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TANÍTÓKÉPZÉS.

Helyzetünk.
A vallás- és közoktatásügyi minisztérium kül- és belszemélyzeté-

nek rangsorozata a szokásos módon az idén is megjelent a Hivatalos

KözlönyqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA2- dik számában. Közöljük hátrább annak a tanítóképző-intézeti

tanárokról szóló részét egészen.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA I
A most kiadott lajstrom különösen érdekes, mert közli' az 1900.

évre rendszeresítendő állások kimutatását csoportonként. Ennek adatai-

ból kitünik, hngy az u. n. efokozatos javulás» az )dén is várható. Ez

a kis haladás azonban csak arra jó, hogy a magyar kormánynak irán-

tunk való s különös jóindulatát» elismerjük, megdicsérjük ; hogy legyen

mit megköszönni. De az általánosan nyomasztó helyzet gyökeres meg-

változására kilátást nem nyújt. Milyen is hát a mi helyzetünk?

Ez a helyzet a magyar tanárt, leülönösen ha családos, arra kény-

szeríti, hogy iskolán kívüli idejének tetemes részét mellékkeresetek utáni

futkosással töltse főleg a középponti városokban. Mert családját csak

nem hagyhatja éhezni, nyomorogni ; mert a folyton fokozódó drágaság

és társadalmi igények árjával megküzdeni másképen nem tud. Ennek a
bajnak pedig a magyar ,~közműveltség adja meg az árát. A tanító nem

rovatoló hivatalnok; a tanítónak nem végződik be ott a hivatala, .a hol

kilép az iskolából A tanítóra az iskoláján kívűl is hivatásbeli teendői-

nek rengete ge vár. Az a tanító, a ki nem képzi magát folytonosan, a

ki az iskolán kívűl is nem dolgozik sokat, nagyon sokat az iskolának,

rossz tanító: csak félsikerrel dolgozik; munkájában annyi a sötétség,

a mennyi a világosság. Mily hiábavaló bölcseség az iskola és a tanító

nevelői hivatásának ezer és ezer módjairólbeszélni l Az iskola munkájá-

nak sikere nem csupán a szépen kieszelt tantételeken s nem csupán a

tanító képességein, 'hanem a tanító anyagi javadalmazásán is fordul

meg. A míg ez alaposan meg nem javul, alegjobb miniszteri rendeletek

legnemesebb követelményei papíroson maradnak.

Magyar Tanítóképző. 1
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Ez mind igaz, halljuk felénk hangzani a szót, de nem engedi a

gyökeres javítást az ország pénzügyi helyzete. Miért nem halljuk mi

ugyane szavakat, a mikor a közös hadügyminiszterzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAkövetel (és nem

kér) tömény telen pénz- és véráldozatokat a mi érdekeinkkel nem is

egészen egyező czélokra ( Miért van az, hogy a magyar knlturára és a

magyar kultura munkásaira a legutoljára kerűl a sor? Nincs az ország-

ban oly hivatalnok, a mely aránylag oly kevés munkát teljesítene, mint

a katonatiszt; miért van az, hogy mégis annak jut ki legelőször és

legjobban a fizetésjavitásból? Pedig az, a mit az állam a kulturára s

annak munkásaira költ, nem oly improduktív befektetés, mint a mit a

katonaságra kiad. Ne tessék tehát minket harnis tételekkel ámítani. Az

országnak, igenis, van pénze, de nem arra költi, a nu a Ieghasznosabb

és legszükségesebb.

A baj forrása az, hogy sem a társadalom, sem a kormány a

tanító munkáját nem becsüli meg. A nagy közönség szeme előtt még

mindig annak a praeceptornak a képe lebeg, a ki egyéb munkát sem

végez, mint leczkét felad és kihallgat; a kinek hatása az ifjuság értelmi

és érzületi fejlődésére majdnem a semmivel határos. Ha igy volt is ez

régen: nem látja a most vénülő nemzedék a felnövő ifjuságon, a szülők

a gyermekeiken az iskola és tanító intenziv hatását: azt, hogy az iskola

és a tanító a gyermeket a maga képére formálja, erkölcsileg, testileg

felemeli vagy tönkre teszi? Hiszen. a megélhetés nehézségeivel küzködő

s az élvezeteket is kimeríteni óhajtó szülők idejök és erejök fogytán a

gyermek nevelését jórészt vagy egészen az iskolára bizzák s ki fogadja

a gyermeket, az ifjút az iskolában? Elfásúlt tanító, a ki érzi és látja,

hogy tőle nem függő okok miatt nem képes megfelelni a reá háramló

mérhetetlen feladatnak. A család sokat akar átadni a nevelés munkájá-

ból, az iskola keveset tud átvenni. Ebből a ma még kiegyenlíthetlen

ellentétből származnak iskolarendszerünk nagy bajai: akaszárnyaiskolák

sötét folyosóikkak és szűk udvaraikkal s a gyermek fejét tarisznyának

néző tanítási rendszer s - a tanító munkájának kevésre bécsülése is.

Azzal, hogy a tanítot rosszul javadalmazzuk, súlyositjuk a bajokat. Egy

testileg elnyomorgatott, a kenyérhajsza közben a sok szellemi munka-

tól kimerűlt, psychopathicusan megterhelt tanító gépiesen; immel-ám-

mal taníthat, de nem oktathat s neve/het. S a következmény az, hogy

a mai gyermek csak nevelkedik, de nem nevelődik.

Mi tanítók s tanárok, érezzük, hogy nekünk igazunk van. Tudjuk,

hogy a társadalom jövője érdekében nekünk egészen a nevelés feladatai-

nak kell, hogy szenteljük magunkat s ezt ma nem tehetjük. Azért
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nem is szűnünk meg a jobb javadalmazást kivánni. Nem fo~unk tági-

tani, nem fog bennünket visszariaszt ani a küzdelemtől az az esetleg

sem, hogy magunknak és m~soknak kellemetlenségeket okozunk a harcz-

czal. Mi tanítóképzők, éppen nem nyugodhatunk, mert a mi heiyze->

tünk a tanároké között a legrosszabb. Nem is csoda, mert mi végez.

zük a legideálisabb irányzatú munkát. De éppen ez a körülmény nem

.azt teszi kötelességünkké, hogy szerényen meghúzódjunk, hanem, hogy

a kívánók között az elsők legyünk. Anyagi helyzetünk gyökeres meg-

javitásának sürgetésétől elállnunk annyi, mint cserben hagyni azt a

zászlót, a mely alá felesküdtünk.

Mik a mi kivánalmaink? Azok meg vannak írva az Országos

Egyesületünk általl896-ban kiadott lll. Emlékiratban s a Középiskolai

Tanáregyesületnek legutóbb hozott határozataiban. Ezek a mi minimális

kívánalmaink - most. Ezektől el nem állunk. Köréjök kell csoportosul-

nunk teljes erővel s megvalósításukat sürgetnünk kell - a ,magyar

tanítóképzés érdekében.WVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
N . L .onmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Willmann Ottó didaktikája.
Második kötet. Ill. közlemény.t)

II. A didaktikai alakítás.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Az elsajátítás lélektani mozzanatai. Didaktikai alakítás alatt vala-
mely tantárgynak mint egésznek oly alakítását értjük, mely az oktatás
tartalma szervezéseinek elveivel összhangban, egyszersmind a tantárgy
különös képző értékének tekintetbevételével, valamint az- általános, a
tanulás és tanítás természetéből folyó meghatározások szerint történik.
A didaktikai alakítás e szerint egy tekintetben az oktatás tartalma
szervezésének folytatása; feladata ennek elveit, az ethz'kai, konczentrácZZo
elvét. a tanszakok kölcsö'nös egymásra vonatkozásának és fokozatos sor-
rendjé1Zek elveit valamely meghatározott anyagra alkalmaznz' és ezt a
részletekben Z S azok sserznt fe/dolgozni. A didaktikai alakitás tehát vala-
mely tartalom elsajátítását közvetíti, megvizsgálására a szellemi elsajátí-
tas mozzanatai vagy fokozatai nyújtanak szernponrot ; mivel továbbá
tárgya valamely tananyag mint egész, ennek szétbontására, összetevé-
sére és tagolására van utalva; végül ez a tananyag a tanuló g ondolat-
és érdekkörére való tekintetből csak egyrész, melynek más részekkel
összeköttetésbe kell lépni; azért a tananyag eJágazására vonatkozó
általános meghatározások is szükségesek. Az első ezen feladatok közűl
alanyi mozzanatoko? alapszik és megoldására a lélekt anra, mint segéd-

1) Az első kötet ismertetését 1. a M. T. múlt évi májusi fiizetében (32L 1.) ; a
második kötetét 1. az októberi füzetben (508. 1.) és a novemberiben. (571. 1.) Szerk.

1*
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tudományra van szükségünk ; a második tárgyi mozzanatokon alapszik
és a logika segédkezését kivánja; a hol pedig a szellemi tartalom
általános tagolásáról van szó, ott a tudományokról és a művészetekről
szóló tanra vagyunk utalva. A harmadik feladat mindkét mozzanatra
van tekintettel és megoldásánál úgy a lélektanra mint a logikára van
szükségünk.

Valamely szellemi tartalom elsajátításánál a lélektani analysis
rnindenekelőtt két mozzanatot különböztet meg: az alany reczeptiv (fel-
fogó) és aktiv (cselekvő) mozzanatát. Középső tag a megértés moz-
zanata.

Az első az empirikus, a másik a logikai (rationális), a harmadik
a technikai mozzanat. Következík ezután Aristoteles erre vonatkozó
triása, régibb pedagógusok állitásai: a Pythagoraeusok-é, Boethius-é, a
humanisták-é, Comenius-. Gesner-, Roth-, Rückert-é : majd Herbart sok-
oldalúságáról szól és a Herbartiánusok formális fokozatairól. A lélektani
analysis három fokozatának megfelelőleg az oktatásuál a következő moz-
zanatok fordulnak elő:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAelőadás (darstellen) ; szómagyarázat, tárgyi magya-
rázat, kifejtés; emlékezetbevésés, begyakorlás.

Az elsajátítás logz'kai moeeanatai. Az elsajátítás lélektani moz-
zanatainak tárgyalásánál valamely tartalom létezése föltételezve volt,
de azt vizsgálatnak nem vetettük alá. Ez ennek a résznek a feladata.
Mert az oktatás tartalma a logikára utal. A tanulás tartalma részint
egyszerű, részint összetett.

Az egyszerűt, miután elsajátítottuk, más tartalmak kal kötjük ösz-
sze; az összetettet előbb szét kell bontani elemeire, melyeket elsajátí-
tás után, ismét egységgé kapcsolunk össze. Ugy az elemeket, mint az
összetett egységet, a lélektani elsajátítás három szempontja szerint: a
felfogás, a megértés, az alkalmazás szempontjai szerint kell vizsgálnunk.
A szétbontásra és összetevésre a műszavakat a didaktika csak a logiká-
tól veheti, miután itt a logikával érintkezik. Az analysis: és synthesíst
azután a szerző tisztán logikai értelemben magyarázza és kivánja alkal-
maztatni. cMinden összetételtől vzSszavezetés az elemekre, melyekből
amaz áll, analyszSnek mondatik; mert ha a synthesis az elvekből ki-
vezető út ahhoz, a mz' az elvekblJl folyik, akkor az analysis azon vég-
ponttói való visszavezető út ag elvekig» (Aphrodisiasi Sándor.)

Ha az analysisnek fogalmakkal van dolga, elvonást végez; az
itéletalkotásriál általánosít; egyformaságok és törvények megállapításá-
nál induktt"v módon jár el; ha az oki összefüggést keresi, akkor regres-
siv úton jár el (a legmagasabb fogalmak felé). A synthesis a fogal-
makat determinálja; az iteleteket specsiaiisalja ; szabályok és törvények
alkotásánál deduktiv módon jár el; az oki összefüggést progressiv úton
keresi (az okból a hatásra, a következményre, okozatra). Erre arról a
viszonyról szól, melyben a synthesis és analysis az oktatás alakjaihoz
van. Azután az analysis és synthesis összekapcsolásáról szél. Példák
erre: Plátó .Politeiája, Euklid Elemei, a skolastikusok gyakori eljárása.
Az oktatás történetében a synthetikai eljárás korábbi, mint az analyti-
kai. A hét szabad művészet vezérfonalai kizárólag a synthetikai utat
követték, az analysisnek csak a szövegmagyarázatnál volt helye.



Descartes a synthetikai módszert azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAtanító módszerének és az analy-
tikai módszert a feltaláló módszerének mondja. A XVII. század didak-
tikusai az analysis első védői, bár az analysis nevét nem használják.

Szabályaik: Ne modus rei tracteturante rem. Universalis docentor
in singularibus. totum in partibus. Per inductionern et experimentum
omnia. Comenius azonban a synthesis értékét is hangoztatja.

A mult század az analysisre volt utalva több okból. Ellenben
Pestalozzi tanítástanának synthetikai jellege van, midőn a tanítás alap-
jává -az utolsó elerneket s teszi. Az okos tanító mindkettőt fogja alkal-
mazni. A logika az analytikai és synthetikai eljárást methódusoknak
nevezi, és a didaktika ebben követheti a logikát. A methódusnak álta-
lános jellege van; a methódus általános eljárási mód. A methóduskul-
tus anyja a gondolatseegenyseg ; a methódustól való z'szonyanyja a gondol-
kozásrestség.

A tananyagok organikus-genetz"kus tagolása. Az elsajátítás lélektani
mozzanatai: felfogás-, megértés-, alkalmazás; és a tananyag előkészítésé-
nek logikai mozzanatai; analysis-synthesis, ezek a tananyag alakítására
az utasításoknak egész sorát követelik. A tananyag alakítása ezen az
alapon előkészítés a tanítási eljárásra, a didaktikai technikára. Mielőtt

ezt a szempontot a didaktikai technikáról szóló részben méltatni fogjuk.
egy másik szempontnak kell eleget tennünk, melyet a tanítás tárgyának
zermessetebe« találunk. A lélektani és logikai szempontok szeririti alakí-
tas nem alkalmas arra, hogyatantárgyak alakítását a képző tartalom
szerint előmozdítsa. Ezen szempont megkivánja, hogya tanítás tárgyá-
nak sajátos szerkezetét (struktura) vegyük tekintetbe. Ezen vizsgálódás-
nál nem nyujthatnak nekünk segédkezet sem a lélektan, sem a logika,
sem a nominalisztikus irányu rendszerek; hanem az organikus világ-
nézleten alapuló tan a tudományról és művészetről. (Wissenschaft und
Kunstlehre). A tananyagok tagolása még nem felel meg feladatának,
ha csak didaktikai-technikai, hanem csak akkor,' ha az organíkus-gene~
tz"kus alakítás jellegét vz'seti.• Ezen jelleget kapja, ha a változatos anya-
gon annak az alakíró elvnek (principiumnak) egész erejét mutatja, mely
az illető tudományt vagy mű vészetet életre hozta, mely fejlődését
vezérli és azért hagyományait is szabályozza és lia oly részeket, melyek-
ben valamely egész uralmát látjuk és olyanokat, melyek növést, levést,
fejlődést áttekintő körben mutatnak, érvényre emel, az az: ha az
organikus egységeket és a genetikus sorrendet előtérbe helyezi és az
egész középpontjavá teszi.s

Ezen kifejezések «organismue» és <genesis» a természettől van-
nak véve. Orgamsmusok fejlődés által keletkeznek és oly elmélkedés
mely ast. kutatja , genetikus. Aristoteles szerint: «Ha a dolgokat eleitől
való keletkezesükben lehetne megfigyelni, ez nyujtaná a legjobb elmél-
kedési módot.» Valamely genesis vizsgálása . nagy mértékben szolgál a
megértésre és egyuttal a megértés genesisét is adja. Van realis-gene-
tikus elmélkedés; de megkülönböztethető scientifikus-genetikus elmél-
kedés is, mely némely esetben az előbbi helyére léphet. A didaktikaz'
alakítás jeladata a tanszakok organzkus-genetikus moseanatazt előtérbe
helyezni é-s első sorban érvényesíteni, mert bennök van az igazt"·képző erő

5
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(tartalom). Vannak természeti, socialis, művészeti organismusok, van a
nyelvnek organikus jellege; a fogalomrendszer, a mathematikai rendszer-
organikus jellegű. Következnek a természetrajzi, történeti, vallástani,
irodalmi és művészeti oktatás genetikus mozzanatai. Végül a csilla-
gászattan mint példa a scientifikus-genetikus eljárásra.

A nyelvről szóló tan (Sprachkunde) organikus-genetzkus tdrgya-
ldsa, A nyelvtan organikus-genetikus tárgyalását következő terv
szerint kivánja. A nyelv a gondolat kifejezése. E logikai felfogást ki
kell bővítenünk a lélektani val. A nyelv általában belsőnk kifejezése,"
A nyelv belsőnket gondolati módon fejezi ki; a nyelv nemcsak phoneti-
kazlag, hanern logz'kazlag van artikulálva. Logikai alapelemekre vezet
vissza az alany és állitmány és a nomen és verbum mint beszédrészek ..
Ezekhez másod sorban hozzájárulnak a jelző és tárgy, a beszédrészek
közül a meIléknév (pariticipium is) és a határozónév (az infintivus is).
A nem logikai, a nyelv technikájára vonatkozó mozzanatokból, mint
legfontosabbakból következnek, harmadszor a névmások és a verbum
személyragjai; stb. Ezen viszonyok alapján a következő négy fokozatot
állítja fel a nyelvtan tanítására. •

Első fokozat: alany, állítmány, tehát egyszerű puszta mondat.
Nomen, nominativ, verbum, cselekvő indikativ praesens, numerus,onmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1. 2. 3-
személy, főnévi névrnások, főnévi számnevek ; negatio. Impersonaliák,
imperativ, vokativ, interjekcziók.

Második fokozat: Jelzővel bővített mondat, jelzői összetétel ek,
melléknév, paticipium, melléknévi névmások és számnevek. jelző»
genetiv.

Harmadik fokozat: Tárgygyal és határozóval bővített mondat; össze-
tett névszók és igék, továbbá határozá nevek és praepositiók, valamint
a határozói névmások és számnevek, a casus obliqui, amelléknevek
fokozása, viszonytalan igeidők, genus verbi.

. Negyedik fokozat: Összetett mondat; kötő szók és más partikulák,
a vonatkozó névmások. viszonyított igeidők, conjunctiv, optativ.

A genetikus eljárás továbbá tekintettel van a prirnar és secundar
képzésekre és jelentésekre.

A nyelvtant az olvasással kell öSszekapcsolni. Nem szókból, mon-
datokból, hanem nyelvegészekből, olvasmdnyokból kell kúndulni. Általá-
han az olvasással kell összekapcsolni a tárgyi magyardeatot, könyv nél-
küN tanúlást (memorizálást) [ordítást, és minden nyelvi gyakorlást.

Szerző fejtegetései inkább a középiskolai nyelvtanulásra vonat-
koznak, de vannak mindenütt az elemi iskolai nyelvtanulásra is fontos
és táláló megjegyzések. '

E résznek rövid tartalma különben a következő: A hagyományos
gramtnatika és az organikus elv közötti ellentét. Mager idézése erre
vonatkozólag. A nyelv logikai és lélektani mozzanata. A beszéd fel-
építésének fokozatai és a nyelvképződmények (Gebilde) csoportjai. A
genetikus szempont a nyelvtanban. A ptimar és sekundar alakok. A
logikai elem és az ujabb nyelvtudomány. A nyelvi (irodalmi) művek
mint a philologiai oktatás középpontja. Szabályok a tárgyi magyarazat,
fordítás, visszafordítás, memorizálás, olvasás és nyeivtan számára. A tecb -.
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nikai és exegetikai szempont a grammatikában. Az elemi nyelvoktatás,
kivált a latin.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A mathematz'ka organikus-genetikus tárgyalása. (Tartalom-jelzés).
Az Euklid-féle módszer. Ennek kritikája Herbart, Heg'el és Trendelen-
burg által.

Ezen módszer összefügg a mathematika középhelyzetével, melyet
a disciplinák között elfoglal. Logikai _ és technikai mozzanata. Szerző-
itélete Euklidról. Adatok az arithmetika alakitásához; a szám eredete,
a számolás; a műveletek viszonya egymáshoz; a számsor formája.

Az algebra alakítása, a technikai és logikai elem. A geometria
alakítása. a kiterjedés és a belőle folyó meghatározások; hely és helyzet.
Pestalozzi és Herbart szernléleti ábéczéje. Az alak. A tantételek sor-
rendjéről. Példakép: a pythagoreusi tantétel helye és bizonyítása.

Idézet. «Pestalozzi megkisérlette a négyzetre és a derékszögű négy-
szögekre egy szemleleti ábéczét építeni és nem alaptalanul, mivel a.
kiterjedés és helymeghatározás fogalmai egyuttal ezekre az ábrákra is
utalnak; csakhogy híjával volt az ismereteknek és ügyességnek, ezen
gondolat keresztülvitelére, úgy, hogy végül a szemléleti eszköze csak
a törtsearnolásra készült. Herbart ellenben szernléleti ábéczéjét a három-
szögre alapította, miután a hely és helyzetmeghatározásra volt főte kin-
tettel. persze a Pestalozzi által követett szempont elhanyagolásával. Egy
genetikai elemi geometria készítéséhez mindkét methodikai kisérletet
kell tekintetbe' venni és helyesen összekapcsolni.» A phzlosophia orga-
nikus-genetikus tárgyalásához. (Tartalomjelzés.) A logika, mint a philo-
sophia propaedeutikai disciplinája. Az z'télet, mint a kiindulás pontja
(és nem a fogalommal, a nyelvtannal és mondattal kezdi). A következtetés
tan ának helye. Szükséges, hogy Aristoteles alapvető tanára és tanít-
ványaira támaszkodjunk. A lélektan, mint a logika kiegészítője; orga-
nikus tárgyalása. Kell, hogyaphilosophia az Aristotelesi .világnézletig
emeljen. c Azon nézetb en vagyunk, hogy Aristoteles taoai logikáján és
lélektanari tul addig követendők, mig világnézetének alapvonásai kidorn-
borodnak. Ez a világnézlet inkább alkalmas, mint más gondolkodó-é
arra, hogy a szellemi látókört nagyobbítsa, egyrészt a keresztyén philo-
sóphiához való vonatkozásai miatt, másrészt, mert benne még az :az
alkotó szellem hat; mely a görög gondolkodók rendszerei ben érezhető .•
A régebbi görög természet-philosophia az anthropocentricus felfogásban
csucsosodik ki. A pythagoreusi-plátói világtelfogási fok és ennek tovább-
fejlesztése Aristoteles által kosmologiai felfogássá. A kereszténység és
a theocentricus felfogás.

A tananyag szétágazása a gondolatkö·rben. (Tartalomjelzés.) A gene-,
tikai és heurisztikai eljárásról. «Az organikus-genetikus eljárásnál a
tanuló oly összefüggésbe helyeztetik be, a melyben látja, honnan jön
és hova megy; a következő az előző által előkészíttetik és mint olyant
fogjuk föl, mely ismét más következményeket rejt magában: a tan-
menetnek nem szükséges minden uj mozzanat számára az elsajátításnak
új aktusát előidézni, mivel a tanuló szellemében haladó mozgás idéz-
tetik elő, mely erőkifejtést takarít meg és mégis' az öntevékenységet
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nem apasztja.qponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA> Ez az öntevékenység azonban még fokozható. ha a fej-
tegető tanítás föltaláltatássá, a genetikus eljárás heurisztikaivá lesz.

Az organikus elmélkedési mód és a heurisztikai eljárás közti össze-
függés története. Sokrates, Plato heurisztikája, ez utóbbinal már össze-
kapcsolva az organikus világfelfogással. A sokrátizálás megujítása az
elmult században. Pestalozzi állásfoglalása az üres sokratizálas ellen.
«A vércse sem viheti el a madár feszkéből a tojásokat, mielőtt be van-
nak rakva.» (Pestalozzi. » Alkalmazásának helyes módja. Herbart ana-
lytikai oktatását Ziller továbbfejleszti ; alanyi, tárgyi oldala; a logikai-
heurisztikai eljárás. A tananyag elágazása az érdekkörben. Herbart
szerint az analysis a tapasztaltnak, a tanultnak. a véleménynek lehet
analysise.

Az analytikai oktatás Herbart és ZiIler értelmében, mint közvetítő
lép a gondolatkör azon része közé, melyet tapasztalat és érintkezés

előidéznek és azon más része közé, melynek alapját a synthetikai okta-
tás veti meg, miáltal eleje vétetik azon veszedelemnek, hogy mindkét
rész szétesik és a szellemi tevékenység egysége szenved. A tulajdon-
képeni tananyag ennek folytán szétágazik a tanuló már meglevő ismeret-
körébe, A mit a heurisztika által fel kell találtatni, az első sorban meg-
ismerés; de az alkalmazás heurisztikája (minden feladvány bizonyos
tekintetben heurisztikai tan-alak) a tanuló érdekkörét is eléri. Oly
oktatási tan-alak, mely azt czélozza, hogy a tanuló szabad érdeklődését
megnyerje, az ellentéte az analytikai-heurisztikának ; ez 'a tananyagnak
a gondolatkörhöz való kapcsolódásáról, amaz a tananyagnak az érdek-
körben való utólagos hatásáról gondoskodik, mindketten pedig arról,
hogy a belső tevékenység egészébe elágazzék. A heurisztikai oktatás
keresztülvitele részben a tanmenet, részben a tanítási eljárás feladata,
itt csak az elsőt vettük figyelembe. A heurisztikai eljárás az anyanyelvi,
a mathematikai, továbbá a földrajzi oktatásnál, a szulóföld ismertetése
és a térkép felhasználása e czélra.onmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Ill. A didaktikai technika. (A tanítási eljárás.)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Az egyén képzéú munkája. Az indirekt közvetítésekhez, mint a
milyenek a tananyag szervezése és alakítása. hozzájárul kiegészítőleg a
személyi elem, a tanítási eljárás, mely kifejlettségében didaktikai tech-
nikává lesz. Ennek fontossagáról tanuskodik a latin közmondás: Viva
vox alít plenius,

A tanítói eljárásnak közvetetlenül az oktatás munkájának ala-
ny ával, a tanulóval és az oktatás munkája részletezett tárgyával van
dolga. Ebből a vizsgálódásra két feladat háramlik: egyrészt az egyén
képzési munkáját, mint a didaktikai technika alapját kell fejtegetni,
másrészt az alakításnál kifejtett és a tanmenetekre alkalmazott meg-
határozásokat a kisebb didaktikai egységekre: tanítási részekre, lecz-
kékre, pensumokra kell alkalmaznia. Mindkét feladatot általánosan és
részletesen kell tárgyalni.

Az egyén képzési munkáját részint annak fejlődési fokozatai
szerint, részint az egyéniség tekintetbe vétele, tehát a rátermettség



különfélesége szerint lehet tárgyalni. A másik feladatot vagy az oktatási
alakok (tan-alak) szerint: előadás, megmagyarázás. kifejtés stb. szerint
vagy a tanszakok, tantárgyak szerint lehet részletezni,

Szerző arra szorítkozik, hogyzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAaz egyén kéPzész' munkáját általáno-
san, továbbá a tanítász' eljárás lélektani, logz'kai massanatait és az okta-
tást' tartalmak tagolásdt tárgyalja. Az oktatási formák közül csak az
előadást, a magyarázást és kifejtést vitatja meg; az előbbi kettő vonat-
kozásba hozzá a didaktíkat rokon disciplinákkal. az előbbi a rhetorikaval.
poetikával, az utóbbi a hermeneutikával vagy exegesissel. A tanszakok
(tantárgyak) technikáját néhány próba-Ieczkével (Lehrproben) ismerteti
szerző, melyekkel, legalább a mennyire- annyira egyuttal az oktatásnak
korok szerinti egyénisítését szernlélteti. '

Az egyéni képzési munka föltételei három pontba foglalhat6k : ráter-
mettség, szoktatás, belátás. Az első mozzanat a tehetségre és tanulási ősz-

tönre vonatkozik, a másik a szellemi munkára való szoktatás vagyis a
szorgalom, a harmadik a műveltség-szerzés értéke iránti értelem (belátás). Az
első mozzanatban fölismerjük a műveltségszerzés öntudatlan, a harmadikban
annak tudatos motivurnait. A szoktatás is volt érintve. A három moz-
zanatnak az ifjuság fejlődésének három fokozata felel meg; a zsenge
korban a spontán érdeklődés, a természetes tanulási ösztön jön tekin-
tetbe, a rákövetkező korban a tanuló szorgalmát kell kifejleszteni.
végül pedig a műveltség értékéről való belátásnak kell új erőket
fakasztani.

A tanulás első föltétele, a rátermettség, nem üres művelődési képes~
ség. Az ember beleszületik a civilisatió és kultura egy bizonyos körébe ;

nem csupán természeti, hanem egyúttal kulturális meghatározottságokat
is hoz magával.

A tanulási ö'sztihz. fokát tekintve, nagy változatosságot mutat.
Határai az egyik oldalon az egyszerű feltogás, a másikon a lángész
vagy kiváló tehetség ereje.

E kettő között a hajlam, törekvés, szeretet küiönböző fokai van-
nak. Itt a szeretet fontosságár61 szól,

Az újabb idő pedagógiája kevesebb súlyt fektet az érdeklődésre,
melynek Herbart pedagógiai vizsgálődasaínak egy részét szentelte.

Az oktatás feladata a tanulási ösztönt táplaloi, fokozni, irányítani,
helyesbíteni és e tekintetben szükséges, hogy az organisatio, az alakítás
és a tanítási eljárás egymást erősítve működjenek. A személyi elem, a
tanító hatása itt is nagyon fontos, neki a tanulők érdeklődését saját
érdeklődésévei kell emelnie.

