóvóba a kisdedek természetével, sajátos életével meg nem egyező
tanítást? Nem fognak-e az egyesített intézetből kikerülő népnevelőnők
az óvóban tanítani? .

Én magam is azt állítom, hogy az eszméért nem lelkesedő, az
eszmét ellenző tanártestület nem fog czélt érni. Hogy miért, azt bőveb-
ben nem kell fejtegetni. A mit az ember nem szeret, azt lelkéből ki-
zárja; a kiben nem bízom, annak társaságát kerülöm.

Most is ismétlem, a mit már sok alkalommal mondtam: A túl-
terhelést nem a 't'örvény, nem a tanterv, nem a kézikönyv okozza,
hanem' mindig a tanár. Az avatott, gyakorlott, értelmes kéz gyarló
eszközzel is szép művet hoz létre; mig a nehézkes, formákhoz tapadó,

. a -rideg §§-oknak hódoló nevelő a legkitünőbb törvény-, tanterv-, kézi-
könyvvel sem fog csak némileg is megfelelő eredményt felmutatni.

Az eszme jóakaró fogadása, odaadó, gondos és körültekintő meg-
testesitése mellett a túlterhelés be nem következhetik. Kell-e az egye-
sített intézetben a növendéknek többet tanulnia, mint egyvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAhelyesen ve-
zetett tanítónőképzőben? Feleletem az, hogy nem. Azt tartom, hogy a
jól vezetett tanítóképzőkben eddig is foglalkoztak a hat éven aluli
gyermek testi és lelki életével és hogyanépiskolai gyermek lelki vilá-
gáról nem beszéltek, a mig meg nem értették azt, miképen fejlődött a
gyermek lelke és teste az 1-6. életévekben.

Az egyesített intézet is csak ezt akarja, mást semmit. Megtartja
a »Tanítóképző Tanárok Országos Egyesülete» által megállapított
tanítónóképzó-íntézeti tantervet, csak kiegészíti azzal, a mit eddig sem
lett volna· szabad abból kihagyni, a hat éven aluli gyermek testi és
lelki életének alapos ismertetésével, és ama módozatoknak ísmertetésé-
vel, a melyek szerint a hat éven aluli gyermekeket gyakorlatilag nevelni
kell. Minden [o tanító előszór jó kisdednevelő r a ki rossz kt'sdednevelő,

az nem tanító, hanem a szó legszorosabb értelmében elemi iskola i »tandr»
Már most nem értem, hogy mi fogja itt a túlterhelést okozni.

Az, hogy képző-intézeti nevelésünk és tanításunk gyakorlatibb lesz,
hogy a növendék a gyermek tudatos megfigyeléséből fogja elvonni a
lelki élet törvényeit, s nem fogja a lélektan ok meghatározásait magoini ;
hogy megismeri, mi lehet egy-egy gyermeknek értelmi anyaga, s z ó -

kincse; mit tudhat egy-egy gyermek bizonyos korban az őt körülvevő
természetből; mennyit bir el átlagosan a 3- 12 éves gyermek fejlődése
mindenik évében az egyes tantárgyakból; miképen szerzi tapasztalatait
a gyermek az első, a második, a harmadik és a többi években. Az
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egyesített intézetek praktikus iskolák lesznek; a népnevelői pályára
nem tanítani, de szoktatással nevelni fognak; nem nyujtanak az egyes
tudományokból többet, mint a mennyit a tanulók a természet rendje
s törvényei szerint testi és lelki életük megerőltetése nélkül elbirnak.

Ne vegyék t. olvasóirn rossz néven, ha még egy érvet itt fel-
említek. Nem hivalkodásból teszem. 21 évi szolgálatom alatt voltam
kisdedóvó, néptanító. gyakorló-iskolai tanító, polgári fiu-, leány iskolai
tanító, igazgató. Nincsen olyan népoktatási intézetünk, az óvótól fel a
képző-intézetekig. a melyben éveken át ne neveltem és tanítottam volna.
Az iskolákban szerzett tapasztalatok tettek az eszme rendíthetetlen hí-
vévé. Ez egyesítés ujjáteremti a nőneyelést s üdvös hatással lesz a
tanítóképzésre is. A mit mi oly régen követelünk mindannyian, a nem-
zeti nevelés a maga természetes alapjára fog helyezkedni; a népies

elem népnevelésünk legjelentéktelenebb részecskéjét is át fogja hatni és
ha évtizedek mulva is, a mai mindent adó-vevő társadalmat felváltja
egy hazáját lelkesen, ideálisan szerető magyar társadalom, amely bizo-

,11yára ujra megáldandja az országot egy Kossuthtal, Széchényivel, Deák-
kal, Wesselényivel, PetőfivutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAvel, Aranynyal, Tompával ; olyan halhatatlan
lelkekkel, a milyenek a mi klasszikus koru nk nagy vezetői valának

De visszatérek a tárgyra,
Azt látom, hogy az egyesítés eszméjét nagy veszély fenyegeti. A

veszély nem az ellenzők sorából ered, hanem a mi sorunkból. Alig hogy
meglett, már is tele van a kérdés félreértésekkel. Vannak, a kik az
ÓVÓJ;1Ő- és tanítónőképzést úgy látják a leghelyesebben egyesítve, hogy
a két tanfolyámos óvónőképző [ölé a tanítóképző Ill. és lV. évfolyamait
-egyszerűen rá építjük, mint pl. a kisdedóvóra a népiskolát. Az így egye-
.sírett intézetben azután minden II. osztályos növendék, ha neki úgy
tetszik. félbeszakíthatja tanulmányait s jelentkezik óvónői képesítő vizs-
gálatra. Ebben látom az óvónő- és tanítónóképzés egyesítésének leg-
nagyobb veszedelmét. Az ígyegyesített intézet magyarán mondva semmi'
sem lesz; ez nem lesz sem tanítónő- sem óvónőképző. de egyesített
tanítónó-óvónőképző sem. Én az egyesítés ben nem formai összeillesztést,

hanem új eszmét, új gondolatot látok, épen )Így, a mint a kis és az
asszony két fogalomból egy harmadik származik, a mely sem nem kzs,
sem nem asszony, hanem kzsasszony. A miniszter azért akarja az egye-
sítést, hogy az ugynevezett óvónői túltermelésnek határt szabjon. Ez is
nagyon szép törekvés, de nagyobb ennél a mienk, Mi az egyesítést
nem ilyen bajok megszüntetése, hanem népnevelésünk reformja szem-
pontjaból óhajt juk. Oly fontos átalakító végeredménye lesz az óvónő-
és tanítónóképzés egyesítésének, a mely egymagában is elég arra, hogy
nagy miniszterünk s munkatársainak emlékét halhatatlanná tegye. Ha
egy nagyobb irónhoz kötök egy kisebb irónt, nem lesz más, mint két
összekötött irón, ha egy- darab papirra egy másikat teszek reá, nem
lesz egy a kettőből, hanem mindig kettő marad. Az egyesítéssei a két
intézménynek úgy kell egyesülnie, hogy az által egy új, de egységes
'harmadik származik a kettőnek összes vérével, thúsával, lelkével. Az
ősszeillesztéssei alkotott intézetek az egyesítés eszméjét meg fogják
buktatni. En legalább sohse tudnám a formailag együvé egy fedél alá
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helyezett óvónő- és tanítónőképző sikeres "működéseért a felelősséget
elvállalni; de igen a lényegileg, tartalmilag, bensőleg egyesítettvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAnéP-
nevelőnőképzőért.

Ugyan milyen is lenne annak az intézetnek a közszelleme, a hol
külön óvónői és külön tanítónői hivatásra nevelnének 1 Ez egymaga elég
arra, hogy az összeilJetéssel létrejött művet megölje. A mint egy az
intézet, egynek kell lennie szellemének is. És mi ez! A tanítónői s az
óvónői nevet előszőr is átadjuk a történelmnek s a kellő helyére oda
állít juk a < néPnevelőnő» nevet. Nem ez lesz a fő. A szó csak forma; a
lényeg a szellemben van.

A ki a Peres és az általarn javasolt módon kívánja az egyesí-
tést, az azt mondja: Úgy neveljük a növendékeket négy éven át, hogy
azok lelke soha se gondoljon a külön tanítónői vagy a külön óvónői
hivatásra, pályára, hanem folyton azt. gondolja, érezze vágya arra ser-
kentse, hogy ő magyar néPnevelőnő lesz, ki tudni fogja, mint kell.a
gyermeket születésétől kezdve életének 15. éveig nevelni; a kinek mind-
egy lesz, akár népískolába, akár óvóba vezérelje az isteni gondviselés,
ő egyenlő lelkesedéssel eg yenlő ember- és hazaszeretettel fogja kötelessé-
geit teljesíteni. Ez a tudat kell, hogy mindenik növendék vérébe átmen-
jen, ez nem puszta idea, ez valóság lesz; ezért jót merek állani, de az
összeillesztett dologért nem.

Mint gondolom az egyesítést a gyakorlatban keresztülviendőnekZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAr
Az egyesített óvónő- és tanítónőképzőt népnevelőnőképzőnek fogom

e czikkelyemben nevezni.

I. A népnevelönö-képző 4 évfolyamból áll; csak a ki a 4 év-
folyamot sikerrel bevégezte, bocsátható képesítő vizsgálatra. A népneve-
lőnőképzőből nyert oklevél tanítónőt, óvónői és nevelőnői pályára képesít.
Teljesen bevégzett egészet csak a 4. évfolyam nyujt. A mint az intézet
egy, teljesen egy a kiképzés is. A II. évfolyam nem nyujt bevégzett
egészet, tehát ebből az évfolyamból senki sem nyerhet oklevelet. A
növendékek négy éven át fokozatosan, megszaldtás nélkül nevelendők.
Az intézet kétféle hivatás szolgálatába nem szegődhetik, két czélt nem
szolgálhat a kettőnek a veszélyeztetése nélkül. A mire eddigélé a kis-
dedóvónő- és a tanítónőképzők külön-külön törekedtek, azt a népnevelő-

nőképzönek meg nem szakíthato 4 éves tanfolyammal kell megvaló-
sítania. A tanfolyamok nem osztályozhatok kisdednevefési és népokta-
tásügyi tanfolyamokra ; nem tekinthetjük a népnevelónóképző 1. -II.
évfolyamait kisdednevelési és IlL-IV. évfolyamait népiskolai kiképzésre
rendelt tagozatnak. A népnevelőnőképző munkája, czélja, feladata is
kétfelé nem választható. ". '.

. Az 1- 15 éves korban levő kisded, gyermek és .ifjú nevelésér~
tartozó munka csak a IV. évfolyamban egészül ki; a növendék csak
a IV.' évfolyam befejezésével' rendelkezik hivatásának teljes tiszta, vilá-
gos és határozott képével. .

2. A népnevelőnőképző csekély változtatással elfogadja a tanító-

képző tantervét. pedagógiai részét kiegészíti az elméleti' és gyakorlati
kisdedneveléssel. .
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3. A tanítónóképző egyes osztályainak óratervezetén a következő
változtatást eszközöljük :

a) A hit- és erkölcstant két-két osztály összevonásában heti r
órában tanítjuk. A növendékek négy- öt felekezet között oszolnak meg;
,1-1 hitfelekezeti csoportra összevonás esetén 15 - 18-nál nem esik több;
a képzőben a növendékek a hittanból csak ismétlik azt, a mit a po 19.
leányiskola 4 osztályában tanultak. Ennélfogva bátran összevonhatjuk
az 1. 2. és külön a 3. és 4. osztályt.

b) A magyar nyelvből az r, és 2. osztályban heti 4'-4 óra helyett
3-j' órát adunk, mert meg vagyunk győződve, hogy a helyesen válasz-
tott irodalmi szemelvényekre alapított tanítással az r. és 2. osztály
anyagát sikerrel dolgozhat juk fel.

e) A német nyelvből elég hetiZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA2 óra. A direkt módszer szerint a
kezdő növendékek 4 év alatt megtanulnak annyit németül, a mennyire
nekik németajkú községekben szükségük lesz.

d) Az 1. osztály fizikai s földrajzi anyagát, ha tanításuk czélja az,
hogy nem rengeteg ismeretekkel tömjük a növendékek lelkét, hanem a
gyakorlati haszon, minden túlterhelés nélkül feldolgozhatjuk.

e) A hittannál, magyar nyelvnél és német nyelvnél nyert I - I ,

összesen heti 3 órát a. kisdednevelési és népiskolai gyakorlatra for ...
dítjuk.

f ) A tanítónőképző eredeti óvóterve szerint az 1. osztálynak heti
34. az egyesített 1. osztálynak pedig heti 33 órája van,

4. A folyó iskolai évben nem érezzük még a gyakor:ló-iskola hiá-
nyát, de érezni fogjuk a jövő iskolai évben; mert a II. osztályú növen-
dékek gyakorlati kiképzésénél arra nagy szükségünk Ienrie.

5. A gyakorlati kiképzésnél a következő eljárást követjük :
a) Az 1. éves növendékek közül naponkint 4 megfigyeli a hat

éven aluli gyermekek életét, nevelésének és foglalkoztatásának módját.
Tapasztalásaikat r-öviden írás ba. foglalják s a heti megbeszélő-órán arról
számot adnak.' E meg beszélő-órán jelen van a minta- óvónő, a pedagógia
tanára s a tanári testület minden tagja ..

Ekkor nemcsak számon kérjük a megfigyeléseket, hanem kikeres-
tetjuk megfigyelésről meg figyelésre az egyes észrevételek okát s meg-
értetjük ez alapon az okok természetszerű következményeit. A jól.
vezetett meg beszélő-órák többet használnak az intézet egységes pe-o
dagogiai szellemének, mint akármennyi értekez és és más helyen való
vitatkozás. ., .

b) A pedagógia tanára az óvodai. megfigyelések alapján heti I

órában egybefoglalja a foglalkozásoknál követendő irányelveket, szabá-
lyokat; Igy pl. ismerteti a hat éven aluli gyermek imáját, beszédjét,

játékát, meséjét, munkáját, dalát, mondókáját, de mindig a kisdedóvöban-

látott s megfigyelt minta-foglalkozások alapján. Ilyen vezetés és gyakor-
lás mellett az 1. éves növendék az iskolaev három utolsó hónapjában
már képes lesz 1-1 foglalkozást vezetni; egy játékot rendezni vagy
1- 1 versikét, dalt ismertetni, egy-egy rövidke. mesét elmondani. Leg-i
jobban ·fogja azonban azt tudni, mint kell a gyermeket' fogadni, kel-



lemesen mulatattni, tisztán tartani, rendre szoktatni, vele a kisdedóvót
megkedveltetni.vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

c) A minta óvónő 'hetiZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 órában ismerteti a foglalkozások anyagát,
az imákat, dalokat versikéket, meséket, játékokat, testgyakorlatot, a kis
gyermek játékszerű munkáit.

d) Heti 1 órában gyakorolja a minta-óvónő a növendékeket a
magyar gyermek játékszerű munkáinak csinos, rendes elkészítésében
s bemutatja a módot, a mely szerint azokkal a gyermekek játszani
szoktak.

e) A testgyakorlat tanírónője gondosan gyakorolja a magyar gyer:'
mekek magán- és társasjátékait.

f) A pedagogia tanára mindig a megismert példákból vonatja le a
módszertani szabályokat,

6. A II. éves növendékek megfigyelik a 7~IO éves gyermekek
testi és lelki életét. A tanítónővel együtt tanítás előtt és a szünetek
alatt a gyermekekkel játszanak, hogy így észrevegyék, mint ügyesedik
évről évre a gyermek teste és lelke. Erre okvetlenül szükség 'van,
különben homokra építené a pedagogia tanára lélektani tanítását. Hogy
beszéljün k a 7, 8, 9, 1 0 , 1 r , 1 2 éves gyermek értelmi, érzelmi és akaró
világáról. ha meg nem figyeltük, ha nincsenek a növendékeknek tapasz-
talataik.

