
,
====~====================~========~=HGFEDCBA

xv.cbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAÉ V F O L Y A M . i9 o o . á p r i l i s . IV . F Ü Z E T .

MAGYAR

TANÍTÓKÉPZÓ.

TANÍTÓKÉPZÉS.

A p e d a g ó g ia ta n ítá s á n a k zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAmödszere.

1.

Magyar Tanit6képz6. 1 4zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A tanító pedagógia i kepzettsége.

A haladó kor és a haladó pedagógiai tudomány mindegyre maga-
sabb követelményeket támaszt a tanító pedagógiai képzettségével szem-
ben. Volt idő, midőn a tanítók pedagógiai kiképzéséről még szó sem
lehetett, a tanítói pálya nem volt olyan, melyre külön élőkészület lett
volna szükség es; a gyakorlat volt a tanító egyedüli mestere. Ismerete-

.sek az első kisérletek a tanító kiképzésére nézve; tudjuk, hogy azok
nem egyebek, mint gyakorló iskolák, hol a tanítójelölt ismét csak
gyakorlati úton megszerzi, elsajátítja azokat a fogásokat, azt a technikai
ügyességet, melynek segítségével a kiszabott anyagot majdan a tanít-
ványoknak betaníthatja. A Mária' Terézia korabeli normális iskola így
adja meg a tanítónak a szükséges pedagógiai ~épzettséget. A képzés-
nek ez a módja dominál azután nálunk egészen rS 55-ig, midőn az
önkényuralom a népoktatást is gondjaiba vette és a tanítóképzést is
rendezte.I) Nevezetes lépés ezen a téren~ hogyatantárgyak közé a
nevelés- és tanítástant is felvették. Ezzel az elmélet is helyet kapott a
kiképzésben. s ezt a helyet nemcsak megtartotta a későbbi 'időben,
hanem még mindjobban és jobban terjeszkedett. Az elméleti és gyakor-
lati kiképzés ma is karöltve jár, és a legujabb tanterv is megosztja :a
munkát a kettő között.

.Egy pillantást vetve a tanítóképzés fejlődésére, már is világosan
látjuk; hogy mi a fejlődés .tendencziaja. A tanítás a puszta mechanikus
utánzásból tudatos utánzássá válik. A törekvés azonban az, hogy a
tanítói, gyakorlat egyáltalán ne utánzás legyen, hanem elméleti belá táson
alapuló öntudatos és czelt~datos cselekvés. Az elméleti képzés térfoglalása
jellemzi a" tanítóképzés fejlödését: Együtt jár ez természetesen a peda-
gógiának, mint tudománynak fejlődésével Al mint maga a -pedagógia is

1) L. Sebestyén Gyula: Elemi iskolai tanító- és tanítónő-képzésünk fejlődése, Buda-
pest, 1896. Lampel R.
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kezdetben alig egyéb gyakorlati megfigyelések feljegyzésénél s csak
lassan-lassan emelkedik fel a gyakorlati ismeretek köréből (minő ma is
a könyvvitel, gyorsírás stb.) a tudomány sz ínvonalára úgy emelkedik
lassan, fokról- fokra a tanítók képzettségénekhgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa : mértéke is.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt

A tanítótói hova-tovább mind több elméleti képzettséget követe1ünk.
Az elméleti képzettség mértéke emelkedik nemcsak a pedagógiára nézve,
hanem az általános műveltség tárgyait illetőleg is. Míg kezdetben elegendő
volt, ha a tanító birtokába jutott a népiskola teljes tananyagának, ma
már határozottan a középiskola mértékét a lkalmazzuk az álta lános művelt-

ség tárgyaira nézve a tanítóval szemben. Míg kezdetben elegendő volt a
gyakorlati ügyesség, ma már a pedagógiai tudományok körében is álta-
lános tájékozottságot kivánunk a tanítótól. Igaz, hogy sem a régi, sem
az új tanterv nem kivánja, hogy a pedagógiai tárgyak tudományos
alapon tárgyaltassanak, hanem beéri annyival, amennyit <egészen ele-
miésen és gyakorlatilag meg lehet tanítani. > De meg vagyok győződve
róla, hogy idővel a követelmények e tekintetben is emelkedn-i fognak,
mert hiszen elvégre is a pedagógia az a tárgy, mely útravalóval látja
el a tanítot egész pályájára és így csak természetes fejlődés az, ha ebből
minél többet fog majd adni a tanító gondos alma matere: a tanító-
képző.

A tanítóképző ily formán mindinkább szakiskolává alakul, míg
ma határozottan inkább nevelő intézet, mint azt az 1882. évi tanterv
vezérelvei is elég világosan megjelölik. A tendentia tehát a tanítókép-
zők fejlődésében ismét az, hogy ?nindinkább szahskolákká legyenek. Sok
vita folyt a külföldi pedagógiai irodalomban a körül, hogyatanító-
képző szakiskola vagy nevelő intézet-e? Ez a kérdés a tanítás médsze- #

rére nézve is döntő tontosságú. Mai állapotában a tanítóképző nevelő
intézet és szakiskola egyaránt. Nevelő intézet, mert a növendékek jelle-
mének képzését és általános műveltségének nyuj tását folytatnia kell és
befejeznie. Növendékeit jórészt a középiskola IV. osztályából veszi, mikor
még a jellem megállapodva nincs, az általános műveltség szerzése pedig
félben maradt. Ezért czéljai közé határozottan fel kell vennie a növen-

'dékek nevelésének' íqlytatását is, a jellem megállapítását, s a félben

maradt műveltség befejezését.

A tanítóképző azonban szakiskola is, mert nemcsak általános
müveltséget akar nyujtani, hanem szak-műveltséget is, sőt gyakorlatilag
is ki akarja képezni növendékét egy speciális szakban: il tanításban.
Nemcsak művelt embert, hanem művelt és ügyes tanítot akar képezni.
Ebből következik, hogy a tanítóképző jelen szervez etében ezt a két-
féle czélt össze íogja kötni egymással. A tanító-képző feladata tehát
oly erkölcsös jellemeket képezni, kik a nevelést választják élethivatá-
sukká, s feladatuk megvalósítására a legeredményesebb eszközöket kere-
sik. Már Kant megmondotta azonban, ,hogy a nevelés csak akkor lehet
eredményes törekvés, ha a nevelés művészetének mechanismusa tudo-
mánynyá alakúl átJ)
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Ime a zseni már századokkal előre látja a fejlődés útját. A tudo-
mányos rendszer fog mindjobban tért hódítanihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa tanítóképzésben s
mindinkább szakiskolava lesz a tanítóképző.I)

Ez tehát az az alap, melyen elindulva vizsgálni akarom a peda-
gógia tanításának módját a tanÍtóképzőben, általánosságban és részle-
teiben. E kérdés fejtegetésénél csak nagyon kevés előmunkálatra támasz-
kodhatom. A magyar irodalomban csak a tantervek és az azokhoz
csatolt utasítások adnak egy-egy irányelvet. A pedagógia történetének
tárgyalasátzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBADezső Lajos dolgozta fel a «Magyar Tanítóképző» XII.
évfolyamában.s) Ide sorolható Baló József és Peres Sándor vitája a M.
Tanítóképző XIII. évfolyamában. De nemcsak nálunk, a külföldön is igen
csekély azon dolgozátok száma, melyek erről a tárgyról szólnak. Míg a
tanítókéoz ésről szóló dolgozatok jegyzéke hasábokat tenne ki, addig a
pedagógia tanításának módszeréről csak három dolgozatot találtam az
egész nagy német irodalomban. Az első: dr. C. Andreae munkája :
«Aus der Seminarpraxis: Die Aufgabc, der Stoff, die Anordnug, die
Methode, die Technik (Deutsche Blatter für erziehenden U nterricht
1876. 22. sz. 337. l.) melyet bírálója Thrandorf is mint első ilynemű
kisérl etet üdvözöl.

A . másik E. Thrá 'ndorf czikke : Wie soll die Pa dagogik mit ihren
Hilfswissenschatten auf Seminarien gelehrt werden ? a ahrbuch des Vereins
für wissenschaftliche Padagogik. Herausgegeben von Proffesor Dr. T.
Ziller. X. J ahrgang . 1878. p. 194.} A harmadik pedig Dr. Kati Just
dolgozata: Die Psychologie im Lehrerseminar. Pad. Studien. Neue Eolge
IV. 1880.

II.

A pedagógia tanításának czélja .

.,- A tanítás módja mindenesetre függ attól a czéltól, a melyet
kitűzünk és elérni óhajtunk, Mit tűzzünk ki a pedagógia tanításának
czéljául? Azt-e, hógy a tanfolyam végeztével a tanítójelölt jól tudjon
tanítani? Azt-e, hogy 'jól ismerje a lélektan, módszertan, neveléstan
törvenyeit és a neveléstan törénetét? Azt-e, hogy birtokában legyen
annak az anyagnak, a melyet a használt tan köny tartalmaz? Vagy talán
éppen azt, hogy bevezessük a növedéket egy teljes pedagógiai rendszer
ismeretébe? Vagy talán. mindezeket együtt véve kell tanításunk czéljává
kitűznünk? - '

Vajjon.elérhetők-e e czélok egyenkint is, vagy közűlök egynéhány,
vagy talán valamennyi? Lehet, hogy igen. De ha közelebbről vizsgál-
juk a dolgot. azt fogjuk látni, hogy sok van ezek között, a mi nem
méltó arra, hogy a pedagógiai tanítás feléje törekedjék. Vizsgáljuk
mindjárt az elsőt, melyet sokan tartanak a pedagógiai tanítás czéljának,
mert igen plausibilisnek tetszik, hogy a tanítójelöltet a tanítás mester-

,

1) Érdekes, hogy Ziller szintén azt követeli, hogy a tanító-képző utolsó évfolya-
mában tisztán szakiskolának tekintessék. (Grundlegung p. 14. 90, 91.j

2) 1897. V. füzet 289. 1.
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ségére akarjuk megtanítani. Mit is ér az olyan pedagógia, a mely nem
tanítja meg az embert tanítani? Minthogy pedig a pedagógia ezt a
czélt tényleg el nem éri, valóban nagyon kevésre is szekták becsülni:
tanítóink a pedagógiát. De nemcsak tanítóink, már maguk a tanítóje-
löltek is úgy okoskodnak, hogy a pedagógia az a felesleges teher.
mely arra val 0, hogy czéljuk (az oklevél) elérését megnehezítse. Taní.
tani !igy 'sem a pedagógiából tanúl meg az ember, hanem a gyakor-
latból, sőt úgy tanítani, mint a hogy azt a pedagógia kívánja, nem is
lehet. Nem is ér az semmit, a mit azok a bölcs urak kiokoskodtak, a
tapasztalás' a legjobb mester. a praxis többet ér - minden elméletnél.
Igy okoskodik ma is tanítóink nagy része, s tekintélyes fővárosi tanítók
is hangoztatták előttem, hogya pedagógia nem- is tudomány, ahhoz,
nem is kell egyéb mint józan ész.

Hogy tudomány-e a pedagógia, vagy nem, nagy tudósok vitatkozá
sának volt tárgya, s ma már a Dilthey akadémiai értekezésével eldön-
töttnek tekinthetó.t) A ,ki pedig tagadja a pedagógiai képzettség szük:
ségét, tagadja egyúttal a tanítói állásnak, mint leülőn pályának a jogo-
sultságát. Mert miben különbözik az a ki tanító, attól a ki nem tanító ?'
Mi teszi őt a laikussal szemben szakemberré, ha nem a pedagógia? Az
ilyen hangok mutatják, meanyire ismeretlen nálunk a pedagógia, s hogy
mennyire nem pedagógia az, a mit ezen a néven szoktak emlegetni. A
többi közismeretű szállá ige szintén mind a pedagógia nem ismerésé-
ből ered. A mi a naturálisták azon mondását illeti, hogy minden
tanító maga alkotja meg a maga módszerét, helyesen czáfolja meg
néhány rövid szóval Thrandorf, «Lehetséges - mondja - hogy ilyen
önálló módszer megteremtése egyes esetekben, kiváló tehetségű egyé-
neknél előfordul, habár ott is meg' kell jegyeznünk, hogy rendszeres,
képzés bizonyára nagyobb tökéletességre vitte volna azt; de a legtöbb-
esetben, mint a tapasztalás tanítja, az ilyen elégtelenül kiképzetthgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAta n író -

hiába való küzdelmek után azon indolencziába sülyedve érzi magat,
,melylyel az igavonó állat napi munkáját végzi. Ezt a gondolat nélküli
tovább élést azután praxisnak nevezik, ez az :a nemes gyümölcs, mely
az életnek a szü r ke, elmélettől meg nem érintett fáján termett»

Igaz, hogy a pedagógia tudása magában még nem teszi az embert jó-
tanítóvá, dejgaz az is, hogy maga a gyakorlat sem elég hozzá. E kettő,
egymáshoz való viszonyának helyes, megállapítása n a g yo n fontos .dolog.
De ezt egy későbbi fejezet tárgyáúl hagyjuk. Most csak az a kérdés ,
ki lehet-e tűzni a pedagógiai tanítás czéljául "azt a gyakorlati czélt, .
hogy tanítani tanítson? Azt hiszem'zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAnem. De ha erre nemmel-felelek, az
még nem bizonyítja a pedagógia felesleges vagy értéktelen' voltát. A
gyakorlati kiképzés \ czéljául kitűzbetjük ' ezt a gyakorlati ez élt, de szó
sincs róla, hagyott is elérhessük. Hiszen a képzőből kilépő ifjú tanító
fejlődése távolról sincs befejezve és megállapodva. Sőt ne is legyen.

Tévedés tehát azt várni a legtökélet ssebb képzőtől is, hogy töké-
letes, bevégzett tanítot bocsásson ki ; tévedés tehát akár az elméleti-

1) e Über die Möglichkeit ein er allgerneíngűltigen padagogíschen Wissenschaft .•.
(Sitzungsberichte der Königl. preuss., Akádemie der Wissenschaften.). '
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tanítás, akár a- gyakorlati kiképzés czéljául ezt tűzni ki. Csak egyes
ismereteket nyujthatunk,hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAé s ezekből kell fakadnia az önmunkásságnak, a
rnely szüntelenül tovább működik az egyéniség, a jellem kialakításán,
ebből' kell fákadnia a törekvésnek a tökéletesség felé., -

A pedagógiai ismereteknek 1 is, a tudományos rendszerekn~k is,
csak annyiban van tehát becse a pedagógiai kiképzés szempontjából.
a mennyiben ezen alapszik, ebből fakad ez a törekvés. Minthogy a
tanításnak általában mindjobban előtérbe lépnek formális czéljai, úgy
itt is a pedagógiai ismeretek anyaga mellé odasorakozik a formális czél
lS. Ez aczél:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa pedagógia i irdek/ődés. Ez az érdeklődés az erő, amely
a tanítót további munkásságra sarkalja, ez fejleszti majdan benne az
igazi tapasztalást, a tudományt, a tanítói egyéniséget. Erdeklődés nélkül
az ismeret holt kincs. Az olyan gondolatkör, melyben érdeklődés nem
:gyökeredzik, nem alkalmas a továbbképzésre, nem ad ösztönzést az
akaratnak, az élet és a gyakorlat számára tehát teljesen értéktelen.

Nem a vizsgálatra kell tehát a tanítójelöltnek pedagógiát] tanul-
nia, hogy azt lerázva soha többé egyetlen pedagógiai könyvet se olvasson _.
s a pedagógiai irodalomban ne érdekelje egyéb, mint az anyagi helyzetre
vonatkozó czikkek, ne vitatkozzék egyébről, mint tan ügy-politikai kér-
-désekről, legfeljebb még a tanítás némely technikai fogásáról.

Érdeklődés az a talizmán, a melyet magunkkal viszünk az isko-
lából az életbe. Minden iskolának és minden tanításnak ezt kell meg-
adnia, csak így fejlődhetik tovább az egyén, a nemzet és az emberiség
kulturája, Bármennyi tudással felfegyverkezve menjen is ki az életbe a
tanítvány, nem fejleszti azt tovább, ha nincs mellette az érdeklődés.
Sokat tudhat, de beéri vele és nem akar még többet tudni. Mit ér az
olyan tanítás, melylyel sikerült a tanítványnak az anyag maximumát
íényes eredménynyel elsajátíttatni, ha a mód, - a melylyel ez sikerült..
olyan fáradságos volt, hogy .sikerült egyúttal magát a tanulást alaposan
meggyülöltetni! Érdeklődés, kedv a további munkásságra hézagosabb
tudás mellett is százszor értékesebb.

Minden iskolára áll ez, de kétszeresen áll a tanítóképzőre. Mínden
tanításra nézve igaz, de kétszeresen a pedagógia tanítására nézve.