Pedig ugyanazon tananyag kikerülhetetlen ismétlődése veszély a
tanítónak az anyag iránti érdeklődésére: Occidit miseros crambe repe-
tita magistros. (Juvenal VII, l54.)

Ha az érdeklődést a tali óra ingájával hasonlíthatjuk össze, mely
a mozgást előidézi, akkor a szellemi munkára szoktatás hasonlít a
sulyzőhoz, mely a mozgást fentartja és szabályozza. Tanulász' kedv és
szorgalom egymáshoz tartoznak és kÖlcsönösen előmozdítják egymást.
A targy iránti szeretetben találkozik rnindkettó, Erő és teher egymás-
hoz tartoznak. Hogy az oktatás a szellemi munkára szoktasson. sem

9
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könnyűnek, sem nehéznek nem szabad lennie, stb... Minden szektatás
folytonos és a folytonosság a szorgalom föltétele, Dies diem docet.
Minden napnak megvan a maga tananyaga, de egyik nap tanítja a
másikat; a tanulási munka összefüggő, de tagolt.

A mint érdeklődés érdeklödést előidéz, épen úgy erősödik a szor-
galom a példás szorgalom látásán;zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa tanító lelkiismeretessége és gondos-
sága hasonló erényeket ébresztenek és ha azok hzanyoznak, ezt semmiféle
tanítási művészet nem potolhatja .

Érdeklődés és, szorgalom kölcsönösen támogatja egymást, egyik
előidézi a másikat, Ep azért nem kell mindig szorongva kérdezni, vajjon
a tárgy érdekli-e a gyermekeket és még kevésbbé szabad az érdeklődés
örve alatt a szárazabb elemi előkészítő munkát rövidíteni vagy elhagyni
Mindkettőt. 'az érdeklődést és szorgalmat. állandó összeköttetésben tar-
tani, a tanító feladata. Ha egy határozottan kifejezett érdeklődés mutat-'
kozik, az egyenletes szorgalom gyakran megzavartatik általa; amaz
egyoldalú, emezt minden irányban kell kifejteni,

A belátás, az egyén képzési munkájának harmadik föltétele. csak
ezen munka folyamán állhat elő, ennek terméke, De nem bármily kép-
zési munka iránti értelemnek kell kifejlődni, hanem a valódi érték
iránti értelemnek.

A képzési munkáról való legmagasabb felfogás, mint a mely a
munkához a legnemesebb motivumot adja, az, hogya képzési munka
istenadta tehetségek fejlesztése, isten által kitűzött feladatok mego!dá-
sára. Erre vezethető vissza minden magasabb felfogás, Köznapias az a
felfogás, mely a munkát valamely meghatározott hivatás vagy külön-
leges feladat megoldására eszköznek tekinti. «Legártalmasabb azonban
a tanulás kó'zel fekvő külső czélokra, előnyó'k elérésére, kziüntetésekre, j6
osztályzatokra z'rányítani, Ezen felfogás az érdeklődést gyó'keréttél támadja
meg és minden elfogulatlan odaadást megszüntet; küló'nósen megrontja az
iséolai oktatás szellemét, miuei nem tiszta motivumokat indít meg. Ha a
taníto a tanulók egyes munkáit osztályozza, tudja meg, hogy akkor méreg-
gel dolgozzk s helyesen alkalmazva a méreg is gyogyszer lehet, de naponként
alkalmazva, kell, hogy az egészséget aláássa; ha a tanulónak munkájánál
az elérendő osztályzatok, jegyek - vagy a mint még máskép ezen seo-
morú apparatust nevezik - lebegnek szemei előtt. akkor már a méreg a
testeben van.WVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA hol zly gyom a talajt kiszivja, a tanítás által elhintett
mag nem kelhet ki; jobl; ha egyáltalában nincsen felfogása a tanulóuak
a tanulás értéke iránt, mz'nt az zlyen baifelfogás_ ~

Érdeklődés szerzi, szorgalom tőkésíti, belátás értékesíti a birtokot,
Ha az ifjúság képzésének évei elmultak, szorgalma kell, hogy hivatásos
munkára irányuljon; az érdeklődésnek meg kell maradniqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAés a látókör
szükülésének elejét venni, a belátás pedig kell. hogy hivatást és kép-
zést, munkát és épülö üdülést a kellő egyensulyba hozzon.

A tanítási eljárás lélektani moesanatas, Azon általános feladatok,
melyekre ezen fogalmak, érdeklődés és szorgalom, rámutatnak, kori-

kretebb alakot nyernek, ha az elsajátítás lélektani mozzanataival, a jel-
fógással. megértéssel és alkalmazással hozzuk őket kapcsolatba. Ezen
kapcsolat ezekre az imperativusokra vezet, ~A tanítás arról gondoskod-



jék, hogy a tanuló a tanítás tartaimát érdeklődéssei fogja fel, hogy
annak megértésére érdeklődéssei és szorgalommal törekedjék és hogya
felfogottat szorgalommal alkalmaeza.s Ha ezen imperativusokat a taní-
tászyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAtárgyára vonatkozólag vizsgáljuk, akkor a tanítás tartalmának ala-
kítására vonatkozó szabályokra vezetnek, a mire későbben térünk rá ;
ha az alanyra vonatkozólag vizsgáljuk azokat, akkor az alany bizonyos
lelki működéseire vezetnek, a figyelemre, az apperceptz'óra, az emlékezetre
és ügyességre (képzésre), melyeket most közelebbről megvizsgálunk.

A figyelmet és az apperceptiót, tekintette! az oktatásra, először
Herbart tette vizsgálat tárgyává és szerző kevés módosítással magáévá
teszi Herbart érdekes és tanulságos fejtegetéseit. Szerző szerint kettős
apperceptió van, olyan, me ly a megértést előkészíti és olyan, mely ma-
gát a megértést eszkó"z/z".Első neme valamely tárgyról való képzetet
juttat birtckunkba.] másik neme valamely tárgy lényegének megértését
eszközli, az első lélektanilag jár el, a másik logikailag. Ugy Herbart,
mint saját álláspontját behatóan ismerteti szerző.

A tanuló lelkében sokkal több apperceptió megy végbe, mint a
mennyit a tanító eszközöl és ezt a tanítónak számba kell venni, külön-
ben sokszor olyat akar magyarázni, a mi már világos.

, A régi középkori tanítási foglalkozás a biztos tudásra fektette a
fősulyt és épen azért az emlékezetbe vésés ben látta a tanulás lényegét.
Ezt ismételt elő mondás ·és utánmondatás, továbbá karban való monda-
tás által és általában sok ismétlés által eszközöltek. Nulla dies sine
linea. Repetitio est mater studiorum. A humanistáknál is a nyelvgyakor-
lat és nem a tartalom megértése volt a fődolog. Memoria thesaurus
eruditionis. A felvilágosodás paedagógiája fordulatot mutat. Az értelem,
az itélet képzése lép előtérbe, az emlézés korlátoztatik. Pestalozzinál a
gyakorlás ismét érvényesül, szerinte az ismeretek készségek nélkül a század
vészes ajándéka. bár az emlézést ő is elmulasztja. Herbartnál a kész-
ség, a bírás (Können), abegyakorlás és emlékezetbe vésés az alkal-
mazással kerül összeköttetésbe, miáltal a helyes szemponthoz érünk.

Az emlékezetbe vésés és begyakorlás, melyet . szerző egyszóval
megerősítésnek mond, a mennyire lehetséges, az alkalmazással jusson
összeköttetésbe. Az emlékezés és gyakorlás tárgya kiváltkéPen az legyen,
a mz· alkalmazható es ez az alkalmazáúg es az alkalmazás által erősít: '
tessék meg. Némely diséiplinánál az alkalmazás nem sokoldalú, ott azt
a többi disciplinákkal való érintkezésben kell keresni.

A mz' előreláthatólag az 'alkalmazás által fog megerősó'd1lZ~azt ·uem
szükséges bevésni. A minek készenlétben kell lmm·, hogy az alkalmazás
megindulhasson, azt jól be kell vésni. OlyelemeknéJ, melyek sokszor
ismétlődnek, a megerősödés el lelki mechanizmusra· bizható. A tanuló
lelki birtoka fölötti őrködés elengedhetetlen kötelessége a tanítónak.
Az alkalmi repetitiótól meg kell különböztetni .az általános repetitiót, A
mi az ismétlés az ismereteknél, az aqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI gyakorlás az ügyességeknéL
c Gyakorlás teszen mesterré. ~ Ezt is az alkalmazással kell vonatkozásba.
hozni.

A tanítász· eljárás logz'kai -mozzanataz'. Valamint az alakításra, úgy
a tanítási eljárásra nézve is fontos szempont a tanítáú tartalom seet-
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bontása és dsseeteuese. A tanmenet az analysist és synthesist egy nagyobb
egészre alkalmazza, a tanító feladata, annak kisebb részeivel operálni
és a megismerési elemeknél a gondolkodást a különösről az általánosra
és az általánosról a különösre vezetni. Azon synthesis, melyet a tanítói
eljárásnak kiváltképen követni kell, valamely elvont tartalomnak egy
konkréttel, lehetőleg szemlélettel való bizonyítása; és ennek megfelel
az az analysis,mely valamely konkrét tartalommal foglalkozik; úgy,
hogy abból elvoná st, általánosítást végez, vagy annak okát állapítja
meg. Igy tehát szemlélet és gondolkodás mintegy két végpontja annak
a vonalnak, melyen a tanítás legnagyobb része végbe megy.

Szemlélet és gondolkodás egymásra vannak utaivá ; a fogalom
alkotásnak szüksége van a szemléletből származó összképzetre, mint
alapra; a szóval történő fogalom közvetítésnek szüksége van a szem-
lelettel való megerősítésre, bizonyításra, hogy ne dolgozzék üres jegyek,
kel; másrészt azonban a szemlélettől a gondolkozásig kell haladnunk,
ha a jelenségben a lényeget akarjuk felfogni. Ebben az értelemben alkal-
mazandó Kant mondása: «Gondolatok tartalom nélkül üresek, szemlé-
letek fogalmak nélkül vakok> Csak távol kell maradnunk Kant azon
tévedésétől, hogy minden megismerésnek anyagát az érzéki szemlélet-
ből kell vennie. Szemlélet és fogalom. konkrét és abstrak kölcsönösen
szolgálnak egymásnak felfogási eszközül (apperceptionsmittel); a kon-
krét által válik elképzelhetővé az abstrakt, az abstrakt segítségéve! fog-
juk fel a konkrétet, Hogy megismeréseket sz erezzünk, látnunk kell; de
viszont megismerések szerzése által látni tanulunk Az általános nélkül
nem volna megismerés, az általános által uralkodunk a különösön.

, Az érzéki és gondolati elem ezen összefonódása következtében
nem lehet egykönnyen elöírni, hogy melyiké legyen az oktatásban az
elsőség. Mégis ezt a szabályt állít juk fel a potiori: «A tapasztalatról az
elvontra, a szemléletről a fogalomra> Ily haladás a megismerés mene-
tét követi ezen sor két első tagja szerint : felfogás, szellemi behatolás,
alkalmazás vagy empirikus, rationális, technikus. De valamint az analy-
tikai út mellett mindig a synthetikaiqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAút van, épen úgy lehet az elvont
is a kiindulás pontja; abban a sok esetben, melyben a tanuló vala-
mely szóban egy bizonyos tárgyról már szerzett fogalmat, azzal a szó-
val kezdhetünk és ennek kitöltésére, kiegészítésére a szemlelet által
haladhatunk előre. Sőt a tapasztalati a végpontot is képezheti és a logi-
kai fejtegetés csak eszköz lehet arra, hogy a szemléletet érleljuk. mélyít-
sük, a mint az a természetrajzi oktatásnal néha előfordul.

A különböző disciplináknál a tapasztalati és elvont közötti viszony
különböző alakot vesz íöl,

A grammatz'kában .mint szabály és példa, azaz: nyelvtörvény és
nyelvjelenség lép föl; a mathematikában, mint tantétel és példa. A
philosophiában a különböző alakok, melyekben a tapasztalati és elvont
fölléphet. magok tárgyai az elmélkedésnek. (A logikának Igazdagnak
kell lenni tartalmas és változatos példákban. A vallástanításnak a szerit-
írás nyújtja a legjobb a példát, mikép kell tapasztalatit és elvontat
összekapcsolni. (Parabolák. hasonlatok.) A tö'rtenettanításnak a tapasztalati-
val van dolga, de a háborúviselés, alkotrnányváltozás, forradalmak és



újítások megrs nehezen elképzelhetők. még kevésbbé szemléltethetők,
Szerző itt elmondja, miképen kell e topasztalati anyagot mégis fel-
dolgozni és miképen kell altalánosításos ba bocsátkozni. A biographikus
történettanítás ellen fbglal állást.: AzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAfiJldrajzi oktatásnak is a szemlelet-
től a gondolkodásig, a tapasztalattói az elvontig kell haladni. A termi
ssetrajebaú és természettanban a tapasztalat és elvont. mint példány és
nem, mint tény ésok, tünemény és törvény, kisérleqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt és magyarázat
lép föl. Szerző minden tárgynál nagy történeti és 'philosophiai tudással
fejtegeti a viszonyt.

A tanitas tartalmának tagolása. A tanterv feladata az oktatás
(képzés) tartalmának organisatiója; a tanmenet vagy didaktikai alakítas
feladata az anyag organikus-genetikus tagolása; a tanítói eljárás vagy
didaktikai technika feladata az egyes tanítási tartalmak tagolása (arti-
kulácziója]. A tanterv arra van főtekintettel, hogyaváltozatos anyag-
ban összhang legyen és hogy az uralkodó elv lélekként hassa át az
anyagot; a tanmenetnél a lényeges az, hogy az egyes mozzanatok belslf
vonatkozásban legyenek egymással és hogy haladás litesÍltessék; a tanítói
eljárasnál, amely kisebb és legkisebb egységekkel dolgozik, arra törek-
szünk, hogy valamely anyagnak egynemű ressei összefüggIf egészszé, egy-
séggé alakulJanak és ez az, a mit a tanítási tartalmak artikulacziőjának
nevezünk. Valamely tanítási tartalom artikulálva van, ha megkülönböz-
tethető, egységgé összekötött részeknek (pontoknak ) sorozatát tartal-
mazza. Ha ezek a részek összefutnak, akkor a felfogaskor elmosódnak;
ha összefüggés nélkül állanak egymás mellett, a másikat, míg az egyi-
ket elsajátítjuk, elfelejtjük. A legszerencsésebb szervezete akkor van
valamely didaktikai egységnek" ha világosan elkülönített és az egészre
mutató tagja vannak.

Közeíebbi meghatározását az artikuláczió feladatának akkor kap.
juk, ha vonatkozásba hozzuk az elsajátítás mozzanataival vagy toko-
zataival. A felfogást illetőleg a világosság a fődolog, vagyis az, hogy
a tanítási tartalom (tananyag) részeit vagy pontjait világosan megkülön-
böztethessük ; a megértésre, a magyarázatra és kifejtésre nézve a lénye-
ges az áttekinthetőség, valamennyi pontot, mint valamely rend-
szerben. kölcsönös egymásra vonatkozásában kell látnunk; a meg-
tartásról és emlékezetbe vésésról legjobban szilárdan társu It tagoknak
rövid sorai által gyndoskodunk, mely mozgékony elemekből áll, melyek
más és másként kombinálhatók. Imigyen vzlágosság, rendszeres áttekint-
hetőség, társulás (assoct"atzo) és kombz'nálhatóság az artikulatió feladatából
folyó különös követelmények. Ezen mozzanatok által alkotott sor a
Herbart által felállított sorhoz, mely a vzlágosság, társulás [associatio],
rendsser, methodus tagokat foglalja magában, melyre azután Ziller az
úgynevezett formálú fokozatokat alapította, hasonló"; csakhogy eltérő a
levezetése és más az associatió fogalmának felfogása és helye, mely
alatt Herbart azon elemek változatos összekapcsolasát érté, melyet
szerző a kombinálás és gyakorlás fogalmai alá vont, míg- szerzö az
associátó névvel a megtartást megkönnyítő,erős egybekapcsolást jelzi.

Ezután szerző egyenként fejtegeti a jelzett mozzanatokat: a vilá-
gosságot (qui bene distinguit bene docet, lucidus ordo) vonatkozással a

,
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felfog ásra ; az áttekinthetőséget vonatkozással a megértésére; az asso-
citiőt vonatkozassal a megtartásra és emlékezetbe vésésre és a kombi-
nálást vonatkozással abegyakorlásra.

A~ áttekinthetőségre, illetőleg a megértésre vonatkozólag mondja:
e Ha a logikai módszertan rendszer alatt valamely ismereti tartalomnak
utolsó, végleges összefoglalását érti, akkor a didaktikai módszertan nak
e szót tágabb értelemben kell használni és rendszerről mindenütt ott
beszélhet, a hol több sor. melyek ismét egye.s mozzanatokból. állanak,
jön tekintetbe és ezeket térbeli szemléltetés által kell az értelem szá-
mára hozzáférhetővé tenni. A rendszer az az alak, melybe valamely tár-
gyalás vagy fejtegetés tiszta eredménye a legczélszerűbben foglaltatik
és a tanító kötelessége már a fejtegetés, tárgyalás alatt ügyelni arra,
a rni által az oktatás rövidséget és tömörséget nyerhet.s A megértésre
és emlékezetbe vésésre mondja: «Minden ernlézési anyag rövid sorokba
foglalandó; a mit szellemünkben kell hordanunk, annak oly kevéssé
szabad terjedelmesnek, nehéznek lenni, mint a mit testünkön viselünk.
Az emlézendó sorokból ki kell hagyni azt, a mit a tanuló könnyen
hozzá adhat.» És ezekre példákat is hoz fel, Azokat az emlézési versi-
kéket, melyek nyelvtani avagy más ismeretek mégtartására szolgálnak,
avagy ilyféle szállóigéket is méltatni kell figyelemre. Sőt más külső

'eszközöket, mint p. o. bizonyos mozdulatokat sem kárhoztat. Mindezekre
sok példát is sorol elő. Kiváltképen azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAtáblázatok és rendszerek szolgaI-
nak a megértésen kivül a megtartásra is. A kombinálásról, illetőleg a
begyakorlásról mondja: cA kombináló és variáló ismétlés kiegészítőleg
lépnek az egyszerű. a tanultat ugyanazon módon reprodukáló és a
rekurráló emlékezeti hézagokat kitöltő, kijavító ismétlés mellé.» c Vala-
mennyi alakja az ismétlésnek nem tévesztendő össze az examinálással,
a mire Herbart jogosan mutatott reá: Az examinator az ismeretek azon
állapotát, melyben épen vannak, akarja megvizsgálni; az ismétlés azért
történik, hogy a tudást erősítsük és javítsuk ; a vizsgálatra (examen)
következhetik dicséret vagy gáncs, az ismétléstől ezek távol állanak.
«Néha bizzuk a tanulókra, hogy mondják meg azt, a minek ismétlese
legszükségesebb; ezáltal a felelőség egy nemét vállalják el, arra nézve,
hogya többit annál inkább tanulni fogják és pótolni, a mit még nem
tudnak.qponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA> J .egjobb, ha már magában a tanmenet ben bennfoglaltatik az
ismétlés úgy, hogya tananyag más és máskép kombinált elemeket tar-
· talmaz. A kombinálás és variálás az ügyességek oktatásában nyer nagy
mértékben alkalmazást. Igy az olvasás és írástanításban, a zeneoktatás-
ban. a rajzoktatásban. Herbart a kornbináló synthesist a synthesis leg-
általánosabb nemének tekinti és a kombinálás alkalmazását az oktatás-
ban nagyon ajánlja. Herbartfelfogása szerint a kombínáló synthesis az
oktatástan problemájának tekintendő. Pestalozzi tulbecsülte értekét. Az
alakelemekkel való foglalkozása mellett elhanyagolta az alakított tar-
talmat.

Minden ügyesség elsajátítása csak úgy történhetik, ha a tanuló maga
próbálja képességet, a dolognak magának kell a tanulót útba igazítani,
ha hibázik; de a hiba mikénti kijavítását a tanító mondja meg, ha
maga a dolog nem vezeti arra a tanulót. A kijavítás (korrektura) a
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tudásra (Wissen) és a birásra (könnyen) vonatkozhatík. A hibáknak és
kijavításoknak psychologiájuk van, a korrekturának saját képző tar-
talma van. A korrekturában megkülönböztethető heuristikus és deiktikus
elem. Fontos a hibák tekintetében a praeventiv eljárás.

Az elsajátítás fokozatai oly általános természetűek, hogy a leg-
különbözőbb anyagra alkalmazhatók. Minden tanítási egységnél kérdez-
hetjük: 1. Mit· tehetünk a tárgyzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAjelfogása érdekében, különösen miképen
mozdíthatjuk az előadás vüágossága által? 2. Mit kell a tárgy' megér-
tése érdekében tenni és mennyiben mozdíthatjuk elő,· különös en az el-
rendezés áttekznthetősege által? 3. Mely eszközök (assocíatió, emlékversi-
kék, formulák stb.) kinálkoznak az emlékezetbe vésésre, a megtartásra ?
4. lVUképen lehet a be gyakorlást végezni és az anyag miféle kombina-
tiója lehetséges e czélból?

A 3. és 4. ponthoz tartozik még a következő: A tárgynak mely
alkalmazasa lehetséges és mily módon szelgal az a megtartásra ? Ezen
négy fokozathoz tartozik még <:!gy előkészítő fokozat, mely az újat a
már meglevő ismerethez fűzi és végül egy befejező fokozat, me ly a tanul-
tat egyszersmind a már előbb elsajátítotthoz sorozza, azzal összefoglalja
és ha lehetséges, a növendék érdekkörébe vezeti.

Ezen tagokból álló sor változást szenvedhet a tan-alak és a tanítási
tárgy által, sőt másféle körülmények által. Frik Ottó ekkép nyilatkozik
a tanítási tartalmak fokozatairól : cA mily természetszerű, belsőleg indo-
kolt és szükséges a fokozatok szakadatlan tekintetbe vétele minden
oktatási órában és a mennyire alkalmasak épen arra nézve, hogy a
kezdőnek az oktatás munkájának általános folyamatára nézve tiszta fel-
fogást nyujtsanak és őt a bizonytalan tapogatódzáson minél hamarább
átsegítsék, ép oly kevéssé szükséges, hogy azon fokozatok minden órá-
ban egyenlő módon alkalmaztassanak; sőt inkább majd az egyik, majd
a másik funktió fog előtérbe vagy háttérbe lépni. Ritkán lesz egy óra
elégséges arra; hogy valamennyi fokozaton átmenjünk és nem az óra-
mérték határozza meg egy igazi didaktikai egység, vagy is egy zárt
egészet képező anyag terjedelmét, hanem épen a lehetőség, hogy ama
természetes folyamat egy anyagon belül hasznos módon végigkisérhetö.s •.

A következőkben először az előadó tanalakot (den darstellenden
Unterricht) ismerteti és pedig czéijait, elemeit, nevezetesen heurisztikai,
szemléleti, elbeszélő, leíró (festő) elemét. Az elrendezésre nézve figye-
lembe ajánlja a rhetorika ismeretes szempontjait: inventió, dispositiő,
elocutió, memoria és végül actió (a tanulók közreműködése). Közöl egy

. részletesen kidolgozott leczkepróbát az előadó tanalakra : A keresztény-
ségnek bevezetése Németországba. Ez egyuttal alkalmas a tanszakek
kölcsönös egymásra vonatkozásának feltüntetésére (történet, földrajz, val-
lástan és ném et nyelvi oktatás), föltételez hatodik osztályú gimnáziumi
tanulókat, kik azon kor politikai történetét és a legrégibb egyház-
történetet már ismerik (20 nyomtatott oldalon fejtegeti e tételt).

Azután a magyarázó (ezegetikus) oktatást (tanalakot) tárgyalja.
Megkülönböztet theologiai, jJhziotogiaz~ és mindkettőnek sajátságait magá-
ban foglaló dz"daktikaz· exegesist. A didaktikai magyarázat lehet szó-
és tárgyi magyarázat; a szó- és tárgyi magyarázat is többféle lehet.
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Erre nézve idézi ]uventius kánonját. Itt azután a lassan haladó (statarisch)
és a gyorsan haladó (kursorisch) olvasást is fejtegeti'; továbbá a for-
dítást, végül meghatározza azon szabályokat, melyeket a magyarázat-
nak vaiamely egységet tévő oktatási anyag magyarázatánál be kell
tartani. Erre a magyarázó oktatásra két tanítási próbát mutat be az
egyik Schiller «Das Lied von der Glocke» czimű költernényének
magyarázata, (minta az anyanyelvi oktatásra,) a másik Ovidius Ariori-
jának magyarázata (minta 'az idegen nyelvi oktatásra).

Végűl azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAfejtegető oktatásról (entwickelnder Unterricht szól.) A fejte-
getés fogalmának tárgyi és alanyi felfogását ismerteti, azután a fejte-
getés szempontjait adja elő. Ezután az empirikus tananyag fejtegetései-
rő l, az analytikai és synthetikai eljárásról, a mennyiben ide tartozik,
majd rationális tan any agok fejtegetéséről szól. Befejezésül itt is nehány
pr6baleczkét közöl: A hangváltozás a német nyelvben. Az időképzés
a görög nyelvben. Az analysis és synthesis a logikai oktatásban.
Nehány mathematikai feladat mozgó testekröl.")

Krause Sándor·

A tanítóképzésről és a tanítóképző-intézetekről.
Az 1898-99. évi értesítők ismertetése.

Harmadik közlernény.s)qponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

x.

A felsőlövői á. h. ev..nyilvános tanintézetek (tanítóképezde,
.gymnasium, reáliskolák és nevelő-intézet) 1898-99. évi

értesítöje.

Az első lapon Erzsébet királyné, megboldogult Nagyasszonyunk
pompás kivitelű arczképét találjuk.

A fénynyornatú arczkép után Horváth Lajos gyászbeszéde követ-
kezik. Ezután EZ/ner :János «Cziprus-Lombok Nagyasszonyunk ravata-
lára s zeneszerzeményét közli az értesítő. A jeles zeneszerzernény négy-
szólamú férfi-karra van alkalmazva. .

A tanítóképző-intézet vezetője Ebenspanger :János, kívüle még 16
tanára volt az intézetnek. (l)

A tanítóképző-intezetnek van kétévi előkészítő tan folyama. A két
középiskola azon növendékei, kik már előre kijelentik, hogy tanítókká

kivánnak' lenni, mint - praparandistak» a Ill. és IV. osztályban ingyen
külön zeneoktatást nyernek. - A végzett tananyag az állami tanterv

1) E czikksorozat multkori közleményébe (1899. novemberi füzet) sajtóhiba csú-
szott be, a melyet kiigazítunk. Az 580. oldalon, a második bekezdés 12. sorában a kővet-
kező kitétel után: «Hármas fokozatos sorrendje az alapvető tanoknak :. - iktatandó a
következő sor: .philologia-mathematika-philosophia; hármas fokozatos sorrendjeWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa :

[ á r u lé h o s tanoknak». Sz erk,
2) Az I. közleményt 1. a mult évi folyam novemberi számában, a Il-ikat a deczem-

beriben. Szerk.
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keretében mozog.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA tanítóképző-z'ntézd - örömmel igtatom ide - négy
évfolyamúvá lett. A négy osztályban összesen 36 növendék van. Agya-
korló-iskola I- VII. osztályú; az e czélra kiválogatott növendékek
száma: 7 X 8 = 56. A tanítóképző-intézet növendékei közt volt 2

magyar, 33 német, 1 tót nyelvű növendék.
A könyvtárban van 562 magyar, 790 német kötet könyv.

Az intézeti kert jó karban van. A faiskolában válogatott nemes
faj gyümölcsfák találhatók.

A méhes állapota: 5 Dzierzon-kaptár. Az áttelelés rossz volt.
A gyűjtemények s tanszerek gyarapodást mutatnak.

A «Wimmer önképzőkör s 21 év óta működik. Hivatalos nyelve
a magyar. Elnök: Ebenspanger János. Szavalatok előadásával, nevelés-
irányú munkák készítésével s bírálattal foglalkozik és ünnepélyeket
rendez.

Az ifjúsági gyámintézet vagyona 21 frt 58 kr.

A tanítóképző-intézet javára könyöradományokat gyűjtöttek.
Az egészségügyelefolyt tanévben igen kedvező volt.
A tanítóképesítő vizsgálat eredménye; jeles 3, jó 6, elégségesqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI.

Az értesítő magyar és német nyelven van szerkesztve. Hiányzanak
az intézet fentartásának évi költségei, egy-egy növendék ellátásának
átlagos összege. Hiányzanak az órarendek, az évközi dolgozatok. A
képesítő vizsgálat írásbeli tételeit sem közli az értesítő. A gyakorlati
kiképzés módja, ideje sincs kellőleg feltüntetve. A kertből hiányzik a
botanikus részlet.

A magyarosodás terén haladást látunk. A IV -ik osztály szerve-
zésénél az intézet a fejlődés és önállősodas útjára lépett. Vajha elér-
nők azt az időt, hogy az intézet teljes önállóságra tehetne szert, külön
önálló tanári kara volna 1 17 tanár mégis csak sok egy tanítóképző-
intézetnek.

XI.onmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A kőszegi Szent-Domokos-rendi Apáczák vezetése alatt álló
rkath. tanítóképző-intézet értesítője az 1898-99. iskolai évről

Az értesítő első lapján találjuk Major János kőszegi prépost-plé-
bános, az intézet volt igazgatójának arczképét és a gyászjelentést 1899.
márez. 18-án bekövetkezet haláláról.

Az intézet] jelenlegi igazgatója Kincs István plébános. Kívüle
9 apácza-tanítónó oktat a képző-intézetben.

Az intézet váltakozó rendszerű, négy osztálylyal, A mult tanév-
ben az 1. és Ill, osztály állottak fenn. A két osztályban volt 50 növen-
dék, kik között 44 r.-k., 7 ágo hitv. ev. vallású.

A képző-intézethez kapcsolt gyako ,. . la 5 osztályában volt
274 tanuló. A gyakorlati kiképzés tn' ~l@~ rre fordított időro~'l //
nem ad felvilágosítást az értesítő. . <,' "'~ .~ - - /

A köuyvtár és tan~erekqAezféV ~ ff ~a !,o~ t mutatnak. \

Magyar Tanit képaö, rJ... O 00- of: ~WVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA; f Q 2. ~I/;~~~~-t-~_~~ _
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, Az internátusban benlakó növendékek száma összesen csak 18.
A fegyelem gyakortása szigorú; büntetésre nem volt szükség.
Az oktatás az állami tanterv kivánalmaihoz alkalmazkodik.
Közli az értesítő a használt tan- és szerkönyveket.
A tanítás eredménye: I. oszt. szorgalom: kitartó 23, kellő 3,

magaviselet: dicséretes 26, ált. Qszt.: kitűnő 5, jeles 13, jó 7, elég.
séges 1, kézimunka:qponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI elégtelen, II. oszt. szorgalom: ernyedetlen 12,
kitartó 12, magaviselet: példás 8, dicséretes 16, ált, oszt.: kitünő II,

jeles II, jó 2.

Az önképző-kör «Arpádházi boldog Margit» czímet visel.
A növendékek szavalatokkal, tételek kidolgozásával, ének és zenei

fellépésekkel foglalkoztak. Erzsébet királyasszoriyunk halála alkalmából
gyászünnepélyt tartottak. '

Az egészségügy kedvezőnek mondható.
Az osztályvizsgálatokonzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAHalász Ference kir, tanácsos és tan-

felügyelő elnökölt, ki is a szép tan eredmény felett teljes elismerését
nyilvánította.

Fontos mozzanatként emelem ki, hogy miniszteri engedétrlyel
3 tanfolyamú po/go isk. tanítOkép.r;ötnyitottak meg.WVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1

) Ezen képzőben 8
növendék volt.

Vállalkozó rendszerű lévén az intézet, az elemi képzőben ez évberi
képesítő vizsgálat nem volt.

Hiányzik az értesítőből az intézet fentartási költsége, az órarend,
az erkölcsi dolgozatok sorrendje.

XII.

A nagyenyedi ev. ref. Bethlen-kol1égium 1898. tanévi
értesítöje.

Kiadta az igaagatóság.

A kollégium főgimnáziumból, tanítóképző-intézetból és elemi isko-
lákból áll.

Az éresítő első lapján a kollégium hatalmas s modern épületének
fénynyomatri képét találjuk.

Az értesítőhöz mellékelve van egy gyászkeretbe foglalt füzet,
melynek czime: «Erzsébet királyné emlékezete». Irta és a Bethlen-
kollégium ,gyászünnepén, 1898. szeptember 28-áll elmondotta Fogarasz
Albert főgimnáziumi tanár. A 16 oldalra terjedő gyújtó hatású gyö-
nyörű beszéd telve van a szív legmélyéből fakadó igaz szeretet nyilvá-
nulásaival. A felséges asszony életéről kerek egész képet nyujt.

Az értesítő 63 nyomtatott oldalra terjedő történeti munkával
kezdődik. :Czíme: «Károlyi Zsuzsánna fejedelemasszony.» 1585-1622.
·máj. 13. Irta: Bodrogz' János főgimn. r.-tanár. (Tanári székfoglaló érte-
kezés.)

1) Talán elég is volna már azokból a polgáriskolai tanitónői tanfolyam-játékok ból
és képesítő vizsgálati kómédiákból! Szerkesztő.
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1. Az 1897. évi pénztári maradvány 14.888 frt 87qponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA'kr.

2. Tőkék kamatai --- --- __ o --- --- 39·6! 5 » 14 ~

3· Haszonbérek --- --- --- --- --- --- 21:>.352 » 24 »

4· Tégla-, cserép üzlet, erdőgazdaság jövedelme 54·°73 » 5° »

5· Iskolai díjak és vegyesek .__ ._- --- ._- --- --- 35.864 » 53
6. Visszafizetett tőkék és rendkívüli bevételek 95.326 » 37 »

Összesen 268.! 20 frt 65 kr.

Kiadás:

90.506 » 08 :>

248.577 frt 77 kr.

19.542 :> 88

268.120 frt 65 kr.

Mennyi jut ebből a tanítóképző-intézetre, az értesítőből nem
tünik ki.

A tanítóképző-intézet tanári kara 9 tagból áll.
A végzett tananyag tanusága szerint az állami tanterv el nem

veszik zsinórmértékül. Nem is alkalmazkodnak hozzá. Ime egy példa:

1. Személyijárandóságok ._. _
2. Kegyletek , _

3. Könyvtár, folyóiratok, gyüjtemények
4. Adók, rovatalok, tűzelleni biztosítás
5. Tégía-, cserépüzlet, erdőgazdaság
6. Epületek karban tartása ..__ ___

7. Nyomtatványok, irodai szerek és általányok
posta- és egyéb, vegyes, átmeneti s kezelési
kiadások ,__ __, __, ~__ ___

S. Visszafizetett tőkék ismét elhelyezése, beru-
házások és más rendkivüli kiadások _ ,__ ,__

--~------~--~-----------
Összesen

! 899. évre átjött, mint egyenleg _
--------------~------------

Összesen

48.098 frt 43 kr.
21.676 ,. 21 ,.
3.766 :> 19 »

12.330 ,. 91 »

33.168 » ro :>

13.154 ,. -- »zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Mennyiségtan.

1. oszt. Számtan, heti 3 órán: a négy alaprnívelet egészekkel,
tizedes és közönséges törtekkel, méterrendszer, időszámítás. Jegyzetek
nyomán.

II. oszt. Számtan, heti 3 órán. Az 1. évi tananyag rövid ismétlese
után számolási előnyök, arányok, aránylatok, kettős tétel, hármas szabály,
kamatszámítás, jelenlegi érték- és lerovatszámítás, váltó-leszámítolás,
társaság-szabály és vegyítés-szabály. Jegyzetek nyomán.

Ill. oszt. Heti 3 óron aj Számtan: a 2 évi tananyag ismétlése és
módszeres feldolgozása után időhatárszámítás, kamatos-kamat és láncz-
szabály, jegyzetek nyomán.WVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAb ) Mértan: a pont, vonal, szögek nemei és
mérése; idomok: három-, négy- és sokszögek ; kör : a körbe rajzol-

2*
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ható szögek összefüggése, a körök kölcsönős fekvése, a körbe és kör
közé rajzolható szabályos sökszögek; idomok hasonlósága, egyenlősége
és egybevágósága; az idomok kerület- és terület-számítása; Pythagoras
tétele,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAjegyzetek nyomán.

IV. oszt. Heti 3 órán: a) Számtan; az I-III. évi tananyag ismét-
lése és a népiskolai számtan tananyagának médszeres feldolgozása
gyakorlatilag. b) Mértan: a Ill. évi tananyag ismétlése után testrnértan,
jegyzetek nyomán.

(Algebrai rész nincs P]
A tanulők önkéntes tevékenységeWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa ) . magántanítőságban, b ) legá-

ti óban és c ) önképzőkörben nyilvánul. Az önképzőkörben, igen helyesen,
minden egyes tárgyból pályázatokat és jutalmakat tűznek ki, így idéz-
nek elő nemes versenyt az önképzés terén.

Az önképzőkör vagyoni állása 450'39 frt.
A dalkör ez évben dicséretes buzgalommal működött. Vagyoni

állása 235'69 frt.qponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

l
A tanulők száma: 1. oszt. 22, II. oszt. 24, Ill. oszt. 13, IV. oszt. 8,
magántanuló I5, összesen 82. Anyanyelvre nézve mind magyar.

A képesítő vizsgálaton r z-en nyertek oklevelet.
A gyakorló-iskola négy osztálya osztatlan, egy tanítóval.

Az értesítő a tanítóképzőról nem ad teljes, kimerítő képet. Az
órarendek, az évközi dolgozatok, a gyakorlati kiképzés médjának köz-
lése, - a képesítő vizsgálat irásbeli tételei hiányzanak. Kár a' vilá-
gosságot véka. alá rejteni I

XIII.

A pécsi püspöki tanitóképző-intézet értesítője az 1898-99-iki
tan évről.

Közli: Döbrőssy Alajos, a pécsi székesegyházi t, kanonok, igazgató.

Az értesítő első lapján megboldogult Nagyasszonyunk : Erzsébet
királyné szépkivitelű fénynyomatú arczképét találjuk. A be vezető czikk
Erzsébet királyné emlékezetének van szentelve. A gyászünnepélyen az
igazgató mondott áhitatteljes s magasszárnyalatú beszédet; az ifjuság
pedig énekeit cszépen és meghatőlag».

Az értesítő II. részében Dö'brössy igazgató értekezik a következő
czimen: <Katholikus népoktatási állandó bizottság és katholikus tanítói
egyleteinb. Értekezésében írja, hogy a művelt Európa figyelemmel
kisérte és készségesen elismerte a millenáris év sikereit, melyek a katho-
likus tanügy fejlődésére kedvező hatást gyakoroltak. De a munka leg-
nagyobb része hátra van még. Megoldásra vár a katholikus nép oktatási
állandó bizottság felállításának és szervezésének kérdése, nemkülönben
a hazában lévő kath. tanítói egyletek közötti összekötő szervezet léte-
sítése. Biztosítani kell a katholikus iskoláknak jövőjét, kivált, midőn az
álIamosítási tendentiák napról-napra tért foglalnak. Égetően szükséges-
nek itéli a katholikus népoktatási állandó bizottságnak felállítását, hogy
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az őrködjék a jogok felett, főleg pedig a kath. nép oktatási intézetek
gondozója s fejlesztője legyen. Sok a hiány, azt pótolni kell. A tanító-
képzőknek nincs megfelelő tantervük, így a pécsi is kényszerült az
államit felhasználni. (És mit vesztett vele, hogy felhasználta? 1)

A magas miniszterium szabályzatai sem teremtették meg az egy-
öntetűség et, mert, hol alkalmazkodnak hozzájuk, hol pedig figyelembe
sem veszik. (Hogy lehet így egyöntetűséget teremteni?)

Ide tartozik a tankönyvek kérdése. Sürgeti az önálló magyar
tankönyv-irodalmat. A magyar katholikus tanítóképzés. illetve tan ir0-

dalom terén utánzásra méltó példaként állítja felzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBABárány Ignáczot. A
«Tanítők Könyve» czímű munkáját kath. szellemben kell átdolgoztatni.

A mi az államnal a közoktatási tanács, az legyen a katholikusok-
nál a népoktatási állandó bizottság. Az egész bizottságnak legyen okta-qponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI

tás- és nevelésügyi, szervezési, elemi, polgáriskolai tanítóképző szak-
bizottsága. \

Kárhoztatja azt a közönyt, mely a katholikus tanító-egyletekkel
szemben tapasztalható. Szervezkedni kell minden vonalon.

Az igazgató úr hit- .és ügyszeretete, buzgalma minden esetre
dicsérendő dolog; mert ha valamely felekezet a~maga tanügyét fejleszti,
előny háramlik abból az egész országra is.

Hanern ma már csupán felekezeti szempontból ítélni meg az
ügyeket: az igaz szabadelvüséggel össze -nem egyeztethető. Hová jut-
nánk, ha ki-ki saját íze-kedve szerint bánna el a tanügygyel?

Igaz, hogya tanító-testületek száma, jellege manapság annyi, hogy
bajos ebben a labyrintban eligazodni. Szétforgácsoljuk erőinket, törnö-
rülés helyettoszlunk, bomlunk: iskolajelleg, nyelv, vidék és ki a meg-
mondhatója, hányféle szempont szerint?

Az államiak - a kinek nem szűre, ne vegye magára - abban a
téves hitben tetszelegnek, mintha csakis ők volnának a tanítói osztály
elsőrangú képviselői. A nemzetiségek nyelvi jellegű zászlók előtt védik
bástyáikat, a felekezetiek meg vallási kérdést csinálnak a tanügyből.

Szegény tanítóképzés. népoktatás, így istápolunk mi téged, így
valósítgatjuk egységes mivoltodat.

Pedig mit érhetne el Magyarország népoktatási intézeteinek tanító-
sága, ha egy akaratban összpontosítana erejét I .

Egység felé törekvés, közösmunkásság, egy akarat, megizmosodo
tanítói szellem, jöjjön el a te országod I Ideális eszmei pontok, mi
magunk tanítók vagyunk a ti ellenségeitek.

De vajjon, kinek a tulajdona a népoktatásügy ? Bármennyire szerét-
jük is hitünket s hazánkat, végokoskodásban be kell látnunk, hogy a
népoktatásügy nem lehet csupán egyeseké, nemzetiségeké, felekezeteké;
hanem) miután a jó népoktatás országos érdek,:a főtulajdonjog is azt
illeti meg. .

Mondjuk: egy nagy uradalom, melynek főtulajdonosa az, állam;
egyes részeinek művelői, kezelői egyesek, községek, felekezetek. A,
mívelés szakavatott közegei a tanítók. Mint ilyenek, mikor érhetnek -el
nagyobb sikert, ha tömörülten, közös elvek, egységes irány alapján
dolgoznak, vagy ha százféle elv szerint, százféle czélok felé haladnak?
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Erre a kérdésre csak egy felelet lehetséges s .ez az: törnörüljünk,
közös, egyöntetű értelemmel dolgozzunk. Jó nép oktatás a fődolog. Az.
iskola jellegéért kár szembeállani a táboroknak.

Egyesüljünk, társuljunk; mert ha csak magunk között maradunk,
egyoldaluakká leszünk, meghamisít juk gondolatainkat s képtelenek leszünk
a tárgyilagos itéletalkotásra. Közeledjünk egymáshoz. hogy megértsük
egymást. Így teremthetünk egységes irányt, jó népoktatást, közös szel-
lemet, a tanítói karnak a társadalmi illő helyzetet, majd eze« alapján
jobb s meltóbb anyagi létet is.

Alakítsunk általános megy ei, nagyobb vidéki s országos, egyesü-
leteket. Az ilyen egyesületeket kisded6vói, népiskolai, polgáriskolai,
tanítóképzői szakosztályokra kell osztaui. A szakosztályok fiókok, de
külőn vezetőséggel bírnak, szakügyeket tárgyalnak. A megyei ülés a:
szakosztályok összesített rnunkálatai alapján, közös ügyeket intéz el.

A, nagyobb vidéki egyesület a megyeiek tömörüléséből jöhet létre.

Az összes vidéki egyesületek országos tanítói egyesületté alakul-
nának. Az országos egyesület választmánya által állandó irányító műkö-

dést fejtene ki, kezében tartaná az összes egyesületek, tehát az egész
népoktatás szálait. '

Ily alapon szerves egészet alkotna Magyarország népoktatási inté-
zeteinek tanítósága. Ily alapon nyomatékos is volna a közös munka,
meg is hozná a maga áldásos gyümölcseit.

A nagyszabású tömörüléssel a népoktatás. a tanítói érdek nyerne
sokat, a nélkül, hogy bármely hitfelekezet csak egy hajszálnyi csorbát
is szenvedne.

Minden háztartásnak meg van a saját házi belső ügye, melyet az.
okos, józan ügyvitel nem üt dobra, nem visz piaczra, hanem otthon
intézi el s ez alapon a szükséghez, képest érvényesíti jogait a nagy
világban, Ilyen jellegű' legyen a felekezeti egyesülés is, tisztán csak,
belügyekkel foglalkozzék, saját érdekeit óvja. Csak a szükséghez képest
tartson ülést, például nagyobb vidéki ülések előtt. Itt, mint családi
tűzhelyen, vitassa meg érdekeit, ügyeit s ezek szerint, ez alapon érvé-,

nyesítse határozatait ott, hol azoknak nyomósabb érvényt s meg ITaló-
sulást tud szerezni.

Gyülésezzünk kevesebbet, de azután dolgozzunk hatékonyabban.
A népoktatás kozös kincs, mindnyájunké, az országé; szolgáljuk kőzös-

erővel, közös elvek alapján. Ne forgácsoljuk szét erőinket, tömörüljünk ;:o

az egyesült erő meghozza mindnyájunk óhaját: a jobb népoktatást. a
tanítói osztály jobb javadalmazását és illő' helyét a társadalomban ...

Az értesítő III-ik része az iskolai év történetével íoglalkozik. Az
intézet átalakítása és újjá -szer vesése képezi jelenleg a főgondot. A mi-
niszterium 5 tagú bizottságot küldött le, .mely a püspöki bizottsággal
7 napon át foglalkozott az újjá szervezéssel, S ha, mint hinni vélik,
hogy a legfelsőbb jóváhagyás a püspök monumentális terveihez hozaá-:onmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
járul, akkor a pécsi tanítóképző-intézet oly nivó ra emelkedik, mely a'
maga nemében az elsők közt lesz az országban. (Úgy legyen 1)· ':

Mik e tervek ? Titok. Mert azok (azt hiszem csak egyelőre) nem'
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a nyilvánosság elé szánvák, hanem -a legfelső kegyúri jóváhagyás szá-
mára készültek.

A tanévet rendes időben nyitották meg s zártak be.

A segélyalapról a következő kimutatás ad számot (1898-99.):

Bevétel :
A tanítóképzői segélyalap tőkéjének I898-iki kamata 100 frt

28 kr.

Lechner János apát-kanonok úr ajándéka 100 frt.
A pécsi takarékpénztártói 25frt.
Döbrőssy Alajos igazgató adománya 100 frt. 28 kr.
Összesen 325 frt 56 kr.

Kiadás:
Hét tanítójelölt élelmezéseért 122 frt 50 kr ,
Két növendéknek egy-egy öltözet meleg ruha 32 frt.
Egy növendék szállasáért 8 frt.
Egy növendék vacsorájáért 19 frt 40 kr.
Népkonyhának 10 frt.
Matessa-intézetbeli irg. nővérek házának 15 frt.
Tankönyvekre 18 frt 38 kr.
A seg-élyalap tőkéjéhez csatoltatott 100 frt 28 kr.
Összesen 32 5 frt 56 kr.

A rendes tárgyak tananyagának feldolgozása az országos tanterv
szerint történt.

Évközben a IV-ik osztályban a következő írásbeli tételek for-
dultak elő:

c Mit tegyen a kezdő tanító, hogy működése áldásthozó legyen,
úgy a hazára, valamint az egyházra is P» cA helyes gazdálkodás be-
folyása a nemzeti közvagyonosodásr a.» «A burgonya szerepe a nem-
zetek háztartásában. :> «Miképpen járjon el a buzgó tanító a phylloxera
által tönkretett szőlők újra teiepítésénél, hogy az a' szegény népre
elviselhetetlen terhet ne rójon és mégis általánosan elterjedjenqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAPs

Az egészségi viszonyok kedvezők voltak.

Tanszerekben gyarapodás észlelhető.
Az intézetben a szokásos egyházi s világi Ünnepeket tartották meg.
A tanári karnak gondja volt rá, hogy az ifjúság 'a közönséggel

IS érintkezzék. -

Az intézet tanári kara 9 tagból áll.

Az értesítő közli a gyakorló· ískolában eszközölt tanítások terve-
zetét s egyes szemelvényeket is.

A képesítő vizsgálaton 15 jelölt vett részt. Irásbeli tételek a
következők voltak:

A tanítas és névelés köréből :

1. Vonassék párhuzam a népiskolai természetrajzi és természetani
oktatás között, hogy feltünjék a különbség is, mely rnindkettőnek méd-
szerét jellemzi.
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II. Helyes-e az a felfogás és mennyiben, hogy a tanítoképző-
intézeti oktatásnak, a népiskolai tanítás előképének kell lennie.

Ill. Ha a gyakorló-iskolák a képző-intézetekkel szerves kapcso-
latban vannak, akkor miben áll ezen szoros összetartozás lényege,
különös tekintettel a két intézmény tantervére és életbeléptetésének
m6dozataira ?

Mértanból :

1. Valamely négyzet területe 4 m.2 68 dm.2 mekora a kerí-
tése?

II. Azon kör sugara melyet a Montblancon áttekinthetünk, 248
kilométer; mekkora a területe?

Ill. Valamely gömb legnagyobb körének területe 36 m.2 48 dm.P ;
mekkora a fölülete?

IV. A föld sugara 860 mf., a napé 185,00 mf. Mennyivel nagyobb
ez utóbbi fölülete?

V. Mekkora ama derékszögű háromszög átfog6ja, melynek befo-
g6i egyenkink 6·4 és 3.8 cm.?

VI. Mekkora ama négyzet oldala, melynek területe azqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 ·28 m .
hosszú, 0'72 m. széles téglányéval egyenlő?

VII. Valamely egyenlőoldalú henger sugara = 7"2 cm.; mekkora
a tömörsége?

VIlI. Mekkora ama koczka fölülete, melynek tömörsége 42 cm.P ?
A szabadkézi rajzb61 (lerajzolandó árnyékol va) :

I. Egy gipszöntvény-palmetta.
II.» » -románoszlop, lapékítménynyel.

Ill.» » -mértani testforma, gyűrűgömbbel.

Szépirásból (leirandó az adott szöveg):

1. Tetszetős folyóirással, II. lapidár- és Ill. rond-betükkel.

Eredmény: Kitünő 1', jeles 2, jó 3, a többi elégséges.

A statisztikai adatok közül kiemelern a következőket : 88 rendes, :.
9 magántanuló, valamennyi magyar. Viselet: példás 32, dicséretes 34,
kellő 20. Előmenetel: kitünő 17, elsőrendű 70, másodrendű 8.

A gyakorlóiskolában volt 55 növendék.

Közli az értesítő a képzőintézet és a gyakorló iskola óra-
tervét.

, Az értesítő és évközi 1. II. Ill. dolgozatokról az önképzésról s az
intézeti tervről nem ad számot. Egyébként az értesítő gondos össze-
állítása, áttekinthetősége méltán megérdemli az elismerést.

Az intézet áldásos munkássága a tanítóképzés terén számot tevő
tényező. A tanári kar nevelő-tanító munkássága, ügybuzgalma s ügy-
szeretete előtt elismerő készséggel hajlik meg a kezvélemény.
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XIV.

Az Izabella királyi herczegasszony ö fensége védnöksége alatt
álló ,Szent-Orsolya-rendü internátussal összekapcsolt'pozsonyi
tanítónö-képzöintézetnek hatodik értesítöje. 1898/99. iskolai év.

Közzéteszi az igazgatóság.

Az értesítő első lapján megboldogalt nagy királynénknak, Erzsébet-
nek szép kivitelű arczképét találjuk.

1898. szeprember ro-én dicsőült Erzsébet királyné emlékére gyász-
ünnepélyt tartottak, melyen az igazgató eszmegazdag, hazafias szellemű
emlékbeszédet tartott.

A tanév rendesen folyt le.
A tanári karban a következő változás történt:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBALzclttenegger

Győző helyett dr. Rákóczy Géza foglalta el a magyar nyelvi tanszéket.
A valláserkölcsi állapot valamint a fegyelem irányában tett tö-

rekvéseket a legszebb siker koronázta.
A tanulmányi állapot tekintetében is meghozta a buzgalom a.

várt és óhajtott eredményt. .
A tanév lefolyása alatt a szokásos iskolai ünnepélyeket tartot- ,

ták meg.
A tanári testület ez év lefolyása alatt 18 értekezletet tartott.
Az egészségi állapot kedvező volt.
A növendékek részére a zárda falai közt farsangi majd tavaszi

mulatságot rendezett a főnöknő anyai gondoskodása.
A tanári testület 6 férfi tanárból. 3 apácza ésqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA2 világi tanítónó-

ból áll.
Növendék volt az 1. osztályban 18, a II. osztályban 2 1, a Ill. osz-

táiyban 16, a IV. osztályban 8, összesen 63. Nyelvismeret szerint:
magyar 7, magyar-német 40, magyar-nérnet-tót 8, magyar-tót 2, magyar-
német-olasz 1, magyar-olasz-horvát 1. Vallás szerint r. k. 53, ág.
hitv. ev. 6.

Az elvégzett tananyag az állami tanterv mértékét üti meg.
Közli az értesítő a használt ~tankönyvek jegyzékét.
Az intézet felszereléséről részletes kimutatást közöl az értesítő. A,

könyvtár álladéka 995 drb. A többi felszerelések is figyelemre méltő
mennyiségben s minőségben vannak képviselve.

A VIII· ik szakasz az intézeti rendszabályokat közli,
Az internátusi évi díj 300 frt.
A tanítás eredménye: kitünő 10, jeles 32, jó 17.

A képesítő vizsgálatra II jelölt jelentkezett.
Eredmény: kitünő I! jeles 6, jó 3. elégséges 1.

A XII. szakaszban az 1899/900-ik évre vonatkozó értesítéseket
találjuk. .r

Az értesítőből hiányzanak: az évközi és képesítő vizsgálatra vo-
natkozó irásbeli tételek, órarendek, s a növ. segélyezése. Micsoda foglal-
kozásuk van a növendékeknek az intézeti kertben, a háztartás körében?

Az értesítő tanúsága szerint, a pozsonyi Szent-Orsolya-rendű taní-

tőnő-képző intézet elismerésre méltó munkásságot fejt ki.
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XV.onmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A dunántúlizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAágo hitve evang. egyházkerületi soproni tanító':'
képző-intézet értesítője az 1898/99. iskolai évről.

Szersesztette :zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAKapi Gyula igazgató.

Az iskolai év kezdete és lefolyása rendes volt, leszámítva a ka-
nyaró által okozott s hatóságilag elrendelt két heti rendkivüli szünetet.

Az országos gyászban a főiskola három testvér intézete: theológia,
tanítóképző, főgimnázium közösen tartott gyászünnel1élylyel vett részt.
Nemkülönben jelen volt az ágo hitv. ev. gyülekezet által tartott gyász.
istentiszteleten. Az év lefolyása alatt több hazafias vallásos ünnepet
tartottak.

A gyakorló-iskolai fontos állásra Krug Lajos torzsai tanító valasz-
tatott meg. A tanári kar ez év lefolyása alatt 19 ülést tartott.

Oktató és nevelő munkásság. A tanári kar úgy az elméleti mint
gyakorlati képezésre nemkülönben az ifjúság nevelésére kiváló gondot
fordított. A növendékek kirándúltak Fraknóra és Vár hely-re, megtekin-
tették a helybeli gyárak at, ipartelepeket, látogatták a »Soproni
irodalmi és művészeti kör e előadásait s felolvasásait. valamint a s Soproni
képzőművészeti egyesülete kiállítását is. A vallásos és hazafias érzelem
istápolása mindíg főfeladata az intézetnek.

Az erkölcsi magaviselet általában kie1égítő volt.

Az egészségi állapot egész éven át kedvező.
Az egyetemes egyház intézkedése folytán az 1897/98. év nyarán

tanítói póttanfolyam volt theológzáihallgatók számára. Rendezésével meg-
bízatott Papp Józse! tanár, a ki mellett a tanításban részt vett Sz'mM-
Endre tanár is. A tanfolyamon 5-en vettek részt s nyertek oklevelet.

Az intézetet számosan látogatták meg, ezek között voltak: Zszhnszky
Mihály államtitkár, dr. Baltik Frigyes és GyurákWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAF e r e n c s püspökök.

Az intézetnek volt 4 rendes, 4 bejáró tanára.
Közli az értesítő az óratervet.

A tanítás anyaga az állami tanterv mértékét követi.
Évközben a magyar nyelvből a következő írásbeli dolgozatok

voltak:

1. osztály.

1. Az ibolya álmai. Tompa után prózában.
2. Rege a csodaszarvasról. Arany után.
3 - A négy évszak és az ember élete. Összehasonlítás.
4. Kéveháza. Arany után.
5.. Az alföld. Leírás.
6. János vitéz az óriások országában. Elbeszélés Petőfi után.
7. A házi kutya és rokonai. Leírás.
8. Családi kör. Arany után.
9. Folyamodvány.
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II. osztály.

I. Az élet és az iskola. Összehasonlítás.
2. Monda Eteléről.
3. A királyi remete. Vörösmarty - Salamom- czímű költeménye s

a történet után.
4. Gvadányi s Peleskei nótárius c-ának meséje,
5. Népünk olvasmányai.
6. Mivel tanúsithatja a gyermek szeretetét s háláját szülei iránt?
7. ~Tanácsadó levél. (N. N tanítványomnak, ki pályát akar vá-

lasztani.)
8. A stylről. Gregus A. után.
9. Közéleti fogalmazványok: folyamodvány, nyugtatvány, szolgá-

lati bizonyítvány.

Ill. osztály.

1. Hogyan tanítom meg növendékeimet a magyar helyesírásra ?
2. Iskolai beszéd a reformácaió emlék ünnepén.
3. Tisztaság, egészség, tisztesség és nyereség.
4. Folyamodás tanítói állomásért.
5. A csodás elem a »Zalán futásá e- ban.
6. Az ifjúkor az élet legszebb szaka.
7· Mit tehet a tanító az iskolán kívűl a vallásosság ápolása te-

kintetében ?
8. Jelentés egy iskolai év lefolyásáról.

