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Magyar Tanl~képzó. 6cbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

. .GFEDCBA

T A N ÍT O K É P Z Ó .
Xl ÉYFOLYAM. 1900.SRQPONMLKJIHGFEDCBAf e b r u á r . - I I . F Ü Z E T .

T A N fT Ó K É P Z É S .

A z id e i k ö z g y ü lé s ü n k .

A Tanítóképző-Intézeti Tanárok Országos. Egyesülete a kolozsvári

állami tanítónő- és a tanítóképző-intézetek meghívására s az egyesület

választmányának február t o-én hozott határozata szerint a folyó 1900. évi

közgyülését pünkösdkor, június 3-án, 4-én és 5-énzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAKolozsvárott fogja

-egtartani. A tanítóképző-tanárok nagygyülései, nem hiába hogy csak

kétévenként ismétlődnek, mindig határkövet jelölő eseményszámba men-

nek tanítóképzésünk történetében. A folyó évi közgyülésünknek fontos-

ságát az a tény emeli, hogy, most először az egyesületi életben, vidé-

ken, a bérczes Erdély fővárosában, Kolozsvárt tartjuk meg.

Ki nem látja azon esemény politikai fontosságát, hogy az egysé-

ges tanítóképzés zászlaját ott fogjuk meglobogtatni, a .hol Kolozsvárt,

Csik-Sornlyőt, Nagy-Enyedet, Székely-Keresztűrt gyűrűként övezik Nagy-

Sz~ben, Balázsfalva, Sz amosújvar, Brassó, Segesvár és tágasabb kör-

ben: Nagy-Várad, Karánsebes, Arad; a hol a magyarság élet-halál

harczát vívja 'l fenyegető nemzetiségekkell Ha a Királyhágón inneni

részen politikai szükség az egységes népnevelés megteremtése, úgy ez

á szükség a Királyhágón túl életkérdéssé válik. Ne értsen bennünket

senki félre. Egységes népnevelésen nem az ekszkluziv állami népne-

velést értjük. Hanem értjük a nemzeti szellem ápolásában, a magyar

állameszme tiszteletében egységes népnevelést. Nem akarjuk mi kira-

gadni a felekezetek kezéből az iskolafentartás jogát, de akarjuk azt,

hogy minden népiskolában, .legyen bár gazdája a magyar korrnány,

község, vagy vallásfelekezet, oly tanító működjék, a kia magyar állam- .

nak lelkében híve és apostola. Ennek a magasztos czélnak a szolgála-

tában állunk mi, a kik .a tanítóképző. tanárok országos egyesületében

sorakóztunk. Az ezt czélzó szent törekvésünkról óhajtunk mi számot

adni a nemzeti törekvések ősi tűzhelyén, a nemzeti ügyért sokat vér-

zett Erdélyben, hogy azon a megszentelt földön Anteusként új erőt
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merítsünk nagy munkánkhoz. Az a tanítóképző tanár, a kiben egy

csepp hazafias érzés van, a kit sulyos körülmények vissza nem tartanak,
ott lesz velünk. '

Azok a tételek, a melyeket a választmánya közgyülés tárgysoro-

zatába felvett, mélyen érintik tanítóképzésünkzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAsseliemez. Első tételül

tűztéle ki a pedagógia tanítását, mint a tanítóképző intézeti oktatás leg-

fontosabb tantárgyát. Nagy várakozással nézünk az e tárgyban folyta-

tandó tanácskozás elé. Hiszszük, hogy az az úttörő szerep, a melyre egye-

sületunk e tárgyban vállalkozott, a közgyülésen kifejezésre fog jutni;

a külföldön és hazánkban is fellépő új tÖrekvések elméleti és gyakor-

lati mérlegelése nem fog elmaradni.

Valaminthogy a pedagógia eddig egy közgyüléseinknek sem volt

külön tárgya, úgy az első eset lesz az is, hogy az. zjjuságz' egyesüle-

tekkel, a segélyző és az önképző egyesületekkel fogunk foglalkozni. A

midőn a választmány ezt a tételt kitűzte, azzal egyut~al kifejezte

azt is, hogy annak a nevelési iránynak hódol, a mely az erőszakos és

önkényes bánásmód mellőzésével az ifjuságban a közszellem megte-

remtésére 'törekszik; a me-ly ú~y. kívánja a .jövendő tanítókat, pálya-

jukra előkészíteni,' hogy bennük az altruismust, az eszményiséget ki-

fejleszti.

A kitűzött tételek közül a tánítókéjJesítő vizsgá la tok ügye az. egye-

düli, a melynek belső vonatkozásain kívül szervezeti jellege is van. Ha

e tétel tárgyalásánál nem is hagyhatók egészen figyelmen kívül a poli-

tikai érdekek, a választmány ez alkalommal mégis a tétel megolda-cbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
\

sának pedagógiai irányelveit kivánja tárgyalni, vagyis azt, ho~y a

tanÍtóképesÍtő vizsgálatok mai berendezésében melyek .a nevelésügyi

hiányok s rnily rnódosításokkal lehetne azokon segíteni; vajjon a szak-

szerűség érdeke nem teszi-e szükségessé a képesítő vizsgá la tok megosztásá t? '

Foglalkozni fogunk .még a közoktatási munkásokat, de különösen

a népiskolai tanítókat mélyen érdeklő fontos ügygyel, a TanítókEDCBAH d s a -

va l. Ez a hatalmas intézményünk nem szorúl már az ideális támoga-

tásra s országos egyesületünk. csak a tanítóképző tanárok jól felfogott

a?Zyagz' érdekánek megfelelőleg cselekszik, ha a Tanítók Házának fel-

karelását a karja.

A mint látszik, a jövő közgyüléslinkön nem fognak szerepelni az

úgynevezett szervezeti kérdések. Ezeknek legtontosabbjait letárgyaltuk

már az I,898-diki budapesti kö~gyülésünkön. Abból a körülményből
I

azonban, hogy a kolozsvári gyülésünkön főleg a belélet kérdéseit öle-

lendjük ld, korántsern, következik, hogy e közgyülésűnk tartalmára nézve

.mögötte fog állani a múlt gyűlésnek. Sőt remélhető, hogy egyesületunknek
, \



mély hatása lesz tanítóképzésünkre. A felmerülő és nyilvánítandó új eszmék

és határozatok hihetőleg üdítőleg fognak hatni a tespedésre hajlandó

tanítóképző-intézeti beléletre : egy gyümölcsözőbb élet forrását nyit and-

ják meg számunkra. S. a mi ezeknél nem kevésbbé fontos: várható,

hogy a Kolozsvár . és Erdély hazafias és intelligens társad alm ával való

érintkezés egyesületünk erejét növel ni s a tanítóképzés nagyfontosságú

ügyének a közvéleményben való diadalmas előnyomulasat. segíteni

fogja.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAN L.SRQPONMLKJIHGFEDCBA

E lem i n é p is k o la i t a n í t ó - és tanítönő-képzés '
M a g y a r o r s z á g o n .

Kiá llítÓ,'.A Tanítóképző-Intézeti' Tanárok Of'szágos -Egyesülete,l)

1. A magyarországi tanítóképzők e lh e ly e z é s e , szárne
. é s j e l l e g e . . ' - - - , ' .

Magyarország térképe (kartogramm), melyen fel. vannakcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAtü n te tv e az
1868. évben (a köz ok tátási XXXVIII. t.-ez. hozatala évében) fennállor t ,

továbbá a jelenleg fennálló' tánjtóképző-intézet ek, földra jzi elhelyezésó/; ; ,
jellegö'k s a tanítóképző-intézeteket fentartó hatóságok: '.

[A yall.- és közokt.-ügyi m. kir. miniszterium megrendeléséböl készítette a
M. kir. Országos Statisztikai Hivatal.] .

I L I s k o la i é p ü le t e k , u d v a r , k e r t .EDCBA

1 . Aüami tanítdképző-Zntézet, Temesodrott.

Akvarell kép. Festette Kimnach Lászlo.
[Ta!1ítóképző-int. Tanárok Orsz. Egyesülete.]

2. AÜamZ tanz"tóképző nueset, Ka lossoar /ényképékben a lbum.

Akvarell kép. Festette Versenyi Gábor.
[Tanítóképző-int. Tanárok Orsz. Egyesülete.]

3. Magyarországi tanúóképzö-intézetek' éP iiletei

[A) Tanítóképzők. .
Allami tanítóképzők: Igló, Budapest (közös a polgp.riskolai tanítóképzővel),

Csáktornya , (a tanítóképző-intézet fő és melléképületei a gazdasági telepről, torna-
esanok, a képző főépülete, gazdasági épületek, konyhakert, méhes), Baja (udvari
homlokzat, utczai -homlokzut, kerti épület), Déva , Sárospa tak, Modor , Mármaros-
Sziget, (az intézet két, főépületének utczai homlokzata, az intézet tornacsaruoka,
házi kert.), Csurgó, (az intézet épülete a tornatérrel, az intézet épületének homlok-
zata, a méh es, szőlőtelep, park részle-t), Temesvár , Losoncz, Znióvára lja :Caz intézet
főépülete; benlakasi helyiségek, az intézettel'-kapcsolatos faipariskola épülete).

'') A bekiildők zárójelben [ -l vannak feltüntetve.



Róm. kath. tanítóképzők:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAGyőr, Csik-Somlyó.
Ev. ref. tanítóképző: Nagy-Enyei, (iskolai épület és internátus).
Ág. ev. tanítóképzők: Nagy-Szeben, (iskolai épület, a gyakorlo iskolával

és kert), Sopron, (az intézet homlokrajza az űtf'elől s a kert felől), Felső-Lövő,
(iskolai épületek és internátus).

. B) Tanítónőképzők.
Allami tanítónőképzők: Szabadka , Budapest, (iskolaiépület, udvar, kert),

Pozsony, (főépület, udvar, kert) Kolozsvár , (díszkert, nyári tornatér).
Róm. kath. tanítónőképzők:
Pozsony, (zárda és templom, a zárda udvara és kertje), Nagy·Szombat.]

4. Magyarországi tanítóképző-z'ntézetek a lapra jza i.

[Állami tanítóképzők : Igló, Temesvár, Mármaros-Sziget, Baja, Léva, Modor ,
Csáktornya, Csurgó, Allami tanít6nőképző, Kolozsvár.]

5. A budapesti á ll. tanítóképző kerti gazdasága .

Akvarell kép.
[Állami tanítóképző, Budapest.]SRQPONMLKJIHGFEDCBA

I l l . A t a n í t ó k é p z ő - in t é z e t e k t a n á r a ir a v o n a tk o z ó a d a to k .

I. A tan-Ítóképző-int. tanárok létszáma ki van mutatva a tanító-
képzést feltűntető grafikus rajzon, a tanítóképzők jellege szerint, az
1875., 1880, 1885., 1890., 1895r, 1898. évekről.

[A vall: és közokt.cbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAű g y í , m. kir. miniszterium megrendeléséből készítette
.a m. kir. orsz. Statisztikai Hivatal].

2. A tamfóképző-intézetek tanára ira voua tkozó számbelz ada tok
kz·muta tásokban.

A tanárok és tanfolyamok viszonya; a tanárok létszámának emel-
kedése 1?75-1895.; az állami tanítóképzők tanárainak kimutatása
1894'-9 5 -ben.

3. Ada lékok a tanítóképző tauárok iroda lmi műkö'déséhez.
1 .-1 1 . (Czímjegyzék).

Balogh Ármin, Bánóczi József, dr. Baló J., Bárány Gyula, Barcianu D. P.,
Bátori Lajos, Bein Károly, Benka Gyula, Berecz Ede, Boga Károly, Bocskay
Kristóf, Borbély Sámuel, dr. Capeszius J., Comsa D., Cupcea Péter, Cséffay
Florián, Decsy Géza, dr. Dezső Gyula, Döbrössy Alajos, Dreisziger Ferencz,
Ebenspanger János, Eitner János, Füredi Ignácz, Gamauf György, Geöcze Sarolta,
Gergelica Jó,zsef, Hajtmann Pál, Hall'er József, Hajdu László, Horváth Antal.
Jakab Ferencz, Juhay Antal, Kapi Gyula, Karácson Imre, H. Kiss Kálmán,
Köppl Ferencz, Kövi Imre, dr, Krausz Sámuel, Krausz Sándor, Kutnyánszky
Jenő, Kun Alajos, dr. Lauran Agoston, Lásárits János, Lemle János, Losonczy
László, Major J. Gyula, Mandl Lajos, Mészáros J~p.ő, Miklós Gergely, Sz. Nagy
József, Nagy László, Oláh Károly ürbók Mór, üveges Kálmán, Papp József,
Pazár Károly, Pethes János, Radó Vilmos, Rusz Viktor, Sándor Domokos, Schul-
lerus József, Schultz Imre, Simkó Endre, Somogyi Géza, dr. Span P., Stern Mór,
Szabó József, Thuránszky Irén, Wollmann Elma, Zipzer Róbert, Margitai J.
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IV . A t a n í t ó k é p z ő - in t é z e t i n ö v e n d é k é k r e v o n a tk o z ó a d a to k .cbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A növendékekre vonatkozózyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAsta tt'sztika i ada tok ki vannak mutatva
a tanítóképzést feltű~tető grafikus rajzban, a tanítóképzők jellege
szerint az i875., 1880., ]885 .. 1890., 1895. és 1898. évekről; a tanító-

képző-int. növendékek nem szerint %-ban ugyanazon évekről.
[M. Kir. Orsz. Statisztikai Hivatal].

V . T a n í t á s .EDCBA

1 . Tanítóképző-intézett' részletes tanmenetek.

[Állami tanítóképzők: Baja, Budapest, Arad. Léva, Znióváralja; róm. kath.
tanítóképző: Pécs; országos izraelita tanítóképző: Budapest; állami tanítönöképző :
Pozsony]. - ,

:2 . Tanítóképző intézeti ha ladási napló,

Az I. osztály haladási naplója.
[Ev. ref. tanítóképző, Nagy-Enyed).

3. Magyarorszdgi tanító- s tanítónőképző z'ntéze/ek óra rendjá .

[Állami tanítóképzők: Budapest, 'I'omesvár, Baja, Mármaros-Sziget, Igló,
Znióváralja; rom. kath. tanítóképző: Esztergom; izr. tanítóképző: Budapest; áll.
tanítónőképzők: Pozsony, Kolozsvár.

4. Nö'vmdékek dolgoza ta i.

a j Olvasmányok kivona taz'.
Neveléstani kötelezett magánolvasmányok.
[Áll. tanítóképző, Baja).

b) Magyar nyelv.
[Áll. tanítóképzők: Léva, Budapest, Baja, Temesvár, Déva; rom. kath.

tanítóképző, Esztergom; áll. tanítónőképző, Pozsony; rom. kath. tanítönöképeök i

Nagy-Sz<?mbat, Pozsony].

c) Német nyelv.
[Áll. tanítóképzők: Temesvár, Budapest, Baja, Igló, Znióváralja ; áll. tanítönö-

képző, Pozsony],

d) F ranceia nyelv.
[Állami tanítóképző, Pozsony].

e) Más haza i nyelv.

~ót nyelv.
[Allami tanítóképző, Znióváraljá].

Horvát nyelv.
[Állami tanitóképzö, Csáktornya).

Roman nyelv.
[Ali. tanítóképző, Déva].

f) Földra jz.
1., Teljes térképsorozat.
[AlI. tanítóképző, Léva].



-II. Mutatványok a tanítóképző-intézeti növendékek' térképdolgo-
zataiból.

[Áll. tanítóképzők:: Temesvár, Baja, Budapest, Mármaros-Sziget ; rom. kath.
tanítóképző, Pozsony; rom. kath. tanítónőképző, Pozsony].

Ill. Znióváralja és környékének dombormivű térképe .
Domborrnivű térkép.
[AlI. tanítóképző, Znióváralja].zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

g) Tó·r ténelem.
Magyarország czímere.
[Rom. kath. tanítónők:épző, Pozsony].

Mutatványlapok a tanítóképző-intézeti növendékek történelmi térkép-
racbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAj za iból.

[Áll. tanítóképző, Budapest; rom. kath. tanítóképző, Esztergom].EDCBA

h ) Természettudomány.

1. Irásbeli dolgozatok a természettudományok körébő!.
[Áll. tanítóképző, Baja],

II. Mutatványok a ba ja t' áll. tanítóképző növény-gyűjteményéből.
(8 drb. fadoboz).

I . Bálványfa (Ailanthus glandulosa).
2. Tölgyfa (Quercus pedunculata),
3. Baraczkfa (Armeniaca vulgaris).
4. Fehér eperfa (Morus alba).
5. Diófa (Iuglans regia).
6. Körisfa (Fraxinus excelsior).
7. Vörös fűz (Salix purpurea).
8; Akáczfa (Robinia pseudoacacia).
[All: taIiítóképző, Baja].

t) Gazdaságtan. I-III.

I., Irásbeli dol~ozatok.
[AlI. tanítóképző, Baja].
Gazdasági gyakorlatokról vezetett naplók.
[Ali. tanítóképző, Budapest].
II. a-c. Oltásmódok. Rajzokban.
"[Áll. tanítóképző, Arad].
Qltásmódok készítményekben.
[AlI. tanítóképző, Budapest].

k ) Számtan, mertan,
[Állami tanítöképzők : Déva, Temesvár, Léva, Baja' Mérmarossaiget, Buda-

pest; ágo ev. tanítóképző, Sopron; áll. tanitónőképző, Pozsony; róm. kath.
tanítónőképző, Pozsony].

1 ) ,Mértmzz' ra jz.

Mértani . rajzok teljes sorozata,
[Ali. tanítóképző, Pozsony].

m) Rajz. I-IV.
I., Tauítéképző-intézeti rajztanmenet 1 -IV. osztály.
(Ali. tanítóképző / Losoncz] .

. I~, a j Tanítóképző-intézeti rajz-tanmenet. I-II. osztá!y.
[~II. tanítónőképző, Budapest].

\. .



79

bl Tanítónőképző-intézeti rajz-tanmenet. II~ - IV. osztály.
[AlI. tanítónöképzö, Budapest]. .
Ill.· Mutatvanylapok a tanítóképző-intézeti növendékek rajzaiból.
[Áll. tanítóképzők: Temesvár, Baja, K.-Félegyháza, Léva; r. kath. tanító-

képző, Pécs; ágo ev. tanítóképző, Sopron; áll. tanítönőképzők+ Kolozsvár; Pozsony,
r. kath. tanítónőképző, Pozsony].zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

n) Szépírás.

1. Szépirási gyakorlatok füzetekben.
[AlI. tanítóképzők: Baja, Mármarossziget ; róm. kath. tanítóképző, Esztergom].

II. Mutatványrapok a tanító(nő)képző-int. növendékek szépirás-
dolgoz'! t ai ból.

, [Áll. tanítóképzők: K.-Félegyháza, Znióváralja, Igló; r. kath. tanítóképző.
Pécs; áll. tanítónőképző, pozsony; róm. kath. tanítónőképző, Pozsony]. .

JII. Szépirási tanmenet.
[AH. tanítóképző, Budapest].

o) Zene. Összhangza ttan.
Zeneelrnéteti s összhangzattani dolgozatok.
[AlI. tanítóképzők: Budapest, Baja, Osáktomya, Déva, Ternesvár ; róm. kath.

tanítóképző, Esztergom; ágo ev. tanítóképző Sopron; áll. tanitónőképző, Pozsony;
róm. kath. tanítónóképző, Pozsony].EDCBA

p ) TestgyakorLa t fénykepekken.

I-:X. Szabadgyakorlatok, rendgyakorlatok, kézi-eszközgyakorlatok,
játék. .

[Áll. tanítóképző, Budapest].
XI. Szergvakorlatok.
]Áli. tanítóképző, Csáktornya].

q/ Házi tpa r . kÚügyezség.

1. Házi ipar rajzokban.
Szalmakalap-fonás. könyvkötes.
[AlI. tanítónőképző, Arad.cbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI

II: Szemelvények a kézügyességi (slöjd) tanmenetből, készítmé-
nyekben.

. 1. évfolyam. Betüsor mutató a) b) csomaghordó, virág karó, boríték-
kihasító, virágkaró, toll szar, jelző-tábla, czérna-gombolyító, papírgöngyö-
Jítő, toll-zsámoly, papírvagókés, beretvaszíj-feszitő,. tolltarto-csésze,
kalapácsnyél. • .

I l évfolyam. Tolltartó-válu, fakanál, konyhadeszka (kicsinyítve),
virág cserépalj, méterrnérték, lisztmérő-kanál, ruhafogas (kicsinyítve),
növeny-prés.. .

III évfolyam. Lécz-zsámoly (kicsinyítve), könyvhordozó, doboz,
főzelékes-kanál, ruhaakasztó, vonalzó, czipőbúzó, vetéllő, evőeszköz-tartó.

. IV. évfolyam. Fejszenyél, gyufatartő, 6. vonalzó, - tolltartó-doboz,
lábzsámoly (kicsir.yftve}, rajztábla (kicsinyítve), derékszög-vonalzó, kép-
keret, talcza. '-

rÁll. tanítóképző, Budapest.]

r ), Női kéú munka 2 'doboz 1- JI.

1: Fehérnemű-szabás.
All, tanítóképző, Pozsony.]
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Beküldő.

[AlI. tnőképző Pozsony.]

[Áll. tnőképző Pozsony.cbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI

II. Női kézi munkák tanmenetei.
[Áll. tanítónőképzők: Kolozsvár, Pozsony; róm. kath. tanítónőképzök ; Pozsony,EDCBA

I Nagy-Szombat.]GFEDCBA

Ill. Különböző női kézi munkák:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

s) Gyakor/ó-ukola i lá toga tási naplók.

A II. oszt. növendékek feljegyzései.

[Állami tanítóképzők: A~ad, Léva, Félegyháza, Mármaros-Sziget; állami
tanítónőképző, Pozsony.]

t) Tanítást" tervezet-vázla tok és bz·ráJa tok. l - J J .

A Ill. és IV. oszt. növendekek feljegyzései. 1. kötet.

[Áll. tanítóképzők: Arad, Budapest, Félegyháza, Modor, Léva, Znióváralja,
Déva, Mármaros-Sziget.]

II. kötet.
[Áll. tanítónőképző, Pozsony.]

u ) Tanítást" tervezetek.

Ill. és IV. éves növendékek doJgozatai a próba-tanításhoz.
[Áll. tanítóképzők: Igló, Kún-Félegyháza, Arad, Baja, Temesvár; róm, kath.

tanítóképző, Esztergom; áll. tanítónőképző, Pozsony; rom. kath. tanitónőképző,
Pozsony.

v) P rdba tanitdsok bírá la ta .

Bírálatokról felvett j,·gyzőkönyvek:.
[Áll. tanítóképzők: Kún-Félegyháza, Baja, Znióváralja; róm. kath. tanító-

nőképző, Pozsony; róm. kath. tanítónőképző, Pozsony.]

A tárgy megnevezése:

Női ing.

Hálókabát.

Női nadrág.

Női nadrág.

Női ing.

Párnahaj.

Asztalfutó.
Asztalfutó.
Asztalfutó.

Fejdísz.
Díszgallér.

Kis díszterítő.
Nagyobb diszterítő.

Díszterítő.
Emlékkönyv.

Zsebkendő-tartó.
Kanapé-párna.

Mintakendő .

A munkanem.

Suprikálás, Kézivarrás.
Gépvarrás. Horgolt

díszítés.
Gépvarrás és lenge-

munka.
Fehérhímzés és kézi-

varras.
Fehérhímzés és gép-

varrás.

Fehérhímzés.

Kalotaszegi varrott as.
Kalotaszagi varrottas ..
Csipkeöltéses hímzés.

Filigran-hímzés.
Velenezei hímzés.
Spanyol hímzés.
Spanyol hímzés.

Magas, szines hímzés.
Tűfestés.
Tűfestés.

Arany- hímzés.

Tüllkivarrás.

[AlI. tnóképző Pozsony.]

[Róm. kath. tnőképző
Nagy-Szombat.]

[Róm. kath. tnőképző
Nagy-Szombat.]

[Rórri. kath. tnőképző
Nagy-Szombat.]

[AlI. tnöképző Kolozsvár.]

[Áll. tnőképző Kolozsvár.]

[Áll. tnőképző Kolozsvár.]
[Áll. tnőképző Pozsony.]

[Áll. tnőképző Pozsony.]
[Áll. tnőképző Pozsony.]

[AlI. tnőképző Pozsony.]

[Áll. tnőképző Kolozsvár.]
[Áll. tnőképző Pozsony.]

(Áll. tnőképző Pozsony.]

[Áll. tnőképző Pozsony.]
[Róm. kath. tnőképzö

Nagy-Szombat.]
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5. Tanítónőképző·intézetek felszerelésének jegyzéke.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A vall.- és közoktatásügyi m. kir. miniszterium 54326/94 és
23526/99. sz. rendeletei alapján kiadottt jegyzék-.

[Országos Tanszermuzeum.]

6. Tanító- es tanítónőképző-intézetek belső berendezése. Fénykep·a lbum.

Igazga tói irodák.
[Temesvár (állami tanítóképző), Kolozsvár (állami tanítónőképzőj.]

Tanácskozó terem.
[Telllesvár (állami tanítöképzöj.]
Tandcskosó-terem ls kónyvtá r .
[Baja (állami tanítóképző).]

Dísztermek.
[Budapest (állami tanítóképző), Kolozsvár (állami tanitónőképző), Pozsony

(róm. kath. tanítónőképző).]

Tasuermek,
. [Budapest, 'I'ernesvár (áll. tanítóképzők), Budapest.Pozsony (állami tanítönö-

képzők), Pozsony (róm.. kath. tanítónőképzö).]
Termessettan» tanterem.
[Pozsony (róm. kath. tanítónőképző).]

Kúérletz' terem.
[T'emesvár (állami tanítóképző), Budapest (állami tanítónőképző).] ,
Természetra jzi seer tdr .
[Temesvár áll. tanítóképző).}

Természettudományi. sser tdr .
[Baja (állami tanítóképző).]

Zenetermek.
[Budapest, Temesvár (állami tanítóképzők), Budapest (állami tanítónőképző).]

Rajztermek. .
[Baja, Temesvár (állami tanítóképzők), Budapest, Kolozsvár (állami tanítónő-

képzők).]

Torna termek
[Baja, Temesvár (állami tanítóképzők), Kolozsvár, Budapest, Pozsony (áll,

tanítónőképzőkj.]

Kézügyes,ségi és kézimunka termek.
[Budapest (állami tanítóképző), Budapest (állami tanítónőképző).]
[Pozsony (róm. kath. tanítónőképző).]

7. Engedélyezett kézzkó'nyvek egy soroza ta .

a ) Neveléstan.
Dr. Schcermanu Adolf: Test- és Egészségtan.
[Révai testvérek].

Dr. Emericzy Géza: Tapasztalati Lélektan.
[Dobrowsky és Franke).
Dr. Üreg János: Gondolkodástan.
[Dobrowskyés Franko].
Dr. Kiss Aron: Nevelés- és oktatástan.
[Dobrowsky és Franke].



Dr. Dittes Frigyes után Gyertyánffy István és dr. Kiss Aran:
Népiskolai módszertan.

[Dobrowsky és Franke].

Dr. Kiss Áron: A nevelés oktatás-történet kézikönyve.
[Dobrowsky és Franke].zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

b) MagYa? ' nyelv.
.Király Pál: Rendszeres magyar nyelvtan.
[Frankliu-Társulat]. .
Gobi Imre: Magyar irálytan és Szerkesztéstan.
[Franklin- Társulat].

Dr. Kiss Áron, Komáromy Lajos, Péterffy. Sándor: Olvasókönyv.
[Dobrowsky és Franke].

c) Magyar iroda lom.
Góbi Imre: Poétika.
[Franklin-Társulat].
Góbi Imre: Rhetorika.
[Franklin-Társulat].
N évy László : A magyar nemzeti irodalom történetének vázlata.
[Atheneum].
Névy Laszlö : Olvasmányok az irodalomtörténethez.
[Atheneum].

d) Németnyelv. _
Ballagi Károly: Német nyelvtan.
[Franklin-Társulat].

e) Fö'ldra jz, tör téne/em, a lkotmány tan:
Dr. Ribáry Ferencz: Világtörténet.
jFranklin-Társulat].

Dr. Ribary Ferencz: Magyarország oknyomozó történelme.
[Franklin-Társulat].
Csiky Kálmán: Alkotmánytan
(Mágyar kir. egyet. nyomda].
Dr Baló József és Miklós Gergely: A csillagászati és fizikai föld-

-rajz elemei.
[Franklin-Társulat ].
Hauke-Környei-Hajnóczy : Egyetemes töldirati, tankönyv.
[Lampel Róbert].

f) Számtan, »ur tan.
Dr. Mocnik Ferencz : Algebra.
[Lampel R6bert- W odianer li'. és Fiai].

Mocnik, Schultz Imre: Arithmetika és algebra.
[StampfelKároly].
Mocnik, Pechány: Mértan.
[Stampfel Károly].
Orbók Mór: Mértan.
[Singer és Wolfner].

g) Természetra jz -,
Miklós GergeI-y: Az állattan elemei.
[Franklin-Társulat ].

Miklós Gergely: A növénytan .alapvorralai.
[F'ranklin-Társulat].

82
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Miklós Gergely: Ásvány tan.
[Franklin-Táraulat] .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

h) ; ;Z'ztka , kémz·a .

Dr. Kováes János: Kémia (1-11.).
[Franklin-Türsulat].

Dr. Kovács János: Fizika.
[Franklin-Társulat].

,i) Gazdaságtan. háztm·tásemz.
H. Kiss Kal mán: Mezei gazdaság és kertészettan.
[Dobrowsky és Frankej.]

Thuránszky Irén: Háztartástan és gazdaságtan.
[Atheneum]. . .

Gönczy Pál: Oktatás a gyümölcs és eperfa tenyésztésben.
[Franklin-1'ársulat].

k) Ettek, zeneelmelet.
Bclicz.ay Gyula: A zene elemei.
[Atheneum].

Major J. Gyula: Összhangtan.
[Nádor Kálmán].

Kapi Gyula: Összhangzattani gyakorlókönyv (1"":-11. fuzet.)
[Franklin-Társulat],

Kapi Gyula: Ötven rövid előjáték.cbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
[M é h n e r Vilmos]. .

Bartalus István és Gyertyánffy István: Négyes dalok.
[Debrowsky é s Franke].

Bartalus István és Gyertyánffy István: Női karénekek gyüjteménye.
[Dobrowsky és Franke].EDCBA

1 ) Zeneművek.
Bartalus István: Bevezetés a zongora s orgona játszására.
[M. kir. egyet. nyomda].

Major J. Gyula: Zongoraiskola.
[Nádor Kálmán].

Bátori Lajos : Orgonaiskola.
[Róisavölgyi és Társa].

Késmárky Árpád: Hegedűiskola (I-II.).
[Zipser és König].

m) Atlaseae. .
Lange Cherven : "Atlasz.
[Lampel Robert].

Kogutovicz Manó: Földrajzi iskolai atlasz."
[Kogutoiez és Társa]. _

n) Kézimunka . -széjJz"rás,testgyakoria t.
Uhr! J. : A női kézimunkaoktatás.
[Stampfel Károly].

Vajda Pál: Szépirási minták.
[Lampel R6bnrt, Wodiáner F. és Fiai].

Kiss Á .. Kun A.: Játéktanító vezérkönyv.
[Kun Alajos]. .



V I . N e v e lé s é s i s k o la i é le t .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBATanítóképzőzntézetz' rendta r tasi szabá lyok.

[Állami tanítókópzők : Budapest, Znióváralja, Igló, Mármaros-Sziget, Baja,
Kun-Félegyhaza; róm. kath. tanítóképzők: Pécs, Esztergom, Szepeshely ; ev. ref.
tanítóképző, Nagy-Enyed; izraelita tanítóképző, Budapest; róm. kath. tanítónőképző,
Kőszeg].

2. ljjusági egyesületek a lapszabá lya i.

I. Önképzőkörök
[Áll- tanítóképzők : Igló, Modor, Znióvár'alja; orsz. izraelita tanítóképző,

Budapest; róm. kath. tanítóképző, Esztergom; ev. ref. tanítóképző, Nagy-Enyed;
róm. kath. tanítónőképző, Kőszeg].

I~. Segítőegyesület .
[All. tanítóképző, Budapest; róm. kath. tanítóképző, Esztergom; orsz. izr,

tanítóképző, Budapest].

3. Is eoia i ünnepélyek műsora i.

Va lldsos ülznepélyek.
[Ag. ev. tanítóképző, Sopron: izr. tanítóképző, Budapest].
MzllenZum.
[Áll. tanítóképzők: Baja, Székelykeresztúr; róm. kath. tanítóképző, Győr;

izr. tanítóképző, Budapest].
Márczius IS.
[4-11. tanítóképző, Székelykeresztúr; ev. ref. tanítóképző, Nagy-EnyedJ.
Aprilis 1 I.

[Áll. tanítóképzők: Budapest, Baja; róm. kath. tanítóképző, Győr; ágo ev.
tanítóképző, Felső-Lövő].

Júniu!'cbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA8 .

[Áll. tanítóképző, Baja].
Október 6.
[E v , ref. tanitóképző, Nagy-Enyed].
Evzár ó ünnepélyek.
[Ág. ev. tanítoképzők: Sopron, Felső-Lövő; izr. tanítóképző, Budapest

r. kath. tanítónőképző, Sopron).
Hangversenyek és tánczmulatságok.
[AlI. tanítóképzők: Baja, Székelykeresztűr ; r. kath. tanítóképző, Pécs, ágo

ev. tanítóképző, Sopron; izr. tanitóképző, Budapest].
Kiváló egyének, előljárók ünneplése.
[AlJ. tanítóképző, Léva; róm. kath. tanítóképző, Esztergom; izr. tanítóképző.

Budapest; róm. kath. tanítónőképző, Pozsony].

4. TanÍlóképzőzntézetek benlakász' és kó'zta r tási helyz'ségez'nek fényképei. Album.

[Állami tanítóképzők: Temesvár (folyosó, dolgozóterem, hálóterem, konyha,
ebédlő), Baja (dolgozóterem. hálóterem, ebédlő), Sárospatak (lakószoba), Budapest
(ebédlő); állami tanítónőképzők: Budapest (tanítónő lakása, nappali szoba, háló-
terem, mosdó-szoba, ebédlő), Kolozsvár (dolgozószoba, hálóterem].

5. Kó'zta r tási étlapok ..

[Áll. tanítóképzők: Budapest, Baja, Temesvár, Léva, Igló, Mármarossziget ;
ágo ev. tanítóképző, Felső-Lövő; áll. tanítóképző, Pozsony, Kolozsváll].·



V I I . T a n í t ó k é p e s í t é s .EDCBA

1 .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAJ rásbelz' és szóbelz' tételek a tanítókéjJesÍ/ő vz'zsgá la iokon.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1. Irásbeli és szöbeli tételek.
[Állami tanítóképzők: Baja, Léva, Znióváralja, Kún-Félegyháza, Székely-

Koresztúr; rom. kath. tanítóképzők: Pécs, Esztergom, Csiksomlyó, Szepeshely ;
ev. ref. tanítóképző: Nagy Enyed; orsz. izraelita tanitóképző, Budapest ; áll ,
tanítónőképző, Pozsony; rom. kath. tanítónőképző, Nagy-Szombat].

II. Irásbeli tételek.
[Állami tanítóképzők: Arad, Sárospatak, Igló; ágo ev. tanítóképző, Nagy-

Szeben].

A ta tlítókéjJesítés sta tz"sztz'ká ja fel van tüntetve a tanítőképaésre
vonatkozó grafikus rajzon a működő és az illető évben képesített taní-
tók és tanítónők arányával, az 1880" 1885., \890., 1895. és IP.98. évre
vonatkozólag. .

V I lI . G y a k o r 1 ó - i s k o lá k .

1 . Gyakorlóiskolák fénykéjJet'.

[Állami tanítóképzők: Budapest, Déva, Baja, Temesvár; állami tanítönö-
képzők: Budapest, Kolozsvár, Pozsony].

2. Gyakorló-iskolák felszerelése.

1. Az elemi népiskolák bútorzatánakcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAé s felszerelésének jegyzéke.
A népiskolai-tanítók k önyvtárának jegyzéke.' A vall,- és közoktatas-

ügyi miniszterium 26264/95. 23476/96, 40644/96. sz. rendeletei alapján
szerkesztette az Országos Tanszermuzeumi bizottság.

[Országos Tanszermuzeum].

I~. Gyakorló-iskolák lelt árai.
[All. tanítóképzők; Modor, Znióváralja ; izraelita tanítóképző, Budapest].

3. Gyakorló-iskolaz' tamnenetek.

[Állami tanítóképzők: Baja, Budapest, Léva, Znióváralja, Kún-Félegyháza
rom. kath. tanítóképzők: Csíksomlyó, Esztergom, Pécs, Szepeshely ; ev. ref. tanító
képző, Nagy-Enyed; Orsz. izraelita tanítóképző, Budapest; állami tanítónőképző ,
Pozsony; rom. kath. tanítónőképző, Nagy-Szombat].

4. Gyakorló-úkolaz' óra rendek.

[Áll. tanítóképzők: Budapest, 'I'emesvár, Modor, Baja; rom. kath. tanító-
képző, Esztergom; áll. tanltónőképző, Pozsony].

5. Gyakorlo-izkola i lá toga tdsok és tanítások nyilvánta r tása .

A II. éves növendékek hospitáló könyve.

A m. és IV. éves növendékek hospitalásának és gyakorlati taní-
tásainak sorrendje, s a gyakorlati tanítások anyaga.

[AlI. tanítónőképző, Pozsony],

85
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6. Utasirds a ' tanítójelőitek ressere.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

[pécs, rom. kath. tanítóképző].SRQPONMLKJIHGFEDCBA

IX . I g a z g a t á s i .ü g y e k - .EDCBA

1 . Tanítóképző-intézetek kóttségvetései.

[Áll. tanítóképzők: Baja, Mármaros-Sziget, Léva. Znióváralja; Losoncz,
Sárospatak, Arad; rom, kath. tanítóképző, Csiksomlyó; ágo ev. tanítóképző, Felső-
Lövő; izr. tanítóképző, Budapest; áll. tanítónőképző, Pozsony].

X. Szeevezet! ü g y e k .

z. Magyarországi tanítóképzők értesítőúzek gyűjteménye.

1. [Állami tantóképzők: Arad (1895/6-1898/9);. Baja (18.97-98); Mármaros-
Sziget (1897-98): Sárospatak (1895/6-1897/8): Znióváralja (1894-95);

[II., Rom. kath. tanítóképzők; Csiksomlyó (1898- 99); Győr (1898/9);
Esztergom (1898-'-99); Pécs (1898-98); Szeged (1898-99); ev. ref. tanítóképző
Nagy-Körös; ágo ev. tanítóképzők: Sopron (1898-99); Felsö-Lövő - (1897-98) ;
izraelita tanítóképző, Budapest (1897/8-1898/9); rom. kath. tanítónöképzö; Pozsony
(1897(98)]. . .

.3 Magyaro1Szagi tanítóképzők tó·r téneteí.

1. [Áll. tanítóképzők: Csurgó, Csáktornya, M.-Sziget;. Igló, Székely-
Keresztúr].

II. [Rom. kath. lanitóképzö, Pécs; izraelita tanítóképző, Budapest; ágo ev.
tanítóképző, Felső-Lövő; áll. tanítónőképző, Budapest]. .

1 . Tal1ítóképzesre vona tkozó tó'rvények, szabá lyza tok, tanieroei:

Az 1868. évi XXXVIII.' t.vczikk.
[Tanítóképző Tanárok Orsz. Egyesülete].

A m. kir. áll. elemi tanítóképeadék tanterve. A m. kir. áll. elemi
tanítónőképezdék tariterve.

_ [M: Kir. egyetemi nyomda].

A magyarországi latin és gör. Szertartcisú Tanítóképezdék tan-
terve, rendtartási. szabályzata.

[Szt. István társulat].

Szabályzat az áll. tanító (ilŐ) 'képző-intézetekben tartandó tanítói
képesítő-vizsgálatoktól. - "-

[M. Kir. egyet. nyomda].

Szabályzat a rom. 'kath. tan'"ító (nő) képző-intézetekben tartandó
tanítói képesitő vizsgálatokról.

[Rom. kath. tanítóképző, Esztergom].

A budapesti áll. tapÍtónőképző-intézet nevelőnői tanfolyamának
szervezete, tanterve és képésítővizsgálati szabályzata.

[Áll. tanítónőképzö, Budapest].

A szepeshelyi rom. kath. tanítóképző. intézet sz er vez ete.
[Rom. kath. tanítóképző, Szepeshely].
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[M. kir, egyetemi nyomda: áll tanít.óképzők: Budapest" Baja; r. kath. tanító-
képző, Esztergom; ev. ref. tanítóképző, Nagy-Enyed; ágo ev. tanítóképző, Sopron,
orsz. izr. tanítóképző, Budapest; rom. kath. tanítónőképző, Pozsony],

~3. Tanítóképző-úztézeti ér tesítők, bz'zonyz'tványok, olsteuetek,

[M. kir. egyetemi nyomda; áll. tanítóképzők: Baja, Budapest; rom. kath.
tanítóképző, Esztergom; ev. ref. tanítóképző, Nagy-Enyed; ágo ev. tanítóképzők:
Sopron, Felsö-Lővő ; izr. tanítóképző, Budapest; r. kath. tanítónőképző, Pozsony].

4. Tanítókép2ők jenta r tási kö'ttséget' kimuta tásokban.

Tanítóképzők költségei a források feltüntetésével ; a költség meg-
oszlása a tanítóképzők jellege szerint o;o-ban ..

. 5. A Tanítóképzés tö·rÚn~ie.

Schwartz Gyula: Magyarország tanítóképz ésének statisztikája.
[Dr. Kíss Áron.]

. Sebestyén Gyu la.: Elemi isk. tanító- és tanítónó-képzésünk fejlő-
dése.

[Tképző tanárok Orsz. Egyesülete.]SRQPONMLKJIHGFEDCBA

X I . E g y e s ü le t i é le t .

1. A Tanítóképző-Intézeti Tanárole Orss, Egyesületének a lapszabá lyiu'. .

[Tanítóképző-Int. Tanárok Orsz. Egyesülete.]

2. Magyar Tanítóképző. 1-V.

A Tanítóképző Int. Tanárok Orsz. Egyesületének hivatalos köz-
lönye. Szerkesztette: Nagy László. 1890-,1899.

[Tanítóképző-Int, Tanárok Orsz. Egyesülete.]

3. A Tanítóképző-1~tézeti Tanárok' Orse, Egy,éSiile~éftek, a va lláso es
közokta tásügyi miniseterhes intézett emlékira ta i.cbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

( I - IV . )

4, A tanítóképzés seeruesete,

(A Tanítóképző Tanárok Orsz. Egyesülete 1898. évi V, közgyűlé-
sének: javaslatái.)' -

"

~7



T e e n d ő in k .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

88

A p s y c h o lo g ia a g y e r m e k s z o b á b a n .

x. és befejező közlemény.

Most, midőn hosszúra nyúlt czikksorozatom befejezéséhez elértem,
úgy érzem, hogy az a kötelesség is vár rám: adjak feleletet arra a
kérdésre, a mit az 1. közleményemben felvetettem:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA«Van·e nekünk szük·
ségünk z'lyen megfigyelésekre vagy nincsEDCBAh •

Azok után, a miket eddig mondottarn, azt hiszem. szükségtelen
hosszadalmasan azt bizonyítgatnom, hogy én a magam részéről a gyer-
mekeknek mind a családban, mind az iskolában való megfigyelését
hasznosnak és szükségesnek tartom a mi viszonyaink közott is. Az
volna a csudálatos és mondhatnám psychológiai képtelenség, ha ezt
szukségesnek, hasznosnak nem tartanám, még is ily sokáig. két eszten-
dőn keresztűl untat tam volna vele e lap türelmes olvasóit és pálya-
társaimat. Nézetemet ráerőszakolni senkire se akarom. Saját álláspontom
igazolása azonban azt parancsolja, hogy a jelen alkalommal megemlé-
kezzem arról a kettős haszonról, a mit én a gyermekpsychologiai ada-
tok gyűjtésétől reménylek és várok.

Nézetem szerint az első és közvetlen haszon ez adatok gyűjtéséből
a csa ládi élet nemesbűlésére s ez á lta l a csa iddi nevelés javulásá ra há-
ramlik. .

Azt, hogy a gyermekpsycholog-iának Angliában és Amerikában
van legtöbb munkása s az adatok gyűjtése ott van legjobban elterjedve,
én esetlegességnek korántsem tartom. Azt hiszem s talán reményei-
hetem, hogy ebben velem mások is kezet fognak, hogy ez az angol-
szász faj. csa fádz'jletének kzfolyása . Meg vagyok arról is győződve, hogy
más nemzetek fiai közül azok, a kik gyermekeikről ilyen feljegyzéseket
tettek - jó családapák, jó családanyák voltak. A hol az apa és az
anya mindenre ráér, csak gyermekei nevelésére nem; a hol a gyerme-
kek nevelése a cselédek dolga; a hol az anya nagyon sokat szerepel a
nagy :világban, de ép ezért gyermekeit talán nyűgnek tekinti; a hol
az apát csak az étkezés ideje vagy még ez sem hozza össze családja
tagjaival: ott a gyermekek megfigyelését hiába keressük. Az angol nép
családi élete nem ilyen. Ezért ér rá az apa bokros teendői mellett és
daczára a gyermekeivel való törődésre, a velök való foglalkozásra.
Ezért nem bizza gyermekei, utódai nevelését, jellemük fejlesztését csak
a bérért dolgozó, de nem mindíg kifogástalan és sokszor kétes értékű
erkölcsökkel felruházott cseléd-népségre.

Nem .akarok én összehasonlítást tenni a m':lgyar és az angol nép
családi élete között. Azt azonban tudom, hogy itt és ott egyaránt
kevésbbé kivánkozik el a családi-tűzhely édes meIege mellő] az, a ki
szerettei körében boldognak érzi magát. A hol azonban a családi élet
nem a boldogságnak, hanem a háborúságnak, az elégedetlenségnek a
tanyája, onnan férj és feleség egyaránt elkivánkozik.

A boldog családi életet a gyermekek édesebbé, a boldogtalant
elviselhetetlenebbé teszik. Sok egymást szer ető p'ir között éppen azért



tört ki már az egyenetlenség, azért változott az éden pokolla, mert
hiányzott belőle a vidám gyermeki zsivaj. Br. 'Eötvössel szólva : mig
kicsiny a gyermek, azért szeretjük, mertzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAmég nem volt elég időnk sze-
retni, mikor meg nagy., akkor meg azért szeretjük, mert már úgy sem
sokáig szerethetjük. Ilyen az édes apának, még inkább az édes anya nak
a szive. .

Minél többet időzünk gyermekeink között, annál jobban szivünk-
höz nőnek. Gyermekségünk pajzán korát ujra átéljük velük. Szenve-
déseik a mi szenvedéseink s ha elfeledttik az imádkozást, ezek a szen-
vedések újra megtanítanak rácbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI Közöttük fejlődik ki az igazi, a benső s
nemcsak a szájunkban, de a szivünkben is hordozott kölcsönös szülői és
gyúmeki szeretet, mely a világ sok hiábavalóságánál többre becsüli
azt a vidám gyermeki kaczajt, a mely könyet csal az édes apának,
könyet .az édes anyának a szemébe.

. Az ilyen boldog családi életnek elősegítő eszközét, éltetőjét látom
én a gyermekek megfigyelésében. Ezért tekintem én a gyermekrneg-
figyeléseket a boldog családi élet érdekében hasznosnak,' szükségesnek.
Azt, hogy a boldog családi élet éppen a családi nevelésre milyen jó-
tékony, milyen kedvező befolyást gyakorol, azt e' lapok olvasó köz ön-
sége előtt fejtegetne:n felesleges.

Nem kevésbbé fontos az a haszon, a mi ez adatok gyűjtéséből,
nyilvánossá tétel éből a psycholegiara s különösen a tanztóképzö intézetz
psychologiai és pedagógiai okta tásra háramhk.

Beneke azt mondja neveléstanában : Az, a rríi a nevelés tudományra
vonatkozólag probléma lehet, ezekre a kérdésekre vezethető vissza:

1. Mit tartunk a nevelés czéljának?
2. Mit találunk munkánk megkezdésénél ?
3. Minő eszközökkel fejleszthetjük azt, a mit találtunk, annyira,

hogy czélunkat elérhessük ?
Sok idő eltelt .azőta, a mikor Beneke e, kérdéseket leírta, az ő

psychologiai irányától éltérő nézetek jutottak, ott a hol, uralomra. s én
mégis azt gondolom" hogy ezek a kérdések helyesen vannak megvá-
lasztva. Talán ha ifjú élete oly szerencsétlen véget nem érs eszméi
jobban elterjednek közöttünk, akkor. a gyermekpsyhologiában is tovább
vagyunk már ma. . .

Sokan és sokat írtak már a nevelés czéljáről, még többen és több-
félét a nevelés eszközeiről s ezek helyes megválasztásáról. Arra azon-
ban igen kevesen gondoltak. hogy azt, a kit tanítani,.a kit nevelni
akarunk, alaposan ki is kellene ismernünk. Meg kellene állapítanunk:
mi is az a testi s lelki sajátság, az az ismeret, a mit a gyermek 'a
szülői házból hoz? Ezeket azonban mellékes dolognak, a velök való
vesződést felesleges munkának tekintjük. Azt gondoljuk, hogy azzal a
hézagos psychologiai ismerettel, a mi vel a fiatal tanítot az életbe ki- ,
bocsájtottuk, első pillantásra képes leend tanítványunk az iskolás gyer~
mekek lelki világát megérteni, felfogni. Feledjük < '1 ' tanítóképzés. feled·
jük a népoktatás terén: «Non ex quovis ligno' fit Mercurius.s

Azt, hogy tanítóképző intézeti psychologiai oktatásunk nem felel
meg aczélnak; azt, hogy tanítóink a növendékek kiismerésére ez idő

Magyar Tanitókép.ő. 7



szerint nem alkalmasak, - nem én mondom. Mások állították ezt már
előttem e lapok hasábjain. -

Ha igaz ez a vád, akkor én ennek az okát egyenesen magunkban
és intézményeinkben keresem. A legnagyobb és legfőbb bajnak azt tar-
tom, ha a psycholegiát nem tudjuk megkedveltetni növendékeinkkel.
Ha ez megtörténhetik, úgy én ennek okáúl azt tekinthetem, hogy az
az irány, az a módszer, a melyet e tárgy tanításánál követünk, nem telel
meg sem növendékcink szellemi fejlettségének, sem annak a szép és
nemes czélnak, a mit e tárgy tanításával el akarunk érni. A gyermek-
ifjak igen nagy része nem érez mást, mint tudományunk szárazságát,
meghatározásaink nehézkességét. Tanúlása igen sok esetben csupán
kellemetlen érzelmeket kelt fel egyesek lelkében. Mikor az ilyen ifjú a
tanítóképző intézetet elhagyja, megengedem, hogy igen sok dobálódzik
a szavakkal, de valójában még többnek borsódzik 'a háta a psycholo-
giának - a nevétől is. Vigasztalja magát az öregeknek azzal a mon-
dásával: nem magyar ember számára való tudomány ez!

Azt kivánni, hogy az ilyen érzelmekkel kikerűlt fiatal tanító egy
· részt magát e tudomány-ágában tökéletesítse, másrészt tanítói s nevelői
eljárásában psychologiai ismeretekre támaszkodjék, - valóságos kép-
telenség. Nem mondom én ezzel azt, hogy az ilyen emberből jóravaló
tanító nem lehetne, leülönösen ha az elemi iskolában jó tanítója volt.
A képző-Intézeti pedagógiai tanítás, a gyakorló iskolában látottak régen
eltünnek már szemei elől, a midőn még mindig öreg mesterét, első til-
nítójátzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAutánozza . A képzőintézeteknek azonban nem az a czéljuk, hogy
az .ilyen, az utánzásnál soha tovább nem haladó tanítók számát gya-
rapítsa, hanem igen is az, hogy minél több gondolkodni tudó és sseresá
tanítot bocsásson ki az életbe. Erre szolgáljon az a lapos psychológiai
ismeret.

Hogy e czélunkat annál inkább megközelíthessük, arra kell töre.
· kednnünk, hogy a psychologia ne annyira elméleti mint inkább 'gyakor ·
la ti tanulmánya s ne megunt. hanem megkedvelt tantárgya legyen minél
több tanító-növendéknek. Tudása szolgáljon arra, hogya gyermeki
természetet annál inkább kiismerhesse, a gyermek magaviseletének,
cselekedetének, értelmi és érzelmi nyilatkozásának valódi okát megta-
lálhassa s tuda tosan irányíthassa.

Teljesen egyetértek dr. Baló barátomrnal abban, hogy ez
· a tudomány maradjon meg a tanítóképzőben is tudománynak. Csak

azt nem szeretném, ha ezt úgy értelmeznők, hogy ennek száraznak,
emészthetetlennek kell lenni, csak azt nem óhajtanám, ha úgy gondol-
koznánk, hogy a psychológia csak addig marad tudomány, a meddig
a bölcsészeti alapot el nem hagyja. Miért tennők nehézkessé, bonyo-
lódottá azt, a mi magában véve nagyon is egyszerű? Miért ne lehetne
e tárgynál ép úgy, mint a természettudományoknál a szemléltetést,
sőt sok esetben a kúérletet is alkalmaznorn ? Ha pl. azt akarom bebi-
zonyítani: figyelmunk terjedelme milyen szűk, nincs szükségem arra,
hogy gondola tban elvezessem a tanító-növendéket a fényes' terembe s
ott zeneszó mellett megvacsoráltassam s baratomnak a kabátját vizs-
gáltassam; sokkal egyszerűbb e gondolatbeli vacsorázásnál, ha a tanító-
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növendéknek mindenik füléhez egyegy zsebórát tartatok s meghagyom
neki, hogy a jobb kezével úgy ütemezzen, a' mint a jobb fülénél levő
óra ketyeg, a bal kezével pedig a mint a bal fülénél levő. A növen-
dék magától rájön, hogy ez igen nehéz és sok gyakorlást kiván s kez-
detben lehetetlen is. Ez csak egy példa s már a rész.letezéshez tartozik
és semmit mást nem akarok vele hangsúlyozni, minthogy tanításunk le-
hetőleg elernies, növendékcink szellemi fejlettségéhez mért s igyzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAérdek-
keltő legyen.

Az egész tudományt nem taníthatorn, hiszen nem psychologusokat,
hanem tanítókat akarok képezni. A mit azonban tanítok, annak -legyen
meg a tudományos alapja, de úgy adjam elő, hogy növendékern necsa k
megértse, de ennek igazságát á t is érezze. A mint készen vagyok az
igazság levezetésével, azonnal láttassam be, hol alkalmazhatom ezt
a népiskolai nevelésben vagy a tanítási eljárásban.

Azt is helyesnek tartom, hogy a psychologia tanítója valamelyik
psychologiai' irányhoz csatlakozzék, ennek az elveit igyekezzék az összes
pedagógiai tanításon érvényesíteni, Csak azt nem óhajtanám, hogy
.egy név, vagy bizonyos irány az egész vonalon mindenkire nézve kö'telezővé
tétessék. Ha valaki az intellec,tua lzs irány híve; ám maradjon meg mel-
lette, de ne érje vád azt sem, a kinek más a meggyőződése. Mindenki
a mellett a módszer mellett vez eti legmesszebb tanítványait, a melyet
megkedvelt, amely érzelem- s gondolatvilágával nem ellenkezik. Aztán
a legrövidebb út nem mindig a leghamarabb és a legbiztosabb is. Bár-
melyik psychologiai iránynak legyünk a hívei, a gyermek-psychologia
adatait tanításunkban mindig haszonnal alkalmazhatjuk.