Ezt vallják a külföld -jelesei is. Így Thrandorf :1) «Ezen érkeklődés
elérésére a leggondosabb pedagógiai eljárásra van szükség, inert különben
holt tudást adtunk, mely a vizsgálatra értékes ugyan, de az életre nem,
mely legjobb esethen is csak a képesíró vizsgálatig tart, hogy aztán a
jól megérdemelt feledésbe merüljön.»

Ziller is 'azt mondja: «Élér.lk pedagógiai érdeklődés a tanító leg-
jobb szellemi tőkéje az élet számára ,2)

A .fentebb idézett -,Andreae a pedagógia tanításának czélját a
következőképen tűzi ki: «Valamely pedagógiai rendszerbe való bevezetés
és igaz pedagógiai érdeklődés ébresztése.s

Evvel a meghatározással meglehetősen egyetértenek a pedagó-

1) Jahrbuch des Vereines für Wissenschaftliche Padagegtk. (X. 1878. évf. 197. 1.)
2) Grundlegung. 278.
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gusok. A pedagógia tanításásának e szerint kétféle ezélja van. anyagi
és alaki ezélja. Anyagi czél:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAbz"zonyos mennyiségű (mondjuk a tantervben
megszabott) pedagógiaz' ismeretek nyujtása . Alaki cz él : pedagógiaz' érdek-

lődés ébresztése.hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

n r,

Az elmélet és gyakorla t viszonya.

A pedagógiai tanítás módszerére döntő befolyással van az a fel-
fogás is, melyet a tanár a gyakorlati és elméleti kiképzés viszonyára
nézve táplál. Egész általánosságban erről a kérdésről bizonynyal mindenki
ugyanazt a nézetet vallja, hogy t. i. az elméleti és gyakorlati kiképzés
kölcsönösen támogassa egymást. De arra nézve, mikor támogatja egyik
a másikat, hogyan kell berendezni a tanítást, hogy ez lehetséges legyen,
bizonynyal nagyon eltérők a vélemények.

Nem vizsgálom itt az összes lehetőségeket, csak azon igazságokat
emelem ki, melyek tárgyunkra nézve irányadók.

. A követelmény az, hogy gyakorlat és elmélet karöltve járjanak.
Kérdés, vajon a gyakorlat az elméletnek illusztrálása legyen-e, vagy
az elmélet legyen- e a gyakorlatból elvont megfigyelések rendszerbe
foglalása? '

Amennyire az én tapasztalásom terjed, a tényleges állapot az, .hogy
a kettő, elméleti és gyakorlati kiképzés sz.épen halad egymás mellett,
a nélkül, hogy egymást zavarná, de a nélkül is, hogy egyik a másikat
valami nagyon előmozdítaná. Bejártam annak idején Németország neve-
zetesebb tanítóképzőit és bizony sok helyen tapasztaltam ezt az álla-
potot. (Mint érdekes példát, annak illusztrálására, hagyott sem minden
kitünő, említhetem a Hallei Franeke-féle intézetek tanítónó- képzőjét, a
hol a gyakorlat abból áll, hogya pedagógia tanára, Trebst, tart időn-
kint próba-tanítást, de nem a gyakorló-iskolában, hanem a jelöltek előt-t,
a kik tehát ilyen alkalommal kettős minőségben varinak jelen: először
helyettesítik az elemi iskolás gyermekeket; z-szor tanítójelöltek, a kik
megfigyelik a tanítást. Itt tehát csakugyan karöltve jár az elmélet és

gyakorlat, sőt egy kézben is van, de azt hiszem, nem sok köszönet van
benne.)

Az elmélet és gyakorlat kölcsönös vonatkoztatása különösen ott
nehéz, a hol a kettőnek a vezetése nincs is egy kézben. Nehéz elkép-
zelni az esetet, hogy a két tanár eljárása teljesen megegyezzék, külö-
nösen oly. es~tbenl midőn azok nem is részesültek esetleg ugyanazon
kiképzésben. Eppen azért nagyon helyesen kivánja az új tanterv, hogy
a gyakorlati tanításokra a pedagógia tanára is felügyeljen, sőt az a
kivánatos, hogy ezeket határozottan ő vezesse és irányítsa. E kérdésre
különben később, midőn a tanítóképző tanárairól'lesz szó, visszatérünk .

. Feltéve már most azt a kedvező esetet, hogyagyakorló iskola tanítása
teljesen megfelel a pedagógiai tanár elveinek, hogyan, mi módon hozandó
kapcsolatba a kettő? Bizonyos az, hogy minél szorosabb kapcsolatban van-
a kettő egymással, annál jobb. Igazi pedagógiai élet csak abban a. kép-
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zőben van. a hol teljes, mondhatóJ idea lis az együttműködés. HogyzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAez
nem mindennapi eset, mutatja az a körülmény, hogy ilyet egész Német-
országban Thandort is csak kettőt ismer: a lipcsei és jenai semi-
náriumokat.

Attérve a kapcsolat vizsgálatára, a kérdés az: hol foglal helyet
az elmélet? a gyakorlat előtt, a gyakorlat után, vagy a gyakórlat mel-
lett? Leggyakoribb eset az utolsó. Tanárjelöltek kiképzésértél az egye-
temeken előbb jön az elmélet, azután a gyakorlat. Hogy ez azonban
nem elég, bizonyítja az a körülmény, hogyagyakorló iskolán a peda-
gógiai vezető theoreticumokat, azaz elméleti előadásokat is tart: Itt
tehát a gyakorlat az elmélet közé esik.

A tanítóképző nem oly tudományos intézet, mint az egyetem,
tehát szorosabb összeköttetésbe kell lépnie a gyakorlattal, mint a
szabadon a tudományt teljesen önmagáért művelő egyetemnek. A növen-
dék meg sem áll azon a fokon, sem a kort, sem a tudást tekintve.
A tanítóképző tehát nem tudományos intézet, hanem iskola, módszere
tehát nem a tudomány módszere,' hanem 'az iskola módszere. A peda-
gógia nem kezdődhetik e szerint tudományos elmélettel, hanem gyakor-
lati megfigyelések gyűjtésével. Más tudomány tanításában ez már régen
így van és a dolog nem is jöhet kérdésbe. Szemléletből indúl ki a
természetrajz, gyakorlati esetek. tünemények megfigyeléséből a physika,
nyelvi jelenségek megfigyeléséből a nyelvtan, és így tovább. Éppen
így kell a pedagógia tanításának is gyakorla ti esetek megfigyeléséből
kzindulnz'a .

Az új tanterv' is nagyon helyesen azt kivánja, hogy a jelöltek a
neveléstan tanárának jelenlétében egy ideig szernléljék a tanításokat, s
a szemlélet közben gyűjtött anyag szolgáltathat majd alapot az elmélet
felépítésére, Ehhez kell fűződnie tehát az elmélet tanításának. Az elmé-
letet ismét gyakorlat követi, de ez már nem meg figyelés, hanem magá-
nak a jelöltnek kisérlete, begyakorlás, az ügyesség megszerzése, az
elmélet megvalósítása. Az elmélet és gyakorlat viszonya tehát a
tanítóképzőben a következő:EDCBA

f. Gyakorla t, - 2. Elmélet, - 3. Gyakorla t. Az első a tanítás
gyakorlatának a megfigyelése. utána következik az elmélet tanulása, és
az utolsó magának a jelöltnek gyakorlati· kisérlete.

IV.

A pedagógz'a tanításának anyaga.

A tanítóképzőben helyet foglal a pedagógia valamennyi ága,
összes segédtudományaival. E segédtudományok közül azonban az
erkölcstan nincs is a pedagógiai tudományok közé sorozva, s tanítása
is egészen a hittanár dolga, tehát mi sem foglalkozunk vele. Az egész-
ségtant az orvosok vindikálják maguknak, marad tehát: a testtan, a .

lélektan, nevetéstan, a tanítás és -modssertan és a nevelés tortenete. Ez elég
tág kör, s mégis bámulatosan kevés időt szári reá a tanterv, minden
osztályban hetihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA2 órát, csak a harmadikban hármat. Az idő m e n n y í-
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sége tehát épen nem engedi meg, hogy ezt a sok tudományt a maga
teljességében megtanítsuk. Azonkívül' azonban egy másik. tényező is
erősen korlátozza 'a tanárt 'az anyag kiszemelésében, ez a növendékek
szellemi -fejlettsége. 14- 15 éves gyermekeknek normális viszonyok
között nem lehet lélektant ",agy logikát -tanítani. Belátták ezt a tan-
terv készítői, s úgy rendezték a' tanítás anyagát, hogy a tulajdonképeni
pedagógiaí tárgyak minél későbbre essenek. Ezért kezdődik a peda-

• gógia a testi élet ismertetésével, mely az 1. osztály egész évi anyagát
teszi. .Az volna tehát a bevezetés a pedagógiai gondolkozás körébe,
Németország némely részében a nevelés története szolgál ilyen bevezető
tanulmányul. Jeles nevelők életrajzát olvassák, s tárgyalják, s így las-
sankínt megismerkednek pedagógiai eszmékkel és nézetekkel. A mi
tantervünk is azt kivánja, hogy már az első évben megismerkedjenek
{!gyes pedagógiai elvekkel. ezek 'azonban a dolog termésseténél fogva
jórészt a testi nevelésre vonatkoznak. ' ,

A második év anyaga azonban tulajdonképen az igazi bevezetés
a pedagógiaba. A' pedagógia .a lélektanra támaszkodik. Első sorban
tehát a lélektan azon elemeire van szükség, a melyek a nevelésre nézve
fontosak. A tanterv azonban nem éri be az alapokkal, hanem mind-
járt építeni is kezd. A lélektanhoz a neveléstan elvei is hozzá csatla-
koznak. A lélektan körében. tárgyalandók a logika azon elemei,
melyekre a leendő tanítónak szüksége van.

A harmadik év tulajdonképen igazán a pedagógia esztendeje, Itt
szerepel apeda~ógia egésa' rendszere. ,

Betetőzésül a negyedik évfolyamra apedag6gia története marad.
Emellett fél éven át az iskolai egészségtan is számítandó, fl. mit azon-
ban bátran lehetne a tartalom szeros rokonságánál fogva az 1. osztály
anyagához csatolni. Hogy az anyagaból mennyittartokkiszemelendő.
nek; s mélyik részt milyen terledelemben tanítandónak, azt az egyes
tárgyak ,részletes vizsgálata alkalmával fogom megállapítani,

} ,

V.EDCBA

A zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAtest/an.

A testtan szorosan véve nem tartozik a pedagógia körébe. A peda-
gógusnak szüksége van ugyan anthropologiai ismeretekre, [azonban a
pedagógia· mint philosophiai tudomány nem tartalmazza a testtant.
mely voltaképen természettudomany. A philosophiai tudományok fel- .

,tételezik általában a többi tudományok ismeretét, de ezek csak anyagot
szolgáltatnak nekik, melyet ők azután feldolgoznak.

A testtan azért szerepel a képző 1. osztályában, hogy a pedagó-
giai tanulmányoknak előkészítője, legyen és bevezetésül szolgáljon. Mint
:könnyebben felfogható tudomány kezdőpontja legyen a további ta-nul-
mányoknak. : , \ ,

A 14-15 éves növendék mindenesetre könnyebben felfogja az
érzékil~g észrevehető test működését, mint a lélek elvont bonyodalmas
munkásságát és az ezekre alapított. pedagógiai disciplinákat. E{lpen
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azért helyes dolog a pedagógiai tanulmányokat a testi élet ismertetése-
vel kezdeni.

Nem mulaszthatom azonban el ee alkalommal, liogy' reá ne mu-
'tassak a testi nevelés tulságos térfoglalására a tanítóképző egész mun-
kásságában szemben a szellemi nevelés s a voltaképeni pedagógiai
tudomány erős korlátozottságával. Távolról sem akarom kétségbe vonni
a testi nevelés nagy jelentőségét, de azt hiszem, nem csalódom, hahgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAá

testi nevelés e nagy térfoglalását azon áramlat hatásának tulajdonítom,
mely ujabban a nevelés minden ágában mutatkozik és mindenütt élénk
mozgalmat keltett a testi nevelés érdekében. A tanítóképző tantervében
pl. az egész első évet a "testtan foglalja el, ezenkivül «iskolai egészség-
tan. czímmel a IV. osztályban szerepel hasonló tárgy. Előfordul továbbá
a neveléstan keretében is, előfordul a módszertanban a testgyakorlat
fejezetében s elő kell fordulnia r a toroaórákon is, mert hiszen az uj
terv szerint maga a tornatanár egyuttal~ a népiskolai tornázás metho-
-dikájat is tanítja. Jól ismerem az ellenvetést, hogy mindez nem ugyanaz,
mindenütt más szempontok uralkodnak. Mégis tény az, hogy mindezek
a különböző ismeretek a testi nevelésre vonatkoznak. Nem is bírálni
akarom ez elrendezést, csak konstatálorn a tényt .s éppen annyi gon-
-dat és figyelmet kívánnék a szellemi nevelés dolgai számára is.

Áttérve már most az 1. osztály anyagára, ezt az új tariterv eléggé
részletesen sorolja fel. Az a czím maga: "A testi élet ismertetése,
egészségtani és neveléstani vonatkozásokkals egyúttal' megjelöli 'a tár-
gyalás szempontjait. Nem csupán' a test ismeretéről van szo, .hanem
a testicbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAé le t megismeréséről. Képet kell tehát nyujtani, nemcsak a testi
szervezet működéséről, hanem az egész emberi életről. Ez tehát több,
mint testtan. Itt már a physiológia, illetőleg biológia foglal el nagyobb
tért. Még jobban kitágul a kör az által, hogy egészségtani és nevelés.
tani vonatkozásokat kiván a terv, a mi nem egyéb .. mint a szerzett isme-
retek alkalmazása.

A tanterv részletesen megjelöli az anyagot, sőt gyakran az egész-
ségtaní vonatkozást is, de nem szól a neveléstani vonatkozásokról.
Ezeket feladatom tehát ez alkalommal különösen kiemelni.

Minthogy a testtant teljesen a természettudományok körébe soro-
lom, médszerét is egyező nek tartom a modern természetrajz módszeré-
vel, mely nem csupán leírása az egyedeknek, hanem képet ad azok
egész életéről, fejlődésükről, megismerteti helyüket a természetben s
feltünteti viszonyukat az emberhez.

A módszert tehát a következőnek képzelern :

1. Az érdeklődés felébresztése . valamely' kónkrét kérdés felvetése
által. Pl. meg tudunk-e élni hus nélkül? Miért visel a rövidlátó szemüve-
get és merinyiben segít ez rajta? Hogyan öltözködjünk? stb.

2. Ezután 'következik a tárgyalandó szerv megfigyelése. A tanulők
eddigi tapasztalatai felhasználandók s kiigazítandók. A szerv részletes

.megvizsgálasa természetesen szernléltetés utján történik, a mire jó után-
zatokat, esetleg képeket is használhatunk.

3. A megfigyelésekből inductive megállapít juk a szervezet műkö-



210zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

désének törvényeit, Beszélgetve kiigazít juk a téves nézeteket, esetleg
közöljük a hiányzó ismereteket.

4. Röviden' összefoglaljuk ,a tanultak eredményét. Igen czélszerü-
nek mutatkozik rövid jegyzőkönyvet u. n. diariumot vezetni, melybe-
schematikus rajz mellett, az óra eredményét ott helyben rövid vezér-
szavakkal bejegyzik a tanulók.

Talán felesleges megjegyeznem, hogy ez nem azonós a jegyzetek
, diktálásával, mert hiszen a beirandó szöveget a tanulók maguk álla-

pítják meg; s nem is szabad abejegyzéseknek terjedelrnesekké válniok
vagy a tankönyv pótlásául szolgálniok. .

5. A tanítás elején felvetett kérdésre már most meg lehet adni
a választ. Természetesen' maguk a tanulók fogják ezt megtalálni. Ítt
következuek azután az egészségtani és neveléstani vonatkozások, mert
hiszen eddig a szerv szerkezetét, berendezését, működését, életét ismer-
ték meg s most következik ezen ismeretek gyakorlati alkalmazása.
Pl. táplálkozásnál, melyek az egészséges táplálkozás alapelvei? A .szem-
nél, hogyan óvjuk a szemet? A ruhazatnál, hogyan óvakodunk a meg-
hüléstől? ' •

Ime, az egészségtani vonatkozások tehát egészen könnyen és
természetesen csatlakoznak a tárgyhoz. Sőt talán könnyü megtalálni az.
összefüggést a testi nevelés elvei vel is, de igazi pedagógiai légkörbe
még ez sem vezeti be a tanulót. Ehhez az kellene, hogy találjanak
vonatkozásokat a szellemi nevelés elveire. És ez nem lehetetlen. -

Sorra veszem a tanterv anyagának szakaszait s megkisérelem
néhány ilyen vonatkozás feltüntetéset.