IV. osztály.

1. Műveltségünk az Árpádok idejében.
2. Mi tette Gyöngyösit kora legkedveltebb költőjévé?
3. Comenius nézetei a vallásos nevelésről.
4. Mit tehet az iskola a gyermek egészségének megóváas tekin-

tetében? '
5. Kisfaludy Károlynak a magyar társadalomból vett alakjai.
6. A szombatnapotmegszenteljed 1 .
7. A vallásos elem az s Ember trag édiá e-jában, Azonkívül két

iskolai dolgosat.
Ezeken kívűl 'az egyes szakaszokból is voltak részint iskolai,

részint házi dolgozatok.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
A gyakorlati kiképzés a következő:
1. osztály. Látogatás (hoszpitálás) a gyakorló-iskolában betűsor-'

ban, félnaponként felváltva. A végighallgatott tanításról, a látottak- és
hallottakról jegyzeteket készítettek s azt a gyakorló-iskola vezetőjének
bemutatták. A tanítási eljárás megfigyelésén és lejegyzésén kivűl a
hoszpitáló növendékek résztvettek, illetőleg segédkeztek az 'iskolai rend-
tartásban.onmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

II. osztály. Látogatás a gyakorl6-iskolában, mint az első osztály-
nál. Ezen osztály növendékei már a tanítás menetéről s a tanító eljárási
módjáról is tartoztak számot adni. Az 1. osztálybeliekkel időnként'
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tantermet, vagyis osztályokat cseréltek, hogy minden tárgy tanítását
lássák minden osztályban.

Ill. osztály, hetenként 2 óra. Tanítási gyakorlat. A próba tanításra
kitűzött tételt adott dispositió szerint mindannyian kidolgozták és rendes
füzeteikbe írták. A tanítást mindenkor birálat követte, első sorban az
illető tanító, azután a többi növendékek s végül a gyakorló-iskola veze-
tője részéről. Tételeket kaptak a négy elemi osztály minden tárgyából,
váltakozva. E próbatanítási tételek általában a gyakorlatba vitték át
azt, a mit a módszertani órában tanúltak. A próbatanítások helyett
időközönként a gyak.-iskola tanítója mintatanítást végzett, melyet azután
a növendékekkel bizonyos szempont szerint megbeszélt. Ezenkivűl
hetenként két fél napon a növendékek kettenként eljártak ~ gyakorló-
iskolai rendes előadásokra s az ott tapasztaltak alapján tanítási terve-
zeteket készítettek.

IV. osztály, hetenként 9-10 óra. Tanítási gyakorlatok a gyakorló-
iskolai órarend szerint hetenként 7-9 órában; a tanítások előkészítése
és megbírálása hetenkéntqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 órában; minta- és próbatanítas hetenként
1 órában. - A IV. évf. növendékei a gyak.-iskolában a tanterv szerinti
tanítást kellő előkészítés és ellenőrzés mellett önállóan végezték. A
gyakorló-iskola összes tanrneneteit-) kezökbe kapták, azok alapján az
előkészítő órában a következő hét anyagát a gyakorló-iskola vezető-
jével meg beszélték s tételeiket irásban előre kidolgozták; a dolgozatot
a vezető tanítónak bemutatták s az esetleges javítás után betanúlták.
Az I. II. osztály tárgyait 2 növendék tanította, szak ok szerint meg-
osztva, a Ill. és IV. osztályét három; évnegyedenként más-más növen-
dék vette át a tárgyakat, hogy lehetőleg megpróbáikozzék minden
tárgygyal s minden osztályban. A nem tanító növendékek felváltva
hoszpitáltak társaik tanításánál s észrevételeiket a «birálati naplö s-ba
írták, melyek azután a bírálati órában megbeszélés tárgyát képezték.
A birálatok különben akként folytak le, mint a Ill. osztályban; úgy-
szintén a próbatanítások is.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

~ taneszköiJó'kminden irányban gyarapodtak.
Uj intézmény a kézügyességi műkely berendezése. A föloszlott

.Soproni háziipar-egyesület» kézügyességi iskolája szerelvényeinek nagy
részét a tanítóképző-intézetnek ajándékozván, alapját vetette meg a
szlöjdműhelynek. Az intézet ekképen a következó, összesen mintegy
400 frtot érő kézügyességi eszközök birtokába jutott, melyeket a régi
házmesteri lakásban helyeztek el: 2 szekrény, 1 fiőkos szekrény, 2 szék,
1 tintatartó, 1 rnosdó-edény, 2 ruhafogas, 10 gyalúpad, 10 métermér-
ték, 10 szögmérő, I nagy szögrnérő, 10 vonalzószer, I ferde szögmérő,
10 vaskőrző, 10 kettős eresztő . gyalú, ~O nagyoló gyalú, 10 kettős
simító gyalú, I fogas gyalú, 2 széles fűrész, I rókafarkú fűrész, anaasi
rajzok egy példánya kartonra felhúzva, 10 svéd kés, 12 egyenes véső,

. 1) Nyomtatásban megjelent ezen a czímen: «A soproni ev. tanítóképző-intézet
gyakorló-iskolájának szervezete és részletes tanrnenetei.» Sopron, 1899.



4 gömbölyded véső, [ harapó fogó, 8 lapos fogó, 6 egyenes reszelő,
3 hajlott reszelő,qponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 amerikai furdancs, 3 csigafúró, 9 központfúró, 4
kanálfúró, 2 lyukbővítő, 2 ár, 1 ráspoly, 1 metszőszer, 4 simítolemez.
4 vonógyalu, 5 kanálvéső, 1 nagy srófhúzó, 1 befog6 fából, 4 nagy
kalapács, 3 kis kalapács, 3 bunkó, 6 kis srófszorító, r sarokvető, r

fekvő köszörűkő, 2 fenőkő, 6 lomb fűrész-keret, r 84 ív üvegpapír. r

asztal, r állvány kartonnak, 6 metsződeszka, 6 vasszögmérő, 6 vas-
vonalzó, 5 olló, 6 simítócsont, 6könyvkötőkés, 6 közönséges kés, 6
favonalzó, liapos reszelő, 1 félgömbreszelő, r állítható könyvkötő kés,
1 enyvfőző, r ecset, 1 prés, 1 könyvkötő gyal ú, 1 fűző láda,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Jótékonyság, Az intézet folyó kiadásaira 230 frt gyült össze, A
növ. karácsonyesti ünnepélyére enni s innivalókon kivül 72 frt 90 kr.
adomány folyt be. A 25 éves emléklap 1927'26 frtra, a soproni alsó
ev, egyházm. tanító-egyesület segitő-alapja 185'45 frtra, a e milleniumi
alap> 599' 5 3 írtra emelkedett, A zenealap 313°' 14 frtot tesz,'

A növendékek öntevékenysége főképen a e Pálfy kör s nevet viselő
ifjúsági önképzőkörben nyilvánült.

A «Palfy kör» munkásságának tere: jelesebb irodalmi, főképen
pedagógiai művek ismertetése, mznta·tanítások tartása és bírálása, a
tanítói hivatás körébe eső tételek fejtegetése, költői művek előadása,
az elméleti s gyakorlati zene művelése, alkalmi beszédek tartásában való
gyakorlás, a tanulás megkönnyítése anyagi segedelem nyujtása által.

A «Pálfy kör s a lefolyt iskolai évben működésének 34-ik évét
töltötte be, Elnöke Sz'mkó Endre tanár volt.

A -Pálfy kör» vagyoni állapota az 1898/9, tanévben:

Bevétel:

1. Mult évi hátralékos tagsági díjakból
2. Az [dei tagsági díjakból .__
3. Az idei tagsági díjakból esedékes
4. Az elárverezett könyvekből esedékes-c-
5, Gyűjtés cA király könyvés-re _

17 frt .56 kr.
36 • 10 >

33 » 50 »

22 » 35 •
16 > 05 »

összesen 125 frt 56 kr.

52 » 95 »

72 » 61 »

kimutatása az r898/9.

A kiadás eddigi összege _._ .__ , _
Pénztári egyenleg ___ .. _

A Pálfy kör cSegítQ alap s-jának
tanévben;

vagyoni

Bevétel:

I. Mult évi tagsági díjakból befolyt _
2. Az idei tagsági díjakból befolyt. __
3. Az idei tagsági díjakból esedékes .__ ___
4. Dr. Rátz Ottó törvényszéki biró úr ajándéka
5. Weber Gyula tanító úr ajándéka _
6, A jun. ro-iki mulatság tiszta jövedelme _

----~------------
összesen

47 frt 87 kr.
19 > 30 •
20 » -- •

5 >,-- >'

1,» 14 »

49 > -- >

142 frt 31 kr,



Kiadás:

1. Idei tőkésítés .__
2. Levelezés __. _

80 frt - kr.qponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
» 04 »

összesen 80 frt 04' kr.

62 » 27 ,.Penztáregyenleg __o _.__ _ __

A c Segítő-alap» 'pénztarának az egyházkerületi
pénztárban elhelyezett tőkéje _zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Az z'nternátusban 62 benlakó növendék volt.
A napirend a következő:

Felkelés, úgy télen, mint nyáron, reggel 6 órakor; 1í27-ig öltöz-
ködés; 1/27-kor reggelizés; 3/47-3/s· ig feladatok készítése és tanulás;
3/48-kor könyörgés az intézet imatermében, melyben a künnlakó növen-
dékek is megjelenni tartoznak; 8-:12-ig tanítás; 12 kor ebéd; 1-2-ig
szabad idő; 2-4, illetőleg 5-ig tanítás; 5-6-ig zenei gyakorló órák;
6 órakor vacsora; 1i27-1/28-i~ szabad idő; 1/28-1/2 ro-ig feladatok
készítése s tanulás; 1/2 ro-kor könyörgés az imateremben ; 1/2 IO és ro
között lefekvés. - Al csütörtök reggeli könyörgés 1/48-kor kezdődik s
egyházi beszéd mondásával 'van egybekötve. Vasárnap d. e. r r-kor
istentisztelet.

A növendékek számára szóló díjelengedés összege 2680 forintot
képvisel. Ösztöndíj czimen 674 frt 31 kr. osztatott szét.

Az intézet kertje.

1. Botanikuskert, A múlt évben jelzett s megkezdett alapon foly-
tatták a növendékek a növényhonosítást és növény termelést.

2. Gyümölcsöskert és faiskola. Magültetés, csemeték átültetése.
Ojtások.

. 3. Szőlőskertrészlet. A múlt évben jelzett alapon folytatták az
amerikai szőlőfajokkal a szőlőtelepítést.

4. Méhes. Állományunk 8 erős törzs, ide nem számítva az idei
rajzás által keletkező szaporodást.

Kezelő és vezető tanár: Simkó Endre.

Az osztályvizsgálatok a rendes időben tartattak meg.
A tanítóképesítő uiesgdiato« 17 jelölt vett részt.
Irásbeli tételek a következők :

280 » - »

1. A neveléstanból :

Hogyan neveljük a gyermeket engedelmességre?onmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

II. A német nyelvből:WVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

a ) azok számára, a kik csak: magyar anyanyelvü iskolákban való
tanításra kívántak képesítést: _A koldús asszony« , fordítás a gyakorló-
iskola II-Ill. osztályának olvasókönyvéből ; b ) azok számára, a kik
magyar és német anyanyelvű iskolában való tanításra kívántak képe-
sítést: _Die wahre Gottesfurcht sei die Grundlage der Volkserziehung ~.



Ill. A zeneszerkesztésből:

cA tanítójelölt írja le emlékezetből a Dicsőség mennyben Isten-
nek kezdetű énel:' dallamát s alkalmazza azt négyszólamu vegyeskarra. :.

IV. A természetrajzból és gazdaságtanból :

1. A cserebogár fejlődése; védekezés a cserebogár ellen.
2. A virágos növény aikotórészei, Hogyan lesz a virágból mag?
3. Réz, rézérezek. a réz feldolgozása. öttevények, foncsorok.
4. A talaj eredete. nemei, talajvizsgálat.
5. Hogyan készítünk az amerikai szőlővesszőből nemes tőkét.

V. A természet- és vegytanból :

1. Az emelő törvénye és az azon alapuló gépek.
2. A villamosság, mint mozgató erő; dynarno.elektromos gépek ..
3. Savak aljak, sók.
4. Kovasavas sók, műúton nyert kovasavas sók, porczellán- és

üveggyártis.

VI. Rajzolásból :

1. Szögletes oszlop-elem.
2. Mértani testforma gömbbel.
3. Természetes szőlőlevél fürttel.
4. Kettős kereszt kettőstalapzaton.

VII, A geométriábóJ:

1. A feltüntetett derékszögű háromszög alapján származtassák le
Pythagoras tantételét s számítsák ki, mily magas az a ház, melyhez
egy 25 méter hosszu létra van támasztva az ereszig, ha a létra láb-
pontja a faltói 6 méter távolságra áll?

2. Származtassák le a kör kerületének egyenletét, ennek alapján
számítsák ki, hogy mily távolságra van egy mesterségesen készített
teljesen köralaku tónak a középpontja a parttól; ha a tó kerülete 356
lépés, s egy lépést 0'75 méternek számítunk? -

3. Egy köralaku asztal sugárosan (körgerezdekben) mozaikszerüen
van kirakva, átmérője 1'20 méter, hány ern" területü egy oly gerezdje,
melynek középpontí szöge 12°?

4. Hány darab puszpáng csemetére van szükségem egy oly kerülék-
alaku virágágy körülültetéséhez, melynek nagy tengelye 8 méter, kis
tengelye 6 méter, ha IS cm. távolságra ültetek egy-egy csemetét?

Eredmény: a 17 jelölt közül 13 megállotta a vizsgálatot, 4 három-
havi ujrakészülésre utasíttatott.

Statisztikai kimutatás: növendéklétszám az év végén 69, ágo hitv.
ev. 68, ev. ref. 1. magyar 57, ném et 10, tót 1, vend 1. Tanítás-neve-
lési eredmény: magaviselet: jó 51, szabályszerű 17, k. szabályszerűqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 j
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szorgalom: kitart67, dicséretes 55, kielégítő 6, változóqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI ; tanulás:
kitiinő 4, jeles 26, jó 3 I, elégséges I. elégtelen 7.

A gyakorló-iskola 4 osztályu, két tanteremben. Tanulők lét-
számazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA51.

Végül a jövő évre szóló felvételi értesítést találjuk.
Sopron

Sz"trtkó Endre.onmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Kalászok a tanítóképzés tarlójáról.

Közkeletü frázisok.

A közéletben minden téren, sőt gyakran a tudományos életben is
nem egyszer tapasztaljuk, hogy időnkint lábra kap egy-egy szólásforma,

Mint valami gentleman a társaságban, tetszetős formában jelenik
meg s mivel hogy jó családból való és úgy gerálja magát, mint a
kinek külső megjelenésével arányban áll belső tartalma is: előkelő
körökben is szivesen látott vendég. Forgalomba jut, emlegetetté válik
csakhamar.

Nem is csoda.
Mindig sima, mindig alkalmazkodó. Nincs benne semmi félszeg

és visszatetsző. Nem konzervativ és nem liberáliso Sem nem magas, sem
nem mély: középszerű. Senkinek értelmi fokát túl nem haladja: nem
goromba. Mindenkitől könnyen felfogható, bár senkitől meg nem érthető.

De erre nem is törekszik.
Fő erőssége előkelő származásában és alkalmazkodó képességeiben

van. Ezekre alapítja jövőjét. .
Előkelőségek is szivesen szorítanak vele kezet, hiszen teljesen

szalőnképes opportunus ifju, formásan cseveg és tagadhatlanul: mond
valamit ..

Rövid idő. alatt nagy pályát fut meg és val6sággal virágkort él,
mig egyszer csak végkép lejárja magát, vagy akad egy goromba ember,
a ki irgalmatlanul leleplezi. Elmondja istenigazában, hogya gavallér
bizony szemfényvesztő. Ügyes alakos, annál veszedelmesebb, mennél
ügyesebb. Az igazmondás nem erénye: fillent. Alapossága nincs: tanu-
latlan. Képességei is korlátoltak : forma, tartalom nélkül. S a gentle-
manről, kit barátai csak nem rég úgy emlegettek, mint a ki csupa szem,
csupa fül - kiderül, hogy bizony nem szem, csak szemüveg, nem fül,
csak fülkagyló. .

Gondolkodóba esnek erre barátai: megkisérlik, hogy megvédel-
mezzék, hiszen saját maguk is kompromittálva vannak. Felháborodnak
s elmondják a leleplezőt műveletlennek, gorombának. Síkra szállnak
barátjuk mellett. Védelmezik, hiszen sokat köszönhetnek neki: párt-
fogása alatt bejutottak a jó körökbe.

Mindhiába. A gentiemán ki van kezdve. Hitelét vesztette. Előkelő-
ségek elfordulnak tőle. S ha egyik-másik barátja megkisérli olykor-
olykor, hogy szóba hozza, reá hivatkozzék; kimosolyogják.
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Elfordulnak tehát tőle barátai is. Csak nem kompromittáJják
magukat vele. Egykor sokat használt, ma ártana. Rosz hirbe jönné-
nek miatta. Hagyják tehát a maga sorsára, hagyják elzülleni.

Igen. ez a sorsa a közkeletü frázis nak, melynek nincs tartalma,
mely nem elég mély arra, hogy irányeszme legyen.qponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

*
«Kapcsolat>

Régóta foglalkoztatja már tanítóképzésünk munkásait az a kérdés,
hogy mire jó az, ha a tanítóképző intézetek a tanfelügyelői hatáskör \
alatt sorvadoznak ? Mert abban minden tanítóképző int. tanártestiilet \
megegyezik, hogyatanfelügyelői fennhatóság a tanító képzést 30 év
óta egyetlen lépéssei előbbre nem vitte, de működésében, fejlődésében
állandóan bénította.

Felmerült a kérdés több alkalommal, hogy nem volna-e jobb. a
tanítóképzésre üdvösebb, ha a tanfeliigyelőket a tanítóképzők élén
országos szakbiztosok váltanák fel, a tanfelügyeletet szakfelügyelet? ....
S e kérdésre személyes érintkezésben úgy, mint irodalmi és egyesületi
vitákban csak az volt a felelet: Sz'ja, nem lehet;zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAkapcsolatnak kell lenni
a népoktatási intézetek közt s e kapcsolat nem lehet más, min a tan-
felügyelő Es el kellett némulnia minden argumentációnak.

De van egy másik és nem kisebb nyomoruságuk is a tanítóképző
intézeteknek. S ez az, hogy összes ügyeikben még ma is egy laikus
testület, az igazgató. tanács, nem csekély ingerenciával van felruházva.
Mennyi ok, alapos és mindenek felett szakszerű érv hangzott már el/az
igazgató~tanácsok kerékkötő munkássága ellen 1 Hányszor merült már
fel a kivánalom, hogy mihelyt alkalom nyilik, el kell törölni kérlelhet-
lenül ezen, tanitóképzésünkre kimondhatlanul káros intézményt; de itt
is csak az volt a felelet: Sz'ja, nem lehet; kapcsolatnak kell lenni a
tanítóképző intézetek és a társadalom közt s e kapcsolat nem lehet
más, mint az igazgató-tanács.

Légy tehát üdvöz' Kapcsolat! Sokra vitted, mondhatom. A szegény
Sserues Összefüggés szégyenkezve huzza meg magát egy zugban, mióta
felszinre jutottál.

*
Tan(e~ügyelöi fennhatóság.

A tanfelügyelői hatáskör kiterjed a népoktatási intézetek össze-
ségére, tehát az övó-iskolákra, népiskolákra, polgári és felső-népiskolákra
(nemrég a kereskedelmi és felsőbb leányiskolákra}, óvó és tanítóképző
intézetekre. ,

Kiterjed e nagy mezőre most, a munkafelosztás korszakában.
Azt mondják, azért van ez, «mert különhen veszélyeztétve volna

a népoktatás egységes vezetése és szelleme, a mi pedig első rendű
állami érdek.» Tehát kapcsolat kell a népoktatási intézetek között.

E kapcsolatot pedig alkotja hiteles statisztikai összeállitás szerint
országszerte: 14 különböző doktor, 1 ügyvéd, 17 jogász, 8 theologus,
4 Ill. éves bölcsész és theologus, 2 csupán érettségi vizsgálatot tett

Magyar Tanitóképzö. 3
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tanférfiu. E szomoru statisztikán némileg változtat az, hogy járul ezekhez
még 21 szakférfiu is, akik azonban tulnyomó részben tanítók s szak-
kvalifikácziójukból ítélve, sokkal szükebb Játókörrel birnak, hogysem
a népoktatási intézetek közt azt a sokszor emlegetett kapcsolatot képez-
hetnék.

Ime a kapcsolat, most, a szakszerüség korszakában.
A népoktatás egységes szelleme és vezetése valóbanqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAelső rendű

állami érdek. Sőt többet mondok: első rendű állami érdek azzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAegész
közoktatás egységes szelleme.

De ez az egységes szellem nincs sehol.

A magyar közoktatás nem egységes nemzetet, hanem osztályokat
nevel. Iskoláink nem a nemzet iskolai, hanem felekezeteké, fajoké,tár-
sadalmi osztályoké. Már az iskolák padjain kialakulnak az osztályok,
aztán folytatódnak az életben.

A szervezetben van, itt a hiba és nem csak a felügyeletben, mely
a szervezetnek végre is csak akkor lényeges része, ha mint erőteljes
tényező jelenik meg s természetszerűen illeszkedik abba. Ha belső kapocs
és nem csak külső ragaszték. De ez csak akkor lehet, ha egységes
elveken alapuló és hozzá értő. A tanfelügyeletnél egyik kellék sincs meg.

A magyar társadalom nagy beteg, valóban; ezer sebből vérzik.
Részekre, kasztokra van szakadozva és sokszor nagy nemzeti eszmék
sem képesek a szerte huzó elemeket egyesíteni. Nemzeti multunk ba
nyulnak vissza ennek a nagy bajnak a gyökerei. Közel négyszáz éves kőz-
jogi helyzetünk és a feudalismus maradványa ez. A közoktatásnak kel-
lett volna ezen segíteni. Nem csak a népoktatásnak, hanem az egész
közoktatásnak. Segitett-e? Dehogy segített. Egész idegen mintára alko-
tott szervezete csak a részekre oszlásnak kedvezett, melyre nálunk ugy
is kedvezőbb volt a talaj s nagyob volt a hajlandóság, mint más nemze-
teknél. Ki ne ismérné nemzetünk sebhető .oldalait: a vallási és nemzeti-
ségi részekre-oszlást ; fajunk tulajdonságait: a magyar exclusivitást,
pártoskodást, a nemzeti jogok védelmében val-ó gyors kifáradást, a
nemzeti tulajdonságok meg tagadására való hajlamot? Ezek mind okai
voltak a szétkülönülésnek.

És mi nemcsak, hogy nem tettük közoktatásunkat egységessé,
nernzetivé, hanem tovább mentünk: két részre osztottuk: népoktatásra
és kózipoktatásra. Párvonalasan haladnak, de nagy a különbség a kettő
kőzött. Az szerényebb, ez rangosabb. Kinai fal van közöttük. És az
iskola-fajok is idegenek egymásra nézve. Ridegen elválasztva, rangosztá-
lyozva vannak ugyanazon foku iskolák. Sőt ugyanazonWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAf a ju iskolák
közt is nagy különbségek mutatkoznak. Növendékek, tanítók, tanárok
közt valósággal szét van ütve. S eszétrebbenő iskolák mutatják kicsi-
ben a széthulló mp,gyar társadalom képét.

Ebben látom én a magyar áilam egyik nagy veszedelmét, mert a
társadalom az iskolában nevelkedik, innét viszi ki magával azt a szelle-
met, amely aztán megbontja egységét. Pedig a társadalom alkotja a
nemzetet és a nemzet az államot.

S ezen nagy bajnak orvoslását akarjuk mi a jelenlegi tanfelügye-



J5zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

letnek az összes népoktatási intézetekre való képtelen kit erjesztésére
bízui ?

Hiszen a népoktatás egységét sem a tanfelügyelet, e külső ragasz-
ték, fogja megmenteni, hanem az egységes szervezet, melynek igen
kevés köze van ahhoz, hogyanépokt. intézetek összeségének adrnittisz-
traczionális ügyeit - azt is közvetítőleg - a tanfelügyelői büróból
inztézzék. Mert egyébre ugy sem képes a tanfelügyelet.

Mentsük meg legalább a tanítóképzés egységét, sőt szakszerűségét,
Szakszerű ellenőrzést, szakszerű és egységes irányelveknek kőz-

lését és helyes utmutatást az ifjúság nevelésében és oktatásábarl és igy
egyöntetűséget a tanítóképzésben csak az országos szakfelügyettől vár-
.iatunk.

Amig szétágazó és csak a partikularismusnak kedvező közok-
tatásunkat a tanfelügyelői hatáskör szélesbítésével kuruzsoljuk, 'meg-
sínyli azt a közoktatásnak egy nagy érdeke: a tanitóképzés és annak
egysége .•qponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

*onmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Az igazgat.ó-t.anács.

A tanítóképző intézet tanárkara felett mint hatóság, egy laikus
testület áll. Ez a laikus testület 1867. óta különböző, de azért a tanító-

képzés ügyeibe kezdettől fogva széles körű ingerencziával volt és van
felruházva.

Felügyel a tanítóképzőintézetzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAerkó1csi ügyeire, Itéla tanárok felett,
tanár és igazgató felett, a köztük támadt vitás ügyekben. Es mindig laikus-
módon, kevés bölcseséggel, de annál több részrehajlással. Itél, mint
felsőbb forum a növendékek fegyelmi ügyeiben is, többnyire itt is kevés
tárgyilagosságot mutatva. Ott nem levén elég ideje az ügy megvizsga-
lasára. elég szakértelme annak áttekintésére: határozata felületes. meg-
bízhatlan volt; gyöngesége érzetében gyakran engedte magát az igaz-
gató, vagy a tanfelügyelő által befolyásoltatni: világosságot nem hozott
a dologba, legfelebb azt még inkább összezavarta. Itt többnyire a fon-
toskodó laikus szokása szerint hatalmát akarván mutatni, csak azért is
megváltoztatta a tanári testület itéletét. A tanárok ep' azért, nem
tekintheték őket tárgyilagos bíráknak. Irántuk a bizalom a nulla-rokra
szállt alá. Kicsinylést, majd pedig nyilt ellenszenvet éreztek e kontár-

paedagogusok iránt. A tanítóképző intézetek házi ügyeit rendszerint
ők vitték ki a piaczra, fennen eldicsekedvén azzal hogy, bezzeg ők fel-
ügyelnek ám a tanítóképző intézetre és annak tanáraira 1 Természetes
tehát, hogy erkölcsileg kimondhatatlanul sokat ártott az igazgató-tanács
a tanítóképző intézeteknek.

Felüg-yel a tanács továbbá. a tanítóképző szellemi, tanulmányi
ügyeire. Tagjai bejárnak a tanítási órákra, hogy figyelemmel kisérjék
a tanár didaktikai eljárását. Tapasztalataikat az igazg.-'tanács üléséri c:lő-
terjesztik. Kritikájuk, még ha kedvező is, csak sérelmes- és lealázó lehet
az önérzetes tanárra. Az évi vizsgálatokra csak nem rég is bevonult e
testület, mert a szabályzat a legszélesebb jogot biztosította neki: a
növendékek előmenetele és előbbvitele felett a tanarokkai együtt ítélt.

3*



És nem. egyszer volt oka a szaktanárnak arra, -hogyaz együgyü beavat-
kozás feletti méltó felháborodás az arczába kergesse a vért. De tűrte
lealázó helyzetét némán, bosszusággal szivében, A tanítóképesítő vizs-
gálaton vizsgáló bizottsággá alakult e testület, hogy cselekedje azt,
amire minden tapasztalat szerint képtelen volt: meghatározza és meg-
becsülje az eredményt. Hogy arasson ott, a hol nem nem vetett. A
tanácsos urak kérdéseket intéztek a jelöltekhez, kalkulusokat jegyeztek
nagy kedvtel éssel, osztályoztak, szavaztak, buktattak, de többnyire kegyel-
meztek. Voltak esetek, a mikor a tanárnak valóságos harczot kellett
vívnia valamelyik jeles növendéke érdekében, a kit a tanács minden
áron meg akart buktatni, mert az egyik tanácsos kérdésére nem tudott
felelni. Másrészt tudok oly képző intézetről, melynek igazgató-tanacsa
boldog-boldogtalannak adott oklevelet. Mintha csak munkás-könyv
kiállításáról volt volna szó. Feladatát a tanács oly csekélybe -vette,
mintha csak első toku iparhatóság lett volna, melynek szerepe az is,
hogy iparengedélyt állítson ki. A tanítóképesírés színvonala néhol hihe-
tetlen alacsonyra szállt alá. Megrendült a növendékekben a vizsgálatok
komolyságába vetett hit. Igaza van Somogyi Gézának, midőn azt
mondja, hogy a tanítóképesitő vizsgálatok színvonala azon idő óta emel-
kedett, mióta az igazgató-tanácsok szavazat joga (1892~ év 12152. sz. rend)
az osztályzatok megállapításánál eltöröltetett.

Végül felügyel az igazgató-tanács a tanítóképző-intézet anyagi
ügyeire is. És ez az egy tér volna, a hol az igazgató -tanácsok sikerrel
működhetnének. De itt is azt tapasztaljuk, hogy az itt-ott előfordult
helytelen gazdálkodást, sőt visszaélést megakadályozni vagy nem tudták
vagy nem akarták.