A II. éves növendékek tehát az I. évben szerzett ismereteik alapján a
kisdedóvóban foglalkoznak és ezenkivül a gyakorló-iskolai tanítónővel

és a pedagógia tanárával együtt megfigyelik a népiskolai gyermekeket
s a szerzett tapasztalatokat heti egy órában megbeszélik. A lélektan
tanára tanítását e megfigyelésekre alapítja; így. tehát a növendékek
tulajdonképen heti 3 órában foglalkoznak a gyermekek testi és lelki
életének ismeretével.

7. A Ill. osztályú növendékek eljárnak a gyakorlati tanításokra.
A tapasztalatokat heti 1 órában megbeszélik, majd 1/2 órai tanítási
tervezet eket is készítenek s az év utolsó négy hónapjában már gyakorlati
tanításokat is tartanak. De hogy a hat éven aluli gyennekekkel való
foglalkozást se felejtsék el, felváltva az óvódában is gyakorolják ma-
gukat.

. 8. A IV. osztály növendékei az iskolaév első hat hónapjában el-
végzik a IV. osztály anyagát;' az utolsó négy hónapban ismétlik az
összes évfolyarnokban végezett anyagot s felváltva az óvóban és a gya-
korló iskolában foglalkozásokat és gyakorlati tanításokat tartanak.

*
*

Mindehhez nem kell egyéb, mint hogy a tantervből a sallangokat
elhagyjuk s az angolok példája szerint csak azt tanítsuk, a mire a nö-
vendéknek az életben okvetlenül szüksége van; továbbá, hogy nyujt-
sunk annyit, a mennyit a növendék lelke a természet törvényei szerint
elbir; legyen eljárásunk inkább gyakorlati, engedjünk minél nagyobb
tért az öntevékenységnek, ne erőszakoljuk az ismereteket mindig kívül-

ről befelé, hanem hadd fejtse ki a növendék az ismereteket önmagából
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2

és végül legyen a tanár és tanítónó kora reggeltől késő estig a .növen-
dékeké, az in tezeté, mint az igazi jó szülő a gyermekéé.

A tájékozás teljessége kedvéért köalörn az oratervet.vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Láng Mihá ly.

Észrevételek a fentz' cúkkre. A két évvel ezelőtt me gpendült, vagy
helyesebben mondva, újra felélesztett reformeszme : a tanító- és óvó-
képzés egyesítése az eperjesi óvóképzöben, miként e czikkből is látszik,
nálunk szokatlanul gyorsan átment a való életbe. E közlöny szerkesz-
tője az egyesítés eszméj ének híve; mikor a tanítóképzőtanárok egyesü-
letének választmánya előtt szóba került az ügy, az egyesítés mellett
nyilatkozott. De éppen azért, mert rajta vagyunk, hogy az egyesítés
sikerüljön, nem hallgathat juk el aggodalmunk nyilvánítását az egyesíté~
kivitelének azon módja, vagy a módok egynémelyike felett, a melyek
ez ismertető czikkben konkrét formákban szemünk előtt vannak.

1J:'a.:n.tárgy:ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
I

Osztály \ A heti
órók

lilL I~ ~ : . . IIV. összege

4
I .

2

2

3

4

2

14

-·1

3 2

3 12

8
8

10

I 1 I
1 I Hit- és erkölestan _

2

2

2

16
12

10
8

2 Neveléstani tárgyak:

4

6

/131 :

aj A testi élet ismertetése, óvodai és népiskolai egész.
ségtan :__ ___

b) A gyermek lelki élete (lélektana) születésétől
kezdve érett koráig _

c) Az óvodai és népiskolai nevelés és tanítás mőd-
szertana - - 3 -

d) A kisded- és a népiskolai nevelés és tan ítás tör-
ténete - - -

e) Óvodai'és népiskolai g)akofIat _

Nyelvi tárgyak;

aj Magyar nyelv és irodalom _
b) Német nyelv _

Történelem és alkotmány tan _ _
Mennyiségtan és könyvvitel ___

Természettudományok:

a) Fizika ~ 2 2 I 2 -

b) Földrajz --- --- _ --- --- 5 212 2
c) Természetrajz és kémia __o --- --- --- --- --- --- --- 2 I 2 2 - " 1
d) Közgazdaság és háztartástan I - - - 2

---'--------~~~~I~~-IElméleti órák száma: 20122 23 20 85

3 3 4

3

3
2

2

3
2

2

3
2
24

5

6

3

7 Gyakorlati ügyességek :

a) Ének, zene _
b) Rajz, szépírás _

c) Női kézimunka és kézügyesség (alaki munka) _
d) Játék és testgyakorlat _ _

I

4 4 4 4
442 2

3 3. 2 2

I 2 2 I 2 2 I

1 131 131 10 IlO 1
133135133130 1

A gyakorlati órák ö,szege:----~--~+-~~~---
Főösszeg :
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1. A mennyire helyes a reformot úgy hajtani végre, hegy a külön
óvóképző egyszerűen megszünjék s a tanítóképző oda fejlesztessék.
hogy a tanító, illetve a tanítónő növendék a népiskola mellett az övedal

munkák végzésére is képes legyen, vagyis helyes volt az új intézet
munkatervéül a tanítónőképzŐk tantervét fogadni el: ép. úgy hely tele-
nítjük, hogy az óraszám nehány igen fontos tantárgynál önkényesen
lejebb szállíttatott. Tiltakozunk minden oly kísérlet ellen, a mely a
tanítóképzésnek a tantervben meghatározott színvonala alá szállítására
törekszik. A reform tehát oly módon viendő keresztül, hogy általa a
tanítói képzettség csorbát ne szenvedjen.

2. Nem tartjuk czélszerűnek, hogy az új tanítónó- (s óvónő-)
képző tantervéül a készülö tanítőnőképző-intézeti tanterv fogadtatott el,
a melyet a közokatási tanács még fel sem terjesztett a miniszterhez.
elfogadás végett, tehát kibocsátás előtt még módosításokon mehet
keresztül. Különben is mire való egy meglehetős súlyos reform-munkát
még egy oly másik munkával nehezíteni; a melylyel egy új, sehol ki
nem próbált tanterv életbe léptetése jár? - A reform teháta régi, a
most életben levő tanterv alapján viendő keresztül. .

3. Felvetem a kérdést, nem volna czélszerűbb ...:. a helyett, a mit
Láng igazgató úr, igen tisztelt barátom. a gyakorlati kiképzésre nézve
ajánl - az 1. és II. osztályban csak hospitáltatni a növendékeket az
óvóban és az iskolában s a gyakorlatokat mind az óvódában, mind az
iskolában csak aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI I I és IV. osztályban (felváltva) végeztetni? Ez talán
pedagógailag indokoltabb volna. Az igazgató úr tervezete. akárhogy
tiltakozik is ellene, a gyakorlati kiképzés terén nem a benső egyesítés,
hanem az egymásra építés látszatát viseli.

4. Az igen tisztelt igazgató úrnak azt a kívánságát, hogy az új
intézet > népnevelönőképző s -nek neveztessék, bocsássa meg, fellengzés-
nek tartjuk. A tanítói elnevezést nem lehet sem törvényes, sem
erkölcsi erejénél fogva lomtárba tenni. Csak maradjon meg az a di-
ploma, a melyet az új intézetben az állam kiszolgáltat, tanítói diploma-
nak - névleg és tényleg.'RQPONMLKJIHGFEDCBA

S z e n t e J ó z s e f .

A tanítóképzés ügyétől egy régi, talán legrégibb szolgája vált
meg. Szente József, a budai tanítónőképző-intézet tanára 39 évi tanító-

képző tanári szolgálata után, amelyből 28 évet töltött az állarnnál,
július hó végén nyugalomba vonult. Alig hiszszük, hogy a mai tanító-
képző tanári nemzedékben volna csak egy is, a ki hosszabb időt töl-
tött volna el a tanítók képzésének munkájában, mint ő ; méltán mond-
ható ő a magyar tanítóképzés nesztorának. De mint tanító is, egyike
a legrégibbeknek ; 1847 óta, tehát kerek 50 esztendeje működik a ta-
nári pályán.

Az, a ki félszázadot tölt el az .ifjúság nevelésében, a magyar kul-
túra szolgálatában, mindig megérdemli, hogy tisztelettel emeljünk előtte
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kalapot. A magyar közönségtől különös mértékben érdemli meg a tisz-
teletet a »jó örege Szente József, a ki e félszázadon át soha nem lankadó
buzgalommal s nem csökkenő lelkesedéssel töltötte be magasztos hiva-
tását. Szentének· becsületére, sőt dicsőségére szolgál, hogy pályáján
állandóan megőrizte azt az idealismust. a melyet a mai tanítói nem-
zedék, a viszonyokat okolva, oly hamar eldob magától. Szente a leg-
súlyosabb körülmények között is jó tanító volt, mertZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAs z ív e tiszta, ön-
zetlen ügyszeretettel volt telve. Szerette az ifjúságot, rajongott a tanítói
pályáért és saját tantárgyait bálványozta, miként az anya gyermekeit.
Innen van, hogy kevés tanár tudott úgy hatni az ifjúságra, miként Ő.

Botanikai s mathematikai előadásával felvillanyozta hallgatóit, s boldog
volt, ha lelkes érdeklődést tapasztalt, de anriál jobban lehangolta, ha
egyik-másik tanítványában, vagy hallgatóiban nem birta felkölteni a
tárgyszeretetet, a tudás örömet.

Szente hosszú tanítói pályáján minden ízében pedagógusnak mu ..
tatta magát. A módszert mindenek fölé helyezte. Tanítványaitól, a
leendő tanítóktöl, megkivánta a pontos. szabatos, módszeres eljárást.
O maga is szigorúan követte mintait : Diesterweget, Lübent, Grubét.
Tanítványai, ha talán a tudomány kisebb halmazával, de egy vérré
vált módszer birtokában hagyták el az intézetet; s valamennyien buz-
gón esküdtek a mester szigorúan logicus számfejtési módszerére.Szen-
tének valóságos szenvedélye a tanítás; óráit ép oly pontosan tartotta
ki s teendőit oly lelkiismeretesen végezte ma is, mint ötven évvel
ezelőtt. Elveszett előtte az az idő, melyet nem tanítással tölthetett.
Néha már kora reggel 7 órakor beült az osztályba s meg nem csap-
panó kedvvel oktatgatra tanítványait, közben-közben egy-egyadomával
tüntetvén el a » hosszű óra e fáradalmait. Tanítványai rajongtak érte s
a régiek ma is a legnagyobb tisztelettel emlegetik nevét.

Szente József kevés szerepet játszott a tanügyi közélet terén. Mind-
össze egy nyilvános feilépéséről van tudomásunk, arról, hogy az első
egyetemes tanítógyűlésen, I87o-ben, előadást tartott az s alaktan e-ról.
A neve inkább irodalmi munkássága után lett országossá. Kisebb peda-
gógiai értekezései a Néptanítók Lapjában s a Magyar Tanítóképzőben
jelentek meg. Önálló műveinek száma meglehetős nagy, a melyek közül
legbecsesebb azvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA»Utmuta tás< czímű, amelyben Grube alapján fejti ki
a népiskolai számtanítás módszerét; ez még ma is a legjobb számtani
vezérkönyvünk. Műveínek czímei a következők: I. Természetra jz elemi
iskolák számára. 2. A métermértékek ismertetése s a tizedes tö'r tek fejte-
getése. 3. Ugyanez német nyelven is megjelent. 4. Útmuta tás az elemi
számvetés természetszerű tanításában népiskolai tanítók, és képezdei
tanulók számára. 5. Számvetést" gyakorlókö·nyvek. 6. Számtam' Példa tá r
tanítónőképezdék számára. 7. Számtani szemelvt!1zyek ismétlő iskolások
számára. 8. Veiérkönyv a természetrajz tanítására népiskolák számára
(A tiszántúli ref, egyházkerület által jutalmazott pályamű). 9. A törtek
tanítása a népiskolában. IQ Mértan tanítónőképzők számára. (A két
utóbbi mű csak kéziratban van meg.)

Szente József nevezetesebb életrajzi adatai a következők: I 8z 5-
ben, Nagy-Ényeden született, szegény nemes szülőktől. Iskoláit ugyanitt
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anagyhírű Bethlen-kollégiumban végezte. A papi pályára készült s a
theologiára iratkozott be. Még mint papnövendéket alkalmazták 1846
óta kisebb diákok tanítására s •.már ekkor kitünt pedagógiai ügyessége
és hajlama által. A papi pályára való előkészülésében a szabadságharcz
kitörése akadályozta meg. A fiatal theologus társaival együtt beállott
honvédnek s mint a 75. zászlóalj közvitéze, Bem apó vezérlete alatt
végig küzdötte az erdélyi hadjáratot ..

A szabadságharcz lezajlása után visszatért szülővárosába, eredeti
szándékáról, hogy a papi pályán keresse meg kenyerét, végleg letett
s kedvelt pedagógiai hivatásának kívánt élni. Anagyenyedi kollégium
algimnáziumában azonnal -alkalmazták, a hol megszakítás nélkül műkö-

dött 18 54-ig. Ekkor a fiatal, törekvő, tudományokat kedvelő s az isko-
lában kiváló sikerrel működő tanárt a kollégium intézősége külföldre

küldte tanulmányainak kiegészítésére. Két évet töltött kulföldön, egyet
Bécsben, a hol Zippe, Unger, Knorr, Redtenbacher egyetemi tanárok,
egyet pedig Berlinben, a melynek egyetemén Rose, Ehrenberg, Dove,
Mitscherlich és Mül!er János előadásait hallgatta.

Külföldi útjáról visszajövén, működési köre nemsokára nagyban meg-
bővült. UgyanisvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAl8SS-ban a nagy-enyedi kollégium tanítókéjJzőjében nyert
alkalmaztatást, a melyet akkor a kiváló pedagógus, Gáspár János igaz-
gatott. Megválasztották ez intézet segédtanárának, s tanította úgy az,
intézetben, mint arinak gyakorló elemi iskolája negyedik osztályában a
természetrajzet és számtant. Ez időben az igazgatón és ő rajta, mint
egyedüli rendes tanerőkön, nyugodott a tanítóképző nevelésének és
fejlesztésének súlyos feladata. Szentére, mint pedagógusra, miként maga
elismerte, nagy fejlesztő hatással volt a Gáspár Jánossal való együtt-
működés. '

Szentét növekvő ambicziója nem engedte nyugodni s 1867-ben
Pestre költözött fel; de egyelőre csak a híres Szőnyi-féle magáninté-
zetben és a kereskedelmi minisztériumban, mint számtiszt, nyert alkal-
maztatást. A mint 1869·ben az állami képzőket szervezték, Szente volt
egyike az elsőknek, a kit Eötvös József az akkor felállított budai tanító-
képzőbe meghívott tanárnak. Szente lelke egész hevével, tudása minden
erejével fogott magasztos hivatása betöltéséhez. Miként ismeretes, ugyan-
csak 1869-ben létesítették a budai tanítónőképzőt, a hova Eötvös teljesen
megbízható és jeles tanárokat óhajtván alkalmazni, Szentét ide helyezte
áto Szent ére ez intézetnél is nehéz munka várt, annak mind elemi, mind
polgári képzőjében kelle a mathemathikai és az összes természettudo-
mányokat hosszú ideig egyedűl tanítania. Szeute buzgalommal és siker-
rel felelt meg feladatának. A rendes leczkeórákon kívül gyakran vitte
ki tanítványait kírándulásokra ; mert csak azokat az ismereteket becsülte,
a melyeket a növendékek a szabad természetben szereztek. Szeute ez.
állomásán egészen nyugdíjaztatásáig megmaradt.

Szentét más iskolák is törekedtek megnyerni: egyideig az Orsz.
Nőiparegyesület. majd az Országos Nőképző Egyesület intézetének
növendékeit részesítette oktatásban.

Szente 1854-ben alapított családot, nőűl vevén Jánosi Polixénat.
Családi élete azonban nem volt ment a szenvedésektől. Öt gyermeke
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közül hármat, két felnőtt leányát és egyik fiát, öt hónap alatt veszítette
el. Forrón szeretett nejét 1895 ben veszítette el. Az ekkor érzett mély
fájdalmát nem birta enyhíteni .az a kitüntetés sem, amely őt érte. Ep
ez időre esett, hogy a király Szentét a tan ügy terén szerzett kiváló
érdemei elismeréséűl a tanítóképző-intézeti igazgatói czímmel tüntette
ki Ez időtől fogva mindinkább nehezére esett a tanítás fáradalmait
viselni s a múlt iskolai év végén beadta nyugdíjaztatási kérvényét , .• ;
mert, mint maga mondja kérvényeben : »A mit eddig tenni játék volt,
most terhes, yagy éppen meg nem birható ; eddig előbb fogy tam ki a
tennivalókból. mint az időből; most megfordítva, a munka ígen sok
nekem s az idő igen kevésZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA«

Wlassics Gyula vallas- és közoktatási miniszter Szente Józsefhez
nyugdíjaztatásakor a következő köszönő levelet intézte:

.•Egy századnegyedet meghaladó fáradhatatlan buzgalmú és ered-
ményeiben áldásos tanári pályafutás után, a midőn saját kérelmére
állandó nyugalomba helyezem, örömmel fejezem ki tekintetességed-
nek a nehéz, de érdemmel megfutott pályán kifejtett sikeres mun-
kásságáért benső köszönetemet és méltányló elismerésemet azon
őszinte kivánság kapcsán, hogy a magyar nemzeti kultúra erdekében
híven teljesített szolgálatainak megnyugtató tudata tegye megelége-
detté az üdvös munkásság által jól megérdemelt nyugalomnak nap-
jait, melyeknek számát a gondviselés rninél hosszabbra terjedni en-
gedje. «

Én a magam részéről s velem együtt, azt hiszem, minden kar-
társam, az összes tanítóképző. tanárok, szívökből csatlakoznak a minisz-
ter azon kivánságához, hogy Szente József, a mi nagyrabecsült nesz-
torunk, a .magyar népoktatás és tanítóképzés úttörő, fáradhatatlan
buzgalm ú munkása, még számos évekig friss egészségben, vidám ke-
délylyel élvezhesse nyugalmát. Családjának gondos sz.eretete, ezer és
ezer tanítványának és kartársainak áldó tisztelete szentelje meg s bol-
dogítsa életét. -6.RQPONMLKJIHGFEDCBA

B a r t a lu s I s t v á n .

Bartalus István 1821. november 23-án született Bálványos-Vár-
alján (Szolnok-Doboka vármegyében), hol atyja ref. lelkész volt.
Közép- és főiskolai tanulmányait - ez utóbbiakban a bölcsészetit. jo-
git és theologiait - Kolozsvárott végezte, 1845- 1846-ig br. Wesselényi
Miklósnal volt nevelő, s később más főúri családoknál házi tanító. 1851-
ben lépett a zeneművészi pályára, mikor is állandóan Budapesten tele-
pedett le, honnan az 50-es években gyakorta indult művészi körútra.
1852 ben Gönczy Pál nevelőintézetében bizatott meg a zenetanítás
vezetésével, hol 1859-ig müködött. Innen a budapesti ref. theologiai
szemináriurnhoz s gimnáziumhoz lépett áto Ezenközben is folyton
müködött, - még pedig igen előkelő csaladoknál - mint magánzenetanár.
Aliami szolgálata az 1869. évvel kezdődik, midőn kineveztetett a
budapesti állami elemi (5 később polgári) tanítóképző-intézet zenetaná-
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rava. Ebben a minőségében működött egész' a most legközelebb mult
iskolai év végéig, midőn 28 évi állami (egészben több mint 50 évi)
tanári működése után lelépett a köapálya küzdelmes szín teréről s
nyugalomba vonult.

Igen, több mint félszázadot töltött Bartalus a tanítói pályán. Ez
a hosszú idő magában véve is nagy; a tanítói munkálkodásnak 50 éve
pedig épen tiszteletreméltó.

Pedig a ki Bartalusnak pusztán tanítói működését ismeri, az -
bár ezért is feltétlen tisztelettel fog viseltetni iránta - mégis az ő
sokoldalú tevékenységének csak egy részét tudja méltányolni.

Mert Bartalus hatása nemcsak azon néhány előkelő családnak
üvegházi palánták médjára nevelt gyermekeikre, s nemcsak az iskolák tan-
termeiben általa oktatott tanú ló -ifjúkra nézve volt gyümölcsöző, hanem
érezhető volt az tágabb téren is: tankönyvei által a tanulóifjúság nagy
kontingensére, művészi előadása, tanulságos értekezései által a mívelt

társadalomra, tudományos búvárlatai által a tudós világra, kritikái által
az írókra. szépirodalmi dolgozatai által anagyközönségre s műkődésének
egyik sajátlagos ága, t. i. a magyar népdalok gyüjtése és feldolgozása
által magára a magyar népre is. Igy vált ő a. szó betűszerinti nemes
értelmében: valódi magyar néptanítóvá, népnevelővé a saját munka kör é-

ben, mert ama fentemlített sokágú tevénykenység mind egyazon üdvös
czél felé irányult s ez a czél nem volt más soha, mintvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa magyar zené-

nek nemzeti szellemben va ló jejlesztése.
Irodalmi munkássága már pusztán mennyiségi szempontból lS a

legnagyobb figyelemre méltó, Terünk sem engedi, hogy szám os czik-
kein ek habár czírnét is felsoroljuk, s azért ezt illetőleg legyen elég meg-
említenünk annyit, hogy re nemű munkássága körülbelűl 30 hírlap- és
folyóiratra terjed ki; melyek között néhánynak, különösen Arany J. és
SalamonZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAJ . lapjainak (Koszorú, Szépirodalmi Figyelő, Budapesti Köz-
löny) állandó referense, zenekritikusa volt s munkatár sa régebben a
Zenészeti Lapoknak, újabban az »Osztrék-Magyar Monarchia írásban
és képben- ez. vállalatnak.

Nevezetesebb önálló művei: a) z'skola i vagy tanulmányi czéloka t
szolgá ló zeneművek : 1 Etudes des' Gammes dans tous les tons majeurs
et mineurs. 2. 60 Exercices préparatoires. 3. Exercices pour les doigts.
4. Gyakorlati zongora.-tanító (I-JU. füzet). 5. Módszer a zongora helyes
játszására. 6. Technikai gyakorlatok a zongorajátszás magasabb fokú
fejlesztésére. 7. Vezérkönyv bevezetésúl a zongora és orgona játszása-
hoz. 8. Gyermek dalhon, ismert dalok gyüjteménye, zongora tanulők-

számára I - I I I . füzet; (ugyan ily czímmel zongorára 4 kézre is). 9. Gyer-
mek-lant, növendék zongora-tanulók számára, magyar népdalokból
( I - I l . füzet). IO. Kis művész, ísmert magyar dalok gyüjteménye, zongo-
rára olyan növendékek számára, kik a gépiességben előhaladást tettek.
b) Iskola i kézzkönyvek az ének tanítás hoz : II. Éneklő ABC. népiskolák
1- VI. osztályai számára (6 füzet), Ugyanehhez Énektanító Vezérkönyv
népiskolai tanítók számára (6 kötet), az 1. kötetben foglalt· ének-gya-
kerlatokhoz hasonló czímmel harmónium-kiséret is megjelent.) 12. Ma-
gyar Énekiskola polg. iskolák 1- VI. osztályai számára. (5 kötet.) 13. Nő-
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karénekek gyüjteménye polg. leányiskolák számára (Gyertyánffy Istvánnal
együtt) 14. Négyes dalok zsebkönyve, férfi énekkarok anthologiai gyüj-
teménye tanítóképző-Intézetek számára (Gyertyánffy Istvánnal együtt).vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
c) Zongora-míivek.' 15. Abránd sSzeretlek én egyetlen egy virágom»
kedvelt népdal felett; 16. Égi zene; 17. Finn dalok, Collan K. Lagi R.
Helsingforsi gyüjteménye dallamaiból ; 18. Füredi emlék; 19. Régi jó
idők; 20. Thököli, Bercsényi nótái és a Rákóczy induló képleteiZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAj 21.

Változatok egy eredeti magyar themára (Pályanyertes zenemű ;) 22. V ál-
tozatok ; 23. Zrinyi lant ja, d) Enekművek (zongorakisérettel); 24. Ej!
haj! ne szomorkodj, szívbeli jó barátom. Bordal; 25. 101 nép és magyar
dal; 26. Széchenyi Hymnusz (Bertha Sándor után átdolgozva); 27. Körös-
Kecskeméti emlék. 28. Arany János dalai (ugyanez férfi karra is kidol-
gozva;) 29. Magyar Ol'pheus vegyes tartalmú zenegyüjtemény. XVIII-XIX.
század. 30. Magyar Népdalok egyetemes gyüjteménye (1 -VII. kötet)
e) Elméleft művek.' 3 l . Jelentés a felsőausztriai kolostoroknak Magyar-
országot illető kéziratairól és nyomtatványairól; 32. A magyar egyhá-
zak szertartásos énekei a XVI. és XVII. században; 33. Művészet és
nemzetiség; 34. Emlékbeszéd Mátray Gábor m. tud. Akadémiai 1. tag.
felett ; 35. Adalékok a magyar zene történelméhez. (Bakfark Bálint és
Eszterházy Pál zenekölteményei) ; 36. Ujabb adalékok a magyar zene
történelméhez ; 37. Vázlatok a zene történelméből ; 38. Zenekáté (Lobe
után); 39. Elemi összhangzat- és számjelzéstan (Wohlfart után); 40: A
zeneköltészet elemei és műformái. f) Szépz'roda lmz .művek: 4I. Két
dudás egy csárdában, regény; 42. A féltudósok ; 43. Egy bukott ze-
nész élete; 44. Kávénénikék ; 45. A művészet pongyolában (tizennégy
elbeszélés)

Keziratban vannak: A magyar palotás zene eredete és fejlődése;
A XVI-XVII. század lantvirtuózai és lanttáblázatos műveik megfejtése;
orgona és lanttáblázatok a XVI. századból. Ezeken kívül több négyes-
szólarnú karének, s kőrülb elül 50 átirata külömböző klasszikus zene-
műveknek (Bach, Beethoven, Mozart, Meridelssohn, Handel, Haydn stb.
szerzőktől) társas (4, 6, 8 kezes) zongorára. -

Ámde Bartalus az s nagy munkásságának nemcsak tömegével,
de minőségévei is kiváló helyet foglal el a magyar zene művelői kö-
zött. Ebből a szempontból nem is merünk reá vállalkozni, hogy az ó

sokoldalú tevékenységét igazán és érdeme szerint méltassuk,
Csak egy-két vonást legyen szabad hát sebtiben huznunk váz-

latos jellemzéseül az ő nagyjelentőségű, saját körében méltán korsz a-
kosnak nevezhető munkálkodásának.

Mint tanár abban az időben került a tanitóképzöhöz, midőn az
1868. évi törvényczikk alapján .felállított áll. tanítóképzőkben s az új
a}apra fektetett népiskolákban a tanítói munkásság kezdetét vette.
Uttörő munkásokra volt szükség s mert az ének- és zenetanítás is
kezdetleges állapotban volt, ez úttörő munkásságból Bartalusnak is ki-
jutott a maga része. A magyar tanítóképző-intézeti zene-, s a népiskolai
énektanítás módszerének úgyszólván megalapítója lett, melyen a vál-
tozott nézetek, a népokt. z'ntézetek egész vonalán megindult tantervi
újítások meg fogják ugyan tenni a változtatásokat (az ő konservativ
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hajlama nem engedte tankönyveiben a lépésröl-Iépésre való módosítgatá-
sokat), de az újítások alapjául bizonyára az ő művei fognak szolgálni;
sőt az ő rendszerének sarkpontjai. minők bölcs mérséklet az anyag
terjedelmében, a tiszta nemzeties elem- s a klassziczitás az anyag meg·
válogatásaban s szigorú fokozatosság az elrendezésben: lényegükben
érintetlenül fognak maradni

, Mint gyakorlati tanítot kérlelhetetlen szigor jellemzi - a tanul-
mányokban, a tanteremben; a tantermen kívül - csupa szív. A leg-
kisebb hiba, il. legkisebb félszegség, kivált az elbizakodottság, önhittség
erős korholásra talált - nála leczke közben, de azonkívül atyailag elnéző
volt az ifjúságnak természetük szülte könyelműségükkel szemben is; a
kiknél pedig igyekezetet, jó akaratot, szerénységet, törekvést, érdek-
lődő tárgyszeretetet s iránta vonzalm at tapasztalt, azok iránt csak jóságos
tudott lenni, még anyagisegélyét sem vonván meg szegényebb sorsú
tanítványaitól, s buzgón tanítván házánál vasárnaponkint vagy anagy
szünidőbsn azokat, kik őt felkeresték.

Mint kartárs a szeretetre méltóságig kedves volt; tanácskozáskor
igazságos, szókimondó, - de engedékeny; óra közti szünetekkor leg-
szívesebben a tanulókról beszélő; a pihenés perczeiben aztán központja
a tanári társalgóban a társaságnak, mindig jó kedvévei. jó ízű anek-
dctáival, derült filozőfiájával, ártatlan zsémbelődéseivel, eseményekben
gazdag' élettörténete egyes epizódjainak elevenen rajzolt elbeszélésével.

Az eléadó művészettel - legalább a nyilvánosság előtt - már
rég felhagyott. De játékának könnyedségén, finom árnyalatain. a polio.
fonikus tételek vezérszólamait hatásosan kiemelni tudó hangsúlyozásán
ma is meglátszik a nagy iskolázottság, s a külső virtuozitás mellett az
átértés és átérzés művészi kellékeinek teljes birtoklása.

Önálló zeneszerzeményeiben, melyek kőzött magyar ábrándjai a
legkiválóbbak, nem annyira a kompositiók architekturájának, mint inkább
a részleteknek tökélyére törekszik. Innen van, hogy műveinekZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAfő szép-
ségét a magyar nemzeti rithmus lüktetéseivel folya dallamosság, gazdag
képletezés, s a hol alkalom kínálkozik, ellenpontozatos, utánzó, poli-
fonikus feldolgozás teszik.
- Elméleti munkáiban a fő hely zenetörténelmi érdekű dolgozatait
illeti. Ebben a tekintetben" a mily páratlanul szorgalmas és szerenesés
kutatója, ép oly lelkiismeretesen nű közlője a zenei emlékeknek s a
történeti tényeknek. Adatai mindig megbízhatók, s kutatásainak bő
eredményei sokáig forrásmunkák lesznek nemzeti zenénk történetének
nyomozásaban.

Kritikai czikkeiben is az igazságosság a fő jellemvonás. Hogy ez
irányú czikkeivel nem mindig jó barátainak a számát növelte, az
igaz. .. de ez épen azért van, mert első sorban mindig azt nézte, hogy
- mi az igaz 'r Enemű dolgozatainak kiváló értéket kölcsönöz az, hogy
jó ideig egymást sűrűn követő czikkei élénk világot vetnek a 60-as,
részben i l : 7o·es évek zenei életére, s hogy némelyik czikksorozat, mint
pl. a Wagner Richárdról szólö, Arany J . Koszorú-jában valódi nagy
tanulmány nyá nőtte ki magát, me ly ekként kilépve az alkalomszerűség



szűk keretéből, úgy történeti, mint eszthetikai szempontb61 maradand6
értékű,

Szépirodalmi dolgozatainak alapeleme az ő sajátságos, angol ízű
humora, s itt-ott a szatira. Ezen, jobbára régebb keletű elbeszéléseiben
némely .helyütt ma már szokatlan stil és hang szólal meg salakjaik
sem épen a mai társadalom alakjai; de az igaz, hogy megjelenésük ide-
jében azok közül igen sok életből ellesett alak volt, s ép azért tán nem
is minden ha tás nélkül sz6ltak és cselekedtek azok B. elbeszéléseiben:
Viszonyaink, társadalmi felfogásaink, egész életmódunk sokat változott
az utolsó évtizedekben, de még nem oly távol a kor, hogy Kakasd (ma
Mucsa) városát, vagy Ganetka zongoratanárt, Bika Máté tyúkodi kántor-

tanítót stb. stb. - legalább romjaikban - ne ismertük légyen s ép
ezért zenészeti elbeszélései ma is élvezetes olvasmányok.

De legtipikusabb (terjedelmére nézve is majdnem kolosszálisnak
mondhat6) s értékére nézve is nemcsak legmaradand6bb, de sőt nem-
zeti zenénk szempontjából mindig növekvő ér tékZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAű munkája a Magyar
Népdalok egyetemes gyűjteménye, mely 7 kötetben nem kevesebb, mint
1 2 6 1 dalt tartalmaz, melyek nagy részének szövegét és dallamát őmaga
gyüjtötte s zongorára is feldolgozta ; - ép ezért legyen szabad ezt
néhány sz6val külön is méltatni.

A Magyar Népdalok egyetemes gyűjteményében közzétett nép-
dalok - 5ZÓ- és zeneköltészeti összes alkoto elemeiket tekintve - a
népköltészet becsesebb term ékei hez tartoznak sebből folyólag Bartalus
mint népdalgyüjtő is nagy munkát végzett s gyüjteménye kiváló becsűvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
etnografia i munka. - Az a körülmény, hogy e 7 kötetbe nagy szám-
mal vett fel olyan dalokat is, melyek tartalmi becsességükön kívül külö-
nösen azért értékesek, mert kiváló költők (Arany J., Pálóczi Horváth
Adám, Verseghi Ferencz) dallamgyüjteményébő l, vagy épen eredeti
dalszerzeményeiből val6k: a munkának nagy z'roda lom-tö,ténetz' értéket
is biztosít.

Azonban B fel is dolgozta e dalokat s ezzel fokozta azoknak s
gyüjteményének is belső értékér, mert a daloknak népies, vagy nép-
szerzette elemeihez (a szóhoz és dallamhoz) hozzáadta a művészt' elemet,
vagyis a harmoniát. Harmoniáinak' egyik fő, általános és jellegzetes
sajátsága a változatosság. Rendkívül találékony s kimeríthetetlen azon
képletek feltalálásában, melyekkel alapot, környezetet s háttért ad
a dallamoknak. Nagy gonddal, finom érzékkel, sok tudással és szabatos-
sággal dolgozik, anélkül, hogya harmoniát főczéllá igyekeznék tenni j

sőt inkább, úgy látjuk, ép azért fordit rá - gyűjteményes vállalatok-
nál valóban szokatlanul gondos - figyelmet.. hogy a dallamokat annál
inkább érvényre juttassa. De épen ebből következik egy másik írői
sajátsága, az t. i., hogy összhangosítása mindig tárgyszerű, vagyis
azonos hangulatú a dallam hangulatával. Mindig megtalálja a kellő har-
rnoniát a mélységes bánát, a szelid bú, a szerelem, a hazafias. lelkesedés,
a vidámság, az enyelgés, a pajzánság, vagy épen a komikum hangjához.
a nélkül, hogy összhangosítása mesterkéltnek vagy keresettnek látszanék.

Ugyanebben a gyüteményében kilépve a népies dalok keretéből,
néhány eredeti műdalt is ad Arany j.. Petőfi, Gyulai Pál költeményeire



s így mintvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAdallamkőltő is szerepel. Több mint ezer dalt bocsátván közre,
nem csoda, ha az átdolgozott nép dallamok százai meg százai az ő lel-
kének a húrjait is rezgésre indították. E műdalok minden felvilágosító
magyarázatok nélkül is igen iellernzően igazolják azt a hatást, mit a
népzenének a műzenére gyakorolnia kell. Ez a puszta egymás mellé-
rendelés egészen helyén való, mert Bartalus dalainak alaphaogulata az, aRQPONMLKJIHGFEDCBA
m i a népdaloké, bár az ő eszközei művésziek. Az érzelmi motzvumok

benne ugyanazok, min: a magyar népben.
Ime rövid vázlatos ismertetése Bartalus munkálkodásnak.
Hogy ily széles körű s nagy mívelt ség et feltételező kiváló tevékeny-

ség nem maradhatott elismerés nélkül - igen természetes.
A Kisfaludy-Társaság r867-ben, a m. tud. Akadémia r87s-ben

választotta meg tagjává: s hogy e kitüntetések serkentő hatással voltak a
további munkára is - azt műveinek fentebb közölt lajstroma eléggé
bizonyítja.

Igazi büszkeségünk ő nekünk, tanítóképző tanároknak.
S hány oly vonása van az ő egyéniségének, miket nem is emlí-

tettünk, mily sokat jelentő pl., hogy ő minden tanítómester nélkül,
iJ 'nkepzés útján sajátította el a szakjához tartozó ismereteket s képessé-
get, és lett ebben valódi tekintély. S nem jellemző-c, hogy ő, ki köz-
vetlenül csak egy irányban, s épen művészeti irányban hathatott kép-
zőleg tanítványaira, mégis oly sok, mondhatni minden alkalmat fel tudott
használni arra nezve, hogy őket a valódi tanítói hívatásra s egyedül,
vagy legalább főként az iskolának és az iskolért való élésre buzdítsa,
nevelje 1 .

Mint emberről sem szóltunk róla, pedig egyéniségének jellemvonásai-
ban és oly sok a szép és érdekes tulajdonság. . . '

Nem csoda,. ha őszinte sajnálkozással látjuk az ő nyugalomba
lépését.

Valóban joggal és igazsággal mondá róla Gyertyánffy István
igazgató a most kezdődő isk. év elején tartott lendületes megnyitó
beszédében a következő szép szavakat:

»Fájó érzelmekkel kell búcsút vennem tanári karunknak a nyári
szünidő alatt megvált - azaz nyugalomba vonult - legrégibb és legér-
demesebb öreg tagjától, tanárkarunk valódi díszétől, az ének- és zene ta-
nítás módszerének úttörő bajnokától: Barta lus Istvántol. Az ő erősen
ki domborodott egyénisége, jellemének sokszor egészen az érdességig
menő eredetisége gyakran hozták őt összeütközésbe a sablon intézmé-
nyekkel és ernberekkel. De azt, hogy az ő csaknem három évtizeden
át tartott tanári és művészi működése ne hagyott volna hátra áldásosan
mély nyomokat és pedig nemcsak a hazai közoktatásügy terén, az iskolai
ének- és zene tanítás terén kifejtett úttörő munkásságával, melyet még
a művelt külföld is tudott méltányolni, hanem az egész hazai közműve-

"Iődésügynek tisztán nemzeti alapon való fölépítése terén is, a magyar
népdaloknak ép oly nagy szorgalommal. mint szakértelemmel eszközölt
összegyüjtése és művészi feldolgozása által: mindezt, úgy hiszem, még
az ő ellenségei sem fogják kétségbe vonhatni Nagy rés fog támadni
intézetünkben az ő kilépése által: adja Isten, hogy ne vallja kárát az



ügy és, hogy hozzá mindenben méltó utódok folytassák tovább az ő
szép munkáját, úgy itt ez intézetben, a polg. iskolai tanítóképző zenei
szakcsoportján, mint a magyar zeneirodalom terén is. De mindenek fe-
lett kívánjunk neki még hosszú és boldog életet, nem csak azért, hogy
mindnyájunk szeretetétől és tiszteletétől környezve sokáig élvezhesse az
oly jól kiérdemelt nyugalmat, hanem azért is, hogy fáradhatlan mun-
kásságával és még mindig friss szellemi erőivel továbbra is szolgálhassa
azt az ügyet, melynek oly kiváló munkása vala.»

Fogadja jó néven az őszinte jó kivánatot erről a helyről is, a mi
részünkről is.vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBASz. B.RQPONMLKJIHGFEDCBA

K á r m á n m u n k á s s á g a a t a n í t ó k é p z é s k ö r ü l .

A tanítóképzés kiválóképen pedagogiai feladat, nem csupán abba ri
az értelemben, hogy a pedagógiának mint tantárgynak fontos helye és
szerepe van a közoktatás ezen részében, hanem azon problema szem-
pontjaból is, hogyan kell a népiskola pedagógusait feladatukra nevelni
és képezni.

Hogy ezen ügyre vonatkozólag Kármánnak működése kezdetétől
fogva önálló felfogása és nézetei voltak, annak nem egy ízben adta
ta1?ujelét. Már 16 évvel ezelőtt sürgette a tanítóképzők tanárainak rend-
szeres tudományos képeztetését s elitélte az autodidaxis útját, amely
még ma is legalkalmasabbnak tartatik a képezdei tanársághoz ..

Azonban elfoglaltsága a középiskolák reformjával nem engedte
meg, hogy régebben tüzetesebben foglalkozzék más iskolák ügyével.
Csak legújabb időben, midőn gróf Csaki Albin miniszterségének ideje
alatt napirendre került a tanítóképzés reformja, kezdett közvetlenül is
résztvenni ebben a munkában, sőt mint az országos közoktatási tanács
által az új tanterv kidolgozása végett kiküldött bizottságnak elnöke,
nagy kedvvel vezette a munkálatot és sok tekintetben irányítólag hatott.

Mint az említett bizottságnak előadója. alkalmam volt az összes
tárgyalásokon jelen lenni s azokban résztvenni. Jegyzeteim és a tanító-
képezdei tanárok egyesületének folyóiratában foglalt feljegyzések alap-
ján a következőkben számot adok azon eszmékról. a melyekkel Kármán
a tárgyalást gazdagította s a melyek közül a legfontosabbak kifejezésre
jutottak a tanító- és tanítónőképzők új tanterveiben.

Legnagyobb hatással volt a pedagógia i tá rgyak tantervének meg-
állapítására. Kijelentette, hogy az a tudományos pedagógia (mely
egyébként csak most van alakulóban), a mely nagy elveket állít fel a
és deductio úton jut bizonyos eredményekre, a népoktatási intézetekben
nem lehet a pedagógiai oktatás alapja. A tanítóképző növendéket nem
a pedagógiából szedett ismeretekre kell megtanítani, hanem helyes
oktatás, mintaszerű tanítás, jó nevelés által a jJedagógiához el : :kell vezetni
s csak azután kilátást nyitni előtte a pedagógiai elméletekre. A tanító-

1 Mutatvány a tanárképző gimnázium tanártestülete által az intézet 2S éves jubileuma
alkalmából kiadott Kármán·a lbumMl.



nak iskolai munkásságában sokkal nagyobb szüksége van az ilyen isme-
retekre, mint a tudományos pedagógia elvei re. -vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAEmoerismeretre kell
eljuttatnunk növendékeinket először a testtan által az 1. osztályban. S
ezzel részletesebben kell foglalkoznunk, mint ar. egészségtan azon részei-
vel, melyek máshová is beilleszthetők. Két irány megvalósitására kell
e tárgy tanítása által képessé tennünk a képző növendékeit. Haszno-
sítani kell azt először a maga testt" életét illetőleg, hogy rá nézve az
egyéni test- és egészségtan legyen. De figyelemmel kell lennünk a fej-
lődő test ismertetésére is, hogy a gyermekekkel való bánásmódjában
is tanusíthassa a testi emberismeretet. Legyen a tanítás ebben is szem-
léltető; ne törvényt hanem tényt (folyamatot) adjon elő; ne igyekezzünk
a physiologia tényeiben megismertetni egyszersmind a physika sok tör-
vényét is, hanem inkább adjuk a tényeket magukat, melyek majd a
physikának is anyagul fognak szolgálni. A z egészségtan tanítása is
legyen egyéni s arra szolgáljon, hogya növendékeket önmaguk és a
gyermekek megfigyelésére szoktassuk. A lélektan (II. osztály) tanítá-
sában ís körülbelül ezen szempontok legyenek irányadók. Kármán empi-
rikus psyehologiát sürget, mert a mai psyehologiai tanításnak az a baja,
hogy sokat beszél a lelki élet felosztásáról, törvényeiről, de a lelki
élet jelenségéről keveset szól. Az indulatokat, a vágyakat stb. le kel-
lene írni, a leendő tanítot ezek felismerésére vezetni; ezt is két czél-
ból: hogy önmagát megfigyelhesse, s hogy a gyermek lelkét irányít-
hassa. Igy tanítva útmutatót kap a leendő tanító arra, hogy szerezzen
emberismeretet. A Ill. osztály tananyaga legyen a népiskolai tanító fel-
adatának annyira részletes ismertetése, hogy azt illetőleg minden irány-
ban teljesen tájékozva legyen. Ide tartoznak a nevelő és tanító eljárá-
sok minden mozzanatai, melyekből semmi se maradjon ki, a mi a tanítói
életben jelentős lehet. A IV. év tárgya a nevelés története és a tanítás
gyakorlása. Ha a leendő néptanítónak önképzésére hatalmas impulsust
már az iskolában nem ,kellene adni, tán a tanítói gyakorlata is elég
volna az osztályban. Amde mi nem lélektelen dressurát gyakorlunk,
hanem gondolkodó embereket akarunk kiboesátani. A nevelés története
arra való, hogy felébreszszük növendékeinkben az érdeklődést a peda-
gógiai elméletek iránt. Nem a közvetlen érdek tehát, hanem a nép-
iskolai tanítás és a tanítói képzettség előbbrevitele e tantárgy ezélja.

A nevelés történetének tanításáról Kármán egy más alkalommal
a következőket mondta:

Minden pedagógia-történelmi visszapillantástói elvárhat juk, hogy az
eddig felmerült kísérleteket behatóan ismertesse, hogy tájkoztasson némileg
az eljárásmódok lehetősége körül s óvjon meg attól, hogy oly útra ne
térjen a mai gyakorlat, melynek már a múlt végére járva, átlátta siker-
telen voltát. Minden történeti adat, mely nem e ez élt tartja szem előttt,
a médszertan tárgyalásában puszta eziczoma Ezért elitélendő a bőbe-
szédűség az igen régi múltra vonatkozólag, melynek befolyását ma
hiába kutatnók, - elítélendő a rövidség az ujabbkor valóban hatásos
kísérletei körül. Nem kívánom a történeti anyag felsaaporftását, de igen
is szükségesnek látom, hogya mi jó, el választassék attól, a mi rossz
eredménytelen kísérlet.



Kármán nézetei irányadók vaj tak a tanító- és tanítónő- képzők új
tantervének kidolgozása alkalmával a többi tárgyaknál is. Az utóbbiakra
nézve sikerült neki megdönteni azt a felfogást, hogy különbséget kell
tenni az általános míveltséghez saszakképzéshez tartozó tananyag között,
A tárgyalások alkalmával kimutatta, hogyatanítóképzőben a tanítás
kezdettől fogva szakszerű, mert a tanító feladata az általános műveltséget
.átadni a népnek. Midőn tehát a képzőben általános műveltségéhez tar-
tozó anyagot adunk neki, azzal egyúttal szakképzettségéhez tartozó
ismereteket juttatunk birtokába.

A második fontos alapelv, melyet a tanterv kidolgozásánál
érvényre emelni iparkodott, hogy az egyes tárgyak azon részei, melyek
legközelebb állanak a tanítói gyakorlat hoz, a tanfolyamban mentől
későbbre tétessenek

AvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAmagyar nyelvtanítás czéljául a nyelvkészség megszerzését tűzte
ki szóban és írásban és az irodalom ismeretét, s ebből a szempontból
az olvasás tétetett a "tanítóképzóbeli nyelvtanítás alapjává. Olvastassunk
mentől többet; tárgyaljuk az olvasmányokat, még pedig már az 1. osz-
tályban is nem pusztán nyelvtani szempontból ; a tárgyalás kapcsán
adjuk a nyelvtant. a poetikát s egyéb irodalmi tárgyakat. Azonban fő
az irodalom, az olvasmány, - az elmélet csak eszköz. Ezt nem akarják
megérteni a tanterv- bírálói, a kik sokalJják a magyarnyelv óraszámát.

A jöldra jzra . nézve az volt Kármán uézete, hogy nem kellene azt
ugyanazon módon még egyszer tanítani, a mint már tanultak vagy
kellett volna tanulniok. Azt kell nézni, mire van szüksége a leendő
tanítónak. Útmutatást kell nyuj tanunk először is arra nézve, hogyan kell
valamely vidéket tanulmányozni, hogy ennek alapján a leendő tanító
a szülőföld ismertetését jól taníthassa. Ennélfogva az 1. osztály anyaga
lenne: földrajzi alapfogalmak, tekintettel a szülőföldre és hazánkra,
tehát physiographia, mint be vezető tanulmány a földrajz hoz és a ter-
mészettudományokhoz. Ezutáu következnék az öt világrész áttekintése
s a mathematikai földrajz (II. oszt.), s Magyarország politikai és gaz-
dasági földrajza (Ill. oszt.)

A természettudományok tantervénél Kármán felszólal a tanítás tudo-
mányos rendszere ellen s az elvontságok mellőzésével a tudományos
alapra fektetést sürgeti. Elvetendő a leíró természetrajz, az elvont ter-
mészettan, ellenben tanítani kell az alkalmazásaikat, a test- és egészség-
tant, a gazdaságtant és a technológiát, oly értelemben, hogy ezek képez-
zék a tanítás gerinczét.

A tör ténelem tantervének megálJapításánál hathatósan közr eműkö-
dött Kármán a hazai és világtörténelem különválasztásának megszün-
tetésében, Belátta, hogy a főczél a magyar történelern s hogya világ-
történelemből csak annyi szükség es, a mennyi általános műveltség szem-
pontjábel tájékoztatásul és a magyar történelem megértés éhez kell.

Az itten ismertetett elveket Kármán nem pusztán a hivatalos
tárgyalások folyamán, hanem a tanítóképző tanárok egyesületében is
fejtegette s e végett szorgalmas látogatója volt az egyesületi ülések-
nek s élénken részt ve.tt a tárgyalásokban:



Ezen irányban való munkássága még nincsen befejezve. pr. tanító-
képző-intézetek tantervéhez most vannak készülőben a médszeres uta-
sítások s a kidolgozásuk végett kiküldött bizottságnak is Kármán

az elnöke.vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBASzuppán Vilmos.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

N É P O K T A T RQPONMLKJIHGFEDCBAA s .

A . g y e r m e k i l é l e k megflgyelése.'

D r . W a ld a p f e l J á n o s e lő a d ó : Mélyen tisztelt elnök úr I Igen
tisztelt szakosztályi ülés! Midőn a II. országos és egyetemes tanügyi
kongresszus általános pedagógiai szakosztálya elnöke javaslatára ca
gyermeki lélek megfigyelésé s-nek kérdését tűzte ki napirendre, ezt, ha
jól értettem szándékát, azon czélzattal tette, hogy felhívja a hazai
tanítóság figyelmét egy nagy mozgalomra, mely mai nap Európát, de
még inkább Amerikát foglalkoztatja nagy mértékben, hogy e mozga-
lomról tájékoztassa azt és a mennyire lehet, irodalmával is megismer-
tesse. Az ismertetés és tájékoztatás e feladatához kötötte a szakosz-
tály, ha nem tévedek, azt a feladatot is, hogya mennyire tőle telik,
állást is foglaljon ezen mozgalommal szemben, tanakodjék arról, szük-
séges vagy ajanlatos-e, hogy a hazai pedagógusvilág is foglalkozzék a
gyermeki lélekre vonatkozó ily kutatásokkal, melyeknek eredményeit
némelyek gyermekpsychologiának nevezik. mások -. Angliában -
egyszerűen gyermektanulmánynak (Child-Study), mások pedig - Fran-
cziaországban - gyermektudománynak (science de l'enfant); azaz állást
foglaljon arra nézve, hogy mennyire várhat egyfelől a pedagógia mint
tudomány, másfelől pedig a gyakorlati pedagógus a maga munkájára,
czéljára, eszközeire nézve felvilágosítást e tanulmányoktói, a melyek ma
oly nagy szerepet visznek az ó-, de még inkább az újvilág psychole-
gusainak és pedagógusainak egy tekintélyes táborában. .

E kettős feladatnak megfelelőleg két részre kell hogy oszoljék
előadásom is: egy referáló, ismertető részre. és egyre, mely a peda-
gógus szempontjából igyekszik állást foglalni e gyermekpsychologiai
mozgalommal szemben. Mondanom sem kell, hogy az első referáló
részben itt a szűk időhöz képest, nagyon meg kell szorítanom a ren-
delkezésemre levő anyagot, és engedjék meg, hogy erre nézve inkább
egy kis igéretet tegyek, hogy t i . adandó alkalommal majd teljesebb
tájékoztató képet szolgáltatok e nálunk meglehetősen új tudományról
és történetéről, még pedig lehetőleg teljes bibliographiájával együtt,
itt pedig csak röviden ismertessem e tudományág mai állapotát.

- A dolog természete magával hozza, hogy határozati javaslatom-
nak csak egy pontja foglalkozik a referálással, a többi négy pont pedig
bizonyos állásfoglalást mutat. E határozati javaslat első pontja röviden

1) Szerzőnek a II. Országos és Egyetemes Tanügyi Kongresszus általános és iskolai
pedagógiai osztályán tartott előadása,



körvonalozza a mozgalmat, meghatározza főbb irányait. E pont követ-
kezőképen hangzik:

1. A gyermeki lélek megfigyelése, a mint Európaszerte, de az
utolsó időben különösen Amerikában űzik, kétféle irányban halad. Az
egyik inkább physiologiai irányú és a gyermeki lélek. tudat jelenségei-
nek külső kifejezéseit figyeli meg a bölcsőtől kezdve bizonyos korig. A
másik, mely inkább az összehasonlító psychologia módszerei vel dolgozik,
adott korú és környezetű gyermek lelki tartaimát igy"ekszik kiismerni.
Engedjék meg, hogy röviden kifejtsem, mit értek e két csoport alatt;
mit értek az alatt, hogy a gyermekpsychologia egyik iránya a physio-
logia, a másik pedíg az összehasonlító psychologia körébe tartozik, és
miben áll tulajdonképen e két irány?

Nem adhatom itt, miként már mondtam, a tudomány teljes tör-
ténetét. Nem soroihatom fel mindenekelőtt azon, régesrégi irodalmakban
található csírákat, melyek, mint az általában minden tudományban. elő-
fordul, természetesen itt sem hiányoznak. a mely csírák azonban a leg-
több tudományban csak igen ritkán irányítók az újabb mozgalmakra
nézve. De a gyermekpsychologia újabb mozgalmainak sem teljes tör-
ténetét, mert kerülbelül rIO évre kellene visszatekintenem, ha oly érte-
lemben állapítanám meg a gyermektanulmány körét, mint ezt ma köz ön-
ségesen értik. KörülbelülZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 1 0 évvel zelőtt jelent meg először egy kís
gyermekről szóló memoire, a melyben egy apa közzéteszi egy kis gyer-
meke lelki életére nézve tett megfigyeléseir. Sajátságos véletlen, hogy
ebből a kis gyermekből későbben hires physiologus lett: az ismeretes
nevűvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBATiedemann Frigyes; apja pedig a mult század végének egyik isme-
retesebb psychologusa, Tiedemann Dietrich. De, miként mondtam, innét
kezdve sem adhatom a gyermekpsychologia fejlődésének teljes képét,
hanem csak ott kezdem ismertetni, a hol már oly eredményekhez jut-
nak, a melyekre kell hogy tekintettel legyenek azok, kik e tudomány-
nyal ma foglalkoznak. Es bizony a legjelentékenyebb embereknek nagy
sorát, a tudós kutatás legnagyobb alakjait találjuk azok között, a kikre a
gyermektanulmány mai művelőinek okvetetlenül tekintettel kell lenniök.
Ott van mindenekelőtt a nagy Darwin egy kis értekezésével, mely
«Biographical Sketch of an Infants (Egy gyermek életrajzának vázlata)
czfrnen megjelent a «Nund s r877. évfolyamában. Ott van a nagy franczia
aesthetikus és psychologus Hippolyte Taine nehány becses adatékkal.
melyek -L'íntelligence s > czírnű híres könyvéhez vannak csatolva. Ott
van a kiváló német Darwinista, Preyer, a ki eddig a legterjedelmesebb
és legnagyobb tudományos apparatussal teldolgozott gyermektanulmányi
művet adta a tudós világnak (Die Seele des Kindes). Ott van az isme-
retes római philosophus, Luigi Ferri, és ott van az Uj világ idevágó
mozgalmainak vezetője, Stanley Hall, a Clark University elnöke és
ugyanott a psychologia és neveléstudomány tanára.

En azonban e helyt nem e nagy, részben ma is vezető szerepet
vivő kutatókkal kívánok foglalkozni, hanem első helyen egy nevére
nézve aránylag kevéssé ismert ember munkásságát akarom kiemelni, a
ki ugyan nem volt pedagogus, nem volt philosophus, hanem egy úgy-
látszik a gyermekeket s a ív e : egész melegévei szerető orvos, Sigismund



Bertalan német orvos, a ki egy igen szép kis könyvben (Kind und
Welt) adja egy gyermek első három életévének rajzát, Ezt öt részre
osztja: az első részben adja a gyermek életének első negyedévére vonat-
kozó megfigyeléseket, t. i, a gyermek születésétől kezdve a gyermek
első mosolyáig; a másodikban a gyermek első életévének második
negyedét tárgyalja, az első mosoly tói az ülni tanulásig ; a harmadikhan
az ülni tanulástól a járni tanulásig ; a negyedikben a járni tanulástól
az első szó kiejtéseig és végre az ötödikben az első szó kiejtésétől az
első mondat tudásáig. Mondhatom, hogy abban a számos, rendkívül
sok megfigyelésre támaszkodó és nagy tudományos apparatussal kilépő
könyvben, melyek e tárgyról ujabban megjelentek alig találtam tal talmilag,
qualítative, hogy úgy szóljak, értékesebb megfigyeléseket, mint Sigis-
mund kis könyvében.
, E könyvek, a Sigismund é és az utána jövő, physiologiai irányú
munkák, kiterjeszkednek mindenekelőtt annak a megfigyelésére, hogy az
újszülött gyermek miképen rendelkezik a maga érzékei vel. mikor és
miképen kezd látni, hallani, szagolni, ízlelni, miképen kezdi ameleget
érezni, mikor mutatkoznak rajta az első mozgások, mikor kezd moso-
lyogni, hogy jönnek egymásután az első impulsiv, reflex- és instructiv
mozgások, majd az utánzott, imitativ mozgások, ezek után végül a
tudatos, akaraton és kombinatión aÍapuló mozgások; mikor adja a gyer-
mek először a gondolkodásnak, bizonyos logikus operáczióknak a jelét;
mikor halijuk tőle az első hangot, mikor látszik, hogya gyermek bizo-
nyos képzetet füz e hangokhoz, mikor utánozza a környezet szavait, stb,
Szóval 'e megfigyelésex kiterjednek a gyermeki lélek tudatjelenségeinek
mindenféle külső nyilvánulásaira. Vannak e megfigyelők között olyanok,
kik egyenesen csak az újszülött gyermekkel és a gyermek első napjainak
.Iefrásával foglalkoznak. Így a híres embryologusvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAKussmaul «Seelenleben
eines neugeborenen Kindes» czímű tanulmányában.

E physiologiai irányú kutatásoknak néhány típusát akarom röviden
kiemelni, még pedig oly typusait, .melyeket az előbbiekben adott általá-
nos jellemzéssei még nem vázoltam, a melyek mintegy külön csoportot
alkotnak a physiologiai irány ketetén belől. .

Mindenekelőtt ki kell emelnem a már említett Kussmault és máso-
kat, a kik nem elégednek meg azzal, hogy a gyermekeket megfigyeljék,
hanem kísérleteket is tesznek velük. Kussmaul pl. már az újszülött
gyermeknek pár perczezeI születése után savakat ad szájába, hogy a
reakcziót vizsgálja, melyeket e savak a gyermek ízlelő szerveire tesznek.

E kísérletezők közé, tartoznak a legújabb időben Ausztriában,
Németországban, Oroszországban és másutt működő oly kutatók is, kik
az iskolásgyermekek szellemi munkábirásának kipróbálása órák hosszú
során át bizonyos egyhangú írás- és számolásgyakorlatokat végeztet-
nek velük.

A gyermekpsychologusoknak egy további érdekes csoportja, mely-
ről külön kell megemlékeznem, az, melyet coslutionistáknak lehet elnevezni,
azoknak csoportjaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt . L, kik a gyermek fejlődéseben az egész emberi nem
fejlődésének képét keresik, vagyis a kik az egész faj fejlődése és az
egyén keletkezése között levő paralellismusra helyezik a fősúlyt. Ide



tartozik a már említett híres Darwinista, Preyer, továbbá egy amerikai
tudós, James mark Baldwin ily czZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAím ű könyvével e Mental development
in the child et the ra ce» (A franczia Compayré - Évolution de I'enfant»
CZÍIIJŰkönyve ellenben czÍme daczára nem tartozik ide.)

A physiologiai irány ú gyermekmefigyelőknek egy további csoport-
ját azok teszik, kik a szülők állapot~, kora és a gyermekek lelke között
keresnek bizonyos összefüggéseket. Igy pl. gyüjtött egy olasz orvos,
Antonio Marro, a híres Cesare Lombrosónak volt assistense statisztikai
adatokat arra nézve, hogy minő összefügés van az iskolás gyermekek
értelmi és erkölcsi állapota és a szülők kora között, és egyebek között
arra az eredménye jutott, hogy az öregebb szülők gyermekei jobban
viselik magukat, mint a fiatalabbakéi. Megjegyzendő, hogy e megfigyelé-
sek nem igen pontosak, illetőleg az esetek száma nem volt eléggé nagy, és
igen valószínű, hogy számos más iskolának példája ép az ellenkezőt
bizonyítana.

Most. pedig oly csoportját akarom kiemelni e physiologiai irányú
megfigyelőknek, melyet én, őszintén megvallva, a leginkább számba-
veendőnek tartok valamennyi közül, azoknak csoportját t. i., kik a beteg
gyermeki lélekkel foglalkoznak, nem épen a teljesen beteggel, vagy is
oly gyermekek lelkével, kiket egyenesen hülyék intézetébe vagy az
őrültek házába kell vinni, hanem annak a gyermeknek a lelkével is, a .
ki csak egyik vagy másik tekintetben, kisebb- nagyobb intellectualis vagy
moralis defektusa miatt a normalis mértéken alul maradt, vagyis a kit,

nem lehet közösen más gyermekekkel, osztályban tanítani. E gyerme-
kekért különösen az utolsó években Németországban tettek legtöbbet ;
nagyon alaposan tanulmányozták őket tanítók, papok és orvosok. Leg-
ujabban megjelent Németországban egy külön folyóirat is e beteg gyer-
meki lelkek tanulmányozása czéljából «Kinderfehler s czfrnen (Beyernél,
Langensalzah), de különben is nagyon felszaporodott az utolsó tíz év
alatt az idevágó irodalom. A németek e lelki hibákra egy új műszót is
alkottak : «Psychologische Minderwertigkeit>, a mi tehát annyit jelent,
hogy a vele sujtott gyermeki lélek kevesebbet ér a normalisuál.

Legvégére hagytam az amerikai gyermekpsychologusok nagy tábo-
rát. Ezeket, kölönösen a Stanley Hall iskolájahoz tartozókat. mindenek-
előtt az jellemz i, hogy őket gyermekpsychologiai kutatásaikbanvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAnem,
mint a régibb európai gyermekpsychologusokat többnyire, csak általános
anthropologiai és phsychologiai érdeklődés vezeti, hanem ők számos,
mindennemű részletekre kiterjedő gyermekmegfigyeléseiket egyenesen
pedagógiai czélzattal teszik, és erősen remélik, hogy a gyermekek testi-
lelki életének mindennemű specziális kőrülményeire nézve tett vizsgála-
taikból és méréseikből majd bő felvilágosítást nyernek a pedagógiai
feladatokra nézve is. .

Ezzel befejezem a physiologiai irányú gyermekmegfigyelések e
rövid és hézagos részletét, és áttérek a másik irány ismertetésére,
melyet összehasonlító psychologiának lehet nevezni, és a mely a gyer-
mekek lelki tartaimát igyekszik bizonyos statisztikai módszerek útján
kipuhatolni.

A gyermekmegfigyelés ez ágára nézve az impulsus, úgyi átszik,
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egyenesen Sigismundtói indult ki, a ki azt mondja előbb említett köny-
vecskéjének egy helyén, hogy a statisztika ma már mindent tud, tudja,
hogy mennyi húst eszik az ember, de arra nézve még nem próbáltak
semmit sem megállapítani a statisztikusok, hogy miképen nyilatkozik
meg a gyermeki lélek. Valószinűleg ezen impulsusnak köszönhető, hogy

. az ismert jenai pedagógus, Stoy, 1867-ben egy kis feladatot adott az ő
szerninaristáinak, melynek értelmébeZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI I .az iskolájukba járó gyermekekről
kellett bizonyos psychologiai statisztikát összeálIítaniok. Stoy maga
jelölt ki az összeállitásokra nézve bizonyos általános kérdéseket. de az
erre nézve készült dolgozatok elvésztek és nem tudunk semmit az akkor
Stoy szemináriumában nyert eredményekről. A gondolat azonban meg-
maradt és Stoynak egyik legkiválóbb tanítványa, Bartholomaei készí-
tette 187o-ben az első idevágó nagy' statisztikai összeallításokat, még
pedig mint a berlini statisztikai hivatal tisztviselője(l. Berlin und seine
Entwicklung, Stadtisches Jahrbuch für Volkswirtschaít und Statistik
IV. Jahrgang.) Bartholomaei ösztönzésére szétküldött a Berlini pedago-
giai társaság a berlini iskolák igazgatóihoz kérdőíveket. melyek a be-
lépő gyermekekre vonatkozó bizonyos kérdések sorozatát tartalmazzák.
E kérdések útján megtudakolták a gyermekektől. megvannak-e nekik
bizonyos képzeteik vagy ügyességeile Így kipuhatolták, hányan vannak,
a kiknek képzetük van a szabad ég alatt folyó folyóról, a fán mászkáló
mókusról, a legelő nyájról, a pacsirta dalaról stb., szóval hánynak vannak
ilyen bizonyos természeti szemlélettel összefüggő képzeteik. Figyelmüket
irányították továbbá bizonyos arithmetikai és geometriai képzetekre: hány-
nak van képzete a háromszögről, a négyszögről, a koczkáról, egyes szá-
mokról, a háromról, a négyről. Kikutatrák továbbá, hogy állanak bizonyos
históriai képzetek dolgában, hányan tudnak Istenről, Krisztusról; hány tud
bibliai történeteket vagy meséket, hány tudja apj a nevét, foglalkozását,
hánynak van fogalma a kírályról, pénzről, a városban levő történelmi
emlékekről stb. Azután vonatkoztak e kérdések, miként mondtam, a be-
lépő gyermekek bizonyos ügyességeire nézve is: hányan tudnak utána
mondani valamit, hányan 'tanultak versikét [elmondani, hányan képesek
utána énekelni, hányan voltak hangversenyben stb. Berlinben csakugyan
meg is vizsgáltak nagyszámú gyermeket e kérdésekre nézve, és az ered-
mények sok tekintetben igen meglepők voltak. Ez eredményeket nem
ismertethetem itt részletesebben, csak próbaként kívánok egy-két adatot
folhozni. A legtöbb természeti képzet a fiúknál gyakrabban volt meg,
mint a leányoknál ; kivételt tettek ez alól csak az egészen közönséges,
mindennapitermészeti képzetek, melyek a leány oknál gyakrabban fordul-
tak elő, mint a fiúknál, míg a ritkább képzetek sokkal nagyobb szám-
mal voltak meg a fiúknál, mint a leányoknál. Vallásos képzetek felett

_ is inkább rendelkeztek a fiúk, mint a leányok, de mesét sokkal többet
tudtak a leányok. Érdekes pl. az is, hogy a gömbről 76%-nak volt
képzete, mig a kcczkáról csak 69o/0·nak, de viszont a körről csak 49% '

nak, a négyzetről pedig 540/o·nak. Ez csak egy pár példa a sok közül,
Az összefoglaló eredmény' az volt, hogya gyermekek rendkívül sze-
gények voltak képzetek ben , környezetüket nem ismerték, még leg-
közvetlenebb földrajzi környezetüket, városrészüket sem.
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Bartholomaeinek aztán rendkívül sok utánzója akadt különősen
Németországban (Rein Vilmos Jenában, Lange Károly, az «Ueber Apper-
zeption s czímű könyv ismeretes szerzője Plauenben, és Hartmann Ber-
talan az - Analyse des kindlichen Gedankenkreisess írója Annabergben).

Az amerikaiak a gyermeki lélek kutatásának ezen ágát is felkarol-
ták rendkivüli buzgósággal, sőt még nagyobbal, Illint az előbb említettet.
A kutatás e területén is előljár Stanley Hall. O maga is készített erre
nézve statisztikát, kérdő íveket küldött szét mindenfelé, melyeket aztán
többszörösen utánoztak. Ez íveken egyebek között feladta azt a kér-
dést is: mondia meg a gyermek, «mi szeretne lenniZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAP s Ilyeneket is kér-

, deztetetf a gyermekektől: mondják meg, ha büntetést kaptak, igazsá-
ságosan huntették-e őket megj hányszor büntették őket igazságosan és
hányszor igazságtalanul. Ide tartoznak például a nagyszámú amerikai
kutatások a gyermekek vocabulariumára nézve is, azaz arra nézve, hogy
mekkora szóbősége van a gyermeknek bizonyos korban. E czélra egy-
szerűen elővettek egy szótárt, felolvasták a gyermek előtt és megje-
gyezték azokat a szavakat, a melyeket ismert. Ezt számtalanszor ismé-
telték, váltakozó eredménynyel. és aligha tudtak valami törvényszerű-
séget felfedezni. Épúgy wegfigyelték Amerikában (ezt különben Angliában
és Olaszországban is tették) a gyermekek önkéntes rajzait. hogy miket
szeret a gyermek rajzolgatni, de e megfigyeléseknek is csekély volt az
eredmény.ük.

Ennyit röviden a gyermekmegfigyelés másik ágáróJ, melyet össze
hasonlító psycho logiai módszerrel dolgozónak lehet mondani.

Miután ezekkel elvégeztem előadásom ismertető részét, áttérhetek
határozati javaslatom álláspontjának megokolására.

Tagadhatatlan, hogy az említett tények rendkívül érdekes tárgyai
a kutatásnak, hogy az anthropologus mind e kérdéseket felvet heti
és törekedni is fog rájuk valamely feleletet kapni. Az authropo-
logus, psychologus, vagy az a pedagogus is, ki csak bizonyos termé-
szettudományi érdekből pedagogusoskodik, az bátran kutathat és kivána-

tos is, hogy kutasson e téren. A kutatas fentvázolt másik ága egyenesen
igen becses kultúrstatisztikai adatokat is szolgáltathat minden irányban,
melyekből megtudhatjuk, hogy bizonyos társadalmi osztályban miképen
bánik a környezet a gyermekkel, .míképen gondoskodik róla. Ez adatok
nagy fontossággal birhatnak és megszerzésök a kulturstatisztika és nép-
psychologia czéljaiból nagyon ajánlatos .•

Mindehhez azonban egy kis megszorítást kell hozzáfűznünk. A
kutatás, a meg figyelés megengedhető, de kísérleteket tenni a gyerme-
keken határozottan helytelen. A gyermek nem lehet kisérletezés
objektuma, semmi áron sem tehető azzá. Ép ezért nem szabad a gyer-
meket savakkal, vagy furcsán összeállított színekkel maczerálni, és ép
oly kevéssé szabad azt szellemi munkabirásának kipróbálására lélekölő
írás- vagy számolásgyakorlatokban álló kisérleteknek alávetni, és így
bizonyos tudásvágy vagy csak tudóskiváncsiság kielégítésére erőszakos
kézzel belenyúlni a gyermeki lélek fejlődésébe.

Ezzel a megszorítással csak ajánlható a gyermeki lélek megfigye-
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lése is, mint az anthropologiai és psychologiaí kutatás egyik. érdekes.
területe.

Határozati javaslatom 2. pontja tehát így hangzik:
2. Mindakét irányban van az anthropologiának érdekes kutatóte-

rülete, és mint ilyennek művelése nálunk is melegen ajánlható. A
gyermekmegfigyelés második ága, a rendszeres nevelés alá még nem
vetett lélek tartalmának elemzése, melyet nálunk tudtommal még nem
próbáltak meg, néppsychologiai és kultúrstatisztikai tanulságokat is
szolgáltathatna reánk nézve. De az idevágó kutatás ajánlását bizonyos.
óvó intéssel kell kiegészíteni arra nézve, hogy e kutatás csak addíg
terjedhet, a míg a gyermeki lélek természetes fejlődését megzavaró
kísérletezéssé nem lesz. Az eddigi kutatók egy része nem menthető fel
egészen erre vonatkozólag minden szemrehányás alól.

Azonban, a mikor így általánosságban ajánlom az idevágó anthro-
pologiai és psychologiai kutatást, még korántsem foglaltam állást a
gyermektanulmánynyal szemben a pedagógia szempontjából. Nem akarom
tagadni, hogy bizonyos nagybecsűvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAnega tiv tanulságot mindig meríthetünk
annak felismeréséből, hogya gyermeki képzetkészlet gyarapodásának
minő korlátjai vannak, nem' akarom tagadni, hogy sok tanulság van a
vázolt megfigyelésekben arra nézve, minő physiologia i akadályai van-
nak a gyermeki lélek íejlödésének, hanem meg vagyok győződve arról,
hogy pozitiv feladataira nézve a pedagógia nagyon kevés hasznot merít-
het ezekből a kutatásokból, még pedig czéljaira nézve épenséggel sem-
mit és eszközeire nézve sem sokat. Hogy czéljaira nézve semmi haszna
nincs belőle, arról Kármán Mór előadása után (a paedagogia feladata
és helye a, tudományok sorában), a mely nyilvánvalóvá ltette a
paedagogia feladatát, kétségünk többé nem lehet. Arról, hogya paeda-
gógiának nem az a czélja, hogy megállapítsa mi van a 3-6 éves gyer-
mek lelkében, hanem hogy megtartsa és tovább adja azt, a mi az em-'
beri műveltségben, mint a nemzedékek hosszú sora munkájának a gyü-
mölcse, fel van halmozva és a mi az illető nemzedék saját művelődési
munkájának az eredménye; arról, hogy e feladatnak kell bennünket
vezetnie a pedagogiai munkásság berendezésében, arrói, azt hiszem,
mindnyájunkat sikerült meggyőznie' dr. Kármán előadásának. Hanem.
azt tartom, még az eszközökre nézve, arra nézve, miképen járjon el a
gyakorlati pedagógus, sem fogunk sokat tanulhatni a gyermekpsyho-
logiai kutatásokból. Hivatkozhatnám erre nézve nagy auctoritásokra, így
például a Németországból származó, de Amerikában működő híres.
psychologusra, Münsterbergre,' a ki csak nemrég odamondta az amerikai
gyermekpsychologusoknak, hogy nem sokra becsüli e gyermekmeg-
figyelések érté két, hogy különönösen a gyakorlati tanítónak semmi
szükségük nincs reájok. Hivatkozhatnám, mint mondom, ily tekintélyekre,
de elég az erre vonatkozó könyvek végső fejezetét elolvasni, hogy
lássuk, mily csekély az az általános eredmény, melyet adataikból levon-
hatunk. Rendesen arra lyukad ki e munkák végső következtetése, hogy
a gyermek individualítása rendkívül gazdag, a mit a szárnos adat ily-
nemű összehordása nélkül is tudunk. De hogy ezen individualitásból
mit kell tenni, miképen kell alakulnia a gyermeki léleknek az emberi
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élet nagy ethikai, azaz mondjuk, pedagógiai czéljai érdekében: .erre
nézve semmiféle felvilágosítást nem nyerhetünk a megfigyelések és ada-
tok e nagy halmazából. Ezért bátorkodom határozati javaslatom 3.
pontjául a következőket eléterjeszteni :

3. Maga a pedagógia azonban sokkill ,kevesebb hasznát veheti e
kutatásoknak, mint azt újabban, különösen az amerikaiak Stanley Hal-
lal az élükön, hiszik. Csak a nevelő munka hatásképességének a gyer-
mek szervezetében és környezetének lelki tartalmában gyökerező kor-
látaira nézve nyerhet tőle igaz, hogy nagybecsű, de mégis csak negativ
természetű tanulságokat. A nevelő munka pozitiv feladataira nézve
azonban csak igen keveset tanulhat az úgynevezett gyermekpsycholo-
giától: czéljaira nézve éppenséggel semmit, eszközei re nézve sem sokat.

A mi végül a beteg, vagy legalább is nem minden tekintetben
normalis gyermek megfigyelését illeti, az e tekintetben beszerzett ada-
tokból mindenekelőtt nagy kíméletet és enyheséget tanulunk a gyer-
mekek mindennemű gyengéi iránt. E kutatások eredményei igazán szá-
mos oly pontra mutatnak reá, a melyeket régebben a gyermekek
ostobaságának vagy rosszakaratának tudtak be,vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa : melyek azonban első
sorban testi hibáknak, physiologiai abnormitásoknak az okozatai. Szük-
séges, hogy a többi gyermekekkel haladni nem tudó gyermekeket illető
eljárásunk ne legyen csak valami szentimentális lágyság az irányadó,
hanern legyen az eljárásnak tudományos alapja is.

E szempontból ajánlom elfogadásra tételeim 4. pontját is:

4. A physiologiai irány ú gyermekmegfigyelésnek a praktikus
pedagogia szempontjaból aránylag legbecsesebb az a: része, mely a
beteg gyermekkel, a nevelés pathologikus objektumával foglalkozik.
Ez önként folyik az előbbi tételből, mely azt mondta, hogy a nevelés
korlátainak megismerésére nézve sok tanulságot adhat az úgynevezett
gyermekpsychologia studiurna. Minél több a korlát, annál több persze
a reá vonatkozó tanulság.

De hogyaszakosztály a gyermekpsychologiára nézve bizonyos
pozitiv munkával is léphessen a hazai tanítóság elé, proponálom. hogy
a kongresszus küldjőn ki bizottságot, mely nálunk h:galább is egyszer
tétessen kísérleteket ez irányban. Nem tudom, mi fog nálunk e kutatá-
sokból kitünni ; félek, hogy különösen a kultúrstatisztikai vizsgálatok
nem fogják a legkedvezőbb állapotokat kideríteni. még pedig ép úgy
a fővárosban, mint a vidéken.

Bátorkodom tehát a következő positiv indítványt tenni:

, 5. A gyermekpsychologia másik ága, különösen az iskolába jövő
gyermekek képzettartalmának megismerése érdekében küldjön ki a
kongresszus egy ó't tagú bizottságot, mely az iránt nálunk a szükséges
mozgalmat megindítsa és vezesse.

Ezek azok, a melyeket a szóban levő tárgyra nézve előadni őhaj-
tottam. Azt hiszem, hogyamegindítandó mozgalom meg fogja teremni
gyümölcsét és hogy a teendő észleletekből igen komoly tanulságok
lesznek majd levonhatók. Talán megmondják majd a beszerzendő ada-
tok, mennyit vétkeznek nálunk is a szülok és egyéb tényezők a gyer-

Magyar Tanítóképző. 33



mekek lelke ellen és ez csak bizonyos állapotok, bizonyos társadalmi
bajok javítására vezethet. S így beteljesedik talán itt is a zsoltár szava,
mely a. kicsinyek és csecsszopók nagy hatalmáról szó1.2vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Waldapfe! János.
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H a r m a d ik ncmzetközl l é l e k t a n i kongresszus
M ü n c h e n b e n .

A t i s z t e s s é g é r z e t e a g y e r m e k e k b e n .

- Luigi Anjosso, Fossanob61. -

1. Valaminthogy a távozás előtt könnyebb egy tájék helyszín-
rajzát megcsinálni, épúgy könnyebb ez egyéni tisztességet a legelső-
korban tanulmányozni.
- Minden emberi cselekvés az öröklékenységnek, a környezetnek és

az egyéni akaratnak produktuma, Ez utolsó tényező nem fontos a
gyermekeknél, mert a gyermek ösztönből cselekszik.

Először lép· fel az öröklékenység, - értve eZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAs z ó alatt úgy az:
atavizmuszt, valamint a preatavizmuszt - és csak fokozatosan érvényesíti:
befolyását a környezet.

II. A tisztesség összetett érzelem, a mely csak a szellemi fejlett-
ség magasabb fokán jelentkezik.

A tisztesség két erényt foglal magában: a becsületességet és az
őszinteséget. Az elsővel polgártársunk személyét és javait tartjuk
becsben, a másik védi az erkölcsöket.

A gyermekllek nincsenek származékos (öröklött, veleszületett}
hajlamai az őszinteségre. és minthogyaszülőkön kívül más személyek-
kel nincsen viszonyban, nem lehet becsületessége sem.

Ill. A tisztesség a társadalmi életben mutatkozik, azaz a mikor
a gyermek más gyermekkel viszonyba lép. Ezek a folytonos és köl-
csönös viszonyok azonnal éreztetik a kölcsönös becsületesség szüksé-
gességét. Az öröklékenység, a tisztességes' cselekedetek alakítják a
tisztesség érzelmét,

A p u b e r c i t á s l é l e k b e t e g e i .

- Dr. A. Marro, Turin. -

A nemi eres (pubercitás) kerszakának izgalmai a fiatalokban addig-
szunnyadozó hajlamokat és erélyeket ébresztenek és lelki alterácziők at,
idéznek elő, melyektől az emberi élet első korszaka majdnem teljese fl

ment, Ezeket a lelki rendellenességeket több osztályba sorozhatju k
a keletkezésüknél fen forgó különböző állapotok szerint.

Az első osztá lyba tartoznak azok, a melyeknél az idegrendszer
nagy izgatottsága forog fenn. Tünetei: a nagy izgatottság (rendesen

2 A kongresszus sz akoszt ály i elő idö j rvaslatait bi eonyos íorm ri m6do ;ításl.l elfogadt a,
s a bizotts ígba a következőket kü'dte ki: Kármán -Mór, dr : Verédi Károly, Szőke István;

Beke Manó, WaldaPfe! 'János. J
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-alábbhagyó), az extravagáns kívánságok, azok rövidsége, az elhatározás
könnyűsége.

AvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAmásodik osztá lyba tartoznak azok; a melyek a hebephrenia
{fiatalkori őrültség) jellegér adják, melyet Hecker és Kahlbaum leírtak.
Ez a csontváz túlságosan gyors növéséből és a belek általános gyön-
geségéből származikZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAj melankólia szokta megelőzni, fizikai téren _ga st-
ricus zavarok és hőemelkedés. mutatkoznak.

A lelki-élet terén váltakozik a legmélyebb lehangoltság a leg-
exáltáltabb kedélyhangulattal. Tünetei még a nemi szféra izgatottsága,
vallási rajongás, groteszk eszrnemenet és íromodor. A betegség ész beli
gyöngeséget okoz, mely ritkán tűnik el egészen.

A harmadik osztá lyba összefoglalja a-szellemi alterácziókat, melyelq
a bevégzetlen nemi fejlődés korszakában létező hason nemű szervi okbó
vagy előzetes betegségekből, avagy az önfertőzés (masturbatió) bűnéből
s más zavaró okból erednek.

Ezek különböző formákban jelennek meg a szerint, a mint az
eszmeképző tehetséget, a kedélyt, az akaratot támadják meg vagy
rudimentális paranoiát, vagy erkölcsi őrültséget, avagy oly gyámolta-
lanságot okoznak, a mely teljes passzivitásból áll.RQPONMLKJIHGFEDCBA

A s z ü lö k k o r á n a k b e f o ly á s a a g y e r m e k e k p s y c h o - p h y s ik a i

j e l l e m é r e . '

- Dr. Antoine Marro, Turin. -

A természetes öröklékenység lélekzavaró okai rendes en a szerzett
képességek jellemének öröklékény átvitele, - melyek állandók, vagy idő-
köziek - és a szülők kora a gyermekek nemzésének epokájában. Ámbár
.az ember nemző tevékenysége fogyatkozik az élet határainál, mégis
oly korszakban jelentkezik az, melyben szervezetének psycho-physikai
érettsége még nem teljes; és feltünően folytatódik a hanyatlás kor-
szakáig. A mit a szülők az ő ivari képességük hosszú periodusa folya-
mán szülötteiknek nyujtanak, az elég változatosságot mutat a fizikai
és erkölcsi alapvetést illetőleg.

Ezen törvényt a kutatások egész sorozata bizonyítja, melyeket a
delinkvensekről, a kérházak lélekbetegeiről, a községi elemi-népiskola
növendékei magaviseletéről, értelméről és jellemétől azok szülei korára
nézve tartottak.

- A büntetteseknél általában az igen öreg vagy igen fiatal szülők
gyermekeinek száma túlsúlyban van a rendeseknél és ezen túlsúly még
túlnyomóbb a lelkibetegeknél.

A kor befolyása még jobban szembetűnik a bűntettesek által el-
követett bűntények neménél. A fiatal apák fiairól gyakoriak a tulajdon
elleni bűntények, előidézve a mulatságok hajhászása, a kicsapongások
és a lustaság iránti hajlamból, a melyek az ifjuság jellemét teszik.

A csa lókná l az öreg szülők fordulnak elő túlnyomólag.
A személy elleni büntetteseknél túlnyomó számban találták öreg

szülők fiait.

33*
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Budtnszky Károly.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A verekedésben, lázadásban vétkesek túlnyomó száma igen öreg
vagy igen fiatal apáktói származik.

A szemérem elleni bűntettesek leginkább öreg anyák szülöttei.
Az elmebetegeknél nagyobb számban az öreg apák fiait találták.
Az iskolai gyermekek közt ~z apa nemi éretlensége korában

nemzettek adják a rendetlen magavúeletíiek maximumát. De, míg ezek-
nek a rossz magavúeletét a lármás, hanyag, nyugtalan viselet, makacsság
jellemezte, addig az öreg apák gyermekeinél valóban rossz erkölcsi
sajátságok fordultak elő, mint színlelés, hazugság stb.

A kedélyhangula tbeH különbség is elég nagy; a fiatal apák fiainak
830/0.a résztvevő, örömteli jellemet mutat, míg ilyenek az öreg apák
fiai közt csak 630/0;al voltak.

A mi a fiatal apák gyermekeinek tehetségez'!illeti, ezek a jó ér tel-
míieknek nagyobb számát adták, mint öreg apák gyermekei; de a jó
tehetségek maximumát adja a középkorúak osztálya, a melyben, a kívái~
értelműek legnagyobb száma is található. A kt'vá ló értelműek legkisebb
száma a fiatal apák gyermekei nél fordul elő.

A mi az anyá t illeti, általában a tanulők magaviselete annál jobb,
mennél fiatalabb az anya, a mi magyarázatát a fiatal asszony jellerné-
nek szelídségében leli. .

Azon tanulok, a kiknek mindkét szülője a nemzés korában éret-
len volt, adják a jó magaviseletűek minimumát és a j6 és rossz tehet-
ségek maximumát, a középszerű tehetségeknek pedig minimumát.

A hosszúéletű emberek rendesen hozszúéletű szülőktől erednek.
A fizikai tulajdonságokat illetőleg a degenerati v tünetek öreg

szülők gyermekeinél lépnek fel inkább.

IRODALOM.RQPONMLKJIHGFEDCBA

L a k ó h e ly i i s m e r e t e k .ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
,

Vezérkönyv az egy tanteremben tanítand6 1. és II. osztály részére.
Irta : Dreisziger Ferencz,. kath. képzőintézeti tanár. Kiadja: Stampfel
Károly Pozsonyban. Ara 80 kr.

.Bár nem messze levőnek hiszem azt. az időt, a mikor a beszéd- és
értelem gyakorlatok mínt, külön tárgy. teljesen megszünik s egybeolvad
a mintaszavak módszere szerinti írva-olvasás tanításával, mégis örömmel
kell üdvözölnöm Dreisziger előttem fekvő beszéd- és értelerngyakorlati
vezérkönyvét, mely egy kiváló tanító hosszú időn keresztül tett tapasz"!
talatainak s . tanulmányainak eredményét foglalja magában.' Hosszú
idei gyakorlata meggyőzte a szerzőt arról, hogy a reál tárgyak terv-
szerű előkészítése nem érthető el az' adatok egymásutáni száraz elősoro-
lásával, hanem azokba, hogy biztos eredményhez jussunk, lelket kell
önteni s úgy rendezni el, hogya gyermek érdeklődését állandóan le::
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kösse Ezt a czélt akarta ei érni s el is érte könyve, a »Lakóhelyi is-
mereteke megirásával.

Mint a könyv czíme is mutatja, szerző a beszéd- és értelem-gya-
korolatok anyagát a lakóhely köré csoportosítja, még pedig két párhuza-
mos részben, melyek mindegyike az iskola, az otthon s a község köréből
vett tárgyakat ad elő s az egyik rész kiegészíti a másikat úgy, hogy az
egy tanteremben tanított 1. és II. osztalyban együttesen ad ható egyik
évben az egyik, másik évben a második rész. Ezen beosztás két szem-
pontból is méltó a figyelemre, mert egyrészt a fegyelmezésnél nagy
segítségére van a tanítónak, a ki egyszerre két osztályt tanít s így
vagy semmit, vagy legalább egygyel kevesebbet kénytelen csendesen
foglalkoztatni; masrészt eleget tesz vele a pedagógia azon elvének;
hogy a tanítást ismétléssei kell kezdeni, mivel a II. osztáty, akár az
első, akár a második részt adják neki elő, mindig ott találja a mult
évben tanultaknak összefoglalását és kibővítését. Azon eljárása pedig.
hogy az egyes tárgyakat nem tárgyalja hónapokra terjedő részletesség:
gel s tudományos egymasutánban, hanem concentricusan halad előre,
minden. tudományágból szedve anyagát, változatossá s érdekessé teszi
tárgyát, a mit csak fokoz a felvett számos szép mese, vers, elbeszélés.
talány stb.' .

Magasabb tekintetekre 'vall, hogya könyvben nem résletesen ki-
dolgozott leczkékkel, hanem csak ügyes vázlatokkal találkozunk, melye-
ket a helyi körülményekkel ismerős tanító kénytelen úgy a saját, mint
a tárgy módszerének nagy hasznára kidolgozni. Csak az előkészítő
részt, mely általánosabb és legfontosabb, mivel a helyes kezdettől
függ minden, szerettük volna látni részletesebben kidolgozva,

A gyakorlati részt történeti visszapillantás előzi meg, mely kellő
méltatással emlékezik meg azon férfiakról, kik a tárgy fejlesztése és ál-
talánosítása körül szereztek érdemeket s a tárgy haladását fokonkint
bemutatja. Majd a tárgyelméletét tárgyalja, annak czéljáról, haladásá-
ról, elrendezéséről s eszközeirő! szóló fejezetekben, melyek a gyakorlati
részszel teljes összhangban állanak. Ez nagy vonasokban Dreisziger
könyvének képe, mely meggyőz bennünket arról, hogy nem régi por-
tékát árul új név alatt, hanem' kitünő gyakorlati. 'érzékkel új, helyes
alapokra fekteti a beszéd- és értelmi gyakorlatok tanításat.vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Marmula :JánosZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

· V . EG YES E K. .:

tRQPONMLKJIHGFEDCBAF ö ld e s ) ó z s e f . Hírrovatunkat egy szomorü esemény eml.tésével kell
kezdenünk. Egy jeles kartarsunk, a népoktatás lelkes, 'buzgó munkása,' Földes
József, a csík-somlyói r. kath. tanítóképző-intézet igazgatója, augusztus 24-éri
elhunyt. Földes József mint kántortanító kezdte pályáját. s egyedül nagy szor-
galma és .szakképzettsége által jutott a tanítóképző igazgatói állásba. A legneme-



.sebb tulajdonokkal felruházott férfiú volt. Odaadással csüngött, tanítói hivatásán
s lelkes revékenységét a legsúlyosabb családi csapás ok sem voltak képesek
megzsibbasztani. Munkássága kisebb körre, a «Csíkországra» szorítkozott, de e
működése annál intenzívebb és hasznosabb volt A csíksomlyói képzöt átalakí-
totta, a tanári testület működésébe lelket öntött; megalapította és vezette a
csíkmegy'ei r. kath. kántortanítói egyesületet. A csíkmegyei tanítók, leginkább
tanítványai, rajongó szeretettel vették körül s ma megható kegyelettel írnak
róla. Kartársak ! Öriizük mi is kegyelettel e derék tanítóképző tanár emlékét I

Eletrajzi adatait a gyulafehérvári «Közművelődés» a következőkben közli:
«Az elhúnyt 1842-ben, Nagy-Megyerben, Komárom megyében született.

Iskoláit Győrött befejezve, a népnevelés terére lépett, kántortanítóvá lett s mint
ilyen Magyarsokon. Nyitramegyében, szép sikerrel négy éven át működött. Ekkor
a nemzet szerény napszámosát, ki úgy a népoktatas, mint irodalmi munkálkodá-
sában egyaránt feltűnt, Erdélynek boldog emlékű 'püspöke, Fogarassy Mihály, a
'csíksomlyói képzön megüresedett pedagógiai szakra hívta meg tanárnak. Öt év
mulva helyettes s csakhamar egy év után rendes igazgató tanárává lett a
képzőnek. Alatta a csíksomlyói képző beléletében egy valóban új korszak kez-
dődött meg Az eddig két osztályú képzőn a harmadik osztály megnyittatott s
a növendékek részére az intézet konviktussal kapcsoltatott ösr ze, mi által a ritka
kedvező feltételek következtében lehetövé tétetett, hogya székely ifjak, csekély
anyagi áldozat mellett, kantortanítökka képeztet~essenek. Különösen a népokta-
tásnak szánt irodalmi munkásságának termékei közül egy:vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAÁbc-s kiinyve, egy
«Irvaolvasds» czímű munkája a többek között elismerő figyelmet keltettek.
«Director i gyó'nyiirűségek» tréfás monologja jó kedvű humoráról tanúskodik.

Képzőintézeti tanárkodásának első éveiben, 1874. aug. 8-án megnősült.
E házasságából 7 gyermeke származott. De rövid ideig, la évig, tartó boldog
házasságát s ennek örömeit a halál angyala kegyetlenül megzavarta. 5 gyermekét
s hű nejét egymás után vesztette el s a súlyos csapás ok folytán magának a
munkás tanárnak erejét is megtámadta a sorvasztó kör, mely ezentúl lassan ölő
méregként pusztította életét. Hogy önmagának s két árvájának legyen valaki
gyámolítója, 1894-ben újra nősült, de minden ápolás daczára sem volt képes
többé a sorvadást romboló munkajaban .feltartóztatni, ágyhoz szegezte az őt, s
fél évig tartó súlyosabb szenvedés után kiolta életét. Temetése e hö z ő-án d. e.
ment végbe. Nagyszámú rokonai, tanártársai, hálás tanítványai s jóbarátai állták
körül gyászos ravatalát. Lengjen béke porai felett!»
, Egyik csíkmegyei tanító ugyancsak a «Közművelődés»-ben így festi Földes

Józsefet: .
«Beteges kinézésű, vézna bs ember volt. Talán már akkor dúlt benne a

kór, a mely drága életét sírba vitte. Gyűléseinken megjelenve, szerényen húzta
meg magát egyik szögletben. Me,gvárta, mig egy s más pedagógiai" kérdésről
mindannyian elmondottuk nézetemket. A végén ő vette át a szót. Orörn volt
hallgatni a kis embert. Mély tudása, a melylyel a pedagógia egyes kérdéseit
bonczolgatta, a lelkesedés, a mely a tanítóból lett képezdei tanár egész valójan
visszatükröződött: a tapintat, a melylyel az ellennézeteket kiegyenlíteni töreke-
dett: - mintaképül áljították elénk s boldognak éreztük magunkat, hogy Isten
egy ily kiváló pedagógust, szeretve tisztelt kartársat, talpig jószívű becsületes
embert állított emegye népnevelésügyének élére.

Te voltál a szíve-lelke a csíksomlyói kantortanítöképzönek, Te vésted a
kántortanítói pályára készülő ifjúság szivébe, hogy csak a valódi keresztény
szellemtől áthatott tariítói működésen van Istennek áldása,»RQPONMLKJIHGFEDCBA

K in e v e z é s e k . A vallás- és közoktatásügyi miniszter Paruy Endre tanítóképző-
intézeti .tanári tanfolyam ot végzett okl, felső nép- és polgári iskolai tanárt a
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zniövaraljai áll. tanítóképző intézethez segédtanarra -a X. fizetési osztály 3. toko-
zataba végleges en kinevezte.

A vallas- és közoktatásügyi minisztervutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAKíss Mariska okleveles polgári iskolai
tanítónőt, a győri állami tanírónóképzó-intézethez ideiglenes minöségű segédtanítö-.
nővé kinevezte.

. A vallas- és közoktatasügyi miniszter Fes: Ottó kir, járás bírót az iglöí
állami tanítóképző-intézet igazgató-tanácsának alelnökéve és dr. Walter Gyula-
iglói ág. h. ev. lelkészt ugyanazon tanács rendes tagjává kinevezte.RQPONMLKJIHGFEDCBA

Á t h e ly e z é s e k . A vallas- és közoktatásügyi miniszter Beer Ference csak-
tornyai all. tanítóképző-intézeti tanárt jelenlegi minöségében az eperjesi áll •

. kisdedövönöképzö-intézethez ; Eitner Ludmilla kolozsvári állami tanítönöképző-
intézeti segédtanítónőt saját kérelmére a szabadkai állami tanüönöképzö-intézet-
hez; DÓ7nbtó'r Gézá t, a pest-pilis-solt-kis-kunmegyei kir. tanfelügyelőséghez
szolgalattételre berendelt állami kisdedövónöképzö-intézeti igazgatót, a zniövar-.
aljai állami tanítöképzö-iutézethez helyezte át. '

T ö m e g e s e lő lé p t e t é s e k . A vallas- és közoktatásügyi miniszter: Belloszk
Bálint bajai, Amberg József budapesti, Nagy Károly csáktornyai, Kutnyánszky
Jenő dévai, Strauch Gyula , Karoliny Mihd,ly és Huzják Lukács iglói, Niernsee-
Józse.! losonczi, Báthori Józse! maramaros-szigeti, Glünkl Agoston modori, Hd-

dossy Béla sáros-pataki, Riiszler Béla · temesvári' állami tanítóképző-intézeti és.
Beér Ference eperjesi állami kisdedövönöképzö-intézeti segédtanarokat jelenleg i
állomásukon való meghagyás mellett - Mohar József zni6váraljai állami tanító-,
képző-intézeti segedtanart pedig a győri állami tanítónőképző-íntézethez rendes
tanárokká IX. fizetési osztály 2. fokozatába; - Balogh Zsófia il budapesti VI. ke-o
rületi állami tanítönöképzö-intézertel kapcsolatos felsőbb leányiskolai nevelönöt-
pedig ugyanazon intézethez segédtanítönövé a XI. fizetési osztály 3. fokozataba
kinevezte, Továbbá Sándor Domokos székelykeresztúrí állami tanítöképzö-inté-:
zeti rendes tanárt a VIrI. fizetési osztály 3. fokozataból a 2. fokozatba, Hor-

váth Józse.! csurgöi állami tanítóképzőintézeti rendes tanárt a IX. fizetési osz-a
tály 2. fokozatabólZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAÚ ,1. fokozatba, Bobok Karola pozsonyi állami tanítönö-
képző-intézeti .rendes tanítónőt, Stark Vilmos kolozsvari - állami tanítónőképzö ..
intézeti és Irsa Béla márámaros-szigeti állami tanítóképző-intézeti segédtanaro-
kat a X. fizetési osztály 2. fokozataból az 1. fokozatba, Zó'llner Erzsébet buda-o
pesti VI. kerületi állami tanítönöképző-intézettel kapcsolatos felsőbb leányiskolai
rendes tanítónőt, Tanji Iván maramaros-szigeti állami tanítóképző-intézeti seged-
tanárt, Kirchnerné Petraseuits Inna magyarországi központi «Fröbel» nöegyesületi
kisdedövónöképzö-intézeti tanítónőt, Wagner János és Szőke Anta l kiskúnfélegy-,
házai állami tanítóképző-intézeti segédtanarokat, Solymossv Lajos szabadkai
állami tanítonöképzö-intézeti és Vigh Ference dévai állami tanítöképzö-intézeti
rajztanarokat, Bergmann József modori és Kotse István sárospataki állami tanító-
képző-intézeti segédtanarokat, ChaluPkáné Olgyay Ilona pozsonyi állami tanítönö-:
képző-intézeti rendes tanítónőt, dr. Iúttenberger János lévai és Mészáros Jenő.
temesvári állami tanítóképző-intézeti segédtanarokat a X. fizetési osztalv-j. foko-:
zataböl a 2. foközatba; Pákh Berta és Barédts Mária budapesti VI. ker, állami
tanítönöképzö-intézettel kapcsolatos felsőbb leányiskolai segédtanítónőket _a XL;
fizetési osztály 2. fokozataból az 1. fokozatba és Odor Vilma ugyancsak a :eg-:.
utóbb említett intézet zenetanítónőjét a XI. fizetési osztály 3.'- fokozataböl a 2.

fokozatba előléptette. . - .

Ez alkalommal a miniszter kinevezett 14 segédtanárt rendessé 1200 frt
törzsfizetéssel. 1 ·et. előléptetett a vm. - fizetési osztály 3. fokozataból a 2-dikba
1600 frt törzsfizetéssel, ret a IX, fiz. osztály 2 fokozatából az r.vbe 1300 frt
törzsfizetéssel, a-t a .X, fizetési osztály 2. fokozataból az rv-be 100 -' frt törzs-



fizétéssel, I2-t ugyancsak a X. fizetési osztály 3. fokozataból a 2.-dikba 900 frt
törzsfizetéssel ; e-t a XI. fizetési osztály 2. fokozataból az r.vbe 700 frt törzs-
fizetéssel, s végre 1-et a XI. fizetési osztály 3. fokozataból a a-dikba. Összesen
p kartársunk részesült előmenetelben. A legidősebb segédtanár jelenleg 3 éve
és 8 hónapja szolgal ; tehát e tekintetben megközelítettük a normális allapotot,vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
E kinevezésekkel és előléptetésekkel az á lta lános helyzet tetemesen javult.

A miniszter a 14 rendes tanári kinevezésseI részben a jelen évi állami
költségvetési törvény utasítasanak tett eleget, részben a megüresedett rendes
tanári állásokat töltötte be. Ugy szintén a többi elöléptetéseknél is· törekedett
felhasználni számunkra minden előnyt, a mit a megszavazott költségvetés kereté-
ben lehetett. Ez a tömeges előléptetés kétségtelenül bizonyítja a miniszter azon
törekvését, hogya helyzeten lépésről-lépésre segíteni kiván. Midőn ezt szívesen
említjük meg, korántsem ismerjük el, hogy az állami tanítóképző tanárok viszo-
nyai rendezve volnának. Különösen a gyakorló-iskolai tanítók, rajztanárok és
a segédtanítónök ügyei várnak gyors orvoslásra. Reméljük, hogya miniszter
ezen kartársak ügyeinek rendezését is sorra keríti, miként azt a segédtanárokra
nézve megtette.

A jelen 1897. évben eszközölt elöléptetéseknél fogva a rangsorozat a kö-
vetkező viszonyokat mutatja:

A VIlI. fizetési osztály létszáma 28, a melyből az első fokon -senki sincs,
a 2-dikon vannak 21-en, a 3-dikon 7-en. Ez az osztály tehát nincs rendben.

A IX. fizetési osztály létszáma 83, a melyből az 1. fokon vannak 21-en,
a 2-dikon 62-en. Itt sem egyenletes az elosztás.

A X. fizetési osztály létszáma 46 (csökkent 14-gyel). A létszámból az
I. fokon vannak q-en, a a-dikon r ő-an és a 3-dikon 13-arr_ Az elosztás tehát
egyenletes. De baj az, hogy még mindig nagy ezen osztály létszáma. Szükséges-
nek tartjuk különösen azt, hogy azon idős zenetanárok, a kiknek a 18 heti
óraszámuk megvan, átvétessenek a IX. fizetési osztályba.

A XI. fizetési osztály létszáma 44, a miböl az 1. fokon 28-an, a a-ikbau
ro-en és a 3-dikban 6-an vannak. Ezen osztály tekintélyes részét a 20 gyakorlo-
iskolai tanító teszi ki. Az egész ranglétraból kirí a gyakorló iskolai tanárok
helyzete, a mely már botrányos.

Az ujonnan kinevezett rendes tanárok a rangsorozat szerint így követk ez-
nek egymásután: Nagy Károly, Beér Ferencz, Hödossy Béla, Báthori József,
Strauch Gyula, Glünkl Ágost, Kutnyánszky Jenő, Karoliny Mihaly, Köszler Béla.
Bellosics Bálint, Mohar József, Amberg József, Niernsee [özset, Húzjak Lukács.RQPONMLKJIHGFEDCBA

P á ly á z a t t a n á r i á l lá s r a . A budapesti II. ker. áll. elemi tanítónő és nevelő-
nőképzö-intézetnél betöltendő rendes tanári állásra pályázat hirdettetik.

Ez állás a IX. fizetési osztály 2. fokozatának megfelelő illetménynyel (évi
1200 frt fizetés) és a törvényes lakáspénzzel van egybekötve.

Pályázhatnak a mennyiségtan-természettudományi szakcsoportra, polgári
iskolákra képesített tanító- vagy tanítönöképző intézeteknél már régebben működő
rendes, valamint a természettanból és mennyiségtanból képesített és szintén
hosszabb gyakorlattal biró okl. középiskolai tanárok.

A vallas- és közoktatásügyi m. kir. ministerhez intézett, kellően felszerelt
kérvények a felettes hatóság útján a budapesti II. ker. áll. tanítönöképzö-intézet
igazgatóságahoz nyujtandók be f. évi szept. hö 30-ig.

Budapesten, 1897. évi szeptember ro-én,