A csontváz. Hogyan kell ülni? A művelt ember hogyan ül? A
felállás mint a tisztelet kifejezése. Az üléssei kínálás, mint udvariassági
aktus. Hogyan üljenek a gyermekek az ..•iskolában? Milyen legyen
a pad?

A mozgás. A gyakorlás miért fejleszti az ügyességet? A zongo-
rázás és az ujjgyakorlatok. A szépirás gyakorlása. A test ügyesítése.
Az ügyességek tanításának alapja. A helyes és szép testtartás. Hogyan
járjanak a gyermekek? (Pl. a tanteremben, a folyosón, a lépcsőn).

A táplálkozás. Hogyan étkezik a művelt ember? Hogyan kell az
evőeszközökkel bánni? Az asztalnál ülni, étkezés alkalmával beszélni és
viselkedni?

Az érzés., A munka és szórakoz ás, Hogyan vélekedik okos ember
a munkáról? Mi a művelt ember szórakozása?

Az érzékek. Az érzékek szerepe a tanításban. A kézügyességi
oktatás. A beszéd és értelem gyakorlatok, a kisdedóvó foglalkoztatá-
eszközei, a Fröbel-féle alaki munkák.

A beszédszervek. Hogyan tanul a gyermek beszélni? Hogyan
lehet a hibás kiejtésról leszoktatni? Mikor beszéljen az ember? Mi kü--
lönbség van a művelt és műveletlen ember beszéde között? .

E néhány mondatból is látható, miképen lehetne a tanuló' figyel-
mét neveléstani vonatkozásokra irányítani s őket ily módon nevelési
eszmék iránt fogékonynyá tenni.

A kérdések egy része olyan, hogy magára a tanúlóra is nevelő
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hatású. Nem szabad azonban elfelejtenünk, hogya tanítóképző egyuttal
nevelő intézet i' is s az I. osztályu tanuló nevelése még ko rá n t sincs
befejezve s a neveléstan tanárához talán legméltóbb, ha ebben a munká-
ban magának minél nagyobb részt kér. (Folyt. köv.)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Dr. Weszely Ödö'n.cbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

W illm a n n O ttó d id a k t ik á ja .
Negyedik köztemény,

A z o k ta tá sü g y (képzésügy).

1 Az okta tásügy- (képzésügy) az egyén szempontjából.

A műveltségszerzés közvetítése hármas módon történik: az oktatás
(képzés) egész tartalmának organisatiója által, mely a tantervb..en nyet::
befejezést; továbbá az alakítás által, mely az egyes tantárgyakat tan-
m,enetekké alakítja; végre az okta tás és technikája , vagyis a tanítd
működése által. Az egyén képző munkáját eleitől végig más egyének
közreműködése vezeti és támogatja, a Kik az oktatást végzik, aHGFEDCBAtan-

meneteket készítik, a tanterveket megállapítják. De ezek az egyének
nem mint magánemberek, hanem többé-kevésbbé szabályozott közös-
ségben, másokkal közös tevékenységben működnek közre; a tanítók
többsége ád oktatást a tanulők többségének; a tanterv, tanmenet,
gyakorlat értéke előző tanuló és tanító nemzedékek munkájától függ.
A képzés munkájának ezen kellektiv és socialis jellegét kell most még
megvizsgálnunk. ,

A műv.eltségszerzést szolgáló, kollektiv tevékenységet föltételező
intézményeketegészükben képzésiigynek (oktatásügy) nevezzük, melynek
szilárd magvát az iskolaügy teszi .• Képzésügy (oktatásügy, Bildungs-
wesen) és iskolaügy gyakran eg yérteiműnek vétetnek; pedig a képzés-
ügy még más elemeket is tartalmaz, a tulajdonképeni oktatáson kívüli
sokféle közvetítéseket és a szabad műveltség szerzést.

Ilyenformán az egyén szempontjából is a socialis képzési munka
felfogásához jutunk. De ezt ki kell egészítenünk a társadalmi ssempontböl
való. felfogással. A képzés tartalma (tananyaga) nem pusztán eszköz,
hanem egyúttal tanítási vagyon (Lehrgut); a képzést szolgáló intéz-
ményeket is csak úgy méltatjuk kellően, ha nem pusztán: az egyén
szempotjából tekintjük jelentőségüket, hanem az összesség, a társadalom
szempontjából is és ha az általuk képviselt közös javak értékét ,felfogjuk.
A szellemi javak adás-vevese úgy tűnik föl, mint szellemi vagyo,n-
hagyományozás; az iskolák pedig azon csatornák, melyek a szellemi
életnedvet a sociális test különféle részeibe bevezetik és annak szöve-

dékét szakadatlanul megújítják. Ha ezen folyamatot ismertettük, szem-
ügyre kell vennünk azon kötelékeket, közösségeket is, melyek a socialis.
test egészét teszik, két szempontból, előszór, mint a szellemi vagyon
hagyományoása helyét és egyúttal, mint az oktatásügy (képzésügy)
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hordozóit, továbbá, mint a melyeket a hagyotnányozás illet.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAÍgy az
< Jkta tásiigyet egyrészt a socia lis test 'szervének kell tekintenünk és másrészt
magát is, mint seerues egészet (organismus) vizsgálnunk. -

Azon tanban, mely az oktatásügyet, mint sz erves egészet (orga-
nismusr) fogja (el, futnak őssze mindazon szálak, mely eket a didaktika sző.

Ezek azon általános' kérdések, melyek e részben tárgyaltatnakcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A lk o tá s o k , m e ly e k e t a k é p z é s m u n k á ja lé t e s í t ,hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
,

A képzés munkája személyi alapviszonyának a potiori a tanító és
es tanítvány közötti viszonyt nevezhetjük. De ez csak' eg-yik alakja .azon
viszonynak és nem is legeredetibb. Eredetibb a szülők és gyermekek
,közötti viszony, melyben tehát a képzés és nevelés összefonódva van.
Az anya szerint van elnevezve az első szellemi, adomány, melyet az
idősebb nemzedék a fiatalabbnak nyújt, az anyanyelv és atya szerint az atya:
ház, e szerint a haza azon két életközösség, melyek a szellemi 'javakat
is a legf.elfoghatóbb egységekké foglalják össze. Még egy másik viszony
is koraibb, mint a tanító és tanítvány közötti, a mcster és tanuló
(tanoncz, Lehrling) közötti viszony. Ettől kevésben különbözik a mester
és tanítvány közötti viszony (Meister und Jünger). Túlnyomólag az
erkölcsi behatást jelzi a nevelő és növendék közötti vonatkozás és túl,
nyomólag a szellemi behatást a tanító és tanítvány közötti viszony,

Ezen két utóbbi viszony sajátos intézményeket teremtett magának,
míg a többi viszonynak ilyenekre nincsen szüksége. A nevelést szolgáló
ezen intézmények többé-kevésbbé a családi életközösség utánzatai,
mivel az erkölcsi assimilatió, melyen a nevelés alapszik, az együttélést

, föltételezi és azon sokféle érintkezéseket szükségessé teszi, melyeket az,'
együttélés magával hoz. _ '

Az oktatás intézményei, 'öár szintén rokon jelenségek szerint ala-
kultak, mégis sajátcsabbak. A kollektiv kéPzést' munka helye az iskola .
Ez a sző eredetileg a munka ellenkezőjét jelenti; axoA~ nem munkát,

hanem pihenést, az érett ész elrnélkedését jelenti. Az o-korban axo)\~ és
schola kiváltképen azon kört is jelenti, mely egy bölcselő körül kelet-
kezett; de már előadást, tanítási órát is jelent. A keresztények nyelvén
ez a szó a vallásoktatást jelenti, később a kolostorokat is scholae Christi- "
nek nevezik (sőt gymnáziumoknak is); a liturgiai nyelvben a schola a
pontifexnek respondealó Nkiséretét jelenti. A zsidó nyelvhasználat a
zsinagóga elnevezéssel egyjelentésűnek veszi. A középkorban a czéhek
elnevezésével jön kapcsolatba, ezek tagjai amagistri; de leczkét, egye-
terni előadást es, tanintézetet is jelent. '

Az iskola fogalmának meghatározásara a tanítás fogalma a kiinduló
pont. Ez a tanítás túlnyomólag az óktatás jellegévei bír (az egyetemek
csak tanítanak); minél fiatalabbak a tanulók, annál . inkább czélja a
nevelés is. Nevelő intézettl lesz, ha a rábízott tanul6k együttélnek. Ez
az alakja az iskolának a legrégibb; megvan az ó-kori keleti népeknél
és a régibb keresztény tanügyben. Mai nap Herbart «nevelő okta tása»
nyomán «nevelő iskolák»-ról beszélnek, melyeknek konviktusi szervezetük
nincsen. A nevelés együttélést j'öltételez, azért ez az elnevezés összekeveri
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azzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAokta tás és nevelés fogalmait, melyek elválasztása kivált' a tudományos
fejtegetésnél szükséges. Az iskolák mennyiségér-és minőség ét a szük-
séglet teremti meg. \ ,

De bármily kifejlett is az iskolaügy, az iskolák mellett folyik a
-magánoktatas, ~ gyakorlati 'oktatás és a tanítás' sokféle neme.

A magánoktatás szám szerint nem oly fontos, mint az iskola; de
nyer jelentőségben az által, hogy a legirányadóbb (fejedelmek és más-
előkelők) és gyakran híres, jelentékeny más egyének részesülnek benne.
Míg az iskolák, a módszerek, tanrnenetek kifejlődésének, kialakulásának, -
helyei, addig a magánoktatás sokszor új utak feltalálására alkadmas
kisérleti tér és a módszerek és alakításfinomabb kidolgozására alkalmas.
Szerző azután a magánoktatás és iskolai oktatás eldnyeit és h-átrányait
ecseteli. A magán oktatás kivételes esetben jobb, mint ~z iskolai oktatás.

A gyakorlati oktatást, mely a mester és tanoncz közötti viszonyon
alapszik, szintén :megillet az oktatásügy egészében egy hely. (Erről
Comenius és Schleiermacher.)

A beszéd és előadás általi 'oktatásnak az iskolai oktatáson kivül
már az ó-kortól fogva nagy jelentősége volt. (Ó-k6ri! rhapsodok, sophis-
ták; a középkori lovagi és népies dalnokok, a renaissance-kori' vándor
költő-philologusok, humanisták és a mai, kori, különféle képzési czélokból
történő előadások.) . ,

Van azonban oly műveltségszerzés is, melynél il szellemi kőzv e->
títés nem egysaersmind személyi, ez a kó'nyvekből való tílnulás. A könyv
egyúttal az iskolák legkiválóbb taneszköze. A könyv is tanítónk, a
könyvtár is a képzés helye. Nem egy könyv adott a művelódésnek. új
irányt. A középkor könyvtárai több antik' könyvet őriztek meg, mint
a mennyit az akkori iskolákban olvastak; hasonlóképen őrizte meg a
renaissance-kor a középkor költészetét. A könyv hatásköre nagyobb,
mint az élő szóé, A nagy szellemek nagyobb hatással voltak' az embe-
riségre mint irók, mint tanítók. Hányszor adott egy-egy könyv, vagy
az atyai "könyvtár a fejlődő szellernnek irányt l A könyvek ezen- fontos-
ságáért az iskola-is létesít ifjúsági könyvtárakat és tanítói skönyvtárakat ..

o, Az irodalom, azon része, mely a művelődést .szolgálja, legfőkép·
v-alamely nép kánonikus vagy klasszikus művei; ezek válnak egyrészt
philologiai tananyaggá, másrészt. ezek hatása alatt fejlődnek azon termé-
kek, melyek a jelennek' adnak kifejezést" Igy keletkezik az ifjuságí iro-
dalom 'is. Ezen képzési eszközök akkor felelnek 'meg rendeltetésüknek,

. ha az iskola és élet, tanulmány és élvezet között kölcsönhatást létesí- ;
ten ek. " _

Ai a műve'ltségszerzé~, a mely ismeretekre i;ányuI, szinté'n kétféle -
ilyen' segédeszközt használ; oly könyveket, a melyek az oktatás alapjául
szolgálnak és a tudományt elemz'es.itik és olyanokat, a melyek a tudományt
népsz'er ilen tárgyalják. A jó tankönyv.ép úgy, mint a valódi népies irat .
.kis műremek legyen. Ezután a tankönyvirodalom és -népies irodalom
közti különbséget, v,alamint a tudomány egyes ágait fejtegeti a szerző.
a szerint, a mint Vrtg)r inkább az elemiesítést (grammatika, mathematfka),
vagy inkább a népszerűsítést (az empirikus J,ellegűek) követelik : népies)EDCBAI
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iratok iskolakönyvekké is lettek, és megfordítva, "iskolaköny'vek népies
könyvekké (az Orbis pictus is).

Az irodalmi képzési források között helye van az időszaki iroda-
lomnak is (kalendáríumok, folyóiratok, hirlapok, stb.).

Ezek után azon veszélyról- szól. mit a tervnélküli olvasás és lapoz-
gatás, szórakoztató sokatolvasás, azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAmindent olvasás magában rejt. Es ebt e
a veszélybe beleesik az iskola is, ha nem ragaszkodik állandó értékű
szellemi javakhoz és a tanulásnak. gyakorlásnak nem amaz erkölcsi-

" vallásos konezentráeziót adja, melyről előbb volt szó.
A szabad műveltségszerzés forrása i: a szellemi érintkezés (szülő és

gyermek, gyermek és gyermek és általában emberek között); a" kőrök
(szalónok is) és egyesületek (ars eonversandi); a kultura tárgyai, a
művészet, festészet, szobrászat és építészet tárgyai; a képzőművészet
mellett a szóló művészet, mint templomi zene, népének, műzene (a
templom a közember rnűvészeti iskolája, a szjnház, muzeumok, gyüjte-
-mények, stb. fontossága); az ipar tárgyai, továbbá az utazás, a termé-
szet. Végül szól az önképzés' (autodidaxis) előnyeiről és hátrányairól.cbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A k é p z é s ú t ja i é s 'a z is k o la n em e k . A képzés útjai e czélok-
hoz képest és történeti kifejlődésuk szerint különbözők. Valamennyiben
kell, hogy az erkölcsi-vallásos ezélok helyet foglaljanak. A szerint az-
után, a mint vagy az intellektualis aeszthetikai vagy a közvetett érdekkel
kapcsoltatott össze, a képzés útjainak két irányát kapjuk, melyeket
szerzö az ókorból \vett elnevezéssel libera lis képzésnek és illz"bera lt"stanu-
lásnak és gyakor/ásnak mond, A liberalis képzés ismét vagy tudomá-
nyos képzés (gelehrte Bildung) vagy korszerű képzés (Weltbildung).")
A tudományos képzés a' multba és az ideális alapokra hatol vissza

. [philologia, mathematika, philosophia) ; a korszerű képzés inkább a jelen-
nel és közvetetlenül hatóval foglalkozik (szép tudományok, modern
nyelvek, irodalom, történet, földrajz, természetismeret és művészetek).
A közvetett érdekektől irányított ismeret- és ügyességszerzés az alkal-
mazás szempontja szerint osztható föl két főcsoportra. Ugyanis az alkal-
mazás, mondhatni, vagy félig vagy egészen öntudatos. Az első esetre elég-
séges az eltanulás (Anlernen), mi által a tanuló, vagy tanoncz az ismeretet
vagy ügyességet elsajátítja, a másik esetben az okokra kell visszamenni,
ez tudományos feldolgozást kiván. Amaz az elemi népoktatásban és ~
tanonezképzésben fordul elő, emez a különféle technikai oktatásban. Az
illiberalis képzés tehát szintén két irányt mutat: népi es képzést (Vulgar-
bildung) és tecknikai képzést. . -

Az ókorban csak a liberális képzést tartották a szabad emberhez
méltónak, melynek érdeke az erény és az intellektualis-aeszthetikai vagy
közvetetlen érdek, ez a paideia; tudományos és korszerű képzés között
különbség ekkor még nincsen. Az illiberális képzés, azaz, valamit
hasznossági, megélhetési okokból tanulni, ez a nem szabadok dolga volt.

A kereszténység a két képzés közötti ellentétet mérsékeli és a
.gyermekek tanításaval, a parochiális iskolával (népiskolával) az illibera-
lis képzést is ápolja. De a tudományos és korszerű képzés elválnak

1) Nem találok megfelelőbb kifejezést. K. S.
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e~ymástól. A korai középkorban a liberalis képzés csak tudományos,
későbben lép melléje azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAlovagi korseerü képzés. Az elemi népies képzés
pedig a czéhek tanításügyében találja folytatását. Iskolai kialakulást
-csak a tudományos képzés nyer, - eleinte a papi iskolákban, később
-egyuttal az egyetemekben, míg a parochialis iskola, a népies képzés
alapja, még: nem alakul ki tipikusan.

A renaissance-korban a tudományos képzés iskolája ketté oszlik,
alsóra, vagyis a gimnáziumra és főiskolára, vagyis az egyetemre. Olyanok
-számára, kik magasabb műveltségre törekednek, de nem akarnak latinul
tanulni, csak a fölvilágosodás századában lép életbe megfelelő iskola, a
.reáliskola, mely azonban nemcsak a korszerű tudományos képzés, hanem
egyuttal és inkább a technikai-ipari előképzés szolgálatában áll, s így
benne a liberális és illiberális elem össze van kötve. A mult században
keletkezett felsőbb leányiskolák is a magasabb korszerű képzést szol-
gálják. Úgy a reáliskolákban, mint a felsőbb leányiskolák némelyikében
latint is tanítanak, a mi a modern nyelvek tanítására csak hasznos
lehet, De ha ezt oly mértékben űzik, mint /a gímnáziumokhan, akkor
keverékalakulatok származnak, mint a milyen a reálgimnázium, mely a
tudományos és modern képzés keveréke és ezért nem életrevaló, mert
-sem az egyik, sem a másik czélnak nem tehet eleget.

A képzés -rninden neme egyaránt bizonyos elemi ismereteket és
ügyességeket föltételez, az elemi iskola azért közös alapja a tudományos
iskoláknak, a korszerű képzés intézeteinek és a népiskolának.hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA népis-
kola azon elemeket bővíti, míg a többi magasabb iskola külön épületet
épít rá, Ezen épület szerint kell az elemi oktatásnak is igazodni, úgy,
hogy Qidaktikailag helyes követelrnény, hogy minden középfokú iskolá-
nak a megfelelő, külöu elemi iskolája legyen. Ezen követelmény azon-
ban ellentétben áll az álta lános néPúkola követelményével, mely nélkül
a népiskola egyáltalában nem jutott volna kifejlésre. A két követelmény
lehetőleg Kiegyenlítendő.

Az úkolák .fokozatossága . A képzés különféle .útjainak megfelelő
1skolanemek egyuttal bizonyos fokozatosságot mutatnak. Az elemi iskola
a legutolsó fok (iskolázásra képes gyermekkor), a középiskolák és a
felsőbb leányiskola alsó tagozata, továbbá a népiskola felső tagozata a
második fok a (fiúkor első szaka), a középiskolák felsőbb osztályai és
a leányiskola felső tagozata, valamint az ipariskolák a harmadik fok,
(a fiú kor második szaka), a középiskolák legfelsőbb évfolyamai (meg-
jegyzendő szerző 9 -ro évfolyamú középiskolát kiván, melynek leg-
felsőbb két évfolyamát lyceumnak szeretn é neveztetni, amely átmenetűl
szolgálna az egyetemi képzésre) a negyedik fok, ez az ifjúság első kora ;
és végűl az egyetem és felső technikai, vagy is főiskolák az ötödik fok.

Szerző az iskolák ezen rendszerét táblázatos kimutatásban is közli,
felosztási szempontjai a képzés különféle útjai és az emberi életkorok,

lJ . A kózokta tásügy a társadalom szempontjából.cbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A s z e l lem i v a g y o n m o z g á s a . Az egyén szempontjából ugyan
eljuthatunk az iskolák rendszerének áttekintéséig, de az iskola lényegér
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csak .a socialis szempont, szerint határozhatjuk meg, Az egyoldal ú
egyéni felfogás szerint azért van iskola, rnert nem lehet minde'n ember-
nek tanítója, mert többeket kell egyszerre tanítani. Ezzel szemben azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
műveltség socialis jellegét kell kiemelni. A művelés (képzés, oktatás)
ugyan az egyén belső alakítása , a műveltség azonban czéljai és tartalma
szerint az összesség (közösség) közreműködésének eredménye t műveltnek

- lenni annyit tesz, mint a műveltek egyikének lenni; a 'műveltség meg-
szerzésével olyasvalaminek jutunk birtokába, ,'a mivel mások is bírnak.
Az iskola a műveltség czéljából áll fenn. .Socialis szempontból ai isko-
lák rendszere a szellemi vagyon közvetítésére szolgáló rendszer, mely
'a műveltség megszerzesét szabályozza és a művelt~ég javait minden
irányba vezeti. - - ~

Az iskolák összességével szemben a műveltség tartalmának összes-
ségét; a melyet ázok közvetítenek, kell vizsgálnunk. -,

Minden vagyon szellemi vagyonná lesz az öntudat egy ténye és.,
pedig az akaró lelki működés által és ez mind az anyagi,' mind a szel-
lemi vagyonról áll. Amannál ezen lelki tény érzéki tárgyakra vonat-
kozik; emennél is valamely tárgy jön tekintetbe, melyet azonban -előbb-
valamely, szellemiség hordozójaként kell felfogni, hogy szellemi' vagyonna
becsülhessük ; 'egy könyv, egy művészeti tá~gy, egy eszköz, egy szerit
tárgy, ezek 'csak úgy lesznek szellemi vagyonná, ha az öntudat bizo-
nyos megfelelő cselekvésekkel kapcsolja őket össze. Minden szellemi-
vagyon .csak szelIemi lények cselekvéseivel összeköttetésben gondolható.
A népiség javai csak- a nép életében lesznek becses javakká;a 'tudo--
mány és művészet művei a kutatók és értök, tanítók, tanulok, teremtők /
és élvezők kölcsönhatása nélkül caput mortuurn volnának és minden
szentség csak a szellem működése által lesz szentté. Az á'nyagi javakkal
szemben a szellemiek mint anyagtalan ok (immateriell] tűnnek fel, de
ezek ~gy részének közös jellege amazokkal a mulandóság és természe-
tesség jellege, egy másik része örök és természetfölötti eredetű.

Az előbbiek az intellektualis, az utóbbiak a spiritualis javak; az,
előbbiekhez a nyelv, a nyelv művészet, irodalom, tudomány, művészet;'
ipar, az utóbbiakhoz azon javak tartoznak,' melyeket a, vallás foglal
magában. , - \ '

, Minden .szellerni vagyon az oktatás (képzés, művelés) javává lehet," ,-
, de 'ezen tulajdonsága accidentialis, mert eredetileg nagyon távol álL

attól. A nyelv .alkalmaz ása nagyon sokféle és a mit az oktatásnak
eszközül nyújt, csak egy a sok közül abból, a mire az emberiségnek
,s20lgál. Az irodalom, melyet előkészít, . hozzátartozik egy -nép . életele-:
meihez és a többi nemzeti és" hazai, elemekkel a : népiség (Volksthum)
javait, teszi, -melyek sokkal nagyobb hataskörűek, mirit az oktatás, (kép-
zés, művelés) munkája. ,

A vallás 'természetfölötti örökség, előbb közös imádásra szólít, a
hit .előbb templomokat -épít, a. kultusban nyer kifejezést, szabályozza az
életet parancsolatokkal. a míg 'végre tanítási vagyonná lesz,' mely fokig
sok vallas egyáltalában nem .emelkedik. '

Hasonlóképen a művészetnek, iparnak és technikának sincsen ere-:
detileg pedagógiai rendeltetése.
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Még a tudomány is arra irányúl első sorban, hogy a valót megis-
merje, az igazságot megtalálja (tudományos társulatok, akadérniák,
könyvtárak stb).

De ha a szellemi javak eredetileg nélkülözik is a tanító irány-
zatot, mégis eleitől fogva változatos tanulást idéznek elő és ezáltalzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
művelész" (oktatási, képzési) javakká lesznekhgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAé s pedig mindenek előtt a
szabad műveltség-szerzés javaivá. A költészet művei a művelés eszkö-
zévé lesznek jóval előbb, mint mikor mint kánonikus tanítási vagyon
az iskolákat foglalkoztatják; a keltőket és az írókat 'általában a művelt-
ség. ősi teremtőinek tekinthetjük, mely megjegyzést, bár nem találóan,
a tanítokra is alkalmazták, kiknek pedig inkább a művelési javak ki-
csinyben való terjesztése jut osztályrészül. A művész is tanítóvá lesz, a
nélkül, hogy arra gondolna. A szentségekről és kultusokról hasonló
mondható ; a templomok néma szózatja alkalmilag jobban és tovább
hat, mint a predikátor szava; aharangok érczszava érthetően, hatal-
masan szól és tanít.>

A tudománynak is, ha nem is a tanítás, mégis a közlés eredeti
tulajdonsága. De ezen spontán mozgásukban a szellemi javak, hason-
lóan a forgalomban levő pénzhez, csakhamar kopásnak, elhasználásnak
indulnának, hogyha nem törekednénk arra, hogy azt a vagyont, melyet
a hitben, tudásban és ügyességben bírunk, hasonlóan az anyagi ~vagyon-
hoz, az utánunk következő nemzedéknek seiidrd seerueeetóen átadjuk.
Az irodalomból a kánonikus művek philologiai tanítási vagyonná lesz-
nek, a tudományokból tanulmányrendszer alakul ki, mely a leglényege-
sebbet és legjobbat, minden tudománykörből magában foglal és átadni
törekszik; az iskolákban az oktatás hagyományai fejlődnek ki, melyek
ismét a tanítási tartalomra hatnak vissza.

A szellemi javak előállítása és tovább terjesztése tehát össze-
fonódik; a tudom anyos és művészi iskolák oly intézetek, melyek mind-
kettő szolgálatában állanak. Benső viszony fejlődik ki kutatás és tanítás
közt, a docendo discimus .csak úgy szól a mesternek, mint a kezdőnek,
kire tulajdonkép vonatkozik; és megfordítva discendo docemus is áll,
azaz, helyesen tanítani csak az tudhat, ki maga is folyton tanul, tovább
kutat.

Csak a szellemi javak átadása a következő nemzedékeknek, az
ifjuság asszimilatiója az érett nemzedékhez és a socialis test imigyen
végbemenő ujulása ád a művelés (oktatás, képzés) munkájának szilárd
formákat, a szellemi javak mozgásának kiterjedést, mi mellett a tanításra
nem alkalmas vagyonmozgás határozatlannak és szabálytalannak tünik föl.

A spontán és descendens szellemi vagyonmozgás mellett azonban
még egy harmadik -is van, mely kollaterálisnak mond ható, mely nem a
következő ifju nemzedékre, hanem az érett nemzedékre irányul, vele
többé-kevésbbé tervszerüen tudást és ügyességet közvetít. Igy jár el a
szószék, a népszerüsített tudomány, művészet, sőt az iskolának is van
ilynemü hatása.

Ezen esetekben a vagyonmozgás egy nagyobb socialis egészen
belül történik. Történhetik azonban az is, hogy a szellemi vagyonmoz-
gás az egyik socíális testből a másikba irányul, így a míssionáriusok

Magyar 'I'anítöképaő .. 15



21'8hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
, ,

munkájánál, . vagy midőn egyik nép' kultur ája egy másik népre h-at ki.
Ez a szellemi vagyonmozgás negyedik formája.

A szellemi javak, melyeknek szétágazásáról az oktatásügy 'gon-
doskodik, részint olyanok, melyeknek birtoka és fentartásazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAsocia lis
kötelesség, részint olyanok, melyek az élet méltó betöltésére szolgálnak és
végre olyanok, mely hasznuk végett apoltatnak. Ezen beosztás egyrészt
a képzés (oktatás, művelés) útjaira, másrészt a képzés (oktatás, művelés)
tartalmára vet új világot. A képzés tartalmának összeállítása a köteles-
ségszerü és méltó ja-vak ból - a tiberá lis, a kötelességszerű és hasznos
javak összeállítása az zlliberá lis képzésre vezet. A képzés tartalma pedig
e' szempontból következőkép tagozódik: A kötelességszerű javak részint
olyanok" melyeket a sociális test mz'nden tagjának] hozzáférhetővé kel!
tenni; részint olyanok, melyek ezen test ö'sszeműködéseben kell, hogy
képviselve legyenek, a nélkül,' hogy minden .egyén elsajátíthatna. Áz
előbbiekhez tartozik a vallás és a hazai nemzeti javak, az utóbbiakhoz
azon tudományok, melyek a s.zellemi életre nézve alapvető, nagy jelentő-,
séggel bírnak, ilyenek az .ókorra vonatkozó tanulmányok, a philosophia
és' mathematika. Ezen tanulmányokban' tehát fölismerjük az alapvető \
disúplinákat, .

Méltó és kivánatos tagjai a műveltségszerzésnek a járulékos
disciplinák é;, a művészetek, melyek a szellemi életnek a sokoldaluság
vonását adják.

A hasznos 'javak, melyek megszerzésére és előállítására törekvé-
sünk, ügyességünk irányulhat, nagyon sokfélék, mégis két csoport
tünik. fel: az egyik oldalon a leg általanosabban alkalmazható ügyes-
ségek, mint. irds , olvasás, számolás; ' a másik oldalon az alkalmazott
tudományok (angewandten Wissenschaften), melyek ápolása a legkulön-
íélébb hivatásokra, szakokra előkészít. Mindkét csoportbeliek a képzés
(oktatás) érintkezesét a gazdasági élettel esz közlik. -cbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A s o c iá l is k ö te lé k e k . A szellemi vagyonmozgásnak nemcsak
hordozóiEDCBAi sociális kötelékek, hanem az egyuttaJ rájuk irányul is,
Ezeket fogjuk itt röviden összefüggésben fölmutatni.

Az önfentartásés fajfentartás ösztönei által az .ernberek a tá rsu-
ldsra indíttatnak, ebben összehasonlíthatók az állatokkal, melyek együtt- .- .
élése. ugyanazon erők következménye ; de csak az ember alkot társa-
dalrnat. Ennek alakulasánál a specifikus emberi jelleg egyrészt ilz ak'a-'
rat alárendelése egy tekintély' alá és másrészt a szellemi munka össze-
gyülése il hagyomány (traditió) által. Amaz az embert a társadalom
közreműködő tagjává teszi, emez által történeti lénynyé lesz. Mindkettő
előfeltétele a szabadság, mely arra képesít, hogy a tekintély rendelke-
zéseit magunk is akarjuk és hogy magunk is cselekvőleg álljunk a
szellemi munka munkásai közé. A szabadság elfajulása önkénynyé (Willkür)
válik s a társadalom mindkét alapját veszélyezteti: egyrészt fellázad
a tekintély ellen, másrészt mint jobban tudás a hagyomány ellen, az.
előbbi minden kötelék élő egységének vet véget, az utóbbi az életet

- és alkotást szakítja ki történeti folytonosságából. Midőn az anarchismus
• minden érték értéktelenségét» hirdeti, a tekintély eilen fordul ezen
{ételével: «Minden szabad» és a hagyomány ellen ezen tétellel : «Semmi
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sem igaz. (Nietzsche); más programmja: «Tedd azt, a mit· tehetsz;
vedd azt, a mit vehetszv.. tagadja a törvény tekintélyét és a javak
történetiségét. .

, Tekintély és hagyomány tartják össze úgy a legnagyobb társa-
dalrni alakú latot, mint a legkisebb socialis közösséget és ennélfogva .az
analysisnek határát jelölik meg.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA socia lis test utolsó eleme nem' az egyes
.ember, hanenz a legkisebb társaság, a csa lád. (Un us homo nullus homo.)

• A család a socia lis kötelékek legeredetibbje és egyZltta l niz"ntá ja a ,
tö'bbieknek. A családon belül megy végbe a .socialis test újulása, me1ynek
fokait a nemzés, fölnevelés és nevelés mutatják. A' családbeli élettel
kezdődik az utódok assimilatiója és belenevelése a' socialis kötelékekbe,

Család vagy ház eme három sor első tagját teszik, melyek a társada-
'lom fölépítését jelzik: család, törzs, nemzet; ház, szülőföld, haza; csa-
lád, . község, egyház. A' háztartasban egy nép gazdaS'igi életének ele-
meittaláljuk. Az atyai tekintély prototypusa a tekintélynek az ifjuság
előtt. Eilenben a hagyomány kialakulására a .család kicsiny, ennek na-
gyobb éltetőre van szüksége. Tudjuk, hogy a hagyománynak tárgya
és egYuttal legkiválóbb közvetítője a nyelvs a nyelv éltetője valamely'
nép; épen ezért az erkölcsök és életszokások csak nemzeti természetűek
lehetnek; a hit, tudás, ügyességek áthagyományozása társadalmi életet
tételez föl. A. társadalmi élet' a közép helyet foglalja el a család külön
élete és azon k özösség között, melyet az állam létesít; a társadalmi
közösségtől származik az elet mé/td betöltése, míg a házon és. államon
az életrend alapszik ; továbbá a társadalmi közösség a szellemi és
anyagi javak előállításának és mozgásának tere. Ez a 'közös élet népélet,
ha benne kifejeződik nemzeti ö'nálldság; de egyuttal a társadalmz
(socialis) életet szorosabb értelemben is jelenti, a mennyiben a javak
előállítása sociális csoportok alakulását vonja maga után. Ezen csopor-
tokban egyriemű vagy rokon törekvésű, érdekű, felfogású egyének
egyesülnek, de a csoportok egymásra utaltatnak épen helyzetük és el.
foglaltságuk által. Hasonló hasonlóval szivesen társul, de hozzá kell
tenni, hogy kulönböző és kölönböző kiegészíti egymást. A társadalom
részeinek. egymáshoz való viszonya. régóta az elő testtel való össze-
hasonlírásra indított és a társadalom organikus jellegéröl 'való elmél-'

/
kedés nagyon alkalmas arra, hogy. fönnállhatásának alapföltétele kellő-
kép megvilágíttassék. Ez abban áll, hogy «mindenki tegye met{ a magáét és
pedig o'nkéntes elhat(Írozásból.}) A szertelenség, irigység, határtalan, bir-
vagy, nagyravágyás a társadalom felbomlásának elemei, ezeket csak a
kényszer, birhatja összműködésre. .