Mire jók tehát az igazgató-tanácsok?qponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

*
Azok az indító okok, melyek szent emlékű Eötvösünket arra bir-

tak, hogy a társadalomnak a közoktatás ügyeibe ingerenciát biztosítson,
nagyok és tiszteletre méltók. I

Nem ismerte az akkori társadalom a közoktatás új szervezetét,
reá nézve az merően új és idegen volt. A táblabiró-korszak társadalma
csak a régi deák-iskolát ismerte,. melyben a grammaticán, syntacticán,
rhetoricán, poeticán és philosophián maga is keresztül ment. Az abso-
lutismus iskoláival nem törődött, azokkal nem rokonszenvezett. Hiszen
németesítő iskolák voltak azok.

Az alkotmányos korszak iskoláit tehát meg kellett .ismertetni a
magyar társadalommal, a mely azokat fenntartja. Meg kellett mutatni,
hogy azok, ha különböznek is a rendi korszakéitól, az abszolut kor-
szakéivál sem ugyan-azok. Meg kellett mutatni, hogy ezek a magyar
nemzet szükségleteinek, aspirációinak megfelelő, nemzeti iskolák. És ezt
másképen nem lehetett, mint iskolaszékek, gondnokságok és igazgató-
tanácsok felállításával.

Egy középiskolai lőigazgatóval beszélgettem. Régi ember. Elmondta;
hogy abban az időben nekik is -volt olyan igazgató-tanács feléjük. Ter-
mészetes, hogy volt. Hiszen a közép oktatás is új szervezetet nyert.
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Ennek a tanácsnak - mint mondta - meg kellett magyarázni, hogy
mi az a reáliskola ? És ezért- volt rá sz~kség.Azóta ez az ig~zgató-
tanács-féle eltünt a föld szinéről, mert szerepét betöltötte.

A tanítóképző igazgató-tanácsa is befejezte szerepét : el kell
tehát szintén törölni a föld színéről. Nincs már reá semmi szükség. A
magyar társadalom ismeri már iskoláit." Rokonszenvezik velök. MagáénakqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI

ismeri és fogadja őket. Hiszen rövid idő alatt nagy eredményt mutat-
tak. Iskola-szervezetünk minden káros széttagoltsága daczára már belé
illeszkedett a társadalom kereteibe. Aztán meg is változtak az idők.
Nincs ideje a mai társadalomnak arra, hogy az egyes iskolák privát
dolgait ellenőrizze, azokkal tüzetesen foglalkozzék. Nem is óhajt az
iskolákkal ilyen értelemben foglalkozni. Hiszen bízik bennök; tudja,
hogya' nemzet iskolái nem árulják el az ő érdekeit.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

-z,

AonmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAtanítóképesítés retormja,')
Javaslom, hogy az egyesület választmánya a véleményadásra lekül-

dött rendtartási szabályzatnak a tanítóképesítésről szóló részét me llőzze
s az államz' tanítóképesítés életbeléptetése tárgyában a következőkben álla-
podjék meg. I

1. A választmány általában nemzeti tanügy-pol iti kai okokból, külő-
nösen pedig a tanítóképzés egyetemes szinvonalának, a népiskolai taní-
tás benső értékének, fejlesztése, a tanitói oklevél értékének emelése s
a, tanítói állás önállóságának megerősítése és fejlesztése érdekében az
elemi népiskolai tanítóknak államz' országos vz'zsgáló-bz'zottságok előtt
vató képesítését sürgősen életbeléptetendőnek tartja .

2. Habár sem az I790-9I-diki XXVI. t.-ez., sem az I868.XXXVIII.
t.-cz. világosan és kifejezetten nem határozzak meg a felekezeti ható-
ságok és tanítóképző-intézeti' tanári testületek tanítóképesítő jogát,
minél fogva annak, hogya kormány az egész országra kiterjedőleg
esetleg rendeletileg allami országos vizsgáló-bizottságokat állítson, orszá-
gos törvényeink utját nem állják: mindazáltal tekíntve azt" hogy a
felekezetek tanító-képesítő jogát évszázados gyakorlat, sőt' az autonóm
felekezetekre nézve szentesített zsinati törvények (1.' a reformált egy-
házak 1891/3.' zsinati törvényeink 421 -42 3. §§:"t) támogatják, --:- az
egyesület válaszrnánya helyesnek azt az eljárást tartja, hogy az állam-
nak elemi iskolai tanítóképesítési kizárólagos jogá 'országós törvényekkel'
hatdroetassei: ' meg és szabályoztassék.
, 3. Az egyesület választmánya szükségét látja annak, hogy egy.,.
előre, addig is, mig a törvények meghozatnak, legalább az állami tanító-
képző-intézetekre nézve az országos vizsgáló 'bizottságok előtt való képe-
sítés kormányrendelettel oly 'módon léptettessék életbe, mint azt az

1) A Tanítőképző-Intézeti Tanárok Országos Egyesülete választmányának a f. é.
január 22-i1d ülésén beterjesztett javaslatok. A választmány eddig a négy első pontot
tárgyalta. ' Szerk. '



I.896-iki tanugyi kongresszus és a Tanítóképző-Intézeti Tanárok Orszá-
gos Egyesül~ténekI89~. évi határozatai megállapítják. Sőt, tekintve
azt, hogy az fillami országos vizsgáló bizottságoknak egy csapásra
való általános életbeléptetése, mint gyökeres reform, nehézséggel é"
rázkódtatással járna: azért szükségesnek látszik az országos reform elő-
készítés<;!~ly módon, hogy az ,országos bizottságok előtti tanítói képe-
sítő vizsgálatok helyes módjazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAlegalább az állami tanítóképző-intézetekre
néZ7'e már most, az I901. évre, keresztülvztessék és kzpróbáltassék.

4. Helyesnek tartja ezt a választmány annyival inkább, mert az
1892-ben utoljára szabályozott képesítő-vizsgálatok ujból való módosi-
tása a 8 évi tapasztalatok alapján szükségessé vált s ezt a kormány az
egyesülethez s a testületekhez .beküldött rendelet szerint maga is akarja.
A7. uj módosítás azonban csak olyan lehet, a mely az állami tanítóké-
pesítés életbeléptetéséhez egy lépéssel közelebb uise.

5. Tekintetbe véve a fenti pontokat és szem előtt tartva a tanugyi
kongresszusnak . és az egyesületnek említett határozatait, akiadandó
képesítő vizsgálati s,za,bályzatnak főbb momentumait a következőképen
kivánjuk megjelölni.WVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

a ) Az állami tanítóképző-intézetek növendékei a tanítóképző négy
éves tanfolyamának elvégzése után azon állami tanítóképző-intézetben,
a melyben a kurzust végezték, annak tanari testülete előtt a képző-
intézeti főigazgató vagy helyettesének elnöklete alatt tartandó vizsgálaton
tanítóz' alapvz'zsgálatot tesznek .

.E vizsgálatnak mődozataí ugyanazok, mint a melyeket az I892-ben
kiadott tanítóképesítő: vizsgálati szabályzat állapít meg.

A VZ:Jfgálat kz'terje,d a tanztóképzo z'ntézett' oktatás d s s s e s tárgyára
az iskQI~iszerw~et~a,-t ési a gyakorlati tanítás kivételével; a nevelés-
tanra és módszertanra ~é~ve pedig' megjegyzendő, hogy ezen tárgyak-
l?~l.a v.izsgJ\\él;t főleg~z ,~lmé~eti szempontokra terjesztendő ki,
• b ) A vizsgálat alapján nyert tanítói alapvizsgálati bizonyítvány
feljogosít . az egyévi önkéntességre, a tanítói állás ideiglenes elfoglalá-
sára, a tud. egyetem bölcsészeti fakultására való beíratkozásra.

,c) 4 t~Jlitóiszakvizsg.ál~t csak az orsz. vizsgáló bizottság előtt tehető
le;qponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAil vizsgálat kiterjed a tanítói képzés 'szakszerű tárgyaira ..

. ti) Tanítőképesítő vizsgálatra oly jelöltek mehetnek, a kik a taní-
tói alapvizsgálat kiállása után legalább e,gy évi tanítói gyakorlatot
tudnak bizonyítványnyal kimutatni, a melybe a magántanítóság is beszá-
mítható, ha azt nyilvános vizsgálat fejezi be. Ugyanezen feltétel alatt ~
.középis~olai érettségi bjzonyítványoyal birók is bocsáthatók tanítói képe-
sítő viasgálatra. ha a tantárgy különbözetből potvizsgálatet tesznek. Az
alapvizsgálattól .saámítva három évnél későbben senki képesíró vizsga-
latra nem bocsátható s ha valamely jelölt a képesítő vizsgálatot három
év mulva le J?em. tesz], tanítói hivatalt tovább nem viselhet.

~) A.próba.éyen 1,eY9 je~öftek .~i;\,nítási.gy""orl~t~i\kat .az iskolában
valamely véglegesen alkalmazott taníto fetügyelete alatt végezhetik.
. f) A tanítóképesítő vizsgálat megtartartására a vallas- és közok-

.t~tá~ü!?r~ m~~isz~er' v: o,r~7~~h.~P.:ö~ ~r.j~4~/?f'~qnítók4/.esít§',vz~sgáll!bz'zo.~t-
sagol!endel, a inelyéknek szekhelyel: Budapest, Temesvar, Kolq~sf"~.,r,
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Eperjes és Pozsony. Ennek megfelelőleg az állami képző-intézetek öt
kerületbe osztandók. A .képesítö-vizsgálat elnöke a képző-intézeti főigaz-
gató; tagjai az illető kerületbe tartozó képző-intézetek igazgatói, egy-
egy tanára, valamint 3 - 3 kiváló népiskolai tanító. A két utóbbit, t. i.
a tanárokat és tanítokat a val1ás- és közokt. miniszter 3-3 évre
nevezi ki.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

g) A jelöltek csak azon országos bizottság előtt tehetik Je a vizs-
gálatot, a melynek kerülerében végezték utolsó évi tanulmányaikat.WVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

h ) A tanító-képesítő vizsgálat nyelve csakis magyar lehet, Tárgyai
a nevelés- és oktatástan, a népiskolai tantárgyak részletes módszertana,
neveléstörténet, iskolai szervezettan és gyakorlati tanítás. .Készítendő
3 irásbeli dolgozar. u. m. egy az általános neveléstanból. egy a rész-
letes módszertanból és egy gyakorlati tanítási praeparatió,' a melynek
tárgya a jelölt gyakorlati tanításának is targya Szebeli vizsgálatra az
is bocsátható, a ki a gyakorlati tanítási praeparattó kivételével az irás-
beli vizsgálati dolgozatokból elégtelen jegyet kapott. A tudás mérté-
kének megitélésével a gyakorlati szempontok a döntók.

i ) A tanítói oklevelet az országos vissgáló bizottság állítja' ki. Az
oklevélbe az alapvizsgálat osztályzatai átirandók.

jJqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA tanítói hivatal végleges betöltésére csak a tanítói vizsgálat
alapján nyert tanítói oklevél minősít; ez jogosít fel alkalmaztatás után
az országos nyugdíj-intézetbe' való belépésre is. '

Budapest, 1900. január 22. Nagy' László.onmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Az állami tanítók.épző-intézeti tanárok rangsora.
Lezáratott az 1899. évi deczember hó 31-én. Közzé tétetett a. Hivatalos Közlöny 1900.. évi

2. számában.IHGFEDCBA

IgazgatJ6k,1 )

VII fizetési osztály.

4400 korona fizetéssel:

1. dr. Katona L.- né Thuránszky 1. 1890. augusztus 14.
2. dr. Kiss Aron 1894. április 25.

4000. korona fizetéssel:

3· Sebestyén Gyula 1894. május 25.
4· Lazárné Kasztner Janka 1895. április 19.

1) E rangsorban már - először - külön statusba foglaltattak a polgári és elemi
iskolai képzők tanárai, a mi egészen helyes. A ketté osztást nem vitték következetesen
Keresztül, mert az igazgatók (az elemi és polgári képzőbeliek) egy statusban vannak. Ez
keveset változtat ugyan a helyzeten, de mégsem tünteti azt fel tisztán. Kedvezőbbnek
tünteti fel az elemi képzők igazgatóinak helyzetet, mint a milyen. A 30 igazgató közül
7 van a VII. fiz. osztályban, tehát a negyedrész. De ez csak látszat, merf a 7 igazgató
közül csak 3 tartozik az elemi képzők statusába. A. helyzet tiszta feltárása. véget szük-
séges volna a szétválasztást az egész vonalon keresztül vinni. Szerkesztő.



5· Szabo Lajos 1897. február 8.
6. Herman Antal dr. I898. novemberqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAII. (igazg. czímmel és jel-

leggel felr. tanár) 3200 korona.
7· Dezső Lajos 1899. május 25.

40zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

VII!. fizetési osztály.

3600 korona fizetéssel:

I. Lenhardt Károly 1876. julius 28.
2. Arányi Antal 1880. augusztus 13.
3· Zajzon Dénes 1882. augusztus 7.
4· Mátray Gyula 1883. junius 25.
5· Hoffmann Amália 1885. augusztus 24.
6. Borbély Sámuel 1886. szeptember 10.

3200 korona fizetéssel:

7· Somogyi Géza 1887. julius 21.
8. Szabo József 1889. augusztus 27.
9· Margitay József 1890. november 7.

10. Pataky Irma 1891. augusztus 20 ..
1 I. Peres Sándor 1862. augusztus 23.

. 2800 korona fizetéssel:

12. Láng Mihály 1892. augusztus 28.

13· Szováthy Lajos 1893. márczius 3 1. (3200 korona fizetéssel)
14· Bodor Miklós 1893. augusztus 25.
15· Horváth Antal 1894. julius 20.
16. Boga Károly 1894. julius 27.
17· Orbók Mór 1895. márczius 10.
18. Scherer Sándor 1896. márczius 2.
19· Wollmann Elma 1896. julius 25 ..
20. Heinrich Józsa 1896. szeptember I4.
2 I. Ribiczey Aladár 1896. szeptember 26.
22. Csepreghy Endre 1897. február I3.
22. Kovásy Zoltán I899. deczember 23.onmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Polgári-iskolai tanítóképző tanárok.

VII!. fizetési osztály.

3600 korona fizetéssel.

1. .Rybár István 1872. julius 14.

2. Rucsinszki Lajos 18-74. szeptember 28 ..
3· Komáromy Lajos 1879. junius 28.
4· Lovcsányi Gyula 1879. szeptember 4.
5,· Király pál 1880. május 29.,
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6. dr. Kovács János 1881. augusztus 20.
7. Rohn József 1882. julius 2. .
8. Hollos Károly 1882. októberz.

3200 korona fizetéssel:

9. Lázár Gyula 1894. január 1.
10. Cse mez József 1894. augusztus 13.

2800 korona fizetéssel:

IL Trombitás Gyula 1898. május 28.
12. Koch Ferencz dr. 1898. julius 26.onmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Polgári gyakorlóiskolai tanárok.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

IX. fizetész· osztály.

2600 korona fizetéssel:qponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

I. Üzv. Szarvas Gáborné 1876. julius 14. (24°°+4°0 korona fize-o
téssel) .

2. Tavassy Mária 1880. augusztus 22.
3. Ábrahám Sándor 188'5. május 6.
4. Lányi Ernő 1886. szeptember 6.
5. Ugray János 1889. junius 20.
6. Szabó Gábor 1889. junius 20.
7. Sebestyén Gyuláné 1889. augusztus 13. (2400+400 korona fize-

téssel)
8. Szarvassy Margit 1890. szeptember 6.
9. Snasel Ferencz 1891. deczember 22.

24°° korona fizetéssel:

10. Berta Ilona 1896. julius 25.
1I. Zöltai Mátyás 1896 október 16.
12. Korchmárosné Buzogány Mária 1899. január 26 ..

X. fizetési osztály.

2000 korona fizetéssel:

1. Polereczky Jolán 1886, szeptember 10.
2. Thuránszky Mária 1889. augusztus 17.
3. Zöllner Erzsébet 1894. január 29.

1800 korona fizétéssel:

4· Tordai Grail Erzs. 1897: május 13·

1600 korona fizetéssel:

5· Pischl Iduna 1899. január 26



Elemi iskolaizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt~nítóképzö.tanárok.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

VIlI. fzietéJi osstdly.

3600 korona fizetéssel:
1. Nagy F. Károly 1870. junius 24.
2. Karkis István 1870. augusztus 22.
3· Radó Vilmos 1872. szeptember 14.
4. Berecz Ede 1874. május 18.
5. Oheroly János 1879. julius 23.
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XI. fizetési osz,tdlr.

1400 korona fizetéssel:qponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

I. Tocsek Helén 1892. szeptember 8.
2. Pákh Berta 1892. október 24.
3. Barkáts Mária 1893. szeptember 2.
4. Fischerné Szebeny Antónia -1894. deczernber 24.
5. Tamásyné GáIl Anna 1894. deczember 24.
6. Odor Vilma 1894. deczember 24.
7. Grosschrnidt Margit 1895. deczember 24.

1200 korona fizetéssel:
8. Jausz Jozefin 1896. julius 25.
9. Balogh Zsófia 1897. augusztus 29.

10. Szerdahelyi Julia 1898. május 28.
I 1. Posonyiné Tassy Emma 1899. február 20.
12. Bock Ida 1899. október 18.

3200 korona fizetéssel:
6. Nagy László 1879. augusztus 5. (czimz. igazgató).
7· Fazakas József 1885. január 1.
8. Sándor Domokos 1894. január 1.
9. Mocsáry Gerő 1894. január 1.

10. Matskássy Sándor 1894. január 1.
ll. Pazar Károly 1894. január 1.
12. Balló József 1894. junius 28.
13. Soós Antal 1896. julius 25·
14, Piller György 1888. május 28.
IS. Bedő Dénes 1898. május 28.

2800 korona fizetéssel:
16. Decsy Géza 1898. május 28.
17. Mihalicska István 1898. május 28.
18. Miklós Gergely 1898. május 28.
19. Hodinka Ágost 1899. január 26.
20. Lázárics János 1899. január 26.



IX. fizetési osztály.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2600 korona fizetéssel:

1. Molnár Leonton 1869. deczem ber 2 r. (2400+400 .l.<orona
fizetéssel ).

2. Csiszár Sándor 1870. október 30.
3· Bárány Gyula 1879. julius 9.
4· Kún Alajos 1879. augusztus 7.
5. Nagy Iván 1880. február .I9.
6. Halasy Kalmán 188 r. julius 3qponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI.

7. Szondy János 188r. julius 31.
8. Beniczky Lajos 1882. augusztus 9.
9. Horváth Józef 1883. julius II. . .

10. Kovács Sándor 1883 augusztus 28.
1I. Belányi Tivadar 1885. julius 29.
12. Bod Péter 1885. szeptember 29.
13· Kibédy Lajos 1886. október 5.
J4. Rózsa János 1886. deczember 13.
IS· Bodrogi Gyula 1887. február 3.
16. Kertay Ede 1887. február 22.
17. Sztankovich János 1887. április 14.
18. Krausz Sándor 1887. julius 21. -
19. Pökász Imre 1889 augusztus 17.
20. Biró Gyula 1890. augusztus 6.
2 r , Báthory Lajos 189 I. január 1.
22. Felméry Albert 189 I. január 27.
23. Bakos Kálmán 1891. julius 17.
24· Kovács Béla 1891 julius 23.
2S. Bittenbinder Miklós 1891. julius 25.
26. Putsch Tóbiás 1891. augusztus i9.
27. Balázs Endre 1891. szeptember 8.
28. Nagel Sándor 1892. julius 13.
29. Exner Leo 1892. augusztus 24,
30. Versényi Gábor 1892. szeptem ber r a.
31. Russu Viktor 1893. augusztus 7.

.'

2400 korona fizetéssel:

32. Krikk Jenő 1894. január 23•.
33· Pethes János 1894. január 23·
34. Rátskay János 1894. szeptember 13.
35 Ujváry Mihály 1894. szeptember 13.
36. Veres Ferencz 1894. szeprember 13.
37. Thaisz Lajos 1894. szepternber 13.
38. Horvay Ede 1894. deczember 22.
39. Sztankó Béla [894. deczember 24.
40. Stepankó Albert 1894. deczember 27.
4I. Kolumban Samu 1895. február 22.
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42. Menich Antal 1806. julius 25.
43. Lubinszky Emilia 1896. julius 25.
44. Szőllősy István 1896. julius 25.
45. Kolbainé Fieba Izabella 1896. deczernber 24.
46. Nagy Károly 1897 augusztus 29.
47. Beér Ferencz 1897. augusztus 29.
48. Hodossy Béla 1897. augusztus 29.
49. Báthory József 1897. augusztus 29.
50. Strauch Gyula 1897. augusztus 29.
51. Glünkl Agost 1897. augusztus 29.
52. Kutnyánszky Jenő 1897.. augusztus 29.
53. Karoliny Mihály 1897. augusztusqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA2'9.

54. Röszler Béla 1897. augusztus 29.
55 Bellosits Bálint 1897. augusztus 29.
56. Mohar józsef 1897. augusztus 29.
57. Amberg József 1897. augusztus 29.
58. Niernsee József 1897. augusztus 29
59. Huzják Lukács 1897 augusztus 29.
60. Zrinyi Károly 1898. május 28.
61. Tanfi Iván 1898. május 28.
62. Végler Gyula 1899 január 26.
63. Pataki Vilmos 1899. január 26
64. Irsa Béla 1899. január 26.
65. Nagy József 1899. január 26
66 Sennyei József 1899. január 26.

44zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

X. fizetési osztály.
2000 korona fizetéssel:

1. Horváth Fábián 1872. október 7.
2. Boér Gergely 1872. október 7.
3. Bene Gyula 1872. október 7.
4. Staab Lénárd 1875. szeptember 5
5. Hoós János 1883. augusztus 31.
6. Bobok Karola '1891. február 15.
7. Balajthy Ilona 1892• julius 23.
8. Steinitzer Vilma 1892. augusztus 24.
9. Duzs Mária 1893. augusztus 24.

10. Fábián Károlyné 1894. január 12.
11. Kircherné Petrasevits Irma 1894. február 12.
12. Wagner János 1894 .. marczius 23.
13. Szőke Antal 1894. junius 28. .
14. Vigh Ferencz 1894. junius 28.
IS. Bergmann József" !894. au~usztus 6.

1800 korona fizetéssel.:

16. Kötse István 1894. augusztus 29.
17. Cnalupkáné Olgyay Ilotra 1894. augusztus 30.



18. Kittenberger János dr; 1894. szeptember 3.
19. Mészáros Jenő 1894. szeptember 13.
20. Farkas Sándor 1894. szeprember 2qponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI.

21. Pálmai Lenke 1894. október I.

22. Gaál Imre 1894. október 4.

23. Dékány Mihály 1894. október 15.
24 Bocskay Kristóf 1894. november 13.
25. Kardhordó László 1894. deczember 22.

26. Tömör Boldizsár 1895. február 22.'
27, Amler Antal 1895. márczius 16.
28, Holczmann .Ferencz 1895. április 2.

29. Horváth Adolf János 1896. szeptember 26.
30. Elekes Lajos 1896. szeptember 26.

3!. Repay Dániel 1896. október 16.
32. Kuszailla Péter 1896. november 9.
33. V ákar ElIa 1896, deczember 3 r.

1600 korona fizetéssel:

34. Párvy Endre 1897. szeptember 3.
35. Révfy Géza 1897. október 29.

36. Kárpáti Károly 1898. május 28.
37. Szerényi Anna J 898. május 28.

38. Jankó László 1898. május 28.
39: Józsa Károly 1899. január 26.
40. Marianné Günther Anna 1899. január 26:

4!. Kárpáti Ernő 1899. január 26.
42. Watzesch Gizella 1899. január 26.

43. Grész Ernő 1899. január 26
44. Zombori Emőd 1899. február 9.
45. Adorján Miklós 1899. május 25.

46. Czöndör Sándor 1899. május 2,5.
47. Benedek Samu 1899. május 25.

48. Ulrich Vendel 1899 május 25.
49. Sztankovich Alajos 1899. május 25.
50. Lovass Gyula 1899. május 25.

51. Belle László 1899. május 25.
52. Svarba József 1899. május 25.

53. Schmidt Bertalan 1899. május 25.
54. Szarka Lajos 1899. 'julius 26.
55. Pasnáry Győző 1899. julius 26.

56. Sarudy Ottó 1899. julius 26.
57. Rónai Sándor 1899. szeptember 22.
58. Dittert Ferencz 1899. szeptember 23.
59. Sztodolnik János 1899. október 2.onmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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1000 korona fizetéssel:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

XI. ftzet~fZ' osztály.

1400 korona fizetéssel:

I. Szánthóné Hahn R. 1871. novernber 9.
2. Papp Mária 1884. augusztus 14.
3. Hajtmann Pál r890. április 18.
4. Belitzky Gusztáv 1891. augusztus 19
5. May Emilia 1892. augusztus 23.
6. Paksy Győző 1893. augusztus 2.
7· Mangesius Mária 1893. október 17.
8. Kuszákné Bánóczy Róza 1893. október 30.
9. Bartók BéJáné 1894. éprilis 4.

10. Péter Ferencz 1894. november 10.qponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
II. Watzesch Janka 1896. deczember 2.

1200 korona fizetéssel i]

12. Kárpáti Irén 1896. julius 25.
13. Eitner Ludmilla 1896. október 2.
14· Udvarhelyi Ilona 1:)97. november 29
15· Gyarrnathy József 1897. január 27.
16. Urhegyi Alajos 1897. május 14.
17. Kiss Mariska 1897. augusztus 27.
18. Sfetea Mariska 1898. január 12
19. Tarján Gyula 1898. márczius 12.
20. Mogyoró János 1898. május 28
21. Baur Irén 1898. juuins 18.

22. Kiss Ilona 1898. augusztus 31.
23. Ligárt Mihály 1898. augusztus 31.
24. Balogh Kálmán 1898. november 9.
25. Herczegh Kamilla 11599. január 26.
26. Hegedűs Paula 1899. január 26.
27. Urbányi Karolina 1899. julius 26.
28. Ballóné Ludmann Paula 1899. julius. 26.
29. Molnár Róza 1899. szeptember 22.
30. Udvarhelyi Etelka 1899. szeptember 23.
3 1. Békei J ózsa 1899. szeptember 25.onmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Összefoglalás.

______A Hiv. Közlöny a rangsorozat minden csoportjánál külön közli
azon állásoknak számát, a melyek az 1900. évben rendszeresíttetnz" fognak.
Ezen adatok szerint fizetési viszonyaink az 1900. évben a következők
leendenek (mindenütt kiteszszük zárójelben az 1899. évi statusquot is,
összehasonlítás kedvéért):



47zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Igazgatók (elemi és polgári képzőz).

VII.qponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAf. oszt.-ban 10 állás:

\
3-4800 koronával

(most 7.) 4--44°0 ~

3-4000 »

állá" 1
7-3600 »

VIlI. f. oszt.-ban 19
6-3200

(most 23.)
6-2800

Polgárt' képzők tanárai:

1

8-3600 koronával
VIlI. f. oszt.-ban 17 állás:

5-3200(most 12.)
»

4-2800 »

IX. f. oszt.- ban 10 állás: { 7-2600 »

( . \ 3-2400most 12.,

\
4-2000 ~

X. f. oszt.-ban 10 állás:
(most 5.)

3-1800 »

3-1'600 »

XI. f. oszt.-ban 5 állás:

\

3-1400

(most 12.) 1-1200 ~

1-1000 »

Az elemi képzők tanárai:

VIlI. f. oszt.-ban 28 állás:

\
10-3600 koronával

(most 20) 10-3200 »

8-2800 »

IX. f. oszt.-ban 64 állás: { 33-2600
(most 66) 31-24°0 »

X. f. oszt.-ban 67 állás:

\

23-2000 »

(most 59.) 23-1800 »

21-1600 »

XI. f. oszt.-ban 27 állás:

\
II-14°° »

(most 3 r.) 9-1200 ~

7-1000 »onmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Megjegyzések,

Az elemi tanítóképző-tanárok törekvéseinek alapgondolata-az anyagi
helyzet javítása tárgyában kezdettől fogva az volt, hogya középiskolai
tanárokkal szemben az 1873-ban elveszett paritás' helyreállíttassék. A
sok sürgetés után végre az 1890' diki keltségvetésben törvényesen el-



ismertetett a középiskolaiakkal egyenlő fizetés elve. Ma, az enunciatio
után tíz évvel konstatálhatjuk, hogya paritás elve még mindig csak
szép igéret. De beszéljenek az adatok 1

A gimnáziumoknál az 1900. évi leöltségvetés szerint a tanárok
rangsorozati beosztása a következő :

VIlI. fizetési osztályban 130.
IX.»qponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA» 260.

Ezeken kívül fel van véve a költségvetésbe 13 helyettes tanár
1600 korona fizetéssel.

Ezzel szemben az elemi tanítőkepző-tanár i statusban az 1900. évre
rendszeresítendő állások kimutatása szerint:

a. VIlI. fizetési osztályban lesznek 28-an,

a többi (IX., x., XI.) fiz. osztályokban lesznek 158-an.

Tehát: a míg a középiskoiaiak egész létszámának 33%-a van a
VIlI. fizetési osztályban, addig az elemi tanítóképző tanárok összes
létszámának csakzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI50jo-a van ez osztályban!

Ez összehasonlításból kitűnik, hogy még- igen messze állunk az
igazi, a teli es paritástol s tekintve azt, hogy ehhez megfelelően gyorsí-
tott előléptetéseken kívűl a tanári testületek szervezete gyökeres át-
alakításának az útja vezet, alig lehet reményünk arra, hogy egyhamar
elérjük kitűzött czélunkat. De éppen a czéltól való messzeesés teszi
kötelességünkké, hogy fokozott erély ly el sürgessük anyagi helyzetünk-
nek az elfogadott alapon való gyökeres javítását.

Olvassunk tovább a fent közölt kimutatás adataiból I Kitűnik azok-
ból az a megdöbbentő tény, hogy az elemi képző tanárok létszámának
relativ többsége vagyis 67, a X. fisetesi osztályra, tehát az u. n. alacsony
fizetési osztályok egyikére esik. Megérdemli, hogy e ténynyel külön is
foglalkozzunk. Kikből áll a X. fizetési osztály csapata? A jelenlegi
létszámot 'véve alapul, van azok között 30 segédtanár, 12 rendes tanítönö.
5 zenetanár, 4 rajztanár és 9 segédtanárrá előléptetett gyakorló iskolai
tanító. Ez adatok szerint, ha a zene- és rajztanárokat s a gyakorló-
iskolal tanítókat nem szám itjuk is (a törvény és a közoktatási kormány
hibás felfogásának engedve), aWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAX . fizetési osztályban 42 olyan tanerá
van jelenleg, a kz' rendes tanári teendőket végez. Az ez évben rendszere-
sítendő állásokkal még többen lesznek. Rámutatni kivántunk erre a
körülményre azoknak a kedvéért, a kik talán már fényesnek találják a
mai helyzetet. .

De jó lesz még itt is meg nem állapodni; hanem piliantsunk \be
egyik-másik czellájába helyzetünk labirintusának. Igaz, hogy kellemetlen
ez az út, mert sötétség és dohos szag fogad bennünket. Itt vannak a
segédtanárok. a kik rendes tanári teendőket végezn ek. Ezek 29-en ssoron-
ganak a X. fizetési osztály útvesztőjében. Maga ez a puszta tény eléggé
szégyenletes; de a segédtanárok helyzete csak akkor tűnik fel a maga
arczpirító valóságában, ha előléptetési viszonyaikat megvizsgáljuk. Lás-
suk a kimutatást a segédtanárok működési éveiről?



A segédtanárok közűl működnek:

8-an J 899 óta
2-en r898qponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA»

z-en r897 »

5-en r896 »

3-an r895 »

ro-en r894 »

A 3 évet véve normatívumnak, kitünik a fenti adatokból, hogy

r 2 segédtanár működik 3 éven alul
18 » » 3 éven felül.

Kitünik az is,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAhogy IO olyan tanítóképző tanár van, a kz· 6 év óta
eszi a segedtanárság keserű kenyerét. .

Pedig a hivatalos adatok nem mondanak igazat 1 A megbizott
éveket nem tüntetik fel. Közismeretű, hogya mai koldúsrendszer 2-3
évig sanyargatja .a tanítóképző tanárokat megbizotti állapotban. Tehát
az az igaz, hogy -a tanítóképző tanárok 7- ro évig szolgálnak, mint
segédtanárok, míg ahhoz a nagyszerű 1200 tr tos rendes tanari álláshoz
jutnak. De akkor már késő 1 Ekkorra már tisztességben megkopaszod-
nak, talán őszülni is kezdenek s elmegy a kedvük minden magasztos
kulturális feladattól. A rabszolgából lesz - napszámos. Igy nevelik
Magyarországon a tanítók tanítóit.

r896-ban hozsannával fogadtuk Wlassics miniszternek az egyesü-
letünkhöz intézett ama rendeletét, hogya rendes tanárok létszámának
emelése és a segédtanárok létszámának apasztása által a segédtanárokra
nézve kedvezőbb létszám arányt kiván megállapítani. Nos, a miniszter
egyszer - úgy a hogy - megtartotta szavát: az 1898-ban bekövet-
kezett előlépterések következtében a legidősebb segédtanár 4 éves
szolgálatú volt. Azóta megyünk szépen visszafelé.

No de talán a nők helyzete kedvezőbb. Talán az ő működési
éveikre vonatkozó adatok felderítenek bennünket. Lássuk csak a segéd-
tanítónők szolgála tát 1

r899· év óta működik 6
1898. » ,. » 3
1897. » » » 2

1896. » lt » 3
r893· lt lt lt 2

r892. » lt » r

Ezek az adatok ugyan nem vigasztalók! A nők helyzete még
rosszabb, mint a férfiaké, mert csak a hivatalos kimutatás szerint is
8-9 évet töltenek el, mint segédtanítónők. Hátha még a megbizotti
éveket is számítjuk, mily állapotoknak jövünk a nyomára 1

De nem folytathatjuk tovább a sötétben való utazást. A bajok
bolygatása úgyis csak az érdekelt kartársak érzelmeinek felkavarására
j~. Eredménye nem lesz semmi. A kormány nem javíthat a helyzeten ...
Nincs pénz Kellett az osztrák-magyar katonatisztek fizetésének emelésére.

Magyar Tanítóképző.

/'
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5°onmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Könyvismertetések.

A magyar beszédre szoktatás könyve és valami.qponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA mőd-
szeres helyes oktatói eljárasban kalauzoló tan- és kézikönyvek tára
ismét gazdagodott azzal a munkával, mely a magyar királyi tudomány-
egyetemi könyvnyomdából kikerült, szerzőjezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBALáng Mihály. -

Ismert név a gyakorlati pedagógia és a tankönyvirodalom terén
egyaránt. Szerző jó hírneve biztosítékot nyujt arra nézve, hogy szak-
munkája mcsteréhez méltó. Felette érdekes, a köznapiasságon felül álló,
a sablontói elütő igen érdekes és eredeti munkát írt Lang Mihály, úgy,
hogy bátran állíthatjuk azt, hogy e lélektani módszeres kézikönyvé-
hez hasonló alig van, talán nincs is pedagógiai irodalmunk eddigi ter-
mékei között.

A könyv czíme : A magyar beszédre való szoktatásnak módja.
Ovónők, a népiskola I. osztályában működö tanítók, tanítónők. óvó-,
tanító- és tanítónőképző intézeti növendékek számára írva. I

Oly általánosan ismert czím, oly régi és mondhatni hazánknak talán
minden tanítótestülete által megbeszélt. megvitatott s megannyiszor
itt-ott pályatételül is kitűzött, elkoptatott tárgy, hogy az, a ki nem
ismeri a szerző egyéniség ét, önként azt kérdezhetné: ugyan mi újat is
írhat Láng erről a tételről ? I

Újat?! Új dolog nincs a Nap alatt s a mi újnak tetsző e Földön,
az is csak a meglévő dolgok összetétele; avagy ha elvont jellegű s az
ember lelki világából meritett valami az, úgy azt a gyakorlati és elmé-
leti psychologia eredményeként tárja elénk a megfigyelő, kutató, össze-
hasonlító s a tapasztaltakon elmélkedett tudós.

Új dolog a Láng könyvében sincs; és mégis annyira meglepő,
a sablonszerüségtől elütő, a gyermeki lelket igazi. szeretettel s fárad-
hatatlan ügybuzgóságra való megfigyeléssel vizsgáló egy gyakorlati-
lélektani pedagógiai munka tiszta és való képe, mely igazán érdemes,
hogy annak eredetisége kellő méltatásban részesüljön.

A 254 oldalra terjedő módszertani munka két főrészre oszlik; az
első az elméleti, (lélektani) a második a gyakorlati (didaktikai) rész.

Az elméleti rész (140 oldalas) 15 tételt foglal magában.
A fölvett tételek és kérdések mindegyikét oly meggyőzően fej-

tegeti szerző, hogy pl. már az első tétellel szemben esetleg más állás-
ponton lévők is kell, hogy a szerző feJfogásához csatlakozzanak; az
ezzel kapcsolatos többi tétel pedig jóformán logikai -lánczolatot képez
az első lánczszemből mint alapból kiindulva.

Tiszta elveket felállítva, a gyakorlatból vett saját tapasztalataival
bizonyítja azok megdönthetetlenségét s meggyőző módon jelzi az utat,
melyen haladnia kell a nemzetiségi vidéken működő óvónőnek. tanító-
nak egyaránt, hogy érzésben és nyelvben is elérhesstik a magyar
nemzeti egység czélját s hogy édes hazánk lakta vidékein más nyelvet
beszélő nép gyermekei a magyar génius szellemében neveltetve, e honért
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élni-halni kész s a zengzetes magyar nyelvünket is örömest beszélő
nemzedékek teremjenek.

Határozottan a mellett foglal állást a szerző, hogy az idegen ajkú
vidéken működő óvónő, tanító mindenkorzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAcsak magyar nyelven szöljon

a gyermekhez, még ha birna is azt a vidéki más (tor, szerb, oláh, német
sat) nyelvet.

Es ki bizonyíthatja meggyőző en annak ellenkezőjét?

Szerző ugyan nem elsőnek hangoztatja a magyar nyelv idegen
ajkú gyermekeknek direkt módszer szerinti tanítását; sokan talán jóval
előbb ugyanez elvet vallották; ámde az elv gyakorlati megvalósítását
mutató eljárást, a ki vitelt eddigelé senki sem foglalta össze megírva
ugy s oly tapasztalati szempontból, mint a hogyan Láng tette jelen
művében.

A fordításszerű nehézkes és czélhoz nem vezető nyelvtanítási eljá-
rást (ide nem értve a magasabb fokon helyén való összehasonlító nyel-
vészetet) józan észszel ma már senki sem tarthatja elfogadhatónak,
legalább a gyakorlati nevelés-oktatás terén működő jobb erők nem.
Sajnos, hogy százak ra megy a sablonszerüen, immel-ámmal tanítók s e
magasztos tisztségre nem hivatottak száma, kik vagy az ósdiság békó:
jában sínylenek, vagy a hazaszeretet híján közömbösek e fontos kér-
désnél, vagy éppenségg-el rosz indulattal czéltudatosan ez elv megvaló-
sítása ellen működnek

Hát ha még ezeken kívül (kik a felekezeti -autonornia védbástyája

alatt férgekként rágódnak államiságunk fejlődő fája gyökerein) ide vesz-
szük még azok nagy számát is, kik önként, vagy meghívás által jöttek
az Eldorádóba s itt mint idegenből idevetődött nevelőnők működnek,
kiktől nem is kivánhat juk, hogy magyar szellemben (mi bennök nem
lehet) nevéljék a reájok bizottakat. Ezekre az indigénakra joggal nem is
neheztelhetünk, legfeljebb sajnálhatjuk azokat a nagyzás hóbortjában
szenvedő ilyfajta polgártarsainkat, kiket a lelki míveltségöknél arány-
talanul magasabb jólét kápráztat s kik az egyes főnemesi családok
majmolásában látják gyermekeik lelki-szellemi üd vét. És valóban
mennyire jól esik lelkünknek látni a legnemesebb (idealis) feladat mega'
valósítását jelző utat abban a gyakorlati, absolut becsű könyvben meg-
írva, mely teljesen Láng egyéniségének bélyegét viseli magán, oly
mérvben fáj tapasztalnunk azt és elszomorító meggyőződést szereznünk
arról, hogy mint csapják arczul. mint tiporják lépten-nyomon lábbal
sokan a magyar kultura ideálizrnusát, a melynek megvalósítása -pedig
elvitázhatatlanul legelső sorban és mindenek fölött jogosult e hon határi'
között.

És vajjon méltók volnánk-e honszerző apáinkhoz, ha ezt nem
jogosultnak és vállainkra szent kötelességet rovó ama szálló igét el
nem ismernők, mit Jókai jellemzően és találóan e pár szóba foglalt:
Magyarországot a kultura munkásai, a tanítók vannak hivatva másod-
szor meghódítani.

Csaknem azt mondhatnók, hogy e másodszori honfoglalás straté-
giai útját jelzi, ezen kalauzolja a tanítot s óvónőt Láng Mihály. Művé-onmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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ben világosan jelöli ki a mődot és eszközt, melylyel a kisded s az elemi
iskolás gyermek (főleg idegen ajkú gyermek) lelkéhez férkőzhessünk.

Könyvének gyakorlati részében (143-254) 14 fejezet van. 1 Beírás.
2. A gyermek fogadása. 3. A- gyermek szabad foglalkozása. 4. Az ima.
5. A gyermek dala. 6. A gyermek játéka. 7. Testgyakorlat 8. Társal-
gás. 9. A gyermek munkája 10. Mondóka. II. Vers. 12. Mese. 13.
Uzsonna. 14. A gyermek elbocsátása.

A könyv gyakorlati részében szerzőnek nem lehetett szándéka
egész részletében visszatükröztetni az óvodai és elemi isk. beléletet s
az elméleti rész illusztrálására csupán az összkép keretébe okvetetlem
szükséges momentumokat ölelte fel.

Fején találja a szöget: megmondja, milyen tulajdonságokkal kell
bírnia az idegen ajkú nép lakta vidéken működőzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAóvá- s tanítónónek,
tanítónak. A 3-ik pont alatt saját tapasztalata és megfigyelése alapján
lélektanilag fejtegeti s példákkal illusztrálja szerző azt, hogyan tanul
meg a gyermek beszélni, hogyan ejti ki a magyar szót a hazai más
nyelvet beszélő s a magyart beszélni kezdő gyermek.
. Művében egész rendszert mutat be az ő természetes logikai egy-
másutánjával és gyakorlati [módsaerével, mint vezetendő a más nyel-
vet beszélő gyermek a magyar nyelv helyes beszélésére.

Találkozhatnak egyesek, a kik talán fennakadnak azon, hogy szerző
az egyes dolog- és szóképek kapcsolatánál z-szer 3-szor ismétli azt a
mit a gyermek lelkébe illeszt; de a ki figyelembe veszi azt, hogy
mily sűrűn keÜ ismétlődnie valamely fogalmat állandósító cselekmény-
nek s annak megfelelő dologképét, hányszor kell érzékeink valamelyi-
kével, esetleg több érzékszervünkkel felujítanunk, míg állandó képpé
válik az a mi lelkünkben, hogy úgy mondjam annak a dolog- és szó-
képnek megfelelő sejtje az emberi agyban maradandóvá és határozott
legyen s a társképzetek által el ne rnosódjék : az indokoltnak fogja
találni azt, mit előbb feleslegesnek vélt és be fogja "látni, .hogy a kis-
dednél, főleg az idegen ajkú gyermeknél a szókép ismétlése szinte
kikerülhetlen, de kotántsem felesleges valami. Szerző nagy súlyt helyez
arra hogy eljárásunkban mindig a gyermek korához, fejlettségi fokához,
ismerétkőréhez alkalmazkodjék a nevelő. Mi sem természetesebb 1 S
mégis hányan vannak, kik tudják és elismerik ez elv helyességet, de
nem képesek a gyermekhez leereszkedni, hogy úgy mondjam a gyer-
mekhez nem tudnak a gyermek nyelvén szólni.

E helyen koczkáztatom meg azt a kérdést, hogy vajjon nem ez
elv kicsinylése, nem kathedrális, . előadói rendszer, a nevelői hatás nél-
küli tanítás oka-e nagyrészt a 'sok kisöreg seregének, az idő előtt nagy-
korúnak tekintett, (család- és társadalom terdeségeinek gyümölcse) kellő
nevelés híján felnőtt, illemet nem tudó, kort és érdemet, sőt még te-
kintélyt sem tisztelni akaró elkényeztetett selbizakodott nemzedék-
réteg felcseperedésének?!

S ha ez valóban' így van, a mint sajnos,qponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAsűrün találkozhatunk e
fajta jelenségekkel, nem a nevelői érzék hiánya, a türelmetlenség s a
magas régiókban járó, a gyermeki lelket telreismerő tényezők túlságosan
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abstrakt tanítói eljárása, másrészt meg a család és társadalom megannyi
ferdeségei okai- e ama szomorú állapotnak.

Ismerjük meg, tanulmányozzuk a gyermek lelki világát s nevelői
oktatói eljárásunkban alkalmazkodjunk az ő korához, lelki ébredése és
fejlődése fokához, képességéhez.

A gyermek korát és képességét meghaladó követelések bénítólag
hatnak az ő kedélyvilágára s előbb-utóbb elfásul a lelke és könnyen
minden iránt közömbös, később esetleg életunt egyénné válik.

Láng Mihály könyvéből a sorok között ez is kiolvasható, bár
minden fejezete csak jó indulatról tanuskodik.

Jelen munkája az óvónők, tanítók, tanítónők részéről csak öröm:"
mel fogadható, a jelölteknek pedig megbecsülhetlen kézi könyvűl fog
szolgálni. A paedagogiai irodalom terén határozott nyereség e gyakor-
lati értékű munka, melynek írója hivatott apostola ez ügynek, melyért
fáradhatlanul munkálkodik.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Thaúz Lajos.onmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Az olvasás tanításának megkönnyebbítése.

- Könyvismertetés. -

Phonomimikai előgyakorlatok az olvasás és írás tanitásáhcz. Irta: Czukrász Róza. Ifjabb
Nagel Ottó kiadása. Budapest. 1899. (80 66 lap és 5 db. fali olvasó tábla.) Ára 2 korona.

Régi tapasztalata már az a tanítóknak, hogy az elemi iskola I.
osztályában legnehezebb az - olvasás tanítása. Sok-sok fáradságba
kerűl a tanítónak, de meg többjébe a gyermeknek, a mikorra az úgy-
nevezett »gépies-olvasás«-t annyira a mennyire elsajátítja a gyermek.
Ezen nem is csodálkozhatunk. Az olvasás és az írva-olvasásnal előfor-
duló psychicai folyamatok s physiologiai mozzanatok olyan összetettek:,
hogy methodikai eljárásunknak legalább is annyiszor keresztűl kell
menni a kritika és a tárf{yilagos vitatkozás tisztító tüzén, mint a hány-
szor keresztűl ment ezen, hogy többet ne említsek, a számtanítás mód-

szere, míg a megfelelő, a physiologiai és psychologiai mozzanatokat
egyaránt figyelembe vevő methodikai eljárást megtalálhatjuk.

Az olvasás-tanulásuál nehézséget okoz a különböző alakú betűk-
nek egymástól való megkülönböztetése, de még nehezebb ennél két
vagy több betűnek egy szóvá való összefoglalása.

Arra nézve, hogy amit mi felnőttek olyan egyszerűnek, olyan
könnyuség nek tartunk, milyen nehéz az a gyermeknek, csak egyetlen
egy példát említek. A mikor az 1. osztálybeli gyermeknek ezt a szőt
kell elolvasni: "ír"; akkor a gyermek lelkében a következő folyamat
megy véghez: A két betű optikai képének fel kell újítania az associatioi
idegszálak segélyével a két egymástól különböző hang hallási képét.:Az
akustikai képnek fel kell újítani az emékezetben: milyen állásokat, milyen
mozgások at kell a hang és beszédszerveknek elfoglalni akkor, a mikor
az egyik és a másik hangot ki akarjuk mondani. Azt tudjuk, hogy a lelki
történés nem egyszerre, hanem egymás után megy véghez. Először az
első betűnek az optikai képe újít ja fel az akusztikai s ez utóbbi a ta-
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pintási képet s ha ez befejeztetett, akkor ugyanez a lelki processus
megy véghez a második betűnél is. A két folyamat nem kapcsolódik
olyan gyorsan egymáshoz. a mint a tanító kivánná. A tanító töri-marja
magát. A hibát az egyik önmagában. a másik a módszerben, a legtöbb
pedig a gyermekben keresi. Az eddig ismertetett psychikai s physiologiai
bonyolultságot csak betetőzi az, hogya gyermektől még azt is meg-
kivánjuk, hogy amit olvas, aztzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAértse. A figyelemnek nem csak arra kell
irányulni, hogy a látási, hallási, tapintási képek egymással gyorsan tár-
suljanak, hanem arra is, hogy az értelem a két hangból álló szónak
hallást" kéjJe jelentését felfogja. A figyelemnek ilyen megoszlása gátló-
la g, zavarólag hat mind az egyik, mind a másik lelki történésre.

Miként kellene és lehetne az olvasásnal mutatkozó nehézségeket
legyőzni? Oly kérdés, mely régtől foglalkoztatja a paedagogusokat.
Bonet, Helmont, Basedow, Graser, Oliuer, Krug, 7acotot stb. stb. nálunk,
hogy többet nem említsek, Szőnyi Nagy István, Simon Antal, Kazinczy
Ferencz ez ügyben való nézeteit a methodika története tárgyalja. Sokat
és sokan foglalkeztak azóta is € kérdés fejtegetésével. Az eredmény az,
hogy az olvasás tanításának a sikere ma · talán kevésbbé elégít ki
bennünket, mint elődeinket. Középiskolai tanulóink helyesírásának gyar-
lóságát, a felnőttek beszédbeli fogyatkozásait, a dadogástqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAés a jó Isten
tudná még mit, mind az olvasás tanítása hely telen ség ének a ro vas ára
írjuk. A legszomorúbb ebben az, hogy a statisztikai adatok azt, bizo-
nyítják, hogy ezeknek a vádaknak meg van a maguk alapja. Es én
azt hiszem, olvasás-tanításunkat csak úgy javíthatjuk meg teljesen, ha
ennek a tárgynak a mödszerében is teljesen a psychologiai alapra he-
lyezkedünk.

Azt tudjuk, minél több oldalról hat az inger a lélekre, az inger
annál biztosabb an s mélyebben bevésődik. Az egyes folyamat minél
többször ismétlődik, annál gyorsabban megteszi útját. Az appercipialás
csak aktiv figyelem. mellett lehetséges. Az aktiv figyelmet meg az élénk
érdeklődés mozdítja elő. Minél több oldalú szemlélet és érzékelterés,
sok ismétlés és a figyelemnek minél jobban való felkeltésének kell azok
előtt lebegni, a kik az olvasás és írás, vagy ha úgy tetszik, írva-olva-
sás javítására törekednek.

Azt, hogy a physiologiának, biologiának, pathologiának s mint
a s csúfolódók székiben ülőke mondják, a sok >z"áe-nak, mekkora befo-
lyása van jelenleg a psychologiára, e lapok elfogulatlan olvasói előtt
fejtegetnem felesleges. De nem is ismertetésem keretébe való. Azt azon-
ban nem hallgathatom el, hogy valamint régebben voltak, a kik az ol-
vasás tanításában önkéntelenül is ügyeltek a physiologiai mozzana-
tokra, úgy ma is vannak, a kik azt kó·vetelt"k, hogy az iskola az írás és
olvasás tanításában az eddiginél nagyobb gondot fordítsori ezekre.

Nem hiszem, hogy sokan legyenek, a kik be nem látják, hogy
mai írva-olvasás tanításunkban van valami psychológia-ellenes cselek-
mény. Mindennap látjuk, hogy az írás érdeke teljesen háttérbe szorí ...
totta a kiejtést, az olvasás érdekét. A kiejtés érdekének háttérbe szo-
ritása szülte azt az eredményt, hogy van akárhány tanító, a ki a han-
goztatász· elő gyakorlatokat haszontalan pepécselésnek, időrabló ba bra-
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munkának tartja. Az ilyenek aztán homokra építenek s munkájuk nagy·
ban hozzájárul ahhoz, hogy az írva-olvasás jobb sorsra érdemes hajója
zátonyra jusson. - Ma már úgy állunk, hogy az 1. osztálybeli tanulők
sokkal könnyebben s jobban megtamilnakzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAírni, mint oiuasni.

Valamint külföldön úgy nálunk se hiányoztak, a kik az olvasás
tanításának reformálására törekedtek. A 80-as években Fezgl székes-
fővárosi tanító, később Elensy Sándor. Zsurek Antal munkája, Budinszky
Károly kisérletei mellett különösen Czukrász Róza eljárása kerűlt gyak-
rabban szó ba.

E lapok olvasói Czukrász Róza eljárását ismerik. Gyakrabban
volt rola már említés. Nem régen (1899. VI. 440.) részletesen ismertette
itt jl1armula (Tomcsányi) János. A kik megpróbáltak, azt mondják róla,
hogy sokkal kevesebb faradsag g al és sokkal hamarabb czélt lehet vele
érni, mint a mai napság használatban levő írva-olvasási módszerrel.

Czukrász Róza könyvének, a »phonomimikai előgyarlatokc-nak két
része van. Az első (elméleti) részben, 42 lapon, okát adja annak: miért
tartja szükségesnek az újítást. Megismertet bennünket mestere, Grosseün,
phonomimikai gyakorlataival. Majd a betűismertetés és ábéczé-inkről
való nézeteit adja elő. Felsorolja s megczáfolniigyekezik azokat a ki-
fogásokat, a miket e módszer ellen felhoznak s ennek a módszernek a
helyessegét azoknak a nézeteivel igazolja, a kik ezt már gy~korlatilag
kipróbáltak.

A második (gyakorlati) részben, 20 lapon, azt mutatja be, hogyan
ismerteti meg a gyermekeket az egyes 'hangok kimondásával. Ezt kö-
veti a hangok összefoglalása. A betű ismertetés. A látási és kézügye-qponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
sító gyakorlatok. Már ez a tarta 10m is mut atja, hogy itt csupán elö-
gYdkorlatokról van szó, nem pedig teljesen kész olvasasról.

A munka kiegészítő része a mellékelt ötWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAf a i i olvasd tábla.
Ezek közül az 1. táblán vannak az egyjegyű betűk és pedig előbb

a maganhangzók, azután a mássalhangzók. A betük sorrendje: á , é , i,
o, u; a, e, ö , ű ; - p, b, t, d , / . v, s, z; k, g, r , 1; c, m, h, j , n.

A II. táblán mássathangzdval kezdődő egy tagu szavak, - a Ill.
táblán ugyancsak mássalhangzóval kezdődő kéttagú, két részre válasz-
tott szavak: tu-ro, ri-gó, ze-ne stb., a IV. táblán magánhangzdval kez-
dődő egytagú szavak, - s végre az V. táblán három hangból álló,
mássalhangzóval kezdődő és végződő egytagú szavak : méz, láb, vas
stb. vannak.

A tanító eljárása a következő: Mond egy rövidke mesét, amely
rendesen valamely érzelmet kifejező hanggal végződik. (A kis leány
csudálkozik a karácsonyfán s azt mondja; á 1) A gyermekek utána
mondják a 'tanítónak a hangot, de a kiejtést bizonyos kézmozdúlattal,
ckézjellel. kisér ik. (Az cá,-nal jobb kezüket a vállmagasságig fel-
emelik) Ezt a jelzést a sok ismétléssei úgy begyakorolják, hogy a
kézjel és az illető hang kőzött az asociatio mindig létrejő. A mással-
hangzókat, hogy amellékhangot elkerüljék, többször s gyorsan egymás
után mondat jak. (c Ha egy kis pehely véletlenűl a kezünkre száll s el
akarjuk onnan távolítani, nem szükséges azt erősen íújnunk, csak így
teszünk, ppp .. , s azormal elrepük »]



Mikor már azoknak a hangoknak, a melyeknek betűi az 1. táblán
megvannak, a kimondását s kézjelét begyakorolják, akkor megkezdik a
hangok összekapcsolását. Kezdik az olyan egytagú szavakon, a melyik-
ben a mássalhangzó elöl van (II. tábla.) A mássalhangzónak megfelelő
kézjelre a gyermek száját úgy illeszti, mint a hogy ki kell a mással-
hangzot mondani. Most mutatják a magánhangzó jelét s a gyermekek
egyszerre mondják ki a két hangot, a szótagot. Megkérdi a tanító a
szónak az értelmét.

Igy folyik a hangoztatási előgyakorlat. A mint láthatjuk, a
lényeges különbség az irva-olvasási előgyakorlatok és a phonomimikai
előgyakorJatok: között abban van, hogy az irva-olvasási előgyakorlatok-
nál azzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAanalyszssel kezdjük. A rnondatot szavakra, a szavakat szótagokra,
aszótagokat hangokra bontatjuk. Itt ellenben a hangokból indulunk
ki s ezek egybefoglalása a - szótag. Ennél a synthetikai eljárásuál a
legnagyobb bajt az okoz a tanítónak: milyen mesén, vagy milyen
cselekményen érzékeltesse az egyes hangot. Milyen nagy különbség forog-
hat fenn, arra csak egyetlen egy példát [említek. ZsurekqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(<< Betűboncz-
tan» a dongó dongásából a ez>, - Czukrász meg az «n~ hangot
származta tja.

Mikor a gyermekek a hangokat már nem -csak ki tudják mondani,
de összefoglalni is képesek, a tanító megismerteti a nyomtatott (kis)
betűket. Míg a hangok kimondásánál a mese és a játékszerű kézrnoz-
dulatok voltak a gyermek segítségére, addig itt a tanító a gyermek
kepzeletét is működteti. Pl. ca melyik betű felül olyan, mint a libának
a nyaka, alul mint a libának abegye s van rajta egy vonás, azt úgy
híják: cá>. Az egyes betűknél a gyermekek nemcsak a betűnek a
hangját mondják, hanem a már begyakorlott kézmozdulatokat is vég-
zik. A czél itt' az, hogy a látási, hallási és tapintási kép között az
associatiá , sőt ha lehet, sok gyakorlás folytán az összeolvadás is létre-
jőjjön.

A képzeletnek segítségül való hivása gyermek-psychologiai szem-
pontból teljesen jogosúlt. A gyermek mindent szernélyesíteni, élettel
felruházni szeret. A darab fának, a kavicsnak, sőt a betűnek is életet
ad. Csak attól lehet félnünk, hogy ha a tanító nem vigyáz, a gyermek
figyelme nagyon megoszlik s az associatió nem abban az irányban érvé-
nyesül, a mint azt a tanító óhajtaná. Allapodjunk meg csak az e á s -nal l
A gyermek hallott egy mesét a karácsonyíáról, végzett a kimondás
mellett egy kézmozdulatot, most meg azt mondják neki, ez a betü
olyan, mint a liha. A mennyire én a gyermeket ismerem, én azt hiszem,
hogy a látási kép (a betű alakja) felújít ja ugyan a gyermek lelkében
a liba képét, de sok gyakorlást kiván, mig a hallási és tapintási kép-
pel társul. Lesz gyermek, a ki az cá>-ra azt mondja: "hba betü".
Ez azonban nem a legnagyobb hiba. A tanítás eredménye szempont-
jából ennél sokkal nagyobb bajnak tekintem, ha a gyermek képzelete
a különböző associatió szálakon annyira eltéved, hogya tanítónak a
beszédjét nem is hallja. Csak azt akarom ezzel jelezni, hogy ez a mód-
szer ügyfIs tanítot kiván. Zsurek még az irás tanítása alkalmával is meg-
marad az eredett' kéPnél s hogy többet ne említsek, csak a következőt
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I

idézern : ,.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA mz'kor a tehén lassu bőgését akarjuk leírni, nem két, de három
csiemapateát kell dssseragasetani.« Korántsem azért említem ezt fel,
mintha ez Czukrász Róza eljárásánál jobb volna. csak azt akarom vele
bizonyítani, hogy a midőn a gyermek képzeletét nagyon igénybe vesz-
szük. az összehalmozott képek mennyire megnehezíthetik a lelkitörténés
lefolyását!

Mikor a gyermek már ismeri azokat a betűket. a mik az 1. táblán
meg vannak. akkor a tanító áttér a két betűtől álló szótagok (II. tábla)
olvastatására. Az olvasást mindig a már megszokott kézmozdulatokkal
kisérik s így haladnak végig mind az öt táblán.

Ha az öt táblát elvégezték, akkor már:WVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa ) 'ismerik az egyjegyű
nyomtatott betűket és b ) képesek 2-3 betűből álló szónak az elolva-
sására.

Most a tanító bármilyen ábéczét elővehet, abból gyakorolhatja
a nyomtatott betűknek a kézjelek kisérete melletti olvastatását. Később
elhagyják a kézjelet is. A kisérletezők azt állitják, hogy e módszer
mellett 4 hónapi tanulás, tehát karácsony után a gyermekek már igen
szépen olvasnak.

Az irász' előgyakorlatok kezdetben az olvasással semmi összefüg-
gésben nincsenek. Inkább a látás élesítésének s a kezek ügyesttésének
szolgálatában állanak. A tanító kezdetben a »számolópalcaikák e-kal

bizonyos alakokat rak ki. aztán ugyanezeket az alakokat a gyermekek-
kel is kirakat ja. Majd az így kirakott alakokat a tanító lerajzolja a
táblára s a gyermekek a palatáblájukra. Később tovább folytatják e
rajzolási előgyakorlatokat s velök párhuzamosan megkezdik a tulajdon-
képeni írási előg yakorlatokat. Mikor a gyermekek már annyira vannak,
hogy azonmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1. táblán levő betűket könnyen felismerik, akkor áttér a tanító
a betűk iratására. Az irott alakokat a nyomtatott alakokból származ-
tatja s az irásnál a betűk sorrendje ugyanaz, a rni volt a hangok és a
betűk ismertetésében. (1. tábla.)

Mindent összevetve én úgy látom, hogy a Grosselz"n-Czukrász féle
módszer mind a psychikai, mind a physiológiai törvényeket meglehető·
sen figyelembe veszi. de azért még ma csak annyit mod hatok róla;
megérdemli, hogy tovább lejlesztessék. .

Arról, hogy az olvasási előgyakorlatoknál az analysist, a synthe-
sist helyesebb-e alkalmazni: sokat lehetne vitatkozni. A dolog lénye-
gére nézve azonban mindegy, akármelyik eljárást alkalmazza a tanító,
mert itt a fődolog, hogy a gyermeket arra képesítsük, hogy mz"nden
hangot tisztán ki tudjon ejteni. Az az idő (8 negyedóra,) a mit erre
Czukrász Róza szán: kevés. Ez esetleg elegendő lehet ott. a hol min-
den gyermek mznden hangot helyesen ejt ki. De mit csináljon ennyi idő
alatt a tanító a selypítő gyermekkel? Vagy talán ennek a gyógyításá-
val az iskola ne is törődjék?

Mz"nden hangot említettem. Nem elégedném meg tehát azokkal
a hangokkal, a miket mi esetleg csak egy betűvel irunk le. Különösen
nem volna ez elegendő oly helyen. hol a tanulók anyanyelve nem
a magyar. Nemzeti .és pedagógiai szempontból egyaránt rajta kel-
lene lennünk, hogy kisded tanítványai nk a magyar nyelv minden hang-
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ját helyesen ejtsék ki. Ki kell fejlesztenünk a hallási érző idegcsomóuak

azt a részét is, a mit a gyermeknek eddig nem volt módja és alkalma
kifejleszteni 1

Sokan kárhoztathatják a kézjeleket. Én ezt nem teszem.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBALay,
Fuchs, Haggenmüller1) kisérletei és vizsgalatai kimutatták: mennyivel
hívebb a reproductiónal az emlékezeti kép, ha nemcsak egy, de több
inger képe is felújulhat a lélekben, sőt ennél tovább is mennék: észre-
vétetném a hangszótagok rezgését és a mennyire lehet, a rezgés külö n-
bözőségét is. Aztán a mint a gyermek az egyes hangokat kimondja,
vagy kimondását hallja, figyelje meg az arczizmok állását. Ez utóbbit
megfigyelheti tanítójan vagy tanító-társain, de sajat magán is, ha a
tükörbe néz.

Azt, hogya gyermek figyelme ennyi különböző benyomás mellett
meg ne oszoljek, s az associatió minden esetben létre jöjjön, elérhet-
nők azzal, ha az I. táblán nem csak a betűk, hanem ezekkel kapcsolat-
ban olyanqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAhű, eredetileg fényképpel felvett gyermek-kepek is volnának,
a rniböl egyrészt a gyermek szájállását, mas részt kézjelét is láthat-
nák tanítványaink.

A bGtűk sorrendjét is át kellene alakítani. Ennél nem annyira az
egymástól minél mkább eltérő alakokra, mint inkább a kiejtész" nehéz-
ségekre kellene ügyelni, Akár a magán, - akár a mássalhangzók sor-o
rendjét tekintem, mindenikben találok éppen physiologiai szempontból
kifogásolni, javítani valót.

A hangokösszefoglalása is hosszabb időt, több gyakorlást kiván.
Ne feledjük el, hogy a dadogás gyógyítása éppen abban áll, hogy az
illető a mássalhangzóval össze tudja foglalni az utánna következő magán-
hangzót. Statisztikai adatok bizonyitjak. hogy a legtöM gyermek akkor
válz'k dadogóvá, a mikor olvasni tanul. (i-yakoroljuk tehát addig az össze-
foglalást, mig a gyermek nem csak könnyen, de jól is összefoglalja a
hangokat 1 Most is az a legnagyobb bajunk az olvasásnál, hogy a taní-
tók éppen a hangoztatási előgyakorlatoknál nem fektetnek kellő súlyt
a hangok összefoglalására. Ennek eredménye azután az, hogy a gyer-
mek ismeri a betű ket, külön meg is mondja mindeniknek a hangjat, de
nem képes szóvá összefoglalni. Mivel tapasztalas szerint itt találkoznak
a legnagyobb nehézséggel tanítóink, intőjel ez arra, hogy a hangozta-
tási előgyakorlatokban erre fektessuk a legnagyobb súlyt. E fontosságot
tekintve, ha Czukrász Róza kerülni akarja is az analysist, a synthesis-
ből mégis többet kell neki felvenni, mint a mennyit könyvében bemu-
tat. Nem régiben, a mikor Czukrász R. könyvét még nem ismertem,
azt mondottam: a tanító a hangoztatási elő gyakorlatok szorgalmas
gyakorlásávoJ képesítse a gyermekeket arra, hogy bármely szót hang-
jaira tudjanak bontani s viszont a mikor a tanító a hangokat egymas-
tói elszaggatva, elkülönítve mondja, a gyermek e hangokból találja ki
az egész szót ; végre a. gyermek olyan' szót is tudjon mondani, a miben

1) L. Schiller : Studien und Versuche iiber der Erlernung der Orthographie. Berlin.
1898. Reuther és Reichhard kiadása.



az a hang megvan, a mit a tanító kimond.l) Ezt II kivánalmat a phono-
mimikai e!őgyakorlatokra is kiterjesztem s megtoldom azzal, hogy a
tanító a hangoknak csak a kézjelét mutassa s a gyermek ebből találja
ki a szőt s viszont a szavakat és képes legyen hangokra bontani s a
hangokat megfelelő kézjelekkel kisérni.

Tudom én azt. hogy az ilyen eljárás mellett a tanító nem mutat-
hat fel olyanzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.hamarc feltűnő eredményt. Előttem nem is a fődolog a
gyors, hanem a bistos eredmény. Minél alaposabban s le lkiisrnereteseb-
ben végzi el a tanító a hangoztatási előgyakorlatokat, tanírvanyai annál
könnyebben tanulnak meg olvasni.

A Grosselio-Czukrász féle eljárás éppen azért, mert ezekre az elő-
gyakorlatok ra a figyelmet felhívja, s a mar-már feledésbe menő követel-

ményeket felújitja, meg érdem [i, hogy tovább fejlesztessék s miné 1 több
tahítóképző gyakorló iskolájában kipróbáltassék.

(Csurgó.) Pethes János,onmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Báró Eötvös József művei. Báró Eötvös Lóránd halhatatlan
atyja műveinek tulajdonjogát az Eötvös-alapra ruházta át, aczélból,
hogy az a Tanítók Háza javára fordíttassék. A.z Eötvös-alap a kiadás
érdekében Országos Eö'tvös-Bizottságot szervezett Jokaz' Mór, Wiassics
Gyula és Beöthy Zsolt elnöklete alatt. A bizottság november r y-én ala-
kult meg nagy ünnepélyességgel. E bizottság felhivást tett közzé, a
melyet Jokai Mór szerkesztett. A kiadás programmjából közöíjük a
következőket:

Az összkiadás Eö'tvö's Józse! báronak minden eddig kÖ'nyvalakban
megjelent és az időszaki sajtoban elszórva közzétett szépirodalmi és polz'-
tikai munkáit fogja tartalmaznz' az első kiadások nyomán, A szerkesztés
teendőire Eötvös Lorand báró úr utasításai szerint dr. Voj novich Géza
úr vállalkozott, Az osszkiadás díszes kiadásban nagy nyolczadrét alak-
ban, famentes finom papíroson, szép, könnyen olvasható nyomással fog
megjelenni, ugyanoly alakban, papíroson és kiállitasban, a hogy a Jókai
Mór összes műveinek nemzeti diszkiadása megjelent. Az osszkiadás ter-
jedelme kb. 400 ív lesz 20 kö'tetbe arányosan felosztva. A közzét étel
5-5 kötetet tartalmazó, félévenként megjeienő sorozatokban fog tör-
ténni összesen 20 kötetben. Az első sorozat az rooo-ik év tavaszán
jelenik meg; azontul félévenként jön egy-egy sorozat, ugy hogy a
teljes kiadás 2 év alatt kerül az előfizetők birtokába, Minden példány
első kötetének elején az elofizetö neve ki lesz nyomtatva. Az utolsó
kötet Eötvös József b.· fénymetszetű arcz képét, továbbá lOOO frt pálya-
díjjal jutalmazandó essay-szerű élet- és jellemrajzát, végre azWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAd s s ses
előjieztők neusord: fogja tartalmázni. Az összkiadás egy példányának
előfizetési ára füzött példányért 40 frtban, díszesen bekötött példányért
52 frtban állapíttatott meg,

Az előfizetési összeg beküldhető:
a) égyszerre '40 frttal (illetve díszkötésü példányért 52 frttal). rríely

1) »Néptanodae 1899. 26. szám.

59
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esetben a 20 kötetből álló teljes mű bérmentve fog az előfizetőknek
a megjelenés sorrendjében megküldetni.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

- b)WVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI O - IO frtos fetévi részletekben (illetve díszkötésű példány ért
13- 13 frtos részletekben) olykép, hogy az aláirás alkalmával IQ frt
(illetve 13 frt) fizettetik be, mig a fennmaradó 30 frt (illetve 39 frt) az
1., II. és Ill. sorozat megküldese alkalmával félévi időközökben után-
véttel fog beszedetni, mig len a IV. sorozatot utánvétel nélkül kapják
meg a t. ez. előfizetők,

Ebből a nagy nyolczadrét alaku végleges kiadásból csak annyz
Példány fog nyomatni, a hány előfizetője lesz. Az előfizetési határidő
lezárása után e kiadás többé nem lesz kapható.

A kik ezen Eötvös-kiadásra előfizetnek - a «Tanítók Hdea» Pár-
toló tagjaz·vá 1Jálnak és a tagságukról szóló okmányt az első könyv-
szal lítrnánynyal együtt kapják meg.

A beérkező elő(izetéseket a hazai lapokban nyilvánosan fogjuk
nyugtázni.

Az előfizetész" ósszegek a Belvárosi Takarékpénztár-Részvénytársa-
sághoz (Budapesten, Koronaherczeg-utcza 3.) sz. küldendők.

Az alairás» ívek megfelelően kitöltve az «Országos Eötvös-Bizott-
ság s -hoz (Budap isten, Szentkirályi- utcza 47. sz.) küldendők.onmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Térkép-vázlatok. Kiadja a Franklin-társulat. Az elemi nép-
iskola IV., V., VI. osztályai és a polgári s kereskedelmi [iskolák számára.
Egy füzet ara 10-qponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 5 kr.

Osztályonként csoportosítva 5 füzetet tesznek ki e határ- és folyó-
vonalakból álló térképvázlatok, a melyeknek az a czéljuk, hogya tanuló-
kat a térképrajzolásnál felszabadítsák az időpazarió technikai munka alól.
A tanulőknak semmi egyéb dolguk ezek használatánál, mint a tanító
magyarázata vagy' a tankönyv után (mindenkor kész térkép használa-
tával) bejegyeznie a földrajzi neveket, kijelölnie a hegységeket.

Felhasználhatási módjuk közül leggyakoribb az, a midőn a tanulók
a tanító magyarázata s táblán való rajzolása után közvetlenül beírják a
tanítás folyamán előkerülő földrajzi neveket. Ha a tanító e tekintetben
következeresen, gondos ellenőrzéssei jár el, sokkal intenzívebbé lesz
tanítása s arra a panaszra soha sem lesz oka, hogy kárba vesznek ma-
gyarázatai. Csakhogy megsokszorozódik fáradtsága is. A gyermek külö-
nösen ilyen feladatok készítgetésénél nagyon ügyetlen, sok hibát ejt és
téves en jegyez be. Természetesen a tanítónak legalább kezdetben (addig,
míg a tanulók hozzászoknak a térképvázlatok használatához)· oly gon-
dos ellenőrzést kell kifejtenie; hogy egy hiba se maradjon kijavítatlanul.
E gondos ellen őrzés könnyebben vége zhető azzal az eljárással, a midön
a térképvázlatok kitöltése nem a magyarázat közben, hanem annak
megtörténte után megy végbe. De mindkét eljárásnál nagyon kérdéses,
hogy miképen tud a tanító kijönni az idővel? - Ha házilag egészíttet-
jük ki e térképvázlatokat, ez eljárásunk sohasem lesz oly értékes, mint
az előbbiek, könnyen elgondolható okok miatt.

Előre látható ezek mellett, hogy a tanuló hosszabb használat után
annyira elnyüvi a kezére bizott térképvázlatokat, annyi hibával és kijavít-
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gatással lesznek idővel ezek tarkítva, hogy év vegen semmi hasznát
sem tudja venni a. maga munkájának. Tehát e térképvázlatokat mint
impurumok szolgálhatnak csak, róluk tisztázatokat okvetlenül kell készí-
teniök a tanulőknak.

Látnivaló, hogya túlterheltség csökkentéséri nem sokat lendít-
hetnek e térképvázlatok, de azért a földrajztanítás előbbvitelére tagad-
hatatlanul jó szolgálatokat tehetnek, mert a tanítás általuk egyöntetűbbé,
intenzivebbé, eredményesebbé tehető. - Ném tesz hiábavaló dolgot
tehát egy tanító sem, ha növendékeivel felhasználtatja e térképvázlatokat.

Kiállírásuk megfelelő, bár több helyütt egyszerűbb alakjukban
jobban megfelelhetnének a kivánalmaknak. Nevezetesen, mi szükség van
arra, hogya folyók oly részletesen vannak feltüntetve? Csak anna k
kell meglenni rajtok, a mit tanul a gyermek. Teljesen czéltalanul vannak
odabiggyesztve a magasságmutatók is. Jobb lenne az is, ha nem teljesen
egyszínű volna a kidolgozásuk. A folyók legyenek gyenge-kékszínű
vonalak, a határok pedig szürke vonalak.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

B.WVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAJ . IHGFEDCBA

EGYESÜLETI ÉLET.onmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Választmányi ülések jegyzőkönyvei.

1_ Jegyzőkönyv_

Felvétetett 1899. június hó 28-án, a budapesti áll. tanítóképző-intézetben tartott választ-
mányi ülésen.

Jelen voltak: dr. Kovács János elnöklete alatt: Nagy Lászlo, Farkas
Sándor, Mt'klOs Gergely, Peres Sándor, Horuay Ede, Sztankó Béla, s a
tanítóképző-int. tanári tanfolyam hallgatói, mint vendégek.

r. Elnök az űlést megnyitván, felszólítására Sztankó Béla főtitkár
jelentést tesz a párisi kiállításra vonatkozó előmunkálatokról.

Jelenti nevezetesen, aj hogy a tárgyak beküldése megkezdődött,
több képző részéről a tárgyak már beérkeztek. nehány képző a tárgyak
béküldésére nézve halasztást kért s több intézet részéről kilátásba he-
lyeztett, . hogya szünidő elején a tárgyak beküldetnek.

b J Bemutatja a magyarországi tanítóképzők elhelyezésére vonat-
kozó s az orsz. stat. hivatal által elkészítendő kartogramm kiegészítése
végett összeállított azon adatokat, melyek a régt' tanítóképzők elhelyezé-
sének feltüntetésére szolgálnak. .

c J Jelenti, hogy az egyesület által elkészítendó akvarell ek ügyé-
ben illetékes helyen tárgyaiván, a népoktatási csoport előadója s az
elnökség között azon megállapodás jött létre, hogy művészi kivitelű
nagyobb akvarell képben a temesvári áll. tanítóképző sa' kolozsván
áll. tanítónőképző-intézet fognak bemutattatni. Az elébbi kép előállítására
az elnökség Kt'mnach' Lászlo, budapesti, az utóbbiéra Versényt' Gábor,
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kolozsvári rajztanárt s festőművészt kérte fel, az általuk kivánt tisztelet-
díjak mellett.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

d) A kiállítási tárgyakhoz szükséglendő kó"nyvkö"tői munkákra nézve
a kir. kormánybizttossághoz az elnökség kérdést intézett, s onnan az e
szakba vágó összes munkálatok elvégzésére Lessik Károly fővárosi
könyvkötő ajánltatott.

ej Felkéri a választmányt, hogy a nagy szünetben beérkezendő s
teljesen összegyűlt tárgyaknak a kiállítás czéljából való kiválogatása
végett szűkebb bizottságot küldjön ki

A válásztmány az összes eléterjesztéseket helyeslőleg veszi tudo-
másul s Nagy Lász íó, Mzklós Gergely s a /Öútkárból álló bizottsagot
kikűldi oly czélból, hogy az összegyűjtött tárgyakat válogassák ki, s
egyszersmind felhatalmazza a bizottságot, illetőleg felkéri az elnökséget
arra is, hogy a tárgyak szakszerű átnézese és kiválogatása czéljából
mindazon tárgyakat illetőieg, melyeknél annak szükségessége mutatkozik:
szakértőket kérjen fel s a bizottság ot ilyen irányban saját belátása
szerint egészítse ki. Egyben megbízza a főtitkárt a nagy szünet folya-
mára is a kiállítási ügyek vitelével.

2. Sztankó Béla előterjeszti az ifjúsági segélyző-egyesületek szer-
vezése tárgyában szerkesztett határozati javaslatokat. Bőven okadatoljaqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
azox egyes pontjait, kiterjeszkedően az ifjúsági segélyző-egyesületek
megalapításának, működésének mínden fontosabb mozzanataira.

A választmány érdeklődéssei hallgatta meg az előadó fejtegetését,
tudomásúl vette a határozati javaslatokat s annak közzétételét határozat-
képen kirnondja.l]

K. m. f

jegycette : Sztankó Béla,
főtitkár.

II.onmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAJegyzőkőnyv.

Felvétetett a .Tanítóképző-Intézeti Tanárok Orsz. Egyesülete« választmányának 1899.
évi november hó 15-én az 1. ker. áll. tanítóképző-intézet helyiségében tartott gyűlésén.

Jelen vannak: dr. Kovács János elnök, dr. Kiss Áron, dr. Baló
József, Sztankó Béla főtitkár, Nagy László szerkesztő, Horvay Ede pénz-
táros, Peress Sándor. Farkas Sándor, Kún Alajos, Szabó Gábor, Hanuai
Gyula, Németh Sándor.

1. Elnök a gyűlést megnyitván s üdvözölvén a megjelent tago-
kat az első gyűlés alkalmából, Sztankó Béla főtitkár jelenti, hogy az
egyesületbe való belépésre jelentkeztek: Németh Sándor tanítóképző
intézeti tanárjelölt (Budapest) és Geőcze Sarolta áll. tanítónőképző intézeti
tanítónő (Budapast, II k.) Kilépését jelentette: Rez'che!d Károly r. kath.
tanítóképző-int. tanár (Kalocsa). - A belépésre jelentkezetteket a
választmány örömmel igtatja rendes tagjai sorába . .A kilépés tudomá-
súl szolgál.

l} Közöltük a mult évi októberi füzetben. 535. 1. Szerk.



2. A titkár távollétében elnök a gyűlés. jegyzőkönyvének vezeté-
sérezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBANémeth Sándor r. tag~~ kéri fel.

. 3. Elnök jelenti, hogy O Felsége, a király, Sebestyén Gyulát, egyesü-
letünk vál , tagját kir. tanácsossá nevezte ki. Meleg szavakban emléke-
zik meg azokról az érdemekről, a melyeket, tagtársunk a tanítóképzés
ügyében általában s egyesületünk körűl különösen szerzett. a melynek
alapításában részt vett, működésében pedig a maga tartalmas egyéni-
ségének sok maradandó nyomát hagyta. Javasolja, hogy a választmány
a kitüntetettet jegyzőkönyvi kivonatban üdvözölje, mely javaslat egy-
hangú helyeslésre talált.

4. Elnök jelenti, hogy Steinberger Ference, a szatmári r. kath. tanító-
képző igazgatója, egyesületünk vál. tagja nagy-váradi kanonokká nevez-
tetett ki, mely kinevezés nemcsak azért örvendetes, mert kiváló érdemek
jutalmaztattak vele, hanem mert megtisztelő magára a tanítóképzés
ügyére is. Indítványozza, hogy ennek alkalmából nevezett tagtársunk
jegyzőkönyvi kivonatban üdvözöltessék. A választmány az indítványt
egyhangú helyesléssei fogadja el.

5. Elnök indítványozza, hogy Gyertyánjjy Istvánnak, a Paedagó-
gium hosszú időn át volt igazgaiójának, mint a ki az ezen intézettel
kapcsolatos tanítóképző-intézeti tanári tanfolyamnak is kezdeményezője
s vezetője volt s ki úgy is, mint egyesületünk tiszteleti és választmányi

tagja, a tanítóképzés ügye körül elévűlhetetlen érdemeket szerzett,
nyugalomba való vonulása alkalmából a tanítóképzés terén szerzett
érdemei jegyzőkönyvbe igtattassanak s erről nevezett tagtársunk a
valasztmány legőszintébb jó kivánatai kiséretében jegyzőkönyvileg érte-
sítendő.

A választmány egyhangúlag magáévá teszi elnök indítványát.
6. Majd dr. Kiss Aront üdvözli az elnök, ki a polg. isk. tanító-

képző s a vele kapcsolatos tanítóképző-intézeti tanári tanfolyam igazga-
tásában Gyertyánffy utóda lett. Kéri, hogyezentul is támogassa közre-
működésével az egyesületet nagyfontosságú munkáiban.

7. Sztankó Béla főtitkár jelenti. hogy a vallás- és közoktatás ügyi
miniszterium 33523/1 899-SZ. rendeletével az elnökségnek múlt évi november
hóban kelt felterjesztésére. arról értesíti az elnökséget. hogy. azál!.
tanítóképző intézetek rendtartásának kidolgozása munkába vétetett. AqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
f. é. 81936. sz.' m. rendelettel pedig az ugyanerre vonatkozó terjedelmes
szabályzati javaslat az egyesületnek vélernényezés végett leküldetett.
A választmány a jelentést örömmel veszi tudomásul; a nevezett szabály-
zat tárgyalását napirendre tűzi s előadóul Nagy Lászlót kéri fel.

8. Olvastatik a kolozsvári áll. tanítónőképzö átír ata és a vele kap-
csolatosan küldött jegyzőkönyvi kivonat, melyben a nevezett intézet
tanártestülete és igazgatósága az egyesületet a legközelehbi közgyülésé-

nek Kolozsvárott való tártasára kéri fel s erre az egyesületet személye-
sen meghívja. ,A választmány már eleve is őszinte és meleg köszönetet
mond a kolozsvári kartársaknak szives meghívásukért s megbízza az
elnökséget, hogy a közgyülés helyének megállapitását a közgyülés
programmjának megállapításával együtt egy közelebbi választmányi ülés
tárgyául tűzze ki.
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9· Előterjesztetik a kath. tanítóképző-intézeti tanárok köréből a
kath. tanító-képző. int. tanárok nyugdíja ügyében a választmányhoz
intézett beadvány, A vall. és közokt. miniszterium ugyanis egyesületünk-
nek múlt közgyülésén hozott ide vonatkozó határozatából fel terjesztett
kérvényét megküldötte az illetékes iskolai hatóságoknak adatot kérni a
ta nárok nyugdíj-ügyére nézve. A nevezett beadványban arra kéretik a
választmány, hogy a min. leiratnak a Ratio szervezetével és ennek
290. § ával ellenkező álláspontját mutassa ki s hívja fel a nagymélt.
Miniszterium figyelmét a kedvezőtlen döntés következményeire. - A
választmány többek hozzászólása után határozatilag kimondja, hogy
azon álláspont jához, mely szerint az összes hazai tanítóképző tanarok
nyugdíjügyéről megnyugtató intézkedés történjék, állandóan ragaszkodik
s akcziójat minaddig fenntartja, mig ez az ügy kedvező elintézést nem
nyer, a választmány úgy értelmezi a Ratio 290. §-át, hogy azzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAmz'nden
iskolának, tehát a tanítóképzéssel foglalkozó iskoláknak és (főelemi isk.)
tanítói nyugdíjáról intézkedett. Sajnálattal látta ennélfogva, hogy az ez
ügyben a felekezeti hatóságoknak kiad ott min, rendelet más értel-
mezésre is utat nyit. Azonban ezen rendelet még nem az ügy eldön-
tése, hanem csak adatgyüjtés végett adatott ki, a rnelyqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAek alapján lesz
majd meghozandó a határozat, a mely, hogy megnyugtató legyen,.
annak idején a választmánynak kiváló gondját fogja képezni. A sikert
annál inkább reméli, mert meg van győződve róla, hogy a kormány is
megnyugtató eredmény létesítésén fáradozik. Azért egyelőre bevárja
a magas miniszterium által kezdeményezett adatszerzés eredményét;
felkéri az elnökséget, hogy a saját hatáskörében is igyezzék adatokat
beszerezni abban az irányban, hogy vajjon történtek-e tényleg nyug-
díjazások a kath. tanítóképzők tanárai' körében a Ratio alapjan.WVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1 0 . Sztankó Béla jelentést tesz a kiállítás előmunkálatairól ; az el-
nökségnek ez irányban tett intézkedéseiről, a júniusi választmányi űlésen
kiküldött bizottság munkálkodásáról s a kiállítási tárgyakuak Halász
Ferencz min. osztály tanácsosnak való előzetes bemutatásáról s az egye-
sület megrendelése alapján készűlt munkálatokról. Jelenti,hogy a kiál-
lítási tárgyak kiválogatás ára kiküldött bizottságnak, melynek tagjai vol-
tak a főtitkáron kívül Nal{Y László és Miklós Gergely, a kiallítandó
tárgyak szakszerű megvizsgálásában a következők voltak segítségére:
Katona Lajosné, dr. Baló József, Farkas Sándor, Horvay Ede, Ktrály
Pál, Suasei Ferencz, Rucst'nszkt' Lajos. Nagy Károly, Lányt' Ernő, Kún
Alajos. A kiállítási tárgyak franczia feliratait dr. Baló József készítette
el, melyet dr. Katona Lajos revideált. Az összes kiállítási munká latok-

ról a miniszteriumhoz intézendő. jelentését a kiállítási tárgyak elszálítá-
sával egyidejűleg fogja' bemutatni. .A választmány a jelentést örvende-
tesen veszi tudomásul s dr. Baló József indítványára Sztankó Béla főtit-
kárnak a kiallítási targyak egybeállítása közben kifejtett fáradhatatlan
buzgalmaért jegyzőkönyvi köszönetet szavaz. Ugyancsak jegyzőkönyvileg
mond köszönetet a választmány mindazoknak, kik a kiallítás létrehozá-
sában tevékenyeri részt vettek.

1 1. Horoay Ede pénztáros jelenti, hogy a tagsági díjaknak eddig
körűlbelűl a fele folyt be. Szükségesnek tartja. hogy a be nem küldött
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tagdíjak az alapszabályok értelmébeh postai megbízások -útján szedes-
senek be. A választmány tudomásul veszi a jelentést s megadja a felha-
talmazást, hogy a póstai megbízások deczernber t-ére szétküldes-
senek.WVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1 2 . Sztankó Béla főtitkar jelenti, a nagyrnélt. vallas- és közokt.
miniszter úr az egyesületnek a folyó évre 800 frt állami segélyt kegyes-
kedett utalványzzni. A választmány mély köszönettel veszi tudomásúl a
nagymélt. miniszter úr kegyes intézkedését.

13. Nagy Lászlo jelenti, hogy egyesületünk alapítójának, Hettyey
Gábornak sírjára nov.qponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt -én koszorút helyezett. A választmány helyes-
lőleg tudomásúl veszi.

14. Végül a jelenlevők megtekintették a tanítóképzőknek már tel-
jesen elkészűlt és a Paedagogium egyik termében összeállított "kiállt- '
tását. '

;IC m. r..onmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Ill. Jegyzőkönyv.

Felvétetett a Tanítóképző-Intézeti Tanárok Országos Egyesülete váíasztményának 1899. évi
deczember -hó 7-én, az I. ker. áll. tanítóképző-intézet helyiségében tartott ülésén. '

- '.
Jelen vannak: dr. Koudcs János elnök, Sztankó Béla :főtitkár, Nagy

László szerkesztő, Gescse Sarolta, Lubz'nszky Emilia, György Aladár,
Mz'klós Gergely, Kún Alajos, dr. Baló .józsef, : dr. Herrmt;lnn,,-.Antal,
Ember Károly, dr. Lázár Gyula, Komdromy Lajos, Bittenbz'nder ' Miklós «

Hanuai Gyula, Német/t Sándor, utóbbi j~gyző. . ..

1. Elnök az ülést megnyitván, fbikéri Sztankó Béla főtitkárt jelen-
tésének megtételére. ::,:, , , '-',

2. Sztankó Béla főtitkár jelenti, hogy.. Gu,z;svenü-$;Vz'lWo,s: igazg9~ó ;
és Keményfy Kálmán tanítóképző-intézeti tanár az egyesületbe való
belépésre jelentkezett. - A választmány a jelentkezetteket örömmel
igtatja rendes tagjai: sorába. _

3. Következik a nagymélt. vall.- és közokt. miniszterium által az
egyesületnek véleményezés .végett leküldott c; Tanítőkéző-intézeti ügy-
viteli és rendtartási szabályzats javaslatának tárgyalása. 1\ javaslat elő-
adója Nagy Lászlo. ','

Nagy László felolvassa a javasIatra vonatkozó észrevételeit. György
Aladár, Ember Károly: pr. 'Kovács János, Sztan~ó Bela; Miklós &ergely
hozzászólása után a 'választmány II javaslatot illetőleg elfog lalándő állás-
pontjára nézve határozatilag kimondja, hogyatanítóképzés szervezetét
illetőleg ragaszkodik az 1898! évi V. -közgyülésén hozott, határozmá-
nyokhoz.' Kiemelendönekitastja- a' miniszterhez intézendő feiterjesztésben,
hogy a választmány minda-ddi(:(' időszerűtlennek véli egy új szervezeti
szabályzat kiadását, mig az' 1868_ XXXVIII. t.-ez. novelláris uton nem
módosíttatik.Miildazonált'aJ a- legnagyobb örömmel-látván azt, hogya

Magyar Tanltóképzö. 5
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miniszterium 'a tanítóképzők jelen szervezetbeli bajain és fogyatkozásain
segíteni óhajt, legalább rendeletileg s az érvény ben levő törvény kor-
látainbelül is: készségget belemegy a javaslatnak részletes tárgyalásába
ily értelemben is; ,~

4. A választmány köszönetet mondott Nagy Ldseld-neu: tanúlságos
előadásáért, áttér a javaslat általános tárgyalasára. .A tárgyalás éLénk
vitára adott alkalmat, mely vitában a jelenvoltaknak majdnem mind-
egyike részt vett. A tárgya.lás eredménye a következő elvi megálla.
podások:

1. Az igazgató-tanács mel1őzendő.,

II, A tanítóképzők a tanfelügyelők hatásköre alól kiveendők, A'
miniszteri biztosi intézmény - a megkezdett irányban - tovább fejlesz.
teodő s a miniszteri biztosok, mint főigazgatók, végrehajtó hatalommal
ruházandók tel.

Ill. Az igazgató hatásköre s teendői, a mennyire azt az intézet
vezetésének érdekei megengedik: deczentrálizálandók.

IV. A tanár-testület hatásköre kiterjesztendő mindazon teendőkre,
melyek hivatásából folynak. A tanárok hatás- és munkaköre pontosan
körvonalazandó, s meghatározandó.

V. A segédtaöári intézmény jelen alakjában nem tartandó fenn.

VI. Az iskolák bizonyítványait teljes' értékűnek kell. elfogadni"
azokat felülvizsgálat tárgyává tenni nem szabad s minthogy a felvétel
iskolai bizonyítvány alapján történik: felvételi vizsgálatnak helye
nincs.

VII. A gyakorló-iskola 6 osztályúvá s legalább három osztatúvá
fejlesztendő .

VIlI .. Az állami egységes képesftő vizsgálat törvény útján szaba-
lyozandó.

Az idő előre haladott volta miatt, a javaslat részletes tárgyalása
a következőülésekre halasztatik.

K. m.qponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAf.onmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

IV. Jegyzőkönyv.

Felvétetett a .TanÍtóképző-Intézeti Tanárok Orsz. Egyesülete. válasytmányának 1899.'-
decz. 10-én, a Ferenca-József Tanítók Háza gyüléstermében tartott ülésén,

. Telen,voltak : dr.: Kovács J ános elnöklete alatt: Nagy, László, Miklós
Gergely, Peres Sándor, Lederer Abrahám, Sztankó Béla.

I. Elnök az ülést megnyitván, örömmel ragadja meg azt az al-
kalmat. midőn egyesületünk először tartja ülését a nem régiben meg-
nyílt Tanítók Háza szép .kulturintézetének helyiségeiben, hogy. őszinte
tiszteletének adjon kifejezést azon kimagaslö érdemü férfiu iránt,
kinek e szép intézmény létrehozásában a legtöbb .része volt. Péterfy
Sándor ez, ki nem csüggedő".lélekkel lelkesedett, s lelkesített; dolgozott ,

• I . -.
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és fáradott e szép intézményért, melynek gyümölcseit immáron ném csak
azok a tanítók élvezik, kiknek gyermekeit e hajlék befogadta, de élve-
zik azon egyesületek is, melyeknek ez alkotás közjóra czélzó tanácsko-
zásaikhoz: is otthont tud adni.

Isten bő áldását kívánja e szép intézményre s azok megalkotóira,
közöttük arra, ki egyesületünkhöz is a legközelebb. áll: tiszteletbeli
elnökünkre, Péterfy Sándorra. - Lelkes éljensén ..

2. Elnök jelenti, hogyzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAHánriclt Józsa, a kolozsvári áll. tanítónó-
képző-intézet érdemes igazgatója, egyesületünk buzgó tagja, tanügyi
működésének 25 éves évfordúlóját ünnepli. Az ő érdemei, valamint az
a meleg érdeklődés, melylyel eg.yesületiügyeink iránt, viseltetik, okada-
tolttá teszi" hogy egyesületünk választmánya ez érdemekről ez alkalom-
mal szintén megemlékezzék, azokat jegyzőkönyvében megerősítse .s
üdvözletét és' jó kívánatait küldje tagtársunkhoz. . .

A választmány örömmel járul hozzá. az elnök indítványához s
nevezett tagtársunk iránti tiszteletének, elismerésének jegyzőkönyvileg
ad kifejezést.

3. Elnök jelenti, hogy a jövő évi közgyülésnek Kolozsvárott leendő
megtartása tárgyában az ottani állami tanítóképző-intézet igazgatója,
Orbdk Mór .a tanártestület nevében is szivélyes hangú meghívást inté-
zett hozzá, mint az egyesület elnökéhez. 1

A választmány örömmel és hálás köszönettel veszi tudomásul a
meghívást s felkéri az· elnököt, hogya közgyülés idejének és .helyének
megállapítását egyik legközelebbi választmányi ülés tárgyává tűzze ki.

4. Sztankó Béla főtitkár jelenti, hogy a Fererrez-józsef Tanítók
Házának megnyítása, illetőleg az Eötvös-alap ·XXV. közgyülése alkal-
mából Péterfy Sándor tiszteletere rendezendö ünnepélyr e a rendező bi-
zottság az egyesületet meghívta.

A választmány felkéri az elnököt, hogya nevezett ünnepélyen
Péterfi Sándort egyesületünk nevében' üdvözölje. Az ugyanakkor tar-
tandó díszebéden a váíasztmány lehetőleg telje" számmal részt vesz.

5. Sztankó Béla főtitkár előterjeszti az Eötvös-Alap Orsz. Tanítói:
Egyesülete elnökségénekqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAf. hó roén kelt s egyesületünk elnökségéhez
Intézett hivatalos iratát, melyben lelkéretik az elnökség, hogy a csa-
tolva küldött alapszabályokat az egyesület gyülésein tárgyalja, illetőleg
ismertessé meg, küldje.vszét a, tanítóképzők tantestületeinek oly czélból,
hogy a tanítóképző-tanárok az abban kitüntetett módozatok valamelyike
szerint az Eötvös Alap. tagjaivá legyenek s hogy ezáltal a Tanítók
H~z~ib ..~n· 'Iétesttendő Tanuló Otthonok jótéteményeinek jogos ,~észe-
sei ve válhassanak. '".. ...., .'

Az egyesület választmánya a legnagyobb örömmel tesz eleget az
Eötvös-Alap elnöksége kérelmének s megbízza az , elnökséget, hogy
ezen ügybéri a. kellőTépéseket s intézkedéseket tegye' tpeg.

6. Tárgyaltatik a ,.Tanítóképző-intézeti ügyviteli és rendtartási
szabályzat c javaslata. Előadó: Nagy' László .. Részletes és beható vita
után" letárgyaltátott az I-IiI. fejezet; vagyis az· Altalános határozatok

5'-



Sztankó Béla,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
főtitkár.

(I],qponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA, tanulők felvétele, •átlépése, eltávozása, kizárása (II), Fegyelmi
ügyek (III). : " ,

A mődosításoknak végső szövegezésével js a javaslati példány
szélzetére való rávezetéssei előadó és a főtitkár megbízatnak.

K. m. f.

Jegyzette: Sztankó Béla,
főtitkár.onmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

V. Jegyzőkönnyv.

Felvétetett a e Tanitoképsó-intézeti Tanárok Orsz. Egyesülete. választmányának 1899.
deczember hó 18-án, a II. ker. áll. tanítónőképző-intézet tanácstermében tartott ülésén.

, Jelen vannak: dr. Kovács János elnöklete alatt Katonáné Thuránszky
Irén .. Lubinszky Emilia, Geőcze Sarolta, Snazei Ferencz, György Aladár,
Kún. Alajos, Horuay Ede, Mz'klós Gergely, Groó Vilmos, Nagy László,
BztúntJinder ' Miklós, Farkas Sándor, Sztankó 'Béla. I

, i:. Tárgyaltatik a c Tanítóképző-intézeti ügyviteli és rendtartási
szabályzat» javaslata.'

, " 'Előadó;: Nagy Laszló. _
Részletes és -behatő, mindvégig igen élénk vita után, melyben

résztvettek, az előadón kívül: Katonáné Thuránszky L, Geőcze S.,
Snazel F., György A., Kún A., Miklós G., Groó V., Sztankó B., -
letárgyaltatott a javaslat IV-IX. fejezete és pedig: a tanulmányi ügyek
(IV.), tanári testület, tanári értekezletek (V.). az igazgató (V!.), a gya-
korló-iskola (VII.), köztartás, bennlakás (VII!.), az igazgató-tanács (IX).

. A módositások megállapíttatván, a végleges szöveg elkészítésével
s a javaslat szélzetére való rávezetéssel az előadó s a főtitkár meg-
bízatik .

2. Az idő előrehaladtával elnök e tétel tárgyalását a legközelebbi
val. ülésre tűzi ki.

K. m. f.IHGFEDCBA

VEGYESEK .

. Személyi hírek. pf vallas- és közoktatásügyi miniszter Lwng Mihdly eper-
jesi áll. övönöképzö-intézeti igazgatót és Dúzs Mdria ugyanazon intézethez
kinevezett' rendes tanítónőt jelzett minöségükben áthelyezte az említett intézet-

Mi' átal~kítoit eperjesi áll. 'tq,riítón6képzŐ'lntézethez, KötseIstvdn sárospataki
allamj tanítöképzö intézeti segedtanart ezen állásában végleg megerősítette.

," "l ' , ' '<".. ,..,.,'. ' , .' ' .',' ,',

" ", Kovásy.Zóltánt, a m-szigeti állami tanjtóképző ujonan kinevezeir s város
e§ 'inegye~zerte'igen népszerű igazgatöjat szép kitüntetésben részesítette ama

• ., ., _.. , 7 "

szigeti testvérintézet, melynek ödon falai között nyerte egykoron, gymnasialis
~íképeztet,ését S me'rynekim~ár. több év Óta kormanyzötanacsi t~gja: .az ev.
~~f,lycc::um: '-:- .~(:!y(:!~~ttintézet ~ ',t'an'ár~'kar minden tagjának l!:r~i~á~,áv'al'~1Iá,-



. tott következő meleghangu üdvözlő iratot intézte Kovásyhoz: «Abból az örven-

detes alkalomból, hogy a Nagymélt. miniszterium bizalma téged tisztelt' meg

azzal, miszerint a m.-szigeti áll. tanítóképzŐ" igazgatósagat a te kezeidbe helyezte:

fogadd szíves üdvözletünket, mely részint kollégialis, baráti szeretetünket, -

részint a tanári karnak s ez által főgymnásiumunknak . érdekeit buzgóan védő

kormányzó tanácsi tag iránt való őszinte ragaszkodásunkat, tolmácsolja. Viseld

szép hivatalodat soka, szerencséve1, a megyei és hazai kúlt~ra' hasznára, üdvére.
Baráti üdvözlettel kivanj a M.-Szigeten, 1900. január 17. Az ev. ref. főgyn;..~á-

.zium tanárkara. (Aláírások). - Az üdvözlő iratot január IS-án a Iyceum tan~r-

karának 10 tagú küldöttsége nyújta at Kovasy Zoltánnak, ki a legnagyobb 'meg-qponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
. .. \\ .

hatottsággal adott hálás köszönetének kifejezést. Örömmel regisztáljuk fentebbie-

ket, mivel a képzök felvirágzásának egyik zálogát látjuk abban" h~ a' t~~t~ér-

intézetek, melyek a képzök növendék any~gá!1ak' egy ~észét s~olgáltá.tják, :....-

oly őszinte baráti érzelemmel viseltetnek egy képző'~ezetősége s íÚ ezzel egyÜtt

a képző iránt is, mint azt jelen esetben a szigeti ~V. ref. lyceum nyilvání~á"! -WVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
I , ~ . • ( . .onmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Váhlsztmányi ülés, A tanítóképző-intézeti tanárok országos egyesületének

választmánya január z a-én, most már negyedizben, foglalkozott az állami.tanító-

képző-intézetek rendtartásával. Most azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAtanítókéjJesítés volt soron.. Valamint .az

egész tervezetnek, úgy ennek az ügynek is előadója Nagy Lassio volt. Lapunk

förovatában közöljük beterjesztett javaslatait.' Eddig az első négy pontot tárgyal-

tak le. A7. első pontot, a mely az állami tanítöképesítés. életbeléptetésének .sür-

gős voltát deklarálja, kevés megjegyzéssel és mödosítassal elfogadtak ; ugyszin-

tén a második pontot is, a mely azt mondja ki, hogy régi és életben levő törvé-

nyeinkben semmi akadálya sincs az állami orszagos bizottságok előtt való képe-

sítésnek, mindazáltal e képesítés egyetemes életbeléptetese új törvények alapján

.történjék. Nagy vita volt a javaslat azon.pontja körül, hogy, az állami tanító-

képző-intézetekre nézve ne várjuk be az új törvényt., hanern miniszteri dekre-

tummal már a jövő évben állítsanak országos bizottságokat. E javaslatot erősen

megtámadták, mondván némelyek, hogy kevésbbé az állami, mint i~kább a fele-

kezeti tanítóképzök tejlesztése végett szükségesek az ~rs~ág~s bizottságok,; masok

pedig: ebből kára lesz .az állami tanítóképzőknek. A legfontosabbellenérv volt,

.. hogy az államiak .mintajara a felekezetek is fogn~k országos bizottsagoka; .,sze;-
_ . , " : u ' " ' . : _ , ' 1." 1 'l-

vezni. Ezen eshetőségei Radó Vilmos kizártnak tartotta. V égre is .szavazás

alá került a dolog. A szavazatok egyenlően oszolván meg, elnó"k az előa,t!,ója-

vaslata mellett dóntótt. Elöadö javaslatának azon pontja felett is hosszú vita

fejlődött ki, hogy az ideiglenes életbeléptetésnél a képesítö v~?sgálat aíap~4; és

szakvizsgálatra osztassék, as~a~vjzsgálat' az, p~szágo~ .biz~hság előtt Jéte~s,ékJe ..
• ' .• " , "."{ ,-.' ,,_' • '-<..o', J ,.,;< .. _-"'1' 'If ,,/,. . . t k ; , . . • ' \

Végre is egy szavazattöbbséggel elvetették . az előadó javaslatát és kimondták,

hogy az országos vizsgalö-bizottsagok szervezése esetén isjC1lt~;ta ';dó~. k~e-

sító vizsgdIatok egységes volt4.~imondották,!llég aZt is" hogy mtlg~ntanZf/óknak

csakis az, orszdgos vizsgdló-bizattsdgok előtt va1ó vizsgdlata ettgedtessék nzeg -Ó,

, '". ~_. ",'" • ._ .,.. .. _;~.'" - 1. ~~. _, ~ . ': f ' l; • •

. Az ülés. elején azon kellemes. incidens, (qJd\Jlt,"Y1q",~~gy ·.4r"J(ov4c~.Ján,o!,
elnök Udvözölte Komdromy Lajos alelnököt, azon .."alka!ombQl, c v hogy, .a,;kiI:á,ly



7°zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

'igazgatói czímmel tüntette ki.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAPt!terfy Sandor vtíszteletbeli elnök pedig Nagy

Lászlót üdvözülte azért, mert tiz év óta szerkeszti a Magyar Tanítöképzöt. Az.

ülést vidám közvacsora követte.

'A küaoktatásl költséqvetésonmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa pénzügyi bizottságban. Január elején tár-

gyalta:a kezoktatasi bizottság' a kultusz miniszter tarcrajar.' A napilapok tudo-

sitásai alapján kiemeljük a targyalasnak a következő, minket közelebbról iér-

deklö mozzanatait, Komjáthy Béla szerint iskolarendszerünket úgy kell felépí-

teni, hogy nemzeti es faji rrÍ~gerő~odésünknek tényezője legyen. A katonatisz-

tek }izetéstt emelik; de a tanítók és 'ta!lárok jizetesének javítását megakadályozza-

a pénzügyi Izelyzet. A népoktatás terén allamositanunk kell, a felekezeti tekinte-

tetek mellőzésével. A, tanítói képesítés terén a felekezetek oly konczessziökat

kapnak, a melyek ellenkeznek az államosító irányzattal, sőt magával a törvény-

nyel is. Kossuth Ferencz szerint a "magyar vidékeken k~llene szaporítani al. is-

kolákat, nem pedig. a nemzetiségi vidékeken, a hol az iskolák egyáltalán nem

szelgaljak a magyar kultura ügyét. Óhajtaná, hogya, tanítókij> zők is jőleg magyar-

lakta videkeken legyenek. Berseznczy Albert kimutatja, hogy teljesen inegegyezik a.

törvénynyel, a mit a miniszter a tanítöképesítés terén tett. Ha azonban a tör-

vény reformjáról lenne szó, úgy' a' maga részéről is a tanítóképésítés államosítá-
-sanal: irányában óhajtja keresztülvitelét. Bartha Ödön a népoktatás terén szin-

tén az államosítás hive. A, közoktatasügy fejlődésének nagy akadálya az 'a nyo-

moriilt fizetis, ,a 'IJlelyben tanítóinkqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAL részesülnek, a mely egyik szégyenfoltja

.Magyarorszag kormányának ..

Némellyi Ambrus a miniszter figyelmébe ajánlja, hogy a régebben Ziia/son.

jó'1l1tállott' tanítóképzőt, .mely onnan' elvitetett, imtet visszahelyezze, miután fon-

'tosm'agyar'.nemzed szempontok' sürgősen kivánatossa teszik, hogya tan/tókepző

Ziiahon. Ujra fiiláll/tássék és folytassa azt a missziöjat, melyet: régebben azon a.

ponton nagy ~ikerrel teljesített.' :WVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

f ':"Vv!asSl{SGyula 'mihiszter a tanítóképzés és képesítes ügyében így nyilat-

kózott. A felek~zeti' tanitoképésítés "Ügyében felhozottakra megjegyzi szóló,hogy

"a' törvény illető iénd'elkezé'se nem lévén világos és határozott, helyesebbnek ta-

lálta' 'á mégegyezés útján való' oly megoldást, mely az állami szempontból

~zükségk'épen figyelembeveendö éniekeknek megfefel.'· A' zzlahi tallftókép;őtlek

"NéinéiÍyi' altál" fölvetett kérdésÚ' jéakaratúlág tanulmányozni fogja, iniutan a
képzők szaporttása", it~ryirelkerÚlhetetle11ül' szükséges. 'A mi azt illeti, hogy csak

magyar' -Vidéken' álÍíttassanak föl képzők,:c szóló ~ i:~kíntetPen a párhuzamos ak'-

, ~zión'ák .a ' híve, V ftgü[' a miriisiÍer; azon' reményét fejezte ki it középiskolai ta _
_""' Je"', ,- ••. ~., -':,-"e,'.' ''''-.. _.' ..,. -,. o" "'C'. ',' ", . "'.' , ,.•• , " > " "

Ílárol( fizetése ügyében,' hogy a jövŐ évi' költségvetésben+tálalkozni fog it bizott-

ság 'á'tanárl kar memórandurnabanfelhozoit kivá6alrD~k fokozatos végrehajtasa-

val. Végül megemlítjük, högy a ré;iletes tárgyalasnal Barth~ ÖdÖil indítványozta

a je1ekezetiképzó'k s~gé6ezésere szánt 8000' k.' fl/emele set. '
8rö~~el tapasztalhatjuk, hogy "é tá~gy~rásokon ll: raúítöképzés és képesí-

'tés ügye "a kellő figyelemben részesűlt s 'pedig oly irányban, it mely egyesüle-

tünk' törekvésének, működésének rnegféleL "



«Iskolaorvosok mintzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAeqészséqtan-tanárek.» Ezen a czímen járta meg egy:

közlemény a napi~s pedagógiai lapokat. De hát nem csak erről, hanem a

tanitöképzö-intézeti tantervről is, erről a mi külön tengeri kígyönkrdl, van szö

Ez a kígyó most ujra felütötte a fejét, hogy egy kissé mutogassa a fogait. A

szóban forgö e'setet 't Nemzeti Iskö·la: bizonnyara egy «érdekelt»-nek tollábÓl a

következőleg ismerteti.

A mult évben egy szakbizottság Hóman Ottó miniszteri tanácsos elnök.

lete alatt, retormtervezetet dolgozott ki az iskolaorvosok kiképzésére és szolga-

lati utasításaira vonatkozólag. A javaslat szerint, me ly most a miniszteriumban

van, különös súly helyezendő az iskolaorvos ok pedagógiai kiképzésére, a minta-

gimnázium egy tanára (? Szerk.) jelenleg Alexander Bernát, nekik előadásokat

tatt a pedagögiaböl és vezeti a gyakorlati pröbaelöadasokat, a vizsgán pedig e

szaktárgyból külön ezerizealja. .A kötelezettseg, hogy az iskolaorvos minden

tanári konferenczian résztvenni tartozik és .hogy a miniszteriumban egy külön

előadó-iskolaorvos lesz, megnyugtatta még a legszigorubb pedagögusukat is,

hogy az iskolaorvosok,' ha az eddigiek talán nem is mind, hanem a megfelelő

pedagógiai tapintattal is fognak bírni, tudni fogják, mit és miképpen kell 'tar-

tani, fegyelmezni, osztályozni stb. Annál meglepőbb volt, - írja a M. Nemzet,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

-.: . hogy az országos ki/zoktatási tanács szűkebb bizottsága e!sősorban a tanftóképzó'..

intézetekből hagyta ki· az egiszsegtant, mely ' helyett tanár fogja előadni az antro-

pológiát, vonatkozással az egészségtanra, az első évfolyamnak és most készül

ugyanezt tenni a felsöbb leányiskolákkal, hol eddig az S. osztályban tanítják, de

ezentúl egyes fejezeteit a természetrajzhoz, gazdaságtanhoz stb. akarják csatolni.

Ez ügyben az iskolaorvosok szakosztálya az Országos Közegészségügyi Egyesület· ·

ben űiést tartott Gerlóczy m. tanár. elnökelete alatt, Szuppan Vilmos föigazgatö

jelenlétében .: A tárgyaláshoz valamennyi jelenlevő hozzá szölj, kiváló· szakérte-

lemmel többi között Bexheft és Schuchny dr.vok ; Szuppan felszólalása alapján

elfogadták dr. Juba javaslatait, mely szerint : a tanítóképzők ügyében egyenesen

a közoktatásügyi miniszteriumhoz fordulnak; kimutatva, mily fontos az országra

nézve, ha a tanítót ily 'irányban orvos képzi ki, hiszen neki ez egészségtanra,

nevezetesen életmentésre kell oktatni az elemi iskolában és sok. helyütt ő a

nép egyedüli tanácsadója; felsőbb leányiskolák ügyében pedig egyelőre a köz-
oktatasi tanácshoz fordulnak, bebizonyítva, hogy legtöbb szakértelemmel mégis

csak az iskolaorvosok bírnak az egészségtan tanítására, az új szervezet pedig

biztosítja pedagógiai tudásukat, főleg pedig; hogy jö iskolaorvos csak az lehet,

a ki egyuttal tanít is. Emlékiratukban a tanácsot kérni fogják, hogy a felsőbb

íeanyiskolakban az egészségtant a 4. osztályba helyezzék at, mert a polgári

leányiskoláknak szintén ez osztályában foglal helyet.

Erre a közleményre nehány szerény észrevételünk van. Az iskolaorvosok-

nak az a kivánalmát, hogy az egészségtan és életmentéstan külön tantrágyként

taníttassék a tanítóképző-intézetek valamelyik magasabb tanfolyamában, -

helyeseljük. Sőt azt is helyesnek tartj:uk, hogy az egészségtani kurzust orvos

tartsa. Ellenben kárhoztatunk minden oly törekvést, a mely a tanítóképző első

7qponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAl



72zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

évfolyamaba felvett' eanthropológias tánítását az iskolaorvos kezébe' kivánná
adni. Az embertan a tanltöképzö-intézeti tantervben, mint a pedagógiai prope-

deutikai tárgya szerepel ; az embertan által nyujtott alapvetésen épül fel a peda-
gógia:- A moder~ pedagögiatöl az embertant elszakítani annyi, mint alapjától'
megfosztani. Ézt a tantárgyat, más, ~iIÚ a pedagógia tanára, 'nem taníthat ja. Ez volt
az álláspontja annak idején a tanítóképző tanárok egyesületének, majd a közok-
tatási tanácsnak: Az iskolaorvosok ezt a tárgyat objektív alapon nem kivanhatjak.

Kímutatés')
az 1899. deczemb.er 31-töll900,. január 2S-éig 'befizetett tagsági díjakról "

1898·ra: Salamon József,Sdlymossy Lajos, Lakits Vendel, Népne-
velők Budapesti EgyesületeqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(4':"-4 frt).

1898. IL' félévre: Amberg József (2 frt). _ .
1899·re: Sriasel Ferencz, Miklós Gergely, Rohn József, Faluvégi

Albert, Zajzon Dénes, Kibédy ILajos, Hunyadmegyei .Tanítótestület,
Balázs Endre, Boga Károly, Lázárles jános, Rózsa János, Litschauer
Teréz, Schultz Imre, Salamon József, Balajthy Ilona, Solymossy Lajos,
Sz<Í.nthó Edéné, Lakits Vendel, Tordai Grail Erzsi, Schiffer Ferencz,-
Stepanko Albert, Népnevelők Budapesti Egyesülete, Dr. Kiss Áron,
Deák Lajos, Berauer Jóisef, Petrovácz József, Sztára József, Nemes
Lajos, -Baláisfalvi gr. k. róm. tanítóképző; Pozsonyi Szt. Orsolyaren-'
düek tanitöképzője,'Roboz József, Versényi Gábor, Kovács Lajos.
Somogyi Pál, Jurássy Berta, Csiszár Sándor, Hahóthy Sándor, Ember
Károly, Bartoniek, Géza, Tóth' József, Nagy Sándor, Pókász Imre

(4"""4 -frt). .,
;1899. 1. félévre : AmbergJózsef, Krasznay Zsigmond (2-2.frt).

/ .1899. 1\ félévre : Németh Sándor (2 frt).
I,900-ra: Hervay Ede, Gaal Imre, Szathmármegyei róm, kath.

Tanítóegyesület, Pataki Vilmos, Angyal Dezső, Állami Tanítóképző-'
intézet Kolozsvár, Elekes Lajos (4,-4 trt). -

19'00 I. félévre: Rakestelepi népiskola (2 frt).zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Horvay Ede,-

pénztáros, -

1) Az' ezt megelőző kimutatást , a jövő szamban kőzöljük. Szerk,


