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TANÍTÓKEPZÉS.

A zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAnép oktatási t ö r v é n y r e v i z i ó j a és a t a n í t ó k é p z é s .

Az 1868-ik évi XXXVIII. népoktatási törvénynek reviziója rrapi-
renden van.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA miniszter úr a sok indokolt felszólalás elől nem zárkó-
zott el, sőt a mint maga egy alkalommal kijelentette, a szóban forgó
re viziótól nem is idegenkedik. Nagyon természetes valami, hogy a
népoktatási törvénynek esetleges reviziója maga után fogja vonni a
tanítóképzésnek is a revizióját, nemcsak azért, mert ez amannak
egyik" kiegészítő része. hanem azért is. mert hiszsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAtula jdonkéP en a ta ní-

tók ha jtjá k végre a népokta tá sz" törvényt. .

Az is világos, hogy a tanítóképzésről szóló törvényes intézke-
désnek minden tekintetben alkalmazkodnia kell a szerosabb értelemben
vett elemi népoktatásról szóló 'törvényekhez, vagyis másképen szólva,
előbb ismernünk kellene az uj népoktatási törvénynek elemi népokta-
tásra vonatkozó részér, és csak akkor beszélhetnénk tulajdonképen ér -

demlegesen az uj tanÍtóképzésről is.
Minthogy azonban a népiskolai tankötelesekre vonatkozó jJ á la gógia i

intézkedés a népoktatási törvénynek bármely reviziója után is lényegé-
ben ugyanaz marad. mivel az fliggetlen ugyanannak a kornak tudo-
mányos világától - legalább olyan értelemben független, a meanyiben
mindenkinek előlről kell megkezdenie a tu'dománygyüjtés és szerzés
fáradságos munkáját : azért azt hiszem, hogya priori is beszélhe-
tünk a tanítóképzés mikénti módosításáról általánosságban és beszél-
hetünk legalább per tangentem annak értelmi színvona.láról ís..

Mielőtt azonban taglalni kezdeném, vajjon ezidőszerint tényleg
szükség es-e. hogy a jelen tanítóképzésre vonatkozó' törvényeinket és
intézkedéseinket gyökeresen reformáljuk. s ha nem, miért nem; vagy
ha egy bizonyos irányban való reformnak a szüksége csakugyan fenn-
forog, minő legyen ez- irány és így a tanító képzésre vonatkozó refor-

/ munk minő elveken alapuljon: szükségesnek találom, figyelmeztetni arra,
hogy míly viszonyok között jött létre az 1868. 38. t.-czikk.

. A mi népoktatási törvényünk, a mint ezt mindnyájan nagyon jól
tudjuk. igen nehéz és válságos idők lezajlása után jött létre. Visszaál-
!ított alkotmányos uj életünk hajnalán örülnünk kellett, hogy egyálta-
lában bármit alkothattunk népoktatásunk és evvel természetes kapcso-
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latban levő tanítóképzésünk érdekében. Mind a kettő, az egyelőre meg-
megmásíthatlan politikai körülmények és állapotok miatt, nagyon el
volt hanyagolva, illetve már 1848-9-ben proklamált fejlődésében meg-
akasztva.

Egyes nemzetiségeknek a nemrég lezajlott szabadságharcz alatti
magatartása a legnagyobb óvatosságra és megfontolásra intette leg-
jobbjainkat. Szinte kétségtelen, hogy azon kor nagy elméjű államférfiai
r868-ban még nem láttáksrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAidőszerűnek a nemzeti népokta tá st és így a
nemzeti ta nítóképzést is örök időkre a törvénybe iktatni. Legalább ennek
kell tulajdonítanunk az I879-ik évi XVIII. törvényczikknek pótlólag
való meghozatalát.

Most már fölmerül az a kérdés, vajjon a magyar -nemzet siime

-fejlődött-e 30 év alatf annyira anyagilag és szellemileg. hogya mai
tanítóképzésnél egy maga sabb szinvonalú tanítóképzést kíván, mert a
mostani képzés őt talán nem elégíti ki? E föltett kérdés lényegéből és
természetéből egyenesen következik annak ta gadd válasza. 30 év egy
nemzet életében oly kis időmérték, hogy ily kérdést feltenni általánosság-
ban,különösen pedig a tanügy terén szerintem nem is lehet. Pedig ezt a
kérdést fel kellett tennem akkor, a midőn arról van sZQ, hogy magasabb
tanítóképzést hozzunk-e be a mostani helyett, illetve hogy az r868. évi
XXXVIII. törvénynek ide vonatkozó részét gyökeres reform alá vessük-é.
Hogy több téren aránylag nagyot haladtunk, azt ellenségünk is kény-
telen beismerni; de hogy nemzetünknek zömét-törzsét alkotó köznépünk
aránylag nem haladt oly nagyot, azt meg épen nekünk tanítóknak kell
beismernünk. Messze távol még az az idő, a midőn nemzetünk elite-jé-
nek, hogy így fejeszem ki magamat, ily rövid idő alatt elért fejlődése,

-szellemi és anyagi műveltsége, falusi kunyhóinkig elhat. A mi jelen
tanítóképzésünk, a melynek szelleme és alapköve' az 1868. népoktatási
törvényben található fel; még nagyon kzdégítő e tekintetben. Ily irányú re-
formnak a szüksége tehát szerintern fenn nem forog.

Honnan van mégis, hogy éppen a tanítóság részéről hangzottak
el a közel multban oly reformkivánságok, hogy igénis magasabbra
kell emelni a tanítóképzőkben az értdmi nivót. «Legalább is 6-8 kö-
zéposztályú előtanulmányt kívánjunks , halljuk és olvassuk itt is. ott is.
Bármennyire keresem azonban ez újabb mozgalomnak egyrészt a lélek-
tani kútforrását, másrészt a jelen viszonyok között a praktikus voltát,
eddig egyiket sem sikerült meglelnem. Egy positiv eredményre azon-
ban jöttem és ez az, hogy ezek az urak épen saját mesterségük ron-
tásán dolgoznak. Nem veszik észre, hogy evvel tulajdonképpen saját
szakmájuk szakjellrgének a csorbítá sá n fáradoznak.

Ez ugyan ellenmondásnak látszik, de tényleg nt;!D az. hogy ha
mélyebben vizsgáljuk e törekvések következményeit. Ok úgy tervezik a
dolgot t. i., hogy a felvétel alapjául szolgáljon a 6 középiskolai osztály.
A tanítóképző mostani 4 évfolyamának anyaga pedig oda módosítandó,
hogy az I. és II. évfolyam tananyaga feleljen meg a 7., i11etve 8. közép-
iskolai osztály tananyagának, hogy az esetleges átlépés lehetséges legyen.
Ebből logikusan az következik, hogyatanítóképzésnek jelenlegi szer-
vezetét ú~y kell reformálni, hogy az egyrészt a szóbanforgó átlépést
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lehetővé tegye, másrészt, hogy a mostani időhöz képest körülbelül fele
időben oldja meg a tulajdonképeni szakfejadatát is: a tanítóképzést.
Hogy ily körülmények között ügyesebb, szakavatottabb tanítókat képez.
hetnénk, mint a minőket eddig tényleg képeztünk, egyszerű en tagadom.
De hogy ily viszonyok mellett a tanÍtónövendékeknek ismét csak a sa-
lakja maradna meg az intézetben, az nyilvánvaló, mert az életrevalóZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
2 évi itt időzése után a közép-iskolába menekülne. - Mellesleg meg-
jegyzem, hogy a mostani kikerült okl. tanítók közül nem egy hagyja
ott a tanítói pályát s vasúti tisztnek megy, nem gondolva meg azt,
hogy mennyi pénzébe került az államnak, míg diplomajához jutott.

Visszatérve a tárgyamhoz. a tapasztalat azt mutatja, hogya taní-
tóképzéshez 4 év is kevés, a mi főleg a gyakorlati kiképzést illeti, úgy
hogy én arra a gondolatra jöttem.srqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAnem volna -e jó, ha a ta nítóképzők

maguk gondoskodnának a z előta nulmányok végzéséről is, úgy hogy a

ta nítónö'vendék 8 éven keresztül a z intézet tervszerű és czéltuda tos vezetése

a la tt á lla na ? En ennek igen sok hasznát látom.
A revizió alkalmával épen a tanÍtóságnak kellene saját jól fel-

fogott érdekében a leghatározottabban tiltakozni minden oly törekvés
ellen, mely a tanítói állás tanÍtóiszakjellege ellen irányul s mindent
elkövetni, hogy az esetleges új törvényben a ta nítói á llá snak túztá n

ta nítói sza kjellege monda ssék ki feltétlenül, mert csak ez lehet fizetés
fölemelésuknek és fizetés rendezésüknek legnevezetesebb rugója.

Erre kell különben törekednünk még más okoknál fogva is miu-
den revizió nélkül és daczára annak, hogy az 1868. évi XXXVIII. tör-
vényczikk világosan mondja «a tanítóképző ö'ná lló szakiskola , a mely-
nek . . .» A vagy jelenleg nem volnának tisztán tanítói szakiskolák a
tanítóképzők? Hát bizony a dolog úgy áll, hogy tanítókepzőink nem
tisztán ta nítói szakiskolák, a mint erre sokan vissza emlékezhetünk, kik
állami tanítóképzőkben szereztük okleveleinket. Tanítottak ott sok min-

denjélére bennünket e Háziipar s czfrnen. Voltunk mi ott mintázók,
kosárfonók, könyvkötők, könyvnyomdászok, kalaposok (szalmafonók),
asztalosok, kefekötők, «spritz .-munka- készítők, taneszköz-csinálők stb.

Hát hogyan? Hisz ezekről a szóban forgó 1868. évi törvényben
egy árva szo sincs 1 ? Hát csak úgy, hogy, a háziipart egyszerűen be-
csempésztek tantervünkbe. Es miért ? ValószÍnűleg azért, hogy a tanító
«keze ,ü~yességét» fejleszsze és hogya «népet» ez iparágakra tanítsa.

Éppen 20 esztendeje annak, hogy a kézimunka tanítását felvették
a tantervbe s azóta ott szerepel állandóan. Ismerek azonban oly állami
tanítóképzőt, a hol nem is tanítják (példa az egyöntetűségre l) Azt hiszem,
20 év elég idő arra, hogyelőálljunk avval, hogy s ime mekkora ered-
ményt értünk eh és azt hiszem, hogy nem lesz szükséges arról gon-'
doskodni, hogy minden tanítóképző elláttassék külön tanműhelyekkel.

A mostani tanítóképzésnek egyik szinte még a multból maradt
s a zene oktatásból kinőtt sallangja és vesszőparipája még a kántorkép-
zés is. Ez volna még a legtűrhetöbb a többi mellékfoglalkozások között
mert ez teszi lehetővé a «kántortanítónak» a «tisztességesebb» megél-
hetését. De evvel a kántorképzéssel is hogy vagyunk? Azt hiszem, hogy
nem mondok valótlan dolgot, a midőn azt állítom.. hogy a zenét azért
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tanítjuk a tanítóképzőkben, hogya leendő tanító sikeresen taníthassa
iskolájaban az éneket. Tanító kollegáimtói hallottam nem egyszer, hogy
a tanító a legnagyo.bb sikerrel és eredménynyel csak eg){ szál hegedű
mellett taníthat ja az éneket.

E helyett azonban mit tapasztalunk az egyes tanítóképzőkben ?
Azt, hogyakántorképzés köpönyege alatt fölszerelik a tanítóképzőket
cdrága pénzen» kis és nagy hegedűkkel, megfelelő számú zongorák-
kal, legalább egy nagyobb orgonával, 1-2 harmóniummal, azért,
hogy a tauítöképesítő vizsgálatok alkalmából 15-20 növendék közul

jelerttkezzék 4-5 kántorképzésre, mert a öbbi még nem arra való,
nem tud még kitűnően orgonálni, vagy nincs hangja, stb. Tisztelet-
tel kérdem, nem abnormis állapot ez? A tanítónövendék négy éven ke-
resztül hetenkiut 16-18 zene-órát muzsikál végig, akkor, a midőn a
fizikából 3, a kemiából 2, a földrajzból 4 órája van. Miért kell a zenére
ez az aránytalan nagy idő, ha a tulajdonképeni czélt a maga egé-
szében még sem érjük elZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi 1

Tessék a tanítónak oly tisztességes fizetést követelni a magyar
törvényhozástől, hogy ne legyen kénytelen növendék korában négy
éven keresztül gyötörtetni magát éslegtöbb esetben tanárát is azért a
problematikus kántori oklevélért. , '

Az állam gondoskodjék a tanítók képzéséről, a kántortanítók
képzéséről gondoskodjanak az egyes hitfelekezetek ,

Ha már most tovább vizsgálva a jelen viszonyokat, a 23 állami
tanítóképz őt összehasonlít juk a 42 felekezeti képzővel, mit tapaszta-
lunk ? Azt, hogy 1 szörsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAakadnak oly képzők Magya ror szágon, a hol nem

magya r nyelven képezz'k a magya r ta nítóto Nem szatira az: magya r ta -

nító, a ki nem birja a magyar nyelvet? Tisztelem az ellentábor abbeli
véleményét, kik azt állitják, hogy lehet valaki jó magyar ember, tehat
hazafias, ha nem is tud magyarul, Elhiszem. De a magyar tanítónál
nem elégedhetem meg evvel, tőle megkövetelem, hogy érzelmi és ér-
telmi világát magyar nyelven is tarhassa ki tanítványai előtt. Azt is
tapasztaljuk, hogy a 42 felekezeti képző közül nem egy még az 1868 ik
évi XXXVIII. t.-cz. pedagógia i követelményeinek sem tud megfelelni.
így pl. vannak még mindig felekezeti képzők gyakorló-ískola nelkül

A míg tehát az állami tanítóképzők a többször említett 68-ik évi
XXXVIII. törvényczikk keretet túllépve uj dolgokat is megvalósítottak,
addig a felekezeti képzők közül nem egy 30 év után sem tudott ar. ott
körvonalozott pedagógiai követelményeknek eleget tenni. Másképpen
szólva , a mig az állami tanítóképzők előre haladtak, addig a felekezeti
képzök visszafejlődtek (? Szerk.), mert a 30 évi stagnálás egyenlő a
visszaesésseI.

Tekintettel tehát az állami és felekezeti tanítóképzés eme diffe-
rencziájára, de tekintett el főleg a felekezeti képzők nagy számára, vi-
szonyítva azt az állami tképzők kis számához, már csak azért sem lat-
szik tanácsosnak a kétféle képzés közötti különbségeket még jobban
kiélesíteni, mert -ezáltal csak gátakat emelünk az egységes tanítóképzés
elé. Pedig nekünk elsősorban arra kellene törekednünk, hogy a z egysé·

ges magya r ta nítóképzérnek a z útjá t egyengessük mznden törekvésünkkel es
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tettünkkel. Az egységes képzésnek pedig első feltétele, hogya kétféle
tanítóképzésnél (az államinál úgy, mint a felekezeti nél) a képzés felté-
telei, eszközei ugyanazok - mondhatnám - egyenlők legyenek. EbMI
kzjolyóla g első dolgunk tehá t a z legyen, /togy a felekezeti képzőket először

emeljük a r ra a maga sla tr a , a melyen a z áLlamzák á lla nak és csak akkor

menjünk közö'sen tovább egy lépéssei a fejlodés hosszú utjá n előre.
Ha. tehát egyelőre az egységes taníróképzést mint végezélt - és

annak első alapféltételéül az egyenlő képzést tűzzük ki, akkor szerény vé-
leményem szerint első sorban nekünk kell minden olyan törekvés ellen
tiltakoznunk, és jöjjön ez bárhonnan. a me ly nem az általunk kitűzött
végczél szolgálatában áll.

Ily.en legujabb törekvés van kettő. Az egyik az óvóképzésnek a
tanítóképzéssel való egyesítése, a másik pedig a gazdasági tanítók kép-
zése, a tanító képzés mostani keretén belül. E kettő is azonban, ha nem is
egészen úgy, mint a fennebb érintett ipari oktatás és kántorképzés. de
egészen analogice fog egyszerű en becsempészterni a mostani tanítókép-
zésünk keretébe, az I868-ik évi népoktatási törvény ide vonatkozó
részének határozata ellenére. Hogyan? l Hát egyszerűen úgy,
hogy az állam nem fondoskodott az I89I-ik évi XVI. törvényczikk-
nek végrehajtásáról; az óvóképzők vezetői pedig nem vették számba
az évi positív szukség letet, minek következtében előállott az az ano-
malia, hogy volt közel 700 óvónő - diplomával a kezében, de kenyér
nélkül. Jelenlegi miniszterünknek megesett a szíve rajtuk - lévén
arnúgy is országos tanítóhiány - s azon kötelezettséggel, hogy 2 év
mulva leteszik a tanítónői vizsgát, kezdte őket alkalmazni erkölcsi kény-
-szerből is tanítónői állásokra. Másodsor a jelenlegi fö"ldmüvelésűgyz' mi-
niszter, úgy látszik, egyéb eszközök híjával, a tanítósággal akarja a
magyar közgazdák közé az okszerű gazdálkodást bevinni. Ezek tények.
a melyek a közelrnultban szemünk előtt folytak le, sőt tanúi vagyunk
azoknak napjainkban is, E két törekvésnek tehát a születési motivu-
maik sem olyanok, a melyeknek eredete a tulajdonképeni tanítóképzés-
nek meleg ágyában volna keresendő.

Már most keresni kell valami czímet, hogy ezek az ujonnanZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAs z ü -

letett gyerekek is adoptáltassanak, hogy így fejezsem ki magamat. A
pedagógia mezején pedig, különösen napjainkban, a hol a sok bába-
módszer között már-már elvész a gyerek is, éppenséggel nem jár va-

'lami nagy nehézséggel uj czímeket keresni és találni. Az elsőre ott
van pl. ez a szép hangzás ú név «magya r néP nevelő». a másikra pedig

. ott van az ugyancsak széphangzású cgaEda ságz" ismétlő-iskola ».

A mi már most az első törekvésnek jogosultságát illeti, úgy a
mint azt a hívei hirdetik, nem egészen altalános és így töredékes.
Mert hogy épen csak az ovodákban és elemi iskolákban alkalmaztás-
sanak dz'plomá s cmagyar nénevelök» azt elhibázott dolognak tartanám.
Szerény véleményem szerint a polgári, gimnáziumi, reál stb. iskolák-
ban sőt tovább megyek. az egyetemen is «magyar népnevelőknek- kell
olyan értelemben működniök, mint a minő értelmet tulajdonítanak
annak az egyesítés hívei. Ezt pedig csak úgy lehetne elérni, ha az
előta nulmányok után a jö'vő ta nítÓJá két évre megszerzi magának az óv6i,
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két évre rá az elemi, két évre rá a polgári . és további két évre a
középiskolai tanítói oklevelet. .

Ha az egyesítés hívei ezt a programmot írják fel zászlójukra, mint
idealista, meghajtom fejemet előttük, de hozzáteszem rögtön, hogysrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAez

ideával foglalkozni akkor, a midőn annak realizálására napjainkban egyet-
len egy feltétellel sem rendelkezünk, nemcsak korai, henem egyenesen
meddő dolog. Csak egyet említek fel: maga a tanítóvilág sincs tisztá-
ban még napjainkban, hogy a jelenlegi sok iskola kőz űl tulajdonképen
melyik, vagy ha úgy tetszik, melyek volnának a legjobbak, mint elő.
tanulmányokat nyujtó iskolák.

A másik törekvésre az a szerény megjegyzésem volna. hogy a
fölművelésügyi miniszterünk sokkal eredményesebben valósíthatná azt
meg, ha ú. n. földműves úkolá ka t á llíttatna fel, mint a mlnők pl. a
szomszéd Horvátországban is vannak. (Nálunk is vannak.' Szerk.)

Fejtegetésernnek a vezérgondolatai a következők:
1. Az 1868-ik éviZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAX X X V n L t.-ez.-ben lerakott tanító képzést addig,

míg az az egész vonalon végre nincs hajtva, lényegileg nem kell bántani.
2. Amennyiben a népiskolai törvény reviziója kell hogy érintse

a tanító képzést is, az uj törvényben mondassék ki az egységes magyar
tanítóképzés és ennek tisztán tanítói szakjellege.

3. Miután a szóban forgó revizió időhöz kötve nincs, az állami
tanítóképzők eddigi kormányzata és részben szervezete addigra is az
egységes magyar-tanítóképzés szempontjából rendeletileg szabályozandó.

Igló. Huzjá k Luká cs.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A t a n í t ó k é p z é s r ő l s z ó l ó t ö r v é n y m ó d o s i t á s a .

- Tanári testületek javaslatai. -

A z e p e r j e s i á g o ev. k é p z ő t a n á r a i n a k j a v a s l a t a .

A f. évi okt. hó [5.-én közölt felhivás 'folytán van szerencsénk a
tanító képzési törvényjavaslatra igé:1ytelen észrevételeinket megtenni.

Az eperjesi evang. tanítóképző-intézet tanárai őszinte, benső öröm-
mel üdvözölnek minden oly mozgalmat, melyet a tanítóképző- intézeti
tanárok országos egyesülete a tan ügy és tanárok érdekében megindít ;
köszönettel fogadjuk Nagy László úrnak törvény javaslatát, melyről meg-
vagyunk győződve, ha törvénynyé válik, hogy tanítóképzési ügyünket
nagy lépéssel viszi· előre a' ezélja felé. Kivaltkép a felekezeti t i nító-
képzés új mederbe tereltetik. melyben üdvös működést fejthet ki majdan.

De bármily örömmel vettük a javaslatot, még sem hallgathat juk
el némely aggályunkat, mely abból a tapasztalatból támadt, hogy meg
mindig megmarad a külömbség az állami s felekezeti képző között.
Azt őhajtanók, hogy a jelen javaslatban e külömbség teljesen elenyész-
nék. Egy ketelességet teljesítünk mindannyian, de jogaink még mindig
nem egyek; i l válaszfal, habár nem oly magas, megmaradt a kétféle
intézet és tanárai, sőt tanulói közt is.

Tudjuk, hogy Roma nem -egy nap alatt épült fel; de azért mégis
hozzáfog tak felépítésehez. Fogjunk mi 'is hozzá a teljes egyenlőség
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keresztülvitelének kezdetéhez. Sok akadály gördül még e törekvés elé,
de mi felekezeti tanárok is már régóta várjuk a jobb jövőt, Ohajunk
az volna, vajjon még jobban lehetne azsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA> összes ha za i. tanítóképző szót
előtérbe tolni, és minden szakaszra azZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA» ö s s z e s hazai. bélyegét rányomni.

Áttérve a részletekre a következő észrevételeink és kívánsagaink
volnának:

1 Szervezet, okta tá s es nevelés czímű szakasz ". jJ ontjá ná l felesle-
gesnek tartjuk, hogy a négy tanfolyam bevégzése után a mezőségi stb.
gyakorlatok miatt még egy évig tartassanak vissza a növendékek, ki-
váltkép jelenleg, és előreláthatólag még soká tartó tanítóhiány kor-
szakában.

Az 5. p. 2 . ' dik mondatának mellőzésével a következő módositást
ajánljuk: és csa k má s ha za i nyelv ta nítha tó a z illető nyeiuen,

Mert nem óhajtandó, hogy bármely más tantárgy. pl. tót
vagy oláh nyelven taníttassék ; de maga a tót nyelv pl. igenis tót
nyelven tanítassék ; és feleslegesnek tartjuk az állítás helyességének
bizonyításéra az ismert pedagógiai és didaktikai okokat ismételni.

A 1 0 . § . úgy módosítandó : a gyakorlati kiképzés végett a lehe-

. tőség szer int Ita t, de okvetetlenül négy osztá lyú es a ta nítóképzővel seerues

kapcsola tban levő elemi gyakor ló-zskolá va l lá ta ndó el, a '1iuly lega lá bb

egy ta nítóva l s két ta nteremmel bír jon.

E módosításra hív fel az elemi iskolai tanügy maga és a tanító-
képzők elhelyezése. Sok felekezeti tanítóképzőnek még most sincsen
oly g yakorlő-iskolája, mely annak szerves kiegészítő része volna; a
növendékek ott csak vendégek " s csak bejárnak, hogy hetenként nehány
tanítási gyakorlattal foglalkozzanak; a tanító csak névleg gyakorló-
iskolai tanító s csak látszólag tartozik a tanári testülethez, valóságban
ő az egyháznak a szolgája; a tanítóképző pedagógiai tanárának ott semmi
befolyása nincsen; mert a tanítóképzői tanulók gyakorlatait mint «expe-
rimenturnokat s a fentartó egyházközség nem látja szívesen.

A hat tantermű hat tanítóval ellátott népiskola a jövő ezredév
óhaja lehet csak, s ha valósulása elé egyéb akadály többé nem gördül,
úgy módosításunk sem fogja azt fejlődésében akadályozni. Két tanter-
met eJegendőnek tartunk; az egyik tanterem az osztatlan népiskola
tanterme ; a másik mint kisegítő használandó; ez szolgál a harmadéves
képzősök gyakorlatainál egy-egy osztályban; az osztatlan iskolában a
negyedévesek taníthatnak ; a növendékek gyakorlatai kezdetén a tanítás
amúgyis csak egy-egy osztály tanulóival történhetik czélszerűen.

II. A felvétel czímű szakasz 2. pontja a felvételi vizsgálatról feles-
legesnek látszik. Bíznunk kell amaz intézetekben, melyekből felveszszük a
tanulókat.

A 3 pontra nézve véleményünk, hogya felvételt ezután is a ta-
nári testület eszközölje.

Ill. A tanári testület és igazgatás czímű sz akasz 2. pontja e az igaz-
gatóval együtts-kifejezés után betoldandó ... kz' csa k intézeti r endes ta ná r

lehet és legalább ha t rendes tanár stb.
Rendezett viszonyok között teljesen feleslegesnek találnók az aján-

lott betoldást. De a felekezeti rendezetlen viszonyok közt tengődő



egyik-másik iskolára nézve a fen tartók más véleményben vannak. Isme-
retes, hogya középiskolai törvény állított a felekezeti középiskolák
élére középiskolai tanárt mint igazgatót s nem tűr ott mást. Senkisem
talál ebben helytelen dolgot, de absurdurnnak itélné, ha nem így volna.
A képző-intézetek egyike-másika élére oly igazgatót is állítanak, ki az
intézetben egyetlen egy órát sem tanít, tehát a képző tanári testületén
kívül áll, vele nem rokonszenvez s vele együtt nem érez. A szomorú
tapasztalat megtanította a felekezeti képzők tanárait, hogy e betoldásra
nagy súlyt kell fektetniöle.

A 8 rendes tanár helyett hatot elegendőnek tartunk. A 8 osztályú
középiskolában isZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 2 rendes tanár elegendőnek tekintetik. De nincsen
kizárva, hogy a szükséghez képest több tanárt ne lehetne alkalmazni.

IV.srqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA taná rok fizetéséről szóló szakasz 5. p. eszavaihoz: az 1893.
IV. t.-cz.-ben megszabott intézkedések szerint rendezendő - a következő
pótlás betoldandó: és a z á llamz' ta ná rok fizeté sz' ügyével teljesen a zonos.

Ennek is fontosságot kell tulajdonítanunk, mert a felekezeti tanártói
ugyanazt a szolgálatot, sőt még többet követelnek ; fizetése ügye sok
helyütt teljesen rendezetlen és teljesen függő viszonyban van a fentar-
tótói ; neki csak kötelességei vannak, de jogai nincsenek; fizetése néhol
oly csekély, hogy kisebb városi tanító nem cserél vele; és a nyomorú-
ságos fizetés is csaknem kegyelemdíj számba megy; ma felemelnek
fizetést. holnap visszaszállítják - mert úgy látják jónak. Még akkor
is, ha a felekezeti tanár fizetésügye az állami val egyenlő alapon ren-
deztetik, ha a törvény kimondja a fizetési osztályokba való sorozásnak
szükségességét, ha az ötödévenkénti fizetési pótlékot kötelezővé teszi:
még mindíg található annyi kibúvó, melyet a fentartók a felekezeti
tanár hátrányára kiaknázhatnak ; így pl., hogy csak egyet említsünk, a
fegyelmi eljárást illetőleg a jelen törvényjavaslat a felekezeti tanárok
fegyelmi ügyeire nem _vcnatkozik ; és e kérdés megoldása már ép
oly égető, mint a fizetési ügy rendezése. .

Ha nem tévedünk, egy igen fontos intézkedésről is hallgat a tör-
vényjavaslat, t. i. arról, mi történik akkor, ha a felekezetek nem vol-
nának képesek - a mint valóban egy-kettő kivételével nem is képesek-
a törvény szabta intézkedések szerint intézeteiket berendezni. tanáraikat
fizetni, a törvényes ötödéves pótlékot megadni stb. ( Nem látjuk kifeje-
zésre jutni azt az intézkedést, mely ily esetben a törvénynek kénysze-
rítő erőt ad. Avagy csak tovább fogja folytatni a kérelmesést (

Ha már uj törvényre van szükség, javítsa a tapasztalat alapján a
régit, birjen végrehajtó hatalommal is. és ezt világosan s határozottan
ki is kell fejezni. -

Ezért az egész törvényjavaslathoz egy alkalmas helyen a követ-
kező vagy ehhez l].asonló pontot kívánunk csatolni:

Azon felekezetz' ta nítóképzők, melyek sa já t erejükből nem képesek a

törvény követelményeinek eleget tenni, á llamsegélyt vehe/mk igénybe és kap-

nak vagy pedtg ellenkező esetben félévenkéntt' há romszor i megintés utá n
a sonna l beszüntetendők.

Azt hiszszük, csak üdvösen hatna ily intézkedés, mert egy feleke-
zet sem fog intézetétől egyhamar megválni akarni, s iparkodni fog a
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- szükséges anyagi erőt a fentartáshoz megszerezni. A tanárok is, kik
eddig nyomorúságos tengődésükben az életfentartás küzdelmeiben idő
előtt kifáradnak s mindennapi imájukban e nyomorúságos élettől való
megszabadulásukat kérik istenüktől, anyagi gondoktól menten, kedvvel
szolgálhatnák a tanító képzés fontos ügyét, mely a középiskolainal semmi-
vel sem hátrábbvalóZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A felekezeti tanítóképzőnek ép úgy, mint a népiskolánaksrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAelégedett

tanárra van szüksége, és nem olyanra, kit folyton és mindenben állami
kartársának nem ugyan fényes, de bizonyára kedvezőbb sorsa zúgoló-
dásra és irígységre költ.

Vajha még e században törvényerőre emelkednék e törvény-
javaslat 1. _ .

Eperjesen.

Sla jchó Mihá ly Gamauf Gyo'rgy Kapz Gyula .ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A s o p r o n i ágo ev. k é p z ő t e s t ü l e t é n e k j a v a s l a t a

A dunántúli ágo hi tv. ev. egyházkerületi soproni tanítóképző-inté-
zet tanári kara a tanitóképzésről szóló törvény javaslatot tárgya Iván ,
következőkben teszi meg észrevételeit: Tanítóképző-zntézetek á llítá sa és

elhelyezése. Az ajánlott módosítást nem fogadhatjuk el, mert: az '790-
9r-iki törvény ző-ik czikkelyének 5. pontja s az r891-93. években
tartott országos zsinat által alkotott s legfelsőbb szentesítést nyert tör-
vények alapján az á~. hitv. evangelikusoknak feltétlen joguk van elő-
Jeges engedély nélkül is tauítőképző- intézeteket állíta ni.