At a követelés, hogy- .•mindenki -tegye meg a magáét,» azt téte-
lezi föl, hogy ért is hozzá, hogy ahhoz a szükséges tudással és ügyes-
séggel rendelkezik és ennyiben a társadalom külö'nö's hivatásos cselekvő-
képességet kiván. Azon követelés pedig, hogy az egyes önkéntesen
határozza el magát, azt tételezi föl , hogy az egész iránt -értelme van, és
hogy tudja, hogy az anyagi javak mellett vannak anyagtalan javak is
és hogya mulandó javakon kivül vannak örök javak is. A hivatalos \
cselekvés szerint az embereknek két főcsoportját . különböztethetjük
meg: az anyagiak kal foglalkozó táplá ld osztá ly (Nahrstand) és az anyag~
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talan javakkal foglalkozózyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAtanítóosztá ly. Ez a két osztály a társadalom
lényegének folyománya; új osztályokat létesítenek a magasabb socialis
kötelékek; némelyek pedig, mint a nemes és pórosztály a történeti
fejlődés eredményei.

A társadalom fönnállásának alapját az anyagi javak teszik, sajátos-
sága és fejlődési iránya ellenben a szellemi javaktói függ. Ez utóbbiak
magva a spiritualis javak, melyeknek eredete természetfölötti ugyan, de.
a belőlük kiinduló fonalak föloldhatatlanúl fonódnak össze socialis nem-
zeti és localis elemekkel. és igy áll elő az a viszony, hogya természet-
fölötti javak valamely népiséggel (Volksthum) olvadnak össze és válto-
zásainak is ki vannak téve.

A keresztény társadalomban az egyház képviseli a spiritualis javakat ~
az egyház a tanító osztályt egygyel szaporítja, a papi osztálylyal. Az
egyháznak is, mint a társadalomnak organikus jellege van és pedig a
legkifejlettebb ; al: egyház a societas perfecta . Szervező hatalma bebizonyult
az ókori felbomlott társadalommal szemben, melyet új alapokra fektetett;
a középkor népeivel szemben is, melynek socialís alakító erőit kifejtette
és nevelte,' és ismét be fogja bizonyítanz', hogyha a modern társadalom
bontó folyamata a védő eszkóió'ket, melyekben még reménykednek, elseperte.

Egy családra, népiségre és társadalomra oszlott közösség ugyan
megindítaná az emberi tevékenykedéseket, de sem termékeinek, sem
maga magának tartósságot nem biztosíthatna. E czélra egy hathatósan
kifejlődött kollektz'v akara tra van szükség és az az intézmény, melyben
az testet ölt, az állam.

Az állam a történet terméke és a népeket történetiekké teszi.
Föltételez egy hatalommal ellátott tekz'ntélyt, mely az akarást konczent-
rálja és védelemre és vállalkozásra képesít. De az államnak a hagyo-
mányra is van szüksége, és pedig nemcsak az uralkodási maximák és,
vezérlő politikai gondolatok átszármaztatására, 'de a felfogásoknak,
emlékezeteknek, bécsérték-itéleteknek egész körére és egy nyelvre,
melyen azokat kifejezi és melylyel parancsait közli. Az államnál is,
mint az egyháznál, a czél a mozgató momentum. Nincs ugyan valamely
népiséghez kötve, de szüksége van olyanra, kivált fejlődésének első
stádiumaiban. A társadalmat új osztálylyal szaporítja, a védő osztá lylyal
(Wehrstand), sőt még egy másikkal is és pedig a hivata lnoki osztá lylyal.

Az állam törekvése a közös életnek tartósságet adni; azt az élet-
rendet, melyet szokás és természetes jog teremtett, jogrmddé emelihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAé s -

kodifikálja annak rendelkezéseit. A jogrend annyiban kiegésziti a socialis
rendet, a mennyiben ennek alapelve mellé: «Mindenki tegye a magáét, »

e másikat teszi: «Mzndenkinek legyen meg a magá-é,. és a mennyiben
a jogokat és kötelességeket meghatározza, megóv attól, hogy az önkéntes
elhatározás az erősebbnek fegyverül szolgálhasson a gyengébbel szem-
ben. A közös életet az állam az igazság (justitia) szerint szabalyozza ,
mint a mely az országok alapköve. Egészséges fejlődés mellett a jog-
rend a jogi köz tudat szerint alakul; a jogrend és az egyén élete között
van még az élő szokás és más socialis származékok, melyeket az állam
részei vé törekszik tenni.

Az állam hatalmas tényezője az életnek, nagy feladatai és hatalmas.
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eszközei vannak, mélyen beleha tol az egyén életébe és alakítja a koz-
életet; csak államalkoto népek lépnek be a világtörténetbe és azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBApoü-
tíka ilag tehetségesek a hangadók. Azért mondják már antik gondolkodók
az államról. hogy az az ember nagyban; az ujabbak «az erkölcsi eszme
megvaidsuiásának, > némely jogi iskolák mz'nden jog forrásának és a leg-
-nagyobb tekúztélY1Zektartják. Es mégis óvjon a történet attól, hogy az állam-
ban a végső socialis szervezetet lássuk. Az antik állam a .néPeket leigázó
vz'iágbz'rodalomban végződö'tt, mely eaesarjait imádta. Csak az egyház az, meljl
az á llamoknak közöSsége és az z'nternatz'onaüs jogrend számára alapot nyújt.cbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A s o c ia l is k ö te lé k e k , m in t a z o k ta tá sü g y i ta r tó i . A család
feladata a mondottak szerint az életújulás, a társadalomé a múló javak
előállítása, az egyházé az örök javak kezelése, az államé a védelem és
az igazságszolgáltatás. De vannak oly functiók is, melyek több socialis
kötelékkel közösek, és olyanok, melyek mindegyikben előfordulnak. Igy
.állam és egyház együtt működnek közre a közerkölcsiség föntartása-
ban; társadalom és állam a javak előállításában és mozgásában tevékeny-
kednek; minden kötelék gyakorol bizonyos fegyelmet hozzátartozói val.
szemben, mivel tekintély és fegyelem el nem választhatok. Van mind-
egyik köteléknek része a művelés (oktatás, képzés) munkájában is, mivel
hagyomány és tanítás el nem választhatók; van műveltségszerzés a
családban, van a társadalomnak művelő munkája, tanügye az egy ház-
nak és oktatásügye az államnak. A socialis kötelékek szervező tényezői
vagy tartói az oktatásügynek, mely fejlettebb formájában azok össz-
működésén alapul és pedig olyképen, hogy azok egymásra következő
föllépése az összrnűködésben egyuttal az oktatásügy fejlődési fokait is jelzi.

A család feladata az életujulásról való gondoskodás, a nemzés,
fölnevelés, nevelés; a társasélet pedig a műveltség kezdeteit közli az
utódokkal. A mit nyujthat, terjedelemre nézve kisebb, mint a nagy
kötelékek adományai, de ezt kiegészíti a jóindulat, jóakarat érzületéveL

A Kelet szép példákat nyújt a családban végzett oktatásra is, így
volt a zsidóknál, chaldaeusoknál, indoknál. A kaszti vonáson kivül ez
jellemzi a keleti népek oktatásügyét. De más népek is nyújtanak erre
példát. ~ A tanoncz . (inas)-ügy eredetileg családias jellegű, a tanoncz
egyuttal a családhoz tartozik. A földművelésben és sok más ügyesség-
ben még ma is a szülők a gyermekek tanítói.

A hol az iskola veszi át az oktatást (képzést), a családnak mégis
fontos feladata marad; nemcsak hogya nevelési elemet és a belsőnek
vallás-erkölcsi kialakítását kell képviselnie, de az. oktatás többi fel-
adatait is alig pótolható módon mozdíthatja elő. Legjobban kisérhetí
figyelemmel a tudás és alakítás ösztönének spontán nyilvánulását, a mint
ezt szám os példa mutatja. A család az intellektualis-aesthetikai mozzanat
természetes képviselője; a belsőnek ö'sszhangzatos alakítása, az érdekek
összeegyeztetése, az egyéni tehetség és a sokoldalú érdeklődés .kiegyen-
lítése kiváltképen az ő feladata, mert az úkola az egyénúég figyelemmel
lúsérésének nem enged elég teret, a társadalmi élet pedig föltételezi, hogy
az egyéniség már kialakúlt legyen. Egy művelt család hatása semmi
más intézmény által nem pótolható. A szorgalom ellenőrzése is feladatai
közé tartozik.
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A család észyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAtá rsadalom oktatási' (művelési, képzési) munkája sok-
szorosan fonódnak össze; a házit anítás, ha hivatásos tanító eszközli, már
társadalmi functió; az inasügy helye szintén a ház, de mint intézmény.
socialis természetű: A ókor oktatásügye (művelés ügye) lényegében tár-
sadalmi és még csak a római mutatja az állami közrernűködést A tár-
sadalom közrernűködését az oktatásnál azután ~szerző szintén történetileg-
jellemzi. Az oktatásügynek valamint családi, úgy társadalmi eleme is
fentartandó, akkor is, ha a magasabb socialis tényezők lépnek műkö-
désbe. Mint amaz, :ez is egyéniesíti az oktatás munkáját.

A társadalmi oktatásügy mellé lép az egyház taniigye. Szerző
azután ennek lényeges és történeti főbb vonásait adja elő, Az egyházi
tanügy önálló survezetet mutat, körébe -vonja a világi oktatásügyet és.
konstitutiv elemekkkel látja el. Két alapkövet tdt le az egyház az
európai oktatásügy épületéhez: a theo16giaiképző-intézetet és a paro- .
chialis iskolát, amaz. a tudományos oktatás támasza, emez a népiskola-
ügy alapjává lett. E két alapkő közötti részt világi alkotások töltötték \
ki, de ezekben is nagy mértékben iközrernűködik az egyház, A tanítá
osztály is az egyházban találja gyökerét, mivel legelőször gondoskodott
a tanítóképzésről. Az egészre való irányzatával az egyház egyuttal az
egyénről való gondoskodást is egyesíti és ebben a családdal rokon.

A társadalom oktatási munkájában a különböző érdekek nek meg-
felelőleg egység nincsen; az egyház tan ügye zárt egészet alkot, általános.
érdekeket képvisel, de ,csak annyiban,hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAil meanyiben ezek sajátos tartal-
mával, az üdvról szóló tan nal összefüggnek. -

Az állam teladata az oktatásügyet az .általános érdekek mért é ke.
- szerint a közélet leülöaféle irányainak megfelelőleg szabályozni. Az okta-

tásügy történetében az állam eleinte csak előmozdítólag és tevabb Jej-
lesztőleg hat az oktatási intézményekre. Itt is jellemző vonásokban
mutatja be szerző a történeti fejlődést. Csak a ::CVIlI. században ',ke?-di
az államhatalom az oktatásügyet bizonyos elvek (maximák) és szem-
pontok szerint -kezelni. A népiskolai oktatást nemzetgazdasági szem-
pontokból fogja föl, mely szempontokat később a hazafias-nemzett
motivumokkal helyesbíti. Ezzel a népz'skóla iigy-a lapja vettetik meg,' mely
mz'nt ilyenEDCBAú j intézmény. De a magasa bb iskolákra vonatkozólag is mint,
. a magasabb érdekek védője, megóvója lép föl. IgY p.' o. a társadalom-
ban m u ta tk o z ő ellenáramlat daczára a klaszikus tanulmányokat fentar-'
totta. És így a műveltség javainak megőrzésével az állam még' nagyobb-
érdemet szerzett, mint a .technikai és gazdasági téren kezdeményezett
új alkotasaiyal, ,

Az állam .tulajdonképeni szabályozó működése előidéztetik azon
különböző jogi.vÚionyok álta l, melyekkel az, oktatás munkaja jár. Ez a.
munka socialis tényezők.cösszeműködésén alapul, a mi jogi szabályozast
igényel, így az iskolaí-patronátusi viszony, a községek hozzájárulása az.
iskolai terhek viseléséhez. az iskolai felügyeletnek, nyilvános és magán-
oktatásnak és iskoláztatásnak meghatározása stb. Más jogi viszonyok a.
tanerőkre vonatkoznak, mint: képzés, vizsgálat, alkalmazás, ellenőrzés,

~fe'gyelem, nyugdíjazás, mindezek teljes szabályozása az államot illeti. '
Egy harmadik tér, mely az állam 'részéről 'szabályozást kiván, a

.-



képesítes ,ügye.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAAz állarn szabályozza a képzőintézetek vczéljait, vizsgá-'
latait és azt, hogya megállott vizsgálatok milyen társadalmi (~oci~Hs)
jogosultságokkal vannak összekötve. Ez. megkönnyiti az egyesnek ' a
pályaválasztást és megszerzi az egyes hatáskőröknek a' .megfeleló utó-
dokat, természetesen azon hátránynyal is: jár rendesen, 'hogy, a képzésEDCBA1 ,

közvetett érdekei, 'a megélhetésre és előlépterésre való tekintetek erő-
södnek; Azonban .a moderri 'államot ezen sokféle, az oktatásügy. körül
szerzett érdemei miatt azért nem szabad túlbecsülni. Az iskolák nem az
állam intézményei és ::bern az Ő alkotásai,hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA& . azokat találta és tovább
fejlesztette. Az állam Jzen1.'~épzöje, okia toja .a .néPnek, hamm, ha fel-
adatá t. jól fogja jól, a 'néP tula jdonát képező művelts~crz' tőkének. csak .
kezcli!je... . \: ' .cbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
" " A z o k tá tá sü g y ésa s o c ia l is k ö te lé k e k e g ym á s r ,a vonatleo- '

z á s a . Az oktatásugy létesltéséhez, a mint láttuk, hozzájar ul valamennyi
socialis -kötelék, kizárólag egyikhez sem tartozik és ennyiben ezeknek
nem alá-, hanem mellérendeltnek látszik, Hatásköre is olyan nagy, mint
a milyen nagy a köteléke. Ezen universalisvonásáuál fogva nem szokatlan,
hogy államot, egyházat {~ iskolát vagy közügyet, vallást, műveltséget
egymás mellé hqlyeznek egy sorba. De az állam, egyház ·és iskola, ezen'
egymás mellé rendelése,' melyet történetírók, híres bölcselők erősítenek,
egY<iltalában nem vihető keresztül.' Ha az állam, az egyház, az iskola
hivatásáról, beszéhmk.ie sz6t mindig : más-más értelemben. haszn~lj':l~:
Az államnak a «potestas.c, azegyházriak az isteni «vocatio » értelmében
van hivatása és mindkettő hivatása folytán a tekintély birtoklója, kép":
-víselője. Az iskola nem' bír hasonló hivatással, mert hivatása az,·hogy
a szellemi vagyon mr;zgáSáté,s ennek' folytán' a ' socia lis tes: intellektua 'Üs
újítá ,fá t szolgálja ,- de sem ezelt javak előállítása , sem kezelése ném feladata /
tekintélye az állami és egyházi tekintélytől származik. Ezért" daczára
universalis kiterjedtségének, mégis a socialis test más szerveinék sorába
állítandó; az anyagi javak előállítására szolgáló szerv, az iparügy mellé;
az anyagi javak mózgásának szerve, a pénz és közlekedésügy ; a kellektiv
akarat szerve, a közigazgatás; a személyiség és a javak védelmére
szolgáló szerv, az igazságszolgáltatás mellé- és azon szerv. mellé, mely a
socialis testnek külső támadások elleni védelmére szolgál, a hadügy mellé!

Az oktatásügy azon feladatáról, hogy a szellemi javak szétága-
zásárólgondoskodjék, volt már szó. Az iskola az ifjúságot először is
általában az élethez asszirnilálja, kifejezett' hivatásos czél nélkül ; belőle
közvetlenül következjk. il belépés a hivatásba és akkor a tanulás, helyébe.
a begya'kor~ás lép, v,agy pedig ez az.atmenet szakiskolák által- közvetít-.
tetik, melyekben az oktatás kollektfv módon, de speczializjilt czéllal
történik.' . , ,

A socialis test újulása a társadalmi <;s~portokbari. a különböző
hivatásfajták szerint különbőzö módon történik. A földmívelő, osztály
utódai legnagyobb részbet;! az idősebb nemzedék munkájában való rész- .
vétel által 'készülnek hivatásukra; az iparos 'osztálynak szükség e vag;~z
elemi iskolai ismeretekre,' a .gyakorlatra és Jés,zben az iparos iskolára.
A technikai hivatástajták, melyek il védő és tápláló osztályhoz tartoznak,
általanos előképzettséget, szakoktatást," szakszerű gyakorfatot . föltéte- ' .',

J .,
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leznek, melyek után az önálló gyakorlat következik. A tanító és
hivatalnoki' osztály kiindulópontja a tudomány elemei, ehhez azonban
nemcsak az alkalmazott tudomány, de a tiszta tudomány járul még az
egyetemen. A statisztika iskolai statisztikai adatokkal nagyon érdekesen
tünteti föl a socialis test újulását,

A mily bizonyos, hogy nevelésnek és oktatásnak a socialis test
újulásához hozzá kell járulni, ép oly kevéssé lehet az emberbarát és
ifjúság barát ezzel a feladattal megelégedve, azon törekvés által vezérel-
tetve, hogy az ifjak ne csupán olyanok legyenek, mint az öregek,
hanem jobbak, hogy a társadalom nem csupán azon a fokon föntartassék,
~ melyen van, hanemzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAmagasabb fokra emeltessék. Bár e tekintetben
nagyon elővigyázatosnak -kell lennünk, mert az esztelen világújítási
törekvéseken már nem egy pedagógiai rendszer szenvedett hajótörést
s a nevelésnek és oktatásnak hatását e tekintetben nem szabad túl-
becsülni, a mint erről volt is szó ; mégis igaz, hogy nevelés és oktatás
kell, hogy hozzájáruljanak, hogy a világ jobb legyen. Ezt annál bizto-
sabban fogjuk elérni, mennél inkább járulnak azok hozzá az élet igazi
javainak kegyeletes íöntartásához, hogy az átvett áldásos erők mennél
teljesebb hatást idézzenek elő. Különösen a társadalom szervezete az"
melyre a szellemi javak jól szervezett mozgása javítólag. sőt építőleg
hathat.

Így Platon az oktatásügyet emeltyűnek tekintette, melylyel a
bomlásnak indu ló attikai tjÍrsadalom _ismét helyreállítható, ő állította
oda az oktatás (művelés) munkája számára az örök czélt a (.LÉy((J'tov
(.Lá{l· 'Y}(.La-t,melyhez az oktatás lépcsői vezessenek; benne kell annak az
érzületnek gyökerezni, hogy mindenki tegye a magáét és illeszkedjék,
mint tag ai egészbe, melynek lelke az igazságosság. És ha ma kér-
dezzük, mit tehet az ifjúság képzése arra nézve, hogy a társadalom föl-
bomlásának gátat vessünk? Ma sem felelhetünk mással, mint a nagy
gondolkodó. A modern felfogás, az igaz, hogy mindinkább a hivatásos
képzést tolja előtérbe, de ennek az útnak értelmes követése is az ideális
felfogásra vezet. Hogy hivatásunkat értsük, az a megelégedett socialis
tevékenykedés feltétele, de nem az egyedüli; egy másik az önmérsék-
lésben (önelhatározásban) van, ezt pedig nem érjük el az inmaterialis
javak iránti értelem nélkül. A materialis javak hajhászása később vagy
hamarább, de okvetlenül osztálygyülöletre vezet. Csak ha magasabb
czélt oltunk a tudatba, vehetjük elejét ennek a bontó irányzatnak. De
ha ugyan ideális, de ismét csak mulékony javak azok, melyeket az
anyagi érdek kel szembe állítunk, a társadalom még mindig Jabilis; így
nemzeti tudat és hoeaseeretet a közönséges vagyon s élvezethajhászást
némzieg kz"ssebbithetz"kugyan, de maguk is tisztá ta lanokká válhatnak,
ha a spz'rüualis javak, kegyeletes Js önzetlen ápolásában nem talá lnak
végleges korrektz"vumot, Igy ismét egy (.LÉy((J'tov(.Lá&'Y}(.La,az unum neces-
sarium az, melyhez az elmélkedés ér. Vagyis az oktatásügy a társa-
dalom bomlásának képes gátat vetni és helyreállításában positiv kőzre-
munkálni, ha a vallás az alapja , ha a vallásos hagyomány kegyeldé!
á tvz"szi a hagyományos okta tást' vagyonra , ha örökölt jellemes és azért
jellemképző intézetekben, melyek ismét a jövő nemzedék számára fen-
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tartandók, van a magva és ily alapokon aztán hivatásos derekasságra
törekszik. .cbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A z o k ta tá sü g y s z e r v e s a la k ítá s a . Hogy az oktatásügy a
társadalom ujjászervezésének egyik hathatós eszköze legyen, neki is
szervesnek kell lenni. A socialis kötelékek iskolai alkotásai közül egye-
-dül az egyháziét mondtuk szervesnek, pedig hát az oktatásügy magá-
ban foglalja az állami és társadalmi alkotásokat is. Igy tehát az egész
<csak aggregat-nak látszik, melynek elemei különböző erőktől származ-
nak és különböző történeti időszakokban járultak az egészhez. Ezen
jelleg kiváltképen ott mutatkozik, hol az államhatalom a legutolsó időkig
tartózkodott az iskolaügy befolyásától, mint p. o. Angliában. A többi
európai országokban több történt az oktatás munkájának eg yenlősíté-
sére és összekapcsolására, de az organikus alakítás feladata még korán
sincsen megoldva. A mit az állam tesz, midőn az intezetek jogi viszo--
nyait szabályozza, midőn kapcsolatot létesít köztük, csak rendszer alko-
tása és ez csak formális haladást jelent. A téves rendszer pedig még
rosszabb, mint az aggregat-állapotbeli közoktatásügy. De az aggregat
állapotból és a rendszerből a közoktatásügyzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAsserues a lakításázg kell
előrehaladni, mely szerint az összes tényezőket zárt egységgé értékük
.mértéke szerint és a szerint törekszünk egyesíteni, hogy mennyiben
járulnak hozzá a közös czélhoz. A probléma, mely előtt állunk, hasonló
.az oktatás tartalmának organisatiója problémájához. A közoktatásügy
.szervezésésnél is szükséges a tagoknak teljes vonatkoztatása a legfel-
sőbb czélra, továbbá az oktatás munkája folytonosságának létesítése,
az intézetek fokozatosságának meghatározása és végül a közoktatásnak
a socialis testbe való szétágazásáról való gondoskodás, mi által szűk-
:ségleteihez alkalmazkodik és erőit szolgálatába szegődteti.

Az oktatás tartalmában a vallásos és hazafias elem kózéjJ jJontz
helyzettel bírnak és a közoktatásügyben mindkettő képviselője, egyház
és állam, hasonlóan kiválóbb helyet foglalnak el a többi tényezőknél.
Mivel a modern élet több felekezetet mutat mindenütt, az z'skola vallásos
jellege csak felekezetz' jellegében jut érnyre. És ez összeegyeztethető azzal a
jelleggel, melyetaz állam az iskolának ad. A továbbiakban szerző a nép- .
iskola felekezeti jellegének erős szószőlója. A felekezeties vallásoktatást
szerinte semmiféle erkölcsi oktatás nem pótolhatja, mert az élet nem támo-
gatja. lévén az életben mindenütt felekezetiség. A felekezetiség tekin-
tetében vegyes népiskolákat csak ott tartja helyükön valónak, a hol
azokat a helyi viszonyok kívánják. A vallás az állami tekintély alapja,
egy felekezet sem fordul ez ellen.") A felekezetiség kidomborítását még-
a magasabb intézeteknél is szükségesnek tartja. Mert kell, hogy a
vallás-erkölcsi oktatás a szellemi oktatás magva legyen, azt pedig a
felekezeties isteni tiszteletnek kell támogatni. A család és iskola együtt-
működése is áldásosabb, ha a _kettő vallásos alapja közös. (Nehogy
valaki arra a véleményre jusson, hogy szerző talán egy bizonyos fele-
kezet érdekében érvel, ki kell jelentenem, hogy ő a felekezetiséget az

1) A mi sajátos felekezeti és nemzetiségi viszonyaink mellett rólunk ez; nem egé-
szen mondható. K. S.
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'iskola szervezetében Jéginkább nevelési ~okokból tartja szükségesnek,
tehát minden felekezet iskoláira egyaránt, Történeti módszere nem is
vezetheti más eredményre. De az államot megillető befolyást is
kellő kép méltányolja.) A közoktatásügy egyes' részei között kell hogy
kölcsönös vonatkozás legyen. Ősszekapcsolásukra meg tette az állam a
kezdő 1épést.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBASzükséges, hogy maga a tanítóosztá ly is ó'sszekótő kapocs
legyen, Itt -azután 'azt fejtegeti szerző, hogy mily gyümölcsözőleg hat a
különböző foku intézetek tanítóira az egymással való érintkezes. Ezt az '
érintkezést állandósítani kell. És a kik erre nézve egyesületi, társadalmi
úton (Zzlle1', Verein für wissenschaftliche Paedagogik és mások) a kezde-
ményezést megragadták, nagy érdemet szereatek. ,Az iskolák fokozatos-
ságáról már volt szó." Itt a szerző röviden mégegyszer szól az egyetem-
ről, a technikai főiskolákról. a gimnaziumokról, .a ,népiskolákról és a

- népiskolával rokon intézetekról. A népiskola a népies, oktatás intézete
és ez adja a szempontot 'arra nézve, hogy mely intézeteket lehet a
népiskolával rokon intézeteknek mondani, mint r. a polgári iskolát,
városi iskolát, főelemi iskolát (Hauptscbule), gyári iskolát, szegények.
iskoláját stb, 2 , a nevelő' intézeteket népiskolai oktatással: árvaházakat.
menedékházakat, vakok-, siketnémák-, hülyék intézetét stb. ide sorolha-
tók, 3. a bölcsődék, gyermekóvó és gyermekkert intézetek, 4- az'
ismétlő, továbbképző, vasárnapi, esti és általában kiegészítő iskolák, az
éjszaki népek népies főiskolái is, 5. a tanítóképző intézetek, mint
preparandiák, normáliskolák. szemináriumok, tanítóképző intézetek, stb, '
Csak a, tanítóképző intézetek és atovábbképzö intézetek egynémelyikét
kell az organikus 'szervezés okából és nem csupán az említett okokból
a népiskolai intézetekhez sorolnunk.

A tanitóképző-intéz et a népiskolára építendő, mivel az utóbbi
, oktatási vagyona (anyaga) ~ leendő néptanítók beható értelmezésének
tárgya, mely értelmezést a tudományos megokolásig kell mélyíteni, a
miről különben még les~ sz ő" A továbbképző iskola összekötő kapocs
a népiskola és a~z iparoktatásügy között. '

A közoktatasügy organikus alakításának követelésében benfoglal.
tatik, hogy az mint a socialis test szerve hasson is és pedig mint egy
bizonyos, földrajzi, történeti és más feltételeleáltal meghatározott socialis
test szerve. Az a lakftás "térvei így' a tárgy természetéből kifolyók,

, természetesek és a ~ocialis test részeire, egyes adott esetekre azután
alkalmazandók Ily értelemben alkalmazhatók Macaulay-nak az alkot-
mányról mondott szavai az oktafásügyre : «mértékét azon test szabja

.,meg, meljnek.szánva van', Tekintettel 'kell lenni a különféle és 'különös
szükségletekre és bele kell- _vonnj másrészt egyes tényezőit, Az első
elv kívánja, hogy a szervezö hatalomnak legyen érzéke a különböző
iskolafajtak jogosúlt variánsai iránt, és így tehát az ulZZformálás eltett-
-irányúl ; a másik kivánja, hogy a meglevó erők közreműködését engedje
meg, sőt használja fel 'és így 'a s okta tás m01zopolz'z41ása ellen irányul.'

A modern oktatásügy lszerv.ezése ,altalában véve nem kedvez az
individualízaló iránynak, a szabályszerű' alakot kívánja .és nincs tekin-
tettel lokális, történeti es más sajátságokra. Gyakran egészen sablonos,
intézeteket alkot, Már pedig csak az az intézet nevelhet jellemeket, mely- "
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nek magánakhgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAÚ 'ktfejezett jellege van; sabló1ZOSúztezetek ~sak sablonos
embereket nevelhetnek.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA szabad fejlődésnek és kialakulásnak bizonyára
vannak határai. Igy mindenesetre meg kell az államnak az egyházzal
egyetértésben az oktatás idealis elemeit állapítani, de egyebeli:ben hata-
rozatai kevésbé szigoruak lehetnek. Igy mz'ndm néjisko!ának ú a maga .•
sa já tosságának kell' lenni. Megkivánja ezt már a lakóhely' és a, videk
ismert etese, ha jól fölfogva tanítják; a történet, természetrajz, a rnon-
dák, mesék; népköltészet, játékok, szokások, hagyomáriyok,. erkölcsök
ismertetése. Mert a mai időben, mely mindent nivellál, a népies szellemi
életnek legszerényebb tárgya is megérdemli, hogy. az elpusztulástói
megóvassék. 1 )

Az a másik követelmény, hogy az oktatásügy azon társadalom
vagy nemzet sajátossága szer int ' alakíttassék, melynek szolgálatában
van, maga után vonja azt a· következtetést, hogy előállításához és
fentartásahoz annak erői felhasználandók. Egy néj csak akkor tekz'ntheti
úkolá it magáénak, ha közreműködik azok megalkotásában, . fö'ntartásában.
A socialis test az ő szerveivel csak akkor lesz egygyé; ha ezeket
erőivel táplálhatja és föntartja. Szerző minden kizárólágos és teljes
államosítás ellen állást foglal.

(Folytatása következík.):
Krausz'EDCBAS a n d o r .HGFEDCBA

A kíründuhísokról.
(Folytatás és vége.)

Mindenekelőtt megjegyzem, hogy a közlendó ~öltségvetésekbenem
vettem föl azokat a kiadásokat, -a melyek az ide.': és visszautáaásnal.fel-
merűlnek, sem .a mellékes kiadásokat, (borravaló, levelezés; közös pod- _
gyászszállítás, esetleg vezető, stb.) sem az említett .hideg ételek árát.vA
veodéglői árak csak június második es szeprember -első felében érvénye-
sek, s akkor is csak úgy, ha az intézet az illető igazgátósággal vagy
vendéglőssel előlegesen rendezi" a dolgot. Az időbeosztásnal nagyjában
a vasútak tavalyi nyári menetr endjére tamaszko90:n. -cbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1 . L e á n y o k és f iú k r é s z é r e .

2 napos kirándulások.

I.) Tarpataki vizeséseli, Tátr ti/üred, Zö"ldtó. Érkezés a délelőtti
vonatok valamelyikével (legkedvezőbb a \ korai gyorsvonattal) Tátra-
Lomniczra. Gyorsvonattal érkezés esetén reggelizés. (30 f. ézím: May
János vendéglős, Tátra-Lomnicz, Szepes vármegyé.) A szükségte len
.podgyászt itt a matlárházai telep tulajdonosa (Loysch Mátyás, Matlár-
haza, Szepes vm.) e.lőleges kivánatra átveszi és átszállít ja az ;éjjeli
szállásra. Reggelizés Után indulás a Tarpatak vízeséseihez. A kirándulók- - : -

1) Egységes tanterv kell nálunk is a népiskolénak, de városok és vidékek szerint
több szabad mozgás, fejlődés biztosirtassék számukra. I IS:. S.
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kevés harapni valót visznek a közbeeső étkezésekre, A kék jelzésű

kényelmes gyalogösvény en 21/2 óra alatt a vízeséshez érünk. (Az Oriási
vízesésig 476 m. ~z emelkedés.) Ez út közepe táján, annak bal szélén
könnyen fölfedezhetőzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAforrás is van, a növendékek csak abból igyanak.

. Az Oriási vízeséstől vissza a jármay-úton megyünk Tarpatak-Füredre,
a hol 2 órakor megebédelünk, (leves, hús, tészta I kor. 20 f., pörkölt,
tészta, kenyér I kor. pörkölt és kenyér 50hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAf. czím: Tarpatak-Füred keze-
lősége, Tátrafüred.) Ebéd után a pompás kilátású Szilágyi-úton lóra
.alatt lemegyünk Tátrafüredre (3 lIm. esés) sennek megtekintése után
.a turista-úton (kényelmes kocsiút) 2 óra alatt átsétálunk Matlárházára,
a hol megvacsorázunk (40 f..) meg hálunk (40 f.,) megreggelizünk (kávé
:sütemény nyel 30 L, tej olcsóbb); reggel 7 órakor indulás a Fehér-viz
menti, sárgával jelzett kényelmes gyalogúton a Zöldtóhoz. A Kresz-
kútnál pihenés; itt tanácsos vizet is inni. Összesen 3 órai gyaloglás
után (emelkedés 646 m.) a Zöldtóhoz érünk. Ebedet magunkkal viszünk.
A Frigyes-menedékháznál kaphatunk ugyan meleg ebédet is, a mit a
matlárházai vendéglős előleges kívánatra szívesen elintéz, de az ételek
Itt természetesen drágák. A Zöldtó völgyének megtekintése után ugyan-
azon az úton visszamegyünk Matlárházára, ott megvacsorázunk, aztán
átmegyünk az esti vonathoz Tátra-Lomniczra, a hol vonatra szállunk.

Kiadás személyenként 3 kor., a lornnicai reggeli nelkul 2 kor. 70 f.,
.az ebédet legdrágábban számítva.

Megjegyzem, hogy úgy ennél a kirándulásnál, mint a többieknél
1S jóval kedvezőbb, ha jövetker már este érkezünk Tátra- Lomniczra,
mely esetben onnan mindjárt Matlárházára megyünk, a hol megvacso-
rázunk, meg hálunk, reggelizünk s akkor reggel már jókor indulhatunk
.a Tarpatak vízeséseihez. A költségtöbblet így 80 f.

2. Tarpataki vízesések, BarlangIzget. Első nap úgy mint az előbbi
.tervnél, a második nap .regg elén 8 órakor indulás a turista-úton Barlang-
1igetre, a hová 13/4 óra alatt érkezünk. Még délelőtt megtekintjük a
baflangot, melyet rendszerint Ir, 1 és 3 órakor nyitnak meg. (Belépő
díj 40 f czírn : Fürdőigazgatóság Tátra-Barlangliget, via Szepes-Béla.)

A barlangba tanácsos melegebb fölső ruhát vinni, s ügyeljünk, hogy a
deszka-lépcsőn ne csoportosuljanak a növendékek, Barlangligeten meg
is ebédelünk (gulyás, haluska, kenyér 80 f.), s aztán indulunk Szepes-
Bélára, a hová országuton 23/4 óra alatt jutunk, sitt fölszállunk a
vonatra.

Kiadás 3 kor. 50 L

3 napos kirándulások.

3. Tarpataki vízesések, Tdtrafüred, Zötdtó, Barla llgliget. Az I. terv
.szerint az első napon a Tarpatakhoz és Tátrafuredre, a második napon
a Zöldtóhoz rándulunk, s csak itt kezdődik az eltérés. A Zöldtóról t. i.
most nem Matlárházára megyünk vissza, hanem a dús növényzetű

. Drechslerházikón át _Barlang ligetre, a hol megvacsorázunk (gulyás bur-
gonyával 40 f.), meghálunk (turistaágyakban 20 f.), megreggelizünk (tej
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kenyérrel 20 f.), délelőtt megnézzük a barlangot s úgy tovább mint a.
2. tervnél.

Kiadás: 4 kor 30 f.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
4. A poprádi 'Kárpátmuzeum, a felkat' muzeum megtekintése a 2 napos

kz'rándulások valamelyt'kével ó'sszekó·tve. A délelőtti vonattal Poprádra
érkezünk, a Husz-park vendéglőjében (Matejka Vilmos teleptulajdonos,
Poprád) elhelyezzük holmiainkat, átmegyünk az egy negyed órányira,
fekvő Felkára, s ott megtekintjük a muzeumot. 121/2 órára visszamegyünk
a Husz-parkba ebédelni (1 kor.), egész délutánon át megnézzük a poprádi
Kárpátmuzeumot (közvetlen közelben van) és aztán valamelyik esti
vonattal (20 f.) átmegyünk Tátra-Lornniezra. onnan Matlárházára, ott
megvacsorázu'nk, meghálunk s másnap megkezdjük ahgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA2 napos tátrai .kirándu-
lások valamelyikét. Ez esetben -tehát a növendékek jól kipihent állapot-
ban és jókor reggel indulhatnak az első kirándulásra, a mi nagy nyereség.

A kiadás az eddig fölsorolt adatokból kiszámítható.
5. Ldcse megtekintése a 2 napos kirandulásók valamelyikével dssee-:

kö'tve. A délelőtti vonatok valamelyikével Iglóra érkezve, átszállunk a
lőcsei vonatra, s evvel még délelőtt Lőcsére érünk s egész napon át
nézhetjük a látnivalókat. Ebéd 80 f. (Czím: Glück Sándor vendéglős,
Löcse.) Az esti vonattal T.-Lomniczra megyünk (60 f.) s így tovább,
mint az előbbi tervnél.

A kiadás az eddig felsorolt adatokból kiszámítható.
6. Beepes- Vára lja megtekintése a 2 napos kirándulások valamelyiké-

vel ó·sszekapcsolva . Szepes-Olasziri atszállva délelőtt Szepes- Váraljára
érkezünk és mindjárt a Szepesí-várra indulunk, a hová ,(212 m. emel-

. kedés) 3/4 óra alatt fölérünk Az utat idegen is könnyen megtalálja. A
vártól délkeletre a Drevenyik érdekes mészkősziklái látszanak, melyekre
fél óra alatt följutunk, s a hová fiúnövendékek fölvezetését meleg en
ajánlom. Ezek megtekintése után Sz epes- Váralján át a lőcsei országút
mentén Sivabrada fürdőhelyre ebédelni megyünk (Az ebéd ára 80 f.,

czím: Fürdővendéglős, Sivabrada, via Szepes-Váralja.) Ez az út 1114 óra.
alatt tehető meg. Tehát az ebédet 11/2 órára rendeljük. Ebéd után meg-
nézzük a forrásokat s azok mész képzését, és Szepeshelyen át vissza-
megyünk a vasúti állomáshoz, közben Szepeshelyen megtekintvén a
székesegyházat, melynek kulcsát a szemben levő püspöki rezidenczia
kapusa szerzi meg. Ha a Drevenyikre is fölmentünk, gyorsabb járás-
szükséges, a mi azonban nem erőltető, mert az útszakaszok rövidek és
kényelmesek. A vasúttal este Tátra-Lomniczra érkezünk (1 kor. 5 f.) s
így tovább, mint az előbbi terveknél.

A kiadás kiszámítható.cbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

C su p á n f iu k r é s z é r e .

2 napos kirándulások.

7. Csorbai tó, Tengerszemcsúcs. Érkezés a délelőtti vonattal Csorba
állomásra, Innen a kocsiúton 13/4 óra alatt fölmegyünk a Csorbatóhoz.

(4 4 9 m. emelkedés. A fogaskerekű vasút drága.) Ott megebédelünk
(leves, garnirozott sült, tészta, kenyér 1 kor. 30 f.; leves, garnirozott



sült, kenyérhgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 kor.; gulyás vagy pörkölt kenyérrel 50 f. czím; Klimó
testvérek, Csorbu-fürdő, Szepes-vármegye), ebéd után botanizálva körül-

járjuk a tavat s annak; környékér, esetleg megfürdünk a tó uszodájában;
5!/2 órakor elindulunk a poprádi tóhoz (r63 m. emelkedés), a hova jó
gyalog~ton Il/2 óra 'alatt (~étálunls. Ha csendesen megyünk. az út
vége felé a hegyek lejtőin "könnyen láthatunk zerg éket. A Poprádi-
'tónál megvacsorázunk (60- f:, czím: Polnisch J. bérlő, Lucsivna, Szepes-
vármegye), meghalunk, (80 f.), reggelizunk (30 f.) s hajnalban 4 órakor
indulunk a Tengerszem-csúcsra. Mindenki melegebb fölső ruhát i's vigyen
magával. . Már a Csorba-tónál gondoskodunk egy (díj IQ kor ), esetleg
két vezetőről, 'a nélkül gyakorlott turista. se induljon a Tengerszem-
c s ú c s ra , Veszély az út veg e - felé annyiban van, a mennyiben a följebb
járók lábai alatt esetleg meginduló törmelék az alantabb járókat meg-
ütheti. Azért itt nagyon kell ügyelnünk a növendékek re s lelkükre kell
kötni, hogy a járással ne mozgassák meg a törmeléket, ha pedig mégis
megtörténnék, rögtön kiáltsanak «Vigyázz» t a mögöttük járóknak.
Folmenet, útközben nem' tanácsos vizet inni. mert ott csak olvadt hó
folyik; forrás egy van, melyet a vezető megmutat. Az emelkedés. 990 m.
-'- 8 órakor a csúcson vagyunk s közben okvetlenül látunk' zergeket es
halljuk a marmota füttyét, ha csendesen járunk. A csúcsra érve ki-ki
vegye magára fölső ruháját> Egy órai ott .tartózkodás és villás-regge-'
liz és után ugyanazon az úton visszamegyünk a Poprádi-tavon át a
a Csorbai-tóhoz, a hova 1 órára érkezünk. Ott megebédeliink s ebéd
után leballagunk Csorbára, avasúthoz.

Kiádás,EDCBAa Z I 1 koronás ebédet számítva, 3 kor. 70 f.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
8. Csorbató, Lengyel-nyereg, Kz's· Viseoba-csúcs, Első nap olyan,'

mint a 7. számú terv, csakhogy a .Csorbai-tótól nem a Poprádi-tóhoz
megyünk, hanem délután 4 órakor indulva a turistaúton, 4 óra alatt
kényelmesen Széplakra megyünk. Mindjárt a Csorbató táján kis ösvény
a kocsiút 2 kilométernyi kanyarulatát elvágja ; erre az ösvényre néhány
'fillérért elvezetnek bennünket a Csorbai-tótól. Ismét a kocsiútra érve,
azon megmaradunk Széplakig. Ott vacsorazunk (3 tál étel), meghálunk,
reggelizünk (összesen 1. kor. 70 f.; czím: Greisiger János vendéglős,
Tarra-Széplak) s legkésőbben 5 órakor útnak indulunk a Lengyel-.
nyeregre sa· Kis- Viszokára. Vezető itt nem kell. ha értünk a térképhez.
Kocsiút is .vezet a Sziléziai- házig, meg jól jeizett rövidebb gyalogösvény
is. A Sziléziai- háznál pihenünk egyet, villás-reggelizunk s innen pompás,
nagy részben mesterségesen kövezett s lépcsősen kiépített szerpentin-
úton feljutunk a Lengyel-nyeregre Összesen 41/2 óra kell az egész
úthoz, az emelkedés 1215 lll. - Ha eddig simán folyt le a kirándulás,
bátran fölrnehetünk még a Kis-Viszókara is, melynek további 221 méternyi
emelkedését 40 percz alatt kényelmesen győzzük le. Lemenet a Lengyel-
nyergen, a magunkkal hozott ételekből .meg ebédelünk. - A Sziléziai-
háznál 'eddigi utunkról letérve, Tátrafüred felé tartunk, a hol meg-
uzsonnazunk. (30 f., czím: Fürdő-igaagatóság, Új- Tátrafüred, Szepes-
varmegye.) Aztán átballagunk a Tátrafüredeken és a turistaúton haladva
Il/2 óra alatt Ti-Lomniczra a- vasúthoz .érkezünk. T.-Lomniczon a föl-
szállas ellőtt megvacsorázunk (60 f.).; , '



Kiadás 3 kor. 60 f.EDCBA
'9 ,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBATarpatakt' vízesések,. Lengyel-nyereg, K is - Viszokil. Első napon

délelőtt Tc-Lomniczra érkezve, az elmondottak szerint a Tarpatakhoz
megyünk. onnan Új- Tátrafüredre, a hol megvacsorázunk (70hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAf.), meg-
hálunk {80 L), reggelizünk. (30 f.) s innen indulunk, ez esetben szintén
jókor reggel a Kis- Viszókára, a honnan ismét Tv-Lomniczra megyünk,

, Kiadás: (Uj Tátráfurednél uzsoanát, T.-Lomnicznál vacsorát (69 f.)

is számítva a visszajövetel. al~a:lmára), 3 kor. 90 f. ,,' , (

--3 napos 7úrándulás()k.

1 0 . Csorbai tó. Lengyel-nyereg, Tarpatakz' vízesések. Az előbbi
tervek szerint hajtható végre; csak azt jegyzem meg, hogy a harmadik
nap reggelén 'sokaig hagyjuk aludni a nÖvendékeket Új- Tátrafüreden,
rnert a Lengyel-nyergen kifáradtak s e napon nincs is miért sietnünk.

Kiadás: 6 kor. 60 f.

1 r . ' A kétnapos tá tra i kirándulások valamelyikéhez csa tolfía tjuk a
múzeumok, vagy Seepes- Vdralja , Lőcse megtekinté!ét, vagy, pedig." a' mi
fölötte érdekes: a Hernád-szoros bejárásá t. Ez utóbbi kiránduláshoz a
Ruttka felől érkezők Káposztafalvári, a Kassa felől érkezők Iglón. száll-
nak le avasútról és végig gyalogolnak az - áttörés mentén Iglóig,
tlletve Káposztafalváig, a honnan vasúton T.Lomniczra rnehetnek ,
A Hernád-szorosban való kalauzolásra szívesen vállalkozom m.agam is.
A költségtöbblet csak annyi, a mennyibe a vasút Iglóról, illetve
Káposztafaluról T.-Lomniczig kerül (45, illetve 35 L ).

Tó'bb napz' kirándulások

az' eddig nyujtott adatok alapján könnyen állíthatok mar most össze.
Végül ismételve kérem a kartárs urakat, közöljék ők is ilynemű

tapasztaiataikat.l) . KaroHny Mz'lzá ly.cbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A tanító képzés N ém e to r s z á g b a n .

Vége.

3. Szászország.

Szászországban az 1873. évi népiskolai törvény 16. §-a rendelte
-el, hogy a tanítók és tanító nők képzésére külön képzőintézetek [szemi-
náriumok) állítandók ; az intézetek szervezését a törvény a legtelsőbb I
tanügyi hatóságra bízta. A jelenleg is érvényben levő szemináriumi "

1) Az ügy érdekében hálásan köszönjük a szorgalommal összegyűjtött adatokat.
Bizonyára nagy hasznát fogják azoknak látni a Tátrába kiránduló képzők. Könnyü lesz
most már oda kirándulást tervezni s azt jól és olcsón megcsinálni. Tisztelt kartársunk
igen jól eltalálta a módját, miként lehét a kirándulások ügyét irodalmilag támogutni.
Kérjük lis a többi kartársakat, a vidékieket és a fővárosiakat is, hogy vidékekről hasonló
terveket készíteni sajó ügy javára közlönyünkben kőzzétenni sziveskedjenek.

Szerkesztő,

2 3 1

r ,



szabályzat 1877-ből való.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA szemz'náriumok 6 osztá lyt't egységes intézetek.
Az 1. osztályba csak olyan növendékeket vesznek fel, kik legalább is
13. évöket betöltötték. Előképzettség gyanánt azt a műveltséget tekin-
tik, melyet a középfokú (6 osztályú) népiskola nyujt. Minden felvett
növendék (illetve törvényes helyettese) a fölvétel alkalmával reverzusti
tartozik kiállítani, melyben kötelezi magát, hogya szeminárium bevég-
zése után bármely számára kijelölendő segédtanítói állást elfogad a
választhatósági vizsgálat (Wahlfahigkeits·Prüfung) letételéig, ellenkező
esetben minden a szemináriumban töltött év után 120 M.-t fizet.
Ugyanez áll akkor is, ha a tanuló az intézetet alap os ok nélkül időnek
előtte elhagyja.

A kötelezett tárgyak között van a latin nyelv is, a melyre az.
anyanyelvvel együtt az alsó 4 osztályban heti IO, IO, 8 és 7 óra for-
dítandó. Minthogy a két nyelv rendszerint ugyanazon tanerőre bízandó,

azért a latin ~nyelvre, melynek előny adandó, az első két osztályban.
6-7, a Ill. és IV-ben 3-5 heti óra fordítható. A két felső osztálybarr
az anyanyelvre 4 illetve 3, a latin nyelvre pedig 2-2 heti óra jut. A latin
nyelvi tanítás czélja, hogy a tanulók képesek legyenek Caesart és a
könnyebb költői műveket olvasni. Áz anyanyelv a két felső osztály-
ban irodalomtörténet re és olvasmányokra szorítkozik. A vallástanra át-
lag heti 4 óra jut osztályonkint.

Sajátságosan van a zenetanítás Szászországban berendezve. Csupars
az ének kötelezett tárgy, még pedig minden osztályban heti 3 órában,
továbbá az összhangzástan az l-ben heti 1- és a hegedű a három első
osztályban heti 1-1 órában, a többi zeneóra fakultatív. A kik egyházi
szolgálatra készülnek, külön órákat kapnak még az összhangzástanból,
zongorából és orgonából.

A pedagógia tanítása a 3 felső osztályra esik es a lélektan még
logika alapvető ismertetésével kezdődik heti 4 órában, az V. osztályban
heti 5 órában a tanítástan következik, a felső osztályban pedig kate-.
ehetikával. neveléstannal és a pedagógia történetével záródik. Ehhez
járulnak még a praktikus gyakorlatok a két felső osztályban heti
4-4 órában. _

A heti kötelezett órák száma igen magas: az J-ben 36, a II-ban
35, a Hl-ban 34, a IV-ben 35, az V-ben 35, a Vl-ban 30. Ezekhez
járulnak még a fakultatív órák. A tanulők maximális létszáma osztá-
lyonként 25. Minden osztályban' évenként 2 vizsgálatot tartanak (szep-
temberben és husvétkor). Az intézet bevégzése után a növendékek
leteszik a tanítójeló'ltek vizsgála tá t. A nérriet nyelvi és katechetikai.
dolgozatra az irásbeli vizsgálaton a növendékek- IO napot kapnak, a
többi tárgy ból az irásbeli zárthelyi; a latin nyelvi 'dolgozat fordítás
latin ból németre. A gyakorlati tanítás IO percenél tovább nem tarthat.
A nyilvános szóbeli vizsgálaton a jelöltnek alkalom adandó, hogy ne
csak tudásának terjedelméről, hanem szellemi készségéről és ügyessé--
géről is tanuságot tehessen. Három év mulva a segédtanítókul alkal-
mazott kandidátusok alkalmazhatósági vz'zsgála tra ' jelentkeznek, melyet
a nyilvános szemináriumokban tartanak s oly lefolyású, mint az abi--
turienseké. A kandidátusokat 8-ával csoportokba sorozzák s minden
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csoportra 2 vizsgálati nap esik; az első nap a zárthelyi dolgozatok és
a próba tanítás elkészítésére van szánva, a második a gyakorlati és
szóbeli vizsgálatra. Ezenkivül a jeiölteknek 14 nap alatt egy pedagógiai
és katechetikai dolgozatot is kell készíteniök.

Az alkalmazhatosági vizsgálaton (WahWihigkeits-Prüfung) a jelöl-
teknek leginkább pedagógiái ismereteik terjedelméről, itélőképességük
fokáról és gyakorlati tapasztalatuk minőségéről kell összefüggő képben
tanuságot tenniök. A vizsgálat tárgyai:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAkatechetz'ka , va llástan, német

.nyelv és irodalom meg pedagógia , az utóbbi tárgynál azonban ki lehet
terjeszkedni a népiskola többi tárgyaira is azon terjedelemben, melyben
ott előfordulnak.

Megemlítem még, hogy Szászországban a tanítókat képesítő vizs-
gálatuk alapján részben már az egyetemre bocsájtják, a mi szemináriumaik
berendezése mellett lehetséges is. Ugyanis azon tanítók, kik a cWahl-
fahigskeits-Prüfung s-on a tudományos tárgyakból általános jeles _ (1),
osztályzatot kaptak, minden akadály nélkül látogathatják a lipcsei
egyetemet, ellenben azok, a kik csak a IJlásodik fokozatothgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(1 . b) kapták,
csak külön miniszteri engedélylyel vehetők fel ugyanazon egyetemre.
Igy tehát Szászország ban a kiváló tanítóknak már van alkalmuk a
magasabb tudományos kiképzésre.

4 - Württemberg.

Az itt érvényben. levő tanterv 187 5-ből származik. A preparandiák 2,

a szemináriumok 3 évfolyarnúak s köztük csak nagyon kevés kapcsolat
van. 1898- ban 4 evangélikus preparandiát államosítottak, a többit az
állam csak támogatja. Az intézetek internátusok ; az internátus vezetője
bajor mintára az első főtanító, ki «Hausvater s nevet visel, őt munkájában
2 segédtanít6 támogatja, Hogy a szemináriumokban a felügyelet inten-
zívebb legyen, a személyzetet megszaporították s egy szászországi
szokást honosítottak meg, mely abban áll, hogy a szemináriumi tanítók
is hetenkint felváltva kötelesek az internátus munkájában résztvenni,
Minden tanító a növendékek egy-egy csoportját veszi át, hogy az
egyeseket jobban megismerje és így tanítói és nevelői munkája indi-
viduális lehessen.

A preparandiákba J4-16 éves korukban veszik föl a növendékeket.
A fölvételnél előnyben részesülnek azok, kik az aspiráns-.vizsgálatot
letették; ennek követelménye a jó népiskola tananyaga. A kik e vizsgá-
latot jó eredménynyel tették le, állami ösztöndíjra is formálhatnak jogot.
Az ösztöndíj évi 1;20 M., melyből 20-at a növendéknek kiszolgáltatnak,
IOO-at pedig az intézeti kiadások fedezésére fordítanak. A preparandia
I. osztályában a heti órák száma 33, a II· ban 35, melyhez még a fakul-
tatív franczía heti 2-2 órája járul. A tanítás feladata a szemináriumban
szerzendő általános és szakszerű műveltség számára biztos alapot vetni.

A szemináriumba való fölvétel fölött is egy vizsgalat dönt.
A szeminárium 1 . osztálya még egészen az általános képzés szelgála-
tában áll, a II-ban a különös hivatásra való előkészülés az időnek körül-
belül negyedrészét veszi igénybe, a III ban pedig több, mint kétharmadát.

Magyar Tanítóképző. 16



~234.

Az I":benzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA36112. a Il-ban 32, a HI-ban 29 heti óra van. Felemlítésre
méltó. hogy az I-ben és II-ban még hetenként 2-2 órát grammatikára
s az I-ben l-et helyesfrásra fordítanak. Az utolsó évben a nyelvi tanítás
egy -6rai irodalomtörténetre redukálódik. Az .elméletí pedagógia taní-:
tására aránylag kevés idő jut: az l-bén hetenként 1/2, a II-Dan 3, a
-Ill-banhgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA2 óra; de annál több jut a gyakorlatra. A praktikus methodi-
kára a II-ban 2, a Ill- ban 3 heti óra esik, a Ill-ban pedig minden tanulóra
'hetenként 8 óra gyakorlati tanítás esik. A franczia a szemináriumokban
is fakultatív. -

Az l. szolgála ti vizsgála t három követelményt támaszt: 1. nép-
iskolai tananyag alap os ismeretét, 2. az egyes tárgyak valódi meg-
értését, 3. jó irásbeli és szóbeli előadást. A pedagógiából különös súlyt
vetnek a történetre, a kiválóbb pedagógiai írók ismeretére, az álta1ános
,és különös tanítástanra, a neveléstanra, 'a württembergi népiskolaügy

történetére, szervezetére és az iskolai egészségtanra., Apróbatanítás
20 perczig tart. A fogalmazvány themája vagy az irodalom, vagy a

.pedagógia köréből veendő. f.. szóbeli ,vizsgálat az' 'összes tárgyakra
kiterjed. «A kit bizonytalannak találnak az esetek, idők, cselekvő és
szenvedő alak, a mondatrészek, a fő- és mellékmondatok felismerésében,
annak tudása még akkor is elégtelennek minósítendö, ha tud is a
nyelvtan egyéb részeiból nehány kérdésre felelni. ~ A minősítés ben
6 fokozatot különböztetnek meg.

AEDCBAfJ . szolgála tz' qJizsgála t annak megállapítására szorítkozik, hogy
a jelölt tanügyi ismereteit szaporította és mélyítette-e, jó tanítóva
képezte-e magát s eredményesen munkálkodott-e továbbképzésén. ,

5. Baden.

Itt a tanítóképzést törvény szabályozza (1868), rnely szerint a
szeminárumok 3 évfolyamuak s internátusokkal kapcsolatosak; a tanítás
bennök ingyenes. Magán uton is el lehet készülni a tanitói hivatásra.·
Az országban 4 szeminárium van. Törvény szerint ezek nem felekezetiek,
czélszerűségi szempontból azonban a tanulókat felekezetük szerint más-
más intézetekhez utasítják. A 2 osztályn preparandiák 1875 óta állanak
fenn; azonban ezek sem monopoiizálják az előkészítést.

, A preparandiába való fö lvétet evizsgálat alapján történik. Jellemző;,
hogy némi járatosságotkövetelnek a hegedűből és zongorából is, továbbá
hogya fölvétel csak 3 hóiza t. mulva válz/e véglegessé, mikor már a tanufó ,/
arravalóságának bizonyítékát adta. A maximális létszám 30. A felsőbb'
osztályba, vagy a szémináriumba való átlépés fölött vizsgálat dönt. Az
osztályismétlés csal~ akkor van megengedve, ha nem képesség-, vagy
szorgalomhiányból szárina~il~.'· Az · intéz,etet az- I. főtanító igazgatja,
felette azonban egy inspektor áll. A preparandiában, mint a tanítóképző
intézet előisko lájaban, -a mödszernek, mely tőieg elemi uton fejti ki a
maga tárgyát, a leendő tanítóra nézve mintaszerűnek kell lennie; .azér t

a tanterv az egyes tárgyak tanítására vonatkozólag részletes és mód-
szeres utasításokat -is, ad. -

A szemináriumi tanítás czélja, h;;gy a növendékek ismereteit meg-
szilárdítsa és kifejleszsze, a ta n ítá s - és neveléstan alaptanaival meg is-
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rnertesse s az egyes tárgyaknak a népiskolában való helyes kezelése
"felől elméletileg és gyakorlatilag tájékoztassa .. A heti órak száma az
I. és II. osztályban 36, a Ill-ban 37. A pedagógia csak a Il-ban lép
föl heti 2 órában. E tárgy az általános tanítástannal kezdődik. Az utolsó,
-osztályra esik a neveléstan, a psychologia fontosabb részei, a pedagógia
es anémet népiskola története s feladata a jelen kerban. A különöshgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
t anítástan az egyes szaktanítók feladata. A gyakorlati tanításra, mely-
lyel csak a Ill. osztály növendékei foglalkoznak, heti 8 óra jut. A
:gyakorló iskolának minden tekintetben a jól-rendezett népiskola minta-
képének ket! lennie. A karlsruhei szeminárium III. osztályában a gyakor-
lati tanításra októbertől-pünkösdig heti 12 órát fordítanak s berendezése
a következő. A gyakorló iskola délutáni tanítását, a,4 főtárgy szerint -
vallastan. anyanyelv, számtan és reáliák - 4 csoportra osztják s ezek-
ben a tanítást az osztálynak 4 csoportra osztott növendékei végzik az
osztály tanító felügyelete és az illető szaktanító ellenőrzése alatt. A
rnunka megbirálására és a nyert tapasztalatok értékesítése végett a
sz eminariumj tanító vezetése alatt mindenik csoporttal konferencziát
tartanak hetenkint.

A pedagógia tanítására a tanterv a következő irányelveket álla-
pítja meg. A nevelés-. és tanítástan nem nélkülözheti a tudományos
tárgyalási módot, azonban közvetlen vonatkozásban kell az iskolával
lenniök. A pedagógia történetéből kiválóan a 3 utolsó századot kell figye-
lembe venni. A lélektan alapelvei lehetőleg a gyermeki lélek fejlődésé-

. vel kapcsolatosan tárgyalandók. A szeminárium egyik föladata, hogy a
növendékeket praktikusan vezesse be hivatásukba, világos beszédhez és
belyes kérdezéshez szoktassa s arra oktassa, hogy methódikusan és
szemléltető módon járjanak el, jó figyelmet és rendet tartsanak.

A geometria czélja nem csupán az. hogy a növendékeket csak a
geometriába, mint tudományba vezesse be, hanem egyúttal útmutatást
kell adni arra, hogy hogyan kell egy igazságot szigoruan bebizonyítani
-és ismert tételek összekapcsolásával új igazságokat feltalálni. Más tár-
gyakból is magas követe1ményeket szab a tanterv. A zenére is (heti
7, 6 óra) nagy figyelem fordítandó. Egyes növendékek, különős okokból,
különösen ha más tárgyakban kitünnek., felmenthetők. A fakultativ franczia
nyelvben csak oly tanulók vehetnek részt. kiknek már némi előismeretök
van benne. 4 > - tantervet e legfelsöbb iskolai hatóság minden et eszten-
-dőben revizió alá veszi. ..

Oly tanulókl, kikben vagy a képesség. vagy a szorgalom hiányzik,
vagy akiknek magaviselete kifogás alá esik, lehetőleg már az első évfolyarn-
ból kell eltávolítani. A távozási vizsgálaton az e Oberschulrath s kikül-
döttje elnököl. Az igazgató minden tanév végén nyilvános évi jelentést
tesz, melyhez, ha az anyagi eszközök megengedik, az, egyik tanító egy
tudo~ányos vagy pedagógiai dolgozatot mellékel,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

6. Hessen.
,

Hessenben az 1874. évi törvény rendelte el a 3 évfolyamu szerni-
náriumok felállítását; a később felállított preparandiák 2 osztályúak. A

'" 16*



vizsgálatokra magán úton is elő lehet készülni. Az intézetet a cEDCBAS e e m in a r»zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
prüfung.-gal fejezik be, mely segédtanítóságra jogosít. Ezután 2 évré
letehető a véglegesítő vizsgálat (Dejinitorz"a lprüfung). Ezt is még egy
harmadik kiegészítő vizsgálat követheti, úgy mint Poroszországban,
melyet olyan kiváló tanítók tehetnek le, kik főtanító, kerületi tan felügyelői
stb. állásokra ~aspirálnak. A preparandisták a saját. intézetükben teszik
le a szemioáriumba való fölvételre jogosító vizsgálatot, a szemináriumi
igazgató elnöklete alatt, a magán úton készültek pedig a szeminárium-
ban. A követelrnények a kettőn egyformák.

A szeminárium első két osztályának feladata a növendékek isme-
reteit és készségeit kiegészíteni és tökéletesíteni, a harmadiké pedig a
gyakorlati kiképzés. A kötelezett heti órák száma osztályonként 39,
38, 34. Ehhez járulnak még a fakultativ tárgyak órái, melyek kőzul I-et
a siketnémák oktatására fordítanak. - A pedagógiára heti 2, 3, 7 óra
esik. Ennek czélja a neveléstan- és tanítástanról áttekinthető ismeretet
nyujtani, bizonyos mértékű praktikus tanítói ügyességet adni, végül a
pedagógiában való továbbképzésre képesíteni. A számtan és reallak
methodikájára egy kűlön óra esik, míg a többi tárgyak módszerének
ismertetése az illető tárgyak körében végzendő a felső osztályban. Az.
első évben az által vezetik be a növendékeket a pedagógiába, hogya.
nevelés lényegével, czéljával, eszközeivel és methodusának alapfoga 1-
maival, a nevelés és tanítás terén kimagasló férfiak működésével, a peda-
gógiai irodalomnak a három utolsó században megjelent főműveivel
ismertetik meg és a kérdezés módjába vezetik be őket. A középső

osztályban tárgyalják az általános neveléstant és tanítástant a testi és,
lelki élet fejlődésének törvényei _alapján. Ezt praktikus tanítási gyakor-
latok kisérik a mintaiskola középső osztályaiban. A felső osztály z
elméleti órája az iskolaügyet öleli fel tekintettel anémet, különösen a
hesseni népiskolaügy fejlődésére, továbbá az eddig tanult tananyag
összefoglaló ismétlését, valamint a történelmi és rendszeres pedagógia
nehezebb részeinek kiegészítését (lélektan, logika, ethika). Az utolsó-
osztály többi pedagógiai órája gyakorlati tanításra esik.

Hogy a növendékek az 1 és 2 osztályú népiskola felette nehéz:
eljárásába is betekintést nyerjenek, a felső osztályosok, mivel ily iskolák
a szeminárium székhelyén rendesen nincsenek, időről-időre, legczélsze-
rübben a tanévcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI I . felében, az igazgató vagy egy szernináriumi tanár'
vezetése alatt meglátogatják a közeli falusi iskolákat. A továbbképzést
külön konferencziák mozdítják elő, melyeken a szemináristák saját belá-
tásuk szerint választott 'kérdésről referálnak s ezeket beszélik meg. E,
konferencziák igen alkalmasak a növendékek pedagógiai érdeklődