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T A N ÍT Ó K É P Z ,É S .

A ta n ító k é p z ő - in t é z e t i t a n á r o k k é p z é s é r ő l és
képesítésérdl.'

I I . V is s z a p i l la n tá s a k é p e s í t é s ü g y é r e .

Tudnivaló, hogy ennek is nagyon fiatal a története. A közok-
tatásügyi kormánya hetvenes években, midőn még nem vehetett a
polgári tanítóképzőból tanárokat, nem sokat okoskodva a képesítés
kérdése megoldásának elvei felett, a szükséghez képest esetről-esetre
tanítóképző-intézeti tanári képesítő vizsgálatokat tartott és pedig magában
a minisztériumban. Ezek alkalmával mi, az épen akkor felállított polg.
tanítóképző egyes tanárai szerepeltünk mint censorok. Tudtommal ez volt
hazánkban e téren az első ilynemű kísérlet.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBATett volt ez, melyet nem elő-
zött meg semmi hosszabb elmélkedés, tervezgetés. Ma talán megfordítva
van a dolog: sok az elmélkedés, tömérdek az elmélet, de kevés a tett.

Ha nem csalódom. csekélységem volt az, a ki a tanítóképző-
intézeti tanárok képesítése ügyében, a vezetésem alatti intézetekről
1882-ben kiadott nagyobb ismertető munkámban először felszólaltam.
Nem csak kértem ebben a m. kormányt ez ügy rendezésére, hanem ez
iránt konkret javaslatot is .tettem. Ha tévedek a prioritás kérdésében,
a helyreigazítást köszönettel veszem, mert bár nem tulajdonítok annak
semmi leülönösebb jelentőséget, még sem szeretném ezt illetéktelenül
venni igénybe. Méltöztassanak megengedni, hogy ezt a már tizenhat
évvel ezelőtti javaslatot csupán mint történeti adatot - ezennel reprodu-
kálhassam. A nevezett mű 128. lapján ezeket mondottam:

. . . Egyik kifejlesztésre várakozó rügye ennek az intézetnek, hogy segitse
megoldani a tanítóképezdei-tanárok képesítésének rég vajudó kérdését is. Ne
értsenek félre: egyelőre csak a képesírésról és nem a képzésról van szp ; tehát.
csak arról, hogy ez a megoldásra várakozó kérdés, ezzel az intézettel, mely
tényleg már is sok jóravaló- tanárt képzett az állami tanítóképezdéknek, hozassék
combinatiöba, E dolognak is megvan nak itt nálunk a maga történeti előzményei.
Tanárkarunkb'ól néhányan (e sarok írója, dr. Pavetits, dr. Ki.ss Aron és Kozocsa
T.) már két ízben működtek egyes, ad hoc alkotott tanítóképezdei tanárképe-
sítési vizsgáló bizottságokban censorokul : egyszer a Somogyi G. (jelenleg Zniö-
váralján igazgató) és egyszer a Cse}reghy (jelenleg a félegyházi képző igazgatója)

1 Felolvastatott a Tkp, T. O. E. választmányának febr. z r-iki ülésén,

Hagyar Tanitóképzö 5
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képesítési vizsgálatain. Tehát nem egészen űj dolog nálunk sem a tanítóképezdei
tanárok képesítesi vizsgálata. Csak hogy megmaradt ez is a régi rügy edző
állapotában. Miutan pedig az állami tanítökepezdék szerencsésen túl volnának
már az -első szellemi fölszerelés ama küzdelmein, midőn onnan vétettek az
emberek, a hol találtattak, avagy kínáltattak : talán ideje volna végre kimondani
a tanítóképző tanárok képesítési vizsgálatának kötelezettségét, A középiskolai tanári
oklevéllel bíró emberekre is? Igen, azokra is. Ezek egyes szaktudomanyokböl
nagyon sokat - tán többet is tudhatnak, mint a mennyire a tanítöképezdékben
szükség volna, de a tanítóképezdei tanárnak e mellett alaposan jártasnak kell
lenni a népoktatási intézetek egész szervezetével s azok tanterveivel és tan-
mödszerével, Alaposan ismerni kellene különösen a tanítöképezdék külső, belső
szervezetér, hogya tanár úgy tudja beilleszteni a maga tantárgyát az egészbe,
hogy az ennek mindenben harmonizáló részét képezze. Az illetőnek bírnia
kellene azon elméleti ismeretekkel és gyakorlati képességekkel, melyek az inter-
nátusok és köztartások paedagogiai és oeconomiai vezetéséhez okvetlenül szük-
szükségesek. Szóval a tanítóképezdei tanárnak a szaktudományban való alapos
jártassága mellett a szó hatványozott értelmében népnevelőnek is kellene lenni.
Meg kellene tehát győződni előbb, hogy a kinevezendő tanítóképezdei tanár
hír-e csakugyan e qualificatióval? De miként, ha nem vizsgálat útján? Eddig
is többnyire a középiskolai-tanarok sorából nyertük embereinket, ezután is onnan
várhatjuk a ritkuló sorok betöltését, de - attól tartunk, hogy a mondott garan·
cziak nélkül nem lesz benne köszönet. Hogy az atlépésre meg legyen az ösztön,
s hogy az elvitazhatlanul fontosabb hatáskörnek megfelelően csakugyan' a ki-
valöbb erők nyeressenek meg hozzánk: miként a Lajthán túl, úgy nálunk is
olyan fizetéssel kellene ellátni a tanítöképezdék tanárait, hogy az illetők az
atlépésben ne csak egyszerű allomáscserét, hanem valóságos elöléptetést lát-
hassanak. Tilos térre kalandoztunk, azért térjünk csak vissza a kérdéshez és
intézetünkhöz. Végzett növendékeink alkalmazásáról szóló statisztikánk arról
tanuskodik, hogy intézetüuk tényleg a tanítóképezdei tanárok kiképzésére is
szolgalt, Hogy miként, erről természetesen nem szólhat a statisztika, pedig vajha
szólhatna! Hát ha még intézetünk egészen kifejlődhetik a már megadott terv
szerint: ha az elemi iskola első osztályatol fogva fel a polgári isk. tanítöképezde
IH. évfolyamáig szakadatlanul összevágó tantervek és módszerek szerint nevel-
hetjük itt az intézetben növendékeinket ! Ha tizenöt éven keresztül élhet a
növendék a tanítóképezde légkörében, annak szellemi konyhájából (4 évig a
gyakorló elemi iskolában, 4 évig tovább a gyakorlo polgári iskolában, innen
4 évig az elemi isk. tanítöképezdében s innen megint 3 évig a polgári isk.
tanítöképezdében), nem jobb és megfelelőbb képzés lenne-e ez a tanítóképezdei
tanárságra, mint bármi másféle egyetemi tanfolyam? Hát ha e mellé még oda-
veszszük azt, hogy polgári tanítóképezdei növendékeinkre nézve köztartasunk és
internatusunk valóságos gyakorlö-iskolaja a tanítóképezdei tanárságnak. Mind a
mellett a külön tanítóképezdei tanári vizsgálatot kötelezőnek tartanók intézetünk
növendékeiré nézve is. Segédtanárokul alkalmazhatóknak vélnök őket, valamint
az okl, középiskolai tanárokat is, mint eddig történt, de a rendes tanarra való
elöléptetést a vizsgálat sikeres letevésétöl tennők függővé. A vizsgálat nézetünk
szerint nagyjában a következő szervezettel bírhatna : )

1. A vizsgálatok a vallas- és közoktatásügyi minisztérium népnevelési
ügyosztályában tartatnának. •

2. Elnöke lenne a nevezett miniszterinm népnevelési ügyosztályának élén
álló tanácsos.

A vizsgáló-bizottság tagjait a vallas- és közoktatásügyi m. kir. miniszter
úr nevezné ki időröl-időre a hazai paedagogusok jelesebbjei, s főleg a taníté-
képzés terén működö legérdemesebb egyének közül. .
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3. A vizsgálatra csupán azok a képesített polgári vagy középiskolai tanítók
bocsáttatnak, kik valamely tanítöképezdénél mint segédtanarok legalább egy
évig jó sikerrel müködtek. ,

4, A vizsgálat három részre os~lanékaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAÚ . m. írásbelire, szöbelire és gyakor-
latira, de minden agaban kivalö an gyakorlati irányzattal, minthogy az illetők
elméleti szakismeretei felől a polgári avagy középiskolai tanítói oklevél amúgy
is elegendő biztosítékul szelgalhat. Fötargyak közé tartoznának: az idevágó
iskolai szervezetek, rendtartások, törvények, szabalyrendeletek, népiskolai és
tanítóképezdei tantervek és: módszereknek ismerete, az idevágó hazai és külföldi
szakirodalomban való tájékozottság stb. A jelöltnek a saját tárgyaiból rövidre
szabott előkészülési idő alatt próbatanítást kellene tartania s egyszersmind meg-
vizsgaltatnék az illető abból is, hogy tniként tudná' a képezdei növendékek
gyakorlati tanítását a saját főtárgyából előkészíteni s a növendékek kölcsönös
bírálatait vezetni, az írásbeli dolgozatokat és gyakorló-iskolai naplók irattárat
előkészíteni, azokat kijavítani stb.

Eddig az intézeti értesítő.
Az itt fölvetett eszme teljes öt évig, maradt azzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAerjedés állapotá-

ban. A kéjJesítés kérdése a tanár-képzés eszméj évei egyszerre lépett a
hivatalos megvalósulásnak, vag'y jobban mondva a megvalósítás jJ rokla-
málásának a stadiumába.

Akkor ugyanis, a midőn az intéző körök ezzel a kérdéssel elő-
ször komolyan foglalkozni kezdettek, tehát tíz évvel ezelőtt, általános
volt az a nézet, hogy a tanítóképző-tanárok képzésének és képesítésé-
nek a kérdése nem választandó el egymástól. .Ez a felfogás hivatalos
konkrét kifejezést nyert Trefort Ágostonnak a tanztokéjJző taná l'kéjJzés
ügyében 1887. évi augusztus hó 30-án kiadott (a budapesti kir. tan-
felügyelőhez intézett) rendeletében. .

A rendeletet (L. ezt egész terjedelmében a «Függeléks-ben) közzé-
tettem a Néptanítók Lapja 1888. évfolyamának a 9. számában. Ebből
elég legyen itt, mint szorosan a kérdésre tartozót, idéznem a követ-
kező részletet:

cA tanfolyamon levők annak végeztével külön rendelet á lta l szabd-
lyozandó kéjJezdei tanárt', illetve kéjJezdei vagy felsőbb leányt'skola i tanító-
női vizsgá la tot ta r toznak tenni, melynek eredményéről képezdei tanári,
képezdei avagy felsőbb leányisk. tanítónői oklevelet fognak nyerni.»

Az ily módon hivatalosan proklamált eszmék egyike a tanítóképző-
tanári tanfolyam az 1887/88. isk. évben tényleg életbe lépett. A tano.
folyamnak általam készített munkaprogrammját - miután az a Trefort-
féle rendeletben körülírt módozátok szerint az érdekelt tanárkarok és
igazgatótanácsok (1) által is elfogadtatott - közzétettem volt az akkor
általam szerkesztett «Néptanítók Lapjá» -ban. Azt akartam elérni vele,
hogy alkalmat adjak e fontos kérdésnek a szakemberek által leendő
megvitatására.

Egyébiránt, hogy mi a tanítóképző-tanárok képzéséről való gon-
doskodást a képesítő-vízsgálat ügyétől már' alekor elválaszthatatlannak
tartottuk, arról eléggé tanuskodhatik az a körülmény, nogy bár a több-
ször idézett m. rendelet a kérdés ezen ágának nagyobb megbolygatá-
sát kerülni akarván, egyelőre csak azt kívánta tőlünk, hogy ezzel is
efoglalkozzunks : mi ezt a felhívást. nagyon komolyan vettük- s egy

5*.
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formális vizsgálati szabályzatot dolgoztunk ki és terjesztettünk fel a
miniszterhez. (E javaslatot 1. ez Emlékirat Függelékében. Ugyanez,HGFEDCBA

I közöltetett a «Magyar Tanítóképző- 1897. évi november havi füzetébere
is.) Hogy é javaslatban egy valódi Országos tkp. tanári vizsgáló bizott-
ság eszméje lebegett szemünk előtt, arról eléggé tanúskodhatik javas-
latunknak a .tanítóképző -tanári vizsgálatra leendő bocsátásról szóló követ-
kező pontja':

A tanítóképző vizsgálatokra bocsáttatnak :
a ) Azon tanítóképző tanári jelöltek, kik az egy· , esetleg kétéves

tanári tanfolyam sikeres elvégzése után, az illető intézetek tanári karai,
által a közokt. ügyi miniszternek e vizsgálatokra leendő bocsáttatás czél-
jából ajánltatnak.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

b) A kijzéP iskúla i vagy bármi másnemű kvaliftkáczió a lapján ki-
nevezendó államz' tanítóképezdei-tanárok ezentúl szintén kö"te/eztetni fognak
a tanítóképezdez' tanárt' vizsgá la t letevé sere .

Itt mindenekelőtt az a kérdés merülhet fel, ha a Trefort-féle
alapvető rendelet minden kétséget kizáró módon kimondotta, hogy a
tanítóképző-tanári tanfolyamon lévők «annak végeztével külön rendelet
által szabályozandó képezdei tanári (vagy felsőbb leányiskolai) uiesgd»
la tot ta r toznak tenni, melynek eredményéről képezdetanári... oklevelet
fognak nyerni s : miként történhetett, hogya dologból még sem lett
semmi? Miért dőlt dugába a «képesítés». ha életbe volt léptethető
a «képzés», holott ez a kettő oly természetes kiegészitői egymásnak ~
Sőt némi jogosultsággal birhatna azaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa · kérdés is, hogy ha már csak-
ugyan félz"g kellett megvalósítani a Trefort-féle fontos rendeletet;. miért
nem szerveztetett inkább elébb a képesítés ügye, egy országos tkp.
tanári vizsgáló bizottság, illetőleg vizsgálati szabályzat életbelépretése
által? A tkp. tanári pályára ugyanisjelkészülhet valaki esetleg a fennálló
főiskolák segélyével vagy akár csak magánúton is, de a felett, hogy
ez az elkészülés megfelel-e a kívánalmaknak, nem ítélkezhetnek sem az
önképzés esetében az illetők maguk, sem a képzésnél esetleg felhasz-
nált egyes főiskolák. Ez utóbbiak azért nem, mert egészen más czélok
szolgáltában állván, a tanítóképző-tanári állás sajátos feladatai felől
talán tudomással sem bírnak, vagy ha birnak is, ezekkel nem törődhetnek.

Egy ily vizsgálati szabályzat által lett volna tehát megállapítandó
és kitüzendő mindenek előtt az a czél, melyet a képzésnek - eszközöl-
tessék az bármi úton és módon - elérnie kell. És ezzel nemcsak azt
lehetett volna elérni, hogy a Trefortféle rendelet alapjan tényleg életbe-
téptetett tanítöképző- tanári - tanfolyam munka- és tanulmányi rendje
minden további ingadozásának eleje vétessék. hanem, a mi nézetem
sz'erint még a -mai viszonyok között is fölötte fontos érv, a tanítóképző-
tanári kvalifikáeziónak egy ily képesítési szabályzatban fölállítandó
szabatos meghatározása üdvös visszahatással lehetett volna, és lehetne
ma is, a tényleg működő l i tehát a vizsgálati kötelezettség sorompóin
belől álló összes tanítóképző-tanárokra is, a mennyiben a tőlük köve-
telendő ismeretek és képességek világos körvonalozása által, határozott
irányt,' sőt lökést lehetett volna adni - és lehetne ma is - ezek
szakszerü. önképzésének és gyakorlati működésének is. :



Hogyam. minisztérium a képesítő vizsgálat eszméjét most még
csak mint c ballon d'essai-t» szándékoita föleresztení, anélkül, hogy azt
jobban előtérbe állíttatni kívánta volna, az eléggé kiérezhető voit már
abból is, hogya tanítóképző tanári tanfolyamnak csak a munka-
tervét közölhettern a «Népt. L.-:oban, míg az ugyanezzel egyszerre
-elkészitett és fel is terjesztett vizsgálati szabályzat tervezete nem-
sokára elmerült az irattárak Orkusában s így az mind e mai napig
nem is látott napvilágot.

De miután én ezen a tanítóképző-tanári képesítés és vizsgálat
eszméjét először kimondó m. miniszteri rendeletet -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAtisztán csak a
sa já t kezdeményezésemből és felelősségemre a e Néptanitők Lapjá s-ban (1.
az 1888. évf. 9. számában) közzétettem, ezt a köztudatból már kivonni
nem lehetett s Trefort miniszter e fontos kezdeményezése - a mint az
előre látható volt - ahazai tanügyi körök eszmevilágában nagy forron-
gást idézett elő. .

Az első hatása a feltűnést keltő közleménynek az volt, ,hogy a
tanfelügyelői kar. egyik érdemes tagja jónak látta fölvetni a tan-

..felügyelők képesítési vizsgá la tának a kérdését is. (L. a e Népt. L.» 1888.
évf. 40. sz.) En e czikkre reflektálva kijelentettem (L. u. a. Iap 1888. évf.
41. számában), hogy nézetem szerint: a tanfelügyelők szakvizsgálatá-
nak a paedagogiai része teljesen megegyező lehetne a tanítóképző-
tanároknak éppen most szervezés alatt lévő (iratott 1888. május ző-án]
képesítési vizsgálatával. Sőt azt hiszem, hogy ha a tanítóképző-tanáro-
kat' vizsgáló-bizottság úgy fogna szerveztetni, hogy abban 1-2 tan-
felügyelő is helyet foglalna, úgy bátran egy és ugyanazon vizsgáló-bizott-
.ságra lehetne bízni mind a két feladatott.aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA» Ezt csak azért tartottam
szükségesnek elmondani most, közel tíz év mulva is, mert azt az eszmét,
hogy:HGFEDCBAa ) a tanítóképző-tanárok képesítésének a kérdése a tanfelügyelők
képesítésének kérdésével együttesen oldandó meg, és b ) hogy a képe-
~ítésnek a paedagogiai része bátran egy és ugyanaz lehet: ma ís éPen
úgy vallom, múzt ezelőtt tiz évvel.

E rendelet sorsát ismertettem már a visszapillantás első felében.
Említettem ott azt is, hogy vele szemben erős reakczíó támadt nemcsak
a tanügyi sajtóban, hanem magában a közokta tásügyi mz'niszter iumban
is. Trefort még élt ugyan akkor, a midőn a tanítóképző tanári vizsgá-
latokra vonatkozó javasiatunk sorsa a m. miniszteriumban döntésre
került, s az erre vonatkozó rendeletet is még ő írta alá (1888. június
hó t r- én), de már nagy betegen (megh. 1888. aug. z r-én] s így ő akkor
a saját rendelete ellen a saját minisztériumában támadt reakczióval már
nem sokat törődött. Ez a rendelet tudtommal még közölve nem lett
sehol. Úgy hiszem, hogy már történelmi jelentőségénél fogva is, érde-
mes lesz azt itt közölnöm:

c A nagyméltőságú vallas- és közoktatásügyi m. kir. minisztér úrnak
1888. évi június hó r r-én 11,555. sz. a. Budapest főváros kir. tanfel-
ügyelőjéhez intézett rendelete. A budapesti állami elemi és polgári
iskolai tanítóképezdéhen, valamint az állami poigári iskolai tanítónő-
és nevelőnő-képezdében szervezettképezdei tanári, illetőleg képezdei és



felsőbb leányiskolai tanítónői tanfolyamok munkaterveit aaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAf . é. január
hó 21 -én 51,°78/1887. sz. a. kelt rendeletem azon határozatának ismé-
telt hangsulyozása mellett, hogy a tanfolyamon Ievő minden növendék
továbbképzése szakcsoportja egész közére kiterjesztessék, jóváhagyandó-
nak találtam. Felhatalmazom a két képző tanári testületeit, ,hogy ezen
rnunkaterveket a szükséghez képest módosítsák, arról az igazgatótanács
és Nagyságod útján hozzám mindenkor jelentést tevén. Tekintettel arra,
hogy ezen: tanfolyam czélja főleg a gyakorlati kiképzés és egyes jelöl-
teknek jelesebb tanárok oldala mellett ezek folytonos útbaigazítása és
gyakorlati próbálkozás által képezdei tanárokká. illetőleg felsőbb leány-
iskolai tanítónőkké képeztetés,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAannálfogva a jelöltek a tanfolyam végez-

.tével külö'n képesítő vizsgá la t a lá vonásá t mellőzendőnek ta lá ltam. Hogy
azonban a jelöltek megfelelő állásokra való pályázás alkalmával a tan-
folyam végzéséből reájuk folyó előnyt érvényesíthessék, meghagyom
mind a· két képezde igazgatójának, hogyatanfolyamot megfelelő buzo
galommal és sikerrel végzett jelölteknek az intézet pecsétjével megerő-
sített, általa és az illető jelölt továbbképzésében közreműködött tanárok
által aláírt elbocsátó bizonyítványt állítson ki, melyben az illető jelölt-
nek a tanfolyamon tett tanulmányai, gyakorlati munkálkodása jellemez-
tessék ,s ezeknek a tanári testület ítélete alapján megállapított ered-
ménye bennfoglaltassék. Tréfort Agoston s. k.»

Ez a c képesítése dugába dőlésének a külső története.
A tanítóképző-tanárok képsítésének az eszméje tehát hivatalosan

el volt temetve s az csendesen aludta .álmait az irattár kriptájában,
mintegy nyolcz évig. A sajtó sem igen foglalkozott már vele. Azt
hittük, már elveszett még a híre is. Azonban ezelőtt két évvel egy
külső impulsus folytán egészen váratlanul megint feltámadott a halottai-
ból. Az eset tudtommal ez volt: A hazai egyházi főhatóságok vala-
melyike egy tanítóképző-intézet felállításában fáradozván. kérdést inté-
zett a vallás- és közoktatásügyi miniszter úrhoz, hogy miféleminősítéssel.
birjanak az alkalmazandó tanítóképző-tanárok. A kérdés véleményadás
végett az akkori (már végnapjait élő) Orsz. Közokt. Tanácsnak adatott
ki. Ez megint egy szűkebb bizottságot küldött ki, melynek ' tagjai cse-
kélységemen kívül dr. Kármán Mór, dr. Kiss Aron, Péterfy Sándor.
Sebestyén Gyula és Suppan Vilmos valának. E bizottság engemet tisz-
telt meg az előadói tiszttel. Ez az alább következő javaslatnak gene-'
sise, melyre nézve még csak annyit akarok megjegyezni, hogy azt a
fentjelzett bizottság egész terjedelmében és egyhangulag elfogadt~.

A javaslat ez volt:
I. A vizsgáló-bizottság jellegér illetőleg kimondandónak vélnérn,

hogy az valóban országos legyen. Tehát csak egy ily vizsgáló-bizotts.ig
lenne úgy az állami és nem állami intézetek. mint a tanító- és tanítönö-
képzök tanáraik kép. vizsgálatára nézve. E bizottság megalakítását
illetőleg kívánatosnak tartanám most is, hogy elnöke a közoktatásügyi
kormány népoktatási ügyosztályának 'főnöke, esetleg a tanítóképzési
ügyek referense lenne, Ez különben nem oly lényeges. Fődolog. hogy
a bizottság okosan legyen megalkotva s legyen abban képviselve maga
a minisztérium, az egyetem, a tanfelügyelők legkíválóbbjai közül valaki •.



71·

A vizsgáló-bizottság zöme leginkább mégis a helybeli állami polgári
iskolai tanító- és tanítónőképzők tanári karából volna választandó. .

2. Minthogy ez a vizsgáló-bizottság föltehetőleg olyegyénekből
lesz megalakítandó, kik másnemű nagy és fontos elfoglaltságuk követ-
keztében az ilyen vizsgálatokkal túlságosan igénybe vehetők nem len néj
nek: ennélfogva gondoskodni kellene arról, hogy a kellő előkészültség
nélküli; szerencsepróbáló zavaros elemek valami módon leszűrettessenek.
E vizsgálatra bocsátandok lennének mindenek élőtt a tanító(tanítónő)-
képző-tanári (tanítónői) tanfolyamot bevégzett tanár(tanítónő)jelöltek.
Ezenkívül a vizsgálatra leendő bocsáttatás féltételéül a férfiaknál meg-
kívánnám, hogy az illetőaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAv -s v középiskolaí tanári vagy jeles polgári
iskolai tanítói oklevéllel birjón. A nőknél természetesen csak a jeles
polgári iskolai tanítói oklevél lehetne a vizsgálatra bocsáttatás elő-
feltétele. De itt is kívánatosnak látnám ezt a jogot egyelőre csak az
állami polg. isk. tanítónóképző mellett fennálló orsz. vizsgáló-bizottság
előtt képesítettekre terjeszteni ki. .

3. A mi a vizsgálat tervezetének a részleteit illeti, ennek meg-
állapítása, úgy vélem, akkorra lenne hagyható. ha a vizsgálatnak itt
előadott alapeszméi elfogadhatóknak találtatnának Itt alapul szolgál-
hatna esetleg a budapesti állami Paedagogium tanári kara által készített
javaslat, a mely, úgy hiszem, hogya vizsgálat szervezetére vonatkozólag
több egészséges, életképes gondolatot foglal magában. Azt azonban
szükségesnek látnám kimondani már ezuttal is, hogy amennyiben ez ~
vizsgálat az egyes szaktudományokra is kiterjesztendő lenne, ez semmi
esetre sem lehetne oly természetű, mintha ez új vizsgálat akár a közép-
iskolai, akár a polgári iskolai tanári, illetőleg tanítói oklevélben foglalt
tantárgyak tanítási képesítésnek úgyszólván azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAfelülbz'rá la ta akarna lenni.
Ezek a tanítóképzői vizsgálatok az illető jelölt öklevelében foglalt szak-
tárgyakra tehát csak annyiban volnának kiterjesztendők, a mennyiben
azt a tanítóképzők sa já tiagos czélja t' akár maga 3 Z ismeretanyag, akár
annak methodikai feldolgozása szempontjaból okvetlenül szükségessé
tennék. A vizsgálati szabályzat részletei nek megállapítása azonban az
alakítandó «Orsaágos tanítóképző tanárvizsgáló-bizottságnak> lenne fen-
tartandó.

4. Nem tartozik ugyan szorosan e tanácskozás hatáskörébe, de a
jó ügy érdekében lehetetlen elutasítanom magamtól azt a csábítóan
kedvező alkalmat, hogy rámutassak iskolai organismusunk egy a tanító-
képző tanári quaíificatio rendezetlenségével teljesen azonos nagy fogyat-
kozására : a tanfelügyelőz á llás mt'nősítésének a teljes hiányára.

Ezt illetőleg azonban csak annak a kijelentésére akarok itt szorít-
kozni, hogy ezen a bajon is éppen oly módon lehetne és kellene segí-
teni, mint a hogy azt itt a tanítóképző-tanárokra vonatkozólag javasol-
tam. Sőt kifejezést kell adnom abbeli meggyőződésemnek is, hogy az
«Országos tanítóképző-tanári vizsgáló-bizottság s igen könnyen szervez-'
hető lenne oly módon, hogy az egyszersmind a tanfelügyelői szak-
vizsgálatok feladatainak is megfelelhessen. A tanfelügyelőknek, úgy
hiszem, legalább is olyam minősítéssel kellene birni ok, mint a minőt a
képzőintézeti tanárokra nézve kivánunk.



A bizottság természetesen nagyon jól tudta, hogy e javaslatot az
a testület, rnelytől a megbizatást nyerte, már nem fogja megvalósít-
hatni s legfölebb csak mint véghagyomány lesz az az új közoktatási
tanácsra átruházható. Hogy aztán ez az ügy tényleg fölvétetett-e az
új közoktatási tanács örökségi leltárába, arról nincs tudomásom. Alkal-
masint visszakerült abba az irattári alvilágba, hol az a többi erre vonat-
kozó előmunkálatokkal együtt békében várja - s hiszem is, hogy nem
hiában - az eszme szerenesés feltámadását. _ ,

Alig egy év mulva (r896. [ul. 7-én) ujból meg is mozdult ez a
kérdés az ekkor megtartottzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA«I] . Orse, és Eg'yet. Tanügyi Kongresszus> -oq.

Az érdemes előadó, KomáromyLajos, a képzéssel együtt föl-
karolta a képesítés kérdését is. Csak sajnálni lehet azonban, hogy
részint a nagy tárgyhalmaz miatt, részint azért, mivel a képzés ügyének
elég élénk és beható tárgyalása után az előadói javaslatnak a képesítésre
vonatkozó része a számban is igen leapadt tagok nak csak lankadt figyel-
mével találkozott, ennélfogva a kérdés ez az ága nem volt olyan alapos-
sággal megvitatható, a mint azt annak kiválóan fontos volta méltán
megkövetelhette volna.

A kongresszusi határozatokat ez emlékirat végén közlöm.
Legyen szabad azonban megjegyeznem, hogyakongresszusnak

a képesítési ügyre vonatkozólag hozott határozatai csaknem mindenben
megegyeztek ugyan e kérdésben már egy. évvel azelőtt elfoglalt s az
Orsz. Közokt. Tanács által is magáévá tett elvi álláspontommal.

Csupán egy pontban nem találom elég világosnak, hogy ne mond-
jam, elég őszíntének a Kongresszusnak ez ügyben hozott határozatait,
s ez az, hogy nem mondja ki elég világosan: elfogadandónak tartja-e
a középisk, tanári képesítést egyszersmind tanítóképző-intézeti tanári
képesitésül is vagy nem? Más szóval kivántatni fog-e az okleveles
középisk. tanároktói az; hogy - ha tanítóképző-intézeti tanárokul
akarnak alkalmaztatni - elébb szerezzék meg maguknak a tanítóképző-
tanári oklevelet vagy nem?

Ez a kérdés most, midőn tuvalevőleg nagy a hiány közép isk.
tanárokban s e pálya különben is több tekintetben háládatosabb, mint
a mienk, egyáltalában nem látszik aktuális nak De a viszonyok változ-
hatnak, jöhetnek idők - vajha jönnének is I - hogya mi tisztelt
középisk. kartársainknak újból okuk lesz kedvet kapni a tanítóképző-
tanári állásokra : kérdés tehát, át fognak-e léphetni hozzánk minden
külön vizsgálat nélkül vagy nem?

Az én felfogásom ebben a kérdésben eléggé ismeretes. En a
mindenkire kötelező tanítóképző-tanári vizsgálat hive vagyok s hogy a
kongresszus is tényleg erre az álláspontra kivánt helyezkedni. az eléggé
kitűnik mindjárt az erre vonatkozó határozat legelső §-ából, melyben
világosan és félreérthetlenül van ugyan ez a felfogás kifejezve.

Es ezzel eljutottam a végére a visszapilantásomnak. A képesítes
múltjáról nincs több rnondanivalóm. Nem tudom, hogy történt-e valami
a kongresszusi határozatokkal, s ha igen, remélhetőe azoknak valami
praktikus eredménye, avagy csak annyi lesz az egész, hogy az a bizo,
nyos irattári alvilág elnyeli ezt is a többi mellé,
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Nagyméltóságú Miniszter Ur!
Kegyelmes uram 1

Nagyméltóságod méltóztatott f. é. 57008 sz. a kelt m. rendeleté-
ben felhivni mély tisztelettel alólirottat arra, hogy a tanítóképezdei
zenetanároknak az Orsz. Zeneakadémiában való képzésére és képesí-
tésére vonatkozólag javaslatot intéznék Nagyméltóságodhoz. E magas
megbízatásnak tőlem telhetőleg megfelelni ohajtván, mindenekelőtt -Iegyen
szabad örömemet fejezni ki a felett, hogy Nagyméltóságod a tanítóképző
int. tanárok képzésének ügyét - ha egyelőre csak részlegesen is - napi-
rendre tűzni méltóztatott. Méltoztassék meggyőződve, lenni - Kegyel-
mes Uram! - hogy ez valóbanzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAelsőrangú népoktatásügyi kérdés, még
pedig olyan, mely szoros kapcsolatban áll azokkal a nagy actualis
társadalmi kérdésekkel is, melyek bizonyára nem csekély gondot okoz-
hatnak minden komoly államférfiunak, - tehát Nagyméltóságodnak is.

Ennek az ügynek tehát okvetetlenül újból napirendre kell kerülni,
Ki kell azt ásnunk s ebben a kezdeményezés érdeme Nagy L. tisztelt
tagtársunkat illeti meg. Előre is a legteljesebb bizalommal lehetünk
eltelve ebben a tekintetben is jelenlegi k6zoktatásügyiminiszterünk bölcs
belátása és - a mire itt leginkább van szükség - a bátor kezde-
méoyezéstől soha vissza nem riadó erélye iránt. A kérdést most már
mind a két irányban, tehát úgy a képzést, mint a képesítést illetőleg
egyszerre kellene nyélbe ütni.

Most minden bizonynyal az Országos Közoktatási Tanács lesz
az a testület, melynek - mielőtt a miniszter úr ebben a kérdésben
nyilatkozhatna - okvetlenül el kell mondani a maga véleményét.
Csak aztán't el ne posványosodnék ez az ügy, a mire ennek nagy az
inclinatiőja, az újabb bizottsági tárgyalások útvesztőjében. Csak aztán
itt «az absolut nagy tekintélyeknek- ötletek és hangulatok szerint
való megnyilatkozása valamiképen útját ne állná az igazán tárgyi
érvek érvényesülésének.

Méltőztassanak megbocsátani, s kizárólag csak egyéni gyarlósá-
gomnak tudni be azt, ha itt is erőt vesz rajtam a szkepsis, a pessirnis-
musra való hajlandóság. Még ezek a subjectiv gyöngeségelm sem tudják
azonban megsemmisiteni abbeli erős reményeimet, hogy ez a kérdés az
Orsz. Közoktatási Tanácsban is diadalmasan keresztül fog hatolni. E
reményeimet első sorban e nagytekintélyű testület érdemes titkárára,
Sebestyén Gyulára alapítom. ki tudvalevőleg a fennforgó kérdésnek
nemcsak a legalaposabb, legjobban tájékozott ismerői, hanem egyszer-
smind a leglelkesebb hívei közé is tartozott mindig és tartozik, erről
meg vagyok győződve, ma is.

Ezek után bátor leszek a t. választmány elé terjeszteni ugyan ez
ügyben a vallás- és közoktatásügyi miniszter úrhoz intézett fölterjesz-
tésemet, mely, mint az ez emlékirathoz irt bevezetésben is érintve volt,
a fennforgó kérdésben az én egyéni positív javaslataimat foglalja
magában.
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Legyen szabad erre világosabban is rámutatnom.
Tudni való, hogy aszerint a mint a mai modern kultura áram-

latai, a magyar népre hatni kezdettek, s a mint ezt a kulturát a társa-
dalom, a sajtó s a köznevelés a, népbe bele is oltani igyekezett, sok
kőros anyag került bele a néplélek képzetvilágába. Hogy ezek való-
ságos népbetegségek alakjában ki is törtek rajta, az már egész hivatalos
bizonyossággal megállapíthatózyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAtény. A munkás-kérdés, az agrar- soczialis-
rnus, illetőleg ennek veszedelmes torzitványa a földmivelőnépc czoczi-
lismus s-a, a keresztény családok százainak kiválása a keresztény vallás
kötelékeiből és önmaguknak vallásfelekezetnélküNekké való proklamálása ,
tehát a vallásnak, mint a néperkölcs eddig csaknem egyedüli számot
tevő tényezője meglazulásának ezen ~ggasztó, bár most még csak
sporadikus jelenségei stb. már nem is symptomák többé, hanem a tel-

'jesen kifejlett népkórság csalhatatlan jelenségei.
Tudom, hogy ennek a kórságnak ~eggyógyítása nem csak a nép-

nevelés és a e cura pastoralis» feladata. Amde a többi társadalmi és kor-
mányzati gyógytényezők együtthatása mellett az, a mi legközvetlenebbül
hathat a néplélekre, a megmételyezett beteges közgondolkozás és köz-
érzület sanálására: mégis csak az iskola és az egyház.' E két eszköz
közül az egyik - az egyház - fájdalom csak igen-igen kis mértékben
áll' Nagyméltóságod rendelkezésére. De ott van a másik, az iskola so
különös en az állami és községi. Ezek felett Nagyméltóságod rendelke-
zik. Ezekkel lehetne még hatni. Méltóztassék tehát jól kezébe ragadni
ezt az eszközt. NéPnevelőkre van szükség. Ámde ha sikerrel, ha gyöke-
resen akarja felhasználni Nagyméltóságod ezt az eszközt, úgy méltóz-
tassék azon kezdeni a dolgot, hogy re.formálja a néptanítók képzését és
mindenek előtt és felett méltóztassék gondoskodnz' a tanítóképző-intézeti
tanárok képzéséről, Ez az eleje a dolognak. Nejn a tantervek, a formák
képezik a dolog lényegét - bár ezek is fontosak - hanem az emberek.
Azok a kik képeznek. A képzők szolgáltathatnak a magyar nemzetnek
még a mai nehéz viszonyok között is feladatik magaslatán álló nép-
nevelőket. A legtökéletesseb tanterv és szervezet nem ér semmit, ha azok,
a kiknek a magukban véve jó eszközöket íelhasználniok kellene, ném
értenek eléggé a dologhoz, ha - nem tudják, vagy nem akarják felhasz-
nálni a jő tanítók képzésére szolgáló jó eszközöket.

Rég kellett volna már tenni ez irányban valamit, de ha eddig
mulasztások történtek e téren, úgy most annál inkább rajta kell lennünk,
hogy segitsünk gyökeresen népnevelésügyünk ez első rendű baján.
Gondoskodni kell a meg.felelő kiképzéséről azoknak, kik a néP nevelőinek
a kiképzésével lesznek megbizandók.

Ezek előrebocsátása után mindenekelőtt bátor vagyok kifejezést
adni azon erős meggyőződésemnek, hogy a tanítóképezdei tanárok kép-
zésének és képesítésének a kérdése nem külön váltan az egyes szakok
szerint, hanem a maga együttességében oldandó meg. Eddigelé a tanító-
képezdei tanárok képzésének a teendői csaknem kizárólag a Paedagogiumra
sulyosodtak. Ez ellen tudvalevőleg sok kitogás emeltetett még a hazai
a tanítóképzők részér ől is. E visszahatás belső okainak a fejtegetésébe
bocsátkozni ezuttal nem szándékozván, csupán annak a kijelentésére fogok
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szorítkozni, hogy a tanítóképezdei tanárok kepzésének ezt az eddigi mód-
ját maga az a tanári kar is,' melyre az ruházhatott, nem tartotta.
kielégítőnek s hogy az ismételten tett kezdeményező kisérleteket, -
bár mindeddig eredménytelenül - e képzés rendezésére, tökéletesítésére.
Másfelől kötelességemnek ismerem hivatkozni arra is, hogy az 1887 től
fogva fennálló tkp. tanári tanfolyam azon növendékei, kik ezen - bár
hiányos képzés alapján tanítóképezdei tanárokul alkalmaztattak, ebbeli
feladataikat általában véve mindenütt igen tisztességesnek mond hatá-
eredménynyel oJdották meg, miről Nagyméltóságod úgy hiszem. már
egészen hivatalos természetü bizonyítékok felett is méltóztatik rendelkezni.

Legelőször a tanítóképezdei rajztanárok képzése és képesítést!'
kerűlt megoldásra - az Országos rajztanárképzővel kapcsolatosan ..
Most a zenetanárok képzése és képesítése lesz megoldandó - előre: ,
kijeJentetvén, hogy ez a képzés «Zeneakadémia igénybe vételével»
lesz eszközlendő. Alig pár hónappal ezelőtt a kétzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAfő szakot, u. 01.:

a nyelv és tört. és a mennyiség a term. tudományit - illetőleg
méltóztatott Nagyméltóságod egy igen fontos elvi jelentőségű rendele-
tet kibocsátani, a mely szerint a tanítóképezdei tanári tanfolyamra a
folyó 1897/8 isk. évben fölvett tanárjelöltek utasitandók, hogy a
paedagogiai tárgyak ból a helybeN m. kir , tudományegyetemen hallgas-
sanak előadásokat, mire nézve f. é. 2557 sz. a. alázatos fölter-
jesztésemben bátor voltam arra kérni Nagyméltóságodat, hogy
tanárjelöltjeink egyes paedagogiai tantárgyakon kívül a saját. fő szak-
jukból is köteleztessenek egyes kiválóbb egyetemi tanárok előadásainak
a hallgatására, a mire nekik, -. hogy választott szaktárgyaikban a
tanítóképezdei tanári pályán annál alaposabb készültséggel működhesse-
nek, talan még nagyobb szükségük van, mint a tisztán peadagogiai discip-
linákra, melyek tanítására az életben ugyis csak kivételesen - rendszerint
csak -;-. mint tanítóképezdei igazgatók kaphatnának megbizatást.

Igy tehát a tanítóképezdei tanárok képzésének az ugye megmoz-
dult volna már minden irányban de az eddigi egyes intézkedések között
nem lá tha tó még az organikus egység és teroseerüseg: Tény, hogya tanító-
képezdei tanárképzés sulypontja, -mely eddigelé a Paedagogiumban
vala, úgyszólván kibillent a régi helyéről és az most a tudományegyetem,
s az egyes szakoknak megfelelő akadémiai jellegű főiskolák felé gravitál.

Csak az a baj, hogy míg a Paedagogium, mint maga is népokta-
tási intézet és pedig olyan, mely az összes népoktatási intézetfajokat
organikusan egyesíti magában, a tanítóképző-intézeti tanárképzés valódi
czéljainak és feladatainak a megvalósítására, - bár igen nehéz és mos-
toha körülmények között - valamennyire még is csak alkalmasnak
mutatkozott, ugy hogy e feladatoknak az ügy teljes rendezetlensége
daczára s kizárólag csak az illetékes tanárkarok önzéstelen ügybuzgalmából
elég tisztességesnek rnondható eredménynyel tényleg meg is felelt: addig
a dolgok mai stadiurnaban - midőn a tanító képez dei tanárképzés suly-
pontja a fentjelzett főiskolákra b.llentetik át - semmi, de épen semmi.
jelét sem láthatjuk annak, hogy a tanítóképző-tanárok képzésévei meg-
bizandó ezen főiskolák e fontos és sajátlagos feladatokkal, tényleg tisz-
tában vannak-é, sőt részben még az sincs tísztába hozva, hogy e fel-
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adatok megoldására vállalkozni egyáltalában hajlandők-e és az sem,
hogy ezen - ismételten mondom igenzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAspeczia lis népokta tási feladatok
megoldására szükséges szellemi és anyagi berendezésekkel tényleg
birnak-e ?

Bátor vagyok tehát kifejezést adni azon erős meggyőződésemnek,
hogy a tanító képez dei tanárok képzésének annyira fontos ügyében azt
.a kérdést, hogy az hol és mi módon eszközöltessék, részemről elvileg
még' nem látom' eléggé tisztázottnak. Mindazon ideglenes intézkedések
tehát, melyek alapján a tanítóképezdei tanárok képzésének egyik vagy
másik ága az egészből kiszakítva egyik vagy másik főiskola íigykörébe
-sz ándékoltatik áthelyeztetni, azt az aggodalmat keltik fel bennem, hogyaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
l i ; tkp. tanárképzés fontos kérdése még mindzg nincs eléggé tisztasua .
En tehát addig is, míg ez irányban dó'ntő intézkedések 'történnének,
egyelőre csak a fen forgó kérdésnek minden oldalról leendő ujabb meg-
fontolását volnék bátor Nagyméltóságod becses figyelmébe ajánlani.

Bátor leszek ez állításom at részletesebben is indokolni.
Vegyük először is a tanítóképezdei ra jztanárképzés ügyét, mely

már legrégebben .nyert elintézést oly módon, hogy az az orsz. rajztanár-
képző ügykörébe utaltatott. És vajjon miként érvényesülnek itt a tanító-
képezdei rajztanárképzés speczialis czéljai és feladatai? Vajjon elmond-
'hatjuk-e, hogy az az igen tiszteletreméltó tanártestület, mely vegyesen
-s csaknem ugyanazon tanterv .alapján képez itt polgári iskolai, reál-
'iskolai gymnasiumi és tanítóképző-intézeti tanárokat egyaránt, kellő-
képen érvény re juttathatja a képzésnél ezeket az annyira speczialis tanító-
képezdei czélokat és feladatokat? Erre nézve talán elég csupán arra az
egy köriilményre hivatkoznom, hogy a tanítóképezdei és polgári és
középiskolai rajztanárok képesítése csaknem egészen egy kalap alá van
vonva. Ugy hogya különbség ezek közt tényleg inkább csak a képesség
fokoza ta iban van megállapítva, mint az egyes iskolafajok külön specifikus
kívánalmaihoz.. való alkalmazkodásban. A ki tehát jó polgári isk. rajz-
tanárnak, az legyen jó . tanítóképezdeinek is; mind a kettő azonban
-csak akkor, ha nem elég jó középisk, rajztanárnak.

Ez pedig. Kegyelmes Uram, kimondhatatlan nagy hibája a kép-
zésnek. Az intézet elébe tűzött nagy feladatok !' kűlonösen a művész-
képzés és a tanárképzés határai elmosódnak. Az annyira külön-
féle czélok és feladatok összekeverednek, s miután a nagyzási vágy-
nevezhetném hóbort nak is - és az öntúlbecslés a legáltalánosabb
nyavalyája nemcsak a nemes ifjúságnak, hanem egész társadalmunknak
is, - nagyon természetes tehát, hogy ha már az intézet szervezete
sem vonja meg eléggé ezt illetőleg a czélok- és feladatok határait, úgy
ezt maga a tanuló ifjúság még kevésbbé lesz hajlandó megtenni, hanem
a növendékek közt csakhamar kifejlődnek az éretlen művészz" ambz"cziok
minélfogva félni lehet, hogy at. művészjelöltek épen a legfontosabb
alapvető s a tanárképzésben is a leglényegesebbeknek nevezhető tár-
gyak íránt, minők: a rajzolás míndazon nemei, a melyek gondolkozássa l
vagy számításokkal járnak, különösen a rajzoló geometria, az építészeti
alaktan, a rajzoktatás módszertana stb. a legteljesebb művészi kicsinylés-
sel, sőt megvetéssei fognak viseltetni. .



Hát bizony nem így kellene, Kegyelmes Uram. a polgári iskolák
és tanítóképző-intézetek számára rajztanárokat képezni. Ennek a kép-
zésnek is külön-külön, részint a polgári iskolai, részint a tanítóképző-
intézeti tanárokat képző intézetekben kellene történnie. Ezt úgyszólván
csakzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAvissza kellene seeruesni oda. hol a legszükségesebb fölszerelések még
rendelkezésre állanak s a hol tehát nem sok ujabb áldozat kellene ahoz,
hogy ez intézetek a polgári és tanítóképző-intézeti rajztanár képzés
specialis szükségleteinek megfelelően elegendő mértékben elláttassanak
úgy az anyagi; mint a szellemi felszerelés legfőbb és leglényegesebb
kellékeivel. Azoknak a tanárok nak, a kik például népiskolai tanítóképzők
számára akarnak rajztanárokat képezni, folytonosan a szemük előtt kellene-
hogy tar tsák és pedig nem csak elvben, hanem a szó legreaIisabb értel-
mében legelőször is a néP iskola i rajztanítás czéljait, módszereit és.
eszközeit sebből kitolyólag kellene aztán megállapítani, kialakítani
magának a tanítóképző-intézeti rajztanításnak ts a czéljait, módszereit
és eszközeit. Sőt a tanítóképző-intézeti rajztanárok képzésével meg-
bizandó tanároknak, annyira a magasla tán kellene állaniok elméletileg
és gyakorlatilag is a népiskolai. s illetőleg a tanítóképző -intézeti rajz-
tanítás feladatainak, hogy az volna a legjobb, ha az illetők egyszersmind
a jelzett iskolák rajztanítási ügyeiben országos miniszter i biztosokként
is szerepelhetnének. Ez okból, az illetőknek ebbeli látókörük kiszéle-
sítése czéljából a mívelt külföld ezen iskolabeh rajztanításának jelenlegi
állapotaival is teljesen tájékozottaknak kellene lenni, más szóval a rn,
kormánynak az illetőkre ezen látókör megszerezhetését anyagi áldo-
zatokkal is lehetővékellene tenni. Meg vagyok győződve, Kegyelmes
Uram, hogy mindaddig, míg a rajztanárok képzésének az ügye a fent-
jelzett elvek alapján ujjá szerveztetni nem fog, addig a hazai iskolai
rajztanítás ugye, nevezetesen épen a nép oktatási intézeteké, a mostani
chaoticus állapotából kibontakozni nem fog soha. A mit a tanítóképző-
intézeti rajztanárok képzésére vonatkozólag mondani bátor voltam, ugyanaz
áll szóról-szóra a polgári isk. rajztanárok képzéséről is. És hogy egészen
fölösleges ismétlésekbe bocsátkoznom ne kelljen, legyen szabad mindjárt
itt megjegyeznem, hogy szőról-szóra ugyan Így (ha nem még ígyebben }
áll a dolog a tanítóképző-intézeti zenetanároknak az Orsz. Zene-
akadémiával kombinálandó képzését illetőleg is.

Tekintsük továbbá a tanítóképző-intézeti tanárképzésnek a két
fószakra - a nyelv és .történettudományi, valamint a mennyiség és
természettudományi szakokra vonatkozólag a Nagyméltőságod legujabbi
magas rendeletével szabályozott azon jelenlegi állapotát, mely szerint a
képzés e szakokon részben már a budapesti tudományegyetemre helyez-
tetett áto

Nagyméltóságod e magas intézkedését örömmel vette tudomásul
a polgári isk. tanítóképző tanárkara, mert hisz ugyanez a testület volt
az, mely 189I-ben a tanítóképezdei tanári tanfolyam reorganizálása
tárgyában Nagyméltóságodhoz intézett' emlékiratában maga is kívána-
tosnak mondotta ki, hogy az ezen tanfolyamra fölveendő jelöltek szak-
juk egyes tárgyaiból a budapesti m. k, tudományegyetem egyes kiválőbb-
tanárainak előadásait hallgassák, ily módon szakképzettségüket kiegé-
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szítsék, mélyítsék s egyszersmind -a tudományos vizsgálódások rnód-
-szereivel is megismerkedjenek.

De ha azt vizsgáljuk, hogy ez a mostani kiegészítése a képzésnek
- a tudományegyetemre való utalás - elég tervszerűen és összhang-
zatosan illeszkedik-e a tanítókepezdei tanárképzés eddigi, bár hiányos,
<le egységes elveken nyugvó rendszerébe: úgy erre kedvező feleletet
.semmi esetre sem adhatunk. Itt is ugyanaz a baj konstatálható, -hogy
az egyetemre utalás ügye nem lévén eléggé előkészítve és rendezve;

.IZzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAkét képzési tényezőnek, a Paedagogz"umnak és a tudományegyetemnfk, ez
"ügyben sem a munkaköre, sem felelősségük határvonalaz" nincsenek meg-
a llapítva s így a tanítóképezdei tanárképzés ügye a jelen stadiumában
is valóságos eres nullius» maradt. A polgári tanítóképző tanárkara.
mely eddig ezzel az ügygyel önzéstelenül s el kelt ismerni nem is
épen eredménytelenül foglalkozott, Nagyméltóságodnak ebben a rnin-
<len oldalról örömmel" üdvözölt magas intézkedésében nem egy.ebet
látott, mint ettől az oly sok tekintetben hálátlánnak mondható munká-

jától való fölmentetését, vagy legalább is ennek a kezdetét Elég oka
volt tehát ezt a m. meniszteri intézkedést már ebből a szempontból is
örömmel üdvözölni. A Paedagogium most már kezdi nem tekinteni
a magáénak ezt az ügyet.

Ámde a másik új tényező, az egyetem nem csak hogy semmit
sem törődik ezzel az egész ügygyel, hanem jórészt tudomást sem vesz
róla, E7. eltűri ugyan, hogy ami tanítóképezdei tanárjelöltjeink eljár-
hassanak egyes tanárok egyes előadásaira, a mint hogy ott tudtom
szerint el szoktak tűrni minden tisztességes magaviseletű embert, kivált
ha az illetők lefizetik a rendkívüli hallgatóktóI _megkövetelt félévi tan-
díjjakat is, de azzal aztán, hogy az illetők tényleg eljámak-e az elő-
adásokra s ezeken tanulnak-e valamit, épen semmit, de semmit sem
törődnek.

Világos tehát, hogy ez az ügy tett ugyan már egy lépést a
szerenesés megoldása felé, de ha _ennek annyira kívánatos további ren-
-dezése itt megszakadna, úgy ez egy lépéssei e tanfolyam ügyei, csak
még zavarosabba. kúszáltabbá válnának, mint eddig voltak. En a
magam részéről megkísérlettem ugyan előzetesen, is tájékoztatni a
magyar királyi tudományegyetem bölcsészeti karának dékánátusi hiva-
talát a tanítóképezdei tanári tanfolyam szervezete és feladatai felől,
fölkérvén egyebek közt a dekánátust arra isaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAc kegy.eskedjenek lehetővé
tenni azt, hogy addig is míg az ezen tanító képez dei tanári tanfolyamra
fölvettek rendes képesítesi vizsgálat letevésére lennének utasíthatők,
a-z általuk látogatandó egyetemi előadásokból rendes en kollokválhas-
sanak, hogy ennek eredménye a részükre': kiállítandó végbizonyítványba
föl legyen tün tethetö.s

Ezen még folyó évi szeptember havában elküldött hivatalos át-
iratomra mind a mai napig - február hó vége - nem volt sze-
renesém választ kaphatni, a mit egyáltalában nem vád vagy neheztelés
okából hozok fel Nagyméltősagod előtt - mert hisz lehet, hogya
bölcsészeti kar dekanatusa nincs is talán abban a helyzetben, hogy ez
ügyben érdemleges választ adhasson, hanem csupán azt a fentebbi
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állításom at akarom vele igazolni, hogy a budapesti m. kir. tudomány-
egyetem tényleg nem sokat fog törődni ezzel a mi tanítóképezdei
tanári folyamunkkaj, sőt arról, hogy ennek a növendékei járnak-e
vagy nem az egyes egyetemi előadásokra. még csak tudomást sem
fog venni.

Ezek után legyen szabad rátérnem ez emlékirat megirásának köz-
vetlen indok ára a tanítóképezdei zenetanárképzés és képesítés ügyének
NagyméltóságodaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAf . é. 57.009 sz. a magas rendeletéből kifolyólag az
Orsz. Zeneakadémia ügykörébe leendő áthelyezésének a kérdésére.

E magas rendelet világosan és határozottan megjelöli ugyan azt
az irányt, a melyben ez az ügy jövőben megoldandó lesz, s ez kellő
oszhangban is van a tanítóképezdei tanárképzést illetőleg tett eddigi
kezdeményezésekkel. de az, hogy ez a tervbe vett áthelyezése a képzés-
nek a Paedagogiumból az Orsz. Zene akadémiába az ügyre nézve való-
ban üdvös eredményű is legyen, nézetem szerint több igen lényeges
előfeltételhez van kötve.

A tanítóképző-intézeti zenetanárok képzésének ez az áthelyezése
a Orsz. ZeneakadémiárazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAelső tekintetre annyira plausibilisnek, sőt termé-
-szetesnek tűnik fel, hogy majdnem boszantónak látszik az - és
tényleg sokan és régóta boszankodnak is felette - hogy miért
nem ment már régen végbe ez a szerepesere ? Miért állta útját
a Paedagogium már eddig is annak (tiltakoznunk lehetne e
föltevés ellen), hogy a «zenetanároh képzése ne a zeneoktatásnak
legfelsőbb és legkialakultabb hazai intézetében eszközöltessék. Itt a
foga lomzavart - mert azzal van dolgunk - tisztán a «zenetanár,
fogalmának a különböző értelmezésében kell keresnünk. A tanítóképzó zene-
tanárképzést ugyanis nem kell. nem szabad azonosítani az á lta lános
művészeti irányú zenetanárképzésseI. Az Orsz. Zeneakadémiának pedig
tudvalevőleg ilyen tanárok képzésében (zenekari karmesterek, konzer-
vátoriumi, zenedei stb. zenetanárok) állt és áll' ma is a feladata. Az
Orsz. Zeneakademiának a legfőbb - és csak nem mindent - még a
fentjelzett zenetanárok képzését is magába olvasztó feladata a művész-
,képzés, a mint hogy az Orsz. Zeneakadémia tanárai is kivétel nélkül
mind nagynevű, és ambicziőju zeneköltők és zeneművészek. Az ilyen
művésa t" légkörben tudvalevőleg a tanítványokban is hamar - bár
fájdalom, sokszor igen jogosulatlanul - kifejlődik az erős, a tulságos,
a beteges művészeti önérzet. A 'legragadósabb szellemi nyavalyája ez
minden ily nemű művészképző-intézetnek.

A . tanítóképző-zenetanárnak az alapos szakképzettségen kívül a
legelső s tán a legfontosabb kelléke, hogy működése színterén, a tanító-
képzőben alaposan le tudjon küzdeni önmagában minden ilyen művészeti
hajlamot és ambicziót. Az ő feladata ott a képzőben mt1zden inkább,
csak nem művészeti, e szónak abban a kozmopolitikus, eszményi, értel-
mében, mint a milyen például az Orsz. Zeneakadémiának képezi a lég-
körét. Olyan állás ez, hogy ha például .a tanítóképző-zenetanárban nem
tudná leküzdeni a zenepaedagogus a zenemű vészt, úgy ez utóbbiXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAb e n n e
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okvetlenül keresztre fog feszíttetni. Neki ez esetben meg kell önmagával.
hasonlania, zenemartirrá kelJ válnia.

A magyar tanítóképző-zenetanárnak az ő feladatai tisztán és szoro-
san a magyar, nemzetizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAnépéneklésben vannak körülhatárolva, Ezt a magyar
népéneklést - úgy a világit, mint az egyházit - kell neki az általa kép-
zendő néptanítók által nemesebbé, szebb é, és - a mennyire a rendelkezé-
sére álló eszközök véghetetlenül szerény volta megengedi - művésziebbé
is tenni, de mindenek felett az ő magyaros voltában gondosan megőrizni-
sőt ott, a hol az szükséges, még magyarabbáaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAú tennz'. De a képezdei
zenetanárnak a néptanítóképzés egész organismusa egyik öntudatos és
harmonikus tényezőjének is kell lennie. Neki tehát a maga részéről is.
okosan, a legtöbbször talán az ő zenész voltának keserű önmegtagadásá-
val kell bele illeszkedni tudni a néptanítók képzésének egész szerveze-
tébe. És nem elég az, hogy okosan ki tudja tűzni aczélt és megállapítani,
ebből a maga feladatait, hanem okosan számolnia kell az adott körülmények-
kel és eszközökkel is. Neki tisztában kell lennie azzal, hogy az ő tanító
képzőbeli zeneoktatásának ez idő szerint nincs egyáltalában más elő-
képzettségi alapja, mint az, a mit maga az őstermészet nyujthat :
az egészséges enekszervek és a természetes - tehát csak olyan, a milyen
- zenei ha llás, E szerint a tanítóképzőben a zene- és énekoktatást a.
legislegelején, az ABC-nél kell elkezdeni és pedig nem is csak egyes
kiválasztottak kal, hanem egy egész tömeggel.HGFEDCBAf \ tanárnak itt okvetle-
nül bizonyos átlageredményeket kell elérnie. Es milyeneket? Olyano-
kat, a melyekre a művészeti czélokat szolgálő iskolákban csak sz ánó
megvetéssei fognak letekinteni.

Mindezekből úgy hiszem eléggé kiviláglik, hogy a tanítokéjJző:
zenetanárképzesnek a mi legfelsőbb fokú zene művészeti iskolánkba

. leendő áthelyezése magában véve még nem sok biztosítékot nyújt
arra nézve, hogy az tényleg jobb lesz, mint az eddigi; - tehát;
hogy az ott képzendő és képesírendő tanítóképezdei zenetanárok az ő-

sajátlagos feladataikat tényleg jobban fogják megoldani, mint azok,
kik eddigelé a Paedagogiumban, a Bartalus István zenetanársága alatt.
nyerték kiképeztetésüket. Az az c alaposabb és magasabb fokú zenészéti.
képzettség», melyre a tkp. zenetanárjelöltek ott kétségtelenül sokkal
inkább mmt itt - a Paedagiumban - "szert fognak tehetni. magában,
véve igen szép dolog, de kérdés: lehetséges lesz-e ezt eléggé érté-
kesíteni a népiskolai tanítóképzőben és vajjon az itt elérendő-
igen-igen szerény zenészeti czélokra nézve az «elég» nem többet
ér-e, mint a «soh r' .És mivel éppen szóba hoztam Bartalust, legyen
szabad fölhasznalnom ezt az alkalmat arra, hogy némi igazságot
szolgáltassak - már a mennyire azt én tenni jogosírva lehetek
- úgy neki, mint a ini eddigi tanítóképezdei zenetanárképzésünk
ügyének is. Ennek szerintem főleg két" megbecsülhetlen, nagy előnye
volt: egyik az, hogy Bartalus úgy is mint zenepaedagogus, úgy is mint
zenetudós egyformán kitűnőség volt és hogy benne a tanítóképző-zene-
tanár képzésnek ez a két fontos tényezője igen szerenesés harmoniában
olvadt össze; a másik, hogy ő, mint minden ízében magyar zenész s.
mint a magyar népéneklésnek nem csak legalaposabb ismerője; hanem
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annak legkiválóbb mivelőinek egyike, különösen hivatva volt arra, hogy
mivelőleg és mindig igazizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAmagyar nemzeti szellemben hasson a magyar
népéneklés fejlesztésére.

A Bartalus nyugdíjaztatásával a paedagogiumi zenetanár-képzés-
nek ezen, legkivált a B. személyéhez kötött előnyei megszimvén s az ő
állása Nagyméltóságodnak rávonatkozólag kiadott m. rendelete folytán
egyelőre nem is levén betöltendő, nagyon természetesnek találom, ha
ily körülrnények között könnyen tulsulyra vergődhetett e kérdésben az
a felfogás, hogya tkp. zenetanárok képzése és képesítése helyeztessék
véglegesen át az Orsz. Zeneakadémia ügykörébe,

Azok után, a miket ez ügyben Nagyméltóságod előtt itt kifejteni
szerenesém volt, önként következik, hogy részemről-ezt a képzést elvileg
- tehát minden esetleges személyi kérdéstől eltekintve - most is
sokkal inkább hely tb valónak találom az orszdg legkzfejlettebb népokta tdsi
intézetében, a Paedagogium ban, illetőleg az emellé felállítandó tandr-
képzőben, mint abban a legkifejlesztetteb zeneművészeti iskolában, mely-
nek a népoktatás ügyéhez absolute nincs semmi köze,

Inkabb helyén valónak tartottam pedig nevezetesen a következő
okoknál fogva:

1. Mert ugyanott - a Paedagogiumban - történik a polg. isk.
ének- és zenetanítók képzése és képesítése is, a tanítóképző-zenetanár-
képzésnek pedig nézetem szerint ezután is - mint eddig vala - ez
fogja a legtermészetesebb alapját, előképzettségi feltételét képezhetni.

2. Mert a Paedagogium mellett már is fennálló tanítóképzői
tanári tanfolyamon tényleg más irányban is képeztetnek tanítóképző-
tanárok s itt a gyakorla tz' kiképzés czéljaira olyan minta népisk.
tanítóképző áll rendelkezésre, mely a tanítóképezdei ének - és zene-
oktatást illetőleg is- minden tekintetben megfelelő minta gyanánt szol-
gálhat. A képzésnek ez a fontos, tán mindennél fontosabb eszköze
teljesen hiányzik az Orsz. Zeneakadémában.

3. Mert a Paedagogium ezen kívül el van látva egy oly minta-
(gyakorló) népiskolával is, melyben a tanítóképző-zenetanárjelölt folyton
szeme előtt és megvalósítva láthatja a népiskolai énektanításnak valódi
edlja it és helyes modseereu; a mit. közbevetőleg legyen rnondva, a
székesfőváros többi népiskolaiban aligha fog szemlélhetni.

És azon föltevésernben, hogy a tanítóképző-zenetanárképzés a
Paedagogiumban van a leginkább helyén, nem tántorít hat meg az a
körülmény sem, hogya Bartalus nyugdíjba lépése foly tan a paedagogiumi
képzés mellett szóló érvek egyik legfontosabbika esik el, mert egyál-
talában nem tudom kizártnak tartani azt az esetet, hogy a Bartalus
helye a polgdn' úk. tanítóképzőben ne lenne betölthető más - az ő
nyomdokain haladni tudó és akaró zenetanárral - esetleg az ó
egykori tanítványai legkiválóbbjainak valamelyike által is, ki a Bartalus
munkáját úgy az ügyhöz, mint a mesterhez méltó módon, folytathatná

továbbra is. •
Minthogy azonban a fennforgó kérdésben elfoglalt ezen állláspontorn

Nagyméltóságodnak ugyanez ügyben kimondott elvi elhatározása foly:-
tán, némileg már tulha ladotlnak tekinthető, bátor leszek elmondani,

6
Magyar Tanltóképző.
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hogy miképen vélném a kérdést úgy oldani meg,' hogy az ez által el-
érendő alaposabb zenészéti kiképeztetés miatt - melynek szükséges
voltát józanon nem vonhatja kétségbe senki 'sem - ne áldoztassanak
fel a paedagogiumi képzésnek azon valóban életbe vágó s az Orsz.
Zeneakadémia által semmi esetre nem nyújtható előnyei. sem, melyekre
fentebb már rámutatni szerenesén volt.

E kérdés megoldásának. kulcsát könnyü megtalálni Nagyméltó-
ságodnak a tanítóképző-tanári tanfolyam két főszakcsoportjára vonat-
kozólag már kimondott azon m. elhatározásában. mely szerint a jelöltek
egyes tantárgyakból a budapest m. kir. egyetemi előadások hallgatá-
sára voltak utasítandők, a nélkül azonban, hogya tanfolyam tulajdon-
képeni vezetésének, s különösen a jelöltek gyakorlati kiképeztetésének
teendői a tanítóképző-intézet tanári tanfolyam vezetésével megbízottnak
ügykötéből kiveendőknek találtattak volna.

Ép így volna megoldandó ez a kérdés ezen a tanfolyamon IS.

Először is a folvétel tárgyában a javaslattevéssel szintén a polg.
tanítóképző tanárai (főleg a zenei .szakcsoportbeliek) lennének meg-
bizandók ép úgy, a mint az a két főszakra nézve jelenleg is történik.
E tanfolyamra a Paedagogiumnak polg. isk. zenetanítóságra már ki
tünően képesített azon növendékek volnának kijelölendők, kik a tanító-
képzői tanári állásra máskülönben is elég hivatottsággal és képzettség-
gel birnak. Ezek kiképeztetese aztán ép oly mödon történhetnék az
Orsz. Zeneakadémia «igénybe vételével s , mint a hogy az a két fő-
szakcsoporton történik a folyó iskolai évtől kezdve a budapesti kir.
egyetem igénybe vételével.

Megjegyzem, hogy a megoldásnak ez a módja intézetünkben
már több év óta tényleg életbe is lépett. A polg. tanítóképző zenei
szakcsoportjának egyes kiválóbb növendékei a saját elhatározásukból -
s az én tudtommal és jóváhagyásommal is - beiratkoztak az Orsz.
Zeneakadémia rendes növendékeiül s a délutáni. szabad óráikban
szorgalmasan elj árva a Zeneakadémiára, itt a zongora, orgona,
hegedű, a gordonka s a zeneszerzés (összhangzattan, zeneköltészet-
tan stb.) jeles tanárai vezetése alatt igyekeztek kiegészíteni és
tökéletesíteni a Paedagogiumban szerzett ebbeli képességeiket. Mint-
hogy pedig az ének-zene polg. tanítóképzőnkben csak mellékszak, úgy
hogy erre csak a két főszak (nyelvtört. és mennyiség természettudo-
mányi) valamelyikének rendes növendékei voltak fölvehetők, ennélfogva
ezek nemcsak az ének-zenéből, hanem a két főszak valamelyikéből is
okleveles polgári isk. tanári minősítésre tehettek szert. Ezt pedig fenn-

. tartandó nak tartanám továbbra is.
A tanítóképző-zenetanárok képzésének kérdésében a kvalifikáczió-

nak ezen úgy az általános műveltség, mint a paedagogiai szakképzett-
ség és tanárizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAhasznavehetőség szempontjából való kibővítését nem lehet
eléggé nagyra becsülni, tehát nem is tudom ezt eléggé Nagyméltó-
ságod .becses figyelmébe ajánlani. A zenetanár csak így fog igazán
összhangzatosan beleolvadni tudni az ő képez dei zeneoktatásával a
tanítóképzés nagy és nehéz munkájába, csak ily műveltséggel fog igazán
helyetfoglalhatni magában a tanári karban is. Csak ily rninősítés



mellett fog ő esetleg más tantárgyak tanítására is vállalkozhatni, a
mire a szükségszerű tanári helyettesítések révén is vajmi gyakran van
szükség. Ezen többoldalu alkalmazhatósága fogja egyszersmindzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAmegnyz"tnz"
előtté a tanári Pá lyán való e/őha ladásnak mindazon zéljazt,a melyek bármely
más rendes tanár előtt is nyisua á llanak.

A kellő paedagogiai műveltség és tanári alkalmazhatóság rová-
sára túlfejlesztett művészeti kiképzettség - a mint azt már fentebb is
volt szerenesém érinteni - sehogy sem tudván benn az intézetben
érvényesülni s ez okból az ilyen képzettségű zenetanár nehezen, vagy
sehogy sem fogván beleilleszkedni tudni a tanítóképzőbeli kezdetleges zene-
oktatásnak művészeti szempontból annyira hálátlan munkakörébe : úgy
fogja érezni magát itt, mint a hal szárazon. Az ilyen művésztanár
vagy elébb-utóbb művészeti önmeghasonlásba esik és - elzüllik, vagy
a leg gyakrabb esetben az intézeten kívül - ennek rovására fog mint
magán-zenetanár, karmester, zeneszerző stb. a maga hajlamainak meg-
felelőbb foglalkozást keresni.

Az ilyen zenetanár, még ha csakugyan az intézetnek szenteli is
minden idejét és erejét, a mi nagy ritkaság, de nem példátlan: csak
tévútra fogja vezetm' a tanítóképzőbeli zeneokta tást, mert az illető vagy
csak egyes tehetségesebbnövendékeivel fog előre nyargalni a maga
művészeti ideáljai után, nem sokat törődve a kezdők és nehezen hala-
dók nagy tömegével, vagy ha tanítja is a tömeget, úgy csak egyes,
nagy kínnal, bajjal létrehozott intézeti produkcziók, hangverseny ek stb.
rendezésére fogja fordítani minden erejét. Nem volna nehéz ez állí-
tásaimat konkrét példákkal is igazolni, de - tekintettel az ilyen példák
odiosus voltára - engedelmet kérek arra, hogy csak általánosságban
utalhassak azokra.

A tanítóképzői zenetanárok képzésének és képesítésének a kérdésé-
ben az Orsz. Zeneakadémia kétségtelenül a tisztán zeneművészeti,
érdekek álláspontjára fog helyezkedni. Ez nagyon természetes. Sőt
annyival inkább fog ragaszkodni ez álláspont jához, minthogy az Orsz.
Zeneakadémia alapjainak a megszilárdításához is hozzá fogna járulni
az a körülmény, ha feladatainak ügyköte ki bővittetnék ezzel a fontos.
országos érdekű képzéssel. Az általa képzett (rnűvészeti) zenetanárok
számára ezzel a biztos, nyugdíjképes állások kecsegtető perspektivája
fog megnyilni; az olyan állásoké tehát, a milyenekben az illetők ez idő
szerint még épen nem bővelkednek. Tisztán a zeneművészségből mai
nap már alig lehet megélni.

Az Orsz. Zeneakadémia főleg arról az alapról fogja tehát védel-
mezni a maga álláspontját, hogya zenetanárnal mindenek feletti leg-
főbb kellék a mentől alaposabb és többoldalú zenészéti kiképeztetés,
Sőt az sem lehetetlen, hogy az Orsz. Zeneakadémia a paedagogiai
képzés kivánalmainak is igyekezni fog, úgy ahogy lehet, a saját hatás-
körében megfelelni, hogy ezzel a paedagogiumi képzés mellett felhoz-
ható legfőbb érveket magára nézve hatálytalanokká tegye.

Nagyméltóságod bölcsessége döntsön e kérdésben.
A Paedagogiumra nézve az, hogy részt vegyen-e a tanítóképző-

zenetanárok képzésében ezután is vagy nem, merőben kiizó'mbó"sdolog.XWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Hogy ez nem egészen közömbös az ügyre, a hazai tanító képzés
érdekeire nézve, azt úgy hiszem, sikerült bebizonyítanom.

Ezen emlékirat első részében, mely a fennforgó kérdésre vonat-
kozó történelmi visszapillantásomat foglalja magában, érintve volt az
is, hogy a polgári tanítóképzőnknek mind a tanári kara, mind az igaz-
gatótanácsa, egyértelmüleg ajánlotta volt még az 1890. év nyarán
Nagyméltóságod nagynevű elődjének, gróf Csáky Albin akkori vallas-
és közoktatásügyi miniszter urnak a figyelmébe azt, hogya tanítóképző-
intézeti,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAgazdaságtan-tanárok szakszerű kz'képeztetéséről a többi szak okra
nézve már elfogadott alapon, ugyanazon szervezet keretében történjék
gondoskodás.

Legyen szabad tehát elmondanom ez utóbbiról is a magam igény-
telen nézeteit.

Kétségtelen, hogy főleg a falusi néptanítók képzésére szolgáló
intézetekben kz"válóan fontos szerepe van a gazdasági oktatásnak, tehát
igen fontos az ezen oktatást nyujtani hivatott tanárok képzésének a
kérdése is..

Ámde ha nem 'akarjuk e kérdést is- mint az, fájdalom,
a rajztanárok képzésénél egészen, a zenetanárok képzésénél pedig
ugy félig-meddig már megtörtént - a tanítóképző intézeti tanár-
képzés organiswusának egység éből kiszakítva egyolda lulag oldani meg,.
úgy nézetem szerint itt is okvetlenül' a közös kéPzész' a lapra kellene'
helyezkednünk, gondoskodván arról, hogy a tanítóképző-intézeti gazda-
tanár se legyen egyoldalu szakember, hanem álljon a paedagogz"az~
képzettség tekintetében egészen egyenlő fokon a többi tanítóképző-intézeti
tanárokkal. Ezenkívül tekintetbe volna veendő a tanítóképző-intézeti
gazda-tanárok kiképzésenél még az is, hogy nem volna-e lehetséges,
ezek minősítését, illetőleg kiképzését úgy állapítani meg, hogy rnunka-
körük . tanítóképzőink szervezetének megfelelóen némely rokontantárgyak-
ts fogla lkozások belevonásával jobban kzkerekíttessék. Mert hisz vilagos,
hogya gazdasági oktatá~ az elemi tanítóképzőkben magában véve nem
adhat egy tanár alkalmazásának megfelelő munkakört.

Bátor leszek tehát előadni, hogy a gazda-tanár munkakörének
egyes tantárgyakkal és' foglalkozásokkal való kikerekítését miképen
vélném keresztülvihetőnek

1. Lássuk először is a rokontantárgyakkal való kiegészjtést.
Szükségesnek tartom itt mindjárt előre bocsátani, hogy a gazda-'

tanárok képzésénél a fölvétel alapjául szolgáló előképzettség tekinteté-
ben sem akarok semmi különbséget tenni ezek és a többi szakok
közt. Tehát ide a polgári isk. tanítóképző mennyiség- és természet"
tudom. szakcsoportjának polg. isk. tanárságra jelesen képesített azon
növendékeit ven ném fel, kik a természetra jz és vegy tan - különösen á lla t·
és növénytan - s főleg a gazdaságtan iránt az elemi tanítóképzőtél
kezdve mindvégig nemcsak kiválóbb kedvet és hajlamot tanusítottak,
hanem e tárgy ból már megfelelő gyakorlati képzettségre is szert tettek.
Ez az az alap, melyről a gazda-tanárok kiképeztetése a tanárképző



keretében a kétéves tanfolyam alatt a kedvező siker minden biztosítéká-
val lesz eszközölb.ető.

Ezzel már rámutattam egyszersmind arra is, hogy melyek azok a
tantárgyak, a melyekkel a gazdaságtani oktatást legtermészetesebben
kiegészíthetőnek tartom. Ugyanilyen rokontárgynak tekinthető aHGFEDCBAk ö z -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
gazdaságtan is, mely a tanítóképzők uj tantervjavaslataban a történelmi
tantárgyakhoz van ugyan sorolva, de a mely tárgy aligha fog állandóan
megmaradhatni ebben a kissé erőszakolt kapcsolatban.

Ugyancsak kinálkozik a gazda-tanári munkakörrel való egyesítte-
tésre a kézimunka tanítása is. Ez igen jól egyesíthető a gazdasági
gyakorlatokkal, a melyek a kertészkedésre és egyéb gazdasági foglal-
kozásokra alkalmatlan időben, tehát az iskolai évnek mintegy négy
hónapján keresztül úgy is csak inkább efajta foglalkozások ból, u. m.:
jelfák, könnyebb kerti eszközök készítéséből, könnyebb gazdasági szalma-
és vesszőfonásból, méhkaptárok készíréséből stb. azoktak állani. A gazda-
tanár az ő kiképzésének két éve alatt, kivált ha az illetőnek van némi
kedve és hajlama az eféle foglalkozások iránt, könnyen ki lesz képez-
hető a slö"jd-munkában is, mely mindenesetre a legfontosabb alapvető
része az egész kézügyességi oktatásnak s melynek oktatására a Paeda-
gogium amugy is igen kiváló szakemberrel rendelkezik. '

Az itt felsorolt rokontárgyak természetesen nem lesznek mind be-
iIleszthetők a gazda-tanár munkakörébe, kivált az esetben, ha egyik
vagy másik tanítóképzőnek az adott körülményei a nagyobbarányú kez-
tészkedést és gazdálkodást teszik kivánatossá. Nagyon természetes, hogy
a gazdatanár épen a gyakorla ti kertészkedés és gazdálkodása által fogja
feladatát a tanítóképzőben a legmegfelelőbben betölthetni. Tehát épen
ilyen körülmények között nem lenne tanácsos a gazda-tanárt tanterv-
szerű óraadásokkal - akár meanyire belevágnának is azok különben
az ö szakmájáb a - tulságosan lefoglalni. A kéjJzésnél és képesítésnél
azonban - az egyéni hajlamok és képességek méltányos figyelembe
vételévei - lehetőleg érvényt szeretnék szerezni a tantárgyak itt con-
templált összekapcsolás ának.

Bármily nagy fontosságot tulajdonítsunk is különben e tantárgy
tanításának főleg a falusi néptanítók képzésénél, mindazonáltal kétség-
telen, hogy tanítóképzőink mai szervezete, vagy is a tantárgyak és kép-
zési követelmények mai agyonzúzó tömege mellett a gazdasági oktatás-
nak igen-igen szű'k terre kell összeszorulni.

Ezen a szűk téren mégis lehetőleg sokféle, és a néptanítói pályán
jól értékesíthető ismeretet és képességet kell nyujtani tudni. Nagy és
"sulyos feladat ez, a melynek megoldására nem elég, hogy valaki a
gazdasági szakban mentől jobban kiképzett szakember legyen, hanem
e mellett az illetőnek egyszersmind paedagogiailag is teljesen egyenlő
képzettségű tanárnak kell lennie a többi szakok tanáraival. Neki telje-
sen otthonosnak kell lennie a tanítóképzés feladatainak s 'egész szer-
vezetének az ismeretében, mert csak akkor fogja helyesen és organikus an
beleilleszteni tudni, a maga gazdasági oktatását az egész képzés rend-
szerébe ésaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIszellemébe. Csak akkor fogja- minden ingadozás nélkül, biztosan
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megállapíthatni azt, hogy a gazdaságtan óriási birodalmából mit, mennyit
és miképen kell neki itt tanítania.

Ezért nem tartanám szerenesés megoldásnak azt, ha a tanítóképző-
intézeti tanárok képzése e szakot illetőleg is kiszakíttatnék a tanárképzés
egység éből és áthelyeztetnék ez - hogya kiszakítás még teljesebb
legyen - egy egészen más minisztérium ügy körébe,

2. A gazda-tanari állás ügykörének a kiegészítéséről szólva, emlí-'
tettem volt azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBArokonfogla lkozások belevonását is. Lássuk ezt közelebbről.

A tanítóképzők adminisatracziójában, kivált a hol a képző inter-
nátussal (és köztartássa 1) is egybe van kötve, a tisztán ökonorniai ügyek
olyan teherrel súlyosodnak az igazgatókra, hogy ezek miatt gyakran a
belső vezetés, nevezetesen a tanítási és nevelési munka czéltudatos
irányításának és ellenőrzésének az érdekei szenvednek hátratételt.

Sokszor az igazgató inkább csak ennek a belső vezetésnek a
feladatára bír képességgel - hisz ez a máskülönben is elengedhetetlen
igazgatói kellék - de már az ökonomiai dolgokra. például arra az egész
intézeti személyzettel folytatandó állandó küzködésre, hogy a rend,
a tisztaság és közegészségügy egyéb követelményeinek mindenki és
minden irányban eleget tegyen, már kevésbbé látszik alkalmasnak.
Ilyenkor mindig előtérbe lép egy ügyes, buzgó, szakképzett s mindenek
felett tevékeny és erélyes gazdának az intézet gépezetében való rend-
kívüli fontossága. Ép így van a dolog az intézeti számadások és leltárak
vezetésével is. Ismertem tanítóképzői igazgatókat - kik mint jó paeda-
gogusok, kitünően oldották meg állásuk feladatai nak a paedagogiai
részét, de... szánandóan, nyomorultan megbuktak, elsülyedtek az
ökonomiai vezetés ingoványaiban. Olyan igazgató, a ki mind a két
irányban egyformán jól meg tudja állani a helyét, csak a legnagyobb
ritkaságok közé tartozik. Minthogy - pedig az ökonomiai vezetésnek a
kifogástalan képessége tényleg nem is képezheti az igazgatói arravaló-
ság elengedhetlen feltételét, nagyon. indokoltnak látnám, ha már a
tanítóképző-intézeti tanárok képzésénél gondoskodnánk arról, hogy
azok, kiknek az enemű foglalkozásokra kedvük és képességük is van,
vagy akiknek a munkakörével ez leginkább összeegyeztethető, - pél-
dául első sorban éPen a gazdatanárok, ebben az irányban is kellően ki-
képeztethetnének, - úgy. hogy szükség esetén tényleg ez a munkakör
is rájok lenne bízható.

Nézetem szerint tehát a gazda-tanároknak az ily irányú kiképez.
tetése épen a Paedagogium mellé felállítandó tanárképző-intézet által
volna a legmegfelelőbben eszközölhető.

Most még csak valamit a képzés módozatairól.
Először is a gazdatanári munkakörnek a fenntvázolt képzési

irányokkal való kiegészítésénél nem volna helyén az egyéni hajla-
moknak megfelelő szabad választást holmi merev szabályokkal meg-
nehezíteni. A tanárképző igazgat6jára lenne bizandó, hogy tekintettel
ae . illető taná t/elólt ha jlamaira , ő állapít sa meg azok tanulmányi
rendjét, nevezetesen azt, hogy vajjon al: illető a szorosan vett
gazdasági tantárgyakon kívül az ásványtan-kémiában, vagy a növény-
és állattanban, vagy közgazdaságban és állami számviteltanban, vagy



a kézügyességi es háziipari oktatásban szerezzen magának a két éves
tanfolyam alatt alaposabb kiképzést .. 4z állami számviteltanban és az
egyszerű gazdasági könyvvezetésben lehetőleg mindenkinek szert kellene
tennie a legszükségesebb elméleti és gyakorlati képzettségre, Ez utóbbiak-
nak, valamint az intézetek gazdasági admínisatrácziójának az elsajátítása
a tanárképző vel kapcsolatos internátusokban és collegiumokban gyakor-
lati úton lenne eszközlendő. A kézügyességi oktatás szintén a gyakorlő

. polgári iskola és elemi tanítóképző enemű tanműhelyeiben lenne el-
sajátítható.

A gazdaságtaní : szakképzés körébe tartozó tárgyak, nevezetesen
a gyümölcs- konyha és virágkertészet, a szőlőmívelés, méh- és selyem-
tenyésztés stb. a Paedagogiumon kívül, mely a képzésnek igen becses
szellemi és anyagi fölszerelésévei rendelkezik, leginkábbzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa külóitben is
kózelfekvő államz' kertészkéjJző iskolában, az állattenyésztésre vonatkozó
dolgok részben az állatorvosi akadémián stb. lennének elsajátíthatók.

Mindazokban, a miket a tanító képzői tanárképzés ügyére vonat-
kozólag ezuttal elmondani szerenesém volt, ' egy eszme - tán mond-
hatnám igazság - huzódik veres fonalként végig. Ez pedig abban áll,
hogy a tanító kép. tanárképzőnek a Paedagogium mellé kell felá llítta tnia ,
annak erre kell támaszkodnz"a . Ez az eszme leginkább kidomborodik, a
legkézzelfoghatóbb a zenetanárok képzéséről mondottakban. De az ezen
eszmében rejlő igazság ténye, úgy hiszem, eléggé átcsiUámlik a tanár-
képzés többi ágában is.

Igenis. bátor vagyok azt vallani és hirdetni, hogya tanítóképző-
tanárok képzése minden ágának egységes elvek szerint kell történni.
tehát azt nem különváltan kell megoldani és hogy ezen egységes elvek
szerinti képzést mindenesetre a Paedagogiummal kell kapcsolatba hozni.

Mert mi az a Paedagogium a tanító kép. tanár képzőre nézve?
A Paedagogz'um a budapestz' á llami elemi tanítóképzőnek és pedig e

mz'nőségébenmint minta (norma!) és gyakorló zskolának, a polgári z"skolaz'
tanítóképzőnek e minóségébenmint praeparandiának (előkészítő z"skolának),e
két intézet z'nterna tusa inak és az ugyanezen intézetek gyakorló néP- és pol-
gárz' m/ntaz"skolá inak organzl~usan egybekapcsolt, egységes intézete.

Amde a Paedagogium ez idő szerint· inkább csak külsőleg tud a
fenti értelmezésnek megfelelni. Csak a keret van meg. az egészséges,
életrevaló. a külföld által is méltányolt alapeszme. A Paedagogium
nagy mértékben rá van szorulva arra, hogy a magas kormány higyjen
és bizzék ez intézet missiójában, szervezete alapeszméjének egészséges
voltában. Ez hiányzik leginkább. Nem panaszképen - a mire helyze-
temben nem is vagyok jogosítva - csak mint puszta közismeretű tényt
vagyok bátor fölemlíteni. hogy az utóbbi évtized egyáltalában nem volt
kedvező az intézetre nézve. A magas kormány figyelmét más nagy
alkotások, egyház-politika, az egyetemek és középiskolák kifejlesztése
és reorganizálása a népoktatás-ügynek a nemzetiségi politika szolgála-
tába való állítása, a kisdedővás-ügy stb. stb. kötötték le és vonták el
- bizonyára csak egyelőre - a tanító képzés s ebben a Paedagogium
továbbfejlesztésétől.

Én tehát, midőn a Paedagogium nak a tanítóképzői tanárképzésben
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való missiójáról beszélek, ezt csak azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAmegfelelően reorg-anzzá lt Paedago-
giumra gondolhatom. Egy ilyen Paedagogiumról igen is hiszem, hogy
az méltő centruma, seminaríuma, valódi anyaintézete lehetne a tanító-
képzői tanár képzésnek.

Az egészen kétségtelen, hogya Paedagogium egymaga nem
nyújthatja a tanárjelölteknek mind azt a képzettséget, -a mire nekik
szükségük lesz s a mit tőlük az igen hullámzó és következetlen «Szak-
közvélemény» követelni hajlandó lesz. De egészen bizonyosnak tartom
azt is, hogya mennyiben az illetők «magasabbfokú tudományos kép-
zettsége» érdekében a M. Kir. Tud. Egyetem, az Orsz. Rajztanárképző,
az Orsz. Zeneakadémia stb. felhasználandók lesznek, ezek itt csak
mint képzési té?zyezők fognak szerepelhetni. Azt azonban, hogya képzés
sulypontja a felsorolt intézetekre billentessék át, vagy hogy esetleg maga
az egész képzés azok kizárólagos feladatává tétessék, ez idők szerint
az ügy legéletbevágóbb érdekeinek feláldozása nélkül megengedhetőnek
nem tartanám.

Ezek a feladatok csak valamely alapeszméjében a mostani Paeda-
gogiumhoz hasonló népoktatási főiskola által oldhatók meg sikeresen.

Több tekintetben hasonló ez a feladat ahoz, a mit abr . Eö'tvös-
kollegium végez' a középisk, tanárképzésre nézve. Csakhogy - mint
mínden hasonlat - úgy ez is sántít, mert a Paedagogiumban már
készen adva vannak a képzés leglényegesebb eszközei, mig e tekintet-
ben a br. Eötvös-kollegium majdnem egészen az egyetemre és a minta-
gymnasiumra van utalva.

A tanítóképző-tanárok képzésének ez az itt kifejtett eszméje azon-
ban csak sok előítélet és elfogultság alkotta akadálynak Nagyméltó- ,
ságod erős elhatározása által leendő áttörésévei lesz megvalősítható.
Nálunk az eféle kérdésekben, fájdalom, még a szorosan vett szak-
körök sem tudják magukat eléggé fűggetleníteni, sem a kicsinyes
mellékkérdések és szernélyi .hiúságok megvesztegető befolyásának, sem
a mindenhez legjobpan értő cnagy celebritásoks tekintélyi varázsának
hatásai alól.

Tekintély -? Ki ne hódolna előtte, kivált ha nem csupán
a személyek, hanem az érvek tekintélyéről vanaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAs z ő ,

En' e kérdésben is az ügy diadalát csak a vezető organumnak
legfőbb, legpártatlanabb és legtárgyilagosabb, tehát semmiféle tekintély-
bálvány e Votum Mínervaes-ja által meg nem ingatható ítéletétől várom
és reménylem.

Az én szerény votumom nem bír, de nem is akar harezra kelni
a nagy tekintély eknek bizonyára ebben a kérdésben is megnyilatkozandó
ítélkezésévei. Érveim érjenek annyit, a mennyit épen érhetnek. De tar-
tok tőle, hogy ha ez érvek fognak is némi figyelemre méltattatni,
engemet azok, kik ebben a kérdésben végérvényesen ítélni hivatva
lesznek, mindjárt azzal fognak meggyanúsítani : Lám, a Paedagogium igaz-
gatója - bár nem Cicero - ezuttal mégis csak «pro domo sua» beszél.

Erre csak azt felelném :
Hogyan, uraim- én pro domo mea r Hát nem méltóztatnak

látni, hogy már rajta a kezem annak a edomus s-nak a kilincsén ; nekem,



.az abból végkép távozónak ? Nem, kegyelmes Uram I A miért én
lelkesedni s érte gyönge. szavamat föl is emelni bátorkodom, az nem
valami konkrét edomuss , nem nehány velem egy és ugyanazon tes-
tületben szolgáló konkrét ember személyes érdeke, sőt nem is ez azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
omai Paedagogium, mely különben is csak egy megkezdett,de be nem
végzett intézmény, hanem egy szép, életképes népoktatásügyi eszme,
az a még ezután megalakítandó Paedagogium, melyet fentebb meg-
határozni szerenesém volt s melyhez organikusan odakapcsolódnék a
tan. kép. tanárek kiképzésére szolgáló Paedagogiai Seminarium iso

És most Nagyméltóságod kegyes elnézését kérve ezen tisztán
alanyias vonatkozásoknak ide történt belevonásaért. bátor leszek elő-
terjeszteni a tanítóképző-intézeti tanároknak úgy a képzésére, mint a
képesírésére vonatkozó egyéni javaslataim at. Ezekre nézve legyen
szabad előre kijelentenem, hogy miután részint ezen emlékiratom első
részét képező történelmi visszapillantásomban, részint ezen tiszteletteljes
fölterjesztésem folyamán elég alkalmam volt kifejteni úgy a képzésre.
mint a képesítésre vonatkozó elvi álláspontom at, most alább következő
positív javaslataim előadásánál tartózkodni fogok minden bővebb indo-
kolástól és elvi fejtegetésektől.

E javaslataim erkölcsi aláfalazása érdekében örömmel jelezhetem
előre is, hogy mindazok, a miket akár a képzésre, akár a képesírésre
nézve előterjeszteni szerenesém leend. a dolog lényegére nézve minden-
ben meg fognak egyezni a e Tanitőképző-intézeti tanárok országos egye-
sületes által 1894-ben, és a II. Orsz. és Egyet. Tanügyi kongresszus
általaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1896-ban hozott megállapodások kal.

Az 18960 évi kongresszusi határozatoknak csupán egy olyan pontja
van, a melyet mint egészen idea lisztikusa t s így fennálló közoktatásügyi
rendszerünkbe ez idő szerint teljesen beilleszthetetlent magamévá nem
tehetek. már azért sem, mert igénytelen javaslataim csak a jelent akarják
szolgálni os így a gyakorlatilag vagy épen nem, vagy csak igen nehezen
és erőszakoltan kivihető megoldásokat szándékosan mellőzendőnek tar-
tottam. Ez a pont: a tanítóképző-intézeti tanároknak a tanítózOérettségi
vizsgá la t ( ! ) a laP ján egy négy éves egyetemi tanfolyam álta l leendő képzése.

Először is az Egyetemnek. úgy hiszem, már a <}olog természete
szerint sem lehetne a feladatává tenni azt, hogy egy ilyen kiváló an
csak a népoktatásügyet szolgálni hivatott képzésre vállalkozzék. Hisz'
az Egyetem tudvalevőleg, a hozzá annyival közelebb álló kÖffépískola i
tanárképzés feladatait sem tudja úgy szolgálni, a mint az kívántatnék.
A tanárképzés javarészét itt is részint az Eötvös-kollegium, részint a
gyakorló-(minta)-gzomnázzum teljesíti. Ezért az Egyetem az ő sajátiagos
feladatainak világos tudatában egészen következetesen járt el akkor. a
midőn a kereskedelmi iskolai tanárok képzését is magától elutasítandó-
nak találta, mely képzésnek a budapesti Kereskedelmi Akadémia mellé
szervezése tudtommal épen most van folyamatban.

Az egyetemi képzésnek ezt az eszméjét igen érdekesen és tanul-
ságosan világítja meg dr. Het"tzr ich G.; az egyetemnek ez az éles eszű
é s s z a v ű kitünősége, ki a ~Paedagogiai Társaságv-nak legközelebbi
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közgyűlésén tartott megnyitó beszédében a középiskolai tanárképzés
dolgairól ezt mondja:

cA tanárképzés szervezésén közel három évtizede fáradozunk -
tudvalevőleg nagyon kevés sikerrel. Nem tudom hamarjában meg-
mondani, hogy ezen harmincz év alatt hány szabályzat készült es.
hány reform került napirendre; annál pontosabban meg tudom mon-
dani, hogyzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAmind e . szabá lyza tok és reformkísérletek nem vezettek a '
kívánt eredményre. Meggyőződésem szerint, mely - megvallom -
csak évek hosszú során át érlelődött meg bennem, a hiba a kiindulási
pontban van. A mit mi tanárképzésnek nevezünk és e néven Iétesí-
tettünk, az egy papzron élő seerueeet, mely az egyetem és a műegyetem
közt a levegőben lóg, de testet nem öltött, nem ölthetett és az eddig
ismételt kísérletek után bizton állíthatni, hogy az eddigi alapon sikerre
egyáltalán nem vezethet. Rá kell térnünk az egyetlen egészséges és
biztos alapra, mely azután czélhoz is fog vezetni: ki kell mondanunk,
hogyatanárképzés a bö"lcsészetz"kar fÖlada ta és tehá t a bö"lcsészeti kar
keretében oldandó meg.»

Őtehát reformálandónak rpondja az egyetem bölcsészeti fakultását
abban az irányban, hogy az teljesen megfelelhessen a középiskolai tanár-
képzés kívánalmainak. Az analoglat a társfakultásoknak jogászo, orvos-
stb. képzésében látja. Ez az analogia - szerintem - nem épen szeren-
csésen van ugyan választva, mínthogy a jogi fakultáson - s többé-
kevésbbé az orvos in is-- a képzés és képesítés dolgai tudvalevőleg
épen annyira - sőt a ta r tha ta tlanságig rendezetlenek, mint a közép-
isk. tanárképzésé a bölcsészeti fakultáson. De azt egészen kétségtelen-
nek tartom, hogy ezeknek a nagy egyetemi kérdéseknek a szerenesés
megoldása még nem fog egyhamar bekövetkezni. Kívánok a. mi derék
Heinrichunknak hosszú, igen hosszú életet, hogy szerencsésen megér-
hesse az egyetemnek ezt az átreformálását. Ám de nekünk - Uram
Isten 1 - bizonyára még hatványszerűleg több ideig kellene arra vára-
koznunk, míg ugyanaz az Egyetem hajlandó lesz elhatározni magá.t arra
is, hogy egy ilyen tisztán népokta tász' felada thoz, minő a népiskolai
tanítóképző-intézeti tanárok képzése, hozzá alkalmazkodjék.

Másfelől a népiskolai tanítóképzés -- bármily szép és magában
véve értékes is az általa nyujtott á lta lános míveltség, tudományos és
formális szempontból aligha fogna elegendő szilárd alapul szolgálhatni
annak' az egyetemi képzésnek, mely, a mint ~zt már fentebb is jelezni
szerenesém volt, az ő mindig féltékenyerr őrzött tudományos jellegér
feláldozni irtózván, egy ilyen egészen más természetű előképzettség
sajátlagos kívánalmaihoz alkalmazkodni nem fogna semmi esetre sem.
Ez iránt nem lehet semmi kétség.

Azt hiszem tehát, hogy ilyen adott körulmények között egy-
általában nem is lehet egyébről szó, mint arról, hogy rendezkedjünk
be tanítóképző tanárképzésünkkel azon' a mindenesetre igen szerény, de
teljesen szilárd és biztos alapon, a melyet a mienknek mondhatunk.
A tanítóképző tanároknak a Paedagogium mellé szervezendő képző-
intézete tehát csak mint külső képzési tényezőket fogja a budapesti



tudományegyemet, a polytechnicumot, és a többi itt figyelembe vehető
akadémiai jellegű szakiskolákat igénybe vnhetni.

A képzésre és képesírésre vonatkozó positiv javaslataimat ezek
előrebocsátása után a következőkben van szerenesém előadni.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

I, Javasla t a képzés sseruesesere.

1. §. A tanítóképző-intézeti tanárok szakszerű kiképzése czéljából
egy tanítóképző-intézeti állami tanárképző állíttatik fel a Paedagogium
mellé, Ez utóbbi a következő intézményeivel áll a tanárképzés szol-
gálatában:HGFEDCBA

a ) A polgári isk. tanítóképzővel, mely a tanítóképző tanárképző
előkészítő iskolájául szolgál.

b ) Az elemi tanítóképzővel és ennek internátusával, mely a tanár-
képző gyakorló és mintaiskolájául szolgál és egészen e feladatoknak
megfelelő szellemi és anyagi felszereléssel látandó el.

c ) Az elemi tanítóképzőhöz csatolt elemi minta gyakorlóiskolával.
melyben a képzendő tanárjelöltek közvetlen tapasztalatok alapján és
gyakorlatilag fognak megismerkedhetni a tanítóképző-intézeti tanárok
feladatainak végezéljával.

2. §. A tanítóképző-intézeti tanárképző élén a vallás és közoktatás-
ügyi miniszter javaslatára O felsége az apostoli király által kinevezendő
igazgató áll, ki elnöke egyszersmind a tanítóképző-intézeti tanári vizs-
gáló-bizottságnak, de a ki nem lehet egyszersmind igazgatója a Paeda-
gogiumnak is.

3. §. Az igazga!ó képviseli az intézetet a külső és felettes ható-
ságokkal szemben. O állapítja meg évről-évre a képzésben közvetlenül
résztvevő tanárokkal egyetértőleg a tanfolyam tanulmányi rendjét. Az
e feletti tanácskozmányokba a Paedagogium azon intézeteinek az igaz-
gatói is belevonandók, a melyek a tanárjeJöltek ~yakorlati kiképzésében
tényleg részt vesznek. .

4. §. A tanítóképző-intézet közvetlenül a vallás- és közoktatásügyi
miniszter felügyelete alatt áll. Ez intézet igazgatósága és a közoktatás-
ügyi miniszterium között nincs más közvetítő hatóság.

5. §. A tanítóképző-intézeti tanárképző Collegiummal lesz egybe-
kapcsolandó, mely a középiskolai tanárképző Eötvös-Collegiumához
hasonló szervezettel bírand. E Collegium a Paedagoginm telkén, de
lehetőleg egészen külön e czélra szolgáló épületben lesz elhelyezendő.

6. §. Az intézet Collégiurna (internátus) külön tanulmányi felügyelő
vezetése alatt áll hasonló hatáskörrel és javadalmazással, minő az Eötvös-
Collegiumban alkalmazotré. A tanulmányi felügyelőt az igazgató ajánlata
alapján a vallás- és közoktatásügyi miniszter nevezi ki.

7. §. A Collegium élén álló tanulmányi felügyelő - ki egyszer-
smind az orsz, tanítőképző-intézeti tanárvizsgáló bizottság titkára is -
a tanárképző-intézet igazgatójának van aláren:lelve. Onnan kapja a
hivatalos teendőire vonatkozó összes utasításait s ő is oda tartozik be-
terjeszteni a Collegium nak akár a nevelési és fegyelmi, akár az anyagi



ügyeire vonatkozó összes előterjesztéseit. Ezek közül a fontosabbak a
tanári tanfolyam tanári karának gyűlései által lesznek elintézendők.

8. §. A tanítóképző-intézeti tanárképző tanárkarát az intézet igaz-
gatójának javaslata alapján a vallás- és közoktatásügyi miniszter ne-
vezi ki.

9. §. A tanárok csak megbízott minőségben - külöh méltányos
tisztelet díj mellett - lesznek a tanárképzőben alkalmazva. E tanári kar
egyenlő jogosultságú tagjai a budapesti tudomány- és műegyetem,
az Orsz. rajztanárképző és Orsz. Zeneakadémia. valamint a polgári isk.
tanárképző mindazon tanárai. kik a tanítóképző tanári tanfolyamon
levők elméleti vagy gyakorlati kiképzésében tényleg részt vesznek.

10. §. A tanítóképző-intézeti tanárképzőbe felvétetnek a polgári
isk. oktatásra a budapesti országos felső nép- és polgári isk. viz~gáló-
bizottság előtt jeles vagy jő eredménynyel képesített tanítók. Ugya
fölvétel, mint az ösztöndíjak kiosztása ügyében a tanárképző igaz-
gatósága tesz javaslatot a tanári kar véleményének meghallgatásával
s a fölvételt kérvényezőkről· készítendő minősítvényi táblázat alapján
a vallas- és közoktatásügyi miniszter úrnak. Hogya tanítóképző intézeti
tanári pályára lehetőleg az erre be'nső hivatással és kellő képességgel
bíró emberek kiválasztása annál inkább biztosíttassék, a fölvételnél
első sorban a Paedagogium - illetőleg a polgári isk. tanítóképző-
intézet igazgatójának az ajánlása veendő tekintetbe. Itt azonban tekin-
tettel kell lenni egyszersmind a hazaizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAfelekezeti tanítóképzők tanár-
szükségletére is.aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1 I . §. Az egyetem bölcsészeti fakultásának azon hallgatói, kik
mint a középiskolai tanárképző rendes növendékei, legalább négy félévi
sikeres egyetemi tanulmány igazolás ával folyamodnak a fölvételért. szin-
tén fölvehetők a tanítóképző-intézeti tanárképző rendes növendékeiül.

12. § . A tanítóképző-intézeti tanárképző tanfolyama két évre ter-
jed. Az első évfolyamon a képzés tulnyomóan elméleti, a másodikon
pedig gyakorla ti .

13. §. Az elméleti és a szorosan vett szakképzés az egyes szak-
csoportoknak megfelelően részint a tudomány- és műegyetemen, az
Országos rajztanárképzőben és Orsz. Zeneakadémiában, részint - azon
tantárgyakra nézve, a melyek a fentjelzett intézetek tanulmányi rend-
jében vagy elő sem fordulnak, vagy azokat a jelölt az ott eszközölhető
tárgycsoportosítás mellett egyáltalában nem is hallgatna - a budapesti
állami polgári isk. tanárképzőben eszközöltetik.

14. §. Azt, hogyajelölteknek ez az elméleti és szakszerű ki-
képzése miféle részletes tanterv alapján történjék, nevezetesen. hogya'
jelöltek kiképeztetésénél a fentjelzett főiskolák mily irányban és mily
mértékben vétessenek igénybe, az intézet ig-azgatósága állapítja meg.
mindig kellő tekintett el a jelöltek egyéni hajlamaira és képességeire is.
E tanulmányi rendnek évről-évre leendő megállapítása tárgyában az
igazgató az egyes szakcsoportokon működő tanári karral külön-külön
tanácskozik s az erre vonatkozó határozatokat az igazgató a saját véle-
ményével együtt tartozik jóváhagyás végett' a vallas- és közoktatásügyi
miniszterhez fölterjeszteni.



93XWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

J e g y z e t . A tanítóképző-intézeti tanárképző tanterve csak több
évi tapasztalat után s ha egyfelől, úgy az előképzést eszközlő polgári
tanítóképző, valamint az elemi isk. tanítóképző szervezete és tanterve
véglegesen megállapíttatott (ezek tudvalevőleg épen most vannak az át-
alakulás stádiumában) másfelől az elméleti- és szakképzésnél igénybe
veendő főiskoláknakzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAe tanfolyam szükségez"hez való a lka lmazkodási ha j-
landósága és képessége is eléggé ismeretes lesz (minthogy ez a tényező
még teljesen ismeretlen) fog állandóbb és szilárdabb alakot ölthetni.

A tantárgyak csoportosítását illetőleg alapul szolgálhatna a pol-
gári tanítóképzőnek azon tanterve, mely a jelenlegi rnenyiség- és ter-
mészettudományi szakcsoportnak a kettéválasztásán alapszik - s mely
tanterv fensőbb megerősítése már amúgy sem késhetik sokáig. Az 1896.
évi Egyetemes Tanugyi Kongresszus tanítóképző-intézeti szakosztályának
képesítésére vonatkozó határozatai alig számba vehető változtatással
szintén megegyeznek a fentjelzert tanterv tárgycsoportosításával. Csupán
a magyar nyelv és történettudományi szakcsoport tantárgyainál tér el
a kongresszusi határozat a polgari iskolai tanítóképző-tervétől - a
mennyiben két külön szak csoportot akar itt alkotni, egyet anémet
nyelv teljes elhagyásával és egyet a ném et nyelv belevonásával. Ennél
sokkal helyesebb megoldás, az, a melyet a polgári tanítóképző-intézet
jelenlegi tanterve nyujt, mely t. i. egy szakcsoportba osztja ugyan be
a nyelv és történettudomanyi szakcsoporthoz tartozó összes tárgyakat~
de a német nyelvnél két fokozatot, egy alsót és felsőt különböztet
meg s csupán a felsőfokú képesítés adja meg a német nyelv tanítására
való jogosítást. A tanítóképző-intézeti tanári pályán olyan nyelv- és
történettudományi szak csoportot, melyben a német nyelv még mint az
általános míveltség kívánalma s az önképzés eszköze se forduljon elő,
részemről képzelni sem tudok - akkor, a midőn polgári isk. tanárt a
nyelvi szakon épen nem, sőt népiskolai tanítot sem tartunk bizonyos
németnyelvi tudás nélkül képesíthetönek,

15. §. A tanítóképző-intézeti tanárképző két évfolyamán a szak-
csoportok és az ezekhez tartozó tantárgyak a következők:

I. Nyelv-tör ténettudományz' szakcsoport.HGFEDCBA

1 . Alta lánosan kö'telezett tá rgyak:
a ) Bölcsészeti tárgyak (propedeutika, ethika, bölcsészet törté-

nete stb.).
b ) Paedagogiai tárgyak.
e ) Tanítási gyakorlatok.

2. NyelvtudománJlz' kör tá rgya i:
a ) Magyar nyelvtan.
b ) Irásművek elmélete.
e ) Irodalomtörténet.
d ) Német nyelv és irodalom;

IX) alsóbb tanfolyam;
~) felsőbb tanfolyam.



3. Történettudományi kör tá rgya i:HGFEDCBA
a )zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAFöldrajz (statisztikával).
b ) Magyarország története.
e ) Egyetemes történet.
ti) Magyar kőz- és magánjog alapvonalai.

94

I I . Mathematt"ka-jizika i ssaécsoport, -

1 . Alta lánosan kÖfelezett tá rgyak (lásd fent).
2. Mathematzkaz' kör tá rgyaz':

a ) algebra; b ) geometria; e) kereskedelmi és politikai számtan;
d ) könyvviteltan.

3. A fizika i kör tá rgya i:
a ) fizika; b ) kémia (laboratoriumi és matem. gyakorlatok).

I l l . Természettudományi sea lscsoport,

I. Álta lánosan kÖfelezett tá rgyak (1. fent).
2. A jizika i kör tá rgyaz':

a) algebra (segédtárgy); b ) geometria (segé?tárgy); e) fizika,
kémia.

3. A természetra ja t" kör tá rgya i:
a) állattan; b ) növénytan; e) ásvány-, kőzet- és földtan; d ) mezei

gazdaság- és kertészettan.
(Szertári, laboratoriumi és gazdasági gyakorlatok.)

IV. Gazdasági és kézügyességi szakesoport.aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
I

1. 1. Általánosan kötelezett tárgyak. (1. fent).
2. Gazdaságtani tárgyak.
3. Asványtan, kémia.
4. Állattan, növénytan.
5. Közgazdaság és állami számviteltan.
6. Kézügyességi oktatás (Slöjd) és gazdasági házi ipar.

V. A ra jzi szakcsoport.

1 . Alta lános kö'telezett tá rgyak (1. fent).
2. Szaktárgyak:

Geometria, rajzoló geometria, perspectiva, építészeti stíl és
alaktan, műtörténelem, szemléleti perspectivicus rajz, szabad-
kézi alakrajz, szabadkézi ornamentalís rajz, szépírás, mintázás.

VI. Zenei ssabcsoport,

1 . Alta lánosan kÖfelezett tá rgyak (1. fent).
2. ~zaktárgyak:

Enek, zongora, orgona, hegedü, összhangzattan, zeneköltészet-
tan, zenetörténet, ének- és zenekari gyakorlatok.
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VII. Tornássa ti szakcsoport.

Ennek szervezete maradhat egészen úgy, a mint az jelenleg is
fennáll a polg. tanítóképző tantervében. A változás csupán a képesítési
vizsgálatot illetőleg állana be annyiban,' hogy ez egészen az Orsz.
tanítóképző-intézeti vizsgáló-bizottság ügykörébe lesz áthélyezendő.

16. §. A tanárképző be fölvett rendes növendékek tanulmányi rendje
a három első szakcsoport valamelyikének mind a két körére kiterjesz-
tendő. A IV. szakcsoportnál az általánosan kötelezett neveléstani és a
'gazdaságtani tárgyakon 'kivül az itt felsorolt tárgyak kőzül tetszés sze-
rinti választásban legalább még kettő fölveendő. Az V. és VI. szak-
csoport (rajz ~S zene) azonban a három első szakcsoport valamelyiké-
nek legalább az egyik körével egészítendő ki. A VII. szakcsoport (torna)
hozzavehető bármelyik szakcsoporthoz. Az igazgatóság a fölvételnél
tartozik figyelemmel lenni az iránt, hogy az a szakcsoport is kellő
számmal legyen képviselve a tanárképző minden évfolyamán.

A tanárképző évi tanulmányi rendje nem lesz szükségképen ki-
terjesztendő az egyes szakcsoportoknál felsorolt tantá rgyak mi1tdenikére.
Az igazgatóság belátása szerint fog a vallás- és közoktatásügyi miriiszter-
nek javaslatot tenni az iránt (1. a 14. §-t), hogy mely tantárgyak lesz-
nek e tanfolyamon egy vagy más esetben figyelmenkivül hagyandók.
A képesítesi vizsgálat ehez képest mindig csak az illető jelölt tanul-
mányi rendjébe belevont tantárgyakra fog kiterjesztetni. .

17. §. Az elméleti és szakképzésnek a tanítóképző-tanári tan-
folyamon nem a polgári tanítóképzői tananyag terjedelmének növelésére
kell irányulnia, hanem inkább ezen tananyag intenzivebb feldolgozására.
Az ezen képzésben résztvevő tanárkarnak arra kell főgondot fordítania,
hogy e tananyag köréből vett egyes részletek behatóbb feldolgozása
által a jelölt az egyes tudomány-szakok tárgyalásának tudományos
módszereibe is belevezettessék. (L. az 189 I. évi emlékirat 29. lapján.)

18. §. Az iskolai szervezet és adminisztráczió ismeretébe való
:gyakorlati bevezetést illetőleg irányadóul szolgálhatnak az 1888. évi
munkarend utasításai. Ennek gyakorlati megvalósítása kizárólag az
igazgatóság hatáskörébe tartozik.

19. §. A tanítási gyakorlatok, melyek túlnyomóan a II. évfolyamra
esnek, az igazgató által készítendő tervezet alapján a minta-tanítőképző-
ben és ennek g'yakorló-népiskolájában fognak megtartatni. E tanítások
lehetőleg ugyanazon elvek és módozatok szerint lesznek szervezendők,
mint a hogy az a kőzépiskolai tanárjelöltekre nézve a minta-gymnásíum-
ban szokott történni.

20.aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA§ . A tanárjelöltek tartoznak az első évfolyam bevégeztével
az Orsságos tanítóképző-intézeti tanárvizsgáló bízottság előtt az álta-
lánosan kötelezett tantárgyakból a lapvt2:sgá la tra , a második évfolyam
bevégeztével pedig szakcsoportjuk külön tárgyaiból, képesítő vizsgá la tra
jelentkezni.

Úgy az alapo, mint képesítő szakvizsgálat csak azon tárgyakra
terjeszthető ki, a melyek a tanárjelöltek tanulmányi rendjébe azEDCBAI- II.
évfolyam alatt tényleg fel voltak véve.



21. §. A vallas- és közoktatásügyi miniszter -, addig is míg a
tanító- és tanítőnőképző-intézeti tanár képzés -és képesítés ügyezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAországosHGFEDCBA
tó " r lJ é n y által lenne rendezhető - rendeleti úton fog a tanítóképző-
intézeti tanárképző felállításáról - úgy a mint az az Eötvös-kollegium
felállításánál is történt - gondoskodni.

II. Javasla t a képesités sseruesesere.

1. §. Elemi iskolai tanító- és tanítőnő-, valamint kisdedóvónőképző-
intézetekben tanárokul és igazgatókul csak oly egyének alkalmazhatók,
kik az Országos tanító- és tanítönöképző-intézeti tanárvizsgáló-bizottság
előtt a vizsgálatot sikerrelletévén, erről tanító- vagy tanítönöképző-

intézeti tanári oklevelet nyertek. .
2. §. Az I. §-ban jelzett Orsz. vizsgáló bizottság hatásköre ki-

terjed úgy a tanító- valamint a taníténöképző-int. tamirok vizsgálatára.
3. §. Az óvónőképző-intézeti tanári vagy igazgatói tanítóképző-

intézeti vizsgálat csak annyiban fog a tanítóképző-intézeti tanári vizs-
gálattól különbözni, hogy ebben a tudományos. szakképzés némi meg-
szodtásával a specziális óvónőképző-intézeti elmélet és gyakorlat fog
jobban előtérbe állíttatni. Az ezek számára kiállítandó oklevél is lénye-
gileg megegyező fog lenni a tanítóképző-intézeti tanárok okleveléveh
és a tisztán az óvónőképzés körébe tartozó elméleti és gyakorlati tárgyak-
böl nyert osztályzatokon kívül csupán az oklevél szövegében lesz fel-
'~üntetendő az, hogy az illető egyszersmind az óvónőképző-intézeti
tanári állásra is megszerezte magának a képesítést.

4. §. A vizsgáló-bizottság elnöke a tanítóképző-intézeti tanárképző
igazgatója, titkára a tanárképző ko1!egiumnak vezetője illetőleg tan,ulm.
felügyelője. A vizsgáló-bizottság többi tagjait a vallas- és közoktatás-
ügyi miniszter nevezi ki 4- 5 évi időre és pedig első sorban azon fő-
iskolai vagy képző-intézeti tanárok közül, kik a tanítóképző-intézeti
tanárképzésben tényleg részt vesznek. E vizsgáló-bizottságban mint az
iskolai szervezetre és adminisztracziora vonatkozó ismeretkör vizsgáló ..
bizottsági tagja a kir. tanfelügyelők karából legalább egy tag - és.
az ovoképzés elméletének és gyakorlatának képviseletében szintén
legalább egy tag helyet fog foglalni. Ezeken kívül helyet foglalhatnak
e vizsgáló-bizottságban még más olyan - főleg a népoktatásügy szol-
gálatában álló egyének is, kik akár az idevágó szakirodalom sikeres.
mívelése, akár a tanítóképzés terén szerzett kiváló érdemeiknél fogva
e tiszt betöltésére hivatottnak tekinthetők.

5. §. A tanítóképző-intézeti tanári vizsgálatokon a vallás- és
. közoktatásügyi miniszterium. ,népoktatásügyi osztályának mindenkori
főnöke mint miniszteri biztos fog részt venni e vizsgálatokon. Hatás-
köre ugyan az leend, mint a polgári isk. tanítóképző-intézeti vizsgála-
tokon működő miniszteri biztosoké.

6. §. A tanítóképző-intézeti tanári vizsgálatra bocsáttatnak :
a ) Azon tanítóképző-int. tanárjelöltek, kik a tanítóképző-int. tanár-

képző két évfolyamát sikeresen bevégzették s a kik ennélfogva az első-
évfolyam bevégzése után egyszersmind az alapvizsgálatót már letették ..
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b ) Azon okleveles középiskolai tanárok, kik a tanítőképző-intézeti
tanári pályára lépni szándékoznak. Ezek vizsgálata azonban csak azokra
az elméleti és gyakorlati tárgyakra terjeszthető ki, a melyekből az
illetőnek középisk. tanári okleveléből kimutatható osztályzatai nincsenek
s a melyek a vizsgálati szakcsoportok tárgyaihoz tartozvan. (ezek elő-
sorolását lásd a képzésről szóló szabályzati javaslat 15. §. alatt) ezek
alól - azokra nézve, kik a tanítóképző- intézeti tanári okleve1et el-
nyerni óhajtják - a fölmentésnek hely nem adhato.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

c) Kivételesen vizsgálatra bocsáthatók az Orsz. tanárvizsgáló-
bizottság ajánlatára a vallas- és közoktatásügyi miniszter külön enge-
délye alapján oly' egyének is, kik sem a tanítóképző-intézeti tanári
kétéves tanfolyamot nem végezték el. sem középisk. tanári oklevelet
felmutatni nem tudnak ugyan, de a kik e szakba vágó irodalmi mun-
kásságuk által szakképzettségüknek előzetesen is elég jelét adták s kik
hiteles bizonyítványokkal igazolhatják egyszersmind azt is, hogy a
tanítóképző-intézeti tanári pályán tanítással több éven át gyakorlatilag
is foglalkoztak. .

7. §. Azon jelöltek, kik a tanítóképző-intézeti tanárságon kívül
még a kisdedóvónőképző-intézeti tanárságra is akarják magukat képe-
síttetni, tartoznak az Orsz. tanítóképző -intézeti tanárvizsgáló-bizottság
elnökéhez benyujtandó folyamodványukhoz óvó- vagy óvónő képesít-
tetésüket igazoló oklevelüket is mellékelni.

8. §. A vizsgálati tantárgyaknak a tanítóképző-intézeti tanári
oklevél e1nyerhetésének féltételéül szolgáló csoportosítására nézve a
tanárképző szervezetében megállapított csoportosítás (1. a 15. §. alatt)
<;lZ irányadó .

. 9. §. A vizsgálatok belső szervezetére és technikájára nézve nagy-
jában az Orsz. Felső nép- és polgári isk. tanítóképző-intézeti vizsgála-
toknak jelenleg fennálló szabályzata szolgálhat irányadóul.

Ime ezekben volt szerenesém kifejteni Nagyméltóságod előtt a
tanítóképző- intézeti tanárképzésre és képesítésre vonatkozó igénytelen
egyéni nézeteimet.

A mondottaknak részint kieg észítéséül, részint befejezéséül is még
csak egy-két' szerény észrevételemre kell kikérnem Nagyméltóságod
becses figyelmét.

Először is legyen szabad isméte1ten hivatkoznom arra, hogy a
fenntebbiekben kifejtett positiv javaslataim minden lényeges pontban
megegyeznek az 1896. évi kongreszusna.k idevágó határozataival.

Az én javaslataim a. kongreszus által megrajzolt nagy körvona-
laknak csak a részletesebben kivitt rajzát képezik.

Csak két pontban nem tehetem magamévá a kongreszus hatá-
rozatait.

Az egyik a tanítói érettségi vizsgálatra fektetett négyéves egye-
temi kurzus dolga. Tulajdonképen ezt is nem annyira elvi szempontból
ellenzem, mint inkább azért, mert - a mint már fentebb kifejteni
szerenesém volt - ezt mindaddig a míg maga az egyetem is a tanár-

Magyar Tanít6kérzö. 7



képzés czéljainak megfelelően átreformáltatni nem fog, gyakorlatilag
teljesen kivihetetlennek tartom,

A másik a kongreszusi határozatok 3, pontja, mely így szól:
«Az ének-, zene- és rajztanárok képzése a Budapesten fennálló

országos felsőbb szakiskolákban a tanítóképző-intézeti tanárok képzése
követelményeinek megfelelőleg történik.

Azt a kérdést, hogy hol történjék ez a képzés. elég részletesen
volt szerenesém ezen emlékiratomban megvilágítani. Itt tehát egyelőre
csak annyi volna kimondandó, hogy az ének-, zene- es rajztanárok
kiképzése az illető «Országos felsőbb szakiskolák-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAigénybe vételével fog
eszközöltetni. Ezt az - úgy hiszem elég szerencsésen megválasztott
- kifejezést használta maga a vallas- és közoktatásügyi miniszter úr
is a tanítóképző-intézeti zenetanárok jövőben leendő képzését illetőleg
legközelebbról kiadott m. rendeletében.

Az esetben, ha a polgári isk; rajztanítók képzése megint vissza-
helyeztetnek a Paedagogiumba - a mi mellett fontos érvek szólanak
és ha Bartalus 1. helye a polgári tanítóképző ben méltó módon fogna
betöltetni, úgy a 'tanítóképző-Intézeti ének-o zene- és rajztanárképzésnek
mindenesetre a java része lenne a Paedagogiumban, illetőleg tanító-
képző-intézeti tanárképző .Collegiumában elvégezhető. \

Volna még egy alázatos észrevételem, mely azonban inkább kére-
lem. Ez pedig abban áll, hogy ha a tanítóképző-intézeti tanárok kép-
zésének és képesítésének a szervezése az egyetemek és a többi orsz.
felsőbb szakiskolák igénybevételévei csakugyan ténynyé válnék, úgy
méltőztassék Nagyrnéltőságod fővezetői magas hatáskörében oda hatni,
hogy úgy a képzésnél, mint a képesírésnél a tudományosság iránti igé-
nyek a megoldandó feladatokkal mindig a helyes arányban álló mér-
tékben állíttassanak fel és itt a túllta jtások -- mire a szaktudósok
mindig hajlandók - az ügy kárára elő ne fordulhassanak.

A tudományos szakszerűségnek-eúllta jtása már ütött egyszer egy
nagy sebet a hazai tanítóképzés ügyén. Értem ez alatt azt az intéz-
kedést, hogy az anthropologia egyik fele a test/an az ezzel egybekötött
egészségtannal együtt - hogy e tantárgy annál alaposabb tudományos-
sággal táníttassék - kivétetett a paedagogusok kezéből és átadatott
- hogy ne mondjam kiszolgáltatott az az intézeti orvostudoroknak.
Tanítóképzőink paedagogusai tehát a saját paedagogiai tanításukhoz

. szükséges anthropologiai alapot kénytelenek kölcsön kérni egy olyan
szakembertől, kire nézve a tanítóképzőbeli paedagogia-oktatás többé-
kevésbé «terra Incognitas-t képez.

Ime itt is a szakszerűség és tudományosság iránti igényeknek a
képzési feladatokkal helyes arányban nem álló túlhajtásával állunk szem-
ben. Ennek is az lett a következménye, a minek ily körülmények között
csaknem szükségkép be kellett következni, hogy az z'lyen bezllesztett
idegen okta tás éPen ellenőrizltetlenül szakszerű voltáná l fogva megzavatja
az egész paedagogia i képzés lta rmonz'á já t.

És minthogy e kérdésben minden valószínű ség szerint sok egymás-
nak ellentmondó nézet fog Nagyméltóságod, legfőbb bírói bölcsességéhezaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

•
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apellálni, legyen szabad kissé bővebben is hozzájárulnom e kuszált
kérdés megvilágításához.

Azt, hogy a tanítóképző-intézeti tanárok szinténzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa lapos túdo-
mányos képzettségre tartozzanak szert tenni mindazon ismeretágakból, a
melyeket tanítania hivatva lesznek, magam is minden vitatáson felüli
alapigazságnak tartom. A ki nem tud ura lkodnz a sa já t tantárgya
felett, annak a tanítási czélok szempontjából nem log semmit sem érni
az sssses dz'daktz'ka i - methodz'ka i képzettsége. Ez egészen bizonyos.
Annyira az, hogy például vannak tekintélyes paedagogusok (például
Bonitz) kik az alap os tudományos képzésben magában annyira feltalál-
hatni vélik a tanárképzés minden kivánalmát, hogy ez okból nem is
tartják szükségesnek a külön paedagogiumi seminariumok felállítását a
tanárok kiképzésére. De ezt már bátran túlhaladott álláspotnak te-
kint hetjük. _A tárgy feletti uralkodás csak egyik - és megengedem,
hogy fontosságrá nézve igen jelentékeny tényezője a tanári munka
sikerének - de nem az egyedüli. A másik és pedig épen tanítóképző-
tanároknál az előbbinél fontosságra nézve sem alább való tényező: a
tudomány methodz'kus kó'clésének a művészete és a tudománynak a néP
életviszonyaihoz való a lka lmazásának a tudása . Ámde ha ~ tanárképzés
e sarkalatos alapelveinek az első fele, a tantárgy feletti uralkodás
annyira túlhajtatik, hogy képzetrünk inkább szaktudós lesz mint tanár ,
úgy elő fog állani az eset, hogya tá rgy fog ura lkodm' a tanáron s ez
esetben az oktatás és képzés konkretizá lása egészen háttérbe fog szo-
rulni vagy egészen lehetetlenné is fog válni. Az ilyen tanár ta lán
mívelni fogja a tudományt - a mi magában véve igen dícséretes
dolog - de nem fog tanárokat - s különösen nem tanítőképző-íntézeti
tanárokat képezni. Egészen bizonyos ez is.

Tehát méltóztassek Nagyméltóságodnak jó előre gondoskodni
arról, hogy - a mennyibén az egyetemek és egyéb főiskolák a tanító-
képző-intézeti tanárok képzésénél és képesírésénel Igénybe veendők

lesznek - ezek abeillesztendő új tényezők úgy szolgáljanak a képzés
tudományos értékének az emelésére, hogy általuk a tanítóképző-intézeti
tanárok képzésének a harmoniája meg ne zavartassék s maga a képzés
annak helyesen felfogandó czéljaitól semmi körülmények között el ne
térittessék.

.És most legyen szabad - csak igen röviden - rátérnem a tanítónő-
képzők nőtanárai képzésének az ügyére is.

En eddigi fejtegetéseimben következetesen mindig csak a tanít~-
képzők tandra ina l: a képzéséről és képesítéséről szólottam, a nélkül,
hogy a tanítónőképzők nőtanárainak és igazgatóinak a képzése és
képesítése ügyét érintettem volna.

Itt a helye kijelentenem, hogy ezt nem ignorálási szándékból vagy
holmi kicsinyes féltékenykedési szűkkeblüségből tettem, hanem egy-
szerűen azért, mert - azonkivül, hogya Nagyméltóságodtól nyert m.
megbizatásornat a kérdés ezen ágára is kiterjeszthetőnek nem tartottam
- ebben a kérdésben az állami polg. isk. tanító- és tanítönöképző között
teljes analogiát látok, ugyannyira, hogy amely szerepet vindikáltam a
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tanítóképző-tanár képzésben és képesítésben a Paedagogium részére,
ugyanazt vélném megadandónak a VI. ker. állami polg. tanítónőképző
részére is. E tárgyról tehát csak annyit mondhatnék: Kegyeskedjék
Nagyméltóságod az eddig mondottakat a tanítónőképezdei nőtanár-
képzést illetőleg - mutatis-rnutandís az állami polg. isk. tanítónőképzőre
vonatkoztatottnak is tekinteni.

A «rnütandis s-ok közé sorolnám először is azt, hogya képzés -
a mint azt a Trefort-féle alapvető rendelet is contemplálta - egyuttal
a felsőbb leányisk. tanárnők képzésére -is kiterjesztessék, Ennyiben igen
helyes dolog, hogy ez intézet felsőbb leányiskolával van egybekötve.
Ennek azonban teljesen le is kell aztán mondania arról, hogy egyszersmind
leánygymnasiumot is pótoljon, átenged vén az ezzel való kísérletezés
dicsőségét a másik helybeli állami felsőbb leányiskolának.

E helyett a polgári tanítónőképzővel kapcsolatos felsőbb leány-
iskola inkábbzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAaz elemi tanítónóképzőt lesz hz'va tva pótolm', a mi, a
felsőbb' leányiskolák mai szervezeténél fogva - a nélkül hogy ennek
helyességét elismerni hajlandó volnék - amugy is némileg lehetövé van
téve. Ily módon megkaphatná a VI. ker.'polgári tanítóképzőben felál-
Iítandó tanítönöképző és felsőbb leányisk. tanárképző-intézet is a maga
normal (gyakorló) felsőbb leányiskoláját és elemi tanítónőképzőjét is;
ez utóbbit természetesen egyelőre csak mint a valódi és teljes ilynemű
intézet igen hiányos pótszerét. De még ekkor is hiányozni fog a mz'nta~
(gyakorló) népúkola , me ly nélkül ezt a feladatot sixeresen megoldani
teljes lehetetlen. Ennek a pótlásáról tehát okvetlenül gondoskodni kellene.

Minthogy a VI. ker. polg. iskolai tanítónőképző-intézetnek a város-
ligeti gyönyörű Fischhof-féle telekre leendő kitelepítése tudtommal már
nemsokára remélhető s ezzel együtt ez intézet jövőbeli kivánatos avagy
szükséges ujjászervezése már a most foganatosítandó építkezéseknél
okvetlenül figyelembe lesz veendő: van szerenesém azt az eszmét, hogy
az állami polgári isk. tanítónőképző-intézet tanítónőképző és felsőbb leány-

iskola i nőtanárképzővel egészíttessék ki, már most a legmelegebben
ajánlani Nagyméltóságod becses figyelmébe.

Végül legyen szabad - bár ez még távolabb esik megbizatásom
körétől - röviden érinte nem a tanfelügyelők képesítésének a kérdését is.

Erre nézve bátor vagyok mindenek előtt kijelenteni, hogya tan-
felügyelők minősítésének a rendezését s nevezetesen ezekre nézve a
kötelező szakvz'zsgá la t kimondását feltétlenül szükségesnek tartom.

A tanítóképző-intézeti tanárok képesítése ügyében 189S-ben az
akkori közoktatásügyi tanácshoz beterjesztett előadói javaslatomban - bár
mellékesen - ezt a kérdést is érintvén, azon véleményemnek adtam
kifejezést, hogy az Orsz. tanítóképző-tanár vizsgáló-bizottság úgy lenne
szervezendő, hogy ez feleljen meg egyszersmind a tanfelügyelői szak-
vizsgálat ok feladatainak is. Ez a nézetem ott és akkor általános helyes-
léssei fogadtatott. (

Ezt a nézetem et bátor vagyok tehát fenntartani ezuttal is.
A kérdés érdemébe akkor sem bocsátkoztam bele s azt tenni

most sem szándékozom. Csupán annyit vélek mégis erre vonatkozólag
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kijelenthetni, hogya vizsgálat paedagogiai és methodikai része teljesen
megegyező lehetne 'a tanítőképző-tanárokéva], ·E s~~l<vizsgálat ~ülönös
sajátosságat a tanfelügyelői ügykörbe tartozó közigazgatási' törvények és
fontosabb rendeletek s különösen az iskolai administráczió körébe tartozó
összes tudnivalók, nemkülönben a művelt külföld népoktatása ügyének
alap os ismerete s az idevágó szakirodalomban való tájékozottság képez-

"hetnék. E tanfelügyelői szakvizsgálatnak a gyakorlati része is természe-
tesen másnemű lenne, mint a t~nítóképző-intézeti tanároké. En ezt első
sorban, s ha a jövőt tekintem, mondhatomzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAkizárólq;gósau csak a nép-
iskolai felügyeletre vonatkoztatnám A Jó'vőt azért említem, mert meg
vagyok győződve, hogy a tanítóképzők és polgári iskolák már nem-
sokára meg fogják kapni a saját külön szakfelügyelőiket s a népiskolai .
tanfelügyelók hatásköre csak a népiskolára fog kiterjesztetni. Tudni való,
hogy az eddigi összehalmozása a külónbó'zQjellegű felügyeleteknek amúgy
is csak a főfeladat - a népiskolai felügyelet rovására történt. Tagad-
hatatlanul igen kivánatos az, hogy a tanfelügyelők a tanítók képzésé-
nek az ügyeiben is alapos tájékozottságra tegyenek szért s e jogos
kivánalomnak a tanfelügyelők szakvizsgálatának a szervezésénél minden-
esetre eleget is kellene tenni. Ennek a szükségességét is azonban csak
annyiban ismerem el, hogyatanfelügyelő ezirányú tájékozottsága által
még annál inkább minősítve legyen a népiskolák feletti felügyelői és
vezetői tiszt teljesítésére.

Maradjunk tehát csak a népiskoláknal és ne kicsinyeljuk ezt a fel-
adatot azáltal, hogy megakarjuk osztani a tanfelügyelők ebbeli nagy' és
fontos munkáját még egészen másjellegű iskolák felügyeletének a mun-
kájával is. A népiskolák felügyelése és vezetése - kivá lt a mai nehéz
időkben - nemcsak kifogástalan szakképzettséget. hanem egyszersmind
assta tlan erőt és munkásságot is igényelnek a tanfelügyelőktől. Mindezek
alapján én e vizsgálatoknál mindenekelőtt arról szeretnék teljes biztosí-
tékokat szerezni, hogya leendő tanfelügyelő a néjJ iskolm' okta tás mmde«
ágában ne csak dillettáns, hanem valódi szakember tudjon lenni, még
pedig a efelugyelts néptanítónál felsóbb fokúlag szakember, Erre nézve
a szükséges biztosítékokat főleg a gyakorlati vizsgálat útján vélném
megszerezhetőknek. .

Csak így lesz elérhető az, hogyatanfelügyelő valóban igazságos
és méltányos . birája tudjon lenni a. néptanító terhes munkájának és -
a hol szükség van rá - a népiskolai oktatás minden ágában, vagy
legalább a legtöbbekben, egyszersmind gyakorla ti útmuta tója is, egészen
a minta tanításig.

Ezekben kimerítvén mind azt, a mit a fennforgó ügyben elrnon-
dandónak tartottam, nincs egyéb hátra, mint ismételten köszönetet
mondanom Nagyméltóságodnak azért a kegyéért, hogy nekem ezek
elmondására alkalmat adni méltóztatott. Hogy az általam mondottak
tényleg érdemlenek e némi figyelembe vételt, azt - miután ez emlék-
iratommal minden mellékérdek nélkül csak az ügynek akartam szolgálni
- nyugodtan merem Nagyrnéltőságod bölcs itéletére bízni.

Gyertyánffy István.
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1. o s z tá ly .

Dr. Wlassics Gyula vallas- és közoktatásügyi miniszter az eperjesi
állami óvónóképzót az 1897/8-. iskolaévtől kezdve, megbízta az egysé-
ges óvónő- és tanítónóképzéssel. Négy év mulva bocsátja ez az intézet
az óvónői- és tanítónői pályára nevelt első nemzedéket. A most tolyó
iskolai évben az I. osztály növendékei már az .egységes óvónő- és
tanítónőképzői tanterv szerint neveltetnek. A négy évfolyam tanterve
egy a tanítónőképző-intézetek tantervével, csak a paedagogiai anyagot

egészítettük ki a hat éven aluli gyermek nevelését ismertető gyakor-
lati és elméleti tudnivalókkal. A zenei kiképzésnél a főgondot a hegedü-
lésre fordítjuk, mert az ovónőnek és a tanítónőnek leülönösen erre van

szüksége. A zongorát sem mellőztük. A mely növendék már bizonyos
elókészültséggel bír, vagy pedig, ha nem is tanult még zongorázni, de
kijelenti, hogy ebben is ki akarja magát művelni, a zongorázásban szin-
tén tanítjuk.

Minthogy a vallás- és közoktatásügyi miniszter azt rendelte' el,
hogy alI. év végén azok a növendékek, a kik a tanítónő pályára lépni,
nem hajlandók, a II. évfolyam sikeres bevégzése után 6vónő képesítő-
vizsgálatra bocsátandók, az egyes tárgyak anyagát úgy kell csoporto-
sítanunk, hogy úgy az általános, mint a szak műveltséget biztosító tudo-

.mányágakból egy megfelelően befejezett egészet vigyenek magukkal
az életbe.

Mi elfogadtuk a tanítönöképző-intésetek tantervét, az abban meg-

határozott anyagot fogjuk feldolgozni, de a miniszter által meghatáro-
zott czélok szerint beosztva. Nagy gondot fordítunk az ismereteknek
fokozat os, természetszerű, korhoz mért kibővítésére ; a nemzeti nevelés
feltételeinek gyakorlati és elméleti alapos ismertetésére. ,Nem fogjuk soha
szem elől téveszteni, hogy minden ismeretnek csak annyi az értéke,
a mennyire az igaz hivatásszeretetből meríti táplálékát. A konkrét
tárgyaknak, dolgoknak, tulajdonságoknak. jeleneteknek, eseményeknek'
alap os, pontos szemlélése s az önrnunkásság erejének találó alkalmazása
segítségével alkottatjuk meg a képzeteket; oda törekszünk, hogy a való
dolgokról szenett képeket híven, készséggel s kellő részletességgel
egybe tudják hasonlítani, megkülönböztetni; jártasak legyenek az el-
vonásban, az általánosításban, a fogalmak megalkotásában, az itélésben
és az okoskodásban.

A mely növendék a konkrét dolgok észrevételében, megfigyelésé-
ben, azok elképzelésében,' visszaidézésében összehasonlításában 'és meg-
különböztetésében, a képzet- és fogalomalkotásban, az itélésben és az
okoskodásban híven. biztosan és készséggel jár el, nem fog felakadni,
a mikor eszmékkel lesz dolga.

Az értelmet túl nem terheljük; csak annyira gazdagít juk, a meny-
nyit a fejlődés mértéke szerint elbír s megerőltetés nélkül be is gyako-
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rolhat. Megtartjuk az összhangot az értelem gazdagsága és míveltsége
között.

Az ismeretet nemcsak hasznossága, czélszerűsége teszi becsessé,
hanem a szeretet, a mely az értelem édes vagyonaként megőrzi.

A képzést a növendék öntevékenységére alapít juk. A mihez ők
saját erejökkel jutnak, az lelköknek jólesik s ha egyszer a szív egy
tapasztalatot megfogott, az nem száll el egykönnyen, villámgyorsa-
sággal adja át az értelemnek, ez pedig, mert jólesés, öröm, gyönyörű-
ség táplálja, türelemmel, kitartással elemzi, összeteszi, egybehasonlítja
és megkülönbözteti.

A képzésnek ez a módja a természetes. A mit akarat, szív s
értelem feldolgozott, azt az emberi lélek meg tart ja s örömmel teszi
további kutatásának tárgyává.

Biztos, kedves és állandó lelki vagyont csak az az ember szerez,
a kinél az önmunkásság segítségével a szív útján jut az új ismeret az
értelmi életbe. A mikor az ember a már megszerzett lelki vagyont
fel akarja váltani, kiárnyékolni, kiszinesíteni, egyes részeiből virágcsok-
rot, virágfüzért kötni és fonni; a mikor önmagában keresi a lényeget,
lelki vagyonának egyes részei között az összhangot, arányosságot,
eredetiséget, az okság ot, ellentétet, együttességet ; a mikor fogalmai.
nak lényeges jegyeit az igaz, szép és jó szempontjaból egybeveti, hogy
eszmét teremtsen: akkor nem a külvilágból indul ki, nem a befogadó
erő működik, nem a cselekvő élet kezdi meg a munkát, hanem - miként
Aristotelés tanítja - az értelem s ez azután, mert egytől-egyig drága
kincset rejt magában, földön-túli átszellemültség gel emelkedik az ész
birodalmába, a hol az isteni igaz, szép, jó, felséges, fenség, nagyság,
magasztosság, szeretet, önzetlenség, kegyelem, irgalom árasztja önmagára
és milliókra az áldást, boldogságot.

Ez eszményképem, az óvónők és tanítónőknek magyar érzésű és
vallásos nevelőkké való kiképzésénél,

Miután törekvésemet nehány főbb vonásban jeleztem volna, el-
mondom, miképen óhajtom őket négy éven át a paedagogiai tudomány
gyakorlati és elméleti részéből nevelni és tanítani.

Az _1. osztályban először is a testi életet figyeltetem meg. Ennek
módját úgy ismertetem meg velök, hogy magam megfigyelésévei adok
a növendékeknek a megfigyelés lefolyására példát. Számon kérem-
szerzett tapasztalataikat a megbeszélő órán.

A növendék kezdetben engem utánoz: gyűjti a megfigyelés ismer-
tető jegyeit. A mikor már e feladatról tiszta képe van, kezdetét veszi
az ő kombinálása, öntevékenysége. Ekkor az ő megfigyelése már nem
puszta utánzás, hanem alkotás; képzelet világa új kép alkotására ser-
kenti.

Figyelemmel kísérem, hogyan halad a test- és egészségtan tanára.
A megfigyelésnek az elméleti magyarázatot mindig meg kell előznie.
Az észrevett, a megfigyelt tényekből vonatom le a nyujtandó képzet
jegyeit. .

Nagy gonddal ismertetem az érzékszerveket. az ember agyrend-
szerét, az idegrendszert.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAAz ővóban nagyon sok példát fogok találni
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az érzékszervek, az, agy- és idegrendszer egyes sajátságainak megisme-
résére.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAr-

Így haladok fokról-fokra. Az első évben a lehetőségig tiszta ké-
pet nyujtok a 3-6 éves gyermek testi életéről. Mihelyt az intézetnek
gyakorló iskolája lesz, a testi élet megfigyelését kiterjesztem a 3-12

éves korra.
E mellett a jó egészség fenntartására is szektatom növendékeimet.

Részt vesznek a gyermekek fogadásában, a tulajdonképeni foglalkozás
kezdete előtt való szórakoztatásában. Ez az idő igen alkalmas a rend-
és tisztaságszeretet felkeltésére és ápolására. Gyakorlatilag szokják meg
igy az óvónő és tanítönö teendőit a foglalkozás előtti időben. Nem
követelek tőlük semmit, a mire magam nem adom meg a példát, A
piszkosan megjelenő gyermeket magam is megmosdatom, megfésülöm;
megmutatom, hogyan törülje meg az orrát, kefélje ruháját.

A fogadás alkalmával rászoktatom az ajtó helyes, illő kinyitasára
és betevésére, a köszöntésekre, a kalap, sapka illő' levételére és fel-
tevésére. Megengedem, hogya gyermek, ha már van annyi ügyessége,
maga vesse le és akaszsza fel kabátját; következetesen figyelem, mint
végzi e cselekvéseket. Rászoktatom a korhoz mért csinos, rendes,
könnyed járásra, testtartásra, mozgásra, ülésre, szaladásra. Nem kerüli
ki szememet a gyermek alkalmazkodó ereje, beszédje. Ott vagyok
állandóan mellette, hogy védjem, oltalmazzam, vezéreljern. Nem ostrom-
lom az én szakadatlan javításaimmal, hisz ezt úgy is hamar megunja.
Példám mal sennek utánoztatásával akarom a gyermek rend- és tiszta-
ságszeretetét felkelteni és ápolni. A mely gyermek állandóan rendet

. és tisztaságot lát maga körül, annak a rend és tisztaság életszükségle-
tévé lesz. Ezzel nemcsak növendékelmnek adom meg a helyes nevelési
példát) de őket is rendre és tisztaságra szoktatom.

Igy gyűjtik az 1. osztály növendékei a testi s benne a lelki neve-
lés anyagát és a mint már fenn ebb említém, így nyujtok nekik alkal-
mat arra, hogy saját önmunkásságukkal szerezzék meg tapasztalataikat.
A mely növendék 4 éven át az óvóban és gyakorló iskolában az el-
sorolt nevelési teendőket szeretettel végzi, annak e munka természetévé
lesz s ha kilép az életbe, azt teszi, a mit a képzőben az ő nevelőjétől
megszokott.

Nem mondom, hogy ez az eljárás a növendékeket kivétel nélkül
példás óvónő- s tanítónőkké neveli; a gyakorlati életből tudom, hogy
a leggyönyörűbb buzaföldben is akad itt-ott konkoly. A me ly növen-
dék a kellő bánásmód és vezetés és az idő bevárása mellett be nem
válik, azt jóakaró tanácscsal, más pályára terelem. .

Az elsőéves növendékek gyakorlati kiképzésének anyaga: a 3- 12

éves gyermekek testi életének megfigyelése; a gyermekek fogadása,
tisztán- és rendben-tartása illedelmes viselete körül és a foglalkozás
előtt felmerülő teendők; a gyermek imája, az. imádkozás módja: a
gyermek játéka, a játékok fajai, a játékok rendezése, miért játék a gyermek
imája? A társalgás czélja, anyaga és módja; miképen szokja meg a gyer-
mek a természetes és mesterséges beszédet? a gyermek beszélgetése,
kérdezése, felelete; a játék, mint a társalgás alapja; a gyermek dala;
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a mondókák és versikék ; hogy alkot a gyermek a dalra mondőkát,
versikét? Az eredeti magyar mondókák és versikék ; a dalos mondókák
és versikék ; a dal és szövege, mint a gyermek játéka; a csudás elem
a játékban, imában, társalgásban, mondókában és a versben; a cselek-
mény jelentősége a gyermek életében; a gyermek munkája ; a magyar
gyermek munkáinak a fajai; hogy dolgozik a gyermek? A munkaanya-
gok beszerzése, előkészítése; a gyermek uzsonnája és elbocsátása; a
gyermek elfoglalása, időtöltése, megóvása a déli és esti órákban; a
foglalkozás a szobában; a foglalkozás a szabadban.

A megfigyelések alapján a test- és egészségtan tanításának anyaga:
szerves és szervetlen testek; szerv, szervezet; az egészégtan feladata;
az emberi test; az emberi test alkotó részei állományukra nézve; a
csondrendszer; a csontok összeköttetési mődjai ; a csontváz; a fejcsontok ;
a fogak, a fogzás, a fogak ápolása, fogporok, fogfájás; a szakcsont
(nyelvcsont) ; a törzs váza; a gerinczoszlop, a csigolyák felosztása, a
gerinczoszlop, mint egész; bordák, szegycsont, a mellkas ; a végtagok
váza; felső végtagok, alsó végtagok, az alsó és felső végtagok összehason
lítása, a mozgási szervezet rendellenességei, a gerinczoszlop elgörbülései,
angolkór, csonttörés, ficzamodás, az óvódai és \ az iskolai pad. Az
izomrendszer: a csontváz izmai, a test egyenes tartása, a mozgás fon-
tossága és az erre vonatkozó szabályok: aktív mozgások: sétálás, szala-
dás, ugrás, labdázás, tánczolás, uszás, korcsolyázás; passzív mozgások:
pihenés, kézimunkák, tornázás; véredényrendszer : a véredények nemei,
a vér, a vér alkoto részei, vérkeringés, a szív, nagy- éskis vérkeringés,
nyirkedények, a vérkeringés és a vér némely bajairól, vérbőség, gutaütés,
vérszegénység, vérzések és azok körüli eljárás, vérelvonás ; a lélegzés:
a körlég és a zárt helyiségek levegője, a szellőztetés, a tanintézetek
levegőjéről, a központi fűtés, egyes fűtőkészülékek, a lakások levegője;
az idegrendszer: az állatéleti idegrendszer központi szerve, az agy, az
agy, mint a szellemi élet központja, a környéki idegrendszer, a tengé-
leti vagy dúczidegrendszer, az idegrendszer kifejlődése és ápolása a
csecsemőben, a kisdedkorban, az ővókban, az iskolákban; az alvás; az
érzékszervek: a tapintás szerve, a bőr ápolása, a fürdés, a ruházat; az
egyes testrészek ruházata, a haj, a köröm ápolása; az izlés szerve; az
izlés szervének ápolása; a látás szerve: a .látás, a szem védő- és segé d-
készülékei, a sze~ ápolása, a rövídlátás; a hallás szerve: külső fül,
közép fül, belső fül, a fül ápolása; tengéleti működések: az emberi test
alkotő részei, anyagcsere, táplálkozás, elválasztás és anyagfogyatkozás,
az emésztés, tápcsatorna, a szájűr, a szájür ápolása, nyelőszervek, tulaj-
donképeni emésztőszervek, a kiüritő szerv, a máj, a hasnyál-mirigy és
a lép, ernésztésí folyamat; a tápszerek: állati tápszerek: tej, hús, tojás;
növényi tápszerek: gabonafélék, hüvelyes vetemények, burgonya, zöld-
ségek és gyümölcsfélék, gombák, füszerek, eczet; italok és élvezeti
szerek : víz, bor, sör, pálinka, kávé, tea, csokoládé; táplálkozás a gyer-
mekkorban, a szegények táplálása; a konyhaedények, étkezési szabályok;
első segélyujtás rögtöni baleseteknél ; első segélynyujtás mérgezéseknél,
mérgező levegő, ásványmérgek, növénymérgek, egyéb mérgezések, hely-
belileg maró mérgek; az első segélynyujtás sérüléseknél. segélynyujtás
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egyéb rögtön támadt életveszélyeknél ; a hang szerve ; a hang, ápolása;
fertöző betegségek: vörheny, kanyaró, himlő, védhimlő-oltás, .küteges
hagymáz, hökhúrút, a roncsoló toroklob, a hártyás torokgyík, vérhas,
a hasi hagymáz, ázsiai kolera, egyiptomi szemgyuladás, tüdőgümőkőr,
váltóláz, állatoktól származó fertöző kórok; húgyszervek ; a test melege ;
a láz, hőelvonás; iskolai fenyítés; az iskolaház egészségi szempontból;
az egészséges lakóház, az egészséges lakó-szoba, a betegszoba, a kór-
ház, a tébolyodottak háza.

A meg figyelés alapján a módszertanból a következőket tanuljákaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA=

A nevelő tulajdonságai: vallásosság, erkölcsösség, hazaszeretet,
emberbaráti szeretet, a gyermek szeretete, hivatásszeretet, önfeláldozás,
tisztaság testben és lélekben, kötelességérzet, rend és pontosság, követ-
kezetesség, kedélyesség, a gyermek testi és lelki életének ismerete, a
gyermek cselekvő élete, a gyermek érző élete, a gyermek értelmi élete.
(Mindezt nem önálló czikkelyekben magyarázzuk, hanem a magunk
példájával állít juk a növendékek elé. E tulajdonságokra nem lehet az
embert rnegtanítani, csak nevelni még pedig helyes szoktatással. Pl. a
növendékekkel magunk járunk a templomba; ott ájtatosan imádkozunk,
vagy elmélkedünk; magaviseletÍink mindenki iránt jóságos, szerény,

. illedelmes, előzékeny, igaz, őszinte, szeretettel teljes. önfeláldozó; minden
szavunk, tettünk, pillantásunk tiszta, ment mindentől, mi aljas és nem-
telen. Ily életmód mellett nem kell a vallásosságot és erkölcsöt sokat
magyarázni. A fogékony növendék lelkében valamennyi tulajdonság
gyökeret ver. Ha a növendékek nagy seregében konkoly is lenne, azt
egyszerűen eitávolítjuk.)

A gyermek fogadása. rend- és tisztaságra való szoktatása.
Az intézet helyiségei nek tisztán-tartása. A gyermek elfoglalása a

foglalkozás előtti időben: szabadjátékok, beszélgetés az otthonról, az
utczán történtekről, az iskolai élet egyes eseményeiről, tréfákról. enyel-
gésekről, egyszóval minden dolog, esemény, a mely a gyermeket
érdekli, tudásvágyát felkölti. Beszélgetés az iskolai feladványokróL Fog-
lalkozás és tanítás közben is szerető, nagy család a tanító és a gyer-
meksereg, de azért a családiasság közvetlensége, bensősége a tanítás
előtt mégis jobban érvényesülhet; az egyes gyermek öntevékenysége
szabadabban nyilvánulhat.

A gyermek imája. Milyen a gyermek imája? A vers és a prózá-
ban írt ima. A nevelő hangulata imádkozás alatt. Miben nyilvánul a
gyermek vallásos érzése? Az énekes ima. Az imádkozás ideje és módja.

A gyermek játéka. A 3-4, 5-6, 7-8-9, 10-11-12 éves
gyermekek játékai. A játékok fajai. Az eszközjátékok. A jó gyermek-
játékok ismertető jegyei. A mondókás, a dalos-játékok. A játék neveli
a gyermek testét. A játék elemei a 6-7, 8-9, 10- 11-12 éves gyer-
mekek tanításában és tanulásában.

A társalgás. A társalgás anyaga. A gyermek külső világa a 3-4,
5--:-6,7-8, 9-10, IQ-I2 éves korban. Miről beszélgethetünk a 3-4,
5-6, 7-8, 9-IQ, 11-12 éves gyermekekkel? A 3-4, 5-6, 7-8,
9-IQ, 11-12 éves gyermekek beszéde. Hogyan tanul meg a gyermek
beszélni? Hogyan fejlődik beszédje a 3. évtől a 12. évig?



Milyenek a gyermek kérdései és feleletei, mikor 'velünk beszélget?
Hogyan beszéljen a nevelő a 3-4, 5-6, 7-8, 9-10, 11-12 éves
gyermekekkel? A játék, a gyermek öntevékenysége, munkája, mint a
3-4, 5-6, 7-8, 9-ro, 11-12 éves gyermek társalgásának (beszél-
getésének, beszédgyakórlatának) indító oka és fenntartója.

A gyermek dala. A magyar gyermek dalai. A gyermek dalainak
tárgya, szövege. A dalgyakorlás módja. Hogyan fejlődik, bővül a gyer-
mek hangja és dala. A 3-4, 5-6, 7-8, 9-ro, 11-12 éves gyerme-
kek dalai. Hogyan daloljon a nevelő.

A gyermek mondókája, verse. A mondóka eredete, sajátsága. A
mondóka a gyermek költészete, játéka, meséje, Miért dalolja a gyer-
mek a mondókákat? A jó gyermekvers kellékei. A 3-4, 5-6, 7-8,
9-10, 11-'12 éves gyermek mondókája, verse. A mondőkák szerepe
a társalgásban, játékban, dalban, mesében, munkában.

A gyermek meséje. A jó gyermekmese kellékei. A 3-4, 5-6,
7-8, 9- ro, 11-12 éves gyermek meséje. Hogyan mesél a 3~4,
5-6, 7-8, 9-ro 11-12 éves gyermek? Hogyan rnéséljünkmi a
3-4, 5-6, 7-8, '9-JO, 11-12 éves gyermeknek? A mesékfajai.

A gyermek munkája. A gyermek munka-anyaga. A magyar gyer-
mek munkái a 3 - 4, 5-6, 7-8, 9- ro, II - 12 éves korhan. A gyer-
mek munkálódásának módja. Hogyan munkáltassuk a gyermeket? A
gyermek munkája játékának egy módja, Mi a különbség a gyermeknek
szorosan vett játéka és munkája között?

Az ővódai és népiskolai testgyakorlat. A tesgyakorlat szerepe a
3-4, 5-6, 7-8, 9-ro, 11-12 éves korban. A játék helyettesíti-e
a testgyakorlatot ? Ha igen, melyik .évig? A testgyakorlás módja.
Hogyan tehetjük a testgyakorlást 'kedvessé, vonzóvá?

A heti tanácskozmány anyaga:
A mit a növendékek megfigyeltek, azt az értekezleti oran meg-

vitat juk. Ugy intézzük a a tanácskozást, hogya növendék maga állítsa
'egybe új tapasztalatának a képét; mi kisegítő irányító kérdéseinkkel
csak könnyítünk önmunkáló törekvésén.

A módszertani órákon a megfigyelések és megbeszélések alkal_'
mával szerzett tapasztalatokat egybefoglaljuk s belőlük egy harmonikus
képet alkottatunk.

Végül még meg kell jegyeznem. hogy az iskolai év végén 6 órán
a kisdednevelés kiválóbb munkásait s jelesebb alkotásaikat ismertetjük.

Beszélünk a görögök és rómaiak kisdedneveléséről Krisztusról,
Comenius A. Jánosról, Pestalozziról, Fröbel Frigyesről, Brunswick Teréz
grófnőről, acKisdednevelő Intézeteket Magyarországban Terjesztő
Egyesületról. a »Magyarországi Központi Frőbel-Nőegyletröl», P. Szath-
máry Károlyról és a magyar kisdedóvás jelenéről.

Az iskolaév II. felében már megengedjük, hogy az 1. éves növen-
dékek 1--1' rövidke foglalkozást tartsanak. Márczius r-től kezdve az
év végeig legalább 4-5 gyakorlati foglalkozást végezhet 1-1 növen-
dék. Nem sz abad figyelmen kívül hagynunk, hogy az 1. éves növendék
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már az első percztől kezdve intéz egyes nevelői foglalkozásokat, mint:
a gyermek fogadása, a köszönésre való szoktatás, vetkőztetés, öltöz-
tetés, illedelmes járás, mozgás, beszéd, taglejtés, foglalkozás a gyer-
rnekkel d. e. 9, d. u. 2 óráig; uzsonna délelőtt és délután, dalolás, a
gyermekkel játszik, neki mesél, verset mond, munkál. A mikor növen-
dékeink az I. félévben e dolgokat végzik, tulajdonképen előkészülnek aXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
IL félévi egyes, rövidke tömeges foglalkozásokhoz.

A II, IlL, IV. osztály paedagogiai tananyagát jövőreaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI IzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Láng Mihály.

A k a s s a i g a z d a s á g i kurzus réssletezése,"
- Második közlemény. -

Kapds növények. A kapás növények a 3 nyomásos rendszerben,
mint ugarnövények. A vetésforgóba, trágyázott földbe került kapások,
mint a régi gazdálkodási rendszer meg-változásának egyik oka. Talaj-
javító hatásuk: a rendes előkészítő földmunkán kívül feltétlenül meg-
kivánt időszaki műveletekkel történő gyomírtás, a talaj nedvesség

1 Szfvesen fogjuk közölni az igen tisztelt kartárs úrnak a tanítóképzővé átalakult
óvónőképző tantervéről szóló ismertető czikkeit, Az az eljárás, hogy az átalakítást czélz6
paedagogiai terveit ismerteti, éppen az által, hogya több szem többet lát elvének hódol,
biztosítja a reform helyes keresztülvitelét,

A tantervhez tsak a oefejezés után szólhatunk. Azonban nem hallgathat juk el véle-
ményünket már most sem azon miniszteri intézkedésről, a mely szerint azok a növendékek,
a kik az II. év végén a tanító női pályára lépni nem hajlandók, a IL év sikeres bevégzése
után óvónői képesítő vizsgálatra bocsatandok. Ez az intézkedés, czikkíró szerint, a tanítönő-
képző-intézeti tanterv nek oly módon való mődosítását tette szükségessé, hogy a növendékek
.az első két évfolyambanHGFEDCBAú g y az á lta lános, mint a szakműveltség szempontjából befejezett egészet
nyerjenek.

Nem tudjuk, hogy az igazgató úr hogyan oldotta m~g ezt a feladatot. de az intéz-
kedés így, a miként írva van, nem jelent egyebet, mint a tanítónőképzés ketté osztáaét-
két alsó évfolyamra, a mely az óvónőképzés szolgálatában áll és két felső évfolyamra, a
mely a tanítónőképzést szolgálja,

Ez az a meglep5 fordulat, a melynek bekövetkeztétól tartottunk. Az egymásra építés
a legszerencsétlenebb formája a két iutézmény egyesítésének, ,a melyet még (890-ben a
kisdedóvó törvény alkotása kor tartott tanácskozásokon elvetettek. Egy eltérő czélú szakiskola

1 > . másiknak előkésaitője nem lehet, Mert mire vezet, ha az óvón{íképző felé építjük a
tanítóképzőt? Oda, hogy az első két esztendőben tanítunk az összes tudományokból egy-
.egy csipetnyit, és a két felső évfolyamban ismételjük ugyanezt, egy némely dolgot bővebb
lére eresztve, Könnyű belátni, hogy ezzel a h-osstéssal a tanít6képzókból kikerült tanÍtónők
műveltsége nem lesz több a-polgáriiskolát végzett tanulókén;il.

Úgy tudjuk, hogy maga az igeu tisztelt Igazgató úr sem híve ennek a formának és
ezért hiszszük, hogy' a maga hatáskörében megtesz mindent, a mely ezen forma esetleges
veszedelmeinek enyhítésére szolgálhat. - Mi a magunk részéről, miként már azt kifejtettük,
csak azon mödon tudhat juk a reformot helyeselni, ha a 'kisdedóvóképző egyszerű en óeszüntet-
Jetik s a tanítóképző a mai egységes egészében és formájában fe n ta r ta t i i : Semmi egyéb válto-
zást nem tartunk szükségesn ek és megengedhetőnek, mint a tanítóképzőnek mintaóvóval
való ellátását. A népiskola érdeke ellen van minden olyan kísérlet, a mely a tanító képzés
színvonalának bármily csökkentésére vezet. Szerkesztő.

2 Az első közleményt lásd a mult évfolyam 656. lapján.
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megőrzése --, az utonövények számára kész tápanyagokat hátrahagyő
tulajdonságuk szerint. A terméseredmények kevés koczkázata. A kisgaz-
dáknak csekély kézi- és fogatoserő mennyisége, mint korlátozó tényeaő
a termelés során. Gépkultúra - ipargazdaságok.

A burgonya. Eredete s földrészünkön való elterjedése. Szám os
fajtája, tekintette! p. gyors elfajzásra és nemesedő hajramra. Kiszemelés,
magkiválasztás és ojtás útján való újfajta előállítasok. A gumó alakja
és részei. A bő keményítőtartalom. A szeszgyártásra, keményítő-
készítésre, takarrnányozásra s étkezési czélokra ajánlott varietások,
tekintette! a tenyész eti idő tartamára (koraj. középérésű és késői fajták).
A csekély klíma- és talajigény. Az enemű kedvező viszonyok tekin-
tettel a keményítőtartalom s a terméseredmény nagyobbodására. A

túlnedvesség hatása a betegségek fellépésére; a nagy meleg és a ki-
sülés; a fagy iránti érzékenység s a vetési idő megvalasztása. A talaj
megmunkálása a külőnbőző előnövények szerint. A tavaszi munkák
során az ismételt szántás előnye; a lala talaj s az extirpátorozás; a friss
trágyás föld megkívánta elmulaszthatatlan tavaszi szántás. A trágyá-
zásnak majd szükséges, majd czélszerűtlen volta tekintette! a különböző:
haszonczélokra. Az istállótrágya proteinszaporító s keményítőtartalmat
csökkentő hatása. - A vetőgumó minősége és holdankénti mennyisége.
A burgonya a .vetésforgóban. Vetési módok: kézzel, kapával s eke
után, töltőgető ekével, sorhuzó után. vetőgéppe!. A tenyészet közti
különböző művelési módok, tekintettel a burgonyavész elterjedésének
meggátlására (a Gülích-, a jensen-féle és a két oldali védő töltögetest
művelés) s a talaj minőségére (a közönséges, a gerinczes, a símaés a
Rosenberg-Lipinszky-féle művelés). - Az érés, kiszedés, kiválogatás,
eltartás (pinczében és földprizmákban). Terméseredmények. Betegségek.
A burgonyavész idejekorán való felismerése, a károsítás. A védő-
műveléseken túl a bordeauxi s a sulpho-steatit keverékkel való per-
metező védekezés. Az oldatok reczeptje. A permetezés kivitele, hatása,
költsége. - A burgonyahimlő, a fodrosodás, a fonálbetegség, a bábá-
sodás, a takonykór, a sorf. - Állati 'ellenségek: a pajor, a drótféreg
s a kolorádóbogár. Védekezésele.

A gyógynövényekről. Az előadó tanár felolvassa az e tárgyban'
a földmívelésügyi minisztériumhoz benyujtott memorandumát s ismerteti
a «Magyar-kincss nevű burgonyafajta előallítójának,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAAgne/lz" csári
(Nyitra m.) plébánosnak a gyógynövények termelésére berendezett
gazdaságát. Vonatkozás a magkereskedők es droguisták részere ter-
melő kisgazdaságok aránytalanul nagy jövedelmezőségére.

A répafélék. A takarmány- vagy burgundi répa termelese kap-
csolatban a kiterjedt állattartással s tejtermelésseI. A gyökér dús protein
tartalma. A fajváltozatok a gyökér alakja szerint, A mérsékelten meleg,
és csapadékes klimának s a mélyrétegű televényes vályogtalajnak
kiválólag előnyös hatása. A takarmányrépa az őszi es tavaszi gabona
közt. A répaföld gondos előkészítése a gyomírtás, az egyenletes -vetés
s a gyökér fejlődése okából. A takarmányrépa egyéb kapásnövény.
önmaga, luczerna után s a gyeptöresben. A nagy trágyaigény. Az.
istállótrágyázás eszközlése. A műtrágyák tekintettel a minőség es
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mennyiségre. A műtrágyaszóróval kombinált vetőgépekről, A vetőmag
jóságát mutatő próbacsíráztatás.aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(1 0 0 mag adjon 165 csírát - a répa-
mag mint gomoly.) Vetőmagszükséglet. A korai vetés tekintettel a
a fiatal növénynek az orrmányos bogarak (Cleonus, Otiorhynchus)
megjelenése előtt kívánatos megerősödésére. A vetés kivitele. A vető-
gépekhez idevonatkozólag fűzött kívánalmak.· A sortáv változása a
fajták szerint. A vetés mélység e. A henger nedvességgyüjtö 'munkája
a gyors csírázás előmozdítására. Az ápoló munkák: kikelés után sara-
bolás, az első kapálás s az egyezés (ennek gondos eszközlése) további
kapálások a gyomosodás szerint. Az angol répakapa s a fogatos m ű -

vetés. A töltögetés s a répalevél leszedése mint felesleges és károsító
szokás, A körlég levegőj ének tápláló hatása a gyökérbe gyülő rezerv
tápanyagoknak rohamos szaporodása idején. - A kiszedés ideje és
módjai tekintettel a különböző varietásokra. ASack· és Zimmermann-
féle répakiemelő ekék. A gyökér épsége tekintette! a jó e!állásra. A
gyökér tisztítása s a szakaszos eltakarmányozásig való eltartása föld-
prizmákban. A termés nagysága s értékesítése a takarmányozás során.
Betegségek: a répauntság s igazi oka (Helerodera Schachtii répanema-
toda). Védekezés ellene; a répabogár s a «Rovarin» - és chlorbaríum-
permetezés. A Kherndl-féle permetező. készülék a leszerelt vetőgépre
alkalmazva. Kézi permetezés. Növényi betegségek s az időelőtti szárba-
menés. - A mag répa 2 évi apoló gondozása magtermelés czéljából.
A házi magtermelés előnye és haszna.

A czukorrépa s termelésének czélja. A nálunk termelt sismertebb
válfajok. A jó czukorrépa fajta jellegei tekintettel a gyökér nagyságára,
a súlyra, viszonylagos czukor- és sótartalomra, alakra, a föld alatt
maradó tulajdonságra, a kis terjedemű levélkoronára s a hús minő-
ségére. Klíma s talajigény mint a takarrnányrépánál. A közvetlen
trágyázás hátránya. Az istállótrágya mint az előnövény trágyája. A
czukorrépa viselkedése a 3 főtápanyagot tartalmazó műtrágyák iránt.
A talajnak idevonatkozó kívánsága s gyakorlati kiismerése. Az alkal-
mazandó műtrágyával való eljárás. - Vetés, ápolás, kiszedés mint a
takarmányrépánál. A termés nagysága és értékesítése. A czukorrépa
mint ipargazdasági növény. A czukorgyárak termelési szerződései. -
A magtermelés körültekintő volta és kivitele. A gondos és kiválő-
gató magtermeléssei kapcsolatosan a czukortartalom perczentes emel-_
kedése. Ellenségek, károsítások és védekezések mint a takarmány-
répánál. A termelésnél elkövetett hibák.

A czikória (kávékatáng). .A művelés czélja, lassú terjedése, a
termés értekesítése, Terméseredmény métermázsákban s beváltási árban,
szemben a termelési költséggel. - A középkötöttségű s mésztartalmú
talajnak mélysége tekintettel a hosszú- és rövidgyökerű válfajokra.
Talajmegmunkálás és trágyázás tekintettel a csekélyértékű ágbogas és
kesernyés ízű gyökérképződésnek megakadályozására. A vetés előtti
hengerezés és az apró mag viszonya. A földdel kevert mag korai vetése.
(A még félig vad természetű növény a fagy iránt érzéketlen.) A sortav.
Vetőmag mennyiség, a vetés mélysége. Vetés utáni hengerezés a csírázás
gyorsítása czéljából. A répáékkal rokon időszaki rnűvelés. A kiszedést
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jelző érés felismerése, A kiszedésre szolgáló kétágú kapa. Sa ck répa-
kiemelő ekéje. A Bacher-féle czikória kiemelő ekerész. Hivatkozás az
egyetemes ekékre. - Gyökértisztítás s esetleges elrakás kupaczokban.
- Magtermelés.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

IPart' s kereskedelmi nó·vények. Az idesorolt növények mint kizárólag
piaczi termesztmények. A termeléshez megkívánt szakértelem elegendő
tőke ~ ezeknek megfelelő nagy jövedelem. A kapásnövényeknek a
birtok ból a trágyát kivivő, talajzsaroló természete s a műtárgyáknak
kiterjedt alkalmazása lehető biztos terméseredményeknek huzamos szol-
gáltatása okáért. Jó talajelőkészítés s elegendő munkáskéz. Egészséges
munkás-társadalmi viszonyok.. A közeli piaczok - A kereskedelmi
növények csoportosítása: gyáriak, fűszeresek. festónövények. Tárgyalásra
jönnek a gyáriakból a dohány és a komló.

A dohány. Eredete s termelésének, élvezésének lassu elterjedése
Európában s hazánkban (1492 Panő, utóbb Nicot János) Tilalmi törvé-
nyek. Allamjövedéki vonatkozása, monopolium. Terméseredmények. -
Botanikai tájékoztatás s az azon alapuló' 4 főfajta. Ezek válfajai, fő-
tekintette! a hazaiakra s a termelő vidékekre. A dohánygyárainkban
szükségelt fontosabb külföldi varietások. - A fejlődés kezdetén megkí-
vánt kellő csapadék s utóbbi bő és tartós meleg időjárás s ezzel kapcso-
latban az egyes faj változatoknak korlátolt területen lehetséges termelése.
A különböző eredetű és természetű talajoknak a dohány sikeres tenyész-
tésére, erejéres zamat jára gyakorolt hatása. A termelendő fajták és faj-
változatok megválasztásánál követendő elvek. Lehetőleg egyazon, vagy
kevés fajta termelendő, tekintettel a kevertlevelű báloknak a bevál-
tásnál való silányabb minősítésére. A különböző fajtak válogatása,
osztályozása több munkáskezet is igényel. - A e dohányföldeks meg-
szüntetendők. . A dohány a vetésforgóban. A különböző előnövények
szerint változó gondos talajmegmunkálás és bő trágyázás, tekintettel
a dohány talajzsaroló természetére. Az előnövény trágyázásának haszna;
a műtrágyák. - A rászák (palánták) nevelése. A melegágy elkészítése,
a megfelelő mennyiségű száraz mag vetése, a csiráztatott mag vetése.
Akikelt rásza íelnevelése : ritkítás, finom föld ráhintés, permetező locso-
las, szellőztetés (a hazsura), langyos vízzel való öntözés. A penészedés
terjedése ellen való védekezés. új vetés. A hidegágyi rászanevelés, A
rászákkiültetése: az időjárás és napszak megválasztása. a sorvonóval

. történő jelzés, sor- és növény távolság, a fajták termete és a levélképződése
szerint, kiültetés előtt való földöntözés. A Northon-kűt szerepe. A pa-
lánta kiszedése a' meleg- és hidegágyból. Az ültetés kivitele, az ültetőfa.
Az esti-locsolás ; két három .nap multán a foltozó-ültetés. - A tényész-
helyére került növény ápolása, 1-ször a talaj beművelése során: az ismételt
kapálás és oromra állító töltögetés száraz időben (ennek levélvédő czélja)
zszor a növényápolása során: a tetőelhányás . (czélja és kivitele), a
kacsozás s a felesleges tőlevelek eltávolítása, a levelek számának szabá-
lyozása. - A levelérés . jelei, a törés módja. A 3-féle levél különbözö
idejű érése és tőrése. A letört levelek osztályozása. A füllesztés czélja
és kivitele a felfűzés útján. A különböző fűzések e lapra- oldalt-
és forgatva füzés, A vasfűzőtű, a zsineg, a kukafa. Szöges léczeken
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(exsiccator) való fonnyasztás. - A szárítás czélja, a szárító állványok.
Szárítás a szabadban: napon és árnyékban, befejező szárítás a pajtában.
A szabadban való szárítás hátránya-i. A jól száradt dohány ismertető>
jelei. A kezdettől fogva fedett helyen való szárítás. A szárító pajta
anyaga, szerkezete, a kiül te tett földhöz visszonyított méretei. A meleg-
ség és nedvesség szabályozása. A belső berendezés. Előállítási költség.
- A pajtai szárítás gondos ellenőrzése: elő szárítás sűrű aggatás által,
a szétlazított szárító-aggatás, esetleges záróaggatás. A kiszáradás ismer-
tető jelei. - Az osztályozó válogatás a simító-házban. A kincstár által
3 évenként megállapított .hat főosztály. A simítás czélja, módja (víz
nélkül). A munka nappal végzendő a színek felismerése végett. A csomó-
zás, utóbb a máglyákban erjesztés, mely utóbbi művelet ujólag a szárító-
pajtában eszközlendő. A hulladék elzsákolása. A máglyákban osztályon-
ként erjesztett csornók elbalozása, (Bálfa, gyékény, kötél). A bál nagysága,
súlya. A termelő névjelzése, a minősítes jelzése. -.AzHGFEDCBA1 8 7 6 . évi VII.
beczikkelyezésű dohány termelési törvény ismertetése: Termelési engedély
kivitelre és a kincstárnak. Hol termelhető dohány? Minimális terület.
Kik nem termelhetnek ? A -termelési feltételek; a rászák záros határ-
időn belül való 'kiültetése, a virágok eltávolítása, a magmegválasztás ;
a föld megmunkálására vonatkozó határozmányok. A lemondás. A véd-
növény engedélyezése, sorközi növény termelési tilalom. A kórok meg-
semmisítése, sarjúnevelési engedély. A pénzügyőri kötél vizsgálat. A
termelést kérő folyamodás bélyegrnentessége és kötelezettsége. Kincs-
tári előleg adásának ideje és nagysága .. A büntetések. - Statisztikai
adatok a hazai dohánytermelésről. - A dohány betegségei időjárási
oko kkal ; állati és növényikárosítások. - A termelésnél elkövetett hibák
összegezése.

A komló. Botanikai tájékoztatás. A komlólisztet szolgáltató nő-
virágos példányok szaporítása, a károsító megtermékenyítést eszközlő
hímvirágos egyedek irtása. A női toboz szerkezete vonatkozással az
összecsomósodott, szurokszagú lupulinra. Ennek anyagai. Melléktermelési
czélok: a komló mint takarmány, mint fonál-, papir-komposzt anyag-
s mint tüzelőszer. - A vetésforgón kívül álló komlókertek. A valfajok.
A különböző fekvésű talajokra alkalmas varietások megválasztásánál
érvényesítendó szempontok. tekintettel a lupulin tartalomra, rövid tényész-
időre és ellenálló képességre. Az egymás mellett termelt különböző varie-
tások elfajzó tulajdonsága. Ajánlható dugvány bevásárlási források. A
dugvány ápoló ágyban egy évig acclimatisálódó tövek, próbatenyésztés.
Fajtánként külön ágy. Az állandó telep kezelése. A telep kiültetésének.
sűrű és ritka volta, a talaj lejtése és jósága, a fajta nemessége szerint
A rigolirozás és kapcsolatos trágyázás. Különböző ültetési alakzatok
és azok előnyei. A telep szakaszos beosztása. Az ültető távolság meg-
állapítása és kijelölése póznákkal és karókkal. A dugványozás ideje.
A higított trágyalében megáztatott dugványok megbírálása. A fészkek
kiásása, a dugvány ok elültetése, portrágyával kevert földdel való be-
takarása, megjelölése. Sorközi gyomírtás, fészekritkítás, a jelzőkaró>
eltávolítása. Ideiglenes szőlőkarő alkalmazása, erre 2-3 hajtás felkötése,
a többi lenyesése. A szőlőkarón túlnőtt tőke alsó kötéseinek lazitása,
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s a túl nőtt szár visszahajlítása. a szűzkomló (első évi) képződés meg-
akadályozása czéljából, Oszig töltögetés. A karók őszi eltávolítása után
a metszés nélkül maradó komlócsomóknak (legalább a töveknek) beföl-
delése. - A 2. év munkája: február eleji sorközi szántás és tőnyitás.
Áprilisban metszés, a harmatgyökerek és forradásos helyek eltávolítása-
val 2-3 szemig. A tőke betakarása portrágyás földdel. Az állandó
támaszok alkalmazása: póznaművelés, sodronyművelés (alacsony és
magas). A kötözés, komló balra csavarodó természete. Két-három kapá-
lás és őszi takarótöltögetés. - A további évek munkája a talaj megmun-
kálását és a növényt illetőleg. - Az aratás: a komló érettségének
jele. A toboz-szedés: mint (szakmánymunka) indástói vagy anélkül.
Osztályozás. Az egyazon napi szedés egy tömegű szárítása szobában,
magtárban és szárító cserényekben. A réteges szárítás módja, a szára-
dás megbírálása. Bezsákolás préseléssel. A fülledés ellen a kénezés, -
Terméseredmény, értékelés. - A kornlótelep élettartama. - Állati és
növényi ellenségek.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Krz"ek Jenő .aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

.N É P O K T A T XWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA s ,

E ö tv ö s J ó z s e f és a népnevelésíígy,'

Huszonhét év óta takarja immár az ercsii sírbolt báró Eötvös
József tetemeit s emléke közöttünk elevenebb, mint valaha. A muló
évekkel nő nagysága s a nagyobbodó távolsággal dicsősége. Egyre
fenségesebben bontakozik ki hódoló szemünk előtt ennek a nemes
pályának harmoniája s a nemzetnek mind szélesebb rétegei meggyőző-
désül vallják, hogy élete példájával multunk gazdagabb, munkája beesé-
vel jövőnk biztosabb lett. Azért, midőn emlékét a magyarországi tanítók
Eötvös-alapja évről-évre megujítja. teszi ezt nemcsak az egész tanítóság
képviseletében, a melyet elsőben ő ébresztett öntudatra; nemcsak az
egész tanügy képében, a melynek annyi vezérlő eszméjét ő adta,
hanem tette az egész hálás nemzet nevében, melynek benne egyik
legnagyobb fiát ünnepli.

«Minden új név - mondja Gondolataiban - mely körül a nemzet
lelkesedése egyesül, egy-egy új szó, a melylyel a nemzet gazdagabbá
válik s mely bizonyos fogalmakat tisztán kifejezve, haladásának eszközéül
szolgal.s - Ily nyelvkincsünket gazdagitó szó nekünk: Eötvös, s a
fogalom: a melyet rajta értünk: nemzeti művelődés. . .

Ám ezidei emlékünnepünket egy kimagasló alkalom különös fény-
nyel övezi: ez évben telik le ötvenedik fordulója annak a kulturtör-
téneti nagy mozzanatnak, hogy Eötvös József az 1848-iki országgyülés-
ben törvény javaslatát az elemi oktatásról a nemzet elé terjesztette. Oly

. 1 SzerzE) felolvasta a február z-án tartott Eötvös-ünnepen.

Magyar Tanítóképző. 8



időben történt ez, midőn a szabadságharcz előre veté véres árnyékát,
Kossuth már leborult' az önfeláldozó nemzet nagysága előtt s Eötvös
maga is hirdeté, hogy veszélyben forog a haza. Ily körülmények között
mondá az ország első közoktatásügyi minisztere a képviselőházban: cA
népnevelés a státus kötelességei közé tartozik, épp úgy, mint az ország
határának védelrne.s S mialatt odakünn a gyülölség és tudatlanság a
fajok és alsó néposztályok harczát szervezi a haza ellen, Magyarország
nagy szíve és nemes jogérzete iq)igy szólal meg Eötvös József beszédé-
ben: cA szabadságot és egyenlőséget az országban valóra kell válta-
nunk. Nevelés nélkül azonban az egyenlőség semmi, csak puszta szó;
a nevelés az, a mely által az alsó néposztálybeliek az állam által nekik
adott jogok élvezetére képesekké tétetnek. Elhalasztani a nevelési intéz-
kedéseket nem más, mint azon időpontot elhalasztani, melyben a népaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
-a z o n jogot, a melyet az állam adott, valósággal élvezheti; mert a poli-
tikai, jogokat nemcsak a törvény adja, hanem adja a személyes képes-
ség is. Mennyivel több szabadság áll a törvényben, annál nagyobb lesz
azo.n valóságos külörnbség, mely a művelt és a nem művelt osztályok
között létezik.s
,- -- S midőn husz' évvel később a nemzet vezérletében ismét része jut,
ott folytatja, a hol férfikora delén kezdette. O tudta, hogy élte első
felében mit kezdjen erejével, s a másikban, mit kezdjen tapasztalatával.
S a nemzet helyeslése mellett hirdeti ujra a népnevelés elhalaszthatat-
lan szükségét. Programmja is a régi. csak okai és bizonyítékai számo-
sabbak és sulyosabbak. Jól tudja ugyan, vallja is, hogy egy nemzet
állása más nemzetek körében attól függ, a mit a tudomány és művé-

szet terén fölmutathat, s nem attól az általános műveltségtől, amely
akár a legczélszerűbben rendezett népiskola által elérhető - de nem
természetes- e, hogy Eötvös, a kinek szárnyaló elméjét érzelmes szive
mindig a szegények és elnyomottak felé terelte, most is a közoktatás
intézményei közül első sorban a népiskolázásnak törvény utján való
rendezésére gondol. Ezt kivánja szerinte az állam biztosság a, hogy ne
olyanok határozzanak legfontosabb ügyeiben, a kikben az arra szükséges
műveltség hiányzik; ezt kivánja az igazság, a mely szerint amaz osztályok
érdekei veendők mindenekelőtt figyelembe, a melyek a legszámosab-
bak s együttvéve az állam terheinek legnagyobb részét viselik; ezt
kivánja az a körülmény, hogy akiknek az oktatásra legnagyobb szük-
ségük van, hiányát nem is gyanítják s azt saját erejükből pótolni kép-
telenek. Fürkészett- e ki valaha nemes s z ív nyomósabb okokat tételé-
nek igazolására ? De azért nem félti a magyarság állását a többi nem-
zetek körében sem, mert kétségtelennek tartja, hogy a hol a nép zöme
a miveltség egy bizonyos fokára emelkedett, ott a tudomány is meg
fog honosodni s a művészet is terjedni; holott ha az állam megfordítva
jár el, az a képesség, mely a nemzet legszámosabb részében rejlik,
elvész és azok nagy része, kik a tudományban az első helyet foglalhat-
nák el, tehetségük öntudatához nem is juthatnak.

S valamint az iskolát, azonképpen megbecsüli a tanítót is. Nyiltan
kimondja, hogya törvényhozás a népnevelésnek csak akadályait hárít-
hatja el, a feladat pozitiv megoldása ellenben első sorban a nép tanítók-



tói függ. A törvényhozás csak az alapokat rakhatja le, az épület eme-
lése ő rájuk vár. A tanítókat szállja meg hivatásuk szelleme; azon meg-
győződéssel dolgozzanak nagy íeladatukon, hogy hazájuk jövőjén dolgoz-
nak s hogy mindazok közt, a kik büszkén a nemzet szolgáinak nevezik
magukat, nincs senki, a ki ezt náluknál több joggal tehetné, mert hisz
'senki a jövő nemzedék jólétére nagyob befolyást nem gyakorolhat. Igy
szól hozzánk, a kiket, magához emelve, munkatársaiul tekintett. De
nyomatékkal hirdeti e megváltó nézeteit az országaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAs z ín e előtt is. «Két-
séget nem szenved - mondja híres képviselőházi beszédében - hogy
e bazának összes tisztviselői közt nincs olyan, a kire fontosabb ügy
volna bízva, mint a néptanítóra. Megvagyok győződve, hogy éppen a
népnevelés általános elterjedése által e haza anyagi tekintetben is annyira
emelkedni fog, hogy idővel meg fogja hálálhatni népoktatóinak azt,
a mivel nekik tartozik, mert teljes meggyőződésem szerint e hazának
emelkedése anyagi tekintetben is sokkal inkább függ a népneveléstől,
mint bármi mástöl.s

Íme, így ébresztgette öntudatunkat, így emelte állásunk méltóságát,
így szeretett bennünket. Csoda-e hát, ha a magyar néptanító szinte
vallásos á:hitattal tekint a megdicsőült alakra és szive mélyén megrezeg,
arra gondolva, a ki prófétája és apostola volt? És áldjuk a kort, hogy
az ő emlékezetének gyújtván lobogó fáklyát, mindezt már csak Eötvös
müködésének dicsőítésére és nem egyúttal a magunk működésének
méltatása érdekében kell elmondanunk. De lángbetükkel véssük a Nagy-
nak felejthetetlen szavait szivünkbe és emlékezetünkbe, és derült biza-
lommal foly tat juk nehéz. de áldott munkánkat.

Ez hát Eötvös fölfogása a népnevelésről és hivatásunkról. A nép-
oktatásnak központi hely jut: az föltétele az egyéni jólétnek é s ' a polgári
szabadságnak; az föltétele a nemzet erkölcsi emelkedésének és az 'állam
biztosságának. A föladat teljesítését pedig első sorban a tanítóktói várja.
Ennél magasabb és magasztosabb szempontra nem emelkedhetik senki.

Igenis, tőlünk, tanítóktói várja. De nem az egyestől, hanem vala-
mennyiünktől. V állt vállhoz vetve, buzgóságot kitartással nemesítve,
odaadást szorgalommal párosítva, ügyességet tudással fokozva - így
formálódjék a szellem, a mely bennünket áthasson és vezéreljen. Ezért
írja be már törvényébe, hogy egyesületekbe sorakozzunk. Az együtt-
működés így fog közszellemet teremteni, a nézetcsere eljárásunk helyes
vagy hibás módjára eszméltetni, más vélemények mérlegelése türelmessé
tenni, uj fölfogások megismerése tudásunk állandó gyarapítására ösztö-
nözni. Így Eötvös nemcsak a nemzet nevelését bízta mi ránk, hanem
a saját magunk nevelését is.

Jól számított-e? kérdi az örökéletű elő itélet. Nem hagyta-e itt is
nemes optimizmusa számításon kívül az erők reális értékét ? veti ellen
a kicsinylés. Tekintsetek körül az országban és majd háromszáz tanító-
egyesületében. Mit láttok? Müvelődést és okulást, hűséget és bizalmat,
hazaíiságot és lelkesedést. Hogy 27,000 tanító közt nemcsak a személyes
és testületi erényeknek akad képviselőjük, van-é jogotok ezen fönn-
akadni? Bátran kimondhatjuk : a magyar tanítóság immár nemcsak
érdeklődő tanúj a', hanem munkás tényezője is a nemzeti haladásnak.

8*
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E haladás zaja téveszti meg a rosszakaratot, mely nem látja, hogy a
körülmények és viszonyok tusájából, az elvek és elmék harczából egy
új iskola állott elő. melynek a régivel csak a neve közös, de új a tar-
talma és új a szelleme. Eötvös József nem becsülte túl tanítóit. Jól ismerte
ő ez anyagot s tudta. mire képes - hiszen ő is magyar volt.

De Eötvös a tanítók továbbképzésének még egy más, nem kevésbbé
foganatos eszközét teremtette meg: 1868. február ő-án jelent 'meg azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Ntptanítók Lapja , a melynek legelső czikkét ő maga írta. «Nem kezd-
hetem meg jobban - így szól - e lapokat, mint midőn azon meg-
győződésemet fejezem ki, hogy a tapasztalás igazolni fogja a tanítók-
ban helyezett azon bizodalrnamat, a melylyel népoktatásunk gyors
emelkedését buzgóságuk tói varorn.s

E lapot közel 15,000 példányban és hét nyelven adta ki. Hogy
a mely tanító folyóiratot nem járathat, könyvet nem vehet, az is tudo-
mást szerezhessen a hazai iskolaügy állásáról és a paedagogia haladása-
ról. Hatalmas eszköz volt ez, Molnár Aladár kifejezése szerint, a közös
nézetek, közös érzelmek és közös szellem megteremtésére és lehetetlen
nem osztozkodnunk Eötvös e méltó munkatársának panaszában, hogya
lap idegen nyelvűkiadásait csakhamar beszüntették. A hódítás egy haté-
kony eszközétől fosztottuk meg ezzel magunkat, a mely nem a törvény
imperativ rendelkezésével, hanem a munkaközösség bennrejlő erejével
tört volna a nemzeti géniusznak utat. Ne felejtsük az analog esetet sem.
Földmivelésügyi kormányunk az országban dívó hét nyelven adja ki
Néplapját. Vajjon a ki a hazai műveltségnek készíti elő a sokszor csökö-
nyös talajt, kevésbbé fontos-e nekünk, mint a ki a hazai ugart töri ~
Nemcsak a földet kell megtartanunk és megnyernünk a magyarságnak,
hanem az elméket is.

A harmincz év alatt, mióta Eötvös organuma megindult, a nép-
nevelési lapok megsokasodtak hazánkban. De nem tudom, Eötvös ennyi
ujság ban a továbbképzés kivánatos eszközét látta volna-e P A sok 'lap
részben nem tékozlása-e az amúgy sem igen gazdag szellemi tőkének?
Az elmék súrlódása haszonnal biztat ugyan, de nem produkál-e a sok
központ tulságos sok vezért, nem alkot-e sok követő tulságos sok
tábort? Minden lap - mondják - egy-egy csillag a népnevelés egén.
De sok csillagnak immár halaványul fénye és ez a nap közeli főlkelrét
hirdeti. Am ne felejtsük, hogy még e század elején nemzeti irodalmunk
is így fejlődött. A hasonló eredményt azért a hasonló körülményeknek
kell betudnunk s nem az egyéni hivalkodásnak. A népnevelési lapok
számának csökkenése mutatja, hogyanépnevelés ügye maga erősödik
s hovatovább megtalálja biztos sulypontját, a mely az ingadozásnak
véget vet. Azért ismerjük el hálával a sok kisérletezés hasznát, amely

'azzal, hogy fejlődő erőknek tért és alkalmat nyitott, elvont fejtegetések-
nek és ideális törekvéseknek értő és érdeklődő közönséget nevelt, az
erőteljes és vezérlő organumok utját egyengette és rövidítette.

Amde bármily fontosak az egyesületek és a lapok, nem lehet immár
velük beérnünk. A harmincz év alatt; hogyanépoktatási törvény fönn-
áll, a tanítók egy uj nemzedéke nőtt fel, a melynek magasabb tanult-
sága és műveltsége, tudása és becsvágya a továbbképzés eddigi esz-
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közein kivül egyebet is kiván. Itt az ideje, hogy tanítóink kezébe
könyvet is adjunk.

Legelsőbben olcsó tudományos kézikönyvet. Nsm vezérkönyvet,
amelyből megtudja mit hogyan tanítson, hanem ké ikönyvet, amely
állandóan unszolja, miből mit tanuljon. A tudomány halad, az ismere-
tek anyaga sokasodik, elvek és rendszerek is módosulnak és változnak.
Engedhetjük-e, hogy a tanító a tudás ez eleven áramlatától mindinkább
eltávolódjék és elidegenedjék? De a tanítás szelleme és sikere is nem-
csak a tanító jó módszerétől, hanem tudása fokától is függ.

És adjuk kezébe nemzeti klasszikusainkat. Vörösmartyt, Petőfit ,
Madáchot már közkeletüvé tették viszonyaink. De a kikre a tanítót
legszivesebben utalnók : Arany legtöbb müve még mindig drága, Eötvös
pedig, az ő Eötvöse, számára jóformán hozzáférhetetlen. Pedig mily
nemesítő hatással lehetnének érzelmes költeményei; mint üdülne föl a
Karthausi pompázó nyelvétől, szárnyaló eszméitől s mennyire megerősöd-
nék odaadó hazafi ui munkájában, megtanuiván, hogy s csak az önzőnek
nincs vigasztalása a földön» Mily tiszta, magas régiókba emelnék C5t
tartalmas Gondolatai: hit és vallá s, ember és világ, irodalom és tudo-
mány, állam és politika - egy egész gazdag világnézlet mélyreható
elmével kigondolva, meleg szivvel megírva. Azután akadémiai emlék-
beszédei, melyekben oly sok a tudás, oly mértéktartó az itélet, oly
becses a forma. Ezek nélkül talán meg sem érthetjük a magyar emlék-
beszéd azon európai és klaszszikus magaslatát, a melyre ez irodalmi
műfajt Gyulai Pál éppen az Eötvösról mondott beszédjével emelte. És
országgyülési beszédjelt is olvasván, nemcsak a halhatatlannak sok-
oldaluságát csudálná, hanem megérten é, hogy éppen, mert Eötvös állam-
férfi és szónok, költő és író, tudós és bölcsész volt, ezért lehetett nép-
oktatásunk megalkotója, nemzetünk művelője.

És végül kezébe kell adnunk a tanítónak a nemzeti műveltség
nagy letéteményesei mellett az ő tudománya remekiróit, a paedagogia
klasszikusait is: gerjesztésül, okolásul, tanulságul. Kell hogy együtt
találja Montaignet és Bacont, Lockot és Comeniust, Rousseaut és Pes-
taloizit, Jean Pault és Herbartot. Az ily sorozatos . forditások a paeda-
gógia. fej!ődésének is nálunk alapot vetn ének és bizonyos, ha igazi
neveléstudományunk lesz, ez a maga részéről is vissza fog hatní tanítóink
továbbképzésére.

Igenis, könyvek, könyvek kellenek. Hogy pedig az eddigi érdemes
kisérletek e téren elégteleneknek bizonyultak, mutatja, hogya mi
viszonyaink között e hiányok pótlására nem egyesek vannak hivatva.

Régi magyar szokás, hogy irodalom és tudomány dolgában mindent
az Akadémiatol várunk, vagy a korrnánytól, esetleg mind a kettőtől.
Nos igen. Ime. közoktatásügyi kormányunk élén E?';:vös József utóda
áll: minden jó kezdeménynek készséges támogatója lelkes barátja;
és az Akadémia élén Eötvös József fia áll: vér az ő véréből, szellem
az ő szelleméből - lehetetlent várunk-e ? Szabad-e csüggednünk? Nem
kell-e rernénylenünk ?

Harmincz évvel ezelőtt ezt írta Eötvös: «Azon a napon, a melyen
a nemzet épp oly szükségeseknek fogja tartani az áldozatokat, a melyek
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tőle népnevelésünk megállapítására kivántatnak, .mint azokat, a melye-
ket a közigazgatási vagy közlekedési eszközöknek fentartására hozni
kénytelen, azon napon a legnagyobb akadály, mely népoktatásunk eme-
lésének utjában áll, elhárítva. lesz s első sorban népoktatóinktól függt

hogya nemzetet erről megg yőzzék.»
Vajjon mennyire sikerült ez nekünk?
A fölemelő választ Eötvös utolsó költeményében látom példázva :

a Zászlótartóban. Az elhanyatló bajnok körülnéz: ki fogja helyette a
lobogót tartani, védeni? S ime, mind, mind ajánlkozik:

Kevés egy élet, egy kar,
E terhet hordani,
De mindnyájunkra bizzad,
S meg fogjuk tartani.

S ő ránk bízta, mindnyájunkra: a társadalomra és vezetőire, a
nemzetre és kormányára. S midőn a zászló az egész nép fölött lebeg,
tán látomásszerűen, nagy szíve utolsó vigasztalását ez utolsó verses
soraiba tette le: .

Ö látja, s megnyugodva
Csukódik be szeme.
Hisz zálogát jövönknek
jo kézbe tette Je!

.A. p af d o l o gaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAf a,'

A most búcsúzó XIX. század a századok közt a legnagyobb
haladást s a legszámosabb találmányt tudja felmutatni. A technika
terén egyik találmány a másikat követi s csak magának Edisonnak több
mint száz találmány köszönhető.

A tudományos ismeretek halmaza oly, tetemes en nőtt s úgy el-
ágazott, mint az előbbi századokban soha. Uj tudományok egész serege
keletkezett, mint földtan, lélektan.. biologia, physikai és társadalmi
tudományok. Magától Darwt"ntól új tudományok és új világnézetek
származtak.

Ezen újabb tudományok közt a gyermekről való tudomány, a
paidologia, a gyermekisme, a legfiatalabb.

Hogya gyermeket természete szerint kell nevelni, azt már régóta
tudták Már bölcs Salamon mondta: Vezesd a gyermeket egyénisége
szerint, s aggkorában se, fog; eltérni ezen úttól.

Hogy tehát a gyermekek testi és lelki képességeit ismerni kell;
már a régi népek is belátták, de a belátást nem kísérte eredmény.
És miért? Azért, mert a gyermekeket nem figyelték meg tudományosan
és nem tanulmányozták alaposan. Azért, mert a paidolögia létrejötte
és gyarapodása, más segédtudományok létezését s új figyelési módokat

1 Fel ~lvasta szerző a tanít6képző-tanárok egyesülete választmányának február 7-én
tartott űlésér
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tételez fel. Anatomia, physiologia, anthropologia, embryolo,gia, tapasz-
talati és összehasonlító psychologia nélkül a mi tudományunk, apai-
dologia nem virágozhatik. Ezen tudományok pedig csak ezen században
tettek nagy haladást.

Ez az a talaj, a melyből a paidologia kinőtt, de a nap, amely
állandóan élteti,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa különböZő korú gyermekek tudományos megfigyelése.
Mert a gyermek lelke egészen különbözik a íelnőttétől. A gyermeknél
minden szerv, minden testi és lelki működés perczenként változik; mert
szakadatlan fejlődésben van.

, A szülők volnának első sorban hivatva, gyermekeiket megfigyelni
és valóban néhány tudós apa, mint Darwin, Strümpell, Preyer, Perez,
Hauffe és Schulz saját gyermekeiket figyelték meg életük alsó éveiben,
és erről becses könyveket irtak.

Curtman már 50 évvel ezelőtt ajánlotta a szülőknek napló veze-
tését. Ezen napló szerint már az első félév mulva a következő rovatokat
kell kitölteni: az egészség, testi fejlődés, érverés, fogak, a kapkodás,
ülés, oltás, táplálkozás, ruházás, alvás, szellemi fejlődés, utánzás, meg-
különböztető tehetség, megismerés, a figyelem, az érzelmek nyilvánu-
lásai, az ösztönökaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAé s hajlamok, a játék, a nevetés és a sírás. Ezen
napló még más rovatokat is tartalmaz és pedig az első 18 hónapra, a
4-ik és a későbbi életévekre vonatkozólag.

A szülők legnagyobb részénél azonban hiányzik a psychologiai
műveltség, a megfigyelő képesség és az erre szükséges idő. A szülök
után a tanítók volnának hivatva növendékeiket megfigyelni, észre-
vételeket tenni, tapasztalatokat gyüjteni. Ennek szükségét én már 29
évvel ezelőtt éreztem.

A Gráczban 1869. évben tartott 3-ik osztrák tanítógyűlésben már
indítványoztam, hogy a monarchiában működő összes tanítók felszölí-
tandók iskoláikban való psychologiai megfigyelésekre. és hogy ezen
czélból külön szakosztály alakítandó, mely mindazon lépésekről és
eszközökről tanácskozzék, a melyek ezen czél elérésére, egy paidologia
teremtésére, vezethetnek. Indítványomat avval indokoltam, hogy a jelen
psychúlogia inkább spekulaczión és nem tapasztalatokon alapszik; hogy
a metaphysikai psychologia a' nevelőnek és a tanítónak kevés hasznot
nyujt; hogyafelnőttek lelke "lényegesen különbözik a gyermekétől;
hogy csak paidologiai tapasztalatox, tények gyüjtése által lehetséges
egy tudományos gyermekz'smét létrehozni; hogy a tanítóknak leggyak-
rabban van alkalmuk a gyermek testi, szellemi és moralis képességét,
előnyeit és hiányait észre venni és hogy különösen a mi monarchiánk
tanítói vannak kedvező helyzetben a gyermekeket megfigyelni és össze-
hasonlítani, mivel ezek különböző fajokból származnak, különböző hit-
felekezetekhez tartoznak és különböző anyanyelvet beszélnek, s eszerint
érzelmeik, véralkotásuk. hajlamaik, nyilatkozataik eltérnek egymástól.
és sok anyagot nyujtanak a gyermekek összehasonlítására és leírására.

Ezen indítványt a sok ezer tagból álló tanítóegyesület elfogadta
a nélkül, hogy tudtommal ci végrehajtó-bizottság a lépések et megtette
volna ezen határozat megvalósításara. Csak arra emlékszem. hogy két
bécsi tanító, kik szintén az akkor kiküldött bizottság tagjai voltak, ezen
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tárgyról érdekes előadásokat tartottak, melyek későbben könyvalak·
jában jelentek meg.

Még egy másik eredménye is volt előadásomnak, az, hogy bol-
dogult Dittes, ahirneves paedagogus, a tanítógyűlés után 3 hónapra
egy levéllel tisztelt meg, melyet eddig gondosan őriztem és melyetXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

m o s t aaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt , é r t e k e z le tn e k s z fv é s e n g e d e lm ö k k e l b e m u ta to k é s m a g y a r

nyelven kivonatos an közlök. A levél jobb megértése czéljából előre kell
bocsájtanom, hogy Dittes egy bécsi tanítóegyesületben indítványomról
telolvasást tartott, melynek tattalmát az akkor megjelent c Wanderer»
czímúnapilap közölte, a mi engem .arra ösztönzött, hogy dr. Dittesnek
levelet írjak. Erre írta ő azismertetendő levelet. Bevezetésében a.
Wanderer czikkére hivatkozik és mondja, hogy ezt az ujságot nem
olvasván, ennek tartaimát csak levelemből ismeri, a miből azt látja,
hogy a Wanderer levelezője őt alkalmasint félreértette. Ő t. i. nem

, akarja, hogy az anthropologia tanulmányozása csak egy szakosztályra
szorítkozzék ; ez inkább az egész tanít óság feladata legyen. De azt
sem hiszi, hogyanépnevelők többsége már elég anthropologiai művelt-
séggel bír és hogy ne szorulna az anthropologia tanulmányozására való
serkentésre; továbbá nem tagadja, hogy az anthropologia terén még
igen sok tennivaló van, de azt nem szeretn é, hogyatanítóvilág azon
gondolatra jöjjön, mintha e téren eddig semmi sem történt volna; de
az sem volna helyes, a tanító világban a tudatlanság és megvetés gon-
dolatát táplálni az embertan, boncztan, életműtan. életmód tan és lélektan
terén elért eddigi szép eredmények iránt. .Azt mondja, hogy az ala-
kulandó anthropologiai szakosztály feladata kétségkívül az volna, hogy
a tanítóktói beküldendő figyeléseket, leírásokat, statisztikai adatokat
általános következtetések re használja lel.

De kérdés, vajjon az anthropologiai viszonyok figyelői és az úgy-
nevezett tények közlői fognak-e elég műveltséggel, objektivitással és
körültekintéssel bírni, hogy az észrevett tárgyakat alaposan felfogják,
hogy mentek lesznek-e az előítéletektől és hogy képesek lesznek-e a
véletlent a lényegestől elkülöníteni ? Nem kell-e attól tartani, hogy a
beküldendő adatok oly ellenmondók lesznek, 'hogy tudományos fel-'
dolgozásra nem alkalmazhatók? A megfigyelés és statisztika nem oly
könnyű dolgok, ha tévedésekról óvni akarjuk. «Nem tanácsolnám,
mondja Dittes, hogy az ausztriai tanítóság saját szakállára szerkeszszen

magának egy anthropologiát, hogy nagyon nehéz feladatokon kezdje;
hanem azt kívánom, hogy mindenekelőtt tökéletesen behatoljon a tudo-
mány elemeibe. Onnek a nyelvekre, a nemzetiségekre feltett kérdései
csak a nagy műveltség magas álláspontjából oldhatók meg. Hogy mi
történt eddig a tanítóság művelődése érdekében, Ön oly jól tudja, mint
én, De ne higyje, hogy Kegyed indítványát feleslegesnek, haszontalan-
nak tartom. Ez önfigyelést, önszemlélést, önálló gondoskodást czéloz;
pedig ez a fődolog. Indítványa a tiszta után mondásnak, az utánzásnak,
a vak hitnek, a holt betűtudá snak véget akar vetni és ez elveim nek
épen megfelel. Az ön indítványát tehát nem szabad agyon hallgatni;
az nemcsak rend- és alapszabályellenes, hanem sajnálatraméltó is volna
az iskolákra és a nevelésre nézve. Hangsúlyozni kell, hogy ez ügy
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1 Életrajz. megjelent a «M. Tanítéképző» 1896. májusi füzetében, Somogyi Gézától.

minden gondolkodó tanító közös teladata. Szükséges lesz a tanítók
által beküldött megfigyeléseket és véleményeket a tudomány mai állás-
pontjával összehasonlítani és amazokat ennek segítségével kiigazítani,
továbbá a tanítók érdeklődését az anthropologiai tudomány iránt az
önálló megfigyelések és kutatások által felkelteni ; az elemeket nem
szabad elhanyagoini a kornptikáltahb s érdekesebb kérdések miatt
sem; és a mi a tárgyalások alakját illeti, azt gondolom, hogy a
nevelésügyi lapoknak többet kell tenniök annál is, mint a mi a
gyűléseken történhetik.

V égre, így fejezi be levelét. feleslegesnek tartom Önnek mondani,
hogy kegyed eljárását tökéletesen méltánylom,»

Ezen sok jót és igazat tartalmazó, még mai napon is tanulságos
levél, fényes bizonyítékot tesz a boldogult író gazdag tudásáról, éles
eszéről és tárgyilagos gondolkodásáról. A ki a korán elhúnyt, híres
paedagogus gazdag műveltségét. közhasznú tevékenységét, szabadelvű
gondolkodását, erkölcsös jellemét ismerte, velem fogja mondani: «Em-
léke áldott legyen örökké .• 1 De a gráczi gyűlés óta lefolyt 2 8 év alatt
nagyon sok történt a gyermekisme terén. A tudományos psychologia
most kísérleteken alapszik. Nemcsak az érzések, a tudat elemei méré-
sével, hanem a képzetek gazdagságának, gyorsaságának, a gondolkodás
vizsgálásával is foglalkozik és pedig kísérleti módon. A psychologiát
most már különösen paedagogiai czélokból fejlesztik. Fürkészik a lelki
tünemények származását, fejlödését, okait és törvényeit; vizsgálják a
gyermekek érzékléseit, a látását, hallását, szaglását, képzetei számát,
élénkséget, emlékezőtehetségét, beszédtehetségét, utánzó tehetségét,
munkaképességét, kitartó erejét és mindezt kísérleti módon eszközlik.
Ott, hol előbb a lelki tünemények nagyságát, gyorsaságat. erejét. erős,
gyenge, gyors, lassú, nehéz és könnyű melléknevekkel fejeztük ki, ott
most a leiki állapotokat számokkal és mérések segítségével jelöljük
meg. Míg előbb csak általános psychologiáról volt szó, most egyéni
psychologiával foglalkozunk. Minálunk is sok haladás történt. A gyer-
mek testi nevelésére sokkal több gondot fordítunk Több tanító pl.
Péterfy Sándor. Sretvizer Lajos, Somogyi Géza, Budinszky Károly,
Peres Sándor, de különösen dr.' Waldapfel János, érdekes czikkeket
közöltek a mi egyesületünk közlönyében is a gyermek szellemi képes-
ségeiről és egyéniségéről, mely tárgyról én is tartottam két felolvasást,
a melyek czfmei a következők: cA kisdedek lelkiképességeinek meg-
ismerési módja.» «Az iskolai növendékek tehetségeinek és magavisele-
tének megbírálasa s , melyek külön lenyomatban is megjelentek.

De ezen idő alatt a magyarországi tanítók műveltsége, különösen
psychologiai képzettsége, magasabb fokra emelkedett; ma már meg-
lehetne követelni a tanítóktól, hogy iskoláikban anthropoiogiai, vagy
jobban mondva, paidologiai figyeléseketvégezzenek ; most már lehet-
séges és eredményes lesz,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAhog'}' dt a fővárosban egy külön egyesület, vag'}'
lega lább eg'}' külön szakosztá ly a lakuljon azon edIból hogy mindazon
eszközöket a lka lmasza , melyek a tapaszta la ti psycholo/fia gazdagítására ,
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a kísér teti psychologia i módrzerek ismertetésére, a pa idologt:a i tudomány
létrehozására vezetnek.

Ezen alkalomból bátorkodom a t. értekezlet becses figyelmét még
egy művecskére irányozni. Ennek czíme: cPazdologz·a .,. A gyermekről
való tudomány vázlata, tervezete. Szerkesztette Chrzsman Oszkár .HGFEDCBA1

A mű szól a paidologia feladatáról, fontosságáról, történetéről,
rendszeréről. Ismerteti a régi népek gyermekét, a mostani műveletlen
és félművelt népek gyermekét; a czivilizalt népek gyermekét. Leírja az
abnorrnis gyermeket, a süketet. vakot, bűnöst, a családban élőt, árvát,
lelenczet, elzüllöttet, elvadultat. Leírja továbbá a normális gyermeket.
születése előtti és utáni anatomiáját, psychologiai egészségtanát ; a
gyermek lelkét: utánzását, kiváncsiságát, érzékeit, erkölcstanát ; tevé-
kenységét, játékait, beszédjét, kézügyességét, gyüjteményeit ; s egyéb
érdekes dolgokat. Részletesen szól a paidologiai laboratoriumról ; a készü-
lékekről, a test, a láb, a kar méréséről, a test alakjáról. a fejről, hom-
lokról. Ismerteti a kísérletezéseket a test erejéről, az életképességről,
hallásról, látásról stb. V égül a gazdag és becses bibliographiai függe-
lékben 517 paidologiai művet sorol fel.

E művecske tartalmának ismertetéséből is kiderül, hogy a gyer-
mekről való tudomány immár terebélyes fához hasonlíthatna. ha azt
az erre hivatott kertészek. a tanítók, több szakismerettel, melegebb
érdeklődéssel és gonddal ápolnak. Az épen bemutatott könyvecsket
gazdag, tanulságos tartalmánál fogva, alkalmasnak vélem a paidologia
iránt kedvet gerjeszteni. Van szerenesém azt a t. elnökségnek átadni,
azon kérelemmel, hogy egyesületünk egy tagját ezen könyvecske ma-
gy arra való fordításával bízza meg. Mes vagyok győződve, hogy ezen
könyvben előforduló paidologiai eszmék elterjedése, jótékonyan hatna a
gyermeki lét megfigyelésére való hajlandóság és a valódi tudományos
psychologiai nevelés iránti érdeklődés kifejlődésére.

Valóban minden tanítóképzőnek meg kellene szívlelni Biuet A.,
a párisi sorbonne psychologiai laboratoriuma igazgatójának következő
figyelmeztetését: c Az egyéni kísérle ti psychologiának legközvetlenebb
alkalmazássa a paedagogia terén van, a mi abban áll, hogy a tanító-
nak eszközöket nyujt oly irányú tapasztalatok szerzésére, hogy az egyes
tanulóknál mely testi, szellemi és erkölcsi tulajdonságok túlságos erősek
és veszedelmesek és melyek gyöngék és hiányosak.»

Ezek oly kérdések, melyekkel a tanítók legnagyobb része, kik
növendékeinknek csak betűnevelést . adnak, alig foglalkozik. A mennyire
én tudom, eddig még egy franczia gimnáziumban sem csinálták meg
azt a próbát, hogy miképen néz, figyel és fog fel egy gyermek vala-
mely tárgyat.

Ha ezt a kísérletet csinálták volna, nagyon könnyen lehetett volna
tapasztalni; vajjon ezen gyermek bír-e látási képességgel és értelemmel
a leírásra, a megfigyelésre vagyamesélésre való hajlammal, vajjon

1 Entwurf zu einer Wíssenschaft des Kindes von Oscar Chrismann. Jena: 1896.
Druck VOn B. Vopalíus,

E mű tulajdonképen nem egyéb, mint a fiatal tudós doktoratusi dolgoza ta.



materialista-e vagy idealista, vajjon gazdag- vagy szegényszavú, gyors
vagy lassú, mélyen gondolkodó·e vagy felületesen, érzelmi emotiókra
képes-e vagy nem.

Ezen tulajdonságok ismerete épen oly fontos, mint az emlékezet,
különösen a bemagoló emlékezet ismerése, mely iskolai nevelésünkben
és az érettségi vizsgálatok alkalmából még mindig túlságos nagy
szerepet játszik.

Végül még bátorkodom indítványozni és kérni, hogyat. választ-
mány mindazon lépéseket tegye meg, melyeket Dr. Waldapfel János
tanár indítványára aEDCBAII. Országos és Egyetemes Tanügyi Kongresszus
általános és iskolai paedagogiai osztálya szükségesnek tartott a gyer-
mek megfigyelése érdekében. Hasson oda a választmány, hogy az
ekkor kiküldött öttagú bizottság minél előbb kezdje meg működését,

Tisztelt értekezlet 1 Tanítóképzők vagyunk; nekünk kell első
sorban arra törekedni, hogy ezen új tudomány nálunk is gyarapodjék

és virágozzék!HGFEDCBA L 'JzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAAb h '
eaerer ra am.XWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A g y e r m e k r a j z i (p a id o lo g ia i ) m e g f ig y e lé s e k ü g y e .

, . A paidologia ügyében és azon indítváuyok felett, a melyeket Lederer
Abrahám a február 7-én tartott előadása keretében (1. az előző czikket)
terjesztett elő az ~gyesület választmányi űlésén, figyelemre méltó eszme-
csere fejlődött ki, il. melyet a következőkben ismertetünk.

György Aladár felveti a kérdést, mennyiben lehet paidologiáról
beszélni. A paidologia ifjú tudomány; különösen hazánkban alig foglal-
koztak ezzel. Eddig csak a budapesti egyetemmel kapcsolatos ember-
tani intézetben történtek e tárgyban némi kutatások. Nem is történ-
hetett sok, mert maga ez intézet is igen fiatal. Broca Pál, a híres
anthropologus, indítványozta ennek állítását az 1876-ban tartott nemzet-
közi embertani és régészeti kongresszuson; az intézetet 1882-ben állí-
tották fel. Németországban· külön tanszékek vannak már a paidologia
számára. Nagy sikerrel művelik e tudományt Olaszországban; különösen
Lombroso Czézár, a turini egyetemen a psychiatria tanára, tett sokat.

A gyermekisme bizonyos tekintetben a kísérleti lélektan körébe

tartozik s azóta fejlődik, mióta a lélektan ból a dualismus, vagyis a
test és a lélek különanyagúságának nézete eltünt. Ma már legtöbben
a monismus alapjan állanak a mely szerint a lélek a testtel lényegileg
rokon. Kétségtelen az, hogya lélek a gyermek születésekor nem kész.
egész, hanem fokozatosan fejlődik, miként a test. Számos bizonyítékunk
van erre. Ilyen az a tény is, hogy egyes műveletlen népeknél egyes
kategoriák, például az okiság fogalma, hiányzanak. Ez a tudomány
szép jövőnek néz elébe, át fogja alakítani a kapcsolatos tudományokat,
a logikát, paedagogiát. Azonban ma még a fejlődés kezdetén van, úgy
hogy ma még nem is tudomány. Azon a ponton áll, mint az archaeologia

• és ethnographia. Az adatok gyüjtését megkezdték, sőt már csoportosí-
tották is azokat, de még nincs meg az adatrendszerben az egészet szer-
ves egészszé összefűző egység, az alapelv. A kísérleti lélektan mindaddig

123
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nem tudomány, míg a lélek fejlődésének lényegét meg nem határozták.
Ezért ma még nem lehet egyéb feladatunk, mint az adatok gyüjtése .

. Szükséges, hogy ez irányban mozgalom induljon. A mi helyzetünk e
tekintetben kedvező, mert a magyar nép meglehetősen fentartotta ősi
sajátságait, tehát megfigyelésekre alkalmas és gazdag anyagul szolgál.
Az adatok azonban, újra hangsulyozza, nem teszik tudománynyá a
psychologiát. Azt hiszi azonban, a Darwin tana a fejlődésről nemsokára
helyet fog találni a psychologiában 1; ekkor fogják észrevenni az adatok
értékét.

Nem helyes, hogy csak a lelki tüneményeket tegyük vizsgálat
. tárgyává, A lelki jelenségek a testiekkel szorosan összefüggnek. Épen

a kísérleti lélektan tanítja. hogy minden lelki jelenség testi mozgalornmal
kapcsolódik. Preyer is együtt figyeli meg a gyermek lelki és testi
folyamatait. A tudomány egyáltalán nem fogja felhasználhatni az el-
szigetelt, sporadicus megfigyeléseket. Nem elég azt tudni, mit mondott,
mit tett a gyermek, hanem szükséges azt is ismerni, mikor, hol, milyen
körülmények között s miért mondta s cselekedte. Nem elég a gyermek
mondásait gyűjteni. hanem meg kell figyelni a gyermek családi, termé-
szeti s összes életkörülményeit, testi szervezetét, állapotát. A gyermek
minden cselekedete számtalan körülmény egymásra hatásából származik.
A jelenség e viszonyok közül kiszakítva, magában véve, értéktelen ..

Végül megjegyzi, hogy Chrisman könyvét, a melyet Léderer ismer-
tetett, el lehet olvasni, de nem tartja érdemesnek a lefordításra,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Péterfy Sándor kifejti, hogy a gyermek lelki jelenségeinek vizsgála-
tánál és megállapításanál fontos a lelki visszafejlődés ténye. A vissza-
fejlődés több tehetségre nézve fordított viszonyban van a kifejlődésset.
Az agylágyulásban szenvedőknél ugyanazok a kezdetleges lelki műkö-

-dések és tökéletlenségek fordulnak elő, mint a gyermekeknél. Ajánlja,
hogya mennyiben bizottság kiküldesének szüksége mondatnék ki, abba
orvosok is bevonassanak. Ajánlja dr. Schwartzert, a kinek értékes
psychiatriai műve jelent meg a gyermekekről.

Dr. Kovács János szerint a gyermeki lélek megfigyelése ügyében
mozgalmat indítani a tanügyi kongresszus végrehajtó-bizottságának
feladata, mint amely bizottságot küldött ki e czélra.

. 1Vagy László szerint első sorban az egyetemen kellene teljes tudo-
mányos apparatussal psychologiai laboratoriumot felállítani. Kívánatos
azonban, hogy a tanítóképzők is legyenek ellátva szerekkel a lélektani
'kísérletekhez. A tanítóképzők sokat tehetnek a 6-12 éves gyermek
lelki életének kísérleti megfigyelése terén, rnert a kellő anyag a gya-
korló-iskolában kézügybe esik.

Miklós Gergely ajánlja, hogy az idegen epaidologia s szó helyett
.gyermek-megfigyeléstan» használtassék. György Aladár gyermek ismét,
Radó Vtlmos gyermekismerettant ajánl 1

A hozott határozatr61 a választmányi ülés jegyzőkönyve hoz
tudósítást. . .

1 Azt hiszszük, hogy a paidologia-tudományág tartalmának, természetének a cgyer-
mekrajz» szó (a néprajz mintájára) felelhetne meg leginkább. Sseré,
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- Könyvismertetés. -

A lé le k ta n a la p v o n a la i . IrtazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAWundt Vilmos, A második kiadás után fordította Rács;
Lajos. Budapest, Franklin társ. kiadása 1898. (80 312 1.) Ára 2 frt.

Az emberiség gondolkozói régen fáradoznak már azon, hogya-
lélek lényegéről elfogadható és helyes foglImat nyujtsanak. Az e czélra
törekvők közül némelyek a metap/zyst"ka i, mások az empyria i alapon
állanak. A metaphysikai alapon állók főtörekvése arra irányul, hogy
oly fogalmi meghatározást hozzanak létre, mely rendszerüknek megfelel.
E metaphysikai fogalomból vezetik le azután a psychologiai tapaszta-
latot. Az empz"rz'cusok a tapasztalatra alapítjak nézeteiket s a lelki folya-
matokat oly fogalmakra igyekeznek visszavezetni, miket e folyamatok
összefüggéséből merítettek, ,vagy pedig határozott és pedig rendszerint
egyszerűbb lelki folyamatokat használnak fel arra. hogy ezek össze-
működéséből más, bonyolultabb lelki folyamatokat vezessenek le.

A metapysikai alap hozta létre' az úgynevezett substantia lis lélek-
fogalmat. E szerint a lelki folyamatok valamely substantiától erednek.
A substantia qualitását azonban az egyik a testtől és az anyagtól
fÜf[getlennek, a másik azonban az anyaggal azonosnak tartja. Amazok a
spir itua lz"sták, ernezek a materia listák.

A spir itua lz"sták a lelket specificus szellemi terrnészetü, kiterjedés
nélküli, oszthatatlan és állandó lénynek tekintik, de abban még is el-
térnek egymástól, hogy az egyik rész a lelki substantiát az anyagtól
lényegesen különbözőnek tartja (dualisticus rendszer), míg a másik rész.
e substantiát az anyaggal rokonnak tartja (monisticus rendszer).

A materia listák a lelki folyamatokat az anyagi substratumra viszik
vissza. Tagadják a lélek érzék fölötti természerét s azt állitják, hogy
a lélek működései nem egyebek, mint az anyag bizonyos összetételeinek
hatásai; a lelki élet folyamatai előállanak az egyéni élet folyama alatt .
s felbomlanak annak bevégeztével.

Valamint eltértek egymástól a metaphisikai alapon állók nézetei,
ép ily eltérés következett be az empir ia i psychologz'a hivei között is;
s ezen csodálkoznunk nem is lehet, mert az empiriai magyarázat alap-
elvei sokfélék lehetnek.

Az empirai psychologia tulajdonkép abból a törekvésból szárma-
zott, hogy az úgynevett természetbőlesészet hypothesiseivel szemben
a psychologiát önálló s a természettudományokkal egyenlő rangú tudo-
mánynyá tegyék. Míg a természettudomány tárgya e szerint a külső'
tapasztalat, addig a psychologia a «belső tapaszta la t, tudománya. Az
empiriai psychologia ez iránya különösen az ónmegfigyelés módszerével
dolgozik s a külső érzékekkel szemben .a «belső érzék s-et állítja [el.
Ezzel szemben áll az a nézet, hogya psychologia a közvetlen tapasz-
alat tudománya. Tagadja, hogy volna olyan «belső érzék», mely ép



úgy szerve volna, a lelki életnek, mint a külső erzék a, természeti meg-
ismerésnek. Azt állítja, hogy azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAkülső és belső tapasztalat nem külön-
böző tá rgyaka ,; hanem csupán különböző szempontokat jelent. Ebből
kifolyólag a psychologiai és természettudományi módszerek között elvi
jelentőségű különbség nem hogy nincs, de nem is lehet,

Minden tapasztalat két tényezőre oszlik: a tapasztalo a lanyra és
ca tapasztalat tá rgya t'ra , Ha a tapasztalat tá rgya ira fektetjük a fősúlyt:
előáll az úgynevezett z'ntellectua listt'eus (értelmi) psychologia, mely arra
törekedik, hogy minden lelki folyamatot, különösen tehát a subjectiv
érzelmeket, hajlamokat, akaratot. is, a képze/ekből vagy máskép intellec-
tuális folyamatokból vezesse le, Az intellectualis psychologiának ismét
két ága van': a logika i- és az assocza tzo elmélet. Mig a logikai elmélet
az itéleti és következtetési processusokat tekiriti minden lelki jelenség ,
typikus alapformájának. addig az associatíó elmélet a képzettársitásokat,
vagy az egymásra következö emlékezeti képzeteknek bizonyos, gyakori-
ságuknál fogva a többieknél erősebben kedvelt kapcsolatokban keresi
a lelki élet folyamatainak alapját, '

Az intellectualis psychologiával ellentétben áll a voluntarz'sticus
psychologia, mely nem a tapasztalat tá rgya ira , hanem magának a köz-
vetlen tapasztalatnak az a lanyban való előállására helyezi a fősúlyt. Azt
állítja, hogy a belső tapasztalat a kö'zvdetlen tapasztalattal azonos dolog,
A psychikai tények események, nem pedig tárgyak, mint a miknek az
intellectualis psychologia a képzeteket is' tekinti, mik a tudat ból hol el-
tünnek,' hol visszatérnek abba, a szerint. a mint a külső, vagy belső
érzék által felizgattatnak, vagy' sem. Mint minden esemény, a psychíkai
tények is az időben folynak le s a következő pillanatban már nem
ugyanazok, a mik az előzőkben voltak. A reproductio, ha ezen egy koráb-
ban fennállott képzet változa tlan felújitását értik, nem létezik. A lelki
életfolyamatok felfogására sem az itélet- és következtetési processukat,
sem pedig az associatiót, hanern igenis az akara tj'olyamatokat kell
irányadó jelentőségűnek tekintenünk s ennek az aoalogiájara úgy kell
felfognunk minden más psychikai processust, mint egy az időben foly-
tonosan változó cselekvést. E szerint a ooluntar isticus psychologiában a
substantiálítási fogalom helyére az aetua lítási foga lom lép, mint a lelki
folyamatok felfogására -irányadó fogalom A lélek e fogalmának nincs
szüksége a hypothetikus határozmányokra, sőt ellenkezőleg, a hypo-
thesist már akkor kizárja, a midőn a lélek lényegéül a folyamatok
közvetlen valóságát állítja fel, '

Paedagogiánk ez idő szerint jó részben az z'ntelltetua lz's psychologia
vállain nyugszik s a voluntarz'stt'eus psychologia győzedelme, minden-
esetre befolyást fog gyakorolni paedagogiánk irányára is, Wundt szó-
ban forgó munkája épen az, actualítási fogalom bevezetését s ' bebizo-
nyitását tűzte ki czéljává, épen azért nevezetes a paedagogiára nézve

is, olyannyira, hogy Németországban a szakférfiak e munka megjele-
nését iroda lmi eseménynek tartják,

Wundt Vilmos. neve sokkal ismeretesebb Európaszerte és e lapok
olvasói előtt, mintsem róla s működéséről hosszasan kellene beszélnem.
Tudjuk, hogy ő a physiologiaí-psychologiai laboratoriumok kezde-



127

ményezője s megalapítója s a tudományos psychologiának az egész
európai continensen a legkitünőbb képviselője. A e Philosophische Stu-
dien» (I-XII. kötet, Lipcse, Engelmann. Ara 195 M.), aztán a nálunk
általában ismert cGrundzüge der physiologischen Psychologtes (II kötet.
Ára 22 M.) és «Essays- (7 M) czímű munkáiban eléggé megmutatta,
hogy nem tartozik azok közé az emberek közé, a kik csupán azért
szólnak, hogy beszéljenek. Maga mondja, hogy míg a ezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAGrundzüge»-ben
'a psychologiának a physiologiához való vonatkozását tárja elénk, addig
a c Grundriss»-ben a lélektant a maga legsajátosabb összefüggésében,
rendszeres elrendezésében, a legfontosabbakra és leglényegesebbekre
való szorítkozással igyekszik előadni. - Kelendőségére nézve csak
annyit említek fel, hogy az «Alapvonals első kiadása 1896-ban jelent
meg 'és már egy mulva második kiadást kellett belőle a sajtó alá ren-
-dezni. E második kiadást fordította le. Rácz Lajos sárospataki tanár.

Maga a munka a bevezetésen kívül, melyben a lélektan feladatát,
általános irányait, módszereit is tárgyalja, 5 fejezetből áll. Az egyes
részek a következők: A lelki elemek (Elemente). A lelki képletek
{Gebilde). A lelki képletek összefüggése. A szellemi fejlődések (Die
psychischen Entwicklungen). A szellemi causalítás és törvényei.

A lelki elemeknek két fajtáját különbözteti meg: az érzéseket
( cEmpfindungen») és egyszerű érzelmeket (c Gefühles ) ; amazok az
objectiv tapasztalat tartalomelemeire, emezek a tapasztaló alanyra
való ráhatás elemeire vonatkoznak. A tiszta érzetek közé sorozza: az
általános érzék érzeteit, hang-, szag- és íz s végül a fényérzeteket. Az
egyszerű érzelmekben három főirányt állapít meg: kellemes és kelle-
metlen (<<Lust u. UnlustsaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAj ; izga tó és megnyugta tó (erregende u. beruhi-
gende) feszítő és feloldó (spannende u. lösende) érzelmeket.

Az érzelmeknek és a belőlök eredő psychikai képlet ek elemezése
a benyomás-módszer (<<Eindrucksmethodes ) alapján történik, míg a ki-
jejezkmódszer (c Ausdrucksmethode»] azaz a psychikai folyamatok p h y -

siologiai visszahatásainak kipuhatolása az érzelmeknek és a belőlök
összetett folyamatok vizsgálatára nagyon alkalmas. Az egyszerű érzel-
mek vizsgálata azonban az izommozgások, a véredények kitágulása és
összehúzódása, sem a pupilla vizsgálata alapjánnem eszközölhető, ezeket
csak akkor észlelhetjük az egyszerű érzelmeknél, ha az érzelem inten-
sitása igen nagy és indulatba megy áto Az egyszerű érzelmeket a szív
mozgásaiból itélik meg. A kellemes érzelmeknél a szívmozgás s ezzel
együtt az ütér is lassú és erős; a kellemetlen érzelmeknél azonban,
gyors és gyengülő. Az zzgató érzelmeket az erősebb, a megnyugta toka t
a gyöngébb, a feszítő ket a meglassúdott és meggyöngült, a feloldókat
pedig a meggyorsult és erősödött érlökések jellemzik.

eLelkz' képteten» a közvetlen tapasztalat oly összetett alkotó részét
értjük, melyet ismertető jegyei révén viszonylag önálló egységnek fog-
hatu nk fel s a hol a gyakorlati szükség kívánja, külön névvel jelöljük.
A képletek csak viszonylag jelentenek önálló egységeket, mert míg
egyrészről magok is sokféle elemből vannak összetéve, másrészről egy-
mással is rendesen összefüggésben állanak s az egyszerűbb képletek
folytonosan összetettebb képletekké kapcsolódhatnak össze. Emellett
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a képletek épúgy, mint a bennök foglalt elemek, sohasem tárgyak,
hanemzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAfolyamatok (c Vorgange s ), a melyek egyik pillanatról a másikra
változnak. Azokat a képleteket, a melyek vagy egészben vagy kiváló
mértékben érzetekből vannak összetéve képzeteknek, - azokat pedig, a
melyek főkép érzelmi elemekből állanak kedélymozgalmaknak nevezzük.

A képzeteknek három főalakját különböztetjük meg: a) mtensio-,HGFEDCBA
b ) térz"', c) z"dői képzeteket. A kedélymozgalmaknak is három alakja
van: a) zntensiv érzelemkapcsola tok (összetett érzelmek) b ) indula tok és.
c)akara tjolyamatok.

lntensiv képzet nek az érzeteknek azt a kapcsolatát nevezzük, a
melynél minden elem valamely második elemben ép oly módon kap-
csolódik, mint bármely más elemhez. Ilyen intensiv képzetek az egyes
hangok, de az együtthangzások is.

A tér i képzetek elemei nem kapcsolhatók össze tetszés szerint,
hanem szigorúan meghatározott rendben s ha a rendet megváltozottnak
képzeljük, maga a képzet is megváltozik. E rend azonban csak. a téri
képzet lelki elemeire vonatkozik, de nem a képzetnek az alany hoz való
viszonyára. A téri képzetek felosztatnak a) téri tapz'ntóképzetekre (leg-
egyszerűbb köztük valamely magános, csaknem pontszerű benyomás
képzete a bőrre) és b) téri lá tó-képzetekre

Az zdői képzetek elemei szintén megmásíthatlan rendben kapcsol-
hatók egymáshoz, de abban kulönböznek a téri képzetektől, hogy a
képletek elemei rendjének megváltoztatása az érzékelő alanyhoz való
viszonyt is megváltoztatja. Az idői képzetek között is vannak a)
tapintó, b) ha llóképzetek. Az időképzeteket azonban csak annyiban'
nevezhetjük kepzeteknek, a mennyiben kizárólag a folyamat végered-
ményét, egyes érzeteknek egymáshoz és az alany hoz való rendjét
veszszük szemügyre; míg ha az idői képzeteket saját összetételükben
tekintjük, akkor az érzetek és érzelmek compiet eredményei.

Az dssseteu: érzelmek egységes jellemű intensiv állapotok. Ide tar-
tozik a közérzelem (Gemeingefühl), aesthetikai elemi-érzelem, optikai,
idomérzelem, rythmikus érzelem.

. Midőn az érzelmek idői soroz ása összefüggő lefolyássá kapcsolódik
össze, a mely a megelőző és következő folyamatokkal szemben saját-
szerű egészként válik külön, a mely nagyobb hatást gyakorol az
alanyra, mint az egyes érzelem, akkor az érzelem nek ily tartós le-
folyását zudula tnak nevezzük. Ide tartozik az öröm, szenvedés, kesergés,
bú, bánat, rémület, gyönyör, elégületlenség, boszankodás, neheztelés,

. harag, düh, remény, félelem, aggodalom, gond stb.
Ha az indulat lefolyása olyan, hogya közönséges, váltakozóbb

és viszonylag indulatmentes érzelem lefolyás nak nyít útat, akkor tulaj-
donképeni indulatnak nevezzük. Ha azonban a folyamat a képzet- és
érzelemtartalom hirteleni megváltozásába megy át, akkor az ilyen hir-
telen befejező változásokat akara tcselekvényeknek mondjuk. Maga az
indulat együttesen ezzel a belőle kiinduló véghatással akara tjolyamat.
Minél gazdagabban alakulnak a képzet- és ér.zelemtartalmak és minél
inkább gyarapodik ezzel az indulatok sokfélesége, annál tágasabb tért
nyernek az akarat folyamatok. A cselekvényt előkészítő képzeti és ér-
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zelmi kapcsolatokat az akaratzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAznditá okainak (motivum) nevezzük. Az
índítő ok képzeti alkatrészét ható oknak (cBeweggrund»), az érzelrnit
pedig ru/{ó vknak (c Triebfeder s] mondhatjuk. Egy bűnös gyilkosság
ható oka lehet: idegen jószág eltulajdonítása, az ellenségnek láb alól
való eltérele stb.: rugója pedig a hiány, gyülölet, bosszú, irigység stb.
Az indító-okok közül az akaratcselekvények előkészítésében rendesen
a rugó okok, vagy más szóval az érzelmi elemek döntenek.

Az egyetlenegy indító-okból eredő akarat-cselekvényt egyszerű
akaratfolyamatnak, vagy ösztö·ncselekvésnek (~Triebhandlung») a külön-
böző alkotórésze kk el bíró indító-okokból kiindultat pedig összetett akara t-
cselekvénynek, s az ösztöncselekvéssel szemben öitkénycselekvésnek (c Will-
kürhandlung ~) mondjuk. Midőn a különböző, egymásnak ellentmondó
indító-okok között a cselekvés előtt a harcz világosan észrevehető, elő
áll a ualasstdsi cselekvény (c Wahlhandlung»}. A választási cselekvényt
az ösztöncselekvénytől a döntés (cEntscheidung») és elha tározás (cEnt-
schlíesung s ) érzelmei különböztetik meg. Midőn az értelmi fejlődés meg.
szüntetőleg hat a felizgató indulatra, ez a megszüntető hatás szintén
lelkifolyamat ; de mivel az akarat folyamat befejező akaratcselekvényét
semmi megfigyelés által nem veszszük észre. az ilyen. úgyszólvan belső
folyamatot belső akara tcselekvénynek (cinnere Willenshandlung s ) nevezzük.
Néha a belső akaratcselekmény döntő indító okai befolyással vannak
egy későbbi külső akaratcselekményre Péld. egy a jövőben határozott.
még bevárandó előfeltételek mellett végrehajtandó tettnek az elha táro-
zása belső akaratcselekxény ; a tettnek későbbi végreha jtása azonban,
bár az előbbitől különböző, későbbi akaratfolyamat ; de azért az előző
belső cselekvényt feltételező és megkívánó külső cselekvény. A külső
és belső akaratcselekvények progresszv természetű folyamatok s ezzel
szemben áll a regressio természetű fejlődés. melynél fogva az összetett
cselekvények a gyakori ismétlődés és megszokás folytán ösztöncselek-
vényekké fejlődnek vissza. Az ilyen ösztöncselekvényeknél az indító
okok lassanként háttérbe szorulnak, kiküszöböltetnek. Minél jobban el-
tünik az indíto ok, annál inkább felváltja az ösztön mozgást az auto-
matikus mozgás, mely avisszafejlődésben reflexfolyammá válik. Nem
valószínűtien, hogy az állatok és az ember rejlex-mozgásaz' az ösztön-
mozgások ily visszafejlődéséből erednek.

Valamint az érzetek és érzelmek psychikai képletekké kapcsolód-
nak össze, úgy e képletek is a legkülönfélébb összefüggésben állhatnak
egymással. A képzetekből képz etcomplexumok, képzetsorok alakulnak,
az érzelmek és akaratfolyamatok pedig úgy egymás között, mint a
képzetprocessusokkal sokféle kapcsolatot alkothatnak s így a lelkz' kép-
letek összefüggése másodfokú synthetikai folyamatként az elemeknek
psychikai képletekké 'való egyszerűbb kapcsolatain épül fel.

A tuda t (cBewustsein») a lelkifolyamatok azon általános kap-
csolatát fejezi ki, melyből az egyes képletek, mint szorosabb kapcso-
latok kiemelkednek. Ha ez a képletek közötti összefüggés, mint a mély
álomban is, megszakíttatik, beáll a tuda tnélküli állapot. A tudat fajai:
az egyéni tuda t, ossstuda t, a néptudat. Az agy kéregelemeinek általános
összefüggését úgy tekintjük, mint a lelkifolyamatoknak tudatunkban

Magyar Tanítóképző. 9



adott összefüggésének physiologiai kifejezését; a különböző kéreg mezők
functiómegosztását pedig, mint az egyes tudat folyamatok sokféleségeinek
physiologiai correlatumát. De .azért az a feltevés, hogy az agyban az
egyes tehetségeknek külön szerve van, vagy pedig a látó, a halló, a
szóképzetek stb. az agykéreg külön sejtjeiben vannak elhelyezve, igen
nagy tévedés; mert az agy functió megosztása mindig csak viszony-
lagos: minden összetett psychikai képlet szám os elemnek és sok köz-
ponti mezőnek összeműködését feltételezi. '

A lelki folyamatok összefüggése lehet :zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAegyidejű (sirnultán) vagy
~gymás.t.:akö'veikező (succesiv).

Ontudatlanságot kétlélét különböztetünk meg: a) minden psychikai
összefüggés absolut hiányát, ésHGFEDCBAb ) az egyes lelkitartalmak öntudatlanná
válását, mely akkor áll be, a midőn acomplex képzetek és érzelmek,
vagy e képletek elemei egy időre eltünnek s mások lépnek helyökbe.
Ezekről feltesszük, hogy felújulhatnak vagyis a lelkifolyamatok actualis
összefüggésébe újra beléphetnek.

Felfogásunk a tudatban levő képzetekből egyeseket előnyben
részesít. Ha az előny magára a tartalomra vonatkozik, akkor a felfogás'
tisztaságának, ha pedig a más lelkitartalmaktói való elkülönítésre, akkor
világosságának nevezzük Azt az állapotot, mely a lelkitartalom fel-
fogását kíséri jigrelemn~k, azt az egyes folyamatot pedig, amely áltál
valamely le!kitartalom tisztább felfogásra emelkedik appercéptiónak
mondjuk, - A figyelem nélküli felfogás a perceptió.

Az apperceptió maga is kétféle: p a s s ro , midőn az új tartalom
hirtelen és a figyelem előkészítő érzelem hatása nélkül nyomul elő és
activ, midőn az érzelmi hatások már elókészítették. A passiv apper-
ceptió az akaratfolyamatok közül az egyszerű ösztöncselekvéshez, az
activ pedig az összetett ösztöncselekvéshez hasonlít.

A lelkifolyamatok összefüggése a kapcsola t-processusokban rejlik.
Azokat a kapcsolatokat, a melyek a figyelem passiv állapota mellett
képződnek, assoáa tióknak, azokat ellenben, a melyek a figyelem activ
állapotát megkövetelik, apperceptió-kapcsola tokn{lk nevezzük Az associatió
és apperceptió-kapcsolat annyiban kulönbözik egymástól, hogy az asso-
ciatió képes ugyan akaratfolyamatot felkelteni, de maga az akarat-
folyamattól közvetlen nem befolyásolható; az apperceptió-kapcsolatnál
azonban a tevékenység érzelme nem csupán a kapcsolatot követi,
hanem meg is előzi. 'Ezért mondjuk az associatiőt passiv, az apper-
ceptiő-kapcsolatot pedig actiu élménynek

Az associatióknak két faja van: a) simultán associatió, mely lehet
a ;), a ssimtla tz"ó és ~) complzca tz"ó. Az associatiók második fajtája b). a
succesiu associatió. Mind a simultán, mind pedig a succesivassociátiók-
nak nagy szerepe van az érzéki újra felismerési és megismerési s az
emlékezet-folyamatokban. . , '

Az apperceptió-kapcsolatoknál kétféle functió ismeretes: a ) az
egyszerű apperceptió functiók (vonatkozás és összehasonlítás) és b) az
összetett apperceptiók (synthesis és analysis.)

A különböző egyénekben a tudat normális állapota igen sokféle
módon szenvedhet változást. Innen vannak a különböző szellemi álla-



potok. Az egyéni különbségek a szellemi tekintetben normalis embernél
többnyire e három föltételen alapulnak:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa} a lelki elemek eltérő mivol-
tán,HGFEDCBAb ) ' a lelki képletek összetételének módján és c) a képleteknek a
tudatban való összekapcsolása módján. A fölvételek mindenike a leg.
változatosabb concrét alakot öltheti fel, de egyik sem szerepel magában,
hanem kapcsolatba lép a többivel. Ha az elemek eltérők, akkor .eltérók
a képletek és a tudatfolyamatok összefüggései is.

Az állatvilág a szellemz' fejlődések hosszú sorát tárja elénk. Az
állatok szellemi élete elemeiben és az elemek kapcsolatának legáltalá-
nosabb törvényeiben az ember szellemi életével mindenütt egyneműnek
mutatkozik. Az érzéki megismerés és újra fölismerés folyamatai már
igen alacsony fejlődési fokon találhatók. A passiv apperceptiók az
egyes állatoknál ritkán hiányzanak, míg az activ apperceptiő-folyamatok
csak a fejletebb állatoknál találhatók és itt is a közvetlen érzéki be-
nyomásokról föl gerjesztett képzetekre és legközelebbi társulásokra szorít-
koznak s a szó szoros értelmében vett értelmt" functiókról, képzelmi és
értelmi munkásságokról a szellemileg legfejlettebb állatoknál is alig
lehet szó. Ha mutatkoznak is, akkor is elszigetelten álló nyomokban
és kezdetekben, ösztön, vagy egyszerű akaratcselekményekben. A lelki
elemek valamint ezeknek legegyszerűbb es legáltalánosabb kapcsolat-
formái állat és embernél egynemű~k. Ép ezért el kell fogadnunk azt. a
lehetőséget, hogy az emberi tudat alsóbb rendű állati tudatból fejlődött
ki; de azért a lelkt" megkülönböztető vonások az ember és állat között
aránytalanul mélyebben járnak, mint a physikai ismertető jegyek.

A gyermek fejlődése megfelel az emberiség fejlődésének. Miként a
gyermek szellemi kifejlődése a környezetével való kölcsönös ráhatásból
ered, úgy még az érett tudat is folytonos vonatkozásban áll ahhoz a
szellemi ki/zósséghez, a melyben elfogadólag és cselekvőleg részt vesz.
E közösség mutatkozik: a nyelvben, mythoszban és az erkölcsben.

Az utolsó fejezetben kifejti szerzőnk a lélek actuálitási fogalmát,
ismerteti a lélektani vonatkozás és fejlődés törvényeket. Vonatkozás
törvényt hármat különböztet meg: szellemi resultánsok, relá tiók és
contrastok törvényét. Ezeknek megfelel a három fejlődés törvény: a
szellemi nó'vekvés-, a czélok heterogoniá jának·, az ellentétekben való fej-
lődésnek törvénye.

E, hogy úgy mondjam, dióhéj ba szorított tartalmi kivonat, tanú-
bizonyság akar a mellett lenni. hogy Wundt Vilmos e munkájában is
hű maga magához: alapos, világos és meggyőző. Lefordítása és kiadása
szerenesés gondolat volt.

A fordítást az eredeti kiadással összehasonJítva úgy találorn, hogyaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI

ez hű; a hűség különösen 'a sok közvetett mondatban a megérthetőség
rovására, s nyelvünk szelleme ellen történik. A műszavak, tömör
előadás, nehézkes és hosszadalmas mondatszerkezet, kemény dióként
állanak a fordító elé, de azért Rácz Lajos szerencsésen meg küzdött a
nehézségekkel s fordítása határozottan jobb, mint bármelyik klasszikus
német paedagogus munkájának a fordítása. A kiállítás olyan, mint
a milyent a Franklin-társulattól már rég megszoktunk. Ára - a mi
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nálunk szokatlan - olcsóbb, mint a ném et eredeti (XVI+392 lap os)
kiadásé, melyet 6 márkáért árulnak.

Mindezeket megfontolva, a szóban íorg ó művet a képző-intézetizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
tandr« és az egyes szaktanárok magánkönyvtá l'az'ba val 6 beszerzésre a
legmelegebben ajánihatom. Benne nemcsak a paedagogia, hanem más
szaktárgyak tanítói is (különösen a természettudomány" zene- és
rajztanárok) sok érdekes és tanulságos s tanításaikban értékesíthető
dolgot találnak.

(Csurgó.) Pethes János.

EGYESOL~TIEDCBAÉ L E T .XWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

J e g y z ő k ö n y v .

Felvétetett a Tanítéképző-Iutézeti Tanárok Országos Egyesiilete választmányának 1898 évi
január hó 17-én tartott rendes gyűlésén.

[elen voltak: Dr. Kovács János elnöklete alatt, Nagy László szer-
kesztő, Sztankó Béla főtitkár, Komdromy Lajos pénztáros,HGFEDCBAL a s a m e

Kasztner Janka, dr. Katona Lajosné, Lubz'nrzky Emilia, Gyel'tyánitJ ' István,
~r. Kiss Áron, Sebestyén Gyula, GI'OÓVilmos, S;;upPán Vilmos, Lederer
Abrahám, György Aladár, Peress Sándor, Snasei Ferencz, dr. Bal6
József, dr. Herrmann :~nta1. dr. Málnay Mihály, Radó Vilmos, Miklós
Gergely, dr. Veszely Odön, Farkas Sándor utóbbi jegyző.

I. Dr. Kovács János a gyűlést megnyitván, fájdalommal emlékezik
meg Szathmáry György, min. tanácsosnak, egyesületünk nagyérdemű
tiszteleti tagjának haláláról s egyszersmind jelenti, hogy az elhunyt
ravatalára egyesületünk nevében koszorú helyeztetett. - A választ-
mány legőszintébb fájdalmának jegyzőkönyvileg, ád kifejezést, s meg-
bízza az elnökséget, hogy erről az elhunyt özvegyét részvét iratban
értesíteni sziveskedjék, másfelől kifejezést ad abbeli óhajtásának, hogy
legközelebbi közgyűlésünkön az elhunyt érdemeit méltató emlékbeszéd
tartassék.

2. Elnök felhívja a mult gyűlés alkalmából kiküldött pénztár-
vizsgáló bizottságot, hogy idevonatkozó jelentését tegye meg. -
Léderer Ábrahám, mint e bizottságnak elnöke jelenti, hogy a bizottság
másik két tagjával Miklós Gergelylyel és Peress Sándorral a pénztárt
megvizsgálta s azt teljesen rendben találta. Indítványozza továbbá a
bizottság elnöke, hogy Komáromy Lajos pénztárosnak a szokásos fel-
mentvény megadassék. s hogy a választmány fejezze ki a pontos és
lelkiismeretes működésért köszönetét. - Választmánya bizottság jelen-
tését tudomásul veszi, s Komáromy Lajosnak jegyzőkönyvi köszönet
kiséretében a felmentvényt egyhangúlag megadja, illetőleg e felment-
vény megadását a közgyűlésnek javaslatba hozza,

3. Komáromy Lajos pénztáros bemutatja az 1898. évi költség-
vetést. - A választmány a költségvetést megvizsgálván, azt helyesnek
találja és elfogadja.
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, 4.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBASztankó Béla főtitkár jelenti, hogy az Egyesületbe való be-
lépésre a következők jelentkeztek: DI'.· Bilz'nszky Lajos tanítóképző-
intézeti igazgató (Nagy-Szeben), Yankó László tanítóképző-intézeti
segédtanár (Znióváralja), GrúZ Erzsébet tanítőnőképző-intézeti tanítónő
(Bpest.) - Kilépésüket jelentették: Dr. Povúchz"l Richárd tanítóképző-
tanár (Kalocsa), Babik József tanítóképző-tanár (Eger), Bernathné Rad-
nay Izabella, tanítónőképző intézeti tanítónő (Bpest.). Ráner Ignácz
tanító (Jászapáti), Parthay Géza (Bpest.), UhrZ Józsa nyugalmazott
igazgatónő (Pozsony). - A választmány úgy a jelentkezéseket, vala-
mint a .kilépéseket tudomásul veszi, dr. Povischil Richárdra nézve
azonban felszólítja a titkárt, hogy nevezett tagtársunk szíves figyelmét
az alapszabályok 14. §.ára hívja fel. .

5. Gyertyánffy István olvassa «A tanÍfóképző-íntézetz'tanárképzésről ~
írott nagyértékű munkájának első részét (Lásd a M. T. 1898, évi 1.
füzetét.) - A választmány hálás köszönetét fejezi ki felolvasonak tanul-
ságos felolvasásáért.

6. Groó Vilmos olvassa cA tanárok jegye/mz' eliá rásáról~ szóló
dolgozatátaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA( i . a M. T. januári számában.). - A választmány köszö-

netét fejezi ki felolvasónak nagy alapossággal készített dolgozatáért s
egyszersmind határozza, hogy e munkálat ban foglaltakat a szervezeti
javaslat· tárgyalása során teszi megvitatás tárgyává.

7. Radó Vilmos felhívja a választmány figyelmét Dezső Lajosnak
a «Magyar Paedagogia s folyóirat deczemberi füzete 601 s következő
lapjain cA képző-intézeti tantervjavaslat» ez. czikkére sannak külö-
nösen cll. A tanárok érdekei és a tanterv» ez. fejezetére. - A választ-
mány tiszteletben kivánván tartani a szabad, kritika jogát, Sebestyén
Gyula indítványára.. semmi más nézetnyilvánítás szükségességét nem
látja fennforogni, mint hogy sajnálkozásának ad kifejezést a felett: hogy
azon intencziókat, melyekkel· az egyesület a tanterv-revizió ügyében
közremunkálkodott, félre lehetett érteni.

8. Az idő előre haladván a folyó ügyek tárgyalása a legközelebbi
választmányi ülésre halasztatott.

K . m . f .

Farkas Sándor
titkár.EDCBA

JXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAe g y z ö k ö n y v .

Felvétetett a Tanftöképző-Intéaetí Tanárok Országos Egyesülete választmányának 1898. évi
február Iió 7-én tartott űlésén,

Jelen voltak: Péterfy Sándor elnök, dr. Kovács János alelnök, Ko'má-
romy Lajos, Gyól-$y Aladár, Lederer Abrahám. Peress Sándor, Málnay
Mihály, Veszely Ödön, Miklós Gergely, Nagy László, Sztankó Béla.

I . Dr. Kovács János alelnök az űlést megnyitja s jelenti, hogy
Farkas Sándor titkár elmaradását igazolta.

2. Léderer Ábrahám megtartja a «Paidologia- ez. előadását. ~
Az előadáshoz első sorban György Aladár szólott behatóan s részle-



tesen. (Ugy az előadásnak, mint György és mások hozzászólásának
kivonatát külön czím alatt a «Népoktatási» rovatban közöljük, Szerk.)
Az előadás igen 'élénk vitát vont maga után, melyben a jelenlevők
legtöbbje részt vett s melynek eredményeképen a választmány ki-
mondja, hogy a Léderer s György által hangoztatott eszméket, külö-
nösen a gyermek lelki életének megvizsgálását; a lelki élet (!gyes
jelenségeinek megfigyelését és feljegyzését, mint a Paidologia anyag-
gyüjtő munkáját igen fontosnak s ez anyaggyüjtés módszerének meg:'
állapítását sürgősnek tartja. Ily irányú munkálatok megindítására véli
hivatottnak a II. egyetemes tanügyi konresszusnak hasonló feladattal
megbízott egyik szak bizottságát, melynek megalakulását, illetőleg műkö-

dése megindulását bevárandónak tartja s ahhoz képest az egyesület
vagy azon bizottságban való képviseltetesével,vagy a választmány
kebelében alakítandó bizottsággal szintén elő kívánja mozdítani e fontos

. nevelési kérdés ,ügyét. - Egyszersmind a választmány köszönetet
szavaz Léderer Ábrahamnak tanulságos és érdekes előadasaért.

3. Léderer Abrahám az előadása fonalán bemutatottzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAPaidologie,
Entwurf zu einer Wissenschaft des Kindes. Oscar Chrz'sman. Léva 1896.
ez. művet az egyesület könyvtárának adományozza.aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA választmány
hálás köszönettel fogadja az adományt s felkéri a szerkesztőt, hogy az
érdekes munkának a közlöny ben közzéteendő rövid ismertetésére a
kérdés iránt érdeklődő tagtársak között valakit kérjen ~el.

4. Sztankó Béla 'főtitkár a következőket jelenti:HGFEDCBA
a ) A tanítóképzők szervezetére vonatkozó javasiatra véleményes

jelentéseiket beküldötték : a temesvári és baja i áll. tanítóképzők, a

sza tmári kir. kath. tanítóképző, a sza tmári elemi és polgáriskolai r.
kath. tanítónőképzők, s a budapesti VI. ker. áll. polgár isk. tanítónó-

képző tanártestületei. - Örvendetes tudomásul szolgál. -
b ) A választmány decz. űlésén, az írói díjak kiosztása tárgyában

kiküldött bizottság a következőket határozta. AM. T. 1897. évfolyama
I-IX. füzeteiben megjelent összes czikkek - hasábonkint 70 kros
kulcs szerint -díjazás alá 'ésnek, kivéve a tagok első dolgozata gya-
nánt megjelent közleményeket, a kisebb terjedelmű hozzászólásokat, a
polemikus érdekből írt czikkeket, az anyagi javadalmazásra vonatkozó
felszólalásokat, a szerkesztőnek szerkesztői minőségében írt czikkeit, a
helyi mozgalmakról szóló értesítéseket, - rnelyek egyáltalában nem
díjaztatnak. Ezek alapján az írói díjak kiszámíttattak s a pénztáros által
ki is utaltattak. Hasonló kulcs és elvek szerint lesznek díjazandók az
1898. évi pénzkészletből az 1897, évi X. füzetben megjelent czikkek
is. - A valasztmány a bizottság eljárását helyeslőleg veszi tudomásul:

c) Belépését jelentette: Brunovszky Rezső, polgáriskolai tanár,
Fiuméban. - A választmány jelentkezőt az egyesület tagjai sorába
~~L . . .

d ) A választmány deczemberi űlésén hozott h~tározatábólkifo~
lyólag főtitkár elkészítette s bemutatja a tanítóképző-tanárok fizetési
ügyében szerkesztett kérvényeket ; nevezetesen a g'yakorló-iskolai tanítók
fizetése tárgyában ? - m. t. képviselőházhoz s a nagym. vallas- és köz-
oktatásügyi ,miniszter úrhoz intézett kérvényt a deczemberi val, . iilé~



2 r i) a )zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA_pont alatt hozott határozata szerint, továbbá a többi tanító-
képző-intézeti tanárok és igazgatók fizetése tárgyában a nagym. vallas-
és közoktatásügyi miniszter úrhoz intézett kérelmet u. a. pont b ) szakasza
értelmében. - A választmánya bemutatott' és ismertetett kérvényeket
helyeslőleg veszi tudomásul s fölkéri az elnökséget, hogy azokat a leg-
közelebbi alkalommal miniszteraZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAú r ő nagyméltóságának. küldöttségileg
nyujtsa át, a képviselőházhoz intézett kérelmét pedig illetékes helyre
juttassa el.

e ) A választmánynak d397. októberi űlésén hozott határozata
szerint az egyesületi könyvtár részere 300 frt értékben beszereztettek
a Buisson-féle Encziklopedia, s a Rein-féle Encziklopedia eddig meg-
jelent kötetei, továbbá egy-egy teljes kézikönyv-sorozat az ausztriai,
schweizi, francziaországi s németországi (badeni) tanítóképzőkben hasz-
nált kézikönyvek közül, E kőnyvek az 1. ker. áll. tanítóképző egyik
könyvtári helyiségében, kellő rendben és biztonságban vannak el-
helyezve. - A választmány a jelentést helyeslőleg veszi tudomásul s \
a beszerzett könyvek megszemlélésére, illetőleg a könyvlajstrom át-'
vizsgálására s a könyvek számbavételére egy bizottságot küld ki,
melynek tagjaizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBADr. Herrmann Antal, Dr. Baló józsef s Nagy László.
Egyszersmind megbízza a főtitkárt, hogy a beszerzett könyvekről
szabályszerű jegyzéket állítson össze s további rendelkezésig a köny-
veket őrízze s a könyveknek az egyesületi tagok által leendő használ-
hatása tárgyában készítsen javaslatot.

f l A választmánynak 1897. évi októberi űlésén hozott határozata
értelmében a tanítóképzés szervezctére, illetőleg Nagy Lászlónak e
tárgyban szerkesztett javaslatára vonatkozó véleményes jelentéseket a
főtitkár pontonkint es táblázatosan összeállította s e munkálat. közzé-
tétetett a M. T.· januári füzetének melléklete gyanánt. - A választ-
mány a jelentést helyeslőleg veszi tudomásul s Radó Vilmos indít-
ványára főtitkárnak e munkálatért jegyzőkönyvileg mond köszönetet.

g ) Főtitkár előterjeszti a znióváraljai áll. tanítóképző-intézet tanár-
testületének, a Somogyi Géza igazgató 25 éves tanári jubileuma alkal-
mából rendezendő ünnepélyre szóló szivélyes meghívását. - A választ.
mány a meghívást nagy köszönettel veszi. Az érdemes .· jubilánsn<lk, ki
úgy közvetlenül a tanítóképzés, mint egyesületi munkálkodásunk érde-
kében oly kiváló szolgálatokat "tett: <üdvözletét ésjókívánatait küldi,
melynek tolmácsolására az ünnepélyenrésztvevő tísztviselőnket, Nagy
László szerkesztőt kéri fel. -
, 5, A választmány megkezdi a tanítókéjJzők szérv;zetére vonatkozó
javaslat tárgyalását. Igen élénk, beható vita után megállapodik abban,'

- hp,gy an., orsz. .és egyetemes tanítógyűlés· tanítóképzési szakosztálya
által hozott határozatokat beleilleszti a szervezeti munkálatba s azokat
mint javasla toka t a kongresszusi szakosztály által. elfogadott formában
terjeszti a közgyűlés elé; fenntartja azonban, magának. hogy a tárgya-
lások folyamán. az illető tételekhez esetlegpótlásokat vagy részletezést
fűzzön; egyszersmind javasolja a választmány; hogya' kongresszus
tanítóképzési osztálya által már letárgyalt tételek .egyesületünk köz-
gyűlésén újabb, részletes tárgyalás.ialá ne vétessenek ; ,h~gy önkényt



Jegyzette :zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBASetanéo Béla .

értetődvén, az egyesületünk közgyűlésén kifejezést nyerendő s a kon-
gresszusi határozatoktóI eltérő nézetek, esetleg mint különvélemények
a kongresszusi határozatokhoz csatoltatnak s annak idején illeték es
helyre ezek is felterjesztessenek.

K. m.aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAf .XWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A k ir . k a th . t a n í t ó k é p z ő k ta n á r a in a k k e d v e z m é n y e s

v a s ú t i j e g y e .
- Levél a szerkesztőhöz. -

Mélyen tisztelt Szerkesztő Úr 1 Ha a sz ív csordultig tele van keserű-
séggel, egymaga nem bírja ezt elviselni, hanem keres magának alkal-
mat arra, hogy keserűséget mások előtt kiönthesse s ezáltal némileg
megkönnyebüljön. Ezért kérjük mi is szeretettel a mélyen tísztelt Szer-
kesztő urat, hogy egyesületünk közlönyében a Magyar Tanítóképzőben
sorainknak helyet adni méltóztassék.

Közfelfogás szerint nincs annál kegyetlenebb eljárás, mint mikor
valaki a halottról szedi le a szemfedelet, mi pedig ehhez egészen hasonló
bánásmódban részesültünk. Ugyanis a szatmári kir. kath. tanító- és
tanítönöképző tanári testülete évek hosszu során át mindig megkapta
az államvasutakon a kedvezményes jegyek váltására jogosító igazolványt,
most azonban megtagadták ezt tőlünk oly megokolással, hogy csak az
államtól kinevezett tanárok részesülnek ebben a kedvezményben .•

Ez a megokolás nagyon különös, mert a mi helyzetünkben 30 év
óta sem történt semmi változás, mindig köztudomású dolog volt az,
hogy mi. nem az államtól nyerjük kinevezésünket s ez a körülmény
eddig sohasem gátolta a kedvezménynek megadását, hát miért képez
ez most akadályt annyi évtized után? Mivel érdemeltük mi azt meg,
hogy ily érzékenyen sujtsanak bennünket? Nem szolgáltuk mi mindig
becsülettel. sót lelkesedéssel a magyar nevelés-tanítás szent ügyét, mely-
ről nemcsak saját felettes hatóságunk, de az államnak képviselői is
mindig elismerőleg nyilatkoztak? Vétettünk-é a magyar állameszme
ellen csak 'egy szemérnyitis, hogy az állam még azt a kegyelem-mor-
zsát is megvonja tőlünk, a melyben eddig hosszu időn át részesített?
Ilyesmiről legnagyobb ellenségünk sem vádolhat minket.

Ha valakit, úgy bennünket csupán a szent ügy iránti lelkesedés
és a pálya iránti előszeretet tartott meg ezen a téren. hiszen legnagyobb-
részt papok vagyunk, kik 27, 20, 1 9 , 1 8 stb. éven át szolgáljuk állandó
kitartással a hazafias nevelés-tanítás ügyét, szolgáljuk pedig évi 900 [rt
fizetés mellett az előbbrehaladás minden kilátása nélkül l Ki az a mai
korban, a ki ügyszerdet nélkül ily csekélységért, ily nagy rnunkára
vállalkozzék, hiszen ma nem találunk olyan fiatal káplánt, a kinek
évi jövedelme a mi fizetésunket meg ne ütné, sőt a legtöbb esetben
ezt felül ne mulná?

Hogy mi nem tekintettük a tanárkodást átmeneti állásnak - mely-
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ról oly gyakran vádolják a paptanárokat - legvilágosabban bizonyítja
működésünk évszáma s az a körülmény, hogy nyomoruságos állásunkat
nem cserélttik fel, nagyobb jövedelem mel biró más munkakörrel.

Mindenre Inkább el voltunk készülve, mint arra, hogy az állam a
mi idealis lelkesedésünket olyzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAnaivnak tartsa, mely megérdemli a bün-
tetést 1 Eddig úgy voltunk meggyőződve, hogy egy kis támogatást is
elvárhatnánk már az államtól s íme arra ébredtunk. hogy támogatás
helyett még attól is megfosztott bennünket, a mivel eddig bírtunk.
Rajtunk is teljesedik az a közrnondás, hogy: a szegény embert még az
ág is húzza, Büntetnek bennünket. ,mert küzdünk az anyagi nyomorral,
mert nagyon szegények vagyunk. Ugy itél az állam, hogy mi - midőn
akár tapasztalatgyűjtés. akár egészségünk gondozása, ~vagy helyre-
állítása czéljából utazunk - könnyebben fizethetünk egész vitelbért.
mint mások kétszer akkora fizetésből l Hogy az ilyen itélet mennyire
lelkesítő lehet ránk nézve, annak megítélését az igazságos emberekre

bizzuk.
Ha valaki azt állítana, hogy az állam szabályrendelet alapján fosz-

tott meg bennünket az eddigi 'kedvezménytől, erre azt .felelnők, hogy
az olyan szabályrendelet, - mely az egy téren működők jelentékeny
részét kizárja a kedvezményből, daczára annak, hogy nyomorusagos
fizetésok mellett még sokkal jobban rá vannak szorulva a gyámolításra,
mint kedvezőbb helyzetben levő tiszttársaik -. az ilyen szabályrende-
let egy pillanatig sem állhat meg a tárgyilagos kritika it élő széke előtt
és egyátalán nem válik dicséretére annak a századnak, me ly minden
téren az egyenlőséget, méltányosságot és humanizmust hangoztatja.

Ha pénzáldozatába kerülne az államnak, bennünket ilyen kedvez-
ményben részesíteni, akkor még némileg érteni lehetne a dolgot, de
minthogy ez a kedvezmény egy krajczárjába sem kerül az államnak,
azért ennek megtagadása nem tekinthető egyébnek, mint summum jusnak,
melyről régen meg van írva, hogy az a legnagyobb jogtalanság.

Ha valaki, ugy mi igazán elmondhatjuk : Quemem dii odere, paeda-
gogum fecere!

. Szatmár, 1898. február 11.

A szatmári fúr . ka tlz tanító- es tanítónökéjJző
tanára i.

Kötelességünknek tartottuk ez ügyben illeték es helyen informatiót szerezni
s azt. a felvilágosítást kaptuk, hogy az ez ügyben hozott miniszteri tanácsi hatá-
rozat értelmében csak a kormány által, vagy annak útján kinevezett és feleskü-
dött állami tisztviselők kaphatják meg a vasúti kedvezményes jegyekre jogosító
igazolványokat. Minthogy az utóbbi időben e végzés végrehajtására szigorú
utasítás érkezett, azért vontak meg olyanoktol is az igazolványt, a kik eddig
(elnézésből» vagy «tévedésből» megkapták. Igy szölt az értesítés. - Mi elvi
szempontból igazat adunk tisztelt kartársainknak. Ok a magyar tanügy érdekeit
ép úgy szolgaljak, mint az állam által fizetett kartarsaik. S helyesnek tartanök,
ha talán egyelőre nem is vezetne sikerhez, hogy az egyesület választmánya
lépéseket tenne az igazolványoknak a felekezeti intézetekben alkalmazott tanító-
képző-tanárok számára. kiszolgáltatása iránt. De minden kiirülmények kb'ziittkívá ,
na tos volna annak kieszközlése, hogy lega lább a közgyiilésre .fetlá taga td karfársak
kedvezményes vasúti jegyet kaP janak az ide- és uisssautasasra ; Szerkesztő.
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K ö z g y ü lé s ü n k . Egyesületünk választmánya a közgyűlés idejére nézve még
nem döntött véglegesen. A február 7-iki valasztmanyi ülésen azonban általában
oda nyilatkoztak a tagok, h o g y a k ö z g y ü le s a h u s v é t i s z ü n id ő b e n ta r ta s s é k m e g .
A közgyűlés főtárgya lesz azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAtanítóképzés szervezete tdrgydban törvényjavasla t-
tervezet ,készítése. E tételt a választmány mult és jelen évi tanacskozasai kellőleg
elökészftették, most még csupán a közgyűlés elé terjesztendő javaslatok teljes
egybeállítása és végleges szövegezése van hátra. A tervezet fejezetei aczélszerű:
ségnek megfelelőleg külön előadók előadásai alapján fognak tárgyaltatni. 'Ugyane
közgyűlésen két elhunyt tiszteleti tagunkról is meg fogunk emlékezni, Brassa i
Sdmue!ről, a kit dr. Kiss Áron tag társu nk fog méltatni és Szathmdry Gy{jrgyről,'
a kiről Péter .fy Sándor elnökünk fogja az emlékbeszédet tartani. A Magyar
Tanítóképző marczius hö folyamán, még a közgyűlés előtt meg fog jelenni.
Mindamellett a közgyűlés részletéiről külön nyomtatványokon fognak értesülni
t. tagtársaink.

Kilátás van tehát arra, hogy nemsokára ismét viszont fogjuk egymást látni.
Kifejezzük ama reményünket, hogy kartarsajuk tömegesen fogják látogatni eme
nagyfontosságú közgyűlésünket, s hogy ama munkaban, a melyben hosszú időre
lerakjuk tanítóképzésünk fejlödésének alapját, valamennyien méltó képen fogják
részüket kivenni J

S z e m é ly i h ír e k . Dr. Wlassics Gyula vallas- és közoktatasügyi miniszter
Szathmáry György helyébe a népoktatási ügyek vezetésével dr Axaméthy Lajos
miniszteri tanácsost bízta meg. Dr. Axaméthy Lajos 1869-óta szolgálja a köz-
oktatás ügyét a minisztérium ban, a hol eleinte Gönczy Pál mellett a népoktatas-.
ügyi osztályban, majd a katholikus ügyek osztályában dolgozott. A mikor r89s-ben
a vallás- és közoktatásügyi minisztériumot ujra szervezték, a felállított tanító-
képzési osztály fejévé Axaméthyt nevezték ki. Figyelme főleg a tanítóképző-
intézeti tanárok anyagi ügyei felé fordult. E tekintetben elismerésre méltö buz-
galmot, jóindulatot, bátor fellépést tanúsított. Neki köszönhetjük a miniszter
által az, anyagi ügyeink rendezése tárgyában az egyesülethez íntézett nevezetes
rendeleteket s a segédtanárok ügyeinek rendezését: Ürömmel s meleg. rokon-
szenvvel üdvözöljük őt a népoktatasi ügyek élén. Nemes buzgalmú, faradhatat-
lan tevékenységéhez méltó sikert kivánunk.

A vallas- és közoktatási miniszter dr. Axaméthy Lajos helyébe a tanító-
k~pzésiosztály vezetésével Kuliszeky Dezső min. osztály tanácsost . bízta meg.
Kuliszeky már régebben dolgozik a tanítóképzési osztályban. Ismeri ügyeinket,
bajainkat. Tárgyilagos igazságszeretetévei, szerény és lekötelezően finom modo-
rával 'általátiosan kedveltté tette magát; Bizalommal üdvözöljuk öt á taüítöképzés
ügye élén. ' ' " , " ,.' , ' ,

" Boér Gergelyt, a kolozsvári állami tanítóképző-intézetben az ént:;k,é~zen~
tfl,nárát afanügy terén szerzett érdemei elismeréséül aranykereszttel tűntette k l

q}elsége. Örömmel üdvözöljük őt e királyi kitüntetésért, a melyre Ielkes és buzgq
tanítöi működésével bőven rászolgilt., " " " "

Dr. Hermann Anta lt, a budapesti állami polgári iskolai tanítöképzö-intézet-

Pen a .német nyelv tanarat.vegyesületünk választmányi és alapító tagját, a kolozs-
vari tud. egyetemi bölcsészeti. kara az általános és hazai (különösen .erdélyi)
ethnographia-rnagantanarava képesítette .és aivallás-, és iközoktatasügyi miniszter
e~épesítést megerősítette. Ezzel új tér nyílik koIlegánkközhasznú tevékenJ'
ségének. Edd,ig.isúgy l'.ihent a nagy .fáradsággal járódanári foglalkozása utan,
hogy megalapította a néprajzi tarsasagor, tanulmányozva beutazzaa~,\Qrsz~got.



József föherczeg védnöksége alatt és személyes közreműködése mellett szerkeszt
és majdnem egyedül tölt meg egy tudományos folyóiratot. eEthnologische
Mittheilungen aus Ungarn» czímmel. Herrmann Antal egy évtizednél többet
nagyobbrészt szerkesztéssel, szervezéssel, és admin'istratioval, a néprajz, .érdeké-
ben való társadalmi és irodalmi agitálással töltött, el. Most konkrét tudományos
alkotásokra fogja értékesíthetni gazdag tapasztalatait és (27 évi legnehezebb-
tanári munkálkodás után is) törhetetlen munkaerejét. Most tevékenységet első
sorban Erdélyre konczentralja. Folyó félévi előadásainak tárgyai: NéprajziaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAia n a -

logiak. Az erdélyi czigányok ethnographiaja, különös tekintettel népköltésökre.
- Gratulálunk kollegánknak az, egyetemimagántanársághoz, a mely tudományos,
képesírés elnyerésében tudtunkkal az első a tanítóképző tanárok közt,

A vallas- és közoktatásügyi miniszterzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBABittenbinder Miklós temesvári
állami felsőbb leányiskolairendes tanárt a budapesti II. kerületi állami tanítönö-
képző-intézethez rendes tanarra a IX. fizetési osztály 2. fokozatába kinevezte.
Ez állás nyilvános pályázat utján töltetett be. Elismeréssel említjük meg, hogy
a miniszter az illető tanítói testület által első sorban ajánlott tanárt nevezte ki;

A vallás- és közoktatásűgyi miniszter Sfetea Mariska okl, felső nép- és
polgári iskolai tanítónőt, a kolozsvari állami tanítönöképzö-intézerhez segédtanítö-
nővé a XI. fizetési osztály 3. fokozataba kinevezte. . ,

A ' vallas- és közoktatásügyi miniszter Kirchnerné Petr tlSevich Máriá t, a
magyarországi központi Fröbel nőegylet által Budapesten fentartott és államilag
segélyezeit övónöképzö-intézet rendes tanító nőjét ezen állasaban végleg meg-
erősítette.

A vallás- és közoktatásügyi miniszter dr. 'Wittmann Ferencz műegyetemi
nyilvános rendes tanárt az orsz. felső nép- és polgári iskolai tanító vizsgáló bizott-
sagba a mennyiség-természettudományi szakcsoportra miniszteri biztosul az 1894. évi
január r-töl számított öt évi idötartarnnak hátralevő részére kinevezte.XWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

S z a th m á r y György emléke. Most, mikor már Szathmáry György sírban
nyugszik, imposans erővel nyilvánul a tanítóság szeretete, hálája és elismerése
legigazibb, leghívebb barátja, a 19. század utolsó évtizedében a népoktatás leg-
kimagaslöbb munkása iránt. Ezer és ezer ajakról hangzik most a szó : Méltö
emléket Szathmáry Györgynek, méltót az ö nagy érdemeihez s a népoktatás
munkásaihoz ! A mozgalmat a Magyar Tanítók Kaszinója indította meg s a leg-
nagyobb buzgósággal a Néptanítók Lapjának szerkesztősége karolta fel. A
Magyar Tanítók Kaszinójának kezdeményezésére megalakult Halász Ferencz
min, osztály tanácsos elnöklete alatt a gyüjtő bizottság, a melynek 'határo,zata
értelmében a begyülő összeg a Szathmáry síremlék kövére s a fennmaradó
pénz egy alap létesítésére fogfordíttatni tanítók tanulo- gyermekeinyk segélye-
zésére, a melyet az Eötvös-alap-egyesület fog kezelni. Alig pendült meg az eszme,
a Néptamtok Lapjának 'szerkesztősége azonnal munkahoz .latott s az utolsó ki-
mutatás szerint már ,lOO frtot gyűjtött össze. . ,

Vajjon mi, tanítóképzők, elmaradhatunk-e ettől a mozgalomtól? Mi"it
kik szintén teljes mértekben tudjuk méltanyolni Szathmarynak a nemzeti nép-
oktatás érdekében kiküzdött sikereit, a kik személyi leg is legközelebb állottunk
őhozzá s szernlélöi voltunk lelkesedésének, a kik neki kl/zvetlenül .soea : kó'szlin-
hetünk; köszönhetjük jórészt fizetésünk 1890. évi rendezését, egyesületünk meg-
alakulását? Bizonyára nem! A tanítók tanítói sohasem késtek áldozatot .hozni,
a, mikor az igazán érdemes iránt a hála és kegyelet, adóját kell leróni. .Most -is
fogják tudni kötelességüket 1,

Az~mlék- bizottsag rövid időn ki .fogja bocsataní felhivásat. .Addig is
küldjék az adakozók adományaikat a Magyar. Tanítók Kaszinójának igazgatesaga-
hoz (Budapest, VIlI., jozsef-körút 8.) Gyüjtsünk és adakozzunk l .



S o m o g y i G é z a ,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa znióváraljai tanítóképző-intézet igazgatója, tanítói műkö-
-désének 25 évi jubileumát február ro-én, Turoczvarmegye intelligens közön-
ségének élénk részvétele mellett tartották meg. A tanítóképző-tanárok egyesületet
Nagy Lászlo, Herrmann Antal és Major J. Gyula vál, tagok képviselték. Az
ünnepélyról a jövő füzetben fogunk részletes tudósítást hozni. Most csak annyit,
hogy az fényesen sikerült.

A zXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAú j ra n g s o r. A Hivatalos Közlöny január l5-diki száma közli a tanító-
képző-tanárok új rangsorozati beosztását. E rangsorozat feltünteti azokat a válto-
zásokat, a melyek a mult évi elöléptetéseknél fogva létrejöttek s ezért a meg-
előző évi rangsorozatoknál fogva nagyban és egészben véve jóval kedvezőbb
képet mutat. Azonban feltünteti a mi .fizetésügyünknek mélyre ható bajait is, a
melyek a X. és XI. fizetési osztályok ba vannak konczentrálva. E bajokra nézve e
lap szerkesztősége a mult évi deczemberi füzetben, a költségvetés ismertetése
kapcsán fejtette ki nézeteit, jelezve egyúttal az egyesület választmánya állaspont-
ját IS. Ezeket nem ismételjük ugyan most; de az állapotot mégis illusztráljuk
néhány szemelvénynyel. 4 gyakorló iskolai tanítónk 27 év óta teljesíti a taní-
tók gyakorlati kiképzésének fáradságos munkajat, a nélkül, hogy 700 frt törzs-
fizetésöle csak egy fillérrel gyarapodott volna. Két új gyakorlóiskolai tanító 600 frttal
van beosztva a rangsorba. Legidősebb zenetanárunk fizetése 28 év óta 1000 frt.
A többi idősebbek 19~25 év óta szelgalnak azon reménység nélkül, hogya «ren-
dess-ek közé kerülhemének. A segédtanítönók között 3 olyan van, a ki több
mint 7 év óta segedeskedik és vár - csak annyit, hogy a X. osztályban «ren-
dess-kedjék, .

Ezzel kapcsolatban megemlítjük, hogy a középiskolai kartársak igen elégedet-
lenek a rangsorozat keretén belől eszközölt elöléptetesekkel. A régóta felhangzó
panaszok megszüntetése végett a vallas- és közoktatásügyi ,miniszter felhívta a
középiskolai tanítók egyesületet az előléptetés ek mödjaröl javaslatokat készíteni.
E kivánalornnak most eleget tett a választmány. Az előléptetési ideiglenes szabaly-
zatot elkészítette és emlékirat gyanánt felterjesztette a miniszterhez. Közöljük e
szabályzatnak minket érdeklő 4· ik pontját:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

«Teljes uissonossag érvényes a vallás- és közoktatásügyi minisztérium kor-
mányzata alá tartozó és az állami költségvetésböl ellátott azon létszámok között
lS, melyek a képesítés, a hivatás természete, a fizetési .osztalyok és az előlépési
viszonyok tekintetében paritásban vannak, nevezetesen:

a) a tanárképzö-gyakorlö iskolai tanárok és a középiskolai igazgatók a
VII. és VIlI. fizetési osztályba sorozott ki!'. tanfelügyelőkkel, a tanító- és tanítónó-
képzó igazE;a tókkal és felsőbb leány iskolai igazgatókkal szemben;

b) a középiskolai tanárok a tanító- és tanítónókipző-intézetz~ valamint a fel-
sőbb leányiskolai tanárokkal szemben.

Az e szerint egymásnak megfelelő létszámokból atlépés az előbbi létszdm-
ban kimuta tott kinevezési kelet (nmg1'dő) megtartdsdua: jdr , mind a két [a ) és b)]
pontban felsorolt egyénekre nézve azonban csak akkor és annyiban, ha és a
mennyiben már eredetileg is kiizépiskola i tandri okle'llelO'kvolt. A mennyiben csak'
később (szolgalat közben) szerezték meg a középiskolai képesítést, az új rang-
helyet az oltlevél kelte határozza meg.»

. Ez a határozat két kijelentést foglal magában. Az első elvi természetű és
lényege .az, hogy deklarálja a parítást a tanítóképző és középiskolai tanárok
között, Orvendtink, hogy immár középiskolai kartársaink is elismerik eztaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA« hiva-
talosan». A másik az átlépésnél való teljes viszonossagot állapítja meg, a mely-
nek feltételéül, az 1883. XXX. t. ez. értelmében, a középiskolai képesítést szabja
meg. - Vajjon nem volna-e szükséges az atlépésröl szölö viszonosságot nálunk
is megállapítani? Ezzel talán elejét vehetnők a ki- kitörő testvérháborúknak. '



A k ö z o k ta tá s i k ö l t s é g v e t é s tá r g y a lá s a .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA nemrég lezajlott közoktatási
költségvetési tárgyalás nem tüntet fel kivalö mozzanatokat. Ez az idei tárgyalás.
különösen szegény volt eszmékben és szakszerű fejtegetésekben ; alatta maradt
még a tavalyi tárgyalásnak is. A legkülönösebb figyelmet érdemli d r .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAWiassics:
Gyu!a · vallas- és közoktatásügyi miniszter beszédje, mint miniszteri programm-
beszéd és mint a közoktatás egyetemet felölelő, magas színvonalon mozgö
előadás. Beszédéből közvetlenül érdekel bennünket, a mit a népisko!a i tórvények
módosításáról mondott. Örömmel konstatáljuk, hogy míg tavaly bizonytalanul, a.
habozó ember mödjara nyilatkozott e tárgyról, addig a mostani beszédje oly
ember lelki állapotát tünteti fel, a ki a tépelődés után hározathoz jutott és kész,
a kivitelhez fogni, Beszédjének ide tartozó része így hangzik:

«T. Ház! Ennek (a népoktatási törvény reviziöjanak) előmunkálataival-
foglalkozom, a közoktatási tanács ,szintén fog rövid idő mulva a nép oktatási
törvény reviziejaval foglalkozni. En mindinkább meggyőződöm arról, a minek
már más alkalommal is kifejezést adtam, hogy nem novelláris úton, hanem teljes,
reviziöval lehet csak a népoktatási törvényt javítani. Azt is kiemelem, hogya tör-
vénynek nem annyira a tanügyi, mint inkább a kezigazgatasi része az, me ly
különösen reformra szorul,»

Beszédje fonalán kifejti, mit várhatunk a törvényreviziötöl. Irányadó szem-
pont szerinte: «Nem volna helyes es czé!szerű most a jelekeze.i harczot felidézni.»
Majd így folytatja':

«A felekezeti érzékenység kerülésével kell az ügyet megoldani, de igenis,
hozzáteszem, hogy a felekezeti szűkkeb!zZséggelazonban nem kel! mega!kudni. Magam
óhajtom azt, hogy ne csak a tanügyi közvélernényben jegeczesedjenek ki azok a
tételek, melyek a népoktatási törvényben reformra szorulnak, hanem maguk az
iskolafentartók is helássák azt, hogy szükséges a reform. ,Csak egyre vagyok
bátor figyelmeztetni, hogy akkor, midőn még 1898 tanító nem tud magyarul,
2Zq iskolaban nem tanítják sikerrel a magyar nyelvet és a tanítók között van
sok, a ki tud magyarul, de nem akar tanítani, a fegyelmi eljárásoknál pedig,
míkor megkeressük a főhatóságokat, ezek egy része meglehetős könnyedén bánik
el a fegyelmi 'iigygyel és szemet hunya legerősebb állami izgatás ok tárgyában
is, akkor az iskolafentartóknak maguknak kell a kezüket szivükre tenni és e-
fontos hazafias érdekek szempontjaból maguknak követelni a nepokta tási tó'rvénY'
oly revíziójá t, hogy az á llam szuverénítása a maga erejében érvényesü!hessen.»

Kevésbbé sikerült a miniszter beszédjének az a része, a melyben a tan(tó-
képzés ügyérő! nyilatkozott. A hiba abban van, hogy nem választja el az elemi
és polgáriskolai tanítóképzés ügyét egymástól, a kettőt egynek veszi, gondolja.
Pedig, talán csak nem kell mondani, hogy az két külömböző dolog! Beszéd-
jének ez a része a következő: '

«Áttérek a tanító- és tanítónőképzőkre. A felső nép- és polgári iskolákaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAr . ,

tanítóképzőiben lényeges szervezeti reformra van szükségünk, melyet azonban.
csak a polgári iskolákkal kapcsolatban lehet létesíteni, nem pedig elszigetelve.
Ennek a munkalatai szintén előkészítés alatt vannak, de addig is (!) a tanító-
képző-intézetek részére a tantervi utasításokat megállapítottam ~ és ezek rövid idő
mulva közzé is fognak tétetni - addig is fejlesztjük az internatust, a mennyire
eszközcink megengedik, például Znióváralján bővült, Kolozsvárott pedig jófor-
mán máris minden igénynek megfelelő karba van helyezve az internátus.

Itt fel kell még említenem, hogyakisdedóvónők száma rengeteg sok,
nem lehet őket elhelyezni, 600-700 van kenyér nélkül; ellerrben tanítónői
hiány van. Megengedtem azt, hogyakisdedóvónők letehessék a tanítónői vizs-
gát, ki is nevezem őket ideiglenesén azzal a kötelezettséggel, hogy két év alatt:
tartoznak a vizsgát letenni. Eperjesen pedig kísérletet teszek a két intézet, t. i.,
a tanítönö- és övöképzö-intézetek kombinativ kezelésével.»



Habár a mmiszter az elemi tanítóképzőket nem méltaÚa figyelemre, mégis
azoknak beszédjéböl, a kik a tárgyalás folyamán szakszerűen külőn szóltak a köz-
oktatás ügyéhez, a tanítóképzés és képesítés, ügye domborodott ki, mint a köz-
oktatás legéletbevágóbb kérdése és a népoktatási törvény mödosítasának sarka-
latos tétele.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBABessenyey= Perenc» hosszasan foglalkozik a tanítóképzés ügyével és
behatóan fejtegeti annak fontosságát, a többi közt a következőket mondván:'

«Szerény nézetem szerint az államnak sehol sincs annyi teendöje, és
magyar nemzeti· szempontból ném nehezedik vállaira nagyobb feladat, mint
éppen a tanítöképezdék kérdcsenél. Azon egyének megválasztása és helyes
nevelése, a kik egykor ifjúságuknak szellemet, fogékony lelkét és értelmét
kötelesek múvelni, mindenesetre a legnagyobb megfigyelés tárgyát képezi a kor-
manynak ; mert a ki ügyetlen, szakértelmetlen vagy rossz kertészt nevel, ne
számítson az soha arra, hogy jó, szép, vagy haszonhajtó kertje legyen. Itt volna
az ideje annak, hogy az állam erős kézzel vegye kezébe a tanitóképezdik á lla -o
mosttdsdt, Engem az igenaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt , miniszter ú r beszéde arról győzött meg, hogy az
ok vetlenül szükséges, hogy állami kezekbe kerüljön.»

\ Szőts Pál szintén a tanítöképesítés államosítását tartja a közoktatás «leg-
sürgősebb teendöjének», s erről az ügyről a következőleg nyilatkozik:

«Az, 'a mit ritkán tesznek szöva, daczára annak, hogy a legfontosabb
rendeltetésű dolgok egyike: a tanítói kipesitis. Azt várjuk attól a tanítótöl, hogy
helyes irányban formálja az új generácziót, azt várjuk, hogy hasson a népre is,
hogy becsülettel feleljen meg a lÍ.ozzá fűzött igények nek és akkor ugyanezen
tanítói állással szemben, eltekintünk attól a feltételtől,a mely különben érvé-
nyesül minden állami. funkcziónál: eltekintünk attól, hogy az a fontos missziót
betöltő tanító kivétel nélkül minden egyes tagja állami minösítést kapjon.

Nemcsak nemzeti szempontból szükséges ez, I de szükséges azért is, mert
e rigorózusabb állami minösítés mellett várhatjuk meg a tanítötöl, hogy a rá-
bízott munkakörben sikerrel működjék,»

. A részletes tárgyaláskor a tanítóképzés tetelénél csak Mócsy Anta l szólalt
fel, elmondván azokat, a miket a mult évben is mondott, s a miket mind-
nyájan jól ismerünk. Beszélt a tanítöhianyröl, de nem akarja, hogy az állam
tanítóképző-intézeteket állítson. A tanítóhianyon inkább a képző intézetekbe
való felvétel mödosítasa által lehet segíteni. Helyteleníti azt a szokást, hogy
az állami képzőintézetekbe csak a 4 közép- .vagy polgári iskola elvégzése alap-
ján veszik fel a növendékeket, Jobb volna, ha a ő-dik elemi iskolai osztályból
vennék a tanulókat. Igy több növendékeket kapnának a képzök, meg jobbakat
is, mert a közép- és polgári iskolai tanulóknak csak a salakja megy a képzökbe.
Nem barátja a, tanítóképesítes államosítasának, mint egyáltalán semmiféle álla-
mosításnak. A tanítóképzést egészen felekezeti alapon kell szervezni. Még az
állami tanító- és tanítönöképzóket is felekezetek szerint kell felosztani ...

. Lehet, hogy a Möcsy által javasolt mód szerint a népiskolai tanítóság
felszaporodnék egy egész - gyülevész-csapattal. De a tanítóképzés színvonalá-
nak lejjebb szállításan kívül ismerjük mi egy más orvosságát is a tanítóhiány-
nak: a . tanitók jizet{se'nekfiileme(islt. Tisztelettel kérjük a képviselő urat, az ö

elismert tekintélyével, nagy befolyásával hasson oda, hogy a róm. kath. népisko-
lákban a tanítók fizetése úgy, miként az államiakban folyamatban van, kiegé-
szíttessék fokozatosan 500 frtra. Ekkor nem lesz. arra szükség, hogy a képzök
az elemi iskolákból is vegyenek fel tanulókat. Akkor majd magától megszünik
a tanítóhiány.XWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A z e s z t e r g o m i r ó m . k a th . k é p z ő b a ja i . Az 1892. év tavaszán járta be az
országot az az örvendetes hír, hogy a herezegprimas a nagyszombati és buda-
pesti, kir. kath. képzök megszüntetésével Esztergom ban a képzöt a kor színvonalán
álló intézetté, <kath. paedagogiummá» szándékozik fejleszteni. Akkor a nagyszombati
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és a budapesti képzök igazgatói a herezegprimas felszólítására, memorandum-
ban fejtették ki nézeteiket a képző atalakítasaröl. Azóta a két képző megszünt ;
.az esztergomi képző uj tanári testületet kapott, a melynek tagjai - hála aprimás
nemes gondoskodásának - az állami tanárokéhoz hasonló fizetésekkel láttattak
el. Azonban a képző kibővítése és az uj épület emelése ügyében a tervek készí-
tésén kivül mi sem történt. Napról-napra hallunk panaszokat a képző épületé-
nek elégtelen és alkalmatlan voltáról, hiányos felszereléséröl ; az ottani köz-
egészségellenes állapotokról, az igazgatói állás betöltése körüli rendellenességról,
a gyakorló iskola ki nem elégítö berendezéseról és működéséröí. Mind e bajok
.az oktatás rendes menetére és kellő színvonaion tartására károsan hatnak vissza.
Kivánatos, hogy rnind az egyházmegyei főhatóság, mind a közoktatasi rniniszter
oda hassanak, hogy a nem csekélylendö hiányokat pótolják, az égetövé vált
bajokat megszüntessék é.i magas szinvonaira 'emeljék azt a képzöt, a mely éven-
ként körülbelöl 100 tanítot szelgaltat Magyarország exponált nemzetiségi vid é-

keinek.XWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A z E ö tv ö s -a la p ü n n e p i k ö z g y ű lé s e . Az «Eötvös-alap országos tanítói egye-
-sület» minden év február 2-án b. Eötvös József halála évfordulóján kegyeletes
ünnepet szentel a nagy férfiu emlékének. Az idén is a Tudományos Akadémia
felolvaso termében tartották meg az ünnepet.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAZsilinszlly Mihdly államtitkár el-
nökölt. A közoktatási minisztérium tisztikara több tagjával volt képviselve. Ott
voltak dr. Axaméthy Lajos miniszteri tanácsos, Molndr Viktor osztály tanácsos,
Mosdóssy Imre tanfelügyelő. A tanügy munkasai közül számosan s díszes hölgy-
közönség volt jelen, Még az ország távol fekvő vidékeiról is eljöttek adózni a
kegyeletnek. Jelen volt a közönség soraiban a nagy Eötvös fia is, EOlvOS Loránd,
az Akadémia elnöke. - Elnöklő államtitkár Péter .fy Sándor, az alap létrehozója
és leghívebb gondozója és Lakits Vendel, az országos egyesület titkárja között
foglalt helyet s méltö figyelmet keltett szép beszéddel nyitotta meg az ülést,
Hivatkozott Eötvösnek éppen ötven esztendővel ezelőtt kifejtett müködésére,
államférfiúi tevékenységére, törvényjavaslatara, melyből 1868-ban lett törvény.
Majd felkérte Bdnóczi Józsefet emlékbeszéde megtartására. (Az emlékbeszédet
a jelen füzet népoktatási rovatában egész terjedelmében közöljük, Szerk.) Mind
végig lebilincselő figyelemmel hallgatta a közönség Banöczit, azután élénken
megtapsoltá Móra István hangulatos költeményét, Péter .fy Sándor indítványozta,
hogy az egyesület ez év nyarán alkalmas időben menjen el a sírhoz, mely
Eötvösünk poraít fedi és a kegyelet jeléül tegyen koszorút a sírra. Elnök az
indítvány értelmében mondotta ki a határozatot. A budai Paedagogium tanuló-
ifjúsága az ünnepély elején és végén tetszésben részesült énekével vett részt.
A gyűlésnek programmpontját képezte Lakits Vendel titkárnak jelentése;' a
jelentés számtételei : az Eötvös-alap bevétele volt 1897. január a r-töl 1898.
január 20-ig 24.658 frt 18 kr., kiadása 21,122 frt ó4 kr. Az évi tiszta jöve-
delem 3144 frt, melyböl az Eötvös-alap gyüjtő és kezelő orsz. központi bizott-
ság ösztöndíjak ra és segélyekre 2940 forintot fordíthat. Az Eötvös-alapnak töke-
sített vagyona (Pesti magyar kereskedelmi bankban és Magyar földhitelintézet-
ben) 83.824 frt 79 kr., amelybő! 65.079 frt 55 kr. az «Eötvös-alap», 17.729 frt
83 kr. a' «Tanítók Háza» alapja és 1015 frt 41 kr, a «Kossuth-alap» javára van
letéve.

Fennállása óta az «Eötvös-alap» 458 tanulót részesített ösztön díj ban, 308
esetben nyujtott a hozzá folyamodó özvegyeknek és elaggott tanítóknak segélyt
és 253 tanuló számára szerezte meg Budapesten az ingyen déli étkezés kedvez-
ményét ; csak a jelen évben 83 tanuló részesült ebben.

Az egyesület elnöksége egy hozzánk beküldött felhívásban panaszkodik,
hogya folyó évben csak 2940 frtot fordíthat ösztöndíjakra és segélyekre. Lelkes
felszólítást intéz a tanítósághoz az Eötvös-alap támogatására. A tanítóság



érdekében kívanatos volna, hogy a tanítóképző-intézetek paedadogiai tanárai
. a «szervezettans keretében ezt a hasznos jótékony intézményt is ismertessék.

Az elnökség új pályázatot hirdet ösztöndfjakra és segélyosszegekre. A
folyamodványokzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBALakits Vendel egyesületi titkárhoz (Budapest VI. Ersek-u. 4.)
intézendők és legkésőbb juI. ro-ig beküldendök. Vannak az egyesületnél Lé-
derer-, Békey-, Gyertyánffy-, Kiraly-, Rökk-, Kalnay-, jordan-, báró Majthenyi-
féle alapítványok.aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A II. O rs z á g o s é s E g y e te m e s T a n ü g y i K o n g re s s z u s n a p ló ja immár el-
készült. A 100 íves terjedelmes mű három kötetböl áll; az első kötet a kon-
gresszus törtenetét, az összes ülések, a paedagogiai, családi és társadalmi neve-
lési, testi nevelési, kisdednevelési, polgáriskolai osztályok naplóit tartalmazza;
a második kötet a tanítóképzési osztálylyal kezdődik és tartalmazza a többi
osztályok naplóit; a harmadik kötet az V. egyetemes tanítógyűlés naplóját, az
Országos Tanítói Bizottság íratait és a kongresszus tagjainak névsorát. A napló
szerkesztése körül Nagy Lasz ló, a kongresszus főtitkára, dr. Koudcs János, dr.
Beke Manó és Hajós Mihaly, a kongresszus titkárai faradoztak. Mihelyt a
postai szétküldés ügye eldől, megkapják a tagok a naplót.

Minthogy a napló mindössze, 300 felesleges példanybar. nyomatott, }igyel-
meztetjük a tanítóképzők tandri testületeit, hogyamegrendeléssel ne késlekedjenek.
A megrendelések (egy példány 5 frt) dr. Beke Manóhoz intézendők (VII. ker.,
Damjanich-utcza 56).

Ko m á r o m y Lajos
egyesületi péD&tárnok.

Kimutatás
az 1897. deczember 24-töll898. január 24-ig befolyt tagsági díjakról.

1894, II. félévre: Kriek Jenő (2 frt).
1895. évre: Kriek Jenő (2 frt).
1896. évre : Petrovácz István, Szarvassy Margit, Uhrl Józsa (4-4 frt),
1896. II. félévre: Mosdóssy Imre (2 frt).
1897. 1. félévre: Mosdóssy Imre (2. frt).
1897. II. félévre: Beér Ferencz, Zrinyi Károly (2-2 frt).
1897. évre: Dr. Axamethy Lajos, Bárány Gyula, Babik József,

Czöndör Sándor, Egner Adolf, Faluvégi Albert, Grézló János, Dr.
Kármán Mór, Kovács Béla, Lakits Vendel, Marmula János, Mocsári
Gerő, Népnevelők Budapesti Egyesülete, Parthay Géza, Snazei Fereucz;
Somogymegyei Tanítóegyesület, Szarvassy Margit, Dr. Verédy Károly
(4-4 frt).

1898. 1. félévre: Vashegyi népiskola (2 frt).
1898. évre: Aradvidéki Tanítóegyesület, Arigyal Dezső, Dr ..

Bilinszky József, Budapesti II. ker. tanítónőképző-intézet, Fazakas József,
Fehérmegyei Tanítótestület, Grézló János, Hoffmann Amelie, jankő-
László, Dr. Koch Ferencz, Kolozsvári áll.' tanítóképző-intézet, Peres
Sándor, Pethes János, Sz. Szabo Géza, Szatmármegyei r. kath. tanító-
egyesület, Wollmann Elma (4-4 frt).

Budapesten, 1898. január 24.