E joghoz ragaszkodunk s ennek hatályát fentartani kívánjuk az
egész javasiaton áto

Intézetünk működése nyitott könyv; az állami felügyelet akkor,
s ott olvashat belőle, a mikor s a hol jónak látja. Bűnhödjék a bűnös ;
de az ártatlant, a haza javáért testtel- lélekkel munkálkodót ne illesse
a meg nem érdemlett osztályrész.

Anyagi szerény viszonyaink folytán - miért elvégre pironkod-
nunk egyáltalán nincs okunk, - az állami segélyt óhajt juk s örömmel
fogadjuk, mint a középiskoláknál, a törvényen alapuló szerződés alapján.

A tanítóképzők elhelyezésének elvét elfogadjuk.
Seerueeet és okta tá s. A 4-ik pontot a mai nagy tanító hiány .mel-

lett kivihetetlennek tartjuk. .
A ro ik pont, mely t. i. minden tanítóképző-intézet mellé 6 osz-

talyú s 6 tanítóval biró gyakorló-iskolát óhajt, oly ideális, melyet még
al állam sem valósíthat meg. Elégedjünk tehát meg egyelőre két tan-
teremmel s két tanítóval biró gyakorló-iskolával.

A gyakorlati életre vaió nevelés czéljából a g yakorló.iskola úgy
szervezendő, hogy az osztályok időnként osztatlan iskolává legyenek
összevonhatok.

Általában a fent jelzett törvények értelmében a felekezeti kép-
zőkben a kőz tar tás, benlakás, hitoktatás, a felekezeti hatóságok jog-
köréhez tartozik.

F elvétel. A javaslatnak mind a 4 pontját elfogadjuk.



626srqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A tanítdk képesítése.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAAz érettségi vizsgálaton a négy osztály tan-
anyagának magasabb szfnvonalon álló, az .ifjúság étettségét feltüntető
része veendő csupán; az elemies részek mellőzendők.

A képesítési jog az állami képzőkben is a tanári karra, illetve
egyrészről az állami, másrészről a felekezeti hatóság által e czélra
kinevezett, a tanári kart is magában foglaló vizsgáló-bizottságra ruhá-
zandó. A képesít ő vizsg alatok, úgy mint a középiskoláknál az érettsé-
giek, állami felügyelet mellett ejtendők meg.

Tanít6képző ta ná rok képzése s képesítése. A képzésnek ajánlott
módját, mely az egyetem és a paedagógium között oszlik . meg, nem
tartjuk szerenesés megoldásnak. Vagy itt, vagy, ott; - de a kozöskö-
désnek nem vagyunk hívei. - Legajánlatosabb volna az egyetemen
egy külön, a tanítóképző-intézet czéljaira szolgáló tanárképzőt szervezni.

A képesítésre vonatkozó javaslatot magunkévá teszszük.
Iga zga tá s, ta ná r t' testület. A javaslat pontjait elfogadjuk: a 4-ik

pont utolsó mondatának kihagyásával T. í. a felekezeti hatóság maga
választja tanárait s maga is erősíti meg.

Taná rok fizetése. A javaslat pontjait magunkévá teszszük.
F egyelmi eljá r á s. A felekezeti tanárok fegyelmi ügye az illetékes

fentartó hatóság jogköréhez tartozik.
F e/ügyelet. A felekezeti intézetekben a felügyeleti jogot a kerületi

tanfelügyelő a fentartó hatóság értesítésével s közbenjárásával gya-
korolja. .

Általában a tanári kar melegen üdvözli a magyar szeliemtől át-
hatott, a tanítóképzés nivóját emelő s a tanárok javát czélzó, egységet
teremteni óhajtó javaslatot. A jelzett észrevét elek érvényesítésévei
dha jtva - óha jtja annak mielőbbi megvalósulását s óhajtja, hogy a ta-
nítóképzés nivójának emelésével a tanítói javadalmazások előbbrevitele
is lépést tartson.

A tanári kar nevében:

P app '.lOzsif

értekezleti jegyz5.

Simkó .Endre

előadó.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A s z a b a d k a i t a n í t ó n ő k é p z ő t e s t ü l e t é n e k j a v a s l a t a i .

2. A »Szervezet, okta tá s és nevelés«-ről szóló fejezetben említett
négy osztályos tanfolyamnak két részre való tagolása helyes, azonban
itt is az a nehézseg merül fel, hogy a gyakorlati képzésre fordított idő
kevés az utolsó két osztályban. Azonban a gyakorlati órák szaporítását
csak az elméletiek rovasára lehetne eszköz ölni, mert a növendékek már
így is túlterheltek, de az ismeretek fokozatos gyarapítása is fölötte
szükséges, mert az alsóbb két osztályban nem taníthatunk annyit, hogy
a növendékek azon míveltségi niveaura emelkedjenek, a melyre, mint
tanítóknak, szükségük van. E bajon csak czélszerűbb anyagelrendezés.
a fölösleges sallangok elhagyása és módszeresebb eljárással lehetne
segíteni.

7. A tananyag elrendezését mindenkor az illető szaktanár a tan-
terv alapján eszközli, továbbá a tantárgyak kiosztása is a tanári kar



közmegegyezése alapján történjék. Azonban vétessék mindenkor tekin-
tetbe a tanárok qualificatója, hogya tanár csak azon tárgyakatZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAta n ít"

hassa. a melyekre képesítést nyert, nem helyeselhető azon eljárás, hogy
oly tanerők, kik csak egyes tárgyak ból képesíttettek. m. pl.: rajzra,
kézimunkára, tornára, e tárgyak mellett, hogy óraszámuk beteljék,
elméleti tárgyakat is tanítanak, melyekre nem képesütettek. Különben
a tanerők qualifikálásra vonatkozólag egyetértünk a II. Országos Tan-
ügyi Kongresszus határozatai val.

1. A tanÍtónőképzők felállítására vonatkozólag adassék meg a fe-
lekezeteknek is az a jog, hogy tanítóképző-intézeket alapíthassanak. ha
tantervök a minisztérium altal kiadott tantervvel megegyezik, azonban
magáriosok ne állít hassanak fel képzőintézeteket.

1 0 A 6 osztályos gyakorló· iskola azért is czélszerű. mert a nö-
vendékeknek alkalmok van oly tárgyak tanítására, melyek az alsóbb
osztályokban nem fordúlnak elő. A 6 osztályos gyakorlő-iskolában 2

tanító működjék.srqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
F elvétel. 6. A felvételnél 'a szabály.zat e némi s zeneismeretet kíván

a jelöltektől, ez a későbbi tanúlmányok folyamán aligha lesz elég,
továbbá a zongora oktatás helyett sokkal czélszerűbbnek tartanők a
hegedű-tanítást a képző egyes évfolyamaibau.

Hogya felsőbb leányiskolából (V. és VI. oszt.) is vegyünk fel
növendékeket, helyeseljük, azonban ama tárgyakból, melyeket ők ott
nem tanultak, pótlóvizsgát kell követelnünk.

9- A tanítónőképzónek az óvók épzóvel való egyesítésére vonatkozólag
megjegyezzük, hogya tanítóképzők tananyagának keretebe könnyen
bevehetjuk a kisdedóvók kézi ügyességét fejlesztő gyakorlatokat, mun-
kákat; a neveléstan keretén belül' részletesebben tárgyalhatjuk a kis-
dednevelésre vonatkoz6 észrevételeket, a játékokat pedig a tornataní-
tással kapcsolatosan meg lehet tanulni, így tehát a végzett tanítónők
kész óvónők. Nem így áll a dolog az óvóképzót végzett és a képző
Ill. osztályába felvett növendékekkel, kiknek fogyatékos ismeretei örökös
panaszra adnak alkalmat az illető szaktanárok részéről. E bajon csak
a két tanintézet tanterv ének összeegyeztetésével .lehet segíteni A ta n í-

tónőképző-intézetnek az óvónőképzőkkel való egyesítése esetén, a ta-
nítónőképzőkben minta-óvódákat kellene felállítani, hogy a növendékek
gyakorlatilag is képezhetnék magukat. .

4. Hogy a tanítójelöltek az érettségi vizsgalat után még egy évet
töltsenek a képzóintézetékben, az illető tanítójelöltekre mindenesetre
haszonnal járna, azonban a képzőintézetek jelenlegi berendezése e ja-
vaslat ellen szól. Továbbá sok jelöltet anyagi körülményei arra szorí-
tanak hogy a be fektetett töke kamatait élvezze.

F elügyelet. A tanítőnőképzö-intézetek fölötti felügyeletet az e
czélra kinevezett hatóság, pl. a főigazgat6k gyakorolják.

Iga zga tá s. A tanítóképző-intézetek élén az igazgató áll, ki az
intézet szellemi és anyagi érdekeit hivatalosan képviseli, mint ilyen
intézkedik a szabályrendeletek alapján az intézet ügyeiben. Azonban
oly dolgok tárgyalásánál, melyek közérdekűek v. a hol a törvény bizo-
nyos egyéni szabadságot enged, vegye tekintetbe az intézet feje a tanári



A m á r a m a r o s s z i g e t i k é p z ő t e s t ü l e t é n e k j a v a s l a t a i .

I . E l v i e k .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1. Egységes nemzeti nevelés és mű veltség nyujtandó
mindenkinek e hazában a r z-ik, illetőleg a 16 ik életévig.srqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Magya rá za t: Az elemi népoktatás akként.' szerveztetnék, hogy a
munkás-földmívelő osztály 12-ik életkoráig járatná gyermekeit az 1-VI.
osztályból álló magya r népiskolába, s ennek elvégeztével 16 éves koráig
az ismétlő tanfolyamokra. Az iparos az elemi osztály elvégzése után
a tanoncz iskolaba, a kereskedő az alsófokú kereskedelmi iskolába
járatná ifjait. Az intelligens pályára készülők a népiskolaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI - IV . osztá-
lyának elvégeztével a .nemzetz'c-Ilek elnevezendő egységes középúkolá ba
járnának 1- VI. osztályt, a hol is az általános műveltséget szereznék
meg, tekintet nélkül a különböző pályák sajátos kívánalmaira. - A
befejezett nemzeti iskola után, tehát a 16. életévben már eléggé határo-
zottan kialakúlhatott a növendékek egyik, vagy másik pálya, hivatás
iránti hajlama. - Ekkor tehát a különböző pályák szerint az iskola-
fajokban szétágazásna:k kell létre jönnie. Ugyanazért a »nemzeti e iskola
felett három felső oktatási intézet sz ervezendő, Ú . m.: a humániákra
fősúlyt fekteté főiskola, mondjuk gimnázzum,' a reáliákat kultiváló fő-
iskola. a technikai és kereskedelmi szakokra készítő, - mondjuk r ea l-
iskola ; s végre a ta nítóképző. - E főiskolák - nézetünk szerint -
3-4 évfolyamúak legyenek, s mindannyian az egyetemre vezessek
növendékeiket, hol aztán mind a három szakban feltalálnak a befejező
képzést.

2. A tanító és tanárképzés egységesen szervezendő ugy, hogy
tanár csak tanítóból lehessen.

J

3. A tanítóképzők tisztán szakiskolák legyenek, főiskolai
ranggal.

4. A tanítói oklevélben egyedül az elméleti és gyakorlati pedagó.
giában való jártasság tüntetendő ki; - s ily ok levelet csak oly tanító-

képző-intézeti, érettségit nyert jelöltek szerezhetnek meg, <!, kik az

kar véleményét. Az igazgatók kinevezésénél vegye a miniszter úr
figyelembe a tanári testület véleményét.

F egyelmi eljá r á sok. A tanári karban felmerülő fegyelmi eseteknél
első sorban a tanári testület collegiális úton iparkodjék az ellentéteket
kiegyenlíteni, ha ez nem sikerül, akkor a tanügyi főigazgató vagy az
orsz. fegyelmi bíróság döntsön. Utóbbinak tagjait a képzőintézetek
tanári kara a maga kebeléből választja; ezek oly egyének, kikben a
közbizalom összpontosul s a kik Ítéletének mindenki szívesebben aláveti
magát, mint egy kinevezett bíróság ítéletének.

A fegyelmi eseteknél mindenkor joga legyen a vádlottnak magát
szóval vagy írásban védeni.

A többi pontra vonatkozólag, teljesen egyetértünk az eredeti
ja vaslat paragrafusaival.

Szabadkán 1897. decz. 4-én. A tanári kar decz. 4-én tartott
gvűléséből.



országos képesÍ!b bizottsá gzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAelőtt a magyarnyelvű tanítói szakvizsgálatot
sikeresen kiállották.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

I I . T á r g y i a k : 1. Tanítóképzők felállítása és fentartása az állam
egyedüli joga és kötelessége. .

2. A tanítóképzők elhelyezésénél figyelembe veendők a kerületbe
eső «nemzeti. iskolák száma és növendék anyaga. Tanítóképzők csak
nagyobb városokban, kerületi székhelyeken állíthatók fel.

3. Tanítóképzőbe a «nemzeti. iskolát végzett ifjak vétetnek fel.
4. A tanítóképzők 4 évfolyamúak legyenek.
5. A tanítóképzők tárg yai ; erkölcstan, nevelés- és oktatástan,

gyakorlati tanítás, gazdaságtan, zene-énektan. rajz. technológia -és
torna.

Az egyes tárgyak módszerét a szaktanárok tanítják, s egész
tanításuk a módszertanításhoz alkalmazkodik. Tehát nincsen külön
földrajz vagy számtan a képzőben. csupán e tárgyak mődszere, de
nagyon természete!', hogyatárgyakhoz tartozó összes ismeretek fel-
dolgozása elsőrangú követelmény.

6. A tanítóképzőt végző ifjak a 4-ik év végén érettségi vizsgát
tesznek a kerületi képzőkben. melynek alapján az országos bizottság
előtt tanítói oklevelet nyerhetnek.

7 A tanítőképzőben nyert érettségi bizonyítvány egyenlő értékű
a gimnázium vagy reáliskolák érettségi bizonyítványaival s birtokosá-
nak ugyanazon jogokat is biztosítja, melyek amazok által elnyerhetők.

8. A tanítói oklevél népiskolai és tanítóképzői gyakorló-iskoJai
tanítóságra képesít .

. . 9. Minden tanítóképző mellett osztott és osztatlan gyakorló-iskola
állítandó fel legalább öt tanítóval.

10. Tanítóképző tanár oly közép (nemzeti) iskolai tanári képesí-
tést nyert tanító, jobbára gyakorló-iskolai tanító lehet, a ki az elmé-
leti paedagógiából, főleg a szakmájához tartozó tárgyak módszeres
kezeléséből .az egyeteme.n szakvizsgálatot tett.

r r , A tanítóképzők feletti felügyeletet az országos képesítő bi-
zottság tagjai, mint kerületi felügyelők, gyakorolják

r 2. Az országos tanítóképesitő bizottság tagjaivá ot király, a mi-
niszter előterjesztése alapján, főleg a tanítóképző igazgatók és tanárok
kiválóbbjait nevezi ki.

M-Sziget, I897, november hava.

Hetényz· Ká lmán Ir sa Béla

igazgató. jegyz6.

A g y ö r i t a n í t ó n ö k é p z ö t a n á r k a r á n a k h a t á r o z a t a .

A győri állami tanítönöképző-intézet tanártestülete a Nagy László-
téle törvényjavaslattervezetet általánosságban örömmel teszi magáévá,
mert abban egyrészt jelenlegi állapotainkkal szemben a jelentékeny és
lényeges haladás csiráját, másrészt tanítóképzésünk egységes kitejlésé-

nek alapfeltételeit teljes mértékben feltalálja.
A javaslat némely elvi álláspontjának és annak egyes részleteire



vonatkozólag a testület a Nagy Lászlóétól mégis eltérő véleményen van.
A javasiatra vonatkozó elvi jelentóségű észrevételeit a testület a

következő két pontba foglalja össze: .
I. Az óvó- és tanítóképzés egyesítésének, vagy az előbbinek az

utóbbiba való beolvasztás ának eszméjét úgy pedagógiai, mint gyakor-
lati okoknál fogva nemcsak elvetendőnek, hanem megvalósítása esetére
azt a népnevelésre, különösen pedig a kisdedóvásra nézve károsnak
tartja.

2. A tanítóképzők szakiskolai jellegébő! kifolyólag a más intéze-
tekből (felsőbbleányiskolák, gimnáziumok; óvók) való folytatólagos
belépés meg nem engedhető.

A tanári testület a javaslat részleteire vonatkozó következő
módosításokat ajánlja: '

1. A e Szervezet. Oktatás és nevelés» czÍmű fejezet 3. pontjában
felsorolt kötelezett tantárgyak és ezek sorrendje következőleg helyes-
bítendő:

I. Hit és erkölcstan. 2. Neveléstudományi tantárgyak 3. Tanítási
gyakorlatok. 4 Magyar nyelv és irodalom. 5 Hazai és egyetemes tör-
ténelem. 6. Hazai alkotmanytan. 7. Német nyelv. 8. Mennyiségtan és
könyvvitel. 9. Természettan. IO. Földrajz. r 1. Természetrajz és veg)::tan.
r 2. Gazdaságtan és gazdasági gyakorlatok. I3- Testgyakorlás. I4. Enek
és zene. IS. Szépírás és rajz. r6. Kézügyességi oktatás.

2. Ugyanezen fejezet 4. és 9 pontjai elejtendők, a IO_ pont pedig
következőkép módosítandó : e Minden tanító- és tanítónóképző-intézet
2 tanteremmel és 2 tanítóval biró gyakorló-iskolával látandó el; ez
iskola a gyakorlati kiképzés czéljait szolgálja. Gyakorló-iskolai tanítókul
csak a gyakorlat terén már kivaltsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAta nítok, illetőleg tanítónők és rendes
tanári fizetéssel alkalmazandók.»

3~ A «Felvétel» czímű fejezet I. pontjából a s nérni zenei hallás.
szavak törlendők, a 2. és 4. pontok elejtendők, a 3 pont pedig követ-
kezőkép módosítandó : cA felvételt a folyamodók okmányai alapján
a tanári testület eszközli, a képző-intézeti főigazgató pedig meger ősíti,»

4. A «Tanári testület és igazgatás» czÍmű fejezet 6. c) pontjá-
nak első része törlendő és helyette kimondandó a törvénytervezetben,
hogy a tanárok határozottan megjelölt tanszékekre nevezendők ki; a
6. j) pontja Így módosÍtandó: e a jutalmak, segélyek, ösztöndíjak és
kedvezmények kiosztását eszközölni.» A 8. pont következő része : ca
tanári testület hármas kijelölése alapján. - törlendő.

5. Azonos kvalifikáczió alapján végezett egyenlő munkáért és fele-
lősségért egyenlő díjazás járván: :oA tanárok fizetése« czímű fejezet 5.
pontjának második kikezdése Így módosítandó : «A képző intézeti ren-
des tanár és tanítönö fizetéseZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 2 0 0 frtnál kevesebb nem lehet.» Ezt a
mődosítást egyébként a következetesség is megkívánja.

6. A fegyelmi büntetések sorába negyediknek a nyugdíjazás
veendő fel.

7, A »Felügyelet e czÍmű tejezet 4. pontja elhagyandó; a képző.
intézeti felügyelő következetesen főigazgatónak nevezendő; a főigaz-
gató jogai és kötelességei sorába a következő iktatandó be: a tanári



-testület határozatait jóváhagyja, vagy eltérő véleménye esetén a minisz-
teriumnak a határózatra vonatkozó döntését kéri ki.

A tanári testület módosítása inak és észrevételeinek indoklásától,
tekintve, hogy e kérdések úgy a »Magyar Tanítóképzó e-ben. mint
másutt, az utóbbi időben eléggé megvilágíttattak: eláll; e helyett arra
kéri a választmányt, hogy a törvényjavaslattervezetet a felszólalások
alapján mie lőbb állíttassa össze, és a legközelebbi közgyülésen való
tárgyalásra tűzze ki,

A 'tanári .testület 1897. deczember I3-ántartott gyűlésének jegy-
zőkönyvéből :srqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Moha r Józse!,
előadó.

Mocsá r i Gerő,'P a ta ky Irma,

igazgató. jegyző.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

f l ! . k u n - f é l e g y h á z i á l l a m i t a n í t ó k é p z ő t a n á r i k a r á n a k j a v a s l a t a .ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
,

A kun-félegyhází állami tanítóképző intézet tanári kara tárgyalási
alapul elfogadja a Nagy Lászlé-féle javaslatot. a részleteknél azonban
a következő pontozatokban foglaltakat óhajtaná érvényesíteni.

1. Minthogy azon kívánalom, hogy a tanító- és tanítónóképzéssel
kizárólag az állam foglalkozzék, pénzügyi és politikai szempontokból
kivihetetlen, a felekezetek is állíthatnak és tarthatnak fenn tanító- és

tanítónőképző intézeteket, de ezekben csak az taníthat, a ki az Országos
képző tanár-vizsgáló bizottság előtt tanári oklevelet nyert.

2. Az államnak a legszélesebb körű felügyeleti jog biztosíttassék,
3. Az összes tanító- és tanítónőképzésnek egységesnek kell lenni

gyakorlati irányú tanterv megállapítása, a képzök czéljaira írt s kel-
lőleg meg bírált, tankönyvek alapján való tanítás és egységes képzőtanár-
képzés által.

4· Mivel a csekély anyagi előnyökkel járó tanítói pályára leg-
alább a férfiak közül a hivatottak most is kevés számmal törekszenek,
az a boldog idő pedig, a mikor e pálya legalább is annyi, vagy még
több előnyt nyujt, mint a mennyit ugyanennyi évi iskoláztatás után
elérhet más pályán, - beláthatatlan messzeségben van: az évfolyamok
számát felemelhetőnek nem tartjuk. -

5. A tanítóképző-intézetekkel kapcsolatos gyakorló-iskoláknál
legalább két tanító alkalmaztassék, s mivel a tanító- és tanítónókép-
zőknek lelke a jó gyakorló iskola, ide a legkiválóbb 10- 15 -évi szolgá-
latuk alatt már magukat kitüntetett, legérdemesebbb mintatanítókat-
és tanítónőket kell alkalmazni, rendes tanári fizetéssel és nyugdíjjal
·ellátni. Az ilyen, magukat a gyakorlati életben már kitüntetett régi és
érdemes tanítóktol janítóképző tanári vagy polgári iskolai tanítói ok-
levelet követelni fölösleges.

6. Tekintettel arra, hogya kellő elméleti és gyakorlati gazda-
sági ismeretekkel biró néptanító az okszerű gazdasági ismereteknek a
földművelő nép között való terjesztésére a legalkalmasabb közeg, arra
kell törekedni, hogy a tanítóképző intézetekben a gazdasági ismeretek
a kellő gonddal és alkalmas módon elméletileg és gyakorlatilag is t a -



níttassanak. Evégből minden tanítóképző mellé egy miniatur gazdasági
mintatelep állítandó. a hol az intézetben nyert elméleti oktatás a gya-
korlat által szemlélhetővé s így sokkal maradandobba is válhat.

A tanítónőképző-intézetek mellettZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi a konyhakertészet, virág- s
gyógynövények tenyésztésére alkalmas mintakert állítandó fel.

7. A javaslat 12. pontjának harmadik békezdésében említett azon
változás, hogyabenlakás és köztartás vezetése az igazgató kezéből
kivétessék s más tanárra bízassék, az emberi gyarlóságokból kifolyólag
csak számos torzsalkodásra nyujtana alkalmat, éppen azért mellőzendő.

8. A tanító- és tanítónóképző-intézetekbe való felvételnél s a jó-
tétemények kiosztásánál a döntő szó a tanári testületé legyen. A fel-
vétel nél a tanítóisrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa r ra va lóságra kell ül; yelni.

A tanítással foglalkozók gyermekei előnyben részesüljenek.

9. A tanító- és tanitőnőképzőintézetek saját czéllal biró szak-
z"skolá k lévén. ezeknek tanterve más - tudományos vagy szakpályára
készítő - iskolák tantervével káros következmény nélkül nem hozható
kapcsolatba. Ezért nem tartanók helyesnek azt, hogy a középiskolak

5. és 6. osztályaból a tanítóképző 2, vagy harmadik osztalyába, vagy
a tanítóképzők 1. 2. osztályaiból a középiskolák 6. és 7-ik osztályaiba
lehetne átlépni.

ro. Mivel igazgató-változásnál a más intézetekből pályázók csak
a legritkább esetben számíthatnának jelölésre, mert ki-ki inkább a saját
kartarsára szavazna, mint idegenre, megesnék, hogy a tanítónöképzők-
nél -, továbbá oly intézeteknél működő régi és érdemes tanárok soha
sem lehetnének igazgatók, ahol esetleg fiatal iga7.gató van alkalmazva:
az igazgató kinevezésére a régi gyakorlatot tartjuk helyesnek.

II. A tanárok fizetéséről szóló fejezet 3. pont jához csatolandó
volna még az. hogy a régi csonka pótlékok kiegészítendők.

12 A fegyelmi eljárásra vonatkozó fejezet 6. d) pontjánál a hu-
manismus azon elvének alkalmazását óhajtanók, hogy az atya bűneiért
ne szenvedne az ártatlan család, éppen azért hozzácsatolandónak tartjuk
ezt: családja azonban eddig szerzett nyugdíjigényét nem veszti el.

13. A tanító- és tanítórrőképesítés azon intézetben történjék, a hol
a növendék képeztetett. A külön országos vizsgáló-bizottság meJlőzendő.

1 4 A képesítés akként történjék, hogy minden tanév végén szi-
gorú osztály vizsgálat tartassék s ezen vizsgálatok után megállapított
osztályzat vezettessék az oklevélbe (oly módon, mint pl. a gazdasági s
egyéb iskolák végbizonyítványainál}; amely tárgy több osztályban is
előfordul, ott az osztályokban ~yert érdemjegyek átlaga. A negyedik
évfolyam befejeztével egy pedagógiai értekezést í rn a k s a pedagógia
összes tárgyaiból 3-3 tételt szóbelileg fejtegetnek s a gyakorlö-iskola
minden osztályában egy-egy gyakorlati tanítást tartanak.

A tanári testület megbízásából
Csepreghy Endre

igazgató.



6.33ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A d a t o k a f e l v é t e l r ö l .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Il-ik és utolsó közlemény.

TanZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAí t ó n ö kép z ö - int é zet e k .

B u d a p e s t i I I . k e r . á l l . t a n í t ó n ö - é s n e v e l ö n ö k é p z ö . A
budapesti (budai) tanítónóképző nevelőnőképzővel kapcsolatos. A neve-
lőnői tanfolyam növendékei az ö s s z e s tantárgyakat együtt tanulják a
csupán tanítói tanfolyam növendékeivel. Azonban, hogy a nevelőnő-
képzés czéljai elérhetők legyenek, az intézeti növendékek a zenéből
osztály on ként, előhaladottságuk szerint 3-3 csoportra osztatnak s az
osztályok csoportjai külon-külön (s pedig egy időben) oktattatnak. A
német nyelvből osztályonként 2-2 csoport, a franczia nyelvből szin-
tén 2-2 csoport van az előhaladottság foka szerint. A nevelőnői tan-
tolyam tanulói számára anémet és franczía nyelvekből külön társalgó
(nyelvgyakorló) órák vannak. A képesítő -vizsgálat az összes jelöltekkel
az' összes tárgyak ból együtt tartatik; s valamennyien kapnak elemi
tanítói diplomát. A nevelőnőjelöltek a zenéből (zongora, ének, zene-
elmélet), anémet és íranczia, esetleg angol nyelvből és irodalomból
külön is megvizsgáltatnak s külön nevelőnői oklevelet kapnak. AsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAfel-
vétel oly módon folyik le. mint más tanítónőképzőkben, azzal a kü-
lömbséggel, hogy azokat, akik a nevelőnői tanfolyamra is jelentkez-
nek, a zenéből (zongorából) és némel nyelvből külön is megvizsgálják.
A felvételi vizsgálaton e tárgyakból kapott elégtelen osztályzatok nem
akadályozzák meg azt, hogy valaki fel ne vétessék a tanítónőképzőbe.

Minden két évben a Ill. osztály mellett párhuzamos osztályt
állítanak fel azon növendékek számára, a kik a felsőbb leányiskola 6
osztályát elvégezték. Ennek a párhuzamos osztálynak tanterve jelen-
leg nem kűlömbözik a tanítóképző tan tervétől, csupán abban, hogy a
harmadik párhuzamos osztály nem végez ta nÍlóz' gyak()l'la t()ka t, ha nem

módszer ta nt ta nul.

Az igazgatói részletes jelentés a következő:
Létszám. Az 1897/8 tanévre felvett tanulők létszáma 166, még

pedig osztályonként: 1. oszt. 32; II. oszt. 35; Ill. a) oszt. 31; Ill. b)
párhuzamos - oszt. 33; IV. oszt. 35 .

. Anyanyelv szerint a felvett tanulok következőkép oszlanak meg:

magyar ajkú összesen 152
nérnet »» 8
tót »:0 2

olasz :o» 4

Va llá sra nézve a következő a tanulők megoszlása:
1. oszt. II. oszt. III.a) oszt. Ill. b) oszt. IV. oszt. Összesen

Róm. kath. 18 20 19 21 20 98
Gór. kath. 1 1 1 3
Ev. református 7 - 6 8 4 6 31
Ág. evang. 6 6 2 3 4 21
Izraelita. 2 1 ·5 5 13

Magyar Tanitókérzó. 43
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llletóségre nézve következő a tanulók megoszlása:
Budapesti 64 Komárom megyeiZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI

Pest megy ei 18 Krassó Ször. » I

Abauj » I Liptó » 2

Baranya » I Maros Torda » I

Bars » I Mármaros » 2

Bács :> I Nógrád » 5
Békés » 4 Pozsony » I

Bihar » 2 Sáros » 1

Borsod » 2 Somogy
" 3

Brassó , . 2 Szabolcs » 5
Csík » 3 Szatmár » 1

Csongrád » 1 Szepes » 3
Fehér , . 4 Temes » 2

Fiume , . 4 Tolna • 1

Gömör » 1 Torontál » 2

Hajdú » 1 Trencsén » 2

Háromszék ,. 2 Ung » 3
Heves , . 3 Vas » 2

Hont » I Zala » 2

Hunyad » 1 Zemplén :> 1

J . N. K. Sz. » 4 Zólyom » 3
Ausztria 1.

A növendékek összesen 41 megyéből valók.
Előképzettségre nézve az I. osztálybeliek mind végezték a polg.

isk. IV. osztályát; a II. osztályúak végezték a tanítőnőképző 1. évfolya-
mát ; a III.a) osztályúak a tanítóképző II. évfolyamát ; a III.b) - pár.
huzámos - osztályúak közul :

1. felsőbb leányiskolából jött
2. tanítönöképző II. évfolyamát végezte
3. óvó~őképzőt végzett

A IV. oszt. mind végezték a tanítónőképző

Ellá tá s. A fölvett tanulók ellátása:
1. II.

2 8

5
5

29

2

2.

Ill. osztályát.

Ingyenes bennlakók
100 frt fizetése mellett
150,. » »

300 » ., . »

III.a)

22

1

Összesenm .b )

I

lY.

14 47
6

13

12

bennl.

4
10

4
2

Bennlakók összesen 16 18 23

Ingyen ebédesek II 13 4
Bejárnak kedvezmény nélkül 5 4 4

Az összes növendékek következő pénzbeli

Rökk Szilárd ösztöndíjat hatan, 100- 100 frt
Jövedéki birság alapból ösztöndíjat egy
40-40 frtnyi segélypénzt öten

5 16 78
6 15 49

22 4 39
segélyeket kapják:.

600.- frt
150.- frt
200.- frt



43*

Könyvek, tan szerek, ruházatra, ezenkívül kisebb-nagyobb
összegeket a melyeknek összege 207.8ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI frt
A növeudékek ipénzben összesen I157 flt 81 kr. segélyt kapnak.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

G y ö r i á l l a m i t a n í t ó n ö k é p z ö .srqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBALétszám. A növendékek létszáma
összessen 110, a kik közülI. osztályos 26, II. oszt. 28, Ill. oszt. 29 és
IV. osztályos 27 .

• Előképzettség. Az I. osztályba felvettek közül polg. iskolai 4 osz-
tályt végzett ~4, felsőbb leányiskolai 4 osztályt 1, ,6 osztályt I.

A II. osztályosak közül I végzett felsőbb leányisk. 5 osztályt, a
többi mind tanítönöképzői 1. osztályt. .

A Ill. osztályosak közül I végzett fels.-Ieányisk. 6 osztályt, a
többi mind tanítónőképzői 2 osztályt.

A IV. osztályba felvettek közül 5 végzett fels. leányiskolai 6 osz-
tályt és a tanítónőképző Ill. osztályát, a többi a tanítónóképző három
osztályát végezte.

Anyanyelv szerint van magyar 97, német 9, olasz 3, tót I.

Va llá s szerint: romai kath. 61, ág: ev. 16, ev. ref, 16. gör, kel.
lj izr. 16.

Ellá tá s:

Az 1. osztályban
A II. ~
A UI. »

AlV. ~

bennlakik 1(, benn ebédel 3, bejáró 12;
» 14, :o 2,:0 12;
> 12, :. 3 , : t 14;

» I 5. ~ 3.:0 9 ;
Összesen: :o 52, » 1 lj » 47.

K o lo z s v á r i á l l a m i t a n í t ó n ö k é p z ö . Létszám. Az összes 'létszám
kitesz 196-ot. A növendékek közül 1. osztályos 54. II. osztályos 50,
Ill. osztalyos 48, IV.-osztályos 44.

F elvétel. Az 1. osztályba összesen I09 tanuló folyamodott, a kik
közül csak r-nek utasították vissza a kérvényét, I visszalépett a vizs-
gálattól, I I nem jelent meg. A megmaradt 96 közűl 9 kitünő ered-
ménynyel tette le a vizsgálatot. 44 jelesen, 24 jól, 2 elégségesen,
17 elégtelenül.

A II. osztályba 4 új növendék folyamodott, a. kik közül $-at
vettek fel.

A Ill. osztályba 26 új növendék folyamodott, a kik közül II-et
vettek fel.

A IV. osztályba 4 új növendéket vettek fel (2 nem jött el.)
Az igazgató tanács az 1. osztályba 44 növendéket ajánlott a fel-

vételre, a miniszter hozzá vett még ro-et," így lett 54.
A felvételi vizsgálat három napig tartott (jul. 1. 2. 3.) reggel

8 órától déli t-íg, d. u. 3-tói 8-ig, 2 tanteremben 2 bizottság előtt.
Előképzettség. Az ujonnan felvett növendékek közül az 1. osztály.

beliek: IV. polg. isk. osztályt végzett 33, felső leány népisk. II. osz-
tályát 14, felsőbb leányískola IV. osztályát 7.

A II. osztályba felvettek közül Imás képző 1. osztályából jött,
2 magán úton végezte az 1. osztályt.



A Ill. osztályba felvett 14 növ. közül la felsőbb leányiskolai
6 osztályt végzett, 5 pedig magánúton végezte a II. osztályt.

A IV. osztályba felvettek .közül mind a 4 magántanuló volt.srqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Ellá tá s. A 196 növendék kőzül 102 lakik bent az intézetben, 94

pedig bejár. .
A IQ2 benlakó közül :

havi 21 frt - kr. fizet -ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
» 15 frt kr.
» IQ frt 50 kr.
» 6 frt - kr.
» 5 frt - kr.

ingyenes

A 94 bejáró közül ;
ingyenebédes - - - - - IQ;

havi 5 frt ösztöndijat kap 13;
» 10 frt » » 3 ;

segély nélküli bejáró - - 78;
Va llá so 'Az ujonnan fölvett növendékek közül rom. kath. 33, gör.

kath. 2, ev. rel. 28, ág, ev. 2, unit, 7, izr. 3.
Anyanyelv. Az ujonnan felvettek közül magyar: 71, német: 1,

roman 2, tót 1.

A szülök ta r sa da lm: á llá sa . Az ujonnan felvett 75 növendék s z ü -

lőinek társadalmi állása: 8 tanító, 8 tanár, 5 lelkész, 3 ügyvéd vagy
orvos; 3 bíró, 9 áll. tisztviselő, 1 tanfelügyelő. 6 gazdálkodó, 4 keres-
kedő vagy iparos, 1 honvédtiszt, 4 közigazg. tisztviselő, 1 magánhiva-
talnok, 3 altiszt, 1 gazdasszony; á rva 18, a kik közül tanító árvája 2,

lelkészé 4, honvéd tiszté 1. .ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

P o z s o n y i á l l a m i t a n í t ó n ö k é p z ö . F elvétel. Az 1. osztályba felvéte-
lért folyamodott 82 növendék- Ezek kőzül felvételi vizsgálatra meghív.
tak 68-at, megjelent 64. Az orvos visszautasított 6-ot. Az írásbeli fel.
vételi- vizsgálaton megbukott 1I . a szóbelin I I növendék. A 36 növen-
dék közül felvétetett 30; utólagosan ministeri engedélylyel pótfelvételi
vizsgát tett egy növendék. ; az 1. osztály létszáma tehát 31.

Előkészültségüket tekintve a 31 növendék közül:
4 1 1 . polg. iskolából jelentkezett 9
A I1 . segély. polg. isk. 3
Községi » » 2

Felekezeti » » 2

l\Jagán » '» 4
AlI. felsőbb leányiskolából 7
Közs. felső népiskolából 3
Magán » > 1

Anyanyelvre nézve: Magyar 2 1 ; német IQ.

Ellá tá s. Benlakó .1 8; bejáró 13.
A IL évfolyamba felvétel ért folyamodott 12 növ, Köztük a pozs. áll.

képzőriél mint magántanuló vizsgázott 5; felekezeti képzőból jött, 4 ;
más áll. képzőból jött 3. Ezek közül felvétetett benlakónak 2, bejáró-

9;
» 3 ;
» 2 ;

» 6;
» 1 J ;

- -,- 46;
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nak 4.srqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA II. osztá ly létszáma 30. Anyanyelvre nézve van magyar 23,
nemet 7. Benlakó 15, bejáró '15. J

A IlL évfolyamba felvételért folyamodott 13 növendék, köztük
áll. felsőbb leányiskola VI. osztályból 8, felekezeti felsőbb leányiskola-
ból 2, felekezeti képzőból 3. Felvétetett' 5 növendék, és pedig 3 áll. !

felsőbb leányiskolából és 2 felek. képzőből. .
A IlL oszt. létszáma 39. Benlakó 22, bejáró 17. Anyanyelvre

nézve van: magyar 27,német ro, tót 2.
Azon körülmény, mely szerint min. rendelet alapján az áll. v. fele-~

kezéti felsőbb leányiskolák VI. osztályaból a képz ő-intézet m. évfolya-
mába léphetnek a növendékek, évről-évre nehézségeket okoz, amennyi-c.
ben a képző intézetek Ill. oszt létszámát a rendes tanulók töltik be, tehát:
csak kevés uj növendék nyerhet felvételt.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA m'ag~s létszám (39) pedig rend-
kívül megnehezíti a növendékeknek gyakorlati kiképzését. A tanterv értel-
mében heti 2 félórában tanítanak a, III. oszt. növendékei a gyakorló-
iskolában. A legpontosabb beosztással és minden esetlegesen kínálkoző
alkalom felhasználásával tanfthatnak egy iskolaévben z-szer, a mi
vajmi kevés a tanítás. gyakorlására. Intézetünkben ezen a bajon olykép-
pen iparkodunk némileg segíteni, hogy ezen osztály növendékei a gya-
korló iskola L és II. osztályában az éneket és tornát vezetik a szak-
tanár felügyelete mellett.

A 1 V. évfolyamba felvételért folyamodott 1 növendék, ki az előző
. tanévben áll. felsőbb leányiskolai VI oszt. bizonyitvanya alapján a

képezde III. osztálya tantárgyaiból teendő magán-vizsgálatra nyert volt
engedélyt és ezen a réven jutott a IV. évfolyamba. A IV. oszt. lét-
száma 34. Anyanyelvre nézve van:' 24 magyar, 9 német és 1 tót.
Benlakó 25, bejáró 9. .

Mint különös mozzanatot felemlítem, hogy a növendékek felekezet
szerint a templomi éneket is gyakorolják. A róm. kath. növendékek
vasár- és ünneI?napokon külön számukra tartott misét hallgatnak, melyen
énekelnek és felváltva orgonálnak a zenetanár vezetése mellett -. A mult
tanévben beszerzett amerikai harmoniumon is gyakorolják a játékot.

Szabadkai áll tanítónőképző. A 'anév megnyt'tá sa . A sza bad kai
áll. tanítónőképzőben a tanévet 1897. szept. 4-én veni sancté-val ünne-
pélyesen megnyitottuk. .

Az első osztályba folyamodók száma 7 6 volt, ezek közul 3 6 véte-
tett fel, a nagy iétszám, szorult helyi körülményeinket tekintetbe véve,
csak' úgy igazolható. hogyafelvételnél is már tekintettel voltunk az
ú j épületbe való költözésre. Az egyes osztályok népessége a következő,

Oszt. Növendékek száma. Bejáró. Benlakó. Ebédes.
1. 36 36 1

II. 33 19 14
Ill. 34 19, 15
IV. 34 18 19

Őssz. 137 91 45

Va llá s szerint: róm. kath.· 86, ágost. ev. 2, evang.Yef 15, g:ör.
ka t h. 1, gör. kel.l 3, unitárius 1, izraelita 19.



AnyanyelvzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAszerint: magyar 106, német 13, szerb 13', bunyevácz 2,
román 1, dalmát I.

r. Illetőség. Helybeli: 35, vidéki: !O2.
Előképzettség. A növendékek előtanulmányait illetőleg 55 folya-

modó elvégezte a polg.' leányiskola IV-osztályát, 15 fds5 népiskolaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

I I . osztályát.
Az internatusban lakó növendékek csekély számát azon körül-

ménynek tulajdoníthatjuk, hogy a szűk helyi viszonyok és a régi épület
czélszerűtlen beosztása miatt több növendék nem vétethetett fel, így az
első osztályban nincs is benlakó növendék. Az új épületbe való átköl-
tözésünk e nehézségeket is megszünteti és a benlakók száma tetemesen
fog gyarapodni.

Gyakor ló-z'skola . A képzővel kapcsolatos 4 osztályú el. gyakorló
iskola növendékeinek száma 49~ V. és VI. osztalyt nem nyithattunk.
mert a közellevő zárda és polg. leányiskola a növendékeket elvonja az
elemi iskola két utolsó osztályától.

B u d a p e s t , k i r . k a t h . Az angol kisasszonyok budapesti intéze-
tével kapcsolatos kir. kath. elemi tanítónőképző 1. tanfolyamába az
1897-,8 tanév elején 56 bejá ró és 8 bentlakó, tehát összesen 64 növen-
déket vettek fel.

llletöség és anyanyelv. Valamennyien magyarországiak és magyar
anyanyel vűek. .

Va llá sra nézve: 53 rom. kath., 3 ágo ev., 1 helv. hitv., 7 izr.
'A mi előképzettségó'ket illeti, 56-ana polgári, 8-an pedig a fel-

sőbb leányiskola IV. osztályaból léptek a képzőintézetbe.
Ellá tá s. A benlakó 8 növendék közül 2 teljesen ingyenes ellátás-

ban és oktatásban, 14 pedig kedvezményben részesül.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAl

K a lo c s a , é r s e k i r o m . k a t h . (polg. tanítónőképzővel kapcsola-
tos). Létszám. Az elérni tanítónőképző 1-4. osztályaiba összesen 1IS
növendéket vettek fel.

Ellá tá s. AlI 5 növendék közül 70 en internatusban, 45-en a
városban vannak elhelyezve. Az utóbbiak közül 3 r-en, mint kalocsai
illetőségűek, szüleiknél laknak.

A növendékek között az Iskolanénék Társulatának 30 jelöltnője
(candidata) . van.,

Az intézet két ágában (el. és 'polg. képző) 79 növendék részesül
teljes, 4. pedig félellátásban ; tetemesebb ösztöndíjat. 200-200 frtot,
kap 2 növendék 50- 50 frt tanulmányi segélyt 3 növendék kap.

Előképzettség. Az ujonnan felvett növendékek között 12 a polg.
iskola 4., 16 pedig a felső népiskola 2 osztályát végezte.

Anyanyelv. Magyar 1 I 1, német 4.
K a s s a , r o m . k a t h . Mivel a helybeli rom. kath. tanítönőképzö

csak két - páros és páratlan sorszámú osztályra van berendezve, csak
minden 2. évben vannak tömeges felvételek. Ez évben a 2. és 4. osz-
tályt szolgáljuk, s így csak ezekben történtek némi új beiratasok, Be-
kerültek az osztályba főleg olyanok, kik most magánvizsgákat tettek;
még pedig a 4. évfolyambá négyen, a z-ikba heten.

. Növendékcink kőzül csak kevesen laknak az intézettel szomszédos



Orsolya zárdában, a többi kint helyezkedett el. Számuk: II. évfolyam
59; IV. évfolyam SI ..ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

N a g y - V á r a d , r o m . k a t h .srqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBALétszám. Az Orsolya-apáczak vezetése
alatt lévő tanítónóképző ha rmadik osztályába fölvett növendékek száma
66. Háromnak kivételével a második évi tanfolyamból léptek át mint
rendes tanulók; kettő miniszteri engedélylyel, egy mint a felső leány-
iskola hat osztályát végzett növendék.

Anyanyelv szerint mind magyar.
Va llá sra nézve rom. kath. 44, gör, kath. 4, helv. vall. 9, ágost.

vall. 2, izraelita 7.
Ellá tá s. A tanintézetben lakik 18. Az Irgalmas-Nénék intézetében

bennlakók közül bejár 8, a többiek a városból, többnyire szülőiktől
járnak föl.

Belélet.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA növendékek minden hazafias mozgalmakban résztvesz-
nek, a millenniumi kiállításon érmet nyertek, magát a millenniumi ünnepet
tényesen . megtartották ; nemkülönben biboros püspökünk aranymiséje
alkalmával kivánatra ismételt jelmezes előadást tartottak; s most ké-
szülnek a tiz szobor hazafias előadására .

. Vallás-erkölcsi tekintetben a tanárnők kezességet nyujtanak arra
nézve, hogy az intézetnek jellege megtartassék.

P o z s o n y r o m . k a t h . Létszám. A Szent-Orsolya-Rendű tanító-
nőképző intézetbe az 1897-98 tanévre felvétetett:

az I. osztályba 20 növendék
a II." 10 ,.

a Ill. 8

a IV.,. 9'
A növendékek létszáma összesen kitett 47-et.

Ezek közül va llá sra nézve van:
az I. osztályban: 19 róm. kath. 1 ágostai hitv.
a II. ,. 10,. ,.

a Ill. 6:0 2 ,.

a IV.,. 9 » ,.

Tehát 3 kivételével valamennyien rom. katholikusok.

Anyanyelvre nézve:
az 1. osztályban: 14 magyar, 6 német, ~ tót
a II.,. 9" 1,. ,.
a Ill.,. 7" ,. ,.
a IV.,. 9" ,. ,.

Összesen 39 7

Benla kó van az I. osztályban 3. a II. osztályban 3, a IV. osztály-
ban 2 . A benlakók száma összesen: 8.

Bejá ró van az I. osztályban 16, a II. osztályban 5. a lll. osz-
tályban 7, a IV. osztályban 7. Az intézetnek tehát 3 [ bejáró növen·
déke van.

AjJá cza jelá lt az I. .osztályban 1. a II. osztályban 2, a III osz'
tályban 1, összesen: 4.

S o p r o n , rom. k a t h . Létszám. A soproni Orsolya-rendiek róm.



kath. elemi tanítónóképző intézetébe az 1897/8.iki iskolai év elején fel-
vétetett 86 tanuló, kik közül 73 rendes, 6 magántanuló, 7 munkames-
ternői jelölt.srqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Elöképzettség :
AzZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 . osztály 19 rendes tanulója
A II. » 20 ,.
A Ill. ,. 18 »

A IV.,. 16 ~

Anyanyelvre nézve:

1. oszt.

Magyar: 17
Német : 2

Szláv : 3
Összes-en--:--2-.2~------~----------------------

Va llá sra nézve:

a polgári isk, IV. osztályból jött.
az 1. osztályból került föl.
közt 17 a IL osztályból kerűlt, 1 pedig
más tanítőnőképaő-intézetből jött.
a m . osztályból vétetett föl.

1. oszt.

Rom. kath: 18 23 17 15
Ágostai: I 4 I

Izraelita : 4 1 1 I

Összesen: 22 25 22 17

Ellá tá s. Benlakó növendék van 26, bejáró növendék van 60.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
S z a t m á • ., rom. k a t h . (kisdedóvóképzővel kapcsolatos). Létszám.

Az elemi tanítónőképzőbe fölvétetett ez évben 163 növendék.
I. osztá lyba : 57 (rendes tanuló 48, magán tanuló 9)·
Elöképzettségre nézve: Polg. isk. IV. osztályt végzett 35, felsőbb

1. isk. IV. oszt. 6, felső népisk II. oszt. 2; kereskedelmi tanf. 1, tíz
évi segédtanítóskodás alapján fölvétetett I növendék, 12 növendék föl-
vételi vizsgálatot tett, nem végezvén, csak polg. isk. Ill. vagy II.
osztályt.

Va llá sra nézve: rom. kath. 36, gör. kath. 5., ev ref. 13, ágo ev. 2,
ízr. 1.

Anyanyelvre nézve: mind az 57 magyar. ,
Teljesen ingyenes ellá tá sban részesül az intézet részéről 12 növen-

dék, kedvezményes ellátásban 2.
II. osztá lyba 36 (rendes tanuló 31, mag. tan. 5) vétetett fel.
Elöképzettségre nézve: 34 tanítónövendék I. osztályt végzett,

I. fels. 1. isk. V. osztályt, 1 Óvónőképző I. osztályt végzett (ministeri
engedély mellett vétetett föl).

Va llá sra nézve: rom. kath. 27,· gör. kath. 2, ev. ref. 4, ágost.
h , 2. izr, 1.

Anyanyelvre nézve: magyar mind a 36.
Ezek közül: teljesen ingyenes ellá tá sban részesül 7, fél-fieetéses

ellátásban 2 növendék.
lll. os,ztá lyban: 44 növendék (rendes' tan. 38, magánt. 6) 'van.
Előképzettség sZf~·tnt: tan. kép. II. osztált végzett 39, felső leányisk.

VI. osztályból 1, ővónői oklevéllel 4. . ,

ll. oszt. lll. oszt. IV. oszt.

20 18 12
I 1 4
4 3 1

25 22 17

II. oszt. m. oszt. IV. oszt.



jsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Va llá sra nézve:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBArom. kath. 25. gör. kath. 7, ev. ref.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI I , izr, 1.
Anyanyelvre nézve: magyar 43, német 1.

Teljesen ingyenes ellá tá sban részesül 15, félfizetéses kedvezmény-
ben 3 növ,

IV osztá lyban van 26 növ. (mind rendes tan).
ElőkéjJ zettségre nézve: mindnyájan végezték a tanítónőképző Ill.

osztályát.
Va llá sra nézve: rom. kath. 15•. gör. kath. 4, ev. ref. 4, izr. 3.
Anyanyelve nézve,: magyar 26.
Teljesen ingyenes ellá tá sban részesül 7, félfizetéses kedvezményben

3 növendék. .ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

T e m e s v á r , r o m . k a t h . Létszám. A ternesvár-józsefvárosi rom.
kath. négy évfolyamú tanítónőképzőnek kerek IOO növendéke van, a
kik közül az 1. osztályba 24, a: II-dikha '7, a III-dikba 29 és a IV-dikbe
30 növendék jár.

Anyanyet'úre nézve van 37 magyar. 60 német, I olasz, I román
és I bolgár ajkú növendék.

Elhelyezés. Az intézet internátusában 72 növendék lakik benn.
28-an pedig kinn laknak a városban.

ElőkéjJ zettség. Valamennyi 1. éves tanulót a 4 polgári isk. osztály-
ról szóló bizonyítvány alapján vették fel.

K i s d e d ó v ó k é p z ő k .

B r a s s ó , ágo ev. (német nyelvű). Létszám. Az intézetnek 15
növendéke van.

Va llá so A növendékek 1 kivételével, a ki róm. hath., vala meny-
nyien ágo evangélikusok.

Anyanyelv. Valamennyien németek.

l!.tőké/J zettség. A 15 közül 8-at vettek fel a polgáriskola 4-ik
osztályából, 3-at a felső népiskola 2· dik osztályából; ezek bizonyít-
ványaik alapján vétettek tel. 3 növendék nem végezte egészen a pol-
gári iskolát, 1 pedig csak a népiskolát végezte; ezek felvételi vizsgát
tettek.

Ellá tá s. Az összes növendékek saját költségükre azon magán
házaknal laknak s étkeznek, melyeket az igazgatóság ajánl. I I növendék-
nek elengedték a tandíjat. .

B u d a p e s t . F r ő b t l - N ő e g y e s ü l e t á l l . s e g é l y e z e t t ó v .ó k é p -

zője. Létszám. Az 1. osztályba 40, a U-dikba is 40, összesen 80 növen-
déket vettek fel.

Előképzettség. Az 1. osztály növendékeil közül felsőbb leányiskolai
4 osztályt végzett 1, polgáriskolai 4 osztályt 28, felső népiskolát 3,
fölvételi vizsgálatot tett 7, osztályt ismétel 1..

A II. osztály növendékei közül az óvónőképző 1 osztályát végezte
37, tanítónőképző 1. osztályát végezte 3 növendék .

Anyanyelv. Van köztük 77 magyar, I német, 2 szerb anyanyelvű.
Egynél több nyelvet 34 beszél.



Va llá sozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA45 növendék rom. kath., 9 ev, ref., 3 ágo ev.,ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI gör. kel.,
22 izraelita.

Illetőség. 60 növendék budapesti lakos, 20 vidéki.
Ellá tá s. A növendékek mind bejárők,
Mz·nta óvó. Ide 63 kisded jár.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

B u d a p e s t , o r s z á g o s k i s d e d ó v ó k é p z ő - i n t é z e t . Létszám. A
jelen tanévre szóló felvételi vizsgálatokat július r-én és z-án tartották
meg. Felvettek az 1. osztályba 44. a Il-ikba 55. növendéket; tehát
összesen 99-et. Kimaradt októberben I bejáró első éves, novemberben
I bejáró másodéves. A jelenlegi létszám 97.

Anyanyelv. A növendékek között 89 magyar, 6 német és 2

tót van.
Va llá so Rom. kath. van 59, ev. ref. 14, ágo ev. 16,izr. 4., unit, 1,

gör. kath. 3.
I Illetőség. A 97 növendék közül csak. 2 I van helybeli és 76

vidéki.
Előképzettség. Az 1. osztályban 35-en végeztek IV. polgári isk.

osztályt, 4-en Ill. polgárit, 1 végzett II. felső népisk. osztályt, 2 pedig
VI. el. isk. osztályt. 1

A II. osztályban 41-en végeztek IV. polg. iskolai osztályt, 1 vég-
zett Ill. polgárit. 4-en IV. fels. leány iskolai osztályt, 6-an felső nép-
iskolai és 3-an VI. el. isk. osztályt.

h'llá tá s. A 97, növendék közül 46 in'gyenes bennlakó, 18 fizető
bennlakó (20 frt havi tartásdfj fizetése mellett), 35 bejáró.

Belélelz' mozzana tok. Az előadások szeptember o-én kezdődtek. A

tanári testület ugyanaz maradt. Iskolai ünnepélyt egy ízben tartottak:
október 23-án, Ő Felsége legfelsőbb kéziratának kiadása alkalmából.

E p e r j e s , á l l a m i . Az 1897-8. isk. évre jelentkezett:

az 1 . osztályba 63 növendék,
a II. » 37 »

F elvéteteti :

az 1. osztályba 38 növendék.
a II. » 37 ,.

A lelvételz' vz'zsgá la tot letette 48 növendék
Megbukott 15'''
Meg nem jelent a vizsgálaton 6 folyamodó.

Az 1. osztályú növendékek előképzettsége.:

Négy polgári osztályt végzett 27
Négy felsőbb leányiskolai oszt. végzett 5
Hat elemi iskolai »3
Négynél kevesebb polg. isk. ,. » 3

A II. osztályú növendékek közül
Négy polgári iskola osztályt végzett '22
Négy felsőbb leányiskolai ,. ,. 5
Hat elemi iskolai » ,. 7
Négynél kevesebb polg. isk. ,. ,. 3

Anyanyelvre nézve:

I. osztály 38 magyar II. osztály 37 magyar



Bejá ró:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
az 1. osztályban 7}
a II.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA» 7 14

Díjta la n:

az 1. osztályban ro }
a II » 14 24

Egész díja s:

• az 1. osztályban 12 } 18
a II. » 6

. Az egész díjas fizet évi roo frtot 25 frtos negyedévi részletekben.
A féldíjas fizet évi 50 frtot 12 frt 50 kros negyedévi részle-

tekben.

1.

II.

Tehát valamennyi növendék magyar anyanyelvű.
Va llá sra ntzve:

rom. kath. gör. kath. gör. kel. ev. ref. ágo ev.

osztály 21 1 7 6 3
> 19 5 2 2 6 3
Összesen~--4-0~------6~--------2--------9-------I-2------~6~

Benla kó : •
az 1. osztályban
a IL »

F éldíja s :
az 1 . osztályban
a II. »

izraelita

31 } 61
3°

I~ } 19

Mily nyelveken bes'3élnek?
Az 1. osztá!yúak közül

a) csak magyarul 16
b) magyarul és németül 5
e) magyarul és t6tul 2
d) magyarul, németül és tótul 13
e) magyarul és ruthénül 1
f) magyarul és szerbül 1
g) magyarul és oláhul

A II. osztályúak közül :
a) csak magyarul 7
b) magyarul és németül ro
e)' magyarul és tótul
d) magyarul, németül és tótul 17
e) magyarul és ruthénül 1
f) magyarul és szerbül 1
g) magyarul és oláhul 1

Illetőség sser inz a z 1. évesek:
. I. Ugocsamegyei 4

2. Biharmegyei 2
3. Abauj- Tornamegyei 5
4· Zólyommegyei 1
5. Pestruegyer 2

6. Hevesmegyei 1
.7. Máramarosmegyei 1

8. Liptómegyei 1

9. Gömörmegyei );
ro. Arvamegyeí , 2

II. Ungmegyei I



12. Sza bolcsmegyei
13: }ász-Nagykun-Szolnokmegyei
14. Torontálmegyei
IS. Túróczmegyei
16, Zemplénmegyei
17. Nyitramegyei
18. Sárosmegyei
19. BarsmegyeisrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

C ra lá dz' á lla pota :

Árva
Hivatalnok gyermeke
Iparos. gyermeke
Tanító gyermeke
Egyéb

3ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
{

1

1

2

1

6
2

4
14
2

16
2

Összesen 38ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

E s z t e r g o m , r o m . k a t h . é r s e k i . Létszám. Az esztergomi érseki
kisdedovókepzőbe a jelen tanévre 62 növendéket vettek fel, és pedig
az 1 , osztályba 37-et, a II. osztályba 25-öt.

Előképzettség. Az I. osztályba felvettek közül 18 a polg. isk,
IV. osztályát, 2 a polg. isk. Ill. osztályát, 1 a felső leányiskola IV.
'osztályát végezte; 4 pedig felvételi vizsgálatot tett.

A II. osztályba felvett ek valamenyien nyilvánosan végezték az
I. osztályt.

Anyanyelv. Az intézetnek van 47 magyar ajkú, 8 nérnet, 7 tót
növendéke.

Va llá so Valamennyien rom. katholikusok.
Ellá tá s. Internatus nincs, az. igazgató beleegyezésével egyes jó

családoknál fogadnak szállást a növendékek; 3I növendék az érsek
szivességéből a zárdában ingyen élelmezést kap.

N a g y - V á r a d , r o m . k a t h , p ü s p ö k i . Létszám. A nagyváradi
rom. kath.' püspöki kisdedóvónőképző-intézetbe az 1897-8, isk. évre az 1.
évfolyamba 30 növendék iratkozott be.

Előképzettség, A 30 növendék közül z z-en végeztek IV. polg. isk.
osztályt, 8-an felvételi vizsgálatot tettek.

Va llá so Rom. kath. van 25, ev. ref. 4, izr. 1.
Anyanyelv. Mind magyarajkú.
Ellá tá s. A növendékek ellátásukról maguk gondoskodnak.
Megjegyzés. Az intézetnek 1897-98-ban csak I. évfolyama van.

S e p s i - S z t - G y ö r g y , á l l a m i , Létszám. A folyó tanévre a sepsi-
szent-györgyi óvónő képző-intézet II. osztályába 3 6 növendék vétetett fel.

Félreértés kikerülése szempontjából jónak látom fölemlíteni, hogy
'az intézet ideiglenes épülete oly szűk, hogy ném képes egyszerre mind-
két évfolyamot befogadni; ezért - felváltva - egyik évben 1 ., másik
évben II. évfolyama van az intézetnek. .

Előképzettség. A jelenlegi 36 másodéves növendék közül
nőképző-intézet 1. évfolyamát rendesen v~gezte 31; magánúton
3;' a tanítónóképző-intézet 1. évfolyamát rendesen végezte 2,

az óvó-
végezte,

/



A 36 növendék mindenike rendelkezik a törvényszabta előkészült-
séggel, mennyiben' a polgári iskola IV. osztályát valamennyien el-
végezték.srqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Anyanyetve valamennyinek a magyar.
Közülök vallásra nézve rom. kath. 14, ev. ref. 14, ágo evangeli-

kus 1, unitárius 5, mózesvallású 2.

Ellá tá s. Közűlök bennlakik az internátusban 19; ezek az élelme-
zésért havi IO frtot - a mosásért havi ( frt 50 krt. fizetnek. •

Szatmár, rom. kath. Letsedsn: Ez iskolai évben összesen 48
növendéket vettek föl, és pedig az 1.. osztályba 25-öt, a II.-ikba 23-at.

Előképzettség. Az 1. osztályban a polg. isk. 4 osztályát 4 növén-
dék végezte; a felső népiskola II. osztályát 2 növendék; felvételi vizs-
gálat alapján 29 növendéket vettek föl.

A II. osztálybeliek közül az 1. osztályt 22 növendék végezte, az
elemi tanítónőképző I. osztalyátZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 növendék.

Va llá so Az első évesek közül rom. kath. 23, ev. ref. 2 növendék.
A másodévesek közül rom. kath. 16, gör. kath. 1,· ev. ref. 6.

Összesen van tehát 39 rom. kath., 1 gör, kath. és 8 ev. ref.
növendék.

Anyanyelv. Magyar: 46, német: 1, olasz: I.

Ellá tá s. Az első évesek közül ingyenes ellátásban 5 növendék, a
másod évesek közül 4 növendék részesül.

Polgárfskolaí tanítóképzők.

Budapesti, állami, 1. ker. a ) A nyelv- és tór ténettudományi

szakcsopor ton .

Létszám: 31.
Anyanyelv: magyar 29, német 1, román 1.
Előképzettség. Valamennyi hallgató elemi isk. tao. oklevél alapján

vétetett fel. .
Va llá so Rom. kath. 20, gör. kel. 1, ágo ev. 1, ev. ref. 6, izr. 3.

b) A mennyz'ség- és természettudományi szakcsopor ton. Létszám: 23.

Anyanyelv. Magyar 17, nérnet 4, tót 1, szerb I.

Előképzettség. Valamennyi hallgatót el. isk. tanítói oklevél alapján
vették fel.

Va llá so Rom. kath. 13, gör. kel. 8, ágo ev. 4, ev. ref. 2, izr. 3.

Budapest, állami VI. ker. női. Létszám. A budapesti VI ker.
áll. polgáriskolai tanítónőképző-intézet I. évfolyamába 48, a Il-ikba 34,
a III-ik 29, összesen 1 II növendéket vettek föl. Szakcsoportok szerint
a létszám a következő;. ar A nyelv- és történettudomanyi szak csoport 1. osztályába 28, a
II-ikba 19, a IlI-ikba 13 női hallgatot vettek fel; e szakcsoport nö-

vendékeinek száma öszzesen 60.
b) A mennyiség és természettudományi szakcsoport 1 évfolyamá-

ban 20, a II-ikban 15, a Ill-ban 16 növendék van; összesen 5 I.

Ányanyelv. Magyar 94, német II, tót 3, román 2,. szerb ~.



E l e m izyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAtanítóképsőt.

e s i k - S o m ly ó , r o m . k a t h .srqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBALétszám. Az intézetnek 47 r endes
tanulója van, a kik közül 1. osztályos 15, II. osztályos 24, Ill. osz-
tályos 8.

Va llá so Az intézetnek 46 növendéke rom. kath. és 1 reformatus.
Anyanyelv. 46 növendék magyar anyanyelvű,ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 német.

I

Va llá s. Rom. kath. 72, ágo ev. 17, ev. ref. 13, gör. kel. 2, gör.
kath. 1, unit. 3, izraelita 3.

Ellá tá s. Ingyenes bennlakó 60, 300 frt tartásdíjjal bennlakó 3,
150 frt fizetéssel 5, 100 frt fizetéssel 4; a bennlakók létszáma 72. In-
gyenes fél-bentlakó 21; bejáró segély nélkül 8.

Előképzettség. A képző 1. osztályába felvett 48 növendék minde-
nike végezte az el. tanítónőképző 4 éves tanfolyamát, még pedig 44
állami képzőben és 4 felekezetiben.

Belélett' mozga lmak. Az 1897-8 iki isk. évet szeptember 2-án nyi.
tottak meg ünnepélyesen dr. Verédy Károly tanfelügyelő jelenlétében.

Az intézet november 4·én hazafias ünnepség-et rendezett a király
nemzeti ajándéka örömére.

Taná r i testület. A tanári testület uj tanerőt nyert Torda i (Grail)
Erzsi kinevezése által, a ki az olvasás és szavalás művészetének taní-
tásával bízatott meg. A karének tanításával Major J. Gyula tanárt

· bízták meg.

B u d a p e s t , r o m . k a t h . n ő i . Létszám. Budapesten az angolkis-
asszonyok rom. kath. el. tanítónőképzőjével kapcsolatosan polgáriskolai

· tanítónőképző áll fenn. Ide az 1897-8. isk. évben 20 első éves nö-
vendéket vettek fel, még pedig ro-et a nyelv- és történettudományi s
ugyancsak ro-et a mennyiség- és természettudományi szakcsoportba.

Ellá tá s. A nyelv- és történettudomáoyi csoportban 6 növendék
künnlakó, 4 bennlakó ; a meanyiség- és természettudományi csoportban
2 bennlakó és 8 bejáró. A 6 bennlakó növendék közül 3 teljesen
ingyen ellátásban és oktatásban részesül, 3. pedig 'mérsékelt tanítási és
ellátási díjat fizet.

Anyanyelv. Valamennyinél magyar.
Va llá s. 16 rom. kath., 1 ágo ev., 2 ref. és 1 izr.
Előképzettség. Valamennyinek el. isk. tanítónői oklevele van.
Nyelvmesternői ta nfolyam. A polgári képzővel kapcsolatosan egy

nyelmesternői tanfolyam is fennáll, amelybe 1 bennlakó és 4 bejáró
iratkozott be.

K a lo c s a , r o m , k a t h . , n ő i . Létszám. A kalocsai el. képzővel
· kapcsolatospolgári iskolai tanítónőképzőbe 44 növendék vétetett fel.
Ezek közül a nyelv' és történettudomanyi szakcsoportban van 20, a
mennyiség- és természettudományiban 24 növendék.

Anyanyelv. Valamennyinél magyar.
A növendékek között az iskolanénék társulatának 7 tagja van.

'. Utólag érkezett kimutarás.



Illetőség.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA23 növendék való Csikmegyéből,ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI Brassóból, 5 Udvar-
helyből, 15 Hárornszékböl, 2 Kis-Küküllőből, I Szebenból.

1!.iőképzettség. Az 1. osztályosok közül 8 fölső népiskolát, 7 gim-
náziumi 4 osztályt végzett. A felsőbb tanfolyambeliek közül a tanító·
képző 1. osztályát 24, a Il-ikat 8 végezte.

Ellá tá s. Az· intézetnek van internatusa. melyben 39 növendék van
elszállásolva, a többi magánházaknál lakik. A benn lakók közösen együtt
étkeznek 3 csoportra különítve; a külön csoportokat egy-egy növendék
látja el rendes koszttal s így sorjában mindenik; ez a hetes rendszer.

4 hatvanforintos ösztöndíjat a püspök fizet a sajátjából; IQ negy-
venforintost az erdélyi tanulmányi alap.

Belélet. Mint változást említhetjük fel Földes József igazgató halálát.
Az erdélyi püspök úr Ka rá csony Yozsef okl. tanárt nevezte ki

Földes József igazgató utódául, ki szeptember hóban foglalta el uj ál-
lását és vette at a tanítóképző igazgatását.

Az intézetre, mely a legfontosabb nemzeti missziőt van hivatva
teljesiteni. méltó jövő vár. Gróf Mailáth Gusztáv Károly erdélyi püspök-
sége alatt, kia IV-ik osztály felállítását és az intézetnek modern át-
alakításat tervezi.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A z 1 8 9 8 - d i k i á l l a m i költségvetésböl,

Magyarország állami rendes kiadásainak előirányzata az 1898.
évre kerek számban 449 milliót tesz ki, 7 milliő 8 százezerrel többet,
mint a mult évi. A 449 millióból 13 millió esik a közoktatásra, a többi
tárcaára több, ugy hogy az u. n. 7 nagy tárcza között a közoktatási
az utolsó helyen áll. Kiadások tekintetében elől van a kereskedelmi
tárcza 97 millióval, utána következik a pénzügyi 74 millióval, azután
a földmivelési 18 millióval, a belügyi 17 millióval, igazságügyi és hon-
védelmi 16-16 millióval, s mint mondtuk, utoljára a közoktatásí a
maga 13 milliójával (pontosan: 13.118,716). Ez az összeg 972,394 írt-
tal több, mint az 1897. költségvetés. A kiadási szaporulatot tekintve,
már a harmadik helyen áll a közoktatási tárcza ; csak a kereskedelmi
előzi meg 3 millió 8 százezer költségszaporulattal és a honvédelmi :1

millióval ; utána van a földmivelési 8 százezerrel, belügy 6 százezerrel
igazságügy 5 százezerrel és pénzügy 4 százezer apadással.

A beruházásokra 2' és fél milliót költ a kőzoktatási miniszter,
másfél millióval kevesebbet, mint a mult évben ..

Lássuk a közoktatási tárcza költségvetésésének nehány, min-
ket közelről érdeklő. czímének adatait.

Köz~pponti i g a z g a t á s .

E czímen 381,648 frtot irányoztak elő, 20,241 írttal többet, mint
a mult évben.

Ezt azzal magyarázza a miniszter, hogy a nagy ügyforgalom miatt
szükségessé vált a személyzet szaporítása. A miniszter 2 segédfogal-
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rnazói, 2 íogalmazö-gyakornoki, 1 számellenőri és 1 számtiszti állást
kiván rendszeresíteni. Azonkívül egy középiskolai igazgató számára, a
kinek a központban való állandósítasa «eddigi sikeres müködésére te-
kintettel kivánatos» titkári állást kíván rendszeresiteni.

Az országos közokta tá si tanács költségvetése változatlan marad,
vagyis 13.900 frt.

E ö t v ö s - c o l l e g i u m .

Az Eötvös-collegium költségei 1898-ra 85.4 55 frtot tesznek ki,
vagyis 6663 frttal többet, mint a megelőző évben.

A költségvetés indokolása az Eötvös-collegiumról a következő ér-
dekes adatokat közli: .

A collegium fölött a főfelügyeletet a cura tor gyakorolja. Az inté-
zet élén áll az igazgató. Alkalmazva van 4 szaktanár, és pedig 1-1 a magyar
nyelv és irodalomra, a classica-philologiára, a történelem-földrajzra s a
mathematika-physikára. Azonkívül van az intézetnek külön nérriet nyelvi és
külön franczi nyelvi tanára, úgy szintén külön orvosa. A tagok tudo-

. mányos gyakorlatai eredményesen és intenzive folynak. Van az intézet-
ben jelenleg 4-I kollégiumi tag, és pedig 38 egész iavadalmazású és 3
fél javadalmazású; ezen kívül a csoma-premontrei kanonok-rend 5 tagja,
a kiknek ellátási költségeit a rend praelatusa fizeti. A rendes tagoknak
eIlátására személyenkint évi 400 frt számíttatik, 100 frtot mindegyikök
segélydíj czímén kezéhez kap. mely összegből azonban fedezni tartozik
egyetemi tandíját és ruházatát. Végül megjegyzi a miniszter: «Általában
jelezhetem. hogya fennforgó tanárhiány okából okvetetlen szükségesnek
tartom jövőben ezen intézetnek tetemes fejlesztését.»

A gz'mnáúumok czímén 744,685 frtot irányoztak elő, I03,008 frt-
tal többet, mint az előző évben. A kiadási többletből 97 ezer forint
esik a személyi járandóságokra.

E nagy szaporulatot 3 uj igazgatói és' 33 tanári áIlásnak szerve-
zése okozza. Ugyanis a kormány több gimnáziumot átvett a felekezet-
től, többeket kiegészít, a párhuzamos osztályokat rendszeresíti, s az
állami gimnáziumoknál az állásokat mind rendes tanárokkal szándékozik
betölteni. Kisebb részben a szaperulatot (16,100 frtot) az 1893. IV. t.-ez.
fokozatos végrehajtása okozza.

A r eá liskolá k költsége I898-ra 817,178 frtot tesz ki. 46,588 frttal
többet, mint a megelőző évben. Ezt a többletet nagyobb részt (40 ezer
frtot) a személyi kiadások szaporodása okozza. A miniszter részint a
a meglevő intézményeket szándékozik fejleszteni, részint. uj intézménye-
nyeket létesiteni. Az I893 IV. t.-ez. fokozatos végrehajtása is 18 ezer
frt költségemelkedést okoz.

cA felekezeti és községi középz'skolá k á llamz' segélyezése közép okta-
tásunk országos színvonalának emelése szempontjából megmérhetetlen
fontossággal bio mondja a miniszter s ezért az iskolák állami segé-



lyezésére újra 42,266 frttal vesz lel többet, ugy hogy az államsegély
ma már 500,366 frtra rúg.

V égül közöljük, minket érdeklő voltánal fogva, a középiskolai taná-
rok személyi járandóságainak részletes kimutatását. Ez a gimnáziumok-
nál a következő:

Igazgató
2,200 frttal
2,000 ,.
1,800ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA»

1,600 »

Rendes tanár
36 1,800 frttal
35 1,600"
35 IA<?O,.

107 1,300"
107 1,200»

Helyettes tanár
1 1000 frttal

12 - 800 ,.
3
6

10
10

A reáliskolák :

Igazgató. Rendes tanár. Helyettes tanar.

3 2,200 frttal 36 1,800 frttal 6 - 800 frttal
.5 2,000 , . 35 - I,600 , .

9 1,800 » 35 - 1,4°0 , .
9 1,600 , . 106 - I,300 »

105- 1,200 , .ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

F e l s ő b b l e á n y i s k o l á k .

A felsőbb Jeányiskolákra 1898-ban 48,171 frtot fognak költeni.
vagyis 48, 171 frttal többet mint az előző évben. A személyi járandó-
ságok 11,341 frttal emelkednek részint az 1893. IV. t.-ez. fokozatos
végrehajtása, részint új tanári és tanítónői állások szervezése miatt. A

'dologi kiadások keretében tetemesen fogják emelni az internátusok fen-
.' tartásának költségeit.

«A vidéken eddig létesített I 2 állami felsőbb leányiskola az ország
igényeihez képest igen kevés, miért is csak kis részben képes kielégí-
teni azon követelményeket, a melyek teljesítését a magasabb nőnevelés
terén az államtól várják.» Ezért a miniszter valamelyik alkalmas város-
ban új felsőbb leányiskolát szándékozik felállítani.

Kezöljük a felsőbb leányiskolák személyi járandóságainak részletes
kimutatásat. '

Igazgató. Rend. tanár és tnnítónő. Rendes tanítónő. Segédtanitónő.

1-2,200 frttal 6-I,800 frttal I4-1,000 frttal 10-700 frttal
2-2,000» 6- I,600,. 14- 900» 10-600»
3-I,600,. 5-IAoo» 13- 800" 10-500srqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
6-10400 I6-I,300

I6-I,200 »

T a n f e l ü g y e l ő s é g e k . .

A kiadások összege I 898-ra: 29 I.398 frt, a mi az eiőző évhez
képest 14,0 I 3 frt emelkedés. .

Ez emelkedést részben az 1893. IV. t.-ez. fokozatos végrehajtása,
másrészt a személyzetszaporítás okozza. A miniszter 3 uj segédtanfelügyelői
és 6 tollnoki állást kíván rendszeresíteni, hogy a tunfelügyelők iskola-
látogatása fokozódhassék.

Magyar Tan1tóképz6. 44
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AzsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAelemz" népiskolák a jelen költségvetésben 2453,046 frttal szere-
pelnek, a mi az előző évhez képest 180,010 frt emelkedést jelent.

E téren örvendetes haladás képét mutatja a költségvetés. Cak az
állami iskolák személyi járandóságainak fedezésére ,1,187,806 frrot vesz
föl a miniszter. 2')7,770 frttal többet az előző évne!.

Az indokolásban elmondja a miniszter, miként fogja az állami
tanítók fizetésének rendezését folytatni, a melyet 1896-ban kezdett meg.
Mindazon állami elemi tanítók fizetését, a kik tlz vagy ennél több év
óta szolgálnak, 400 frtról 500-ra emeli. A főváros környékén műkö-
dőknek lakbérét emeli (többnyire 180 frtra.)

Az összes néptanítok az 1898. év utolsó negyedében kapják első
korpótIékukat (50 frt) s Így természetesen az állami tanítók is. A fele-
kezeti és községi tanítók közűl azoknak korpótlékai, a kiknek eme díját
a fentartó hatóság nem tudja fedezni, államsegély útján fedeztetnek.

Az állami elemi népiskolák szervezése pedig a következő irányok-
ban vitetik keresztűl:

a) Mindazon községekben, a melyekben 30 tanköteles iskolázás
nélkül marad, állami iskolát állítanak.

b) A ruthének- által lakott vidékeken.
c) Azokban a községekben, a melyek kérik az állami iskolát,-

természetesen a község hozzájárulásával.
Összesen 120 új tanítói állomást fognak e módokon szervezni.
Folytatják továbbá a községi iskolák államosítasát. Ez által 200

községi tanítéből 'lesz állami.
Az állami tanítók személyi járandóságai részletesen :

1 -' 900 frttal 2 - 5So frttal
1 880»ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 - 518 »
1 800» 914 - 500 »

25 800» 982 - 400 »,
8 I 600» 2 - 200 »

Lakáspénzük 100 és 200 frt között váltakozik. az igazgatói pót-
lék So és 200 frt között,

Gazda sági úmétlő-úkolá kra az 1898. évre 16,000 frtot vett föl a
miniszter, 8000 frttal többet, mint 1897-ben E tétel magyarázatáúl a kö-
vetkező erdekes dolgokat mondja 'a miniszter:

«Ezen uj intézmény országszerte érdeklődéssei fogadtatott. Az
1897. évben már mindazon községekben megnyilt a gazdasági ismétlő-
iskola, a melyekről a tanítók az 1896. év nyarán rendezett gazdasági
tanfolyamokon részt vettek.

Az 1897. évben a földmivelési miniszter a tanítók gazdasági irány ú

kiképzése felől nagyobb arányokban gondoskodott, a mennyiben 170
néptanító szőlőszeti és borászati, 230 néptanító mezőgazdasági, 25 be-
regvármegyei nép tanító tejgazdasági tanfolyamon nyert kiképzést, a
kik az 1897-8. ban szervezendő gazdasági ismétlőiskolákban nyernek
alkalmazást.



A gazdasági ismétlő-iskolák számára - kiadott szervezet szerint
ezen iskolák költségeit első sorban az érdekelt községek ketelesek
ugyan viselni, mindazáltal különösen indokolt esetekben nem tagadható
meg a községektől az államsegély.

Ugyancsak a földmivelési -miniszter a közoktatási miniszterrel
egyetértőleg az 1896 -7. tanévben. 7 okleveles néptanítót vett fel a
földmíves iskolák két évi tanfolyamára oly cz élból, hogy ezen tanítók
teljes gazdasági kiképzést nyervén, oly nagyobb községekben, a me-
lyekben a gazdasági ismétlő-iskola nagyobb jelentőséggel bír, ilyen is-
kolákhoz, mint rendes gazdasági szaktanítók alkalmaztassanak, egyenkint
600 frt évi fizetéssel és 150 frt lakpénzzel.srqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A népnevelész zntézetek kó·zó·s szükségleteir e 419,060 frtot vett fel a
miniszter, 16,000 frttal többet. mint a mult évben. Ez összegből fedezi
a minister az állami iskolák épületeinek fentartására, kibővítésére. a

. taneszközök, tankönyvek beszerzésére szükséges összegeket, a tanszer-
múzeum költségeit, a· segélyeket, a magyar nyelv tanításában kitünt
tanítók jutalmazását, a gyűlésekre menő tanítók költségeit, a nyugdíjintézet
segélyezését (ISO ezer frt), a Néptanítók Lapja költségeit (10,000 frt),
azon agg tanítók segítését, a kik a nyugdíj intézetnek nem tagjai. Ne-
vezetes módosítás e rovatban, hogya miniszter a magyar nyelv taní-
tásában kitünt kisdedóvókat is jutalmazni akarja.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

T a n í t ó - é s t a n í t ó n ő k é p z ő - i n t é z e t e k .

A miniszter a tanító- és tanítónóképző-intézetek keltségvetését

különZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAc z ím alatt tünteti fel. Mi azon ban, az egész állami tanítókép-
zésre szánt költségek feltüntetése végett a végösszegeket összegezzük.

Az összes tanító es tanítónőképzők költségeire 858,654 frtot vett
fel a miniszter, összesen 36,204frttal többet mint, az előző évben.

Külön az elemi- és polgá r i ta nítóképző-intézetek költségeire 512,853
frtot szánnak; a többlet 20,264 frt.

Az ezen czím alá eső személyi járandóságok többlete főképpen
uj. állások szervezése és az 1893. IV. t.-cz. fokozatos végrehajtása

- miatt áll elő. Ez utóbbi czímen 7,210 frtot irányoztak elő. A budapesti
polgáriskolai tanítóképzőintézetnél ugyanis együttesen 3,340 frttal jii-
vadalmazott két tanári állás rendszeresítése kívánatos; mert ezen inté-
zetnél jelenleg 4 óraadó tanár van alkalmazva, a kiknek munkáját két
rendes tanár nemcsak hogy teljesen elláthatja. hanem a paedagogiaiésdidak-
tikai mozzanatok figyelembe vehetése mellett készítendő czélszerű taní-
tasi óra beosztás által, a tanítást sokszorosan fokozott mértékben ered-
ményesebbé is teheti.

Az elemi tanítóképző-intézetek közűl a znióváraljainál, hol egy
tanerő megbízott tanár által helyettesíttetile és a kolozsvárinál, a mely-
nél ujabban internátus létesült, Összesen 2,085 frtnyi javadalmazással
egy-egy segédtanári állás rendszeresítendő volt. I

A dologi kiadások többletének egész összege az internátusok bő-
vítésére és uj internátusok felállítására esik; nevezetesen a znióváraljai
tanítóképző-intézet internátusa 70 növendékre bővíttetvén ki, a köztar-
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tás költségeire 4,000 frt többlet volt előirányozand6; a kolozsvári ta-
nítóképző-intézetnél ujonnan létesített internátus költségeinek fedezé-
sére 7000 frtot állítottak be; végül a pápai képző II. és Ill. osztályai-
nak megnyitása következtében 2 uj tanerő alkalmazásának és a tanító-
növendékek segélye emelésének szüksége állott be. Erre 3000 frt kell.

Az elemi és polgári képzöknél működő tanárok személyi járan-
dóságának részletezése a következő:

Igazgató
2,200 frttal
2,000 ~
1,600 »

1,400 "

2

3
5
8

Rendes tanár
1,800 frttal
1,600ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA»

1,400 »

1,300 ~
1.200 »

Tanít6
700 frttal
600 :t

5°0 »

9
8
8

28
27

Segédtanár és zenetanár
IO 1,000 frttal 18
10 -- 900 » 5
10 -- 800 » 2

Tornatanít6 2 tornatanító
I - - 900 frttal I - 300 frt } . r»srqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA»

13 - 400 » I - - 200 ~ tiszteletdfjj al.

Az elemz' és polgá rz'skola z' ta nÍlónőképzök szükségleteire 345,801 frtot
irányoztak elő; a többlet 16,040 frt. E többletből 2,630 frt a sze-
mélyi járandóságra esik. Ez összegből 800 frt szükséges az 1893. IV.
t.-cz. fokozatos végrehajtására; továbbá több tanárnak a tényleges al-
lapot talapján adandó lakpénzének fedezetére 600 frtot vettek fel; se-
gédtanítónőknek lakpénzére ugyancsak a tényleges állapot alapján 230
frtot vettek fel. A budapesti polgári tanítónóképző-intézetnél eddig nem
tanították az éneket; ezen hiány pótlására egy az intézetnél alkalma-
zandó énektanár díjazására 200 frtot irányoztak elő. A budapesti II.
ker. tanítónőképző-intézetnél a franczia nyelv tanítónője már 12 év óta
működik «kivál6 sikerrel» a nélkűl, hogy 800 frt tiszteletdíja emelke-
dett volna. A miniszter e tanítónő tiszteletdíját 200 irttal szándékozott
emelni'.

A mi a dologi kiadásokat illeti, a szabadkai uj internátus költsé-
geire 8,455 frtot vettek föl, mi vel a jelzett internátust roo növendék
számára létesítették. A többi intézeteknél emelték az elméleti és gya-
korlati tanítás szükségleteire szükséges összeget 2000 frttal; a fűtés
és világítás költségeit 2000 frttal; a cselédek béreit rooo frttal.

Az elemi és polgáriskolai tanítóképzők személyi járandóságainak
részletezése:

, Igazgatónő
1 2,200 frttal
I - - 2,000 »
1 1,600»
3 -- 1,400 »

Rendes tanár
4 -- 1,800 frttal
4 -- 1,600 »
3 1,400»
8 1,3°0»
9 1,200»

') Az 1897. november havában meghalt. Szerk.
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Rendes tanár és zenetanár'
6 1,000 frttal
o 900:)
3 800,.

Segédtanítónő
8 - 700 frttal
8 - 600ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA:>

7 - 500 »

Tornatanító

1 -' 600 trttalsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A felekezeti ta nítóképző- ta ná rok zlletményeinek kZegészítésére a mi-
niszter minden magyarázat nélkül 4000 frtot irányzott elő, tehát sem-
mivel 'sem többet, mint 1897- ben. .

A beruhá : ;á sok és á tmeneti kia dá sok czímén az 1898-iki költségvetés-
ben keveset szerepelnek a tanító- és tanítónőképző-intézetek. Uj iskolai
épületet nem fognak állítani I898-ban. A költségvetés csak két építke-
zésről tesz említést. A déva i tanítóképző-Intézet internátusi épületet
kap és tel két kőtallal bekerítik. Ennek indokolása a következö. «Az
intézet jelenlegi internátusa kőzegészségellenes állapotánál fogva már ki-
hívta a hatóság beavatkozását; de az internatusnak nagymérvü fogyat-
kozásai az intézetnek amúgy is akadályul szolgálnak abban" hogy az
intézet. a mely földrajzi elhelyezésénél fogva első sorban nemzeti ér-
dekek előmozdítására van hivatva, fontos missziójának megfelelhessen.s
Az internátus felépítése 77,600 frtra fog kerűlni. Vajha érvényesülne ez
internátus épitésénél és berendezésenél a modern pedagógiai kivanalom I

A temesvá r i képző telkét bekerítik és kertjét rendezik, hogy ott
. faiskola és gazdasági kert legyen létesíthetó. Erre 3,058 frtot szánnak.
A léva i képzőt reparálni fogják - e hatóság ilag elrendelve, egészségügyi
szernpontból s - 653 frton.

Örvendetes haladást jelent, hogya miniszter két képzőnk ta nügyz
felszerelésére nagyobb összegeket vett fel. A temesvári képző szertárá-
nak felszerelésére 2000 frtot kap, mert «midőn Zilahrói Temesvárra
áthelyezték, oly fogyatékos volt, hogy csakis az ásványtani és növény-
tani szertárnak csekély s z á m ú példányai állottak a szaktanárnak rendel-
kezésére, mig az állattanhoz és a természettan tanításához még
a legszükségesebb segédeszközök is hiányoztak, mely körülmény
nemcsak megnehezíti a tanítást, hanem eredményében teljesen illuziórussá
teszi.s A kolozsvári tanítónóképző-intézet pedig 1000 frtot kap tanügyi
felszerelésre; mert' «ezen intézet nélkülözi a szemléleti oktatás legfon-
tosabb tényezőjét; u. m. a természetrajzi praeparatumokat és termé-
szettani eszközöket, miknek hiánya meggátolja a szaktanárt a további ön-

képzésben; a növendékeknek pedig nagy mértékben megnehezíti a ta-
nulást.» '

*
* *

Eszrevételek a ta nító· és ta nító1tőképzők köttsegvetésére. Mig az 1897.
evi költségvetés a X.~ és XI. fizetési osztályba beosztott tanítóképző
tanárok és tanítónők ügyeire volt tekintettel, addig a jelen, 1898. évi
leöltségvetés a VII" de főleg a VIlI. és IX. osztálybeliek fizetési viszo-
nyait igyekszik az 1893. IV. t.-ez. határozatainak megfelelőleg rende'
zettebbé tenni, oly módon, hogy a 24 igazgató (oem egészen) egy har-
madát, 7-et, a VII. osztályba sorozza; a 108 rendes tanár egy har-
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madát, 36 ot, a VIlI osztályba viszi s ott egyenletesen osztja el, a két
harmadot a IX. osztályban szintén egyenlő-eo osztja szét; 36-an van-
nak az első, és ugyanannyian a második fokon. A költségvetés által
jelzett ez a beosztás a VIlI és IX. osztályú rendes tanárokra sőtsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBArese-

ben az igazgatókra nézve is, jóval kedvezőbb helyzetet teremt; ezen az
alapon a jövő évben tömeges előléptetésekre van kilátás. Elismerjuk
azt is, hogy a költségvetésnek a tanítóképző tanárokra vonatkozó téte-
lének megállapításánál zsinórmértékül a középiskolai tanárok beosz-
tása szolgált s a miniszterium álláspontja szerint mérve a dolgot, leg-
alább a rendes tanárok beosztása teljesen megfelel a középiskolaiak
elosztásának. Mindamellett a költségvetésben foglalt intézkedések nem
mondhatók kielégítőknek s a tanítóképző tanárok és tanítónők fizetési
viszonyait csak egy lépéssei viszi k közelebb a normális viszonyokhoz, de
a végleges rendezéstől még igen távol álló állapotot tüntetnek fel. Ki-
fogásaink részletesen a következők:

I. A vallás- és kezoktatásügyi miniszter úr 1896, február 9-én
rendeletileg tett azon igéretét, hogy az 1897. évi költségvetési előirány-
zatban a tanitó- és tanítónőképző-intézeti igazgatókat 1600 frt fizetés-
sel a VIlI. fizetési osztály második fokozataba helyezi, - most, 1898-

ban is, csa k részben vá ltotta be.

Ma úgy állunk, hogy, mig a középiskolai igaí.gatók fizetése (a
VII. osztályba sorozottak kivételével) 1800 és 1600 forint, addig a
tanítóképző-intézeti igazgatóké 1600 és (nagyobb részt) 1400 Ez talán
még sem paritás I .

, 2. A rendes tanárokra nézve is csak látszólagos a paritás, t. i.
csak azon esetben áll fenn, ha, miként a miniszter is teszi, a polgári
képző tanárait együvé sorozzuk az elemi képzőkével. Ha a polgárisko-
lai tanítóképzőZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI I tanárát a létszámból levonjuk. k itü n ik , hogy nem 13,
hanem csak 4 elemi tanítóképző tanár jut az 1800 frtos fizetési foko-
zatba; nem 12, hanem csak ro fog 1600 frt fizetést kapni; és az egész
létszámnak nem harmada, hanem csak negyede kerül a VIlI. fizetési
osztályba. Az elemi képzök statusának viszonyait a polgáriskolai képző
tanárai teszik tetszetősebbekké. A polgáriskolai képzök tanárai más -
magasabb - megítélés alá esnek, mint az elemi képzőkéi; de eltekintve
ettől, kérdjük, ha az elemi képzők rendes tanárait megilleti a köz ep-
iskolaiakkal való paritás joga, miért nem vitetik is ez rájuk nézve
keresztűl?

3. Azon zenetanárok helyzete, a kik csupán zenét tanítanak és
taníthatnak. egyáltalán nem kecsegtető. Lassan fölvitték a X. osztály
első fokáig, rooo frt fizetésig; itt aztán megállapodtak. Miért van ez?
Állítólag azért, mert az 1893. IV. t.-czikkhez csatolt A) melléklet a
zenetanárokat a X. fizetési osztályba sorozza, Ez azonban tévedés, mert
az A) melléklet csak a felsőbb leányiskolai zenetanárokat említi, a
tanítóképzők zenetanárait nem. De a felfogás nem egyéb, mint a tör-
vénybe való magyarázata annak, a mi nincs benne. Kérjük a törvény
helyes magyarázata alapján, hogy azon csupán zenét tanítÓ tanárok, a
kiknek heti rendes 18 órai elfoglaltatásuk van, a X. fizetési osztálynál
feljebb vitessenek,



4. A gyakorló-iskolai tanítók ügyét is meg lehet javítani egy kis
méltányossággal. Igaz ugyan, hogy az. 1893. IV. t.icz. A) melléklete a
«zenetanítót, seg édtanítönőt és asrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAta nítóképéő·z·ntézetz" ta nitot» a XI. fiz.
osztályba sorozza; de ezen segíthet a jóindulat, a mely nem a. törvény
rideg betűjét nézi, hanem a gyakorlóiskolai tanítók által tett szelgála-
tokat s főként magát az ügyet. a gyakorlati kiképzés fontosságát. A
törvénynek gondatlanságból eredő hibáját ne változtassuk át a tanító-
képzés csapásává. A csapás pedig az volna, ha az ország tanítóságá-
nak elitjét a törvény szószerinti magyarázata miatt nem tudnók a taní-
tók gyakorlati kiképzésének szolgálatába állíta ni.

5. A tanítónők helyzete sem kielégítő. Ha az 1893. IV. t.-cz:
elköveti is azt a méltatlanságot, hogy a tanító nőket kizárja a VIlI. fiz.
osztályból, az igazság érdekében szükséges volna legalább' az, hogy a
többi osztályokba lehetőleg egyenletesen osztassanak el. Az elosztás
azonban korántsem mondható egyenletesnek akkor, a midőn a IX. fiz.
osztályban csak 5, a X-ben 1ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI . a XI-ben pedig 22 tanítónó van. Leg-
kevesebb, a mit kivánhatunk, hogy az előléptetések sora ne ugorja át
a tanítónőket. .

6. A felekezeti képzők segélyezésére a jövő évre is csak 4000
frtot vettek fel. miként a mult évben. Ez azt jelenti, hogya felekezeti
képzők segélyezésének ügye a milyen gyengén indúlt meg, olyan hamar
meg is feneklett. Es ezért valahogy ne okolja a magas kormány a
felekezeteket, mert tudtunkkal több felekezeti hatóság kéri. sürgeti az
állam segélyt képzője számára. Nem lehet ennek más oka. mint hogy
a .korrnány a felekezeti képzök fejlesztésének.ügyét nem tartja oly ernér-
hetetlen fontosságú nak> , mint a középiskolákét : különben nem történ-
nék meg az, hogy míg a felekezeti középiskolák segélyezésére fél mil-
liót költ, s a segélyt jövőre is 42 ezer forinttal emeli, a felekezeti kép-
zőktől megtagadja a segély emelését, a mit különben 1896 ban a bud-
gettörvény tárgy-alásakor kilátasba helyezett s az 1897-iki költségve-
tés indokolásában e mellőzhetetlennek s mondott. Bizonv nehéz keserű-
ség nélkül szólani ez ügyről, ha elgondoljuk felekezeti' képzőink sanyarú
helyzetet, az azok nagy részében uralkodó szégyenletes állapotokat, a
működést minden irányban bénító szegénységet. Mostoha gyermekei
ők a magyar nemzetnek, a kikről hatóságuk már nem bír, a kormány
és törvényhozás meg nem akar gondoskodni. Működésüket csak a magyar
tanár szívós lelkesedése képes színvonaion tartani. .ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

K i s d e d ó v á s .

A kz"sdedóvónök és menedékhá zvezetőnők képzésére az 1898. évben
66400 frtot fognak költeni, csak 900 frttal többet. mint az előző évben.
Ezt a többletet az okozza, hogy a hódmezővásárhelyi kisdedóvóuőképző-
höz rendes tanítónőt neveztek ki 800 frt fizetéssel s az eperjesi képző
orvosát 200 Irttal díjazni fogják. A kisdedóvóképzőknél a személyi já-

. rand6ságok rész letezése a következő:

Igazgató.
3-1,400 frttal.

Rendes tanár.
3- 1,200 frttal.



(Van-e szükség tanári kurzusok ra 1) Első közlemény.

Rendes tanítónó.
1- 1,000 frttal.
1- 900 ,.
2- 800ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA»

A kisdedóvóképzők alkalmazottai a költségvetés adatai szerint az
1898. évben, valószínüleg rangsor beli beosztásuknál fogva, fokozatos elő-
léptetésben nem részesülnek.srqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A kúdedóvó-z'ntézetekre és menedékhá zakra 251,101 frtot irányoz-
tak elő, 24,901 frttal többet, mint a megelőző évben. Ez összegből 20
új állami kisdedóvót szándékozik állítani a miniszter; továbbá fedezni
a kisdedóvónők évötödös pótlékait, és 5000 frttal pedig segíteni fogja
a községi kisdedóvókat.

A személyi járandóságok részletezése:

Menedékházvezetőnő,

1-360 frttal.
16-300 »

7--200 »

1-25°
7-24° »

Kisdedóvó.
I~I,200 frttal.
2- 700 »

Óvónő.

5-500 frttal.

Iso-4°° »

2-360 »

14- 350 »

61--3°0 »ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A k a s s a i g a z d a s á g i kurzus részlétezése.

A kassai gazdasági tanfolyamnak mult kori ismertetése során adós-
ságba keveredtem azzal az ígéretemmel, hogya hallott előadások
vezető gondolatait e lapok számára összeállítom. Mielőtt azonban most
már kötelességszerűleg ennek a fogalom-sorozat alkotta mozaiklapnak
az összeállítasába fognék, jobb bevezetés és alkalom hiányában. nem
állhatom meg, hogya fent zárójelbe tett rokon kérdés risztázására meg
ne koczkáztassak néhány szót a ta ná rz': 'kurzusokról.

Természetes, hogy a közvetlen hatás benyomásai alatt állok. Azt
szekták ugyan idevonatkozólag mondani, hogy aki a harcz hevében van,
az nem alkothat magának a kész ülő eredményről oly tiszta képet, mint
egy távolabbi, de mégis elég közeli szemlélő; de viszont, - hogy a
hasonlatot folytassam - a közkatonának a döntő ütközetre befolyással
levő arról a közérzéséről, ami őt a fáradság, a munka közt meglepi,
mégis csak maga a közkatona tud leginkább beszélni. A tanügyi
szükségletek kielégítésében a közlegények szavai is figyelembe veendők.

Ujabban divatba jöttek a közoktatás különböző fokozatain működő
tanférfiak részére rendezett kurzusok. Az államhatalom nagyobb szere-
tetében nevelkedő testvéreink. a középiskolai tanárok már szinte bele-
meJegedtek az ismereteiket bővÍtgető kurzusokba, Tavaly a fizikusok, az
idén - már csak ideiktatom ezt a kollegiális nyelvbogarat - a «ter-
mészetrajzárok s gyűltek össze az egyetem _ régebben elhagyott falai
közé. Előzőleg játékkurzusok voltak. (Valóságos erőszakoskodással si-
került egy tanítóképző tanárnak magát ide felvétetni.) A klasszicizmus
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és a pyramisok hazájába rendezett tanulmányi kírándulások szintén ide
sorozhatók, már csak a résztvevők nagyobb száma miatt is, Az utóbbi
szünidők alatt pedig többen Párisba, Genfbe, Neufchátelbe vitték ki
csiszolóba franczia nyelvérzéküket. A vakácziók odaát a szornszédban
kurzusok kal telnek el.

De nemcsak testvéreink, a középiskolai tanárok, de gyermekeink,
a néptanítók is gyakorlatilag ismerik e fogalmat. Nem szólva az előző
évtized sokszoros magyarnyelvi pórtanfolyamairól. a kertészeti, szőllő-
szeti és gazdasági kurzusok épen most vannak napirenden.

Sajatságos, hogy megint mi, tanítóképző tanárok vagyunk azok,
akikre a tudást tartalommal megtölteni hivatott eme kurzusok napja
nem akar kisütni, holott még a művelődés más csendesebb térein mű-

ködők is szükségét érzik annak. Gyakorló orvosok haladó tudományuk
egyes különleges ágazataiból, művészek 'az anatomiából kívanják nem
csekélylendő ismereteiket «időről időre tágítani. Egy-egy város falain
belül működő birák, ügyvédek, fontosabb törvények életbelépése alkal-
mából formális tanfolyamokban beszélik meg annak gyakorlati keresztül-
vitelét.

Nekünk tanítóképző-tanároknak is lehet megvizsgálnunk, hogy mi
ezeknek az érett fejjel való tanulásoknak a czélja s vari-e olyanokra
szükség nálunk is?

Az iskolai jellegűsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAúmeretnyujtá snak minden fokon van, kell hatá-
rának lenni. Ezt kivánja maga a bizonyos időben bizonyos határig
fejlett tudomány, ezt az ismerettovábbításra rendelt időnek végtére is
korlátolt volta s végül az ismeretet szerző egyénnek önállósul ni vágyása
időben úgy, mint értelemben. De a tudomány maga fejlődik tovább s
eredményei, ujabb hullámai rendesen nem jutnak el azon frissen azokba
a medrekbe, az iskolákhoz. melyek belőle eredtek, melyek az életre
előkészítő s tudni szükséges ismereteket illetőleg mindenkor belőle
fognak táplálkozni. .

A legtöbb kurzus épen a tudományos ismeretek eme jeleztük ujabb
vívmányainak szállítmányosa szokótt lenni.

Az ilyen kurzusok z"dőszakz" voltanak szószóloja pedig az a körül-

mény, hogy az exact tudományok búvárlatainak terén is a lassú fejlődés
érvényesül. A megállapított igazságok nem máról, holnapra keletkeznek.
A tények önálló' búvárlásától, a tudományt mint olyat előbbre vivő
tudós kutatástól a kész ismereteket továbbító iskolahoz szegődött ta-
nárnak s vele az iskolának és az életnek érdeke tehát azt követeli :
hogy, a pozitívoknak, elismert tudományos eredményekhez a mar régeb-
ben működő tanárok is z"dőrő!-z"dőre hozzájuthassanak. Ez szükséges, ez
így helyes. Azon tanári kurzusok tehát, melyek ezt az időszaki tudósító
szerepet kepviselik, létjoggal birnak.

Épen ilyen helyén valókul kell elismerni azokat is, amelyek olyan
Ismeretek elterjesztésére rendeztetnek, amelyek addig nem voltak felvéve
a tanítandók sorába. ,(Görögöt pótló tárgyak, közegészségügyi ismeretek,
tornajatékok.)

Külföldön ujabban napirendre kerültek az olyan kurzusok, amelyek
methodikai s didaktikai okokra vihetők vissza, A methodus, bármennyire



szolgáljon is annak alapjául a tudományos psychológia, a methodus a
gyakorlatban születik. Édesanyja az empirismus, a lélektan 'csak a
bábaasszonya. Annak az empirismusnak pedig az iskola a nyoszolyája,
a melegágya, ahol e tekintetben minden tanárban lüktető némzőerőnek
kell létezni. Épen ezért a német szomszéd ilyen természetű kurzusainak
jogosultsága elé első pillanatra kérdőjelt lehetne tenni.

Mivel azonban a nagy tömeg a tanárok soraiban is járt utakon
szokott és szeret haladni s egyes kiváló elmék azok, akik az ismeret-
anyag egyszerű továbbadása mellett szigorúbb kritika tárgyává szokták
tenni a czélravezető utakat: ezeknek a geniális embereknek tapasz-
talatait kívánatos közkincscsé tenni. Így vizsgálva dolgot, azt a bizonyos
kérdőjelet le kell törülnünk onnét a consequentia végéről s anémet
tanárok methodikai kurzusainak is meg kell adnunk a polgárjogot.

A tapasztalás is erre tanít. Szükséges voltukat, hasznukat bizonyítja
hatalmas továbbfejtődésük, a résztvevő hallgató, sokszor disputálo tanárok
számának évenkénti növekedése. Épen ezek a kurzusok azok, amelyek
konkurrencziát csinálnak egymásnak.

Ilyen tanfolyamokkal nálunk még nem történt kísérl,et
Ha az elmondottakat, ezen általános érvényű sarktételeket és

tényeket a mi külön tűzhelyünkre, a tanítóképzőkre vonatkoztat juk, . a
következő eredményekre jutunk.

Az Eötvös-féle 68-as iskolatörvény alapján foganatosított állami
tanítóképzők eredeti szervezésekor, mindjárt a kezdet kezdetén a taní-
tóképző tanárok taníró- nevelő értékére különösebb gondot fordítottak.
Az ezerforintcs, magasabb fizetések nyilván arra valók voltak. hogy az
új intézetek köré a másfajú iskoláknál már kipróbált tanerőket gyüjtsék
Össze. A tanári karok eme összeállításánál - tudjuk - a felekezetek s
különösen a két protestáns középiskolák tanerőirc esett a választás. Ezek
a ma már mindinkább fogyó, edzett pedagogiájú nestoraink a tanítóképző
tanárságba részben kurzusok révén. lettek beigtatva. Az ő rövidebb vagy
hosszabb tartamú tanulmanyi utaikat --,..vajha, bár későn is, nyilvános-
ságra kerülne azoknak megismertetése! - mondjuk tudományos tapasz-
talatokat szerző útjaikat ilyen kurzusokul keil tekinteni. Mert habár
azoknak bevallott czélja a külföld hasonló intézeteinek s különösen azok
tanulmányi rendjének itthonn gyümölcsöztetendő megismerése volt:
bizonyára éppen úgy szolgálták azok a .kiküldötteksrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAszakismeretének
bővítését (egyetemi előadások hallgatása). mint a tanulmányozott
intézetek s az ott működő pedagógiai korifeusok szerint változó módszerek

megismerését.
Anélkül, hogyamindenáron való «kulföldieskedés s vádja érne

bennünket. az idők és viszonyok perspektivájáról sajnálattal kell
látnunk - a rendszeres tanárképzés óhajának akkoriban való felszinre
sem kerülése mellett - ezeknek a kiküldeteseknek korai kimúlását.
Azok alapján a hetvenes évek' végéig eltartott intézetszervezések során
legalább mindenik képző höz kerülhetett vala több oly tanerő, akik
tanári és pedagogiai készültségüket a külföld határozott szakirányú
praeparandiái mellett zsírozhatták vala meg Ifjú intézeteinhnek legalább
módjuk lett volna a befelé való egyöntetű fejlődésre, rmkor csakhamar



olyan idők következtek reájuk, amelyeksrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAkifelé és felfelé a társadalmi
és tanügyi körök figyelmét s ezzel együtt azok fejlesztő jóindulatát a
középiskolák napi rendre került szervezése tévén tőlük elvooták.

Mi legalább ennek a magunkra hagyottsagnak tudjuk be, hogy
oly sokáig fentarthatta magát nálunk az a kinevezési rendszertelenség,
amely a szakkészültség előtt, oly kegyetlenül volt képes szemet hunyni.
Azokban az években. mikor a kinevezések körül rendszer nem uralkodott,
határozottan szükség lett volna valamelyes ismeretbővítő kurzusokra.
Ha igen subjeletiv akarnék lenni, úgy elmondhatnám, hogy mikor nekem
a legelső növénytani órán a som fáról kellett tanítanom. idevonatkozó
előkészültségem alig terjedt tovább a sornfavesszőnél. Mert ha nem
szégyell a tanítás, úgy nem lehet szégyen a tanulás sem.

S ez az állapot eltartott jócskán a 80-as évekig, amikor - hazai
taníróképzésünk krónikásának ezt hálásan kell féljegyeznie - a budavári
polg. iskolai tanítóképző kezdi növendékeit intézeteinknek a megüresedő
állásokra átadni; amikor legalább egy határozott irány kezd uralkodni
a kinevezések terén. Azonban az e réven mindinkább figyelembe vett.
szakra történő kinevezések mellett is kívánatosnak kell jelesnünk a
fentebb fejtegettük időleges kurzusoknak beállítását. Nevezetesen:

A tanítóképzés szükségletei átalában is' sokneműek. Ugyanily
polygiott kívánalmak fűződnek a tanítóképző tanárok tanítóértékéhez.
Gondoljunk csak a multkor ismertettük első, rendszeres gazdasági
kurzusai nkra; tekintsünk csak végig sorainkon, hogy egyikünk-másikunk
az egyetemes ismeretkörök hányféle gyűrűjébe tartozó tantárgyat kény-
telen még manapság is tanítani. Ha a meg nem engedett, "a kezdet-
legességgel természetszerű kapcsolatban álló kísérletezésre nem akarjuk
a tanárokat mindjárt pályajuk elején kényszeríteni, úgy legalább a
gyakorlatban kiforrott tapasztalatokat kell lehető korán a kezdő tanárnak
kezébe juttatni, Ne legyen ő kénytelen Amerikát ujra felfedezni Bizony,
bizony megesett a multban és megeshetik még ezentúl is, hogy valamely
czélra vezető út, mód feltalálását a magárahagyottsagában is gondolkozva
haladó kezdőtanár szinte szabadalmazható saját találmányának tartja.
Miért ne lehetne ezeket a ki rostált terméseredményeket készen adni az
azokra rászorultaknak. Ne röstelkedjünk gyöngéinkkel előállani: ezek a
kurzusok még a csendes továbbképzésnek is hatalmas sarkantyúivá
válnának.

Mi ezeket a kurzusokat még az életbeléptetendő rendszeres és
kívána tos egyetemi tanárképzés mellett is hasznos ráadásnak fogjuk
tekinteni. Eltekintve attól. hogya semesterekhez. orákhoz, tudományos
disciplinákhoz kötött tanárképzés minden reformja mellett is mégis főleg
az elméleti problémák dióit fogja törögetni: a tudományok méltó bagoly-
várában eszközölt tanárképzéshez e réven hozzájárulhatnának maguk
a várományos intézetek is: Ha igen 'érzékenyek akarnánk lenni, azt is
mondhatnánk, hogy ebben a formában maradhatna fenn traditioként az
eredeti hivatásán és erején túl is derekasan működött pedagogiumi
tanárképzés, amely húsz esztendeig galvanizálta a tanítóképzők legelső
idegét. Mert mi a tanárképzést tartjuk legelső rangú érdekünknek. Erre
tanít az a repülő-szójárás, hogy amilyen a tanító, olyan az iskola, - erre



660zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

tanít saját tapasztalatunk. A «selfs made man »-ok korát le kell végleg
járatni, Sok erkölcsi értéke lehet ennek magára az egyénre, de az ügy
nem mindig nyer vele.

Hogy adalékos aforizmáimat folytassam : tehát az alsóbbrangú és
másczélú polgári iskolaktól kölcsönzött tanároknak - kijelentem, hogy
m,!gam is ezek közé tartozom - mint saintén a kiválogatás elve alapján
a direkt czélra, de nem elég karakterisztikus irányzattal képzett paeda-
gogiumi készültségű kollegáknak érdeke is egyaránt megköveteli vala,
hogya kezdő tanárok az új helyzet.ükbe beiemelegítő években ilyen
kurzusok révén ismerkedjenek meg azokkal a specziális kívánalmakkal,
amelyek az ő egész működésüknek is kenő olaját fogják képezni.
Annélkül, hogy az épen meghivatkozott kartársaknak az egyes inté-
zetekhez hozottsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAtudá sá t bárkinek is joga volna kátségbevonni, mi azt
az ily kurzusok révén ta r ta lma sabbakká óhajt juk tenni.

Ne indignálódjunk ezektől az ismeretmélyítő napoktél. Hiszen ha
nem is a kényszer hatalma, de szellemi téren szintén uralkodó termelési
tényezők során a munkamegosztás elve is odavezethetne bennünket.
Gondoljunk ismételten az elől felhozottakon túl különlegesen pl. a peda -

gógt'a elméletz' részének ellátására. Ha minden zakban megszerezhettük
is a formalis tanári képesítést, ennél magunkra voltunk és vagyunk
hagyva. Sőt az egyetem szokásos tanulmányi rendszere mellett a közel

jövő tanárképzése során sem fogjuk készen kapni épen a pedagógt'a
ta ná ra it. E tekintetben velünk szemben az egyetem úgy lesz. mint a
maga számára történő tanár képzéssel. Nevelni, tanítani képesítő peda -

gógz'a z'ér zéket mindnyájunknak szerezni kell, de a pedagógt'á t mz'nt tudományt

ta níta ni képes mélységes tudás megszerzésében ezentúl is főleg önmagunk
mesr ereivé kell válnunk. Miért ne jöhetnének segítségül e tekintetben is
a pedagógiai irodalomnak és készültségnek már széles utait járók a
keskeny ösvényt taposóknak ?

A felekezeti képzőknél működő kartársak többször, Kassán is fel-
említ ették, hogy mi államiak nem mindig tartjuk szem előtt az ő érde-
keiket. Habár szfves készseggei ismerik el pl. a fizetésrendezés sürge-
tése során a mi erkölcsi támogatásunkat, de nem látják a nyilvánosság
elé vitt mz'nden ügyünkben a kölcsónős együttérzést, A jobb helyzetért
küzdve,látóhatárunknak ezt a kiszélesbbítését ezentúl tényleg jobban figye-
lembe kell vennünk.

A szóban forgó tárgy eddigi taglalása során én is rászolgáltam a
szemrehányásra, De megvan a mentségem abban. ami altalános hibánk:
egymás viszonyainak nem elég alapos ismerésében Az állami képzök
viszonyai ugyan. már csak e lapok hasábjain is elég őszintén tárgyal-
tattak. Ha felekezeti kollégák is kilépnek elszigetelt maguktartásából,
viszony aik, helyzetük kellő megvilágítása mellett a z ítéletek egyeteme-
sítése, az erdekek azonosítása nem fog elmaradni. Mikor ez alapon követ-
keztetéseimet megkísérlem reájuk is vonatkoztatni, épen a mondottaknál
fogva csak néhány általánosan ismert tényre hivatkozhatom.

Amennyiben a felekezeti képzök legtöbbjéoek, különösen a kath.
képzőknek története arra tanít, hogy náluk a képzői tanfolyam kezdetben
egy-egy minta elemi iskolának igazaban csak adaléka volt s ez alapon
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napjainkig fentartotta magát az a tradiczió, hogy a képzők tanárait
részben a kiváló elemi iskolai tanítók sorából toborzzák össze, mas-
részről pedig más irányú, nevezetesen teológiai készültségű és aik al-
maztatású erők kezdenek a tanítőképzői katedrákon állandósulni : fejte-
getéseinket .mindenben alkalmazni kívánjuk a felekezeti képzők tanáraira
is, akik hivatásszeretetük bizonyítékaként pl. örömmel is fogadták a
kassai gazdasági kurzusra való meghívást.

TehátsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAá lta lá nossá gban szólva a pedagógiai tárgyaktól végig a
háziipar tanításáig szükség lett volna és szükség lesz az elől jelzett
czélú időleges tanári kurzusokra, nálunk nem kevésbbé mint egyéb iskola-
fajoknál. Mikor elvitázhatatlanul fontos nemzeti érdek ápolásáról van szó,
akkor mozduljon meg minden fűszál!

Ha még a kurzusokkal járó személyes érintkezés előnyei során
köztünk a különböző gazdájú intezetek tanárai közt kívánatos közszellem

kialakulását is első sorban az ilyen rövidségeben is huzamosabb egyiltt-
élésből. egymásrautaltságtóI várjuk: bizonyára nem becsültük túl ezeknek
a tapasztalás szerint a testet, szellemet frissítő tanfolyamoknak a hatásait.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

* *
*

Eme néhány őszinte szó után pedig rátérve a már meghivatkozott
multkori ígéretre s jelen czikk főczímére, az életbeléptetendő tanterv
utolsó rostálás ának időszakában belebocsátkozom a kassai gazdasági
tanfolyamon előadott mezőgazdasági tárgyak olyatén részletezésébe, arnint
a gondolatmenetet az illető előadó' tanárok fejtegetései nyomán fel-
jegyezni sikerült.

\ Az órarendi sorzatot megtartva. a tananyag részletezése ez volna:

1. Növény termelés.

A mezőgazdasági foglaikozás fontossága, jelentősége, közgazdasági
hatásai. A gazdálkodás mint életpálya.

Az egész tárgykör átnézetes beosztása a vonatkozó magyar szak-
irodalmi termékek felsorolásáva!. -

A különleges növénytermelés czélja s tényezői. A kultúrnövényeknek
tudományos (botanikai) és gyakorlati szempontok szerint való csopor-
tosílása.

A gabona /élék fogalmi köre. A rostos gyökérzet tekintettel: a
szokásos talajelőkészítésre. A mély művelés elönye. A bokrosodás tulaj-
donsága s az azt előmozdító külső okok. A gabonaneműek helyes aránya
a vetésforgóban.

A búza fajai és fajtái. Értéke a mag és szalmára való tekintettel.
A mag használati értékénél a tisztaság. a szem épsége, a hektolitersúly ,
(tőzsdei szokások, határidőüzlet) szín, aczélosság, alak, nagyság és törési
felület. Klima és talaj igények. Trágyázás, tekintettel a kész tápanyag-
kívánalomra és megdőlésre. Közvetlen és közvetett trágyázás. Műtrágyák
búza alá A búza a vetésforgóban. A talaj megmunkálása tekintettel
a különféle élönövényekre. Vetés, vetőmagszükséglet. Csávázás, mosás.
Csiraképesség . Vetés utáni munkák: tavaszi fogasolás, heng erezés, sásolás,
rozsoJás. Az érés megbírálása, fajai. Aratás, további munkák. Termés-
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eredmény. Betegségek. Ellenségek (állatiak és gyomok.) Védekezések,
A búzatermelésnél elkövetett hibák.

A rozs s hazánkban termelt válfajai tekintettel a művelésre. A
használati érték. A csekély talajigény, rozstalaj. Klímaigény tekintettel
az őszi rozs szünetnélküli növekedésére. Trágyázás. Vetőmagszükséglet.
Az 1-2 éves vetőmag előnye. triőrözés. A korai vetés, tekintettel a
tavaszi gyors szárbaindulásra.: Ápolás. tekintett el a nedvesség iránt való
érzékenységre. Az aratási idő megválasztása, az aratás kivitele. Cséplés
- zsuppértékesítés. Terméseredmény, termésértékesítés. Betegségek,
ellenségek, azok ellen való védekezések. - A takarmányrozs.

A kétszeres. A kis gazdák téves feltevése az indokolatlan nagy-
mérvű termelés során. Jogosult termelése

Az árpa. A kalászszerkezeten alapuló varietások. Elterjedt műve-
lése tekintettel a mérsékelt klíma iránti érzéketlenségre és rövid tényész-

időre. A használati érték szerint való megkülönböztetések. Sörárpák :
súly. szín, teltség, héj, törési felület, csiraképesség. szag és protein-
tartalom szerint. Szeszárpák. Takarmányárpák. Aszalmaérték. Talaj-jés
trágyaigény. A közvetlen trágyázásból keletkező bajok. A vetésforgóban.
A korai vetés tekintettel a csírázáshoz szükséges sok nedvességre. A
csírázás gyorsítása hengerezés által. A vetés ápolása, a megboronálás. A
letakarítás idejének megváJasztásával járó előnyök és hátrányok. A szem
megsárgulasa. Terméseredmény. Károsítások. Az árpa mint védnövény.
Az árpa termelésénél elkövetett hibák.

A zab. Botanikai tájékoztatás, azon alapuló fajták. Magtisztaság,
héjvastagság, súlyosság, szín, proteintartalom, szalmaérték tekintettel a
takarmányozásra. A csekély klírna- és talajigény. A vetésforgó szerint a
különféíe talajmegmunkálás. A gondos művelést megháláló termés-
eredmény. A csekély trágyaigény. Az egy éves mag legnagyobb %-os
csiraképessége. A korai vetés, a mélyalátakarás. Vetőmagszükséglet.
Az egyenetlen (ligetes) érés, a vágható zab próbája. Aratás. Betegségek,
ellenségek és védekezések. A zab mint vednövény. A termelésnél elkö-
vetett hibák.

A köles és rizs mint délvidéki bugás-kalászos növények.
A tengeri a kalászos növények kőzt. A feltétlenül szükséges sorközi

megmunkálás. Szárnos fajtája, elfajzó természete. A termelendő tajta
megválasztásánál követendő szempontok. Szem- és csutkaarány súlyban.
A mag használata szerint való osztályozás: étkezési czélokra, lisztnek,
keményítőnek, takármánynak s szeszfőzésre való varietások. Idevonat-
kozó kívánalmak. - Klímaigény tekintettel a fejlődés kívánta több
rrielegre. Talajigény. talajelőkészítes, a fogasolás jelentősége. Trágya-
igény, trágyázási módok. A kukoricza a vetésforgó ban. A jó vetőmag
.kellékei. A korai vetés és korai érés viszonya. Annak feltételei. helyi
viszonyok. 't\ különféle vetési módok. Sor-és növény távolság. A sárga-
kelés és okai. Művelés és ápolás: kapalások fattyazás, töltögetés,
lebugázás, csőnyitás. A sorközi növények. Érés, törés, szárítás (górék)
morzsálás. Terméseredmény magra, 'csutkára, kóróra. Értékesítések. A
takarmány tengeri. Betegségek, ellenségek. A szokásos termelésnél elkö-
vetett hibák.



Hüvelyes vetemenyek.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBABotanikai tájékoztatás. Kiterjedt használati
értékük az ember és a gazdasági állatok· táplálkozása során. Foszfor-
tartalmuk, csontképző .hatás, növendékmarha takarmányozása. Fontos-
ságuk növény termelési szempontokból: altalajkihasználás ; talajbeár-
nyékolás, gyomelnyomás ; sorközi müvelés, gyomirtás ; nitrogéngyüjtes.
talaj erősza porítás.

A borsó, Fajai s azok varietásai. Igényei a mérsékelt klíma s meszes
talaj iránt. A vetésforgóban, Talajelőkészítés az élőnövény szerint. A
műtrágyák előnyei. Korai vetés tekintettel a növény erősebb természe-
tére s a kikelés megkívánta sok talajnedvességre. Magszükséglet, a mag
aJátakarása szekér fogassal. Kapáló, töltögető ápolás széles vetés mellett,
-. boronálás sűrű vetés után. Az egyenetlen érés. A kaszálás, sarlózás,
vagy tépés idejének helyes megválasztása. Utóérlelés, szárítás. A termés
nagysága, értékesítése. Betegségek. Ellenségek. a zsizsik elleni véde-
kezés.

A lencse és fajváltozatai. A meleg ,~alaj termésszaporító hatása.
A kapás növények mint elővetemények. Oszi szántás, tavaszi extirpá-
torozás mint talajelőkészítő munkák. A vetés és az utófagyok. Csiráz-ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

I tatási próba zsizsik miatt Tiszta é,s [árpával) kevert vetés. A vetés
módjai s a vetőmag szükséglet. Apolási módok a különböző vetési
módok szerint. A lencse kinyűvése, szárítás petrenczékben, cséplés. A
termés nagysága. A szalma mint takarmány s értékviszonya a réti
szénához.

A bükköny. Hasznosítása a mag és a szalma szerint. A mag-
bükköny koczkázat nélküli termelése, fajai. Helye a vetésforgóban ;
talajelőkészítés az elővetemény szerint. A közvetlen trágyázásnak csak
a szár és levélproduktióra való hatása. A jókori vetés hatása a ter-

.. mésre. Vetési módok, A megdűlést gátló kevertvetés. Vetőmagszükséglet.
A kaszálás tekintettel az egyenetlen érésre. Szárítás renden. Behordás
tekintettel a magpergésre. Terméseredmény. A kesernyés mag mint
daratakarmány. A szalma értéke. _

A esicseri borsó. Botanikai jeílegek. A fajták virág és magjellegei.
Csekély klíma- és talajigény. A vetómagszükséglet a vetési módok vál-
tozása szerint. A korai vetés előnye. Talajelőkészítés és ápolás mint a
borsónál. Letakarítás tekintettel a hüvelyeknek a magvak gyors fövő-

képességét feltetelező félérésére. A letarolt növényalapos kiszarítása.
Terméshozam. A termés értékesítése mint emberi táplálék, mint pót-
kávéanyag és mint állati takarmány. A szalma mint alom.

A bab-babó értékesítése a bőtermő mag és a tüzelésre való
szalma szerint. Varietásai; a lóbab mezögazdasági fontossága A nedves
klíma iránti előszeretete, angliai eredete. Hasonjellegű talajkívánalma.
Termelésének' talajjavító hatása. Talajelőkészítés mint a kukoriczánál.
A friss istállótrágyát tűrő természete. A tr~gyázás módja. A korai vetés
szükség e, tekintettel a huzamos fejlődésre. A vetés kivitele: sortáv, az
alátakarás mélysége, vetőmagszükséglet. Az ápolási munkák: boronálás,
kapálás, töltögetés, fogatos erővel virágzás előtt. Az egyenetlen érés, a
kipergő mag. Az aratási idő helyes megválasztása. Kéveszárítás, be-
hordás, asztagolás. Cséplés géppel és kézi cséppel. Terméshozama. Ellen-



ségei során a szarak tetején élősködő levéltetvek, ezek ellen a szár-
hegyek lesarlózása.

A szója-bab termelésének kívánatos fokozása tekintettel gazdag
olajos tartalmára s alkalmas daratakarmány voltára. Csekélyebb igényei
az éghajlat és a talaj iránt. Talajmegmunkálás mint a tengerinél. A
friss trágya iránti ellenszenve. A kikelés biztosítása miatt történő késői
vetésfontossága. A soros- és fészekvetés szerint változó magszükséglet.
Apolás mint a' babnál. A letakarítás ideje. mődja. A hüvelyek lassú
száradása. Cséplés. Terméseredmények.

A paszuly mint főzelék-növény. A termet szerint változó két fő-
féleség. A mag alakja és színe szerint változó fajváltozatok. A fiatal
növény kényes klímaigénye ; az időjárás mint ellenség; a növekvésse!
erősbbödő ellenállóképesség. Talajigény. A paszuly mint a kapás növé-
nyek köztes növénye. A vetésforgóban. Önálló termelése gondos talaj-
művelést igényel. A késői vetés kényszere. Különböző vetési és műve-
leti módok. A kézi bemunkálás előnye. A beérés megbírálása. A ki-
nyűvés, szárítás, behordás, cséplés. Terméseredmény. A szalma és a
hüvely mint takarmány.

A csillagfürt mint szálas takarmány és zöld ugar (nitrogén tar-
talma). V álfajai. Előszeretete a mésznéiküli nedves talaj és nedves éghajlat
iránt. A trágya hatása a terméshozamra. Csíráztatási próba tekintettel
a csíraképesség rövidZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA" (2 év) tartamára. Vetési módok. Magszükséglet.
Az esetleges ápoló kapálás gondos kivitele. Egyenetlen érés, szakaszos
aratás (nyűvés). Utószárítás petrenczékben, Kicséplés. MaggoIldozás
dohosodas ellen. Terméseredmény szem- és szalmában. A keserű ízű
mag feltakarmányoztatási módja. Lupinosus.

A szeges- bükköny, ú g y is mint talajkötő növény (Lathyrus silvestris
Wagneri). Magva értékesítése főzelék gyanánt, szalmája mint a réti
szénát pótló általánosan kedvelt takarmány,' Változatok a virág és a
mag szine szerint. Ellenálló természete. Talaj és annak előkészitése mint
a borsónal. A korai vetés tekintettel a száraz időjárás beallta elötti
megerősödésre A vetés módjai, a mag betakarása boronával. Fogasolás,
kapálás lókapával. Letakarítás (sarlózás, nyüvés) a hüvelyek zömének
érésekor. A kepék szárítása az értékes szalma miatt. Behordás, cséplés.
Terméseredmény.srqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAKrz"ek Jenő.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

F i z i k a i és k é m ia i szertarakröl.
Természettudományok sikeres tanításanak semmiképen nem mel-

lőzhető alapja a szemléltetés. Észszerűnek mutatkozik e tantárgyak taní-
tását magához a természethez. illetőleg tünernényeihez fűzni, de emmellett
okvetetlenül szükséges némely tüneményt mesterségesen is előidézni. Kísér-
letek sikerét a tanár ügyessége és jártassága, valamint az előzetes
próba .eléggé biztosítják, ha eszközei megvannak s használhatók: E
tekintetben talán legtöbb megjegyzés és kívánat a fizikai és kémiai
szertárak körül merül föl. Hiányosságuk és nagyon megviselt gyüjte-
ményeik miatt a tanítóképzők fizikai szertárai a szertárak invalidusai.
Tele vannak ütött, kopott, tört, használhatatlan eszközökkel. Bizony
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.20..,3° év-őta, az intézet alapításától kezdve szolgáló tanszereken nagyon
is ,meglátszanak a használat, kopás, rozsdásodás, hordozgatás, véletlenség ,
vigyázatlanság, néha az avatatlanság nyomai. Még meg nem levő eszkö-
zök, vagy kijjivitásra már n8til érdemes szer ek lielyétt- ujak beszerzése
igen sok nehézségbe ütközik. De nem kevesebb nehézséggel jár a hibás

, szerek kijavítása is, különösen akkor, ha azok száma tetemesen íölszapo-
rodott- Némely szertérbatí keresni kell liaS'znalható kís~rH!'ti eszközt.
Legjobb volna, ha a fizika tanára maga javítgatná ki ezeket valamely
ügyes növendék évei, esetleg ügyes iparos segftségével. Természetesen a
hozzá való értésen kívül még némi berendezésre, szerszámokra s valami
kis költségre is van szükség. E mellett azonban okvetlenül lesznek oly
sérülések is, melyeket csak tanszerkészítő műhelyekben javíthatnak ki.
De mennyi időbe és költségbe kerül ennek foganatosítása l Pedig ez
a kérdés egy, az államnal alkalmazott vándor mechanikus által egysze-
rűen megoldható, ki intézetről intézetre járva megvizsgálná és kijavítná
a tanszereket. Ez költség-, idő- és munka-rnegtakarítással járhatna.

A czélnak megfelelő s kényelmes szertárakról, fizikai, illetőtég kfs~f-
leti teremről nagyon korán van még beszélni, többnyire szűk szobács;
kákban még szűkebb szekrényekbe szorítva vannak elhelyezve a szerek,
Azután az a hordozkodás a tanterembe, ott kis asztalkán végezni a kísér-
leteket, padlóról, asztal alól szed ve elő a font el nem helyezhető eszkö-
zöket; ablak, ajtó kinyitása által történő szellőztetés még mind nem
eszményi allapotok. Más osztály növendékei, sőt még más tanárok sem
szfvesen mennek a kémiai gázokkal telt vagy télen a szellőztetés által
kihült tantermekbe. Mennyivel jobban vannak fölszerelve a középiskolák,
sőt még a polgáriskolák nagy része is l Mintha csak más, felsőbb oktatás
kedvéért .elhanyagoltatnék a tanítóképzés. Irigykedve nézünk körül más-
féle iskolák szertáráiban; minő fölszerelés, milyen szertárak és kísérleti
termek; még a csínra és a kényelemre is gondot fordíthatnak. A mi
iskoláink pedig, melyeknek hivatása úgyszólván a közép- s polgáriskolák
kiselejtezett tanulóibói azokat az embereket képezni, kiknek kezén a
társadalom minden egyes tagja átmegy, a kik azúj generatiő művelt-
ségének a szilard alapjait lesznek hivatva lerakni, szégyenkezve húzódnak
félre rongyos, hiányos, törpe voltuk miatt. Kevés tanítóképző van úgy
fölszerelve, hogya tanítási czéloknak jól megfeleljen. Nagyon égető

. szükség van rendes fizikai szertárakra, kísérleti termekre, jó eszközökre;
gondoskodni kell a szerek tisztán tartásaról s a. megromlottak kijavításáról.
Természetesen mindez költséggel jár, de nem annyival,-hogy az keresztul
vihető ne volna A szertárak és kísérleti termek létesítése átalakítások
vagy csekély kibővitések által eszközölhető, új eszközök évi törlesztés
mellett beszerezhetők, megrongált tárgyak vándor-mechanikus által
rendbehozathatók, úgy erre, mint a szerek tisztán tartására még a növen-
dékek is felhasználhatók, de hogy ez mind megvalósítható legyen, kell
még valami: - buzgó tanár.srqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Horvá th A. J á nos.

Magyar Tanítóképző. 45
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A n é p i s k o l a i t a n í t á s j a v í t á s a A m e r ik á b a n . 1

- A etizenötös bizottság> jelentése. -

I I . A n é p n e v e l é s i t a n u lm á n y o k e g y m á s r a v o n a t k o z á s a .srqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Alta lá nos tá jékozta tá s.

A bizottság a ta nulmányok egymásra vona tkozá sának foga lma . a lá
a következőket sorolja:

1. A tárgyak és szakok logikai rendjét.
A tárgyak elrendezése az osztályokban oly módon eszközlendő,

hogy minden tanulmány a gyermek fejlődésének megfelelő legyen és a
következő tárgy vagy tárgyak alapjául szolgáljon.

f 2. Magában foglalja a tanulmányok részarányos egészét az emberi
tudás világában. A tanulmányok és szakok oly módon csoportosítandók,
hogy a bizonyos időben nyujtott tanmenet. a mennyiben azt a növendék-
nek elért érettségi foka megengedi, az emberi tudás teljes 'részét kép-
viselje és hogy a tanulmányok minden összetartozó csoportja azon szak
némelyike által, mely a kérdés alatti időszaknak leginkább megfelel,
képviseltessék.

3. Magában foglalja a psychologiai részarányosságot - az egész
lelket illetőleg, A tárgyak és szakok kiválasztása és elrendezése, minden
tantárgy keretén belől, psychologiailag mérlegelendő, azon czélból, hogy
azok a lélek tehetségei számára a legjobb gyakorlatot nyujtsák - és
ezen tehetségeknek, azok természetes rendjében való kifejlődését biztosít-
sák, oly módon, hogy egy tehetség se képeztessék agyon, vagy hanyagol-
tassék el oly mértékben, hogy az által rendellenes vagyegyoldalú lelki
fejlettség jöjjön létre.

4. Magában foglalja a növendékek tanulmányi folyamainak a kör-
nyezetre való vonatkozását, melyben az él - szellemi és természeti ér-
telemben. A bizottság a tanulmányok egymásra vonatkozásan főképen
olyan tantárgyaknak kiválasztását és megfelelő sorrendben való elren-
dezését érti, a mely a gyermeket az őt környező világba való oly belá-
tásra és annak segélyforrásai fölött való oly rendelkezésre képesíti,
mely az embertársakkal való kölcsönösen gyámolító együttműködés által
szerezhető .meg. Egy szóval, a bizottság véleménye szerint a megfontolás
legfőbb tárgya, a melyhez képest a többiek mind alárendelt jelentő-
ségűek, a művelődés azon kelléke, melyre a gyermek született, mint
,olyan, mely nem csak azt határozza meg, hogy mit kell neki az iskola-
ban tanulnia, hanem azt is, hogy mily szokásokra és magaviseletre ta n í-

tandó az, mielőtt az iskolai kor elérkezik, nemkűlömben azt, hogy neki
a mesterségek, életpályák és hivatások egy meghatározott sorában az

1 Á z Észak-Amerikai Egyesült-Államok nemzeti nevelésögyi egye~ülete által 1893·ban
kiküldött tizenift; s bizottság jelentése. (A ta n{túMpttlsről szóló 1. jelentést lásd az áprilisi füzet
1.72. lapján.)



iskolai időt követő években, készséges jártasságot kell szereznie ; továbbá,
. hogyanövendéknek műveltségéhez való. viszonyának ezen kérdése
határozza meg, hogy mily politikai kötelességeket fog az magára vállalni
és mily vallásos hitet vagy szellemi irányzatot fog ő életének folyamá-
ban kÖvetni... .

A bizottság azon véleményben van. hogy a psychologia mindkét
neme a physiologiai és az önvizsgálati tanulmányok egymásra vonat-
kozása tételének megállapításánál csak alárendelt szerepet vihet. A tanul-
mányozandó szakok és azon terjedelem, a rnelyben azok tanulmányo-
zandók, főkép az emberi műveltség követelményei által határoztatnak
meg. .. De ezután a psychologia fontos szempontokat szolgáltat, mely
az oktatás módszereit, a felölelendő különböz ő tárgyak oly rendjét álla-
pítja meg, mely az iskola munkáját a növendékek tehetségének fejlődésé-
hez alkalmazza, nemkülönben a munka mennyiségét úgy szabja meg,
hogy az, az igen sok által, annak erőit nem terheli agyon, vagy a

. kevés altal az erőnek fejlődését meg nem akasztja. Végül a nevelés
pathologiájához alárendelt részletek nagy számát a psychologiai lélek-,
tanban a tudományos kísérletek állapítják meg. .

Minthogy a bizottság csak azon észleletekre terjedhetett ki, melyek a
növenedékeket a népiskolai korban, vagyis a ö-töl I4-évig illetik, a közép-
iskolákra csak annyiban tért ki, a meanyiben ez utóbbi tanulmányok az
előbbit megvilágítják.srqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A tmtfolyam s annak nev~lőz' ér téke.

A bizottság jelentése azon tárgyakra terjed ki, melyek a népiskolai
tanfolyamban megvannak, azzal a szándékkal, hogy azok nevelői értekét
a lélek tehetségeinek fejlesztésére és képzésére megvilágítsa· és különösen,
hogy a növendék az ő szellemi és természetes környezetével, vagy is
azon világgal, melyben él, viszonyba hozassék.

Nyelvz' ta nulmányok. Mindenek előtt kiemelendő a nyelvi tanul-
mányok azon előkelő helye. melyet azok az iskolai munka nyolcz első
évében az olvasás, írás és nyelvtan alakjában elfoglalnak Az képesít
minden. egyes egyént arra, hogy saját tapasztalatait embertársaival
közölje és így lehetővé tegye minden egyesre nézve, hogy mindenkinek
tapasztalatát hasznára fordítsa. A beszéd írott és nyomtatott alakja teszi
a művelődés haladását lehetővé... Azonban e szak ok a tanulótói az
elemzés (analysis) nehéz műtétét követelik. Azt mondják, hogy az a lel-
ket sokkal inkább fegyelmezi, mint az anyagi tárgyak közötti külömb-
ségek megfigyelésének bármely neme és pedig azon ténynél fogva, hogy
a szenak kétféle jellege van: mint kiejtett hang - a halló érzékhez,
a fülhöz intézve, vagy mint írott és nyomtatott .szo a szemhez, - de
oly értelmet tartalmaz. mely a megértésnek van szánva és csakis önmeg-
figyelés által fogható fel.

A bizottság javaslata e tanítás helyes módszerére nézve abban
összpontosul, hogya' szó értelmére kell figyelemmel lenni és, hogy a
tanítási eljárás inkább a tartalom, mint az alak elemzésének útjára tere.
Iendő. Sürgetni, szokták, hogy a tárgyak ismerete, mint alap, előzze meg
a szavakét. A mit mi (a bizottság) ez alatt értünk, az a tárgyaknakZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4 5 ·



-668

nem annyira szenvedőleges érzékelése, mint inkább a tevőleges kutatás
és kísérlet, mely a szók használatát követi és az elme azon találmánya,
mely mint nyelv ismeretes, az' elemzés magasabb formáit az emberi
lényben felidézi ...

A bizottság azon kijelentésben kívánja ezen elmélkedéseket össze-
gezni, hogya népiskolában az' oktatás legmegfelelőbb középpontja a

-nyelv, de a haladás, a tanítás módszerében, úgy eszközlendő, hogy a
szó belső oldalára, annak értelmére helyezendő a nagyobb súly.

A gyermek három első évének munkáját az ő párbeszédes sző-

kincse nyomtatott és írott alakjainak elsajátítása tölti főkép ki; azon
szavaké, melyeknek, mint a fülhöz intézett hangoknak, már eléggé bir-
tokában van. Mihelyt azonban a gyermek asrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBApá rbeszédes irálylyal szer-
kesztett olvasmányok olvasásában némi könnyűséget sajátított el, a minta-ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
s z e rű szerzőktől vett gyüjteményekre mehet áto . Ezen irodalmi szemel-
vényeknek. mint a hogyanépiskolai olvasókönyveink majdnem minden
csoportjában tényleg van, fokozatosaknak kell lenniök oly lormán. hogy
a mint a növendékek érettsége előre halad, a szerint kell lépésről lépésre
nehezebbeknek is lenniök: A leggyakorlatibb ismeret az emberi ter-
mészet ismerete. Ily mívelő jellegűek az irodalom azon kedvelt darabjai,
az angol és amerikai irókból véve, melyek olvasókönyveinkben feltalál-
hatók. Ilyenek Brutus és Marcus Autonius beszédei Shakespeare-tél, stb.
Az olvasás és az ízléses szemelvények tanulmánya - prózában és vers-
ben - szolgáltatják az eszközöket a népiskolának az aesthetikai kép-
zésre. Ez olvasmányok azonban műalkotások, szobrok, festmények
szemléltetésével élénkítendők.

A nyelvi tanulmányok harmadik foka a népiskolában az alaki
nyelvtan. Válogatott angol daraboknak elsajátítása biztosíthat csak jó
és szabatos stylusr. A nyelvtan azonban a nyelv tudománya és mint a
hét szabad művészet elseje, rég idő óta megszerezte az uralmat az
iskolában, mint kiválólag fegyelmező tanulmány. Tárgyi haszna, hogy
előtünteti a nyelv szerkezetét, alanyi vagy psychologiai előnye, hogy a
pontos analysis alkalmazását biztosítja. A szó emlékezetnek túlképzése
a bíráló figyelem és észlelés fejlődésének fennakadására vezet... Így a
nyelvtan is, bármily gazdag is annak tartalma, alakilag fegyelmező ...
Az' irodalmi műdarabokon gyakorolt négy vagy öt évi részletezés és
grammatikai elernzés a növendéket azon szokásra vezeti, hogy az iro-
dalmi műdarabokon elömlő szellemet (geniust) elhanyagolja.

Ezért a bizottság egyhangúlag azon meggyőződésben van: nem
engedhető meg, hogy az alaki nyelvtan az, irodalmi darabot bitorolja.
A gyermek fokonként kikepezhető arra, hogya költemény, vagy prózai
műdarabnak belső rúgóit (motivumait) lássa és a műalkotó aesthetikai
találmányában gyönyörködjék. Rendes körülmények között ennyit a
népiskolában el kell érni, ha a műszaki kifejezéseket nem említjük is.
Minden műdarabnak megvan a maga erkölcsi és aesthetikai tartalma.
Hasznos ezek mindegyikére rámutatni, a gyermeknek az emberi termé-
szetbe való belátásának növekedése érdekében. Mindazonáltal az erkölcsi
az aesthetikaihoz képest ép a magasabb erkölcsi szempont érdekében
alárendeltségben tartandó. A gyermek az ő saját benső egyéniségét, a
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külső tekintély által való megsemrnisítése ellen- oly mődon védi, hogy
egy történet után függesztett erkölcsi tanúsággal szemben lázadó maga-
tartást tanúsít. 'srqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Ssamta«. A nyelvtanulmányokkal párhuzamosan haladnak a nép-
iskolában a mennyiségtani tanulmányok, követelvén minden tanulmá-
nyok között, fontosságra nézve a második helyet. Ki van mutatva,
hogy' a mennyiségtan az idő és a tér törvényeit,' hogy úgy szóljunk,
azok szerkezeti alakját tárgyalja és innen minden anyag - mind a
nyugalomban, mlnd a mozgásban lévőnek -:- logikai föltételeit szaba-
lyozza. - A mennyiségtan elemi szaka a számtan, mely a népiskolában
hattol nyolcz évig, sőt tovább is oktattatik • '. A számtan nevelési
értékét annak psychologiai oldala, és tárgyi, gyakorlati haszna állapítja
meg. minthogy az az embert a természet világával köti össze, Ez a
gondolat első eszköze, melyet az ember kieszel, hogy magát a külerők
rabságából felszabadítsa, A szám adja meg a létjogot mindazon
más természettudományoknak, melyek a jelenségek pontos mérésen és
szabatos foljegyzésén alapulnak, Annak lélektani fontossága továbbá
abban látszik, hogy annak tanulmányozása az elemzés (analyzis) fontos
lépésével kezdődik, nev!'!zetesen a mennyiség eszméjének kifejtésével a
konkrét egészből; mely amilyenséget ép úgy magában foglalja, mint
a meanyiséget. Mindaddig, 'míg az egyednek minőségi tulajdonságai
teszik a szemlélet tárgyát. a tárgyak meg nem számíthatók. . .
A mennyiben a számtan alap művelete a megszámlálás, és minden
más számtani művelet, a munka gyorsítása végett való fogás. - meg
van adva az eljárás, melyet a tanítónak az első számtani órákon kell
kovetnie. A gyermek a tárgyakat megszámlálja ; majd műveleteket
végez: A következő magasabb lépés a tört fogalma és felfogása. Ez
két szám kifejezett aránya és ezért összetettebb gondolat, mint a mely-
lyel a gyermek az egyszerű számmal való foglalkozás közben találkozik.
Itt egy helyett három lépés teendő és az eredmény nem egy egyszerű
szám, hanem egy oly eredmény, mely egy végre nem hajtott művelet
ut,an marad. Ezen psychologiai felbontás indokolja a gyermek zavarát,
midőn az a törtekre és egyéb oly műveletekre, melyek a viszonyt föl.
tételezik, megy áto A tanító minden segédeszközét azon módszerben
találja, melyet az, mint inkább vagy kevésbbé gyámoHtókat, kieszel,
hogya növendék állandó haladását támogassa ... De a tizedes törtek
csoportja még összetettebb műveleteket föltételez. mint a közönséges
törtek é.

Az egyszerű számok és az azokkal való négy művelet (a) s a
közönséges és tizedes törteken kívül (b) a számoknál még egy harmadik
lépés is van (c), nevezetesen a hatványnak és gyöknek elmélete. 'A
további lépés a számok viszonya, nevezetesen az egyszerű számnak
vonatkozása maga-magához mint a hatványnak és gyöknek . , . A
népiskolai tanfolyam hatodik évében taníttatuának az első fokú egyen-
letek és az oly számtani feladatoknak megfejtése, a melyek az aranyok
vagy az úgy nevezett e hármas szabály» alá esnek, azon feladatokkal
együtt, melyek bonyolódottabb föltételeket tartalmaznak. - rpilyen
például a tarsaságszabály. A nyolczadik esztendőben a négyzetes egyen-
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letek taníthatók és más magasabb rendű számtani feladatok sokka-l ki-
elégítőbb módon oldhatók meg, mint a számjegyek módszerével,
A számtan tanításának túlhajtása ép oly egyoldalúságra vezet, rnint
bármely másé. "

A bizottság. azt hiszi, hogy helyes módszerrel és a számtani lecz-
kéknek az iskolában és iskolán kivűl előkészítésére szánt időnek bölcs
felhasználásával a pusztán számtani tanulmányokra öt év elégséges,
mely a második iskolai évvel kezdődnék és a hatodik évvel végződnék ;
:'\ hetedik és nyolczadik év pedig az algebrai módszerre fordíttatnék.
Az ajánlott s hetedik évre szóló algebrának csak az ismeretlen mennyi-
ségek helyett kellene betű ket használnia, az ismert mennyiségek számára
pedig a számjegy-jelzést megtartania, csakis ritkán használván ezek
számára betűket, kivévén a megoldás, 'általános alakjainak íeltüntetését,

vagyis azt, a mi szavakban állapíttatik meg, s úgy nevezett «számtani
képlet» -té lesz. Az algebrának ezen neme bevezető vagy átmeneti jelegű
a tulajdonképeni algebrába.

A bizottság javaslatának az a czélja, hogy két bajt orvosoljon:
először, segitse a növendéket, hog-y az a népiskolában nehezebb fel-
adatokat, magasabb módszerrel, megfejthessen, ~ másodszor, hogy
előkészítse a növendéket a középiskolai tiszta algebra teljes tanfolyamára.

A bizottság' azon véleményben van,' hogy az úgynevezett fejbeli-
számvetés az irásbeli számolással két éven át naponként tartassék és
hogy e tárgyban I.!gy nap két tanítás ne legyen.hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

F ö ld r a jz . A számtan után az embernek a természethez való
viszonyát jelző szakok között hasznosságra nézve másodík a földrajz.
Érdekes, hogy a középkor régi quadriviurna a földrajzot a mértan

czfrne alá. mint a sorrendben a számtan után következőt, a második
helyre teszi. És csakugyan a számtan után, mely az anyagi lét elvont
vagy általános föltételeit tárgyalja, mindjárt a földrajz, mint az ember'
testi lakásának és ennek hozzá való viszonyának gyakorlati tudománya
következik. Ez magában véve nem egyszerű tudomány, mint a növény-o
föld-, vagy csillagászattan, hanem a tudományok gyüjteménye, me ly a
földnek, mint az ember lakóhelyének leírásán épül fel és annak némely
feltűnöbb alakulásait magyarázza meg. Az anyagnak mintegy negyed.'
része a szorosabb értelemben vett földieíráshoz tartozik, mintegy annak
fele a lakosokat, azok szokásait, erkölcseit, intézményeit, iparát, ter-
ményeit illeti, - a hátralevő negyed rész oly tételeket tárgyal, melyek
az ásvány tan, növény-, állato, csillagászattan és meteorologiából vétet-
tek . ' .. A gyermek azzal kezdi, a mi az ő érdekéhez legközelebb áll
és innen a távolabb eső felé halad, amely magamagáért tanulmányo-
zandó . .. A tanítást az éghajlatnak és földnek, majd a vizeknek és
népeket elválasztó akadályoknak természeti különbségeive1 kell kezdeni.

Ennélfogva az ipari és kereskedelmi eszme a központ a földrajz
tudományánal a népiskolában. Ebből indul ki a többi. Erre közvetlenül
a szárazföld alakulasi folyamatának mélyebb kutatása. Ezen kezdetből'
és támaszkodva arra, mint állandó érdek re, indúl ki konczentrikusan a
nyers anyag forrásainak okai és föltételei után való kutatás, a nyers



anyag termelési mődjai ; az éghajlati, geologiai és más okok, melyek azok
elhelyezesét és növekvését magyarázzák.

A növendék iskoláztatásának ötödik és hatodik évében, a föld-
nek a czivilizáczió által használatba vett fogalmaból kiindulva, (a 1J,

vagy 12, életévvel) kutatásait' ép oly sikerrel, mint a milyen terjedelem-
ben, kiterjesztheti a föld alakulások és éghajlatok természettani kifej-
tésére. A hetedik és nyolczadik évben meg több tehetőez irányban.

A földrajz nevelői értéke, a mint az a népiskolában helyet fog-
lal és foglalt, szembetűnőleg igen nagy. Az teszi lehetővé távol helyek
és események megközelítőleges pontossággal való kiábrázolását és a
puszta babona nagy terülerét a lélekből kiszorítja. A földrajz nevelői
értéke még világosabbá lesz, ha helyt adunk azok igényeinek, kik azt
vitatják, hogy a jelenkor oly időszak kezdete, a melyben a közvélemény
alapok és könyvek útján szabályozó erővé szervezkedett .

. A mi a földrajz psychologiai értékét illeti, úgy ez sok bizonyításra
nem szorul. Ez gyakorolja sokoldalúlag az alak emlékezetét és a képzel-
met; ez indítja tevékenységre a gondolkodó erőt, midőn az az okok
eltérő sorait az egységre vizszakiséri. A mi nevelői érték a föld-,
állat-, gazdaságtanban, meteorologiában, népismében, történelemben és
politikában megvan, a földrajz mélyebb tanulmányában feltalálható és
aránylagos terjedelemben annak pusztán elemi tanulmányozásában is.

A bizottság azon véleményben van, hogy a közelebb mult évek-
ben az ezen szakot illető tanítási módszerekben rendkivüli haladás tör-
tént, mely nagy mértékben az ezen és más országok földrajzi társulatai-
nak köszönhető. Kezdetben érvényben volt az, a mi tengerész-földrajz-
nak nevezhető. A növendék a földrajz elemeinek beemlézésére : szorít-

kozott. Keveset vagy semmit sem tanítottak olyat, a mi az elszigetelt
részleteket, a végtelen számokban, egységgé kapcsolta volna össze.
Ezen javítottak, midőn a főbb városok és politikai határok ernlézésének
módszere következett be. Ezzel beköszöntött a térkép-rajzolás szaka.
A földrajzi oktatás jelenlegi magasabb foka abban áll, hogy minden
földrajzi tényezőt szerves viszonyba hozunk, magasabb egységre veze-
tünk és minden helyet úgy tüntetünk fel, mint a melynek része van
az egész kialakulásában.hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Tö r té n e le m . A következő tanulmány a népiskolában az érzék fej-
lődés sorrendje szerint a történelem. De annak értéke gyakorlatilag és
psychologiailag kezdetben kisebb, a vége felé nagyobb, mint a föld-

rajzé. Mert az az embernek intézményeit és külöriösen azok politikai
állapotát sennek kifejlődését adja elő . . . Az embernek két énje van
- egy egyéni és a szervezett állam vagy nemzet összesített énje. A
történelem tanulmánya éppen ezen tágabb értelemben vett 'testületi,
társadalmi és polgári énnek tanulmánya. Ezen eszmének fontossága
annak nevelői értéke által még világosabb lesz. Mert ezen polgári énnek

megismerése annyi, mint azon lényeges föltételek megismerése, melyek
a polgárisult ember létezését minden társadalmi változatban, a család-
ban, egyházban, a polgári társadalom különféle egyesületi tevékeny":
ségében, lehetövé teszik. Hobbes szerint e az állam összesített (collectiv)
ember, a rnely az egyéni' ember észszerű kifejlődését lehetövé teszi.s .



A gyermek nevelése ezen magasabb én ismeretére a család
gondozása keretén belől már korán kezdődik.

Azt követelik, hogy a történelem az iskolában a polgári köteles-
ségekre való nevelés egy ága legyen. Ezen kivánalomnak megvan a
maga J alapja. A történelem fejleszti ki a magasabb társadalmi egység-
hez tartozás érzetét, A dolog természetéből folyólag ez a polgári
érzület alapja. A történelem tárja fel a kormány kifejlődésének azon
alakjait, melyek inkább és inkább alkalmazkodnak ahhoz, hogy az
egyéni szabadságot és minden egyes polgárnak magának a kormány-
nak ügykezelésében való részvétét lehetővé tegye.

Azon népeknek. kik maguk alkotják kormányukat, különös érde-
kük fűződik a politikai kifejlődés látványához, melyet a történelem
tár fel. De be kell vallani, hogy ezen kifejlődést népies történetíróink
nem valami helyesen tüntetik fel. Vegyük például a régi paedagogiá-
nak közkeletű azon felfogását, mely a római köztársaságot az ő zsar-
nok olygarcháival - félrevezettetve a név által - szabadabb kormány-
nak tünteti fel, mint a római császárságot.

A helyes történelmi oktatásnak feladata, hogy azon fölszinen járó
illúziót. mely az egyéniségnek hízeleg, elűzze és a növendék szemeit a
szabadság igaz természetét illetőleg, nevezetesen az erős kormány által
végrehajtott igazságos törvények iránt való engedelmesség folytán léte-
sült szabadságra nézve, felnyissa . . .

Hogy a népiskolában a saját nemzet története tanítandó, köz-
megegyezés által elfogadottnak látszik. A félig magánjellegű halandók-
nak kora, melylyel az amerikai történelem kezdődik, csodálatosan alkal-
mas a növendéknek tanulmányul nevelésének elemi fokán. Nemkülön-
ben a gyarmatosítás nak azt követő időszaka. Az úttörő egy fokkal
közelebb van a polgárisult állapothoz, mint a kutató és felfedező. A
növendéket a gyarmatok történetéből érdeklik a nagyratörő egyéni-

/ ségek vállalatai, azok győzedelmeí az éghajlat és talaj nehézségei fölött.
A 'negyedik lépés a szabadságharcz. mely által a gyarmatok független-
ségüket, később egyesülésüket egy nemzetté biztosírotrák. A tárgy
hirtelen inkább és inkább összetetté válik és a növendék erőit a nép·
iskola nyolczadik évében komoly munkára serkenti, .

Az alkotmány vázlatának tanulmányát a népiskola záró évében
tíz-tizenöt hétre nagy nevelői értékűnek találjuk.

. Az Egyesült Államok története ezen beható tanulmánya mellett,
a hetedik és nyolczadik évben a bizottság szóbeli tanításokat ajánl az
egyetemes történelem forduló-pontjait illetőleg, vévén egy hatvan perczből
álló teljes órát hetenkint - és pedig leg hasznosabban az egészet egy-
szerre - a tanítás tárgyainak minél rendszeresebb előadása és a növen-

. dék lelkére teendő minél mélyebb behatása szempontjából.hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

M á s s s a é o k , A bizottság a tanfolyamok népiskolai törzsszakai
fölött azok nevelői feladata és fontossága világában nyujtott áttekintést.
A' nyelvtan irodalom, számtan, földrajz és történelem azon öt szak,
melyeken a népiskola fegyelmező munkája összpontosul. A mennyiben
az olvasás az iskolai rnűvészetek elseje, érdekes megjegyezni, hogy az



egész népiskolai tanfolyam úgy jellemezhető, hogy az azon eljárás ki-
szélesítése, mely az olvasás megtanulásának művészetére vezet ...

Világos, hogy az oktatásnak más szakai is vannak, melyek a
népiskolai tanulmányok tantolyamaiban helyet kívánnak; ilyenek a
természettudományok különböző ágai, az ének, kézügyességi képzés,
testi nevelés, rajz stb.

Itt első helyre teendőhgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa z ip a r i é s a e s th e # ka i r a jz , melynek minden
népiskolában ott kellene lennie. Ez biztosítja a kézügyesség képzését.
Hasonlókép a rajz támogatja mind azon szakokat, melyek ábrázolást
kívánnak, azonkívül segíti az Ízlés fejlesztését és a jövő munkást hasz-
not hozóbb és jövedelmezöbb állásra készíti elő.

A természettudománya népiskolában nem annyira mint fegyel-
mező tanulmány követel helyet, hanem inkább mint olyan, mely a
meg figyelés szokásában és a technika alkalmazásában, mely által a tudo-
mányok magyaráztatnak, képzést nyujt.

Egy oly korban, melynek legnagyobb büszkesége a tudományok-
ban való haladás minden téren, ott kell lennie a, népiskolában annak
első évétől a természettudományok elemeinek is. Es ez lehető is, mivel
minden tudománynak van oly mozzanata, mely a gyermeki élethez igen
közel áll. Ezen ismerős tárgyak alkotják az ajtót, melyen a gyermek
a különböző sajátiagos szakokra átmegy. Elismerik azt, hogy semmi
sem tudomány, ha csak nem rendszeres. Noha ez így van, mindazon-
által a paedagogiai rend nem mindig a tudományos vagy logikai rend.
A természettudományoknak két általános csoportja van, egyik a szer-
vetlen anyagra vonatkozik, mint a természet és vegy tan, a másik a
szerves, mint a növény és állattan. A természettudományok tanfolya-
mának concentricusnak kell lennie. Az első tanfolyam ban a közönsé-
gesebb és mindennapi jelenségek és eszközök ismertetendők. A második-
ban bővítve ugyanazok; itt már tekintettel kell lenni az osztályozásra
és életműködésre. A harmadik a tudomány rendszerének eredményeit
nyujtja.

A szóbeli tanításoknak soha sem szabad pusztán olvasmányoknak
lenniök, hanem inkább sokratesi parbeszéd-féléknek, úgy építvén fel a
rendszeres ismeretet, részben a már tudotrakből, részben új vizsgáló-
dások alapján, részben kútfők összehasonlítása útján. A növény-, állat-
és természettan nagy segítségére van a növendéknek a földrajz és más
a .természettel viszonyban lévő tárgyak tanulásában.

A bizottság a physiologiai és hygieniai tanításokat is e pont alá
véli csatolandóknak.

A kézügyességi oktatás, a varrás és főzés tanítása szintén gyakor·
lati szempontból ajanlatos.

Az ének minden népiskolában már régóta jól kiérdemlett helyet
nyert. Szaktanítók két korosztályának munkája az oktatás menetét
annyira egyszerűsítette, hogy egész osztályok ép oly rendesen halad-
hatnak a zene olvasásában, mint az irodalmi olvasásban.

A testi nevelést illetőleg a bizottság megállapodott abban, hogy
hetenként összesen egy óra kisebb gyakorlatokra fordítandó, mely a
svéd, német és amerikai tornarendszert ölelje fel, de a mely ne úgy
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tekintessék. mint a mely a rég meghonosított szabadban való gyakor-
latokat helyettesítse. A rendszeres tornaképzés tárgya inkább az akarat'
művelése, mint üdülés.

• A bizottság ennek kapcsán fel kívánja említeni az erkölcsök és-
szokások tanítását, melynek minden évben a tanítások rövid soraiban
e czélból kellene nyujtatniok, hogy a lélekben a csiszolt és nemes gon-
dolkodású társaság illemtan ának elmélete fölépittessék. Ha azonban e
leczkék igen hosszúakká és gyakoriakká tétetnek, a gyermek lelki éle-
tére sértőkké válnak.

A bizottság többsége abban a véleményben van, hogy az angol
nyelvtant a nyolczadik évben félbe kell szakítani és valamely idegen,
leginkább latin nyelvvel helyettesíteni.

A latinnak egy évi tanulmányozása növeli a növendék felfogó
képességét igen sok irányban, annyival is inkább, mivel a műkifeje-
zések, milyenek a földrajzban, nyelvtanban, történelemben, irodalomban
használt angol szavak latin eredetűek.hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A n é P - é s kö zé p z ' s ko la z ' ta n u lm á n yo k kö zö ' t t t ' kü lö " n b s é g . Midőn a
bizottság az algebrának a hetedik évbe és a latinnak a népiskolai nyol-
czadik évfolyamába bevezetését, ajánlja, szemben találja magát a nép.
és középiskolai tanulmányok közötti különbség kérdésével.

A szokás az algebrát, a mértant, az angol irodalom történerét és-
a latint a középiskolai tanulmányok rangjára) emelte; nemkülönben az
egyetemes történetet, a természettani földrajzot és a természet- és vegy-
tan elemeit,

A négy évi középiskolai tanfolyamban a mennyiségtanhoz a trigo-
nometria ad ható ; a természettudományokból egy némelyik szak, mely-

- nek elemei a természettani földrajzban vannak szokásban, saját tárgy-
ként vehető fel; ilyenek a földtan. növénytan és physiologia.

A görög hasonlókép a középiskolai tanfolyarn második vagy har-
madik évében kezdődik. Ez a berendezés részint a hagyományon, részint
felsőbb intézeteknek felvételi körülményein alapszik, részint abból folyik,
hogy az ezen tudornanyokban felmerülő lényeges nehézségek megálla-
pítottak azok helyét a tanfolyamokban E tárgyakban némelyek a
gyakorlatra, mások psychologiai okokra utalnak. Ez utóbbiak például
azt erősítik, hogy az a1gebra a számolás általános alakjaival. míg a
számtan annak külőnös mozzanatai val foglalkozik. Mind az, a mi külö-
nös eseteket tárgyal, viszonylagosan népiskolai (elemi); az pedig, a mi
általános alakokkal foglalkozik, viszonylagosan középiskolai.

A mértan, habár nem közvetlenül alapszik is a számtanon, mégis
az abban való jártasságot föltételezi, midőn a térbeli tényezőket számo-
lási alakokra vezeti vissza. A mértan azonkívül szükségszerű viszonyok-
kal foglalkozik;' bizonyításai egyetemes és általános követeléssel fellépő
következtetésekre vezetnek.

Mindazon ismeret, mely a' tapasztalaton túllép. összehasonlítva a
mértani alakoknak konkrét példákban való első megismerésével. lénye-
gében középiskolai. Az pedig, a mit némelyek «kitaláltató rnértan s -nak
neveznek, tulajdonkép a népiskolai fokba sorolható. Euklides bizonyí-"
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tásainak eredeti föltalálása azonban inkább a magasabb, mint a nép-
iskolai oktatás keretébe tartozik.

A természettani földrajz a maga tudományos .alakjában igen he-
lyesen kerül a középiskolai tanfolyam tulajdonaba.

A növendék, munkájának kilenczedik évében, haszonnal sajátit-
hatja-el a föld-, növény-, állattan, meteorologia és néprajz tudomanyos
műkifejezéseit, hogy a következő években e tudományokat külön vegye
elő és vigye tovább. A természettani földrajz tananyaga nagyérdekű
azon növendék re nézve, ki a földrajzot a népiskolai fokon helyes mód-
szer szerint tanulta.

Azon bepillantásból, melyet a növendék az ásvány-, növény-, állat-
tan, ethnologia és meteorologia által azoknak mint .földrajzi tényezők-
nek szükséges kapcsolatába nyer - látja ezen külön kutatssoknak
czélját és nagy fontosságát. Látja azon határtartományokat is, melyek-
ben vállalkozó kutatók által új felfedezések tehetők.

A természettan tárgyalása. -- belefoglalva, a mi az újabb időkig,
Newtonnak »Principia--i után, - természet- bölcsészetnek neveztetett,
a mennyiségtan nagyobb fokú ismeretét föltételezi, mint a milyennel a
középiskolai növendék a valószínűség szerint bir. Annak az elemző
mértan bevégzése után kellene következni. - Mindazonáltal ezen tárgy
tanulmánya már a középiskolai tanfolyam második évében nagy haszon-
nal gyakorolható. A növendék nem fogja ugyan fel a mennyileges tör-
vények azon legpontosabb tételeit, melyek. az anyagot annak mozgá-

. sában és nyugvasában szabályozzák; - de látja az erőknek, mint a
jelenségek minőleges elememek munkáját és egészen jól megérti azon
technikai találmányokat, melyek által azokat az ember saját -használatara
és biztosítására meghódítja.

Sőt még a népiskolai fokon is képes a növendék e minőleges
szempontokból igen sokat megérteni és a természet technikai jelenségei-
nek magyarázatat megtanulni. Az erők és műszaki találmányok rész-
leg es minőségi tanulmányának azon nevelői hatása van, hogy világos-
ságot tar fel li növendék előtt és felszabadítja őt a babona varázsa
-alól. .. Az isteni gondviselésnek Krisztusi eszméje ellentétben áll a
gondviselés pogány felfogásával;: a természet-bőlcsészétnek tanulmánya:
lényeges nevelői kellék, habár negativ jellegű út a gondviselés eszmé-
jének birtokába. Természetszerűleg azon veszély forog fenn. hogy az
isteninek szellemi eszméjét az erőművi vagy dynamikai eszme' helyette-
síti és így alélek fejlődése a fétisismus foka helyett a pantheizmus foka
szerint allíttatik meg.

Ez a veszély a középfokú nevelésnek' a felsőbb fokra vitele által,
melynek egész szelleme és módszere a szó legjobb értelmébeu őssze-:
hasonlító és bölcsészeti. kerülhető el. Ez által tanul meg bárki is
minden szakot, minden tudományt, művészetet vagy tant a többinek
világában látni. Ezen magasabb vagy összehasonlító néző-pont lényeges
a nevelés bármely teljességéhez, mert. egyedül veszi elejét a tétovázók
egyoldalúságának. Az összehasonlftó módszer, tényleg, nem vezethető
be mindaddig, míg a tanuló némileg elő nem haladt és tanulmányának
népiskolai tanfolyamát, mely a világ közvetlen szemléletével foglalkozik



és középiskolai tanfolyamát. mely az elkülönített alaki és erőművi tekin-
teteket tárgyalja, már ki nem egészítette. A felsőbb fokú nevelés e
külön alaki és erőművi tekinteteket bizonyos mértékben egyesíti

Bármiként legyen is a dolog, világos, hogy a természettudomá-
nyoknak és azok módszereinek értéke, igen fontos kérdés és -hogy
annak megállapítása attól függ. hogy hol kezdődhetik a részletezés.

A bizottság többségének véleménye szerint a természettudomány
a népiskola első éveiben inkább eredmények alakjában, azon médsze-
rekbe való tekintéssel, melyek által ezen eredmények elérettek. közelí-
tendó meg. A két utolsó évben (a hetedikben és nyoJczadikban) a
tudományos alak némi szabatossága és a felfedezések módszerének elő-
tűntetése léphet fel. A középiskolában némi laboratóriumi munkának
ken végeztetnie. De nem várható a növendéktől, hogy az a természet
kutatásának tudományos módszereit, a felsőbb fokú nevelés második
feléig - annak képesítés utáni munkájaig - magának teljesen meg-
szerezze.

Az egyetemes történelem mint a középiskolai tanfolyam egy más
ága tűnik fel. EI. van fogadva, hogya haza története népiskolai tamil-
mány. A világ története bizonyára egy további lépés, a gyermek
tapasztalatától távolabb menőleg . Vannak tanítók, kik azt állitják,
hogy a megfelelő módszerrel teljesen összehangzik, ha az egyetemes
történelmet a hazainak idegen vonatkozásaival kezdjük és úgy haladunk
kifelé a világtörténelemhez. Mindazonáltal nem ez a gyakorlatban
szokásos eljárás.

A középiskolai történelem kezdetén a növendéket visszaviszszük
a hagyomány időszakába, melyben a történelmi nyomok először tűnnek
fel. Ezen berendezés által a növendéket elszakít juk a történelem azon
részétől, a melylyel eddig megismerkedett. Azt mondjak, hogy az egye-
temes történelem súlyt helyez az összefüggés vallásos fonalára . " Igy
a vallás szolgáltatta az észlelés azon anyágát, mely a történelem ősi
részét megismerteti; osztályozza és a tapasztalat részévé teszi.

Ma, midőn az archeologiában, különösen a Nilus és Eufrates völgyé-
ben tett tanulmányok után az őskor időszámítása és följegyzései válto-
zás alatt vannak a mult történeti följegyzéseihez újakat adván, - ezen
anyag concentrikus elrendezése a választott nép, mint mag, története
körül, tovább nem tartható. Igy azon kérdés támadt, hogy vajjon az
általános történelem a középiskolak számára ne rendeztessék-e újra és
hozassék-e inkább az amerikai, mint az ó testamentomi történettel össze-
köttetésbe.

Erre az lett a válasz, hogy a világtörténelem eszméje, a mint azt
szt. Ágoston felfogta, a legnemesebb nevelői eszmény. mely valaha a tör-
ténelem tárgyával összefüggésbe hozatott. Az egyetemes történelem jövő
alakulata sem fogja ezen állaspontot elhagyni, habár alapul. az ethno-
logiát és anthropologiát veszik is, mert ezek is nevelési elvet tüntetnek
fel, mely a népeket a szabadság és tudomány felé vezeti.

Így az isten í gondviselés eszméje megtartatott, habár kiszélesítte-
tett, a mennyiben a természeti törvények egész tartalmat, mint a, munka
módszerét hatáskörébe vonta.



Ezen tekintetek a történelemnek, mint a természettudományok
módszerei által keltett egyoldalúság kiegyenlítőjének nevelői értékére
utalnak. A termés zettudományök az erőmüvi állapot és a környezet
által előidézett változások megmagyarázata után kutat, míg a tör-
ténelem tekintetér az emberi szándékokra irányozza, és vizsgálja a népek
cselekvényelnek származását. . ,

Az angol irodalom története a középiskolák egy másik tanul-
mánya. Igen helyes, hogyanépiskola keretén túl helyezték el, mert,
a mint azt tanítják, egész terjedelmében az irodalmi férfiak életrajzáböl
áll. A növendéket, a ki az irodalomnak bármely nagyobb művét még
nem tanulta. ne zaklassuk irodalmi életrajzokkal, mert e fokon az írók
nagysága még nem látható. Plutarch azért nyujt, nagy életrajzokat,
mivel hősi küzdelmeket és nagy tetteket mutat be. AhgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAm ű vé s z és költő
hösiessége abban áll, hogyalkotásaiért mindent feláldoz. Legnagyobb

. részük az életrajz-írók kezei alatt nagyon szánalmas alakká válik, mivel
életüknek azon része ira tik le, a melyet azok a múzsák kedvéért sem-
mibe se vettek és elhanyagoltak.

Tagadhatatlan, hogy a műalkotók gyengéinek feltárása az ifjúságra
erkölcstelen hatású; például az egyik hetvenkedik, hogy ő költő és
léhaságát és zabolátlanságát Byron példája által igazolja. Azok, kiknek
néző-pont juk ez, azt tartják, hogy nem kell az élet erkölcstelen és selejtes
oldalait az által felmagasztalni, hogy azt az iskolában a tanulmány
egy szakává teszszük.

E g ym á s r a vo n a tko zá s a ta n u l1 n á n yo k ö s s ze té te le . á l ta l . A bizottság
fel kíván említeni egyet s mást azon nézetekből. melyek szerint a tanul-
mányok egymásra vonatkozásanak kifejezését használni szekták. Így
például De Foe c Robinson Crusoe s-ját olvasási gyakorlatul veszik fel
és azzal földrajzi és számtani oktatást kapcsolnak egybe. Az ezen rnód-
szer bírálói kimutatták, hogy mindig veszedelmes az olvasás anyagának
irodalmi jellegét a mennyiségtan és természettudományok járulékai alá
burkolni. Az ilynemű egymásra vonatkozás, a helyett, hogy behatóbb
viszonyt létesítene, inkább felszínen járó és érdektelen, mely a mnemo-
nika vagy mesterkélt emlékezés azon rendszerére emlékeztet, mely a
tények és események benső rokonságát elhanyagolja.

A földrajz, számtan és történelemnek egymásra vonatkozása a leg-
jobb esetben mesterséges kapcsolat, mely a tárgyi egymásra vonatkozás-
nak útjában áll. Az oktatásnak, a mennyire csak lehet,' kerülnie. kell ily
ideiglenes szerkezetet.

A bizottság, ezzel kapcsolatban az elemezésnek és elkü!önítésnek, mint
az összetételt és egymásra vonatkozást megelőző pedagogiai' elv fontos-
ságárá kivánja a figyelmet felhívni. Minden szak elemei szigorúan
elkülönítendők azon czélból, hogya világos fogalom támadjon a felől, a
mi a tanulás sajátlagos terén egyedi és különös. Máskülönben nem
nyerhetjük meg minden egyesből azt, a mivel az az egészhez járul.

A ta n - ts ó r a te r v . ,

Hogy a népiskolában az ezen javaslatban ajánlott minden szak
számára hely legyen, szükséges lesz, hogy az iskola tartamára szánt időt,



mely a szüneteket és ünnepnapokat kivéve mintegy kétszáz nap, takaré-
.kosan használjuk fel. A tényleges iskolai munka heti öt napja és .napi
öt (vagy néha kevesebb) órája, kizárva az üdülésre szánt szüneteket,
hetenként mintegy huszonöt órára rúgnak. .. Azon tanulmányok, melyek
a legvilágosabb gondolkodást kívánják, rendesen reggel vétessenek elő,
vagyis a számtan a reggel második fél órájában, a nyelvtan pedig a szabad-
ban való üdülésre szánt szünetet követő félórán. Azok, kik az otthon
.való tanulásnak elejét akarják venni, vagy legalább. annak- inennyiségét
ellenőrizni kivánják, ajánlatosnak vélik a számtani leczkét a nyelvtani
után helyezni úgy, hogy az otthon végzett tanulás a számtan helyett a
nyelvtan lenne.

A leczkék úgy rendezendők, hogy azon gyakorlatok, melyek az
érzelmi feszültség enyhítésére szolgálnak, téressenek más olyanok közé,
melyek a gondolkozó.erőt nagy mértékben veszik elő. Az oly gyakor-
latok, mint az ének, illemtan, írás, rajzolás, nemkülömben olvasás, oly
természetűek, hogy azon tanításokkal, egybevetve, melyek az emlékezetet,
a bíráló éberséget és áttekintést terhelik, milyenek a számtan, nyelvtan
és történelem, könnyebbítést nyujtanak. .

A bizottság nem járulhat azon felfogáshoz, hogy azon növendé-
kek, kik az iskolát korán elhagyják, a tanulmányok más tanfolyamában
részesüljenek, mint azok, kik azt a közép és felső fokon folytatni akarják.
Némelyek azt vitatják, hogy azok, kik korán kilépnek az iskolából,
inkább gyakorlati tanfolyamban részesüljenek. Erre másrészről az a vá-
lasz, hogy legjobb valamennyi számára ugyanazon tanfolyam, mivel bár-
mely iskolai nevelés, a legjobb esetben is, csak kezdet a növendék számára
a tanulás művészetében és bármikor hagy is az fel iskolai tanulmányai.
val, folytatni fogná azt a- közkönytárokban és otthoni tanulása által.

Azt vitatják továbbá, hogya magasabb tanulmányok rövid tan-
folyama, mint a milyen ll- latin és algebra, a helyett, hogy haszontalan
lenne, nagyobb értékű.: mint bármely népiskolai tanulmány, mely azt
helyettesítené.hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Az td ő m e n n yú é g e a z e g ye s s za ko k s zá m á r a . A bizottság ajánlja,
hogya tanterv ben levő s a következőkben megjelölt minden egyes tárgy
számára. az egész nyolcz éven át, minden héten 60 percz jelöltessék
ki. Ezek a tárgyak testi nevelés, ének, szóbelí leczkék a természet-o
tudományokból, az élettanból és történelemból. A második évtől fogva:
a rajz; a hetedik és nyolczadik évben a kézügyeségi oktatás, beleértve
a Ieányok számára a varrást és főzést, a fiúk számára a fa- és vas-
munkákat.

A bizottság ajánlja, hogy az olvasásra az egész nyolcz éven át
legalább egy leczke fordíttassék, mindazonáltal jól jegyezzük. meg, hogy
az első és második évben, melyekben a tanításnak a növendéknek a
folytonos feszült figyelemre való képtelenségénél fogva igen rövidnek
kell lennie, minden nap két vagy több leczke is tartandó ...

A harmadik év után' az olvasási leczkék angol classicus szerzókból
vett szemelvényekre fordítandók és a tanítás munkája a) a mű-elóadás,
,) a nyelv (grammatika) sajátságai és c ) az irodalmi tartalom között osz-



tandó meg. Különös gond fordítandó az utolsó tételre, s az erre szánt idő
a negyedik év végétől a nyolczadikév végéig szaporítandó. Minden
héten egy óra szentelendő a történet forduló pontjai fölötti társalgásra,
annak irodalmi és erkölcsi szempontjaira.

A bizottság csatlakozik azon véleményhez. hogya nyelv tanítasá-
ban gond fordítandó arra, hogy a növendék a gyakorlatok írásával és
eredeti fogalmazványokkal minél többet foglalkozzék.

A növendék eleinte a mindennapi eseményekre szorítkozik, a mint
azonban ismeretköre a külömböző tudományokra is kiterjed, a dolgozatok
ezeket is fel fogják ölelni.

Az olvasási leczkék nyujtják az anyagot az irodalmi, a földrajz a
tudományos, a számtan pedig az ügyviteli stylushoz; mert minden sty-
lust tanulni kell.

A bizottság nyelvtani kézikönyv használatát az ötödik év második
felétől fogva ajánlja, mely használtatnék mindaddig, míg a latin nyelv
tanulmánya a nyolczadik évfolyamban el nem kezdődik; az angol nyelv-
tanra naponként egy huszonöt - harmincz perczig tartó leczkét kellene
fordítani.

A latinra a nyolczadik évben naponkint egy harmincz perczig
tartó leczkét ajánlanak ; a számtanra a nyolczadik évfolyamig napon-
ként 1 leczkét; ajánlják az elemi a.lgebrának a számtanra való alkal-
mazását a hetedik és nyolczadik évben napi egy leczkén.

Az íras, mint külön szak a hat első évben legalább heti három
leczkén át tanítandó.

A földrajz szóbeli tanítással a második évben kezdendő, a tan-
könyv azonban a harmadik év harmadik negyedévében alkalmazandó és
folytatandó a hatodik év végéig napi egy leczkével, a hetedik és nyol-
czadik évben heti 3 leczkével. •

Az Egyesült Allamok történetét a bizottság a hetedik évre és a
nyolczadiknak első felére ajánlja, napi egy órával; az Egyesült Allamok
alkotmányát a nyolczadik év első negyedére.

Ajánlják, hogy a tanítás az első és második évben tizenöt, a har-
madik és negyedik évben húsz, az ötödik és hatodik évben huszonöt,
a hetedik és nyolczadik évben egyfolytában harmincz perczig tartson.

Ezen tervezet mutatja, hogya gyermek az első és második évfolyam-
ban heti 20 leczkén - mindegyik 15 perczig tartván, - azonkívül heti 'más
gyakorlattal, atlag egyenként tizenkét perczig tartván naponként, volna
elfoglalva; az egész idő, mely alatt a tanítás vagy osztálygyakorlatok
a gyermek figyelmét folytonosan lekötnék, tizenkét órára rúgna, vagy
átlag naponként (egy hétre 5 napi elfoglaltságot számítva) két órára
és huszonöt perczre. .

A harmadik évben a heti 20 leczke minde nike húsz perczig tart,
ezen kivül a heti öt általános' gyakorlat öt órára rúg, vagy is naponként
egy órára, tehát a napi osztály tanítás és gyakorlatok átlag két órát és
húsz perczet tesznek kl.

A negyedikben a tanítás (a négy külön kiejtési leczke miatt) huszon-
négy leczkére nő és a tanításra és gyakorlatok ra fordított egész idő
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hetenként tizenhárom órára; vagyis a napi átlag két órára és harmincz-
hat perczre rúg. .

Az ötödik és hatodik osztályban a leczkék száma a nyelvtan hozzá-
járulása miatt hetenként 27-re nő és erre a tanításra, valamint a gyakor-
latra szükséges idő, hetenként tizenhat és egy negyed órát vagyis napon-
ként átlag három és egy negyed órát tesz ki.

A hetedik és a nyolczadik osztályban a tanítás a történelmi lecz-
kékkel szaporodik, e helyett azonban megszünnek az írásra és kiejtésre
fordított kulön leczkék, a földrajzra szánt leczkék heti háromra szállnak
le; ezért az egész tanítási leczke 23-ra apad. A tanítások tartama
azonban 30 perezre nő. A kézügyességi oktatás fél napot vagyis két és
fél órát foglal el hetenként. A teljes óraszám hetenként tizenkilencz
óra, vagy is naponként 3 éshgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA3 1 ,_

M ó d s ze r i l s s s e r u e ze t ,

•

A bizottság egyetért abban, hogyanépnevelés munkájára szánt
idő ne szállíttassék le a nyolcz évről; de ajánlja. hogy a hetedik és
nyolczadik évben a külőnös számtan folytatása helyett az algebrának

. módosított alakját tanítsák és hogy a nyolczadik évben az angol nyelv-
tan a latinnak engedjen helyet. Ez, véleménye szerint, előkészíti a
helyes átmenetet a középiskolai tanulmányokra is.

A bizottság szükségesnek találta a tanítás módszerét is megvitatni,
mivel több szak tanításának értéke és ideje nagy mértékben függ a
tanítás módszerétől.

Ajánljuk, hogy az úgynevezett szaktanítást a népiskolában a hetedik
és nyolczadik évelőtt ne kiséreljük meg és itt is nem több mint egy
vagy két tanulmányra nézve. A középiskolában, miként ismeretes, azt
követelik, hogy a tanító egy vagy legfeljekb két szakot tanítson. A
népiskolában legalább hat éven át jobb. ha minden tanító növendékeit
minden szakban oktatja, mivel csak ezen az úton gyakorolhat egyenletes
hatást, oly viszonyba hozván a szakokat, hogy egy tanulmány se része-
süljön az azt meg nem illető figyelemben.

Ezen terv szerint az erkölcsi képzés is sikeresebb, mivel a tanító
személyes befolyása is nagyobb, ha az iskolai munkát legkisebb részé-
ben is ismeri.

A bizottság már felemlítette a téves egymásra vonatkozásnak azon
nemét, melyben - helytelenül alkalmazván jacotot azon elvét: «Min-
den megvan mindenben» - kisérlet történik minden szaknak tanul-
mányára mindenben. - Ilynemű hiba azon gyakori eljárás. hogy minden
tanítást nyelvtani leczkévé tesznek, a mennyíben a számtani, földrajzi,
történelmi stb. oktatást félbe szakítják és a növendék figyelmét hirtelen
valamire pl. a kifejezésre, hangsúlyozásra hívják. fel s így a növendék
gondolata a tárgyi tartalomtói elvonatik. Habár a bizottság fontosnak
tartja a kifejezés helyességét. a hibás szókötések a rendes nyelvi leczkék
számára jegyzendők fel,

A növendék feljebb vitelének kérdése időnként sok vitára adott



alkalmat. A bizottság azt hiszi, hogy a vizsgák alakiságai igen sok
méltatlanság elkövetésére nyujtanak módot, a mennyiben azok miatt
sok oly növendéket vetnek vissza, a ki megközelítőleg jól fejezte be Ú

év munkáját. Ezen bajt a városoknak közel felében úgy orvosolták, hogy
a növendéket, bármi kor végezte is el az osztály munkáját, előbbre
vitték.

Közli :hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAS ( J m ( J g yz G é za .KJIHGFEDCBA

IRO DALO M .NMLKJIHGFEDCBA

K ü n y v i s m e r t e t é s e k .

A z á r v á k v a l l á s - e r k ö l c s i , s z e l l e m i é s t e s t i n e v e l é s e a z á r v a -

és s z e r e t e t h á z a k b a n .

Irta : F a r ka s J á n ( J s , székesfőv. tanító. Ára 1 korona.t)

A magyar népoktatásnak van egy igen-igen mostoha elbánásban
részesülő ága. ez: az árva és elhagyott Ryermekek nevelése. Pedig az
emberbaráti törekvéseknek nagyobb tere nincs ennél, nem is igen lehet.
A statisztika szerint az 5-14 éves kerban lévő gyermekek 30/o-a nél-
külözi a boldogító otthont árvaság miatt, nem is említve azt a szám-
talan szánni való gyermeket. kik a nyomoruság és szülőik tehetetlen-
sége vagy bűnös nembánornsága miatt indulnak veszendőbe. Árva- és
szeretethásaink számának (ez idő szerint alig IOO) meg kellene tizszere
ződnie. hogy jól lehessen gondoskodni az ilyen elhagyott gyermekek
felneveléséről. Amilyen feltunő nagy hiányt érzünk, jobban mondva,
szenvedünk árva- és szeretetházakban, olyannyira rendszertelen a már
'fennálló ilyen intézeteink legtöbbjében a nevelés. Szakirodalomról pedig,
leszámítva pár szűkszavú értesítőt, a legutóbbi évekig szó sem lehetett.
Közoktatásügyi miniszterünk megbízásából György Aladár által a mil-
lenium alkalmára összeállított monographián kívül csak néhány, a II.
orsz. és egyet. tanügyi kongresszus emberbaráti szakosztálya elé ter-
jesztett dolgozat tárgyalja egyes részekben a szegénynevelés ig a zá n

á r va ügyét.
És e kezdeményezéssei termékeny talajba jó mag hullt. Farkas

János fenti czimmel ellátott munkája bizonyság erre. Ez az egyetlen
mű mai napig. mely nem nagy mértékben ugyan, de kevés szóban
mindent felölelve utat mutat arra nézve, hogyan lendülhetne fel legelőbb
és legbiztosabban az árvák elhanyagolt nevelése, hogyan szerveztesse-
nek egyöntetű egészséges elveken az árva, és szeretetházak, hogyan
készíttessenek elő az árva- és szeretethazi nevelök arra a mérhetlenül
fontos szerepkörre, hol bármily tehetségű új ember kezdetben csak .
botorkálva jár s ha türelmes beoktatója nem akad, évek alatt sem képes
a szegénynevelői hivatás mesterségét elsajátítani. -

1) A mG tiszta jövedelme az «Eötvös-alllp, iavára fordítratik.

Magyar Tanit6képzö.
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Szerző évek során át gyakorlatilag foglalkozott az árva- és szere-
tetházi neveléssel. Művében saját tapasztalatait és kivánságait a svájczi
ilynemű intézetekből beszármazott Wehrli-íéle rendsze!" alapján tárgyalja
lelkesen. Minden izében M.olnár Aladár nemes eszméinek tanítványa.

Árva- és szeretetházak fentartói közt régibb keletű a panasz, hogy
nem kapnak rátermett nevelőket.' Mozgalom is indult már a, kérdés
olyanforma megoldására, hogy az állam árva és szerétetházi nevelők
képzéséről szakirányú képzők, vagy legalább tanfolyamok szervezése
által gondoskodjék, Ez azonban egyhamar aligha valósul meg. Pedig,
minthogy az árva- és szeretetház ak nevelési rendszerük természeténel

fogva munkabíró ifju és még család nélküli tanítók alkalmazására van-
nak utalva: elengedhetetlen kellék volna a képzőt végzett tanítójelöl-
teknél, hogyaszegénynevelés elveit, és módszerét csakúgy ismerjék,
mint a népiskolai tanítást.

Árva- és szeretetházaink száma legújabban meglehetősen emelke-
dik. A tanítójelöltek jóval nagyobb része fog most már erre a pályára
terelődni. Ennélfogva tehát nemcsak, hasznos, de kívánandó is, hogy
Farkas János könyvét, mint tanulmányi segédkönyvet, képzőink ifjúsági
könyvtáruk számára beszerezzék.hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBASza b ó D e zs ő .NMLKJIHGFEDCBA

M a g y a r k ö n y v t á r .

• A milleniumot megelőző és követő években a nagyobb szabású
vállalatoknak egész raja lepte el irodalmunkat; oly élénk sürgés-for-
gás még alig volt észlelhető, mint most; szerzők és kiadók versenyez-
nek egymással s teljes mértékben igyekeznek kiaknáz ni a közönség
fokozódó könyvszerző kedvét, ha nem is a nagyalkotásokkal, de a bő
termeléssel. Ezen eleven élet közben szinte megfeledkezni Játszottunk a
régibb írók nagyalkotásairól, a melyek pedig a bennük rejlő hatalmas
erőnél és tömörebb, classicus formáiknál fogva hivatva vannak az olvasó
lelkébe mélyebb nyomokat vésni, mint a mai irodalom fölszínen mozgó
vagy adatgyűjtő művei.

Ezen a hiányon akar részben segíteni egyik Jegújabb vállalat, a
M a g ya r ko ·n yv tá r . Alig van vállalat, a melyet nagyobb örömmel üdvö-
zőlhetnénk, mint ezt; mert ez hazai és külföldi irodalmunk classicus
műveit támasztja fel és bocsátja közkézre oly olcsó áron, hogy még az
egyszerű földmíves és iparos házába is utat találhatnak. Az iskolai
irodalmi tanítás. pedig egy eddig szerfölött nélkülözött segédeszközhöz
jut a M a g ya r kö n yv tá r által, mely lehetővé teszi, hogy ezentúl necsak
beszéljünk Bánk Bánról, Zrinyiászról, Berzsenyiről, Kisfaludyról, Csokonai-
ról, hanem m in d e n e g ye s ta n í tvá n yu n kn a k kezébe is adhassuk a magyar
irodalom remek műveit, Ime, megkaptuk azt, a mit eddig a németek-
től. angoloktóI olyannyira irigyeltünk, az irodalom remekeinek olcsó,
népies kiadványait.

Mikorra e sorok megjelennek, bizonyára a legtöbb kpzépfokú
iskolánk könyvtáraban stalan ifjúsága kezében is meg vannak már e



művek. Remélhető az is, hogy rövid időn az összes képzőkben is meg-
sz erzik és széltire-hosszára használni. olvasni fogják a Magyar könyvtar
kiadványait, .

AhgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAM a g ya r K Ö 'n yv tá r t R a d ó An ta l szerkeszti és L a m p e l Robert
(Wodianer F. és fiai) adja ki. Mindenik füzet áraNMLKJIHGFEDCBA1 5 kr. Ide iktat juk
nehany füzet czímét.

B á n k B á n , . írta K a to n a J ó zs e ! ; életrajzi bevezetéssel ellátta Beöthy
Zsolt.

Csokonai D o r a t tya ja .

Berzsenyi Dániel c Vá lo g a to t t ve r s e i» .

Kisfaludy Károly: A ké r ő k . Vígjáték három felvonásban. Beveze-
téssel ellátta B e ö th y Zsolt.

Zrinyi Miklós : Szü r e t i ve s ze d e le m .

Edmondo Amicis : A b o r é s e g yé b a p r ó s á g o k . Olaszból fordította
Tó th Béla.

Coppée : Ako vá c s o k s zt r á jk ja és más elbeszélő költemények. For-
dította R a d ó Antal.

B e k ü ld ö t t m ű v e k j e g y z é k e .

A lé l e k t a n a la p v o n a la i . Irta W u n d t V i lm o s . A második kiadás
után fordította R á c z L a jo s . Budapest. Franklia- Társulat. 1898. Ara 2 frt.
E nagyfontosságú művet legközelebb ismertetjük.·

E g y h á z i ' e l ő - é s u t ó j á t é k Minden használta bb hangnemben
orgonára vagy harmóniumra, egyházi zenészek és tanítóképző-intézeti
növendékek számára írta: K u tn yá n s zky J e n ő tanár. Kapható szerzőnél
Déván és Lubik Sándornal Budapesten, Kecskeméti-u, 4. Ill. em. 37.
szám a. Ara So kr.

A g a z d a s á g i i s m é t l ő - i s k o l á s o k k ö n y v e . Kézikönyv ismétlő-
iskolai növendékek számára. Szerkesztette Va d a y J ó zs e f, III. javított
kiadás. Szerző tulajdona. Nagy-Várad. Kapható szerzőnél. Ára 80 kr.

Szerző e művével részt vett a földmívelési miniszter :által a gaz-
dasági ismétlő-iskolák számára kiírt pályázaton, de nem nyerte el a
pályadíjat; most művét ca legfőbb forum, a tanítóság felűlbírálata alá
bocsátja». s művét azzal az állítással ajánlja, hogya tanító szá-
mára sem pap, sem ügyvéd, de még doktor sem tud könyvet Írni
vagy bírálni. mert azt a praxist, a miből a jó kézikönyv lesz, csak
az iskolaporból szívják a pedagógusok.

A m a g y a r n y e l v t a n í t á s a a nem magyar ajkú, de magyar
tannyelvű (allami) elemi iskolákban. Irta és kiadta, G r a m m a Dome,

Szik la y P . G yu la és M á th é G é za közreműködésével. Ara fűzve 4 kor.
Nagy-Várad. r897 Ismertetni fogjuk.

T a n í t ó k z s e b n a p t á r a az 1898. évre. Szerkesztette: K o n c s e k

L a jo s székes-fővárosi tanító. 23. évfolyam. Budapest. Légrády testvérek
kiadása. Ez ügyesen szerkesztett naptár a rendes naptári részen kivül
tartalmazza Móra István egy költeményét; Láng Mihály egy értekezését
a magyar nyelv tanításáról; Szabó Dezső értekezését a beszéd-és érte-



lemgyakorlatokról; dr. Nárai Szabo József egy czikket a fogyatékos
érzéküekről; egy kis szépirodalmi részt (Szomjas Istvánról, Havas
Istvántói ) Ismerteti a Magyarországi Tanítók Országos Bizottságát,
Eötvös-alapot. a Magyar Tanítók kaszinóját, a fontosabb miniszteri
rendeleteket; az iparostanoncziskolák új szervezetét, Közli Budapest
tanítóinak betűrendes czímjegyzékét, ahgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAh a za i o r s zá g o s é s m e g yá ta n í tó -

e g ye s ü le te k te l je s je g yzé ké t . tanugyi lapokat, a tanítók auyagi ügyeit
érdeklő hasznos tudnivalókat, gazdag czímtárt. ,Ajanljuk a gazdag es
hazsnos tar talrnu naptárt a tanítótársaknak. Ara 1 frt. 20 kr. 10%

belőle az Eötvös-alapot illeti.NMLKJIHGFEDCBA

A H á la k ö n y v e . Köszöntők és alkalmi mondókák gyüjteménye ,
Irta G e r le y Se e u e r in ' fővárosi tanító, Dobrovszky és Franke kiadása
Budapesten. Ara 25 kr.

D z s e n g i s z k J ; l á n é s a t a t á r u r a lo m m e g a la p í t á s a . Itta dr.
L á zá r G yu la . A történelmi könyvtár 84. füzete Budapest. Franklin-
Társulat kiadványa. Ára 40 kr,KJIHGFEDCBA

VEG YESEK.

K i t ü n t e t é s . Ő Felsége, a 'király, dr, N e m e n yi Im r é n e k , a vallas- és közoktatás-

ügyi minisztériumba szolgalatételre beosztott tanfelügyelőnek a tanügy terén

szerzett kiváló érdemei elismeréséül a kir. tanácsosi czímet adományozta. Dr.

Nemenyi Imre a népoktatásnak kipröbalt, jeles munkása és szakértelemmel

működik a közoktatási minisztérium tanítoképzési osztályában. Őszinte szívből

gratulálunk a jól megérdemelt kitüntetéshez.

K a t h o l ik u s t a n í t ó k é p z ő t a n á r o k e g y e s ü l e t e . A katholikus tanügyi lapokban,

u. m. a katholikus Tanügyben (29. sz.) és a Népnevelőben (52. sz.) a következő
közlemény jelent meg.

«Évek óta ném egyszer volt már szó arról, hogy a katholikus tanítóképző-

intézetek tanárai is egyesületet alkossanak. Ujabban megint hallatszottak hangok,

a melyek e valóban szükséges és nagy hiányt pótló egyesület megalakulását

sürgették. A sürgetésnél azonban mindeddig több nem történt. Az egri- érseki

római katholikus tanítóképzö-intézet tanári kara most a cselekvés terére lépett s

egy lelkes hangon megirt körlevélben kongresszusra hivja össze a latin és gör.

szertartású római katholikus tanítóképző-intézetek tanárait. A kongresszus megtar-

tásának idejéül a jövő 1898-ik év julius havának első napjait, helyéül pedig

Egert jelöli meg, a hol a kongresszus tartására teljesen megfelelő helyiségek

állnak rendelkezésre. «E kongresszuson - mondja a körlevél - kimondván az

egyesülés szükségességét, megalakíthatnók a ka th o l iku s ta n í tó ké p ző k ta n d r a in a k

o r s zd g o s e g ye s ü le té t , megáJlapíthatnók 'alapszabályait, ügyvitelét stb. stb. Addig

van egy félévünk, Minden kérdést, mely e tekintetben felszínre kerűl, megvitat-

hatunk, a sajto utján nyilvánosan tárgyalhatunk s valamennyi érdeklődővel

megismertethetünk. Az elintézendő javaslatok már jobbára megvitatva, a kérdé-

seket alaposan tanulmányozó előadók által terjesztetnének a kongresszus elé.



Megoldhatnók azhgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAe g ) 'S é g e s ta n te r v kérdését. E g ys é g e s ka th o l iku s s ze l le m zt ta n k i in y -

ve ke t adhatnánk növendékeink kezébe. Rendezhetnők a t a n á r o k n yu g d í jü g yé t .

Megallapíthatnök a kath. tanítóképzők egyöntetű ü g yv i te lé t Folytathatnők e

lényeges kérdések egész sorozatát, de legyen elég csak annyit mondanunk, hogy

az egyes intézetek között létesítendő folytonos érintkezés es váll vetett müködés

dűlőre juttathatna minden minket érdeklő anyagi és szellemi kérdést.» Épen

ezért az egri érseki római katholikus tanítóképző tanári kara kéri a magyaror-

szági latin és görög szertartásu róm. kath. tanítóképzők tanári karát, hogy e

kérdésről tanácskozmányaik valamelyikén véleményt cserélve, az üdvös eszmét

felkarolni, annak megvalósítására hozzá csatlakozni s e tekintetben való megál-

lapodasnkat vele tudatni sziveskedjenek, egyszersmind kijelenti, hogya kongresz-

szus mindennemű előkészítő munkálatait magára vállalja és azt tőle' telhető

buzgalommal és lelkesedéssel végzi.»

Ha a katholikus képzőkben működő kartársak jónak látják a felekezeti

érdekek szempontjaböl általános jellegű országos egyesületunk mellett külöfi

katholikus tanítóképző tanári egyesületet alakítani, az ellen nincs kifogásunk

Úk tudják legjobban, mily okok indítják őket e lépésre. .hzt azonban hang-

sulyozzuk, hogy ez a körülmény nincs semmi befolyással a mi egyesületunk

.müködésének irányára; mint eddig történt, ezentúl is a m a g ya r n e m e e s i e s zm e , a z

e g ye te m e s n e m ze t i é r d e ke l t e lo m o e d u d s a lesz tevékenységünk alfaja és omegaja, És

talán mondanunk sem kell azt, hogy éppen ezen egyetemes nemzeti érdekek

szempontjaból ép o ly m e le g s ze r e te t te l é s k i ta r tá s s a l fo g ju k g o n d o zn i ka th o l iku s

ka r tá r s a in k ü g ye i t , m in t e d d ig te t tü k s azon leszünk. hogy az a testvéries érzület

a mely az, ország bármily jellegű képzöiben müködö kartársakat . együvé füzi,

ne csökkenjen, sőt fokozódjék.KJIHGFEDCBA

A katholikus tanítóképzö tanárok nyugdíjügye. -A . tanítóképző tanárok

egyesületének deczember ac-an tartott valasztmanyi ülesén egy beadott inditvany

következtében szóba került a kath. tanítóképző tanárok nyugdíj ügye. Ugyanis

több olyan kath. képzőnk van, a melynek tanárai nem voltak felvehetők az orszá-

gos tanári nyugdíjintézetbe azon okból, mert a fen tartó hatóság nem mutatta ki

azon alapokat és forrásokat, a melyek az illető képző állandó fennállását bizto-

sítják. Felmerült az a nézet, hogy érvényes-e az ilyen képző tanáraira az I793-iki

Ratio educationis 290. §-a, a mely meghagyta, hogya tanítók s tanárok a

a 30 évi szolgálat után ugyanazon alapból nyugdíjazandók, a melyből fizeté-

süket kapják. És itt hivatkozás történt a vallas- és közoktatási miniszternek az

1894. évben kiad ott s a Hiv. Közlönyben is (85. 1.) megjelent egy elvi jelentésű

határozatára, a mely azt a §-t egy- felmerült esetben érvényesnek nyilvánította.

A választmány elhatározta, hogy ez ügyben akkor teszi meg a szükséges lépést,

a mikor a vallas- és közoktatási miniszternek évi jelentése megjelenik (a mi

rövid időn megtörténik) s ebből pontos és biztos adatokat meríthet. Értesülé-

sünk szerint eddig felvétettek a nyugdíjintézetbe az összes ev. ref. képzőc taná-

rai; az ágo ev.vok szintén, az erdélyrészieket kivéve, a melyeknek külön nyugdíj-

alapjuk van; a róm. kath. képzök közül beléptek; az egri, pécsi, szepeshelyi ;
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a csíksomlyói felvétele szintén biztosítva van. Nem kivanjak felvételüket a gör.

kath. és .gör. kel. képzök, illetve ezek fen tartó hatóságai.KJIHGFEDCBA

Választm ányi ülés. Nem vagyunk abban a helyzetben, hogya decz. z o-ik i

valasztmanyi t' lés jegyzőköny vét most közölhetnök. Ezért e helyen rövidesen tudat-

juk, hogy fontos ügyek kerültek szőnyegre. Az egyikről, a kath. tanárok nyug-

díjügyéröl, külön czímen adunk értesítést. Szóba került az 1898· iki állami költ-

ségvetési előirányzat adatai alapjánhgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa z á l la m i- ta n á r o k j ize té s ü l [ ye , Vita folyamán

kitünt, hogy különösen az alsóbb fizetési osztályokra nézve az 1893, IV. t.-cz.

végre van hajtva s ha a gyakorló-iskolai.tanítók, némely rajz- és zenetanárok, a

tanító nők ügye nem halad kellőképen előre, s ha az igazgatók ügye sem nyert

még helyes megoldást: amíak oka az 1893. IV, t . - c z. intézkedéseiben, vagy

legalább nem elég méltanyos magyarázatában áll. Elhatározták, hogy felter-

jesztést intéznek a kózoktatasi miniszterhez a törvény helyes és méltányos

keresztülhajtása végett; és éppen, mert a törvény magyarázatáról van sze, a kér-

vényt a képviselőházhoz is beadják. - A választmány ujra, ez idén már har-

madszor, foglalkozott a t a n í tó ké p zó ' ta n á r o k ké p e s í té s é n e k ü g yé ve l és dr. Verédy

Károly fővárosi tanfelügyelő inditványara elhatározta, hogy az ügy sürgős ren-

dezése végett felterjesztést intéz a vallas- és közoktatásügyi miniszterhez. A be-

advanyhoz csatolni fogja a II. Országos és Egyetemes Tanugyi kongresszus

tanítóképzési osztályanak határozatait, a melyeknek alapján viendő véghez az

ügy rendezése. - Foglalkoztak a t c m í tó ké p zó k ig a zg a tá s á l la k ü g yé ve l , A vita

alapjául Peres Sándornak a novemberi ülésen tartott és a M. Tanítóképző mult

fuzetében megjelent felolvasása szolgalt. Két nézet állott egymással szem közt ;

az egyik szerint, a melynek szószólói Peres Sándor, Nagy Lasz.ló voltak. az

igazgatás ügye a tanári testületek a u to n o m iá já n a k alapján oldandö meg oly

mödon, hogy 'az igazgató a tanári testület választott elnöke, és nem az állam-

hatalom képviselője legyen a testülettel szemben, A másik vélemény, a melyet

Sebestyén Gyula, dr. Verédy és mások képviseltek, az volt, hogy az autono-

micus rendezés nem illeszthető bele a mai allarnkormanyzat gépezetébe 5 nem

fér össze az igazgató személyes feielösségének elvével, A kiegyenlítés szál ait

eddig nem sikerült megtalál ni, A vitát folytatni fogják,

A csonka pótlék. Alulirottak a csonka pótlékú kartárs ak nevében a f. év

elején egy kérvényt adtunk volt be a közokt. miniszteriumhoz, hogy az 1898.

évi költségvetéssel csonka pötlékunk 100 frtra egéss íttessék ki. Került volna

ez egyelőre 2300 frtba, később mind kevesebbe, A felelet e kérésünkre ez:

25.552 vall. és közokt. m. sz. - - - e értesítem a kir. tanfelügyelöt, hogv az 1880.

évi 32.944. sz. szabályrendelet 18. §-a értelmében az áll. vagy államilag segé-

Iyezett községi elemi, felső nép- é, polg, iskoláknal alkalmazott rendes tanítók

részére 30 szclgalati évig bezárólag 5 évről 5 évre töi zsfizetésük JoOfo-ja jár ki

ötödévi pótlékok fejében, s ez okból a folyamodó Kibédy Lajos és Kolumban

Samu dévai áll. tanítóképző rendes tanárok és érdektársaik ötödéves pótlékaik csakis

az ilyen egyes pótlékok kiutalasa idejében élvezett fizetésük után állapíttathatott

meg, Ennélfogva a nevezetteknek abbeli kérelmük, hogy csonka pótlékaik mos-



tan azon oknál fogva, mert jelenleg képző-intézetek nél szolgálnak, roo frtra egészít-

tessenek ki, -nem teljesíthetö.»

Erre nézve egész tisztelettel csak azt az észrevételt teszszük, hogy azok

közül, kiket mi kimutatásunkban a folyamodvány mellett felsoroltunk. mindeni-

künkhgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAm in t á l l . t a n í tó ke p ző - i l l t . s e g e d ta n á r n ye r te c s o n ka p ó t lé ká t s ezt folyamodva-

nyunkban elég nyomatékkal fejtettük ki Ennélfogva az az argumentum, mely-

lyel e rendelet a visszautasítást megokolja, nem mondható valami szerenesésnek.

Déva. K ib é d y L a jo s . K o lu m b á n Sa m u .KJIHGFEDCBA

Képesltő vizsgálat. A miniszter rendeletéből a budapesti II. ker. tanítönö-

és nevelőnőképzőben deczember hó folyamán képesítő vizsgálatot tartottak. A

neveléstani irásbeli tétel volt: «Melyek az írva-olvasás tanítását előkészítő gya-

korlatok és hogyan rendezendők be azok?» - Természettudományi tételek vol-

tak: «Miként alkalmazkodott a madarak csontváza a repüléshez ?» «A kétszárnyú

rovarok leírása különö.i tekintettel táplálkozásukra és fejlődésükre.» «A rügyek-

ről.» «Az agyag és alkalmazása.» «Az emeltyű törvénye és alkalmazasa.» «A

fénytörés törvénye.» «A víz térfogati változásai lehüléskor és fagyáskor.» «A

chlor előállítása és tulajdonsagai.» «A láng chemiai magyarázata.» «A szölö-

czukor képződésének módjai.» Említésre méltö, hogy ez intézetnél a miniszter

rendeletéből a természettudományi irásbeli vizsgálat ké t J é ln a p tartatik, külön

a természetrajzból és gazdaságtanból s külön a természet- és vegytanból.

A 6 jelölt közül egy visszavettetett a szöbelitöl ; 3 elégtelen általános

osztályzattal ment keresztül, 1 kitüntetéssel s 1 általános jö osztályzattal.

A II. O rszágos és Egyetem es Tanügyi Kongresszus Naplója érdekében a.

mult számban közöltük a végrehajtó bizottság felhivasát. A felhivás a napok han

fog megküldetni az összes képzöknek. Reméljük, nem lesz olyan képző, amely

ezen nagyérdekű művet meg nem szerzi könyvtára javára. A mű sokkal terje-

delmesebb lett, mint előre gondolható volt, körülbelül 95 ívet tesz ki s még

tetemes összeg hiányzik a mű költségeiböl. A mú addig nem küldhető szét, míg

a költségek fedezete biztosítva nincs Képzöink tehát hasaftas kötelességet is

teljesítenek az előfizetés által, a mennyiben előmozdítják a mű megjelenését.

A mű ára 5 frt, a mely d r . B e ke M a n ó tanárhoz küldendő. (Budapest, VII. Dam-

janich-u, 50.)

Visszaküldött postautalványok. Egyesületunk buzgó pénztarnoka az alap-

-szabalyokban megjelölt kötelességéhez híven deczember hö elején küldötte szét a

hátralékosoknak a postai megbizásokat. A mint az utolsó választmányi. ülésen

jelentette, nem kevesebb, mint 60 megbizas érkezett vissza fizetetlenül. íly nagy

bevételi hiányokat aligha bir el az egyesület. Meggondolhatnak a hatralékosok,

hogy az egyesület é r tó k is teljesíti a köteles fizetések et. Legciélszerűbb volna A

tagdíjak beküldését illetőleg az az eljárás, a mit néhány képzőnél követnek,

hogya testület tagjai havonként bizonyos öszeget adnak egyesületi díjra s a

begyűIt tagdíjakat az igazgató együtt küldi be. Kivánatos volna, ha egyesü-

Ietünk tagjai buzgalmat fejtenének ki a tagok gyüjtése körül.
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A porosz tanítóképző-intézeti igazgatók baja. A tanárok fizetésének ren-

dezésére kiadott szabályzat szerint a tanítóképző-intézeti főtanítók (Seminarober-

lehrer) fizetése a vidékm 3000 és 4500 Mk, között van s a legmagasabb fokot

12 év alatt érik el; a vidéki igazgatóknak a fizetése pedig 4000-től 6000 Mk.-ig

megy fel - 15 esztendő alatt. A képzőintézeti főtanítók fizetés tekintetében

egyenlő fokon állanak a kerületi taníelügyelökkel ; a különbség csak az, hogy

míg az ő fizetésök 12 év alatt 4500 Mk.-ra szökik föl, a lanfelügyelőké 4800
Mk.-ra. De a porosz tanítöképzö főtanítók és igazgatók mégis elégedetlenek a

sorsukkal ; mert - éppen ugy mint nálunk - különbséget látnak az ő és a

gimnáziumi direktorok fizetése között. Ennek oka abban 'van, hogyatanító.

képzök fötanítöi " 3 évvel később juthatnak alkalmaztatásukhoz, mint a gim-

náziumi főtanítók. Ezért a gimnáziumi főtanít6, ha igazgatóvá lett, 12 évi; szol-

gálat után 4800 Mk.-t kap, a tanítóképző főtanító, ha igazgatóvá lett, csak 4400

Mk.-t. Így állandóan van a fizetésökben 200-400 Mk. különbség. A tanító-

képző igazgatók most arra törekszenek, hogy fizetésök teljesen egyenlősíttessék

a gimnáziumi igazgatókéval.

Klmutatas
Az 1897. november :l7-töl deceemb er z3-ig befolyt tagsági díjakról.

1895. I. félévre: Száva János (2 frt).
1895. évre: Stromp Gyula (4 frt)
1896 II. évre : Beér Ferencz, Tanfi Iván (2-2 frt.)
1896. évre: Huzják Lukács, Nemes Lajos, Stromp G}ul'l (4-4 írt).
1897. 1 félévre: Beér Ferencz, Huzják Lukács (2-2 frt.)
1897. II. félévre: Kolbai Arnoldné, Krúze Ernő (2-2 frt.)
1897~ . évre : Dr. Bánóczi József. Dr Bartoniek Géza, Balathy

Ilona, Báthori József; Balázsfalvi románképezde, Berauer József,
Bernáthné Radnay Bella. Bodor Miklós, Boga Károly, Boromisza István,
Bodnár Gáspár, Erdődi János, Fogarassy Jenő, Hahóthy Sándor, Dr.
Halasy Kálmán, Holczruann Ferencz. Horvath Fábián, Horváth József,
Hunyadmegyei tanítótestület. [urássy Berta, Kaposvári tanítotestület,
Kibédy Lajos, Krausz Nándor. Krasznay Zzigmond. Kozma Ferencz,
Kovács ' Lajos, Kun Alajos, Kuliszeky Ernő, László János, Litschauer
Teréz, Margiray József, Mátray Gyula, Miklós Gergely. Mócsy Antal.
Modori áll. tanítóképző- intézet. Nogely István, Nagy Sándor, Nemes
Lajos, Orbók Mór, Orosz István, Papp József, Pataky Irma, Petrovácz
József, ·Pestmegyei hivatalos tanítótestület. Pillcr György, Pókasz Imre,
Pozsonyi Orsolyarendűek tanítónöképzó- intézete. Roboz József, Szabó
Géza, Salamon József, Szántó Edéné, Solyrnossy Lajos, Szováthy Lajos,
Somogyi Pál. Sztára József, Steinberger Ferencz, Simkó Endre, Dr.
Szucsics Sándor, Sztankó Béla, Somogyi Géza, Szuppán Vilmos, Stepankó
Albert, Triff Gábor. Tóth József, Watzesch Janka, Dr. Walter Gyula,
Versény i György, Varga József. án (4-4 frt)
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