A gyermekpsychologiai adatok gyűjtésével azonban más czélunk
is van. Észak-Amerika pedagógusai napról-napra jobban és jobban
hangsúlyozzák, hogyanépoktatás csak úgy és akkor érheti el czélját,
ha a gyermekpsychologiára támaszkodik. A mai tanítás mellett megis-
mertetjük a tanító-növendékekkel a felnőttek psychologiáját. Igen, csak
hogy tanítványaink, a leendő tanítók, nem felnőtteket. hanem gyerme-
keket tanítanak. A milyen különbség van a felnőtt és a gyermek testi
.szervezete között, ép olyan, sőt nagyobb a kűlönbség a kettőnek a
lelke között. A ki a gyermekeket akarja tanítani, annak a gyerme.k lelki
életi nyilvánulásának a módjait kell külö'nösm ismerni. Ez az oka annak,
hogy az amerikai tanítóképzőkben a gyermekpsychológia a pedagógiai
oktatás kiegészitő részét teszi.") En a magam részéről szintén óhajtari-
dónak tartanám, hogy gondot fordítsunk a gyermekpsychológia taní-
tására s lehetőleg arra törekednénk, hogya psychológiát genetictes módon'

tanítsuk. Ha ezt valóban tenni akarjuk, akkor semmikép nem nélkülöz-
hetjuk a gyermekpsychologia adatait. Mit akarunk ezzel elérni? Azt
hogy az a tanító necsak azt tudja: mit· hoz a gyermek a szülői háztól
az iskolába, hanem azt is: hogyan és miként Jutott ez a gyermeki
lélekbe .. Micsoda külső és belső körülmények működ tek abban közre,

') A legelterjedtebb tankönyvek egyike: Tracy : The psychology of childhood. Ennek
.a munkának a tartalma: Az érzékek. Az értelem. Az érzelmek. Az akarat. A nyelv. A
szépészetí, vallási és erkölcsi eszmék. - Németre lefordítottaEDCBAS t im p f t ,
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hogy tanítványunk a tanköteles k~r előtt és az iskoláztatás ideje alatt
úgy ahogy és nem máskép fejlődött? Ha az a tanító meg akarja tudni,
okvetetlenül szqksége van gyermekpsychologiazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAme/lett egy kis physiologiai
ismeretre is.

És ilyentormán már nem csak Amerikában és Angliában, hanem
Németországban is gondolkoznak. Schiljer «Die Vererbung. Ein Kapitel
aus 'einer zukünftigen psycho-physiologischen Einleitung in, die Pada-
gogib czimű' munkájában (Berlin 1898) azt mondja. TanÍttasséka
tanítóképző intézetekben:

I. Az érzék szervek physiologiája,
2. Az öröklés tana,
3. A gyermekpsychologia genetikusan,
4. A gyermekphysiolcgia.
Arra, hogy ezt-a sok «gyermekséget» miként lehet éskell a psycho-

logia ujabb vívmányaival s a pedagógiai követelményekkel szoros
kapcsolatban hozni, igen érdekes példa Sully James «Teacher's Hand-
book of Psychology» czfrnií műve. (Németre lefordította Stirnpfl, Berlin.
1898.) Megvallom, én a. tanító, kezébe ennél jobb munkát nem tudnék
ajánlani. A ki ezt a munkát áttanulmányozza, az nem tartja felesleges-
nek Sohafer kivánalmait, nem kicsinyelheti sem a physiologiát, sem a
gyermekpsychologiát.EDCBA I

Ha 'igaz az, hogy a tanítóképző intézetek psychologiai tanításának
'eredménye sok kivánni valót hagy még nálunk hátra; ha igaz az, hogy
a gyermekpsychologiai vizsgálódások és adatokkal psychologiai , tanítá-
sunk eredményét s a pedagógíának nernzeties irányba való kifejlesztését
elősegíthetjük, -akkor azt hiszem, hogy a gyermekpsychologia felkarola-
sának ügye senkit nem érdekelhet közelebbről, senkire nem tartozhatik
Jobban. mint a Tanítóképző Intézeti Taná-rok Országos Egyesiiletére. /

Ennek az egyesületnek nem csak joga, de úgy gondolom, köteles-
sége is, hogy a közjó érdekében . '
, a ) buzdítsa az egyesiilet tagjait arra, hogy a gyermekeikről rend-
szeres feljegyzéseket vezessenek, ismerőseiket s a tanítóegyesületek tagjait
s gyermekpsychologiai megfigyelések nek megnyerni törekedjenek. Tapasz-

~talatalkat a nyilvánosságra bocsássák. . , 1 " ,

. b ) Abban az esetben, ha a megfigyelő szülók és tanítók száma
megszaporodnék, elősegítené, előkészítené a gyermekmeg !igyel5k szö·vetségéi.

cl Lépéseket tenne arra nézve, hogy a tanító és ovoképző növen-:
dékek' a gyermekmegfigyelésbeq' gyakoroltassanak. Ne kerüljön ki az
intézetekből egyetlen növendék sem, a ki legalább: egy' gyermeknek
testi és lelki fejlődését figyelemmel nem kisérte. ,

d ) Figyeltnét kiterjesztené a gyakorlo iskolai' tanulők képzettartal-
már a s a pscho-phisikai mérések és kisérletekre; valamint ia képző
intézeti növendékekről s gyakorló-iskolai tanulőkról vezetendő meg-
figyelési naplokra. , .

e) Közrernűködnék abban, hogya gyermekpsychologia és gyermek-
physiologiának megfelelő hely adassék a, képzőintézetek tantervében.

1 ) Szorgalmazgá, hogy necsak a tudomány.egyetemeken, hanem
a Pedagőgiumbán és az Erzsébet-női-iskolában is psychologiailabora'-
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torium állíttassék. A tanárok a gyermek megfigyelések tanulmányoz á-

sára külföldi tanulmányútakra kiküldessenek. Ide haza pedig -a- physiolo-
giából, psychológiából és a pedagógia egyéb. segédtudományaiból taní-
tók és tanárok számára szűnidei tanfolyamok tartassanak.

Csak röviden s hézagosari érintettem én itt azokat a, teendőket,
a melyet egyesületünknek munka-körébe fel kellene venni. Ugy tudom,
hogy eddig egyesü!etünkbep senki nem szólalt fel olyan irányban, a
melyből azt következtethetnénk, hogy olyanok is vannak közöttünk,
a kik a gyermekpsyehologiát minden haszonnélkülinek tartanák.

EgyesületünkzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAvá lasztmánya 1898 évi február 7-én tartott űlésén
már egyszer foglalkozott ez ügygyel. Az anyag-gyűjtés munkájátEDCBAfo n to s -

nak, módszerének megállapítását sürgősnek mondotta ki. Bevárandónak
tartotta azonban azt, míg aSRQPONMLKJIHGFEDCBAI I . országos és egyetemes tánári kongresszus-
nak ebben az ügyben kiküldött bizottsága munkálatát megkezdi sebben
a bizottságban való képviseltetésével, vagy a va lásztmány kebelében a laki-
tandó bizottságga l óhajtotta c e fontos nevelési kérdés ügyét» előmoz-
dítani. (M. Tképfő. 1898. 134 1.).

Az izetlenkedés nem kenyerem. A bizottság tagjait személyenként.
és egyénenként nagyra becsülöm. Tehetségük, tudományuk előtt kala-
pot emelek. De ha ezt a «szakbizottságot» tekintem, a mely három
év leforgása alatt egyetlen lépést sem tett ebben a efontos», ebben a
«sürgős» ügyben, bizony mondom nehezemre esik, hogy az ő működé-
sükről keményebb dolgokat ne mondjak.cbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA ki még most is azt várja,
hogy ez a bizottság a gyermekpsychologiai mozgalmakat kazánkban
migindítsa, vezesse, irányítsa, az egyszersmind kirnondja azt. is: halasz-
szuk el az ügyet ad graecas calendas. Mivel én ezt nem szeretném,
tanügyünk fejlődésére üdvösnek. jónak nem tartanám, elérkezettnek látom
az időt immár arra nézve, hogy az 1898. évi február 7-én tartott valaszt-
mányi gyűlés' határozatának folyamanyaként a .tanítóképző-intézeti taná-'

rok országos egyes-: tlete vá lasztmányáb.an a gyermrkpsyc4oldgiaz' megfigye-
lésekre bizottsá ({ a lakítta ssék.

Vezesse, irányítsa ez a bizottság az összes gyermekpsychologiai
ügyeket. A választmányban és a közgyűlésen számoljon be ez irány-
ban tett lépéseiről. Ne engedje ezt emelegebb párttogásra érdemes
ügyét a jövő milleniumi kongresszusig agyonh'a llga tnz' /

Végeztem: Miclőtt azonban a tollat letenném, kösz őnettel s bocsánat-
kéréssel tartozom. Köszönettel a szerkesZtőnek, hogy a nagyszámú
aktualis közlemén yek daczára helyet engedett ismertetéseimnek, a bocsánat-
kéréssel a lap oluasoinaé, a miért e nekem oly kedves tárgygyal. ily
sokáig untattam."] ,

Csurgó. Pethe; János.

lj A köszönet nem minket illet" hanern mélyen tisztelt kartársunkat, pethes Jánost,.
a ki nagyérdekű tanulmányainak közrebocsátásával a Magyar Tanítóképző értékét és dicső-
ségét ,novéite,. Mint a lélek-fejlődéstan (geneticus psychotogiá) uttörője hazánkban, figye-
lemre méltó szolgálatot tett a nevelés ügyének s ezért mélton tarthat elismerésre számot.
Kivánatos, h o g y egyesületünk alaposan fontolja meg javaslatait; mulasztást követne el.
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Egyesületünk betöltötte tennállásának tizedik esztendejét ... EzenzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
tiz év alatt oly munkát végzett, a melylyel nemcsak tagjainak háláját
és a tanügyi köröknek elismerését vivta ki, hanem tanügyi kormányunk-
nak is hasznos szolgálatokat tett. Ez a munkásság kiterjedett ugyan
tanítóképzésünknek minden tényezőjére, felölelte ugyan ez ügynek
minden aktuális kérdését, súlypontja mégis az elvi jelentőségű és a
szervezeti kérdésekre esett. Még egy évtizeddel ezelőtt tanítóképzésünk
kifejlesztésére nézve az ügy munkásai között is szétágazók voltak a
vélemények és eltérők a törekvések, addig ma már mind szélesebb
körben, mint kulturális szükség lép előtérbe az egyesület retortájában

kiforrott egységes magyar nemzeti tanítóképzés eszméje. - Ha az egye-
sület ennél többet nem tett volna, vagy nem tenne: már akkor is
helyet biztosított volna magának közoktatásunk történetében. Pedig
ezen kívül még sokat tett I Nem felsorolni, hanem egygyél szaporítani
akarom azon kérdéseket, a melyek itt vettettek fel, vagy nyertek meg-
oldást, a végből, hogy tanítóképzésünk intenziv' fejlődése előmozdíttas-
sék. Ugy sejtem, hogy egyesületünk életének megkezdett második év-
tizedét, főként a tanítókepzés intenziv fejlődését előmozdító kérdések-
megjavítására és megoldására fogja fordítani.

Sietek kijelenteni, hogy az iskolai kirándulások kérdését felfedezni
nem akarom. Ellenkezőleg, azt hiszem, hogy a mióta iskola van, isko-
lai kirándulást egy vagy más alakban tartanak; azt pedig tudom, hogy
az iskolai kirándulások ma iskoláink, közelebbről tanító- és tanÍtónőkép-
zésünk széles köreiben vannak elterjedve. Ha tehát nem szükséges is
ezen régi idők óta s ma már széles körben alkalmazott pedagógiai
eszközt felfedezni, még mindig kérdés marad, hogy nem szükséges-e
pedagogiai értékét megállapítani? és a mennyiben belőle a nevelésre
és oktatásra haszon háramlik: nem kellene e az összes iskolákban, ille-
tőleg .tanítő- és tanítónőképzőkben á llandósítani es egyöntetűen sseruesniEDCBAr
vagy a mennyiben a nevelésre és az oktatásra felesleges, vagy épen
káros: nem kellene-e a kiküszöbölésre irányuló lépéseket megtenni ?

A kérdés eldöntésehez nagy apparátussal hozzátogni, nyitott ajtó
feszegetése volna. A mai értelemben vett iskola nem elégszik meg, nem
elégedhetik meg a tan órák és tanhelyiségek szűk korlátai közt kifejt-
hető nevelő és oktató hatással. Iskoláinknak a tanórákon túl és a tan-
terem falain kívül is minden eszközt meg kell ragadniok, a melylyel
czéljaik megvalósítása felé haladhatnak . . . Ezen eszközök közül az.
iskolai tanulmányi kirándulásokról kétségtelenül valamennyien egy,. még
pedig azon a véleményen vagyunk, hogy - benső értéküknél . és sok-

ha ez ügyet fel nem karolná. Azonban minden szónál többet ér a tett. Fogjunk a mun-'
kához, azok, a kik érdeklődünk az ügy iránt. Adjuk közre megfigyeléseinket.

Nem baj, ha azok mosi még nem egészen rendszeresek is. Szolgálni fognak az .
ügynek az ilyen feljegyzések is, ha bizonyos szakértelemmel történtek. Szerkesztő.

. _ 1) A tanítóképző tanárok egyesülete válas:..tmányának február 19-iki ülésén tartott
előadás. Szerk.
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oldalú hatásuknál fogva - helyesen alkalmazva, a nevelésre és okta-
tásra lényeges haszocbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI I háramlik belőlük,- Ha e pontnál mégis egy pilla-
natra megállapodom, teszem azt iskoláinknak, a tanító- és tanítönö-
képző-intézeteknek különös feladataira és azon helyzetére való tekintet-
ből. a melyeknél fogva a tanulmányi kirándulasok a tanító- és tanítőnő-

jelöltekre nézve az általánosnál nagyobb jelentőséggel bírnak. A ta n í tó -

nak, mint a nép nevelőjének és oktatójának, fontos hivatása síkeres
megoldásához sokkal gazdagabb tapasztalatra és szélesebb látókörre van
szüksége, -mint a minőt a legjobb iskola is magában nyujthat. A tanító
ezt a tapasztalatot és látókört az életben sem szerezhezi meg úgy. mint
más közpályákon műkődők ; erre vonatkozó legszebb szándékainak és
törekvésének is útjában állanak korlátolt anyagi viszonyai A tanító- és

tanÍtónőképző-intézetekre tehát ebben a tekintetben is nagyobb és
nehdzebb feladatok nehezed nek, mint más iskolafajokra. A tanító- és
tanítónöképzők valóban a nevelésnek és oktatásnak lehető legtöbb esz-
közét kénytelenek felhasználni, ha feladataikat be akarják tölteni, czél-

jaikat meg akarják valósítani; ezen eszközök sorában tehát a tanulmányi
kirándulásokat - czéljaik veszélyeztetése nélkül -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAnem llélkülö'zhetz'k.

Ebben látom én különös okát annák, hogy mi e kérdéssel, daczára
annak, hogy pedagógiai értéke eldöntöttnek tekinthető, daczára annak.
hogy szélesebb körben az iskolai kirándulásök alkalmazásban vannak,
- foglalkozzunk, Foglalkozzunk azon sz empontböl, hogy mi módon
lehetne az iskolai tanulmányi kirándulásokat az összes tanító- és tanítónó-
intezetekben á llandósítani és hogyan kellene ezen kirándulásokat

egyö'ntetűen seerueeni?
Alábbi fejtegetéseimben, ha nem is az összes. legalább: azon

szembeötlőbb és úgy hiszem lényegesebb szempontokra ki' fogok ter-
jeszkedni, a mik a feltett kérdés eldöntésenél tekintetbe jöhetnek, arra
befolyással lehetnek; megjelölve mindenkire nézve az általam helyesnek
ismert megoldási módot.

Az első kérdés az lehet. hogya tanulmányi kirándulások állandó-
sítása, általános és egyöntetű szervezése, közoktatásunk melyik ténye-
zőjétől induljon ki?

A ki tanügyi viszonyainkat ismeri, jól tudhatja, hogy hazánkban

minden szervező lépést, sőt minden irányító eszmét felülről, tanügyi
kormányunktól várnak. A mily ártalmas, sőt veszedelmes ezen irányzat
intézményeink szabad és független kifejlődésére nézve, ép oly jól fel-
használható, tehát hasznos a ezélszerű intézmények és megérett eszmék
általánosítására. Ezekhez járul az is. hogy a tanító- és tanítónóképző-

,intézetek jelentékeny része, sőt relativ többsége, az országos tanügyi
kormánynak, mint fentartó hatóságnak, egyenes rendelkezése alatt áll, -
hogy a többi iskolafentartók és tanáraik tulnyomó része az országos
kormány iránt benső bizalommal viseltetnek; mi sem természetesebb.
azért, mint az, hogy ezen kérdésnek kizárólag a tanügyi kormánytól
kiinduló megoldása kecsegtethet siker reményével. Tanügyi kormányunk
a tanulmányi kirándulásokra vonatkozó rendelkező közbelépésével nem
is lépne új térre s Így ennek a közbelépésnek semmiféle elvi akadálya
nincs. Ezen állításom igazolására felemlítem, hogya középiskolák állami



tantervéhez csatolt utasítások ajánlják a fél, vagy egész napra terjedőzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
természetra jzi, jóMra jzi' stb, kirándulásokat, egy 1892- ben kiadott minisz-
teri rendelet kimondja, hogy az államköltségen, vagy a tanulmányi,
alapból fentartott középiskolák tanárainak, a fél vagy egész, napra ter-
jedő kirándulások alkalmával fe/t/terült tényleges koltségeZ, a házi átalány-
ból megtérítendök; egy 1897-ben kiadott rendelet szerint ezen kirán-
dulások alkalmával a vasúti, vagy gőzhajózási viteldíjakon felül, a fél
napidíj fizetendő a házi átalányból a vezeto tanárnak; egy 1893-ban :
kiadott miniszteri rendélet az államvasútak vonalain élvezhető kedvez-
mények megállapítása mellett kimondja, hogy kisebb kirándulásokon
minden, 10-10 tanulóval egy tanár küldendő kisérőül. Egy 1899. évi
rendelet minden megkezdett 20 növendék után rendeli el a nagyobb
kirándulások alkalmával egy-egy vezető tanár lJtiköltségének és fél
napidíjának kifizetését, Itt említem fel, hogyaminiszterium 189 5-ben
kiad ott rendeletével" a kirándulások czélját tágítja és azt mondja, hogy
a természetrajzi és földrajzi kirándulásokkal kapcsolatba kell hozni a,
tör ténelmi szempontból nevezetes helyek megtekintését is, »A' hazának
és földjének mentől mélyebb és közvetlenebb szeretete legyen egyik
főczél, a nielyből középiskoláink kirándulásaikat és tanulmányi utazásai-
kat tervezik. Tervszerű eljárás mellett még szerényebb eszközökkel is
szép eredményt lehet elérni. Evégből kivánatos, hogy a tanári testü-
letek mindjárt a tanév elején jelöljék meg teendő kirándulásaik irányát,
czélját és módozatait. Hogy a szegényebb tanulók is részt vehessenek
e kirándulásokban, óhajtandó volna társadalmi úton kirándulást" a lapoka t·
létesíteni, a milyenekkel már eddig, is rendelkezik nehány középiskola.«

_ 1898,ban a miniszterium e kirándulások czélját újra tágítja, a művésze!z
ízlés fejlesztése végett ajánlván, a különféle gyüjteményeknek tanár
vezetése mellett való látogatását.. Láthatjuk ezekből, hogy a közép-
iskolai. tanulmányi kirándulások ügye tanügyi kormányunknak nemcsak
rendelkezése és gondoskodása tárgyát képezte, hanem hogy azt ez
intézetekre nézve, úgyszólvau, meg is oldotta. Fentebb kimutattam,
hogya tanító- és tanítónőképző intézeteknek az összes iskolafajok között
a legnagyobb szükségük van a tanulmányi kirándulásokra ; feltehető-e,
hogya tanugyi korrnanyunk ez ügynek a tanító- és tanítónőképzőkben
való általános és egyöntetű rendelkezésétől elzárkóznék? ürömmel
konstatálhatom, hogy ily feltevés nemcsak teljesen indokolatlan, hanem
hogy az ügy _megoldása felé vivő legelső és radikális lépés tanügyi
korrnányunk részéről mar meg is történt. Mint tudjuk, a folyóEDCBAé v i

költségvetési előirányzatba az állami tanító- és tanítónóképző-intézetek

növendékei tanulmányi kirándulásainak segélyezésére egy összeg fel van.
véve. Hálátlanság volna ezt a lépést kicsinyelni, viszont azonban az
ügy elejtése lenne ezzel ci. lépessel azt megoldottnak tekinteni, Úgy
hiszem azért, hogy a midőn a legelső alkalmat felhasználjuk avégből,
hogy a: tanügyi kormánynak ezen jelentékeny és messze kiható lépé-
seért hálás, köszönetet mondunk, egyszersmind nyilt' öszinteséggel kell
feltárnunk 'azon kivánságainkat, a melyekkel a kérdés további és telje-
sebb rendezését óhajt juk. 'Így mindenek -elött, hogy a közönyösség
vagy a kényelem szeretete 'ezen szóban forgó pedagógiai kötelesseg
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teljesítése alöl ki ne bújhassék.varra kellene a tanüg.yi kormányt meg-
kérnünk, hogy megállapítván a tanító- és tanítőnőképző-intézetek tanul-
mányi kirándulásainál- követendő elveket és eljárasokat : tenné ezeket
az összes állami tanító és tanítónőképző-intézetekre nézvezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAkölelezőkké.

Felfogásom szerint ezt a kérdést a Iegczélszerűbben és legalkalomsze.
rübben az állami képzők számára készülő rendta r tási szabá lyza tban
lehetne, sőt. kellene is megoldani.

Tanítóképzésünk mai állapota szerint a nép nevelőinek és okta-
tóinak nagy obb része nem az állami képzőkből kerül ki. A felekezeti
képzők, a melyek - a nevelési eszközökről nem szólva - legalabb is
kevesebb oktatási eszközzel rendelkeznek, mint a jobb anyagi viszonyok
között lévő ,államiak, a tanulmányi kirándulásokat, mint hathatós
-didaktikai eszközt. felfogásom szerint az államiaknál is kevésbbé nél
külözhetik. Ha tehát a kérdés általános megoldását akarjuk és keressük,
akkor a fentebb ajánlott lépést 'még egygyel. azzal kell megtoldanunk,
hogy a tanügyi kormányt arra kérjük: ajánlja a tanító- és tanítónó-

képző-intézéteket fentartó hatóságoknak a tanulmányi kirándulások köte-
lező behozatalát.

A. második kérdés ez: mi legyen tanulmányi kirándulásaink
czélja r

Az első ilynemű kirándulásokat minden valószínűség szerint az a
didaktikai alapelv hozta létre, h.ogy az. oktatás legyen szemléltetö.
Ezt a czélt tűzi az iskolai kirándulások elé a középiskolák tanterveihez
csatolt módszeres utasítás és a középiskolák részére r892:ben kiad ott
miniszteri rendelet is. Már az [895. évi és később az r 898. évi minisz-
teri rendeletek a czélt tágítják; míg az előbbi c a hazának és földjének
rnentől mélyebb és közvetlenebb szeretetét s teszi egyik főczélnak, addig
az utóbbi a rnűvészeti izlés fejlesztését állítja előtérbe. Ezen rendeletek-
ben tehát az iskolai kirándulások már a nevelés szolgálatába is állit-
tatnak. Ezekkel a kirándulásokkal valóban akkor fogjuk az eléjük ki-
tűzhető ezélt leginkábh e!é'ili, hogy ha a nevelés és oktatás szolgála-
tába egyaránt állít juk őket; ha lehet, a kettőt teljes harmoniába olvaszt-
juk össze bennük Az iskolai kirándulások programmjába tehát minden
beleillik, a mi tanulságos, érdekes, élvezetes és szórakoztató volta rnel-
lett a növendékek nevelésére' és oktatására alkalmas, vagy erre alkal-
massá tehető. A .szigoruan meghatározott s magasra tűzött tanczél
egymagában eléggé okát adja annak, hogy kirándulásainkban ne
mozogjunk (és nem is mozogunk) ily széles és nem is eléggé szilárd
határok között, hanem hogy azokat szükebbekre szabjuk és szilárdab-
bakra építsük. }gy jöttek és jönnek létre a tudornányszakok, vagy
ágak támogatására rendelt kisebb kirándulások, de a főczél szemrnel-
tartásavale be kell ál.ítanunk a nevelés szolgála:tában nagyobb mérték-'

ben és tágabb programmal biró nagyobb kirándulásokat is., A tanító-
és tanítonőképző-intéaeteknek mint pedagógiai szakisko!áknak különos

feladatai ból természetesen következik, hogya tanítójelöltek kirándulásának
programmjába' a felsoroltakon kivűl rnindaz beleillik, a mi a nép
mű veltségének, művelődési intézményeinek első sorban a népiskolának \



és ezen intézmények szervezetéuek és belső életének megismeré-
sére vezet.

Hogy ezen czélokat megvalósító kirándulási programmokat nem
könnyü készíteni, hogy ezek készítése a tanári testületektél finom peda-
gógia érzéken és széles látóköron kivül komoly megfontolást és be-
ható megbeszélést kiván: azt talán nem szükséges fejtegetni. Ezen
nehézségek tudatában ajánihatta a középiskolákhoz intézett 1895. évi
rendelet, hogy mindjárt a tanév elején jelöljék meg teendő kirándu-
lisaik irányát, czélját és módozatait. Magam is azt hiszem, hogyha a
kirándulások elé kitűzhető czélokat el akarjuk érni, ha a reájok fordí-
tott pénzzel és idővel arányos hasznot akarunk huzni, akkor kirandu-
lásaink czélját, irányát és módozatait csakugyanzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAdőre kell megállapi-
tanunk. Ennek legczélszerűbb ideje - feItogásom szerint - a követ-
kező iskolai évre nézve az előző iskolai év vége lehetne, hogy egy-
részt a tanév eleje ily kirándulásra esetleg felhasználható legyen, hogy
másrészt a kirándulási programmok az iskolafentartó hatóságnak (az.
államiak részéről a tanügyi kormánynak) idején bemutathatók legyenek.
Ez utóbbi nemcsak a kirándulási programmnak összeállitásának ellenőr-
zése, hanem a kirándulások egységes intézése szempontjaból is szükséges ..
Az elmondottakból következik, hogy részletes kirándulási programmok
összeallitására nem vállalkozhatom; ez az intézetek földrajzi fekvésének
helyi viszonyainak és ezekből kifolyó szükségleteinek szemmel tartásá-
val a tanári testületeknek fogja feladatát képezni. Nem térhetek azon-
ban ki az elől, hogy a programmok készítését és fellállitásat általános.
szempontok és szélesebb keretek felállításával megkönnyitsem. Könnyebb.
tajékozódás kedvéért megmaradok akirándulásoknak - már megtett, -
nagyobb és kúebb jelzővel ellátott megkülönböztetése melletr. A nagyobb.
kirándulások az országnak a képző székhelyétől tovább fekvő, termé-
szeti szépségükről és gazdagságukról, földrajzi fekvésükről, történelmi
jelentőségükről, kulturájukról, iparukról, kereskedelmükről, vagy nép-
rajzi viszonyaiknál fogva nevezetes és jelentékeny helyeire és vidékeire-
irányitandók. Figyelem fordítandó arra. hqgy a nemzetiségi vidékek-
képzőinek növendékei a magyar fajt és kúlturáját közvetlenűl meg--
ismerjék s a kirándulás osszhatása gyanánt a hazát kiolthatlanul meg-
szeressék, hogya magyar faju növendékek "a hazában lakó nemzeti-
ségeket megismerjék, azokat becsülni. szeretni tanulják s igy majdan
a magyar nemzeti állam eszméjének megnyerhessék. A látókör fokozot-
tabb szélesbitése végett ezen kirándulások czéljául a szornszédos orszá-
gok nevezetesebb helyeinek, főként metropolisainak meglátogatása is.
kitüzhető. A kisebb kirándulások czélja főként a képző székhelyének
és vidékének természeti, földrajzi, néprajzi, ipari, kereskedelmi, művelő-

'dési és leülönösen népoktatási viszonyainak, intézményeinek és ezek.
működésének tüzetesebb megismerése lehet. Ezek azon szempontok. a
melyek világánál a kirándulási programmokat az egyes tanári testü-
letek összeállíthatják. Nem mondorn, hogy a programmok összeállitásá,
töl függ minden, vagy a legtöbb; annyi azonban bizonyos, hogy jö-
programmal a kitüzött cz él könnyebben elérhető. '

Hogy nagyobb kirándulást évente legfeljebb egyet lehetne, és,
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hogy kisebb kirándulást évente többet kellene tartani, arra nem szük-
séges szót vesztegetnem. Az iskolafentartó hatóságok a kirándulások
anyagi és erkölcsi támogatásával természetes jogot szereznének ahhoz,
hogy azok lefolyásáról és eredményéről tudomást szerezzenek; a felet-
tes hatóságoknak való beszámolást legczélszerűbben az igazgatói évi
jelentések végezhetik. Tájékoztatandók volnának ezekről az ugyan-
csak áldozatokat hozó szülők, s tanügyi körök és az érdekl ődők ; ez a
tajékoztatás az évi iskolai értesítőben volna megadható, Egy ujabb érv,
az évi nyomtatott, értesítők kiadatása mellett.

Harmadik kérdés: mennyi és mely idő fordítható a tanulmányi
kirándulások ra ? .

A kisebb kirándulások egy fél, legfeljebb egy napra terjedhetnek.
Ezek az év bármely szakában akkor teendők, a mikor reájuk szükség
van és akkor tehetök, a mikor alkalom kinálkozik. Az ilyen kirándu-
lások szükségessége az oktatás folyamán pl. akkor áll elő, a mikor
földrajzi fogalmakat, természetrajzi tárgyakat és geologiai alakulásokat
akarunk közvetlenűl szemléltetni, s mikor az állat-, növény- és ásvány-
meghatározást az élettünemények és előfordulás megfigyelésével együtt
akarjuk gyakorolni, a mikor a történelmi események színterét és a
történelmi nevezettességü helyeket akarjuk megtekinteni, vagy amikor
művészeti, irodalmi és történelmi alakok alkotásait, szobrait, vagy azokra
vonatkozó emléktárgyakat akarjuk bemutatni. Ezek mellett közlekedési,
ipari és kereskedelmi vállalatok, továbbá gazdaságok, kertészetek és
szölészetek és mindezek berendezéseinek megtekintése az oktatást szem-
léltetővé, tehát maradandóbb hatásuvá tehetik. Ezek a példák a szük-
séges esetek számát korántsem merítik ki, a felsorol ható további pél-
dák mellőzésével csupán csak azt említern még fel, hogy az oktatás
folyamán előálla szükségességnek tekintern még a népiskolák látogatá.
sára irányuló kirándulásokat is. Kirándulásra kinálkozó alkalmaknak
tekintem azon mozgalmakat, mozzanatokat és tüneményeket, a melyek
a tanítóképzés szempontjából nevelő hatást rejtenek magukban; ilyenek
a hazafias ünnepélyek, tudományos, vagy irodalmi mozgalmak, műtár-
latok, vagy gyüjtemények, népiskolai vizsgálatok, vagy egyéb időhöz
kötött társadalmi, irodalmi, tudományos, vagy pedagógiai események.
Nem mondom, hogy a felsorolt alkalmak mind felhasználandók ki-
rándulásokra. hiszen akkor itt a Ióvárosban egyebet se lehetne tenni,
mtnt kiráodulni; csak annyit, hogy pedagógiai tapintattal ezen felsorolt
alkalmak mindenike szolgálhat kirándulás czéljául. Képzőnk jelentékeny
része - elhelyezésűle miatt - ezen kisebb kirándulásokra kinálkozó
alkalmaknak nemcsak bővében nincsen, hanem egyenesen szükében van;
addig is, míg az illetékes helyen is beismert czélszerütlen elhelyezése
javíttatik, legalább a czélszerűbb elhelyezésű képzök használják fel ezen
alkalmakat. Az elmondottak érthetővé teszik, hogy kisebb kirándulásra
szolgáló szünidőt miért nem jelöltem meg. Hiszen ha ezek helyesen ..
alkalmaztatnak, akkor a tanításban megszakítást vagy egyáltalában nem,
vagy csak a legritkább esetben fognak előidézni. Ha a tanítás meg-
szakítás ára a kirándulásra kinálkoző kivételes alkalommal, vagy a helyi
körülményeknél fogva mégis szükség volna: erre a czélra fél, vagy egy
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napi szünetnek évenként legfeljebb három izbe~ való rnegallapítésát a
tanári testületre bíznám. Ily kirándulásokban rendszerint csak egyes
osztáÍyok vennének részt. ,

A nagyobb kirándulások egy napnál hosszabb, de egy hétnél
rövidebb időre terjedhetnének. Hazánk oly gazdag természeti kincsek-
ben és történelmi emlékekben, hogy ily irányu nagyobb' kirándulási
programmok összeállítása nehézségekbe sehol sem fog ütközni. Ezeket
a programmokat azonban sokkal nehezebb lesz az egyoldaluságtól meg-
óvni, őket a szélesebb körü tapasztalat szoigálatába állítani. Hazai viszo-
nyaink ebbeli hézagait az egyes tanári testületek bölcsessége' van hivatva
betölteni. Talán nem tartozik szorosan ide, mégis itt emIítem fel, hogy

,a nagyobb kirándulások keretébe beállíthatónak tartom a tanítóképző-
intézetek kölcsönös látogatását is. A magam részéről sokat várok ezen
kölcsönös látog atásoktől ; várorn a kirándulások általános feladatain túl
a tanárokcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAé s a növendékek között a kartársi szeretet és bizalom feléle-
dését, a tanítói helyes eljárásnak és módszernek tisztázódását, a tanítói
pálya iránti lelkesedés és szeretet (a minek. nagyon híján vagyunk)
általánosabb' fellendülését és főként egy egészséges és erőteljes tanítói
közszellem kifejléset. Mind oly szempontok, a 'melyek minden egyes
tényezőtől jelentékenyebb áldozatot is megérdemelnek. Ezen nagyobb
kirándulások czélszerű megvalósítására alkalmas szünidőnk a tanév folya-
mán alig. van. Komolyan csak a husvéti szünidő jöhet e tekintetben
számításba. Ez is rendszerint olyan korán esik, hogy az akkori szeszé-
lyes tavaszi időjárás nemcsak a kirándulás .legfőbb czélját, hanern a
növendékek egészségér is veszélyezteti. Ezek daczára ezt a szünidőt
kell e czélra legelső helyen megemlítenern, egyrészt azért, mert a másik
hosszabb szünidő egyáltalán nem jöhet e tekintetcen szób a, másrészt
azért, mert jóformánzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAel az egyedüli alkalmas időpont a képzők kölcsö-
nös .Iatogatásának megvalósftásata, Ugyanis ekkor az ideiglenesen távo-
zott növendékek helye az internátusban és köztartás asztalánál nemcsak
nehézség, nélkül' volna átengedhető, hanem az intézetek költségvetésé-EDCBA

J ben- -sern idézne elő az lényeges megterhelést. Legjobb kírándulási idő
mindazonáltal nem a husvéti szünidő, hanem a nyár folyama, vagy az
ősz eleie volna. Szeprember hónapját erre. a czélra már csak azért is
legjobbnak tartom,' mert az iskola tanulmányi rendjét az ekkor tartott
kirandulások legkevésbbé hátráltatnák, Ezen időben azonban hosszabb
szünet nincsen, igy nem maradna más hátra; mint az, hogy, az iskola-
fentartóknak a tanári testület indokolt felterjesatései alapján kirándulási
napokat -kellene engedélyezniök. Ez az időbeli áldozat azonban bősége-
sen megteremné gyümölcseit. azért biztosra veszem, hogy az iskolafen-
tartó hatóságok ~mindaddig, a mig "a testületek ezekkel a kirándulási
szünetekkel vissza nem élnének,. engedélyezésök elől nem térhetriének
ki .• A nagyobb kirándulásokra felfogásom -. szeriut az' összes növéndé.,
keknek csak egy része vihető. azért' a tanári. testületeknek az otthon'
maradottak hasznos foglalkoztatásáról is javaslatot kellene tennie, ille-'
tőleg erről gondoskodnia. _. . .

Bármekkora jelentősége] tulajdonítsunk, is a, kirándulási program~'
mok helyes összeállításánakés a kirándulási idő jó megválasztásának,

<, .'
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dó'ntő (ontosságúnakzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAmégis a didaktika i kz'vüelt kell elismernünk. A kivi-
tel miként jére szabályt felállítani. ha nem is teljesen lehetetlen, minden-
esetre rendkivűl nehéz és ha a legtökéletesebb szabályokat 'állítanók is
fel, ezek nem biztosíthatnák a' sikert, ha azok alkalmazói nem volnának
képzett, az ügyért lelkesülő és azért áldozni tudó egészséges p::dagógiai
érzékkel felruházott .tanárok. Én, miért ne vallanám bé, kartársaimat a
tanítóképző tanárokat és tanítónőket ilyeneknek hiszem, tudom és isme-
rem, azért az általuk vezetett kirándulásoktóI említett szabályok nélkül
is a legszebb sikereket várom. Ezek daczára, már csak a kérdés ezen
oldalának- fontossága miatt -is, a kirándulások didaktikai szervezésére

nézve néhány szempotot felemlítek. .
Kiválóan fontosnak ismerem a kirándulás előkészítését, mert a

helyes előkészítés nemcsak a zavartalan letolyást biztosíthatja, hanem
magára a didaktikai eredményre is hefolyhat. A kirándulás czéljának és
irányának a .növendékekkel .való előzetes közlését elengedhetetlennek
tartom; ezek mellett azonban ki kell terjeszkedni a főbb mozzanatok
behatóbb megismertetésére, hogy igy az érdeklődés ne csak felkeltes-
sék, hanem irányíttassék is. Ezek nélkül, különősen a nagyobb kirándu-
lasoknál. a ~gyorsan és nagy számban váltakozó benyomások össze-
olvadnának, elmosódnának, tehát állandó hatást nem fejtenének ki. Külö-
nöseu gondot és figyelmet érdemel továbbá az előkészítés higieniai
oldala. Hosszabb útra csak teljesen.. egészséges növendékek vihetők;
rövidebb úton e tekintetben óvatosság ajánlható. Kétszeres figyelmet
érdemel ez a körülményieánynövendékeinknél, a kiknek szervez ete
egyébként is csekélyebb ellenállóképességgel van felruházva. Az egész-
ség megállapításánál természetesen döntő szerep az intézeti orvosnak
jut, a kinek a hosszabb kiránduláson való részt véte legalább is kivá-
natos. Az előkészítéshez számíthatjuk még a különös czélú kirándulá-
sokhoz szükséges eszközöknek Tállat-, növény-, ásvány gyüjtés és meg-
határozáshoz való eszközök) és szereknek előkészítését, a ruházat felül-
vizsgálását, stb. A kírándulások lefolyása legyen könnyed, kedélyes és
mindamellett tanulságos. Folytonos figyelmezéssel ne kedvtelenítsük és
ne idegenitsuk el magunktól a növendékeket; ellenkezőleg, emeljük.őket
magunkhoz, hogy lelkükbe mélyebb bepillantást vetve, reájuk 1 nevelő,
hatással lehessünk. A bizalmaskodást, rendetlenkedést és fegyelmetlen'-
séget azonban ne tűrjük, mert ezzel nevelésünknek többet árthatunk, .
mint a mennyi hasznot az egész kirándulástól várhatunk. Hagyjuk ott-
hon a tanórák szigorúbb formáit, de azért oktassunk, neveljünk. Fevilá-
gosítlanul semmit se hagyjunk, de folytonos kérdezgetéssei és magya-
rázgatással a hatást nyomasztóvá ne tegyük. Engedjük a benyomások
által a lélekre előidézett thatásokat harmoniává összeolvadni és az ered-
ményt leszürődni. Adjunk szabadságot, de legyen gondunk arra, hogy a
kirándulás elé tűzött czélt vagy czélokat megvalósítsuk. A különös czélú
kirándulások lefolyásának részletezésére itt nem térhetek ki; magától érte-
tődik, hogya mint a kiráudulás czélja szűkebb körűvé, sőt egyoJdaJuvá
lesz (pl. természetrajzi kirándulás), a szerint a lefolyás mind határozottabb
és szigorúbb formát ölt. A kirándulás ideje alatt figyelmünk ne csak a
növendékek lelki, 'hanem egyszersmind testi gondozására. is terjedjen
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ki. Hosszabb "kirándulások esetén a mozgással és élénkebb élettel együtt-
jaró fokozottabb testi igényeket elégítsük ki. A fiúknál mutatkozó
mulatni vágyást azonban szorítsuk a megfelelő koriátok közé, Különös
g ondoskodasunk tárgyát pedig képezze a növendékek egészségi állapota;
e tekintétben semmi figyelmünket el ne kerülje, mert hiszen a legmesz-
szebbmenő felelősség terhel ez oldalról bennünket. A kiraudu!ással
kapcsolatos teendőink fonala azonban a kirándulás lefolyásával nem
szakadt még el. Hátra van még a kirándulások eredményének megálla-
pítása, szükség esetén bóvitése és minden esetben megrögzítése. A részt
vevő tanároknak minden kínálkozó alkalmat meg kell .rag adniok, hogy
növendékei nk észleleteit és tapasztalatait mintegy számon kérjék. A
mennyiben pedig arról győződnének meg, hogy hézagosak, vagy épen
tévesek, ezeket ki kell egészíteniök, illetőlég helyre kell igazítaniok. A
számonkérésnek és megrögzítésnek ez a módja különösen akkor fog
sikerrel járni, ha a kirándulás az oktatást, illetőleg egyes tantárgyakat
támogatott. Nagyobb kirándulások eredményei megrögzítésének legál-
talánosabb módja az írásbeli beszámolás lehet, a melynek alakja a
kirándulás természetétől függ és lehet úti napló; jelentés, leírás elbeszé-

lés, stb. Természetes, hogy ezek gondos átnézése a kirándulás vezető-
jének, vagy a tanári testület ezzel megbízott t~gjának elengedhetetlen
kötelessége. A kirándulások jó anyagot szolgáltatnak különféle szakba
vágó írásbeli dolgozatok készítéséhez, mint pedagógiai, magyar nyelvi,
természetrajzi, . stb. dolgozatokhoz. De nem folytatom tovább; bár
tudom, hogy e néhány sorban a didaktikai szempontok mindnyáját
nem - érintettem, sőt azt is megengedem, hogy fejtegetésemből lénye-
gesebb szempontok maradtak ki. Azt azonban ismétlem, hogy én az
eredményt nem a jó szabályoktól, hanem a jobb kiviteltől várom.

'Nem jelentőségre nézve, csupán sorrend szerínt az utolsó kérdés
az: honnét vétessenek a kirándulásokhoz szükséges anyagi eszközök?
Ez a kérdés fontosságban azáltal nyer, hogy a tanító és tanítónöképzó-
intézeteket kevés kivétellel szegénysorsú szülők gyermekei keresik fel és
hogy ez intézetek tanárainak díjazása is sok kivánni valót hagy fenn.
A kirándulások didaktikai fontosságában bizonyára eddigelé sem kétel-

_ kedett senki, s hogy mégsem lettek ezek a tanítóképző-intézetekben
oly elterjedtekké, mint azt fontosságuk megkivánhatta volna, annak
legfőbb oka bizonyosan akirándulásokhoz szükséges anyagi eszközök
elégtelenségében van. Felfogásom szerint a jövőben minden egyes
tényezőnek meg kell az ügy érdekében a, maga áldozatait hoznia;
iskolafentartóknak, tanári testületeknek é s szülőknek egyaránt. Viszo-
nyaink mérlegelése alapján mégis arra a meggyőződésre jutottam, hogy -'
már a példaadás kedvéért is - az áldozathozatalban tanűgyi kormá-
nyunknak kell elöljárnia .. Ma már mint említém örömme! konstatálhat-
juk. hogy a bölcs kormányuuk az áldozathozatalban az első és jelenté-
keny lépést megtette. Első lépésnek nevezem ezen tényt, mert ezzel a
kirándulásokat általánosan és egyöntetűen életbe léptetve nem látom
és mert nem szabad feltennem. hogy kcrmányunk az első lépés után
a többinek megtételétől és ezzel a kérdés teljes megoldásától elzárkéz-
nék. A magam részéről ily általánosan beállított tétel legfőbb :híbájának



azt tartom, hogy ahhoz csak a mozgékonyabb, vagy kiválasztott inté-
zetek fognak hozzájutni, _mig a kényelemszerető, vagy lassan mozgó
intézetek az anyagi támogatástól elesnek. A helyes megoldás útjat-
módját felfogásom szerint a kormány akkor találná el, ha az egyes
intézetek költségvetésébe állítana be egy 300 -600 K· ra rúgó és e
czélra szolgáló tételt. Ez idő szerint 24 állami képző állván fenn, az
ilyetén megoldás, a mely azonban véglegesnek volna tekinthető, mintegy
évi 10.000 Kvjába kerülne az államnak. Ily alapon a kormány nagyobb
erkölcsi súlylyal ajánlhatná egy ügynek felkarolasát a többi iskolafen-
tartónak is. A tanári testületektől elvárjuk. hngy hivatásszeretetük és
lelkesedésük egész me1egével karolják fel ezt az ügyet; hozzanak meg-
a maguk részéről is minden tőlük telhető áldozatot. Ezen tőlük telhető
áldozatok .között ott szerepelhet ídő, munka és-fáradság. de pénzbeli
áldozat állandóan és rendszeresen már csak azért sem, mert mai fize-
tésük a mindennapi szükségletek fedezésére is alig-alig elegendő. A
magam részéről nemcsak méltányos, hanem egyenesen jogos kivánság-
nak tartom, hogy idejüket és erejüket a kirándulas elé tűzött czélok
megvalósításáért áldozó tanároknakzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAtényleges költséget' megtéríttessenek.
Ez a legcsekélyebb kivánság a mit a tanárok az iskolafentartóval szem.
ben támaszthatnak; az állami középiskolai tanároknak ez irányban
támasztott kivánsagait a tanügyi kormány, mint említém, teljesítette
is. A tanárok költségeinek megtérítése nélkül fognak ugyan az egyes
intézetek kisebb nagyobb időközökben kirándulásokat tenni, de hogy
ez ügy általános megoldást enélkül nem nyerhet, azt nem szükséges
bizonyítanom. A tényleges költség megállapítása csaknem leküzdhetetlen
nehézségekbe ütközvén. helyettük nagyobb kirándulások alkalmával a
kirándulast vezetőn kivül minden megkezdett 20 növendék után egy-egy
tanár utiköltségének és napidíjainak megtérítését, ílletőleg ennek. kéré-
sét javaslom. Kisebb kirándulások alkalmával a kirándulásban részt vevő
tanárok tényleges költségeinek megtérítése kielégítő megoldásnak látszik,
A szülők részéről hozandó áldozatra .különösen nagyobb kirándulások
alkalmával volna szükség, a mikor a- költség fedezéséhez a növendékek
rnérsékelt átalányösszeggel járulnának.

Vannak azonban növendékcink. a kiknek szülei az áldozathozatal-
nak ily mértékben való gyakorlására nem képesek. Ezek talán elesse-
nek a kirándulások előnyeitől és áldásaitói ? Ezeknek segélyezéséről az
iskolafentartók által nyújtott, vagy a tanári testületek által teremtett'
anyagi eszközökkel kellene gondoskodni Az iskolafentartók, első sorban
a tanügyi kormány által nyújtott eszközök közé sorolom első sorban
az intézetek költsegvetésébe beállított és fent érintett tételt, másodszor
a köztartási díjaknak a kirándulás idejére eső részének a költségek fe-
dezésére való kiadatását, harmadszor és különösen az internatusnak és
köztartásnak a látogató intézet részére való díjtalan átengedését. Ezek
az áldozatok nem is oly jelentékenyek és mégis jelentékenyen mozdí-
tanák elő a kirándulások ügyét. A tanári testületek által megterem-
tendő anyagi eszközök közül első helyen a kú-ándulász' a lapoka t emlí-
tem fel. Ily alapok intézetenként részint a növendékek befizetéseiből,
részint egyéb úton befolyó összegekből volnának megteremthetők. Ily



alapjuk tudomásom szerint egyes képzöknek már régibb idő óta van.
A növendékek befizetésének természetesen mérsékeltnek kellene lennie'
s ebből az alapból a kisebb kirándulások költségei teljesen fedezhetők
volnának, sőt kivételesen teljesen szegény és érdemes növendékek ebből
segélyt is nyerhetnének. Egyéb úton befolyó anyagi eszközök lehetné-
nek a társadalom áldozatkészsége, a mely sok formában közelíthető
meg, a milyen pl. belépti díjjal egybekötött hangverseny, stb. Utolsó-
nak hagytam az államvasutakon élvezhető kedvezményeket. Ezeket mai
alakjukban kétségtelenül ismeri mindenki. Jelentékeny anyagi támoga-
tása volt a kirándulások ügyének ez a segély különösen a múltban s
ha fokoztatnék, még jelentékenyebb, úgyszólván döntő támogatója le-
hetne a jövőnek. A magam részéről nem látnám veszélyeztetve az állam
érdekeit, ha a tanítójelölteket ily kirándulásokra az államvasútak ingyen
szállítanák, sőt ép ezt tudom állami érdeknek. Ezért az erre. irányuló-
lépést - bár bevallom, hogy nem sok eredményt várok tőle - meg-
teendőnek tartom. Azonban, a mennyiben ez a kérelmünk teljesít-
hetlen volna, legalább arra kellene tanügyi kormányunk útján a keres-
kedelrni miniszteriumot kérni, hogy a jelenlegi kedvezményeket a nö-
vendékekkel szemben fokozza, a kisérő tanároknak pedig szabad jegyet
adjon.

Fejtegetésem végere jutottam. Bár hosszabbra nyúlt, mint a milyen-
nek erre az alkalomra terveztem, mégis rövidebb maradt, mi nrsern a
kérdésnek minden részét érinthettem, vagy épen megvilágíthattam volna.
A részletekbe való mélyebb behatolástól, bármennyire csábított is arra
a tárgy természete, - megvallom - ez a kedves és mindenek felett
megtisztelő alkalom tartott vissza. Fogadja egyesületünk mélyen tisz-
telt elnöksége ezen kitüntetésért, a melyben részesített, hálás köszöne-
temet. Nagyrabecsült és kedves hallgatóimtói pedig edzettnek bizo-
nyúlt türelmük ily kemény megpróbáltatásáért ezennel bocsánatot kérek.
Talán szemrehányással fognak illetni, a miért nem öltöttern kedvükért,
vagy ama sokat emlegetett színvonal kedvéért sulyosabb pedagógiai
fegyverzetét és nem idéztern- neves pedagógusoknak ezen kérdésrezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAvo-
natkozó, vagy legalább erre vonatkoztatott véleményét. Beismerem"
hogy bűnös vagyok és mégsem szánom-bánom bűnömet, mert ily ki-
válólag gyakorlati jelentőségű kérdés megoldásánál, mint a milyen ez
is, eredményeket nem az akadémikus feitegetésektől, hanem a cseleke-
detektől várok. Tanítóképzésünk oly kivánatos intenziv fejlődését.cés.-
benne ezen kérdés megoldását én első sorban az önzetlen és lelkiisme-
retes munkálkodástói, a cselekedetektől és tettekről várorn. Ez az állás-
pontom magyarázza meg aZt is, hogy javaslatomban a szervezeti és.
anyagi- kérdések a didaktikaiakkal szemben. talán nagyon is előtérben,
állanak. De nem szólom le javaslatomat előre; ezt mélyen tisztelt:
hallgatóim, önökre hagyom. Mielőtt szigoru, de igazságos bírálatukat:
javaslatommal szemben kikérném, útravalóul csak azt a rövid, de vé-
delrnéül szolgáló megjegyzést adom melléje, hogyahivatásszeretet
jegyében született. Lehet, hogy ruhája- szűk, avagy bő, szóval rosszul
szabott, sőt lehet, hogy tagjai soványak, vagy nem elég arányosak r
azt azonban tudom, hogy lelke ép, hogy azért nemcsak kegyelmet ér-
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demel, hanem a felnevelést is megérdemli. .Örvendeni fogok azért, ha '
ruháját. megigazítják, ha betegségeiból kigyógdtják, azonban benső
íájdalőrn 'fogna el, ha külső hibáiért kivégeznék. Ajánlom ezek után,
alább következő javaslatornat a tárgyalás alapjául szolgáló elfogadásra!

A javaslat ez :
1. A Tanítóképző Tanárok Országos Egyesülete kérje meg az

országos közoktatási korrnányt arra, hogy a tanulmányi kirándulások-
nak ,á ~ alább következő : pontokba foglalt egséges 'szempontok szerinti
állandósítására ,az állami "(és államilag segélyezett) 'tanító- es tanítónó-
képző-intézeteket rendeleti leg kötelezze, a többi iskolafe'ntartó - hatósá-
goknak pedig ezek állandósítását ajánlja. ,

. 2. A tanító- és tanítónőképző-intézetek évenként egy nagyobb
és több kisebb 'tanulmányi kirándulást rendezzenek.

, A· nagyobb kirándulások hazánknak a képző székhelyétől tovább
fekvő, természeti szépségükről és gazdaságukról, földrajzi fekvésükről,
történelmi jelentőségükről, kulturájukról, iparukről, kereskedelmükről,
vagy néprajzi viszonyaiknál fogva nevezetes és jelentékeny helyeire és
vidékeire irányítandók. ' Figyelemmel ken lenni különösen arra, hogy a
nemzetiségi tanító- (tanítónő-) jelöltek a magyar fajt és kulturáját kőz-
vetlenül megismerjék és a kirandulások osszhatása gyanánt a, magyar,
-fajt és hazánkat kiolthatatlanul megszeressék, hogy a magyar faju nö-
vendékek az -e hazában lakó' nemzetiségeket ismerni, becsülni és sze-
retni tanulják, hogy így majdan a magyar nemzeti állam eszméje szá-
mára őket megnyerhessék. E czélok me~valpsít.ása végett a képzök
kölcsönös látogatása gyakorlatba hozaadó. Hosszabb időközönként a
látókör fokozottabb- szélesbítése végett, (pl. .négy évenként), ezen ki-
rándulások czéljaúl a szomszédos or:szágok nevezetes helyeinek, főként
metropolisainak, meglátogatása is kitüzhető.

A kisebb kirándulások czélja a képző székhelye és vidéke terrné-
szetrajzi, 'földrajzi, néprajzi, történelmi, művelődési, gazdasági, ipari, ke-
reskedelmi, közlekedési é!l különösen .népoktatási ' nevezetességeinek,
viszonyainak és intézményeinek tüzetesebb és közvetlen megismerése
legyen. ./, '

'3. A felsorolt czélok és helyi viszonyok szemmel tartásával 'a ta-
I)ítÓ-· (tanítónő- )képz? intézetek tanári testületei . évenkint egybeállítják
következő évi kirándulási programmjukat s azt jóváhagyás- végett, a
következő évi munkafelosztással együtt, iskolafentartó hatóságuknak
(tehát az államiak a tanügyi kormánynak) bemutatják. A megtartott
kirándulásokról az igazgató az iskolaf.entarfó, ható~ágoknak évi jelenté-
sében, aszülőknek a-z évi' iskolai értesítőben számol be.EDCBA

r - 4. A kirándulásokat az igazgató,' vagy a tanári' testületnek a
tanári szék, által megbízott tagja' a megállapított programmon belül

,gondosan elókészfti, illetőleg vezeti. -A kifándulás 'elé tűzött czél meg-
valósítása, a növendékek lelkiismeretes gondozhatása és a szükséges
felügyelet gyakorolhatása gyanánt szükségessé teszik, hogy' abban a '
vezetőn kívül minden teljes tíz növendék után a tanári testületnek egy
tagja vegyen részt. '

5. A kisebb kirándulások a tanév folyamán barmikor akár .a

Magyar Tanltóképzö. 8
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rendes, akár az igazgatói szünnap ok alatt rendezhetők és egy fél, leg-
feljebb egy napig tartanak. Ezekben a tanári testület határozata sze-
rint az egész tanuló ifjuság tartozik, vagy egyes osztályok tartoznak
részt venni. Szükség esetén a tanári testület e czélra évenként legfel-
jebb három, de nem egymás után következő, szünnapot engedélyezhet.
Ezek a kirándulások a növendékeket az ünnepi és vasárnapi isten-
tiszteletektől azonban el ne vonják..

A nagyobb kirándulás két, legfeljebb hát napig tart és e czélra
a husvéti szünidő, vagy az iskolafentartó hatóságok által a tanári tes-
tület kérelmére a tavasz vagy az ősz folyamán engedélyezett sz ün-
napok használandok fel. Ezen kirándulások alól a növendékek indokolt
kérelemre felmenthetők, vagy szükség esetén ezektől el is tílthatók.

6. Az egyes kirándulások czélja a részt vevő növendékekkel elő-
zetesen kőzlendő ; a kirándulás főbb mozzanatai nak előzetes közlésével
vagy leírásával az érdeklődés nemcsak felkeltendő, hanem helyes irányba
is terelendő. A kirándulást vezető, illetőleg az abban részt vevő tanárok
magyarázataikkel. felvilágositásaikkal, útmutatásaikkal tegyék azt peda-
gógiailag eredményessé, a növendékeknek a fegyelem és rend határain
adják meg a megengedett szórakozáshoz szükséges szabadságot, ne
fojtsák el az örömet és vidámságot; de tegyék ezt úgy, hogy fegyel-
metlen, rendetlen, vagy épen kihágásokkal teli és komoly czél nélküli
kalandozássá a kirándulás ne fajuljon és így pedagógiailag károssá ne
legyen. A kirándulás alatt szerzett tapasztalatok az oktatás íolyamán,
azokra való hivatkozás alakjában, minden kínálkozó alkalommal lelhasz-
nálandók ; sőt kívánatcs, hogya kirándulás egészéről a résztvevő
növendékek útinapló, jelentés. vagy más megfelelő formában a kirán-
dulás vezetőjének vagy a tanári testület ezzel megbízott tagjának
beszámoljanak.

7. A képző székhelyén kívül irányuló kirándulásokban csak olyan
növendékek vehessenek részt, a kiket erre az intézet orvosa evégből
megejtett vizsgálata alapján alkalmasaknak. illetőleg egészségeseknek
itél. Hosszabb kirándulásokban az intézet orvosának résztvétele k ív a -

natos. Ily utakra az első segélynyujtáshoz szükséges közönségesebb
orvosi, esetleg házi szerek készen tartassana k. A tanári testület gondja
terjedjen ki a kirándulók egészséges és meleg öltözködésére, a bár
egyszerü. de tápláló élelmezésére és a kirándulási programmoknak
olyatén összeállítására, illetőleg keresztülvitelére, hogy az a növendékek
egészségére hátrányos befolyásu vagy reájuk megerőltető ne legyen.

8. A tanulmányi kirándulások állandósításához és a szegényebb
növendékeknek ezeken való támogatásához szükséges anyagi eszközök
forrásaiul a következők szolgáljanak:EDCBA

a ) A tanító- és tanítónőképzők évi költségvetésébe kirándulási
czélokra szolgáló egy legalább 300 koronára rugó állandó tétel állíttassék be.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

b) A tanító- és tanítónőképző-intézetekbe az intézeti növendékek
évi (pl. 1 K.-nyi) befizetéseiből, az intézeti hangversenyek jővedelmeiből,
vagy társadalmi úton befolyó egyéb jövedelmeiből «Kirándulási alap»
létesítendő .

.'
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e) A nagyobb kirándulások költségeihez az azokban résztvevő
növendékek mérsékelt átalány összeggel járuljanak.EDCBA

d ) A tanító- illetőleg tanítónőképző intézetek kölcsönös látoga-
tása lehetőleg úgy foganatosíttassék, hogy egymás köztartását és inter-
natusát, az iskolafentartó engedelmével, igénybe vehessék.

,e) A kirándulásban résztvevő igazgató és tanárok tényleges költ-
ségei az iskolafentartó hatóság által fedeztessenek.

/) A kereskedelmi miniszter arra kérendő, hogyakirándulásban
résztvevő tanítójelölteknek és tanároknak ingyen vasúti jegyet enge-
délyezzen ; vagy ha ez nem lehetséges, a kirándulásokat az érvényben
levőnél, mindenesetre nagyobb vasúti kedvezményben részesítse.

Kelt Győrött, 1900. évi tebruár 3-án,
Mohar :József,

áll. tanítónőképző tanár.cbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A SRQPONMLKJIHGFEDCBAt a n í t ó k é p z é s N é m e to r s z á g b a n .

Első közlemény.

A, hazai tanítóképzés érdekében folytatott munkásság közepette
bizonyára tanulságos és hasznos foglalkozás az is, ha az európai nagy
kulturállamok hasonló czélú intézményeit tanulmányozzuk, mert ott
szám os olyeszmére és. berendezésre találhatunk, melyek a mi visze-
nyainkra alkalmazva, nálunk is gyümölcsözőkké válhatnak. Ezen meg-
győződés vezérel akkor, mikor a németországi tanító képzést e folyóirat
hasábjain ismertetni kivánom. Teszem pedig ezt a Rein-féle «Encyklo-
pedisches Handbuch der Padagogik s czímű mű alapján, melynek a mult
év végén megjelent VII. kötetében dr. Andreae, a kaiserslauferni kir.
szeminarium igazgatója, behatóan ismerteti ezt a tárgyat. A czikk két
részre osz lik, melyek közül az első a németországi tanítoképzés történetér,

á második annak jelen állapotát tárgyalja. A históriai részt csak főbb '--.
vonásaiban fogom ismertetni, hogy nagyobb tért szentelhess ek a máso- ~ ----
dik, szerintem tanulságosabb és kevésbé ismert résznek.

f. Torteneti rész.

Németországban is csak azon időtől kezdve lehet a szó szoros
értelmében vett tanítóképzésről beszélni, a melyben a tanítói állás
külső viszonyai már annyira megjavultak, hogy fiatalabb emberek is
ezen hivatásnak szentelték életöket. Ezen kor kezdetén azt tartották
legtermészetesebbnek, hogy a tanítói hivatalra' a mesterségek mintájára
és módjára kell előkészülni. Mindenütt az a meggyőződés uralkodott,
hogy a leendő tanító azon ügyességeket, melyekre valamikor szüksége
lesz, legczélszerűbben, mint valamely tanítómester inasa, azon helyen
sajátithatja el, a melyen majdan neki is működnie kell. Nem lehet
tagadni, hogy ily módon a fiatal embereket, ha' keÜő előkészültségük
volt s ügyes mester kezébe kerültek, elég eredményesen vezették l;e a
tanítói gyakorlatba. Csakhogy ez a föltétel csak ritkán teljesült. Alta-

8 *
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lában a fiatal emberek előkészültsége egészen hiányzott, a tanÍtómeste-
rek maguk is kentárok voltak mesterségükben s a tanulási idő- is jóval
rövidebb volt, mint bármely más mesterségnéL Igy Würternbérgben
a tanítóinast már két-évi tanulás után felszabadították. Ily körülmények
mellett nem volt csoda, hogya mesterek nem tudtak a kivánalmaknak
megfelelni s hivatásuk magaslatara emelkedni.cbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA képzés ezen módja-
tehát 'elégtelennék bizonyult.

. A szomoru helyzeten segírendő egyes kiválő férfiak, kik a nép-
oktatás fontosságát belátták, a tanítókat maguk köré gyűjtötték, hogy
hivatásukra jobban előkészítsék; mások pedig meglevő más tanintézetek
mellett külön előkészítő intézeteket (szeminariumokat) allitottak, hogy
saját tanítványaikból jobb tanító~at képezhessenek. Eszakuémetország
több városában (Magdeburg. Eisleben stb.) a gimnáziumok mellett szer-
veztek ilyen szemináriumokat, melyekben azon tanulókat, kik latin tanul-
mányaikat önkényt, vagy ön kénytelejiül megszakították, különösen a'
zenében való gyakorlás útján, a tanítói pályára előkészítették. Ily módon
azonban a tanulők hasznavehetetlen része jutott a szemináriurnokba s
a hasznavehetetlen gimnázistákból kellett hasznos tanítókat nevelni.
A képzés e módját a protestánsok e .század elején nálunk is meghono-
sították A tanítóképzés e rriódja mindenesetre olcsó volt s némileg
ernelte a tanítók műveltségi szinvonalát is, azonban a módszeres eljárás
tekintetébellnem sok javulást idézett elő.

Mások nagyobb városi népiskolák (Felbiger), árvaházak (Francke)
vagy más, intézetek mellett állítottak képző-intézeteket. A nagyobb
népiskolákat, melyek mellett ily' előkészítő kurzusok voltak, normális
iskoláknak nevezték. A «Ratio Educationis. a Felbiger-féle tanítökép;
zést nálunk is bevezette s .azért ezt nem kell bővebben fejtegetnem. _
A tanulők hiányos előkészültsége s a szakképzés rövidsége miatt (e
'kurzusok rendes en félévig tartottak) az ezen intézetekből kikerülö tanítók
sem felelhettek meg feladatuknak.

Mindezen kisérletekből kitünt, hogya tanítás, még az annyira
lenézett népiskolai tanítás sem mcsterség. hogya. tanítóképzésnek eddig
megpróbált rnódjai czélhoz nem vezettek, .hogy e módokon sem alkal-
mas .tanerőkét képezni, sem a népnevelést a kivánatos 'módon. emelni
nem lehetett, hogy tehát külön képző-intézetek alapítására van szükség
azok számára, kik életöket a' nyiivános tanításnak s~entelik. Az._ első
Rochow volt, a ki kimondotta : e Kűlön néptanítói szernináriumok nélkül
semmi .maradandőt és- czélszerűt nem létesíthetünk a nemzeti oktatás.

~erén.. . . ~
Ha' a képző-intézetek- keletkezésének idejét tekintjük, úgy 'a-Ieg-

régibb a gothai intézmény, melyet még IL" Frigyes léptetett életbe
i698-ban.Ez abban' állott, hogy az ország 10 legkiválóbb tanítóját
megbiztak azzal, hogy azokat, kik az iskola szolgálatába kivánnak lépni.

.a szükséges út-nutatással ellássák. 1732·be:1 keletkezett a stettini, 1736-ban
á bergeni képző-intézet, mindkettő a Franke-féle minta szerint. 'A
Hecker-féle szemináriumot Berlinben 1748-ban alapították a reáliskolá-
~al kapcsolatosan. A kalsruhei I768-ban, a dresdai 1785 - ben, a wei-
mari 1788. ban keletkezett: A Poroszországban jelenleg' fennálló. 126
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szeminárium közűl . 1 ret már a mult században alapítottak. A bajor
képzők közül az elsők közé tartozikcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa würzburgi (177e) melyben kez-
detben Felbiger befolyása uralkodott és a bambergi (1791). Ferencz
Lajos bambergi püspök volt az' első, a ki elrendelte, hogy jövőre csak
oly. tanító vagy' kántor alkalmazható, a ,kit az új tanítási módzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAmű,v~-: '
szetéből a képző intezetben megvizsgáltak és' megfelelőnek találtak.
Badenben az 'első képző a durlachi volt, melyet 1768-ban alapítottak.
Igy tehát Németországban a mult <században már meglehetős szárnú
képző-intézet volt. .' .

Mikor arra került a sor,' hogy- a szétszórt kisérleteket és kezde-
ményeket ,összefoglalják és terveszerűen rendezzék, erre két út kinál-
kozott; Az egységes rendezést rövid úton felülről lehetett megterem-
teni, mint az Bajorországban 'történt; vagy pedig az egyesek ellenőrzött
munkájából Iassaúkint alulról lehetett kifejleszteni. Az utóbbi utat Porosz-
ország követte. , .

Poroszország vezetői a tanügy terén mindenkor méltányolták az
egyéni nek jelentóségét az iskola- és : nevelésügyben ; nem bocsájtott ak
ki általános' rendeleteket, s a legkisebb részletekig ki dolgozott tanter-v,
veket, melyek Ikellő elökészítés nélkűl úgy is .csak papiron lévő járnbor
-óhajtások szoktak lenni, hánem figyelmöket inkább egyes kiváló - egyé-
nekre irányozták, a rkiknek megadták a módot, hogy magukat, vagy
magánál Pestalczz inál, vagy annak egyik kiválő tanítványánál pedagó-
giailag iritensive kiképezhessek. Igy lassankint a fiatal embereknek egy
-öly serege -nevelkedett, kik mint a szernináriumok tanítói -és igaz,gatói
áldásosan működ tek s tágabb téren is inozgató és éltető központot
képeztek. Így Poroszországban a képzés ügye lassanként annyira meg-
érett, hogy véglegesen lehetett rendezni. A rendezés azon ban -nem tőr-
vény, hanem csak rendelet útján történt. A szabályrendelet, mely az
eddigi munkát bizonyos rnértékban lezárja s a távozási vizsgálat elren-

-delésével a jövő számára szilárd normákat teremt, t Sző-ban jelent meg.
E -rendelet mindenekelőtt rámutat arra a körülményre, hogy most már

. az országban kellő saárnú szeminátium van, melyek kipróbált igazgatók

. és tanítók vezetése álatf állanak. jól megfontolt tantervekkel kellő _
helyiségekkel, tanszerekkel és- megfelelő figyelmi szabályok kal rendel-~-----..
keznek, kivánatosnak tartja' azonban a jövőre nézve, hogy a szeminárí-

-umok és az -.illető provincziák tanügye között,' melyekben hivatásukat
teljesítik, a kellő kapcsolat létesítessék E czélból a· kandidátusok '
részére kettős vizsgálatotír elő. Az első az intézet elhagyása' alkal-

"mával teendő le és a szemináriurn összes tárgyaira, valamint a t-anítási
ügyessé-gre is kiterjed. A ki e vizsgálaton jeles jelzővel 1. osztályzatot
kapott, az tánítóságra képesíttetett, .a többiek. azonban 3· év mulva új
vizsgálat ra tartoztak "jelentkezni, A második vizsgalat czélja az volt,
hogy' a jelölt ismereteinek összefüggéséről és alaposságáról, nézeteinek
önállóság áról tanúságot tehessen. A vizsgálatokra privát úton. is 'el
lehetett készülni. Hogya - már alkalmazott tanítók is hasznát' lássák
a, szemináriumoknak, a: rendelet úgy intézkedett, hogy egyes tanítók
hiányaik pótlására a főszemináriurnba hosszabb-rövidebb időre megint
vissaarendeltessenek, vagy esetleg a :gyakorló iskolában, rendszeres rnun-
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kára köteleztessenek. Viszont, hogya szemináriumi igazgatók kerülerök
iskolaiigyének állapotával pontosan megisme.rkedjenek, kötelességükké
tétetett, hogy a szünídők alatt kerületük népiskoláit. mint kiküldötték,
évenként legalább részben meglátogassák. Végűl ugyanazon szempont-
ból elrendelték, hogy a különböző szemináriumok szünidői is külön-
böző időre essenek s í'gy a tanítók is mód.ot nyerjenek, hogy saját
okulásukra más intézeteket meglátogathassanak. Ez intézkedések min-
denesetre szorosabb kapcsolatot létesítettek a szemináriumok és nép-
iskolák között, mint a milyen minálunk ma fenáll. E rendelet a porosz-
képzőintézeteknek szilárd keretet adott, s lehetővé tette, hogy most a
tanítással összefüggő kérdések rendezésére térjenek áto ,

Bajorországban, mint már említettem, a tan ügy általában és így a
tanítóképzés is más úton fejlődött. Az organisatió felülről és gyorsabb'
tempóban történt. Itt már 1802-ben kimondották az általános iskola-
kötelezettségét, 1804-ben pedig kiadták az általánosan kötelező nép-:
iskolai tantervet. mely igen magas czélokat tűzött ki s azért kivihetet-
lennek bizonyult addig, míg kellő módon kvalifikált tanítókról nem
gondoskodtak. Ez okból nagy hévvel láttak a tanítóképzés rendezése-
hez. Miután egymásután több szemináriumot alapítottak, bocsájtottak
ki 1809·ben az «Allgemeines Regulativ für die Ordnung der Schullehrer-
Seminarien und die Bildung der Volkschullehrer s czímű [szabályrende-
letet. Ez 3 fejezetból áll. Az 1. a fölvételt szabályozza, a II. az inté-
zetek berendezéséről és szervezetéről, a nl. a kilépés módozatairó l, vagyis
a vizsgálatokról szól.

A szeminárium 2 évfolyamú intézet. A fölvételhez megkivántatik
a 15. év betöltése és kellő előképzettség, melyet a fenálló intézetek-
ben vagy privát úton lehet megszerezni. Az előképzettség követelménye
a népiskola ismeretein kívül kiterjedt bizonyos fokú reális ismeretekre,
valamint az ének, zongora és orgona alapismereÚ!ire. Az intézetek mel-
lett internátusok voltak, A megszerezendő ismereteket 3 csoportba
állították. Az első csoportba azon tárgyak tartoztak, melyekre a prae pa-
randistának tulajdonképi hivatása szempontjából van szü ksége. Ide
tartoztak: olvasás, írás, számítás, valJástan, ének, rajz és fegyelmezés-
tan. A II. csoportba azon tárgyak tartoztak, melyekre a tanítónak további"
kiképeztetése szempontjából van szüksége; ilyenek: történelem, földrajz,
geometria, természettudományok, technologia, kertészet, gyiimölcs- és
méhtenyésztés. A III csoportbacbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa z o n " tárgyakat soroltak, melyekre a
tanítónak a hivatásával kapcsolatos foglalkozások szempontjából van
szűksége s melyek által jövedelmét és tekintélyét emelheti; ilyenek:
az orgonajáték, irodai teendők ismerete stb. Az 1. csoport az első év·
folyamra esett, hogy a preparandista «mások számára tanulja meg azt.
a mit eddig maga-magának tanult». A II. csoportból csak az általános
érdekű tudnivalókat vették figyelembe. A tanítás módja tekintetében
az volt az irányadó, hogy a preparandisták saját tanulásuk módjában
tanulják meg jövendő tanításuk methódusát, mert nincs jobb út a
médszeres kiképzésre a methódus gyakorlati ismertetésénél A tanítás
második főkelléke az volt, hogy a tanulók érdeklődése íelkeltessék,

_ gondolkodá és megfigyelő képessége gyakoroltassék, s a növendékek
. .
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szellemi erőik sokoldalú, szabad használatára 'képesíttessenek, A tanítás
gyakorlatába való bevezetésre szolgált a szemináriummal kapcsolatos
mintaiskola.

Minden esztendőben a kerületi iskolatanácsos vezetése mellett
távozási (Entlassungsprüfung) vizsgálatot tartanak, melyen azok is részt
vehetnek, kik magán úton készültek el. A szemináriumra jellemző a
szabalyrendelet következő észrevétele : «A szeminárium tanítóitói meg-
kivántatik, hogy a Pestállozi-féle iskola műveit ne csak ismerjék, hanem
az azokban ismertetett tanítási mód lényegében is annyira jártasok
legyenek, hogy annak az egyes tárgyakra vonatkozó részeit az eddig
használtakkal összehasonlítani s a preparadistákat ezekben tájékoztatni
tudják,»

A bajor kormány daczára annak, hogy e rendelet a tényleges
viszonyoknak messze elébe vágott s több panasz hangzott föl, elis-
merésre méltó buzgósággal tovább folytatta a szervezés művét s meg·
feledkezett arról, hogya legjobb organisatió és a leg kitünőbb utasítás
sem képes pótolni azt, a mi a végrehajtó személyekben hiányzik.
18I9·ben a kandidátusokat alkalmazások felől bizonyos módon biztosítot-
tak, r824-ben pedig, mikor már 7 szemináriúm működött, elrendelték,
hogy jövőre csak oly tanítók alkalmazhatók. kik kiképeztetésöket vala-
mely szemináriumban nyerték s hogy a szemináriumba jüvőre csak oly
aspiránsok vétessenek fel, kik megelőzőleg legalább 3 éven át egy
kiváló tanító vagy pap vezetése alatt, a szükséges előismereteket elo'
sajárították.

Ezen alapon a tanítóképzés Bajorországban élénk lendületet vett.
A vezetők (Balbier) azonban a népnevelésnek Pestalozzi-féle ideálja által
elragadtatva, megfeledkeztek arról, hogy nagyon egyenlőtlen és hianyos
elő képzettségű és nagyon is közepes tehetségű fiatal embereket kell a leg-
rövidebb idő alatt jó tanítókk á kepezniök. Túlbecsülték az alap tartó-

képességét, a tanító és tanuló munkaerejét. A tárgyak száma sok, az
idő rövíd, az előadások pedig igen theoretikusok voltak, minélfogva
rendkívűl sok panasz merűlt fel. A kormány is türelmetlenné lett e
jelenségekkel szemben s nem győzte bevárni, mig a viszonyok kellőleg
kialakulnak, _hanem azonnal megszoritólag lépett közbe. A szemináriumo-
kat kivétel nélkül egyházi férfiak vezetésére bízták, egy 1836-ban ki-
adott rendeletben a vázolt magas színvonalról a jobb népiskola niveaujára
szállították le s még a minta iskolát is eltörölték, meghagyván hogy
a szemínáristák a városi iskolákba járjanak methodust és gyakorlati
eljárást tanulni. Szóval a tanítóképzés terén beállott a hanyatlás s újra
bekövetkezett a dresszura. A reactio is már régen rossz szernmel nézte
az iskolák szabad fejlődését s az egyházak is vissza akarták vívni régi
befolyásukat az iskolára, melyet lassanként elvesztettek s azért a tan ügy
nemcsak. Bajorországban, hanem egész Németországban is rohamos
visszafejlődésnek indult. Az ú j nehézségeket oly kiváló pedagógusok,
mint Harnisch Vilmos és Diesterweg Adolf, sem tudták legyőzni a kor
áramlatával szemben. A képzőintézetek végkép elvesztették hitelüket.'
Maguk a tanítók is gyűléseiken a szernináriumok ellen fordultak s oly
korban,melyben anyagi és sociális helyzetük a legszomorúbb volt s úgy
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a társadalom, mint a kormányok ellenök fordultak, azon utopisztikus
követelésekkel állottak elő, hogya' tanítókat a gyrnnásiumokon és egye~
temeken képezzék. ,

Hogy .Poroszországban a 4o-eS'évek elején mennyire becsülték a
tanítokat és képzőintézeteket, azt leginkább bizonyítja IV. Frigyes Vilmos
egy kabinetrendelete, melyben meghagyta, hogy azon 12 évig szolgált
altiszteknek. kik magukban hivatást. éreznek a tanítói pályára, alkalom
nyujtandó, hogy magukatcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa szemináriumokban félévi kurzusok ban é

hivatásra kiképezzék. - Poroszországban Stiehlnek jutott az a feladat,
hogy ezen világos v..iss.zaesést jelentő eszméket rendszerbe fo5lalja s
úgy felcziczomázza. hogy nagy szegénységük .ne legyen olyan kirívó.

A Stiehl-féle «Regutativ» typusa az olyan 'pedagógiának, melyet '
a politika és egyházi tekintetek megrontottak. Olyan utasításokat ad
.es olyan követelményeket támaszt 'sokszor a tudományos alaposság
látszatával, melyek a tapasztalattal és a lélektan törvényeivel sehogy
sem egyeztethetők ÖSSZ{!. Minden tantárgy vallásos mezben jelenik meg,
a pedagógia, az' irodalom és az egyház történetéből azonban semmit
sem+szabad tudni a szernináristáknak, Elég, ha az. '«abc.-be)1 és a. többi
tankönyvekben el tudnak -igazodni, A pedagógia a melynek még a neve
is .«Schulkunde:o, kerüli még a tudomány látszatát is. Abstrakcziók és
definicziok gondosan mellőzendők. A legjobban elitéli azonban a szolgai
pedagógiának a művét, azon' szinte erkölcstelenség számba menő tény,'
hogy a tanítókat a képzés minden eszközétól elzárja és mégis intenziv

, szellemi munkát kiván tőlük. Didaktikai szempontból is nagy tudatlan-
ságot 'árul el a «Regulativ .• Stiehl késöbb magyarázni és szépíteni ipar-
kodott rendszerét,. de .eredrnény nélkül. .

Bajorországban, Württénbergbeir és más német államokban is
átvették a Stiel- féle rendszer alapelveit s alkalmaztak a maguk visze-
nyaira, sőt itt-ott még erősebben kiemelték a vallási szempontokat,
mint a porosz eredetiben. Csak Szászország volt némileg tartózkodóbb,
mert itt a megszoritáso.k daczára is megmaradt az intézetek szabadabb
mozgása. . . ,

. A visszaesésnek káros' következrnényei 'a tanítás és nevelés teré l l ,

valamint sociális tekintetben rövid idő alatt oly szembetünően mutat-
koztak, . hogy Bajorországban már 1 866-ban . elvetették e rendeszert ;
Peroszországban pedig miridenféle módok 'azon voltak,' hogy javítsanak
rajta s dicsekedtek vele, hogy a praxisban .rnár régen túl tették magu-
kat annak szűk korlatáin. Kitünt tehát, hogy a tanítóképző intézeteket,
kiválr, ha a' 'népnevelésnek megnövekedett feladatait tartjuk szem előtt
s annak nemzeti fontosságát mérlegeljük, nem lehet a népiskola szín vo-
'naiára .lészállífani, mivel a tanítóképzés nem technikai- begyakorlás,
nem mesterség-; hanem kell, hogy. czéljukat oly magasan tűzzük ki,
mint ~zt Diesterweg tetté a következő megokolás mellett: «Mi itt a
szemináriumban. nem azért helyezünk a sokoldalú és kimerítő tudásra.
nagy fontosságot, hogy a jövendó tanitó azzal kérkedve léphessen fel)
hanem azon szellemi műveltség szempontjaból, mely az alapos tudásból
származik s azon szerény alázatosság kedvéért, me ly nem ismeri a fél-
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-tudást továbbá azon. okból, mivel meg vagyok győződve~ hogy az
elemi tanító csák akkor képes alapos és elemi módon taní tal) i, ha az
egyes tantárgyakat egészen átgondolta, .összefügg ésüket a többi. isme-
retekkel felismerte s lélektaní hatásaikat önmagán tapasztalta." Ezen
okokból .van az elemi tanítónak gazdag tudásra szüksége.s

Bittenbzizder Miklqs.SRQPONMLKJIHGFEDCBA

B a r ta lu s I s t v á n e m lé k e z e t e .cbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
,

Egy esztendeje annak, hogyaM.' T. lapjai Sz. B., tollából hoz:",
rák a megrendíté gyász hírt; hogy, Bartalus- István - .rneghalt. ".-'" "

Február vSvan volt egy 'éve annak, .hogy Bartalus István, a tudós
és felejthetetlen emlékű tanár, utolsó útját tette meg Muzeum-körúti
lakásaból . a Pedagogium felé, szomorú útját, hogy maga köré gy'űjtse
utolsó búcsuzásra tisztelőit, barátait, őt .soha feledni nem tudó, szerető

- é s emléke. · iránt is mindenkorra hálás tanítványait! , :'
Utolsó útját tevé: meg, hogy onnan már e,gyenesen a pihenés, az

igazi nyugalom birodalmába' térjen. Elkisértük örök otthonáig s fája
lélekkel, ~képét szivünkbe zárva tértünk onnan - vissza, hogy tovább
munkálkodjunk az élet rögös útjain, azon szellemben, melyre az elhúnyt
maga- egész életével olyan szép példát adott. , ,

, Azóta' egy hosszú esztendő telt el! Eljött a nyár, .eljött a tél, de
felejteni nem tudjuk. Születik az ember, él, meghal s a ,vilá'g' fennaka-
dást nem ismerő gépezete tovább -mozog. Igy látjuk ezt inindenütt. De
a kit szeretünk, annak emléke soká megmarad közöttünk. Annak hiá-:
nyát mindig érezzük, szellemileg mindig velünk van, váltig visszagondolunk
reá s ilyenkor olyan jól esik a visszaemlékezés !

Nincs az országnak egy talpalatnyi helye, hol Bartalus Istvánt" a·
kedves «Öreg Úp--at ne isjnernék ; mindenütt találkozunk azokkal, kik-
kel beszélgetésünkben megemlékezhetünk őróla, visszavarázsoiván gondo-
latban azokat a szép napokat, melyekben még ő is közöttünk '{olt. . .

Ilyenkor szinte a Pedagógíum képe jelenik meg előttünk. ?al,ljuk
.a, c Vörös-kereszt» omnibuszának zörgését, melyből nap-nap után, pon-
tosan délutáni 2 Órakor száll kr-'a jó tanár, cserrdes, nyugodt léptekkel
haladván fel az udvar lépcsőin, Napról-napra 'pontos megszokottsággál

"rnegy az «ig azgató lakása» felé, honnan azonban ugyan olyan pontos-.
-sággal a második csengetésnél kilépni látjuk. Halljuk az emeleti lépcső-
köri botjának megsz okott koczogását, a mint magában vagy többed-
magával víg anekdotázás közben halad fÖlfelé abba a nagy zeneterembe,
"hol egykor királyi ajkakról hangzott az-elhuoyt 'jó mesternek az elis-
merés szava.» ' • .

Kedves, de ' fájó visszaemlékezések! Ne folytassuk !f[isien ' így
vártuk őt tavaly ilyenkor ls februárban. De hiába vártuk, .-:.. nem így
jelent meg közöttünk I A c Vörös-kereszt s-kocsi nem jött; - minek is
jönne? -: hiszen nem volt, a 'kit hozhatott volna nekünk !Botjának Jól
ismert koczogását hiába vártuk, hangja nem ütötte megfülünki!t!
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A kit mindnyájan úgy szerettünk, s. a ki mindnyájunkat úgy szeretett,
ott feküdt előttünk - ugyanazon zeneteremben -' gyászos ravatalan.
Itt fogadtuk rendesen, itt is búcsúztunk el tőle utóljára 1

Egyszerű fakereszt jelőli" azt a helyet, hol Bartalus István örök
álmát aluszsza. Sokan tartjuk Ot magunkénak, mindig büszkék voltunk
is reá. Azok voltak tanártársai s azok voltunk - tanítványai, hiszen
a kettőt úgy sem lehet egymástól mereven elválasztani. Gondolatainkkal
mindig feltaláljuk Ot. ha' keressük, de sírhelyére nézve egy lesz a kí-
vánságunk mindnyájunknak, hogy díszes emlékkel jelöljük meg ezt a
helyet; hol a szeretett Mester földi maradványai pihennek.

Epen azért ne hagyjuk sokáig síremlék nélkűl Budán azt a kis-
dombot, mely hazánk egyik elsőrendű zenetudósát, - úttörőjét takarja,
ránk nézve pedig azt födi el, ki tanítványainak mindig jóakarója, igaz
barátja, mondhatnók szerető édes atyja volt .

. ÁlJítsunk emléket Bartalus Istvánnak!!SRQPONMLKJIHGFEDCBA

S c h w a r c z G y u la .

1839-1900.

Schwarcz Gyula, korunk egyik legnagyobb tudósa s legművel-
tebb embere, kivaló államtudományi író és kulturpolitikus, február hó-
elején hunyt el 61 éves korában. Schwarcz Gyula I868-tól 1894-ig
kiváló szerepet vitt Magyarország politikai életében; óriási műveltsége,
mélyreható éles elméje arra képesítették, hogy a közélet terén előkelő-
szerepet vigyen, hogy mint tudományos író, a tudományok sok ágát
ölelje fel s mindenütt nagyot, rendkívülit 'alkosson; különösen a görög
történetírás terén fejtette ki alkotó erejét, a hol egészen új felfogás-
nak lett a megteremtőjévé; ez az irodalmi munkássága őt Mornsen, a
világhírű tudós mellé emelte, Tartalmas művei egész könyvtárat tesz-
nek ki. Már életében egész irodalom keletkezett személyéről, műveiről;
halálakor mégis csak rövid nekrologokban emlékeztek meg róla. a napi-
lapok; a köznevelésügyi lapok alig is vettek tudomást haláláról. Pedig
ő egyike volt a 19. század legnagyobb magyar kulturpolitikusainak A
közoktatásügygyel nagyműveltségü anyjának, Horhy Katalinnak buzdí-
tására kezdett foglalkozni s ezen a téren is jelentékeny műveket
alkotott, Ilyen volt:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAKét röpira t a kö'zokta tásügy kö'rül. 1865-ben indí-.
totta meg U j ' korszak czímű heti lapját, a melybe az akkori legkiválöbb
kulturpolitikusok dolgoztak. I865-1868-ig írta meg Kosolaa tási Reform,
mz'nt jJolz"tika i szükséglet Magyarországon czímű 5 füzetes nagy művét, a;
melyben a közoktatásunk fejlődésének alapelveit és részleteit is kitej-
tétte. E műveivel előkészítette az 1868-iki törvények megalkotását, sőt
a középískolai törvények irányelvei is tőle származnak. Ha Schwarcz
Gyula egyebet sem tett volna, minthogy e műveket megírta, már meg-,
érdemelte, hogy ernlékét minden időkben kegyelettel őrizzék az
országban.
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Schwarcz Gyula bátran harczolt a konzervativok azo!! felfogása

ellen,' hogy tovább is';1 régi hagyományok nyomában haladjon a köz-,
oktatás, Törekvéseinek alapeszméje volt, hogy iskoláink, a' melyek.
1868-ig tisztán felekezetiek voltak"zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa jövőben nemzetiekké legyenek. A

. reformot oly alapon kivánta \ keresztűl vinni, a "mely érintetlenül hagyja
ugyan a vallásfelekezetek autonorniáját és behozza a legteljesebb józan
tanszabadságot. de biztosítja az állam befolyását is oly irányban,. hogy
a vallas-felekezeti iskolák között is űdvös 'verseny támadjon. Állítson
tehát a -magyar állam egészen új, vallásfelekezet nélküli iskolákat. tehát
valódi nemzeti iskolákat. a mennyit bír s szerelje fel jobban, mint a
felekezeti iskolák fel vannak szerelve; de ne akarja átalakítani a fele:
kezetieket közös nemzeti iskolákká.'

Számítása szerint abban az időben 5000 községben nem volt
iskola. Azt kivánta, hogy ebben az 5000 községben a magyar á llam
állítson fel népiskolákat ; de ne leledkezzék meg a már meglevő fele-
kezeti iskolákról sem, hanem lássa el azokat modern tanszerekkel, kellő
műveltségű tanítókkal, czélszerű tanfelügyelettel ; kívánta, hogy az állam
a meglévő felekezeti iskolákat pénzsegélylyel támogassa. Ellenben
csodálatra méltó providentiával még nem látta azt az időt elérkezett-
nek, hogy a népiskolák'Telállítását a kózségekre lehetne bízni, Magyar-
országon ; nem azért mintha a községeket erre hivatottaknak nem tar-
totta volna, hanem azért, mert nálunk a községek ez idő szerint
nincsenek sem anyagilag, sem közművelődésileg annyira megerősödve,
hogy iskolák felállítását rájuk lehetne bízni. N épiskoláink fejlődésének
története Schwarcz Gyulának adott igazat: jelenleg csak az állami
iskoláknak van jövője Magyarországon.
_ A kózéjJokta tásra nézve az a véleménye volt, hogy nekünk
mindenekelőtt egy nemzeti polgári osztályra van szükségünk, oly társa-
dalmi rétegre, a mely a productiót és ne a consumptiót ismerje el leg-
főbb feladatának se mellett még gyökeresen magyar műveltségű is
legyen. A közepiskolák által iparral és kereskedéasel foglalkozó, magyar
szellemű és műveltségü polgári -osz tályt kivánt teremteni. Ezértkülönösen
a polgár i' és reá liskolák felállítása mellett buzgolkodott. Allítson az,
állam minden megyében egy reáliskolat és legalább 3-4-szer annyi
polgári iskolát mint a mennyi gimnázium van az országban. A gim-
náziumot a magasabb értelmi osztály számára kivánta feltartani.

Kivánta a budapesti egyetemnek országos alapon való újjá szerve-
zését, felekezeti jelleg és sainezet nélkül. Azonban az egyetem mellett
a katholikus alapokból tovább is tartassék fenn a katholikus papnevelő
szeminárium; de állítsanak fel a protestánsok is egy papképző főiskolát.
A politechnikum egyetemi színvonalra és rangra emelendő.

Érdekesek azok a részletek is, a melyeket törvényjavaslataiban
előadott. A,.zt kivánta, hogy legyen a népiskolai oktatás a 6 ,- 14 éves
gyermekek számára kötélező és ingyenes. Sőt a pólgári, reál- és gím-
maziumi oktatást és ingyenesnek öfiajtotta. Olyan elemi iskolák is állí-

tandók, a melyekben a mezőgazdaság és ipar elemei taníttassanak.
Adjon az állam tekintélyes fizetés~ pdtlékot minden tanítónak felekezeti
jelleg nélkül. Az állam minden megyében állítson, fel egy tanítoképzó-,

, '( ! t
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intézetet. MindenzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAinegyébm legyen {!gy tanfelügyelő, jbáson#nt egy
altanfelügyelő. A főtanfelügyelőnek alispáni rangja legyen, ;az altan-
felügyelőnek pedig alszolgabírói. A járási felügyelők egészen szakszerű
felügyeletet teljesítsenek. ~ főtanfelügyelőket a tanárok közül a miniszter
nevezze ki; a szakfelügyelőket pedig a tanítói karok a' tanítók és taná-
rok közül vá laszszák. Ezt nemcsak azért kivánta, .hogy a felügye-.
let szakszerű lehessen, hanem azért is, hogya tanítók és tanárok szá-
mára előléptetést biztosítson.

Általában buzgólkodott a tanítók és tanárok anyagi és társadalmi
helyzetének javítása körül. Ostorozta és kigunyolta azt a kerlátolt fel-
fogást, hog-y: «Ha sok pénze van a tanárnak" akkor elbízza, elhanya-
goija magat és elbutul.» Többszor és erélyesen.sürgette, hogy a tanítók
és tanárok fizetését tetemesen meg kell javítani. Sot 1868-ban a nép.
oktatási törvény tárgyalásakor a tanítóképző tanárok fizetésének meg-
szabása tá rgyában' a következő indítványt nyujtotta be : .

. c A képezdei rendes tanárok fizetése 1800 frt és: 200 frt szállás
bér. Ezen feliil az igazgató-tanár az igazgatói teendőkért 200 frt tisztelet-
díjat kap. A segédtanár fizetése 800 frt, az iskola .épületében lakás"EDCBAI

fűtés s a köztartás asztalánál szabad étkezés. A gyakorló-iskola tanító-
jának ,fIzetése lakáson kívül 900 frt, ,1), '~:.. ' "

O ajánlotta először azt, hogyaközoktatás, szakszerű előmozdítása
. czéljából az elemi, polgári, reáliskolai, gimnáziumi s egyetemi tanítókból

köZokta tász' ta tf,ács szerveztessék, amelynek tagjait nagyobrészt -a miniszter
nevezze ki. O kivántá" azt is, hogya' népiskolai tanulók között

megyénként s a : középiskolai tanulők .között" országosan tanuZmányi
versenyeket rendezzenek.' A magyar kormányt megelőzte abban is.
hogy saját kérdő ívein, nagy költséggel statisztikai adatokat gyűjtött
az elemi, polgári és középiskolai oktatásról, .s a tanítóké.pző~z'ntézetekről,

a melyek az c Uj korszaks-ban jelentek meg.
Schwarcz Gyula oly kimagasló elme volt, hogy világosságának

sugarait. messze, aziország határán .. túl szórtacbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAj - de működésének hevét
leginkább éreztük mi, az, ő honfitársai s érezték egykoron különösen

Magyarország tanítói. 'Sok. ezeren tisztelve ernlegetik ország- és világ- ,
szerte az egyszerű magyar tudós nevét, a ki önzetlenül, sőt egész nagy
vagyonának feláldozásával szolg álta a kulturát.' Magyarország tanítói, mi
is kegyelettel őrizzük a magyar nemzeti közoktatasugy előharczosának
ernlékét l .

- ,Nagy, Lászlo .

.-SRQPONMLKJIHGFEDCBA

H e t é n y i K á lm á n .

"

A mult év őszén vált meg Hetényi Kálmán, 'a máramarosszigeri
tanítóképző-intézet 'Jgazgat'ója

J

a népoktatás aktiv szolgálatából. Az ő
gazdag érdemei, a mel yeket a népnevelésnek előmozdításában' szerzett,
arra indítanak minket, hogy közöljük életr~zi; adatait: . I

1) L.: B. Eötvös József beszédei. Budapest. Kiadjl;l Ráth Mór. 94. oldal.



Született 184I. évi decz. 19-én Kornárom vármegyében, Naszályon,
hol atyja ev. ref, ,lelkész volt. Első oktatását a szülői házban s a hely-
beli elemi -;iskolában nyerte,. majd . a- nérrietnyelv elsajátítása végett-
Budára vitte 'édéS anyja, honnan két' év' mulva a vpápai ev. ref. főisko-
lába ment, a. hol elvégezte a gymnáslumi, philosophíai osztályokat és
egy évi jogitanfolyamot. Majd 1863-ban a pesti ev. ref. theologiai aka-
démiára merit, hol tanulmányait elvégezvén, "Törők Pál akkori .ev. ref.
superintendens ajánlatára 1866. évi augusztusban Mályusz Károly' dr.
zólyomvárrneg yei főorvos gyermekei. mellett nevelővé lett Besztercze-
bányán. EgyzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAév . múlva Ballagi 'Mór dr. a nagyhirű tudós és szeretett
tanár ajánlatára 1867. évi aug. hó 25-én a m-szigeti ev. ref. lyczeurnhoz,
tanárrá választatott meg az iskolai kormányzótanács által. Három évig
működött ezen iskolánál. 1870. évi aug. hó r-en báró Eötvös József a
M.-Szigeten létesített áll. képzőhöz rendes tanárrá nevezte ki s mint
ilyen 1883, év juniusáig tanította a mag-yarnyelvet és irodalmat, föld-
rajzot, történelmet és alkotmánytant. 1883. évi augusztusban boldogult
Tref~rt miniszter a képző ideiglenes igazgatójává nevezte ki; Ugyanazon
évi szeptemberben a helybeli -két áll. elemi iskola igazgatását is rábizta
a miniszter, «hogya nagy áldozatok árán fentartott iskolák .az eddigi-
nél nagyobb sikert mutassanak fel \ s rendeltetésöknek megfeleljenek."
Ez iskolák ig azg atásáról 1894. évi február elején mondott le. Hogy
milyen volt működése, mutatja az, hogy lemondásakor márcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI I tanerő
működött azokban a hitoktatóken kivül. 1885. .évi okt. hó 19-én vég-
legesen neveztetett ki igazgatóvá a., képzőhöz.

Még 188 r , évi februárban több czikkét közölt a helybeli lapokban,
'a melyekkel a szegény gyermekeknek ruhával ellátása s ez által a
iskolázás biztosítása érdekéből ugynevezett «-RQngyos Egylet. létesíté-
sére buzdította a város és vármegye tehetősebb lakosságát. Az .egye-
sület azon é~ őszén megalakult s őt ügyvezető alelnökévé, majd. 1882.
év őszérr elnökévé választotta. Az egylet sikerrel igyekezett kitűzött
feladatának megoldására, hisz roEDCBAé v i fennállása alatt 1 100' 1200 gyer-
meket ruházott fel és segített arra, hogy télen át is járhassanak iskolába.
. ".1884: jul. 31-én a, vármegyei alt, tanító egyesület ~lnökévé válasz-
totta. Az akkor' még kevés .tagot számláló s minden . anyagi erő nél-
kül szűkölködő egyesület már egy év mulva annyira fejlődött. hogy
Máramarosi- Tanügy caimme] havi köalönyt : indított meg s 1888. évi
májusban a Gönczy Pál $ 0 éves jubileuma .alkalmával az Országos
Tanítói Arvaháznál a. jubiláns nevére' 3°00 frtos alapítványt tehetett
máramaros-vármegyei tanítóí. árva neveltetésének biztosítására. Az :egye-
sület elnökségéről 1890·ben mondott, le. ' "

Részt vett a' megye társadalmi, 'közművelődési, közgazdasági s
egyéb mozgalmaiban is. Az 1876: évben megjelent cMá~a~aros vár-
,megye Leirása s czimű n~gy munkában, a mit a, Magyar Orvosok és
Természetvizsgálók itteni' gy~lésezése alkalmából adott ki. a vármegye,
és város közönsége Szilágyi István szerkesztésében, 'a vármegye föld",
hegy-, vizrajzi és éghajlati' viszonyait ismertette részletesen és kirneri-
tően," A Kárpát-Egyesület Keletí-Kárpátok . osztályában is · tevékeny
részt vett ". Szígmeth Károlyalelnökkel együtt három évkönyvben közölt

- ,
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Máramarosról utivázlatokat ; a? egyesület által 1882. évi augusztusban
Szigeten rendezett házi ipari kiállításnak rendezésében is tevékeny
részt vett.

Mint a képző igazgatója, azonkivül, hogy tanítványait jóravaló, /
szakjokban jártas, kötelességszerető, hazafias, magyarérzelmű, humanus,
jó erkölcsű tanítókká képezte, főtörekvését arra fordította, hogy az
addig alkalmatlan bérházban elhelyezett intézet részére alkalmas és ,
állandó ház szereztessék, Már 1884, tavaszán megvásárolták az iskola
számára az addig bérben birt épületet s hosszas kérés és felterjesztés
után végre elrendelték új telekszerzés mellett megfelelő új épület eme-
lését s a régi épületnek internátusi czélokra átalakitását. Az új épületet
1894. szeptemberben adták át a használatnak.

A tanítói gyakorlat és ügyesség megszerzése mellett folyvást nagy
előszeretettel ösztönözte tanítványait a kertészkedés, különösen a fate-
nyésztés és méhészkedés megkedvelésére. E fárádozása a közoktatási
kormány előtt is ismeretes; a miniszter 1893- ban elismerését fejezte ki
buzgalmáért. 1895. évi juniusban pedig Wlassics miniszter a földműve-
lési miniszteriumban tartott szaktanácskozásra is meghívta, mely alka-

\ lommal a népoktatási intézetekben nyujtandó gazdasági szakoktatás
eredményének biztosítása érdekében folyt a tanácskozás. 1895. évi
juliustól fájdalmas csúzbántalmakban betegeskedvén október elejétől
kénytelen volt folyvást szabadságot kérni, mert hivatalos teendőinek
végzésében a betegség és annak gyógykezelése egyaránt akadályozta.

1896. év szeprember havában azonban ismét átvette hívatalos
működését és azt, nem lankadó buzgósággal teljesítette, fájdalmas
betegségének meg.megui,uJása daczára 1899 év augusztus 28-ig.

E napon okmányaival felszerelt kérvényét nyugdijazása cz éljából
hivatalos uton fel terjesztette.

Betöltött 32 évi taniigyi szolgálata alapján teljes fizetésévei nyug'
díjaztatott.

A munkában elfáradt munkásnak] miniszterünk hálás elismeréssel
fejezte ki köszönetét és kivánta az élet alkonyán a derült nyugalmat
és állandó friss egészséget. .

A tanári testület és itjuság megható módon fejezte ki búcsuját a
távozó iránt, jegyzőkönyvileg örökítvén meg a bucsu lélekemelő aktu-
sának magasztos emlékét.

A tanári kör nevében Kovácsy Zoltán h. igazgató" az ifjuság
nevében pedig Orosz Lajos IV. éves növendék fejezték ki a távozó
iránt érzett hálájokat és a hosszu munkában' szerzett sikerek feletti
elismerésöket.

. Maghatóan köszőnte meg a nem várt kitüntetést Hetényi, az ered-
mények sikerét tanártársaira háritotta, az itjuságnak pedig búcsű emlé-
kül szivökre köté a lankadatlan szorgalmat, a kötelesség pontos telje-
sítését a vallás és a hazafiság együttes ápolását.

A tanügyi munkásság közvetlen teréről lelépő igazgató azonban,
mint az ev. ref. egyház h. gondnoka, az ev. ref. főiskola korrnányző-
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tanácsának tagja és tanügyi bizottságanak elnöke, hosszu tapasztalatát
-és szerzett: tudását még hosszu évekig sikerrel használhatja e téren és
'ez intézmények felvirágoztatása érdekeben.

Hetényi még életerős tettrekész férfi, a ki a köztarsadalomnak
sokat használhat szorgalmával, bő tapasztalataival s előkelő készültsé-
gével.EDCBA

K Z .cbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

N É P O K T A T SRQPONMLKJIHGFEDCBAA s.

A r v a b á z a in k , és a z á r v a -n e v e lé s .

A vallas- és közoktatásügyi miniszter ú r kegyességéből az 1898.
évi nagy szünidőben tanúlmányutat tettem, megtekintettem és tanúl-
mányoztam hazánk nevezetesebb árvaházait.

Tanúlmányutamban különös figyelmet fordítottam az árvaházak
szervezetére. házirendjére. Vizsgálódasom tárgya' volt a felügyelet, a
rendszer, a felvétel, kibocsátás ideje, a kilépés után való gondoskodás,
a fiúk és leányok együttes nevelése, gyakorlati foglalkoztatása az árvák-
nak, az árvák ellátása, az árvahazak berendezése, a növendékek bent
tanítása az árvaházban vagy a külső iskolákban való tanítás, tisztaság,
ruházat stb. egyáltalán mindaz, a mi egy árvanevelőt érdekelhet.

Alig tekintettem meg pár árvaházat, mindjárt feltűnt, hogy sehol
sem tapasztalható annyi különböző felfogás a nevelő intézetek szerve-
zésében, mint a mi árvaházainknál, nincs semminemű kapocs, mely er.
emberbaráti intézeteket egybekapcsolná.

Nem is lehet, mert csaknem minden árvaház a végczélt másképen
határozza meg, egyik jó mezei munkást, a másik ügyes mesterembert,
a harmadik, a kiből csak lehet, tanult embert akar nevelni.

Azt azonban biztosítaní kellene, hogy a hazai árvaházakban a
magyar beszéd általánosan kötelezővé tétessék, ne 'legyen olyan árva-
háza hazánknak, a melyben hazai nyelvünket teljesen perhoreskálják,
a mi baj főleg az olyan árvaházban. a hol a növendékek ,bent tanul-
nak az árvaházban:

Minden árvaház a maga szervezetében czélul tűzi ki, hogy az
árvaházi nevelés a családi, a szülői nevelést pótolja; fájdalommal_tapasz~
taltam, hogy ezt sok helyen nemcsak el nem érik, de alig is köze-
lítik meg. - 'zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A szervezetekben kitűzött nevelési végső czél : az árvákat gyakor-
lati irányban úgy nevelni, hogy ha az árvaházból kikerűlnek, szerzett
ismereteik és ügyességük alapján magukat fentarthassák.

Csaknem mindenütt felmerűlt a panasz; hogy az árvaházból kilépő
növendék, főleg ha iparos pályára adatott, nehezen szokja meg az
árvaházi élet és iparos család élete között mutatkozó különbséget, főleg
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a fővárosi árvaházak növendékeinek iparos pályára való elhelyezése jár-
kimondhatatlan nagy nehézséggeL' : "

A z {;saknem minderr árvaház szervezetében főelv, hogy azzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAigazga t!,
ad irányt az egész árvaházi nevelésnek s a belső, és külső intézkedés
szálai az ő kezében összpontosúlnak, de fájdalommal .tapasztaltam, hogy
a légtöbb árvaháiban úgy elhalmozzák őket másnemű teendőkkel,főleg
irásbeli munkákkal, hogy a nevelés irányitására és intensiv vezetésére alig"
marad idejök, a sok felesleges Irka-firka a fóczélt; a nevelés irányítását,
egészen háttérbe szorítja.

, Ott, a hol az ':ár~a visszakerül abba a, ~oglalkozási körbe, mely-
ben -született, mint a Háromszék vármegyei árvaháznál a legnagyobb
rész visszakerül, a hol a munkára való nevelést meglehet oldani az.
árva házzal egybeka:pcsolt nagy kert és szántóföldön, - ott a kitüzött
gyakorlati czélt kiválóan el lehet érni. Nem habozom kimondani, hogy
e tekintetben a két székely árvaház, 'a sepsi-szt.rgyörgyi és kézdi-
vásárhelyi kitünően oldja meg feladatát.. -

, A Ie/ügyelet módja az árvaházakban a szerint, a _ mint egyesülets
vagy valamely közalapból , fentartott, változó és különböző,

Az igazgatói felügyeleten kívül legtöbb helyen felügyelő bizott-
ságok gyakorolják ast ; a felügyelet kiterjed nemcsak az általános dol-
gokra, de az élelmezés beszerzésére is, így van ez, főleg a budapesti-
egyesületi árvaházaknal.

Van olyan árvaház, a .hol az árvanevelés mellett megvan az árva-
háznak .külön határozott nevelőintézeti-iskolai jellege, ilyen a Magyar
Gazdasszonyok Árvaháza, a budapesti József 6-árvaház, ezen intézetek-
nél más szakosztály vezeti az árvaház' anyagi ügyeit, más a nevelés-
ügyet, .

Az árvaházak napirendje nagyon különböző, a szerint, a mint a,
növendékek bent tanulnak az árvaházban, vagy kijárnak az iskolába:

Legtöbb árvaházban 1/9, 6 órakor kelnek, 9 órakor' feküsznek, sok
helyen ez a téli és nyári idő szerint változik, sőt - nagyon helyesen'
- az apróbb növendékek némely árvaházban későbben kelnek é" koráb-
ban feküsznek.

v - A napi foglalkozás keretében csaknem minden árvaház kellő időt'
biztosit a játéknak, melyet az árvák egyéni' hajlamaiknak megfelelóen.
végezhetnek. , - -

-Legtöbb árvaházban csa lddrmdsz(!}; széfint nevéltetnek az árvák,
azonban csaknem mindenütt túlnépes a család, úgy, liogy az.árva egyéni..-
jellerrrét kiismerni, - annál kevésbbé irányitani képtelen -az a -fiatal,
neveln, ki állását mindíg csak átmenetinek tekinti és mielőbb vágyik
szarradabb és kevésbé lekötött állás után, -

Az árvák általános felügyelete' az a fontos kérdés, melynek helyes
megoldásától függ az árvaneveles sikere. Ha az árvanevelő mindig k á p - ,

lár pálczával áll az árva háta megett, ha egyéni hajlamaik megnyilat--
kozását vasszigorral elfojtja, növendékei alattomosak, szinlelők lesznek .

Legtöbb igazgató azt vallja, hogy árvanevelésünk legnagyobb-
baja .az, hogy nincsenek e czélra külön nevelt árvanevelőink és e tekin-
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tetben messze hátra maradunk a' külföldtől, hol erre különös gondot
fordítanak s az i'gazi tanító és nevelő csak ugy juthat el magasabb és
jobb. javadalrnú' tanítói állásra, ha előbb valamely árvaházban működött
s ott feladatát jól töltötte be.

Az árvanevelőnek igazán erzo, me1ég szívvel, türelemmel kell
magát felvérteznie: Egy szemernyi szeretet többet ér itt a legnagyobb
tudásnál. Az arany középutat eltaláini és helyesen alkalmazni az árva-
nevelés sikerének első és tófeltétele. Legtobb ifju árvanevelő abba " a
hibába esik, hogy egyeseket kegyel, a "többiek felett kitűntet, mig
másokkal szemben ellenszenvét léptéri-nyomon nyilvánítja.

A nagyszebeni árvaházban a felügyelet két részre van osztva, a
pedagógia felügyeletet, t, i. a növendékek tanulmányi felügyeletét. szak-
egyén végzi, más alkalommal, az általános napi felügyeletet pedig nem'
pedagogiailag képzett egyenek, a~ áriaház .volt növendékei sorából
kikerűlt, legtöbbször katonaságot kitöltőtt egyének teljesítik. Az- inté-
zet igazgatója ezt a felügyeleti .módot a gyakorlat által igazoltnak

és jónak tartja. Azt állítja, hogy ezek a felügy~lők, <;t vett útasitást
szigoruan megtartják, nem gorombák, tisztök et igaz szerétettel teljesítik,
állásukat megbecsülik s mióta erre a felügyeleti rendszerre tért _át az
intézet, azóta a felügyelet igazán mintaszerű.

A növendékekzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAfelvéteJe és az árvaházból való kt'bocsá tásuk ideje
változó. .'

A magyar gazdasszony<?k árvaházába 'a felvétel 6-IQ évig, ~
háromszék vármegyei árva fiu-széretetházba 6- 1 2 évig, a pesti izr. fiu-
árvaházba 6- ro évig, a pretestans árvaházba 6-9 évig, a budapesti
fővárosi fi árvaházakba 6-ro évig, az Erzsébet leany-arvaházba, 6-IZ
évig, a Clotild szeretetházba 6 . : . . - 13 éves korig vétetnek fel az árvák.

Kivételt tesz a-Mária Terézia által alapított nagyszebeni Terezianum,
a hova felvehető mindenkorú és nemű árvagyermek r r-dik életévéig.
Ez az árvaház egyszersmind lelenczház, Lelenczeket jogában áll felvenni
az igazgatónak is. A '6 éven aluli árvák és lelenczek azonban az árva-
házban nem, hanem bizonyos meghatározott. díj' mellett az intézet en
kívül, a városban vagy - falún neveltetnek mindaddig, míg a tanköteles
kort elérik. A felvett leányárvák, - mert nem találták czélszerűnek
a f iú k és leányok -együttes nevelését" - a n.-szebeni Szent- Feren-cz:
rendi apáczak zárdájában neveltetnek, hol értök az árvaházi alap 1 4

frt havi ellátási díjat fizet: .. ..
Az árvaházak a felvett árvákat külonbö~ő ideig, legtöbb árvaház

14, más 16 életévíg neveli. '. .
Kivétel e tekintetben a .rí.vszebeni Terézianum, ,tQelyben lehetövé-

, tették, hogy' kiváló, képességű árvák mindaddig élvezhessék az árvaház
jótékonyságát; mig teljesen önállókká és keresetképesekké lesznek. Nagy
örömmel forgattam végig a már több, mint roo éves intézet anya-
könyvét,' me ly arról tesz fényes tanúbizonyságot, hogy az, árvaház ezen
humanus intézkedése hány kiváló jelest adott már a hazának.

Vannak egyes árvaházak, főleg a fővárosiak között, melyek a
kiváló tehetségű árvákat azután is támogatják, ha az árvaház ból ki-
kerűitek. .

M a g y a r 'ranítóképzö. 9
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A felvétel feltételei különbözők, azonban a felvételnél az egész
árvák a félárvák felett előnyben részesűlnek minden árvaháznál, sőt
egyes árvaházak csak egész árvákat vesznek fel.

A megtekintett árvaházak közül fiúk és leányok együttesen a
budapesti protestáns árvaházban neveltetnek. Az árvaház kitünő igaz-
gatója ezt a rendszert jónak tartja, nem lát semmi veszedelmet a két
nem együttes nevelésében, megkivánja azonban ez a rendszer a szigorú
és folytonos felügyeletet; ennek a rendszernek kiváló előnyeit a svájczi
árvaházak fényesen igazolják.

Az árvaházakzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAberendezése a hány árvaház, annyi féle. A szigorú
egyszerűséget sok helyen oktalan fényűzés váltja fel. Egyes árvaházak-
ban a berendezés oly fényüző, hogy azt a legnagyobb philantrop sem
tarthatná helyesnek. Ez az oka azután annak, hogy az ilyen árvaházak-
ból kikerűlt növendékek az egyszerű, szegényes családi körben nem
találják fel boldogságukat, a fiúk az iparos műhelyből megszöknek, a
leányok fény után vágyakozván, az élet nehéz küzdelmei között elbuk-
nak, elzüllenek s talán jobb is lett volna, ha meghagyatnak abban a
helyzetben, melyból kiemeltettek.

Az iskolázás kérdésében. minden árvaházi igazgatónak az a véle-
ménye, hogy az árvaházban szervezett iskolában jobban meg lehet ol-
dani a nevelés feladatait, mintha a gyermekek kijárnak. A meglátogatott
árvaházak mindenikében bent tanítják az elemi osztályokat, legszeren-
csésebb helyzete van a kolozsvári tanítói leány-árvaháznak, a hol az
elemi iskolába járó leányárvák az árvaházzal kapcsolatos tanítónóképző-
intézet gyakorló iskolájába járnak.

Az én véleményem az, hogy az árvaház mellett szervezendő olyan
népiskola, a hova a nagy közönség gyermeke is bejár, legmegfelelőbb;
ilyen módon végzik az elemi iskolai tanítást a budapesti József fiárva-
házban s a n.vszebeni Therezianummal kapcsolatosan feláJlított kiváló
népiskolában, a hova a közönség gyermeke is bejár s az árva a nagy
társadalom gyermekeivel is érintkezik.

Az árvák gyakorla ti fogla lkozta tása , az u. n. munkára való nevelés
_ és szoktatás égő sebe hazai árvaházainknak. Az bizonyos, hogy minden
árvaház adhat munkát növendékeinek. Egyik helyen kézügyesítő műhe-
lyekben, más helyen bent a tantermekben, nappali szobákban, de leg-
többször helyhez kötötten foglalkoznak.

Tapasztalatból állítom, hogy az ilyen szobai foglalkozás lélekölő
saczélt nem érjük el vele.

A szabad természet édes anyai ölén, a nagy és tágas kertben
folytatott munka az, mely a gyermeket boldoggá teszi s munkakedvét
fokozza és erősíti.

Sohasem felejtem el azt a képet, mely Sepsi-Szt-Györgyön tárult
elém.

Odaérkezésem délutánján az árvaház növendékei a vármegyei szék-
ház előtt elterülő nagy park lekaszált fűvét gyűjtötték össze víg danolás
között.

Felleges volt az ég,- esőtől féltek. Nincs az a gazda, a ki jobban
sietett volna a munkával, mint ezek a fiúk, csakhogy meg ne ázzék .az
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a széna, a mit az árvaház istállójaban levős őket tejjel ellátó tehenek-
nek eső nélkül óhajtottak összegyűjteni.

Határtalan volt az örömük, hogy a fokozott munka sikerűlt és az
eső is elvonult.

Az árvaház mellett levő nagy és tágas kertben az apróbbak
gyomláltak és kapáJgattak s az a példás rend és tisztaság, mely a
kertben általános volt, a legszigorubb birálót is bámulattal töltötte
volna el. .

A kert egy használatlan szakadékos helyét maguk töltötték
fel és egyengették .el. Ezen meghódított területen mindeniknek
'volt egy-egy kis kertje, melyben a legszebb virágok és konyhai vete-
mények bámulatos példányai díszlettek s ez a kép százszorta jobban
dicsérte az árvaház szellernét, mint bármely ékesen megírott czik-
sorozat.

Ugyanilyen okos és czelszerű foglalkozást' és helyes irányú mun-
kára való nevelést tapasztaltam a kézdi- vásárhelyi leányárvaháznál ÍS,

a hol a növendékek mezei munkát is végeznek, de bent az árvaházban
is mindazt gyakorlatilag megtanuljak. a minek később az' életben hasz-
nát veszik. .

A fővárosi árvaházakat az épülö város lassan-lassan körülfogta;
legtöbb árvaháznak alig van kertje, fgy nem nyujthat módot és alkal-
mat arr'a, hogy az árvák a szabadban való munkálkodást megkedvel-
hessék, kivétel a Mayer-árvaház, szép és tágas kert jével, melyben az
árvák nagy örömmel foglalkoznak"

Kitéréskepen megemlítem, hogy kitünően oldja meg a munkára
való nevelést a kolozsvári javító-intézet, melynek mintaszerű kertjében,
még a melegházakat is a növendékek maguk építették.

A nagy városok palotasora} között árvaháznak nincs helye, azokat
mielőbb ki kellene onnan telepíteni s tágas, szabad helyen építeni fel,
a hol nagy kert és ha lehet, szántóföld is legyen az árvaház mellett.

Kevés árvaházban tapasztaltam. hogyazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAművészz" írá nyú nevelésre
nagyobb gondot fordítanának, pedig tapasztalból állíthatom, hogy zene,
rajz, festés mennyire lekötik a gyermekek figyelmét s mily nerrresítőleg '
hatnak lelkületökre. Az összhangzatos éneklés mindenütt kedvesen
hatott reám, de ha valahol, úgy az árvaházakban lehet a művészi neve-
lést minden irányban kiterjeszteni. '

A meglátogatott árvaházakban, kivéve a n.-szebeni Therezianumot,
házilag élelme:iJ ik a növendékeket. A heti étlapok változatosak, az ételek
egysz.erűek és jól készültek. - A székely árvaházak szegényesebb ét-
lapja alkalmazkodik.s-a _ fentartási összeg korlátoltságához, de azért a
:gyerm~kek kinézése jó, szinök egészséges.

Legtöbb helyen csak négyszer kapnak enni, azonban egyes árva-
házakban regge1i és ebéd között is kapnak kenyeret vagy zsemlyét.

A reggeli csaknem mindenütt tej vagy rántott leves. .
Az ebéd legtöbb helyen húslevessei kezdődik; a főtt húst (Erdély-

ben sóba főtt) a vastag ételre teszik.
Uzsonna kenyér, némely helyen tejel és kenyeret kapnak.
Vacsorára csaknem miuden . árvaházban frissen készült egyféle

9*



ételt kapnak; örömmel tapasztaltam, hogy az ételék közt nagy szerep
jut a tej-es ételeknek. A vacsora heti étlapján vaj, virsli, hideg fel-
vágott, csaknem mindenütt előfordult s m!nd!!nütt_ nagy gondot fordí-
tanak a növendékek okos és czélszerű táplálására, '

_ Kétségtelen, hogya' házilag veze~ett, étkezés ,mellett jobb az ellá- '
tás, mintha azt nyerészkedő vállalkozó kezelné, de az is bizonyos, hogy
az 'étkezés lelkiismeretes vezetése, 'egyike a, legnehezebb feladatoknak,
főleg olyan helyeken, a hol naponta 290 egyén' ellátásáról" is kell gon-cbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
~ ~ ~ ~ . ! , ' .

,1>- felszolg álást mindenütt növendékek végzik; némely helyen az
'ételt a }őző-edényből, osztják szét," más helyen tálakban széthordják.
Legtöbb helyen a' porezelián-edényt mellözik, csaknem rnindenütt

, zománczozott ,pléh tányérokról ~sznek., " "
A megtekintett árvaházakban, csaknem mindenütt van' vízvezeték,

a hol nincs, ott a legnagyobb igyekezettel 'ies~nek eleget a: tisztaság
, követelményeinek. _ " '

Legtöbb árvaházban a cselédek mellett a növendékek csoporton-
- kint, <mint kijelölt «heteseks ....teljesítik a 'tisatogatási munkálatokat, a,
székely árvaházakban ezt a munkát-regészen az árvák végzik. '

A,? ágyak és azok felszerelése, a hány' árvaház, annyiféle, Vas-.
ágyakban levarrott szalmazsák és szőrpárna általános, de sok helyen
tengeri fűből készült alsó zsák is élőfordul. Takaró : pokrócz és paplan.

Csaknem mindenütt van minden növendéknek külön-külön szek-
rénye, melyben ruháit tartja. - ,A mi czélszerűt és czélszerűtlent a,
mesterernber képzelete összehord hat, azt árvaházaink felszerelésében fel- /
találhat juk s hem végezne hálátlan' munkát, a ki egy árvaház butor-

"felszerelésének czélszerű mintáit összeallítaná,
'AzzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAegészségügyi követelményekre mind~'níjtt, kiváló gondot fordí-

tanak. Mindenütt van betegszoba, de több helyen külön beteg pavillon. '
- Sulyosabb beteget Budapesten a kérházban .ápolnak. " , "

, Több, bugapesti árvaház növendékei szünideí gyermek-telepekre
, kőltöznek : 'ki, így, az i~~. fi-árvaháznak Tahi- Tötfaluban, 'a protestáns

árvaháznak Zebegényben van szünidei gyermek-telepe. , ' , " '
, Hogy a rendes ápólás, gondos táplálás, mennyire áldásosak, az a,

halálozási, arányszámból tűnik ki" melyet csaknem mindenütt a leg-. _ '
kedvezőbbnek találtam, daczára ama közismert ténynek, -hogy ' az árva-
házakba kerülő növendékek -szülei legnagyobb arányban tüdővészben és
más szervi bajban korán pusztulnak et. A túberculosisra' hajlandókat. a'

- görvélykórosokat télen csaknem 'mindenütt- csukamáj-olajjal itatják."
, 'Felemlítem, hogy utamban minden árvaházban a sápadt és vézna,

kinézésű: növendékeknél az áll .alatt megtaláltam " a- mirigyek, scrofulo- !

tikus duzzanását, mely baj ellen a jod-brorrros vizek alkalmazása hatásos.
'- A vallási és kőzoktatási miniszteriúm r a mult évben javaslatomra, ~
15 árvát küldött a csizi fürdőbe s ae: ott elért hatás oly bámulatos volt, '
négy rövid hét alatt, hogy az 'árvaházak nagyon jól termék, ha a szün- '
idei gyermek-telepeket ilyen helyeken : Csizen, Lípiken.jaz Adria partján.
Görgény sőaknán állítanák fel. ,'-- Amaz áldas os hatást, mely például"
a csizi víznél nyilvánul, a külföld" már úgy" áknázná k!,hogy oda szá· ,
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zával telepítené ki a szegény., ',és romlott, vérű gyermekeket' s
gyermek"!i>zanatorlumok' állításával igyekeznék javítani azt a veszedelmes'
bajf, melyet büntet a Gondviselő: harmad' es negyediziglen.

AzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAhá lószobák es azzal kapcsolatos nevelői szobák elhelyezése
Iegtöbb fővárosi árvaházban okosan es czélszerűen oldatott meg, mert
két hálóterem között van j i felügyelő-nevelő fülkéje vagy szobája, sok
helyen a növendékekkel együtt .alsaik a felügyelő-nevelő, a mi a fel-
ügyelet' intensivitása szempontfából legmegfelelőbb.

, A mosdószoóák némely árvaházban túlságos nagy fényüzéssel, más
helyen egyszerű en, de czélszerűen rendeztettek be, '

Legjobbak azok a mosdóhelyiségek, s a hygienia követelményeinek
legmegfelelőbbek, 'a hol a fertőzés é s ragályozás a lehetőség szerint ki
vanjaárva, a hol a lefolyó csapról mosakodnak a növendékek.

" Alig van olyan árvaház, mely a növendékek ruházatának nappali
alkalmas elhelyezéséről. alkalmas nappali ruhatárról gondoskodnék,
Legtöbb helyen a nappali szoba falára erősített fogason függ a növen-
-dékek összes ruházata, mely télen és .tavaszszal, esőben és hóban' ned-
ves kipárolgásával a szoba levegőjét teljesen megrontja. - Sok helyen
a , folyosón helyezik el a ruhákat s ez is jobb, mintha bent a fűtött
szebaban raknák csomóra. . .

, Fürdésról általában gondoskodnak az árvaházakban. Többen, elítélik
a közös- medenczéker s kétségtelen, hogy a higienia követelményeinek
jobban megfelel, ha 10- 12 kádban esténkint sorban' fürödnek a növen-
~~k. , '

Az árvaházak fentártási , költségének nagyságát az élelmezésert
kfvül legjobban befolyásolja a ruházat minősége és előállítási módja.

Azt tapasztaltam. hogy a ruházat mindenütt egyszerü, a leányok ruháit
az árvaházban alkalmazott varrónők házilag állítjak elő. A kézdi-vásáro
helyi árvaházban az. árvaházi szövőszéken sok fehérneműt maguk készí-
tenek, illetőleg szőnek. A sepsi-szt-györgyí fiű vszeretetháeban mind .

. télen; mind nyáron, egyforma, igen olcsó székely szövetben járnak a
növendékek.
. Legtöbb árvaházban a fiúk ruházatát vállalkozók készítik. A

n.-szebeni Thereziánumoak magának 'van szabója és czipésze, a ki meg-
határozott egységárért készíti el az intézet által bevásárolt kitünő
anyagból a ' ruhát és lábbelit. '

Az árvaházak vagyoni kezelése, a' hány' árvaház, annyiféle .. , A
főváros 'által fentartott árvaházakban mindent a tanács, szerez be a~
igazgatói előterjesztések alapján; egyesületeknél az egyesületi elnökség
vagy külön e czélra szervezett gazdasági szakosztály, az igazgatókkal
~gyetértően,' ."
" ," Legmegfelelőbb s az árvaház gazdasági érdekének hasznára' váló.

ügykezelé~t a, n.-szebeni Therezianumban találtam, a-hol egy önálló
gondnoki állást szerveztek a gazdasági es leltári ügyek vezetésére. -

-Az igazgató itt nem tesz mást, mint ellenőriz s minden gondját ,a
nevelés irányításara és ellenőrzésére fordíthatja. Legtöbb helyen pedig
az .,a nagy hiba. hogy az ig~zgatót a gazdasági ügyek vezetése igazi
hivatásos, teendőitől egészen elvonja, .
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A nevelők, az igazga tók anyagi javada lmazása nagyon különböző.
A fővárosi árvaházakban az igazgatók lakáson kívül 1400-1600 frt
javadalmat s megfelelő korpótlékot kapnak, nevelők, nevelőnők 300-600

forint ig terjedő javadalmat kapnak évötödös korpotlékkal s teljesen
ingyen ellátással. - A fővárosi árvaházak némelyikébe~ az igazgatók
egy -része önálló, külön háztartást vezet s az élelmezés ellenőrzéseért
külön tiszteletdíjban részesül. - Minden árvaházban 400-600 forintba
számítják be a nyugdíjnál az ellátást, kivéve az áll. tanítói árvaházakat,
a hol az ellátás a nyugdíjnál, tekintet nélkül az illető családosságára,.
300 frtban állapíttatott meg.

Talán hosszasabban is időztem a részletek elősorolásánál, mint-
sem óhajtottam, pedig nagyon sok kérdésre szándékosan nem terjesz-
kedtem ki, egyes kérdéseknél pedig csak jeleztem a viszonyokat.cbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

* *
*

Tanulmányutam megtétele óta csaknem két év telt el; az idő óta
a vezetésern alatt álló tanítói árvaházban igyekeztem a látott és tapasz-
talt, czélszerűnek mutatkozó dolgokat felhasználni, mind az által most
egy pár vonással jelezni kivánom általános szempontból azokat a teen-
dőket, melyek sürgősek, elodázhatatlanok, ha a művelt külföiddel lépést
akarunk tartani az árvanevelés terén.

Kétségtelen: . elmaradtunk az emberbaráti intezetek terén. Míg a
fogyatékos szervűek, hülyék, vakok, siketnémák oktatása az ujabb idő-
ben meglehetős lendületet vett, addig az árvanevelés az egész hazában.
a legkezdetlegesebb állapotban van. Ezrével züllenek és pusztulnak el
a szülétlen árvák s egy csekély % kerül árvaházba, a legnagyobb rész
a nyomorúság folytán a 'b ű n útjára téved s szaporítja a börtönök lakóit.

Ha árvaházaink volnának nagy számmal, úgy a' javító-intézetek
lakói megfogynának s magyar nemzeti szempontból kimondhatatlan
nagy áldás volna ez reánk. .

Ez a kérdés ha:lasztást nem tűrő becsületbeli ügye a nemzetnek
és én azt látnám leghelyesebb nek, ha a belügyminiszter a vallas- és
közoktatásügyi miniszterrel egyetértőleg venné kezébe ennek a fontos
ügynek a rendezését. Minden vármegyében, minden nagyobb városban:
kellene á llítant' egy árvaháza t, sőt bátran merem állíta ni, hogyha vagyon-
nal elmaradt, fizetésképes árváinkat így neveltetnők. sok száz gyermeket
mentenénk meg attól az elzülléstől, melybe a legnagyobb rész a fel-
ügyelet hiánya miatt kerül. r -

A vármegyék és nagyvárosok sok száz ezerre feiszaporodott árva .•.
tartalékalapja és sok- sok ezer forintra menő más és eddig fel nem
használt alapitvány szolgálná ezt a fontos ügyet.

Természetes • és 'elengedhetetlen feltétele volna ez ügy rendezé-
sének az, hogy ennek a kérdésnek vezetőt kellme á llítani, a kt' ezt a :
munká t orseagosa« seeruesn«.

Ma mar hazánkban, ha nem nagy számmal is, de vannak árva-
házak, melyek mintául szolgálhatnak. Földmíves, je) mezei munkásokat;



képez a s.-szt-gvörgvi árvaház, ennek szervezete ily irányban kiállotta
a tűzpróbát; ezt már az alakítandó árvaházak létesítésénél rnintául
vehetnők.

Ha az árvákat valamely tudományos pályára óhajt juk nevelni,
úgy bátran vehetjük mintául a tanítói árvaházak szervezetét, vagy a
kiváló gonddal és szakértelemmel vezetett budapesti protestáns árva-
házat és a n.-szebeni Therezianumot, melyek mult ja biztosíték arra,
hogy helyes uton haladtak. Igaz: ezeknek a növendékei sem mind
tudományos pályára készülnek, de az általános iránya nevelésben vagy
ez, vagy pedig az iparra való nevelés.

Fontos kérdés nemcsak a Iétesítendő, de a ma meglevő. árva-
házaknak is alkalmas árvanevelőkkel való ellátása és ilyenzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAnevelőknek
képzése.

Legmegfelelőbb volna éppen úgy, mint a fogyatékos szervüek
tanítóinak képzésénel .jár el az állam, itt is ugy járni el, t. i. arra
hivatást érző, ügyes, zeneileg képzett, lehetőleg a művészi tárgyakban
kitünő, végzett tanító és' tanítónő jelölteket nagyobb árvaházakban egy~
'két éven át gyakorlatílag foglalkoztatni és őket e pályára ez uton ki-
képezni.

Ma az árvaházakhoz esetről-esetre felvett ifju tanítók és tanító-
nők igyekeznek mielőbb ott hagyni állásukat, nemcsak azért, mert
foglalkozásuk terhes és lekötött, de főleg azért, mert előmenetelre alig
van kilátásuk s javadalmazásuk nem felel meg annak a nagy és terhes
munkának, melyet végezniök kell.

A ki az árvanevelő pályára hivatás nélkül lép, a ki nem képes
magát egészen e foglalkozásnak szentelni, jobban teszi, ha nem lép e
pályára, mert munkásságán nem lesz áldás.

Egyes árvaházakat fentartó testületeknek, az államnak be kell azt
látni, hogy az árvanevelők javadalmazása ma még nem olyan, hogy az
valakit e pályára vonzana s a nyugdíj törvény reviziójánál az ily palyán
működőknek szolgálati ideje és nyugdíjjogosúltsága 30 évben volna
megállapítandó, mert eddig működni egy árvaházban olyan érdem,
melyre a nyugdíjazás és pihenés méltán következhetik.

A szeretet áldáshintó munkáját bevinni a társadalmi életbe: a
nemzeti erkölcsöket nemesítő oly fontos feladat, mely elől nekünk
magyaroknak nem szabad' el zárkóznunk s az ilyenekben kövessük a
külföld példáját, a hol a társadalmi érdeklődés, áldozatkészség száz meg
száz humánus intézetnek az alapja és fentartója.

Hazánkban, - főleg magyar nemzeti szernpontból, - nagy hord-
erejűnek tartom az árvaházak szaporítását s ez uton az árva ügy rendezését
s azon forró óhajtással végz em be igénytelen czikkemet. vajha mielőbb
oda emelkednék hazánk az emberbaráti intézetek létesítése és okszerű
fejlesztése terén a hol a művelt Nyugot nemzetei állanak.

Kosma Ldsslo,
a debreczeni orsz. tanítói.

árvaház igazgatója.
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Felvétetett a Tanítóképző-intézeti Tanárok- Országos Egysülete választmányának 1900.
január 22-én, a II. ker. áll. tanítónőképző-intézet dísztermében tartott ülésen.

Jelen vannak: dr.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAKovács János elnöklete alatt: Péter jfy Sándor,
Katonáné Thuránszky Irén, MoLnár Leontin, Lepesn« Baur Irén, Krén
Margit, Hegedüs Paula, Lubz'nszky Emilia, Watzesch Gizella, Lederer
Abraham, Peres Sándor, Málnaz' Mihály, Horuay Ede, Farkas Sándor,
Gyö'rgy Aladár, Miklós .Gergely, Radó Vilmos, Nagy László, Sztankó
Béla" Nemeth Sándor, utóbbi jegyző.

1: Elnök az ülést megnyitván, Sztankó Béla főtitkár felolvassa
Sebestyén Gyulának a választmányhoz intézett levelét, melyben meleg s
őszinte köszönetet mond a választmánynak, hogy őt legfelsőbb helyről
jött kitüntetése alkalmából üdvözölte, HasonlÓ köszönő levelet intézett /
választmányhoz dr. Stez'nberger Ferencz választmányi tag is,'

Orvengetes tudomásul szolgál s mindkét levél az egyesület irat-
tárába helyeztetik megőrzése végett.

2., Elnök jelenti, hogy Ő Felsége. a király Komáromy Lajost, a
pölg. isk. tanítóképző érdemes 'tanárát, egyesületünk alelnökét, igazgatói
czímmd tüntette ki. Örvendetes jelenségnek tartja, hogy az egyesület
kötelékébe tartozók közül már sokakat látott érdemesnek a fejedelmi
kegy a kitüntetésre s indítvány ára a választmány egyhangulag a. kitün-

tetettnek jegyzőkönyvileg való údvözlését határozza eJ. .,'
.3., Elnök jelenti továbbá, hogy a válaszrnánynak s egyesületnek

legbuzgóbb munkása, N~gy Lászó, immáron 1 0 év. óta lelkes odaadással
szerkeszti az egyesület folyóiratát. Kedves kötelességének ismeri, hogy
ez alkalomból őt - egyelőre a választmány nevébén ..-..: üdvözölje s
továbbr munkálkodásához sikert kivánjon, de átadja a szót annak, a
kivel Nagy László együtt küzdött, fáradott az egyesület felviragoztata-
tasában, Péterfy Sándor, tiszteletbeli elnöknek

Péíerfy köszöni az alkalmat arra, hogy szélhat Nagy Lászlóhoz,

kire egyesületünk rábízta a tanítóképzés kincsét, a tanítóképzés zászlaját,
melynek .hirdetnie kell, hogy ezen egyesületben a nemzeti közérzület
hatalmasan él. Nagy László tartja kezében ma is e zászlót, mely köréEDCBAI

felekezeti és nemzetiségi különbség nélkül seregrenek a tanítóképzők
tanárai szolgálni a tanítóképzés ügyét, "szolgálni e hazát. Nemcsak
kincse, zászlaja e lap a, tanítóképzésnek. -hanern fegyvere is, melylyel 'a
tanítóképző-intézet-í tanárok mind nagyobb és nagyobb becsültetését
sikerült kivívni. Nagy László nem csupán zászlótartójaés fegyver-
hordozója az egyesületnek, hanemvfaradthatatlan szorgalomrnal gyűjto-
getve a szellemi kincseket, az egyesületnek kincstarnoka is. c-Töröljük,
k i» - így s'lól- «Nagy László működését az egyesület életéből,
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vajjon maradna-e valami? BíZOJlYkevés. - Fogadd egyesületünk háláját,
köszönetét 1 Kivánom, hogy jó erőben még sokáig viseld e hármas tisz-

'tet. Imámban a Mindenhatóhoz fordulok : adjon neked erőt, munka-
kedvet s hosszu életet, hogy még sokáig .és sikerrel tölthesd be e
llármas hivatalt 1» (Lelkes éljenzés.)'zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Nagy László meghatottan kőszöni meg a szives szavakat s elhárí-

tani igyekszik magáról azon érdemeket, melyeket Péterfy _neki tulajdo-
nított. c Ha történt előhaladás». - úgymond «az nem az én érdemem,

_ 'sokak érdeme; sokan tartják azt a zászlőts az arra írt eszmék diadalát.
nem én, hanem a választmány. vívta ki, mely 'az e~yesület zászlaját
-mindig szilárdan tartá. - S ha a kincsek garmadája gyűlt össze, ez
sem pusztán az én érdemem; sokan voltak azok a szorgalmas méhek,
kik fáradtságot nem ismerő buzgalommal a gyűjtésben résst vettek.
Azokat az eredményeket, melyeket az egyesület felmutathat, nem tulaj-
doníthatom magamnak, hanem a választmány bölcseségének, különösen

:Péterfy Sándor éles-látásának" ki az irányt kijelölé s az én részem csak
a végrehajtás volt. Köszönöm a választmány jóindulatát és szeretetétcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAj ,

törekedni fogok, hogy az' a zászló, melyet mindnyájan tartunk, kivívja
az egyesület által képviselt eszmék diadalát. Köszönöm a szives meg-
ernlékezést.» (Hosszas éljenzés.)

Elnök kijelenti, hogy a választmány teljes szivvel hozzájárul a
.. .Péterfy által kifejezett jókivánatokhcz. Meg van győződve, hogy az

egyesület minden tagja úgy érez, de nem akar eléjök vágni azzal, hogy
Nagy Lászlót az ő nevükben is üdvözölje. mert tudja, hogy ők sem
fognak késni jókivánataikat kifejezésre juttatni.

4 , Elnök jelenti, - hogy a deczernber végén a Tanítók Házában
lezajlottünnepélyen az egyesület nevében Péterfy Sándort üdvözölte.
"Tudomásul szolgáL ,

5. Szfankó Béla jelentést 'tesz a párisi kiállításra felküldendő tár-
gyakat illetőleg. Jelenti nevezetesen, hogy Axaméthy min. tanácsos és
.Kuliszeky min. osztály tanácsos a tárgyakat megtekintették s külön jury
el~ .való bocsátásukat nem tartván szükségesnek, megbizták az egyesü-

. Ietet a csomagoltatással j mi megtörténvén, a tárgyak elküldettek.

q. Horvay Ede pénztáros Jelenti, hogy a hátralékos tagdíja:k behaj-
tása végett szétküldött postai megbízások nem sok eredménynyel Jártak.
Még mindig van 40 tag, a ki hátralékkal van a tagdíjakkal. .

Tudomásúl szelgal s Nagy László indítványára kimondja a vá-.
lasztmány, hogy körlevélben kérdést intéz a tanítőképzőkigazgatóihoa,
-elválalják-e a vezetésük alatti intézeti tanárok tagdíjainak összegyüjtését
és felkűldését.

7. A polgári év lej árván. kiküldetik a pénztárvizsgáló s az írói
-díjakat kiosztó bizottság. Az első bizottság tagjaiúl Peres S" Léderer
Á.es Miklós G.,az utobbiéúl Nagy L, Sztankó B. és .Horvay Ede
keretnek fel. .

8. Nagy László beható okadatolással eléterjeszti a tanítöképesí-

, tés .reformjáról szőlö javaslatai~, melyben a rendtartási szabályzat javas-e
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lathoz csatolt tanítóképesítési szabályzatot mellőzni kivánja s .azzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAá llami
tanítóképesítés életbelépretése tárgyában hozandó határozatokra nézve
tesz javaslatokat. (Közöltettek a januári füzet 37, lapján.)

A választmány behatá vitát indít a javaslatok tárgyában, mely
vitában a jelenlevő vál. tagoknak majdnem mindenike részt vett.

A választmány megállapodásai a következők:EDCBA

a ) a javaslat 1. pontját, mely szerint az elemi népiskolai tanítók-
nak állami országos vizsgáló. bizottságok előtt való képesítése sürgősen
életbeléptetendő - elfogadja.

b) Elfogadja a javaslatcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA2 , pontjának azon tételét, hogy az államnak
elemi iskolai tanító képesítési kizárólagos joga országos törvényekkel
határoztassék meg is szabályoztassék.

c) A javaslat 3. pontjában foglalt azon tétel felett, hogy addig
is, mig az általános és egységes állami képesítés törvény által szaba-
lyoztatnék: Atmenetileg é" rendeletileg országos bizottságok szervez-
tessenek az állami -tanítóképző intézetekre nézve: nagy s igen eltérő-
nézeteket valló vita indult meg. Elnök' a kérdést szavazásra, bocsátván,
a javaslat mellett és a javaslat ellen a szavazatok egyenlően oszoltak
meg, mire elnök az előadó javaslata melletti szavazatával, az' orsz;
bizottságok mellett döntött. E ponttal kapcsolatban kivánatosnak mondta
ki a valasztmány azt is, hogy a magántanulők csakis a szervezendő-
orsz. bizottságok, előtt tehessenek vizsgálatot.

d ) a vizsgálatnak szintén átmenetileg az áll, képzőkre nézve leendő,
megosztása, vagyis alap- és szakvizsgálatra való tagolása ép oly élénk
vitát idézett elő, melynek végén az egységes. osztatlan vizsgálat mellett
szavazók 1 szótöbbséggel a javaslat ellen foglaltak állást.

Miután az idő előre haladt, elnök' a tárgyalást téíbesaakasztja s,
az ülést berekeszti.

Jegyzette :

Németh Sándor .

K. I l l . f .

II.SRQPONMLKJIHGFEDCBAJ e g y z ö k ö n y v .

Felvétetett a «Tanítóképző-Intézeti Tanárok Orsz. Egyesülete» választmányának 190(}.
február hó 'l-ét: a Il. ker. áll. tanÍtónőképző-intézet helyiségében tartott ülésén,

Jelen vannak: dr. Kovács János elnök, Katonáné Thuránszky
Irén, Nagy László, Radó Vilmos, Herrmann Antal, H o ru a y Ede,
Lubinszky Emilia, Biuenoinder Miklős, Sztankó Béla.

1. dr. Kovács János elnök az ülést megnyitván, rövid visszapil-
lantást vet a választmány nak azon tárgyalásaira, melyeket a véle-
rnényezés végett - leküldött tanítóképző-intézeti rendtartási szabályzat-
javaslat s az ehhez csatolt tanitóképésítő vizsgálati szabályzat ügyébe I I '

tartott. Emlékezetbe hozza, hogy az 1899. évi deczernber hó 7-iki vál,
ülésen létre jött s 1 -VIlI. pontba foglalt általános elvi megállapodások



keretén belől s ugyanazon ülés határozatából kifolyólag, a választmány
1899. decz. ro-éri, s 18-án tartott űlesein részletekbe menőleg is le-
tárgyalta a javaslat azon (I-IX) fejezeteit, melyek magára azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBArena ta r-:
tá sra vonatkoznak. A rendtartási szabályzathoz csatolt tanítóképesító
-z,izsgá la ti szabá lyza tnak a legközelebbi választmányi ülésen megkezdett
előzetes tárgyalása alkalmából, különösen a törvény mó dosítás be-
következtéig javasolt á tmenetz" intézkedésekre vonatkozólag oly uj szem-
pontok merűltek fel, melyekre nézve kellő előkészítés s a nézetek
tisztázása híján magában a választmány ban is igen ellentétes vélekedések -
hangzottak fel, sőt a szemben álló nézetek- megoszlása is kifejezést
nyert a szavazatok egyenlő megoszlásában. Minthogy pedig az országos
vizsgáló bizottságok kérdése mindeddigelé abban az alakjában állott
úgy a II. egyet. kongresszus tanítóképzési .szakosatalya, mint egyesü-
letünk V. közgyülése előtt, hogy e bizottságok va lamennyi jellegű inte-,
zetre szdló ha ta tylya l szerveztessenek : Abban a tekintetben, hogy vajjon
egyesületunk tagjainak többsége kivánatosnak tartja-e átmenetileg
csupán az áll. tanítóképzőket illetőleg szervezendő orsz bizottságok
felállítását, a tagok egyetemes vélemény nyilvánitására eddig alkalom
nem volt. Hogy tehát a választmány az 1899. deczember hó 7-iki
ülésen hozott azon határozatnak is megfelelőleg, mely szerint a szóban
levő javaslatot illetőleg ragaszkodik az .1898. évi V. közgyülés hatá-
rozataihoz a közgyűlés direktivája nélkül felvetődő új alakú kérdések
általános és részletes megvitatása által ne késleltesse a rövid határ-
időre szabott vélemény megadását: javasolja, hogy a rendta r tási
szabá lyza t első (I-IX. fej.) részére vonatkozólag a választmány fel-
terjesztendő véleménye abban az alakban s azon általános elvi pontok
hangoztatásában nyerjen kifejezést, melyek a decz. 7-iki űlés elvi meg-
állapodásai voltak; a felirat okadotolásában felhasználandók lesznek
természetesen mindazon fontosabb részletek is, melyekben ugyanazon
fejezetekre vonatkozólag a választmány decz. ro-éo, s 18-án tartott
ülésein megállapodottcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAj .

A mi pedig a tanítóképesítő vizsgálatokat illeti, erre nézve -
hivatkozva aGFEDCBAII. egyet. kongresszus, illetőleg az V. közgyűlés hatá-
rozataira - ugyancsak a decz. lió 7-iki választmányon létre jött (VIlI.
pontba foglalt) elvi megállapodás terjesztessék fel, az nevezetesen, hogy
az állami egységes képesítő vizsgálat törvény utján szabályozandó.

Ugyanezen előterjesztés folyamán olvastatik a győ ri m. kir. áll,
tanítónóképző- intézet tanártestületének a választmányhoz intézett irat a,
tnelyben a tanítóképesítés ügyeire vonatkozó határozatok 3. és 4. pont-
jáaak' elejtését, illetőleg annak vagy egy rendkívüliközgyűléselé·
vitelét, vagy véleményezés végett a tantestületekhez való utalását
kéri ..

A választmány igen behatólag s élénken vitatta 'meg ú g y az.
elnöki előterjesztést, mint vele kapcsolatosan a győri áll. tanítónőképző
átiratát, sa mindvégig élénken folyt vita után- az elnök előterjesztésé-
ben foglalt javaslatokat elfogadván, azokat határozatképen kirnondja s
az elnökséget annak végrehajtásával megbízza. .
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E határozattal egyetemben a győri tanítónőképző-intézet tantes-
tületének átiratasában foglalt kérelmet is elintézettnek tekinti.

2. Sztankó Béla főtitká~ jelenti, hogy az írói díjak kiutalása tár-
gyában kiküldött bizottság r . hó ó-án értekezletet tartott. Ez értekezlet
javaslataképen előadja, hogya Magyar Tanítóképző 1899. évfolyama
I-X. számában foglalt csikkek általában díjazandók. Díjazás alá 'nem
esnek: a polemikus érdekű közlemények, a munkatársak első ízben .írt

czikkei, a nem önálló tanulmány alapján írt, vagy első ízben nem a
M. T.-ben megjelent czikkek, az iskolai élet különböző mozzanatai ról
beküldött tudósítások, az egy Iapnal rövidebb terjedelmű értekezések, a
szerkesztőnek szerkesztői minőségében irt közleményei s a főtitkárnak
hivatalos iratai.

Az ily alapon díjazás alá kerülő hasabek száma 414;' ezt az irói
dijakat rendelkezésre álló összeggel egybevetve, 1-1 hasáb dijazására
1 korona - volna kiutalható.

A választmány az előterjesztést helyeslőleg veszi tudomásul s
megbizza a pénztárost, hogy: a bemutatott lajstrom szerint a M. T.
munkatarsait megillető díjakat postai uton juttassa el.

Az idő előre haladván, elnök az ülést berekeszti.

K . m. f .

Jegyzette :zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Sztankó Béla ,

főtitkár,GFEDCBA

VEG Y 'E S E K .SRQPONMLKJIHGFEDCBA

A kolozsvárl f e g y e lm i e s e t . A napilapok utján az egész országot napokig
állandó érdeklődésben tartotta a kolozsvari tanítóképzőben előfordult fegyelmi

eset, amelynél sulyosabbat alig. találunk a tanítóképzők, de még a többi iskolák

életében -sem, Az esetnek rövid foglalata, - részletek bizonyára mindenki előtt
jöl ismeretesek - a következő. A t~nulók valamennyien, körülbelül I 20-an,

eihagyták a ta1:lítóképzőts gyülést tartottak, amelyben kimondták, hogy addig'

ném térnek vissza, mig Orbók Mör igazgatótól elégtételt nem kapnak. Az igazgató

ellen különféle vádakkal álltak elő, hogy veri' őket, : hogy a kertet felásatja

velök, hogy privátmunkát végeztet velök, A növendékek, panaszairól memoran-

dunrot is szerkesztettek, a melyet .mind a r ao-an aláirták es felküldték ak/iz-

okta tdsi, miniszterhez, Orbók Mör. igazgató e vádakat legalább részben nyilvá-

nosan megczafolta. A miniszterium Kozma Ferenczet bízta meg a 'vizsgálattal.

A 'vizsg'áíat idejére Orbók Mör szabadságot kért, hogy a vizsgálat tárgyilagos
\ , .

lefolyását jelenléte ne akadályozza, Sőt később Kolozsvárról el isutazott, Kozma
Ferencz tanfelügyelő eleinte a békéltetés mödszeréhez folyamodotts szép szeré-

vel rabírta az ifjakat, hogy ujra. térjenek' vissza :az' intézetbe s jelenjenek, meg
. ,; . -
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'az előadasokon. Ez meg- is történt. Azonban akkor, a mikor Orbök Mór meg-

jelent az intézetben, újra elhagyták a vérszemet kapott ifjak az épületet, 's köve-

telték Orbök Mör igazgató eltávolítását. Az ifjak napokig korcsmaban tanyáztak

s a mozgalom a legközönségesebb szerajk szin vonalára sülyedt le. Kozma tan-

felügyelő végre erélyes intézkedésekre szánta el magát. Összehívta az igazgató

tanácsot, a mely a' 120 tanulót, hatnak kivételével, kizárta az intézetböl, miről a

szülőket azonnal értesítették.

_Így állt az ügy, mikor e sorokat írtuk. Nem azért írtuk le, hogy elébe

vágva. a vizsgalatnak véleményt koozkaztassunk akár az igazgató működéséröl,

'. akár a' tanfelügyelő eljárásáról, vagy talán pálczát törjünk a megtévelyedett, szeren~' 1,·

csétlen Ifjak felett, a kik, úgy látszik, gonosz kezeknek áldozatai. De nem is

. térhetunk csakúgy könnyedén napirendr~ ez ügyben. Mert az mégis csak hal-

latlan és megdöbpentö eset, hogy egy' intézetben az ifjuság közszelleme annyira

tönkrerr.enjen, hogy képes legyen az alma matert cserben - hagyni, nyilvánosan

meggyalázni. Lehetetlen, hogy' ez az ügy minket, tanítókat, meg ne rendítsen,

'mélyen magunkba ne szállítson s ifjusagunk nevelésének mödszere, inteze-

- tei~k adminisztracziöjanak, vezeté;ének iránya felett gondolkozoba ne' ejtsen.

Ennek az általánosan' mutatkozó érzelemnek kivantunk most kifejezést adni.

Részletesebben akkor fogunk foglalkozni az ügyg:yel, ha a vizsgálat adatai nap-

, fényre kerülnek. Egy azonban most is' kétségtelennek látszik előttünk, ho~y

azok .a megtévelyedett, sajnálatraméltó ifjakzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAtanítókká nem lehetnek,_SRQPONMLKJIHGFEDCBA

A d a to k a p o r o s z tanltéképzö-lntézetekről. A porosz statisztikai évkönyv

15 1. kötete kimerítö adatokat közöl a porosz tanítöképzésröl, a melyek közül, ' ,

mint figyelemre méltö kat, a következőket közöljük a Piidagogische Blatter után:

Az 1897. év nyarán mindössze Il5 á llami tanítóképző-intézet (seminarium)

volt Poroszországban. Ezek közül c r-ben volt kiitdező bennlakás, 37-ben csupán

- künnlakas, és 57-ben vegyesen a kettő. ,E ~épzőkben 750 rendes és 82 seged-

tanító működött, A tanulók száma volt 11.°34, a kik közül 5997-en bennt laktakcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI

az inté~etben- é.s 5037-en künn laktak. Az '1897/8. évben a porosz állam -miI~d- i r

össze 5.IEDCBAI7 , 734. márkát költött a tanítöképzöire. Az állam ezen kiadása a po- l '

roszorszagi összes tanítoképzök költségeinek '73%·át teszi.. Egy tanítónöve~dék

kiképzése 547 markába kerül; az állami képzök költségeiből az egész lakos-

ságra fejenként 0.15 ID esik. ' "

Az állami előkeszítő iskolák (praeparandiak) száma kitesz 36-ot, a melyek

'majdnem valamennyien csak künnlakassal kapcsolatosak. Á tanulök száma

2435 volt.

Az állami tanítönöképzök száma II" a melyekben 96 fanerő (igazgató,"

főtanító, rendes' tanító és tanítónő) és I segédtanító műkö~ött. Az összes ki-

adások 554..55 I márkát tettek ki. Egy növendékre 741 m esik ebből. '

A II 5 tanítóképző közül kéiféle gyakorló iskolája (1 több- és I egyosztályú)

volt 62-nek (1), 52-nek pedig csak egy több osztályú gyakorlo iskolája volt.

1896- ban -összesen 19; gyakorlo iskola volt a tanítóképzők mellett, a melyek



közül egyosztályú 63, kétosztályú 3, háromosztályú 70, négyosztályú 31,

ötosztalyú IS, hatosztályú 10. Tanulok összes létszáma 19.955.
A tanítöképzéz fejlődéséről a következő érdekes adatokat találják. E szá-

zad elején Poroszországban mindössze 7 tanítóképző volt; e században 66 uj
tanítöképzöt alapítottak. 1872-ben a tanítóképzők költségei 1.132,384 m-t tettek

ki, 1898/99-ben már 5.177,°47 m-t ; a kiadások tehát meg négyszereződtek. A
tanítói állomások száma 5:..006»-ról (1873. év) 79.431-re szökött föl. A tanítói

pályára magánúton készülök száma évről-évre csökken. Régebben egyes tarto-
mányokban, példaúl Pozenben, a képesített tanítok nagyobb része magántanuló

volt, addig az utolsó három évben (1895, 1896, 1897) képesített 9746 képesí-
tett tanító közül csak 244 az, a ki nem nyilvánosan készült a tanítói pályára.GFEDCBA

A z E ö tvö s-alap és a T an ító k H áza. Az Eötvös-alap, miutan létrehozta a
Tanítók Házát, a mult év november r o-énaradta humanus rendeltetésének ; a szer-
vezés munkajat pedig a deczember 2~-án tartott közgyülésén fejezte be. Együlésen

jelentette dr. Göőz József alelnök, hogya közoktatasi kormány jóváhagyta az

Eötvös-alap új alapszabályait, valarnint a «Tanítók Házai Szervezetének szabály-

zatát.» E szabályzatban érdekes, hogy a budapesti és a kolozsvári Tanítók
Háza azzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAá llam tula jdonq.f képezik; a Tanítók Háza jöteteményeiben minden

taniigyi munkás gyermekei részesülhetnek; a kormánya Tanítók Házában
helyezi el az Országos Tanszermúzeumot és az Országos pedagógiai könyvtárt;

a Tanítók Házait a közoktatési kormány építi föl, szereli és tartja is fönn, az

Eötvös-alap csupán az internatus föntartásáról gondolkodik, a Tanítók -Házai

felett a föfelugveletet a közoktatási kormány gyakorolja; az igazgatás ban részt

vesz első sorban a együjtö és kezelő Országos bizottság», a mely az internátus

költségvetését állapítja meg; az igazgatás ban az egyetemes jelleget az igazga tó-

tanács tartja fenn, a mely az Eötvös-alap tagjaiból, a közoktatási kormány által

kinevezett tagokból és az Országos tanít"ói es tanár i egyesületek küldötteiből

alakul meg; ez az igazgató-tanács azonban csak a felügyelő-bizottság és- az

országos gyűjtő és kezelő bizottság közé ékelt intézmény, a melynek a gyakor·

latban kevés szet epe leend; a Tanítók Házát tulajdonképen az u. n. jelii,gyelő-

bzzottság kezeli,' a melyet 5 taggal az igazgató-tanács a maga kebeléből választ

meg; ez a felügyelő-bizottság készíti minden ügyben a javaslatokat, jelentéseket,
elöterjesztéseket, a melyek az igazgato-tanacs elé kerülnek, s onnan a gyüjtő és

kezelő bizottság elé.
A deczember 28-diki közgyülés egyuttal lelkes ovacziö volt a Tanítók

Háza megteremtöjének, Péte'ljfy Sándornak, Első sorban nem fogadtak el lemon-

dását, nem engedték «visszavonulni.» Az ellenállhatatlan erővel nyilvánúló köz-

véleménynek engedni volt kénytelen. Ezután egyenként járultak a budapesti

tanítóegyesületek, az országos népoktatási egyesületek a «tanítók atyja» elé,
hogy szivöket lábai elé rakják. A budapesti tanítók ezer aláírású albumot nyuj-

tottuk át neki. A tanítóképző-intézeti tanárok országos egyesülete nevében dr.

Kovács János elnök üdvözölte öt meleg hangon tartalmasan. Lakits Vendel
titkár ez üléséri terjesztette elő utolsó titkári jelentését. Lemondott, s a köz-
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gyülés érdemei elismeréséül őt tiszteletbeli tagjává választotta. HelyébezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAPeres

Sándort választották meg titkárúl.

A titkári jelentésből, kitünik az a példátlan lelkesedés, áldozatkészég, a

melylyel a tanítóság a Tanítók Háza ügyét felkarolta. Az egyesületek mult évi

alapírvanyai kitesznek II6'900 k-t, részesjegyek czímén bejött 16'800' k. évi

tagsági díj czímén 793 k.; összesen 134,493 k. Az alapítványosok között van

-6 olyan egyesület, amely 1000 k. alapitványt tett, 12 egyesület 2000 kásat,

10 egyesület 4000 koronásat, a csongrádmegyei egyesület 6000 kat, a nógrád-

megyei 7200 kat, A Tanítók Haza internatusaban lejenleg 54 ifjú van elhelyezve,

a kik közül 20 egészen ingyenes, 34 pedig 8 kát fizető. El. isk. tanító gyermeke 45'

polg. és keresk. isk. tanító é 6, kisdedövóé, középiskolai tanítóé 2.

A magyarországi tanító képzés a párisi kiállításon. A párisi kiallítasra

összegyűjtött és elküldött tárgyak jegyzekét lapunk förovataban közöljük, úgy,

a miként azt Sztankó Béla, egyesületünk főtitkára összeállította. E jegyzékból

rr";indenki megtudhatja, hogy az intézete részéről beküldött tárgyak közül melyek

kerültek Parisba. De megtudhatni e jegyzékból azt is, hogya magyarországi

tanítóképző- intézetek párisi kiállítása kitünő szervezetü és összeállítású. Kitünö

képet nyújt a tanítoképzésról. Nincs tanítóképző-intézeteink működésének

egyetlen ága sem, a melyről könnyü és összehasonlító felvilágosítást ne nyujt-

hatna a kiállítás; mind a mellett, nem szétfolyö, hanem jól átlátszó egységes

benyomást ad az egésznek szervezetéről. E tekintetben felette áll az I89ó.iki

kiállításunk nak, a me ly az egyes intézetekről adott ugyan képet, de a részek

mellett elmosódott az egész. Ez a kiállítás egyesületünknek értékes alkotása;

kivánatos, hogy maradandó is legyen. Mert, ha a kiállítás úgy, a mint összeállít-

tatott, együtt marad, minden időkben a legjobb szemléltetö képet, a legértéke-

sebb tanulmányi anyagot fogja nyujtani a tanító képzés mai viszonyairól, műkö-

déséről. Ezért már-most kifejezzük azt az öhajtasunkat, hogya tanítóképző-inté-

zeti kiállítás, ha visszakerült a maga egészében az egyesület tulajdonaképen.

annak könyvtárában helyeztessék el. Egyúttal újra kifejezzük köszönetünket s

elismerésünket Sztankó Béla úrnak, a ki szervezte és rendezte a kiállítást, mi

által dicsőséget szerzett nekünk s gazdag érdemet a maga számára.SRQPONMLKJIHGFEDCBA

K im u ta t á s

az 1899. október 26-tóI 1899. deczember 30-ig befizetett tagsági díjakról.

1898-ra: Hódinka Ágost, Rózsa János, Jurássy Berta, Szarvassy
Margit, Budapesti Tanítótestület (4-4 frt.)

1898. II. félévre: Nagy Károly (Csáktornya) (2 trt.)

1899 re: Lenhardt Károly, Sztankovics Alajos, Bakos Kálmán,

Glünkl Agost. BergmannJózsef, Pataki Irrna, Kiss Mariska, Áll. tanítóképző

Modor, Nogely István, György Aladár, Staab Lénárd, Bánóczy József,



I900. januárzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA26 á tql febr . 25-étg fizettek és pedig:

1898 ra: Beér Ferencz (1 kor. 60 fil.] Tomcsányi János (1 k. 60 fo)
;Krick Jenő (7 k. 20 f.) Zoltai· Mátyás (3 k.) /

1899 re': Walter Gyula, Molnár Mária, Balő József dr , Geőcze
Sarolta, Major I. Gyula, (8-8 kor.) Beér Ferencz (5'40) Felméri Albert
(5.) Kutnyánszky Jenő (3'20), Tomcsányi János (4'40), Krick Jenő (2'80).

1900·ra: -Aradvidéki Tanitóegylet, Ebenspanger János, Wollmann
Elma, Komárorny Lajos, Paal Ferencz, Bali József dr., Farkas Sándor,...
Nagy Lászlö, Krausz Sándor, Pethes János, Simkó Endre, Szente józsef;
Sztankó Béla, Wagner János "Léderer Abrahám, Nagy F. Károly-v.
(8-8 kor.), Geőcze -Sarolta (5.), Huzják Lukács (3.) Kolumbán SamcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAl l l .

(5,), Kutnyánszky jenő- (4~80), Somogyi Géza, (7·), Szeute Pál (7 kor.).
1900. 1. félevre i. Molnár Lászlő (4, kor) _

. Horuay Ede,,,
egyes. pénztáros. '

Dr. Karácson Imre, László János, Szováthy Lajos, Orbók Mór,' Galler
Kristóf, Karoliny Mihály, Piller György, Győrvidéki Tanítöegylet.Tir, Stein-
berger Ferencz, Láng Mihály, Kárpáti Ernő; Perényi János, Gamauf György,
Svarba József, Nagy Iván, Sebestyén Gyula, Sebestyénné Stetina Ilona, ,
Bárány Gyula, Horváth Antal, Dr. Povischil Richárd, Kaposvári Tanítő-
testület, Kárpáti Károly, Kovács Sándor, Senyei József, Kuliszeky Ernő,.
Hódossy Béla, Peres Sándor, Répay 'Dániel, Rybár István, Szarvas
Gáborné, Mokos Gyula, Szőllősy István. Heinrich józsa, Reichheld Ká-
roly, Horváth józsef, Orsz. Nőképzőegylet tanítónőképzőintézete, Hetényi

. Kálmán, TanfiIván, Watzesch Janka, Ferenczy Izabella, Kolbai' Arnoldné ,
Bod Péter" 'Boér Gergely, Báthori József, Gyallai Szabó Lajos, özv •.

- Fábián Károlyné, Herchi János, R. k. tanítóképző Csíksomlyó, Áll.
óvónőképző Hódmezővásárhely, -Tri f f Gábor, Mohar József, 'Délmagy., -
Tanítóegylet, Dr. Szucsics Sándor, Holczmann Ferencz, Sréder Izabella,
Molnár Leontin, Watzesch .Gizella, Radó Vilmos, Karkis István, Szente-
Pál;, Kárpáti Irén, Lubinszky Emilia" Dr. Bilinszky Lajos, Áll. tanító-.
képző. Kolozsvár, Dr, Malnai Mihály, Margitay [ózsef, Orosz István,
Kapi Gyula, Dr. Lázár Gyula,. Lazárné Kasztner Janka, Dr. Halasay
Kálmán, Mocsáry Gerő, Drescher Irma, Jankó László, Niernsee Gábor;
Varga József, Kozma Ference, Huzják Lukács, Csernez József, Dr.
Katona Lajosné Thuránszky Irén, Szarvassy Margit, Budapesti Tanító-
testület, Kún Alajos, Brunovszky Rezső (4-4 frt), Kraúsz Sándor (120),.
Groó Vilmos (0'40), Bíttenbindér Miklós (2'40)

1899, I. félévre: Tömör Boldizsár, Zrinyi Károly, Németh Sándor.
(2-2 frt.)

1899. II. félévre : Belányi Tivadar. Csepreghy :Endre, Mog yorő-
János, Molnár Lászlo, Tömör Boldizsár, Zrinyi Károly- (2-2 frt.).

190o-ra: Mokos Gyula, Dr. Koch Ferencz, Fazakas József (4--'4 frt),EDCBA

f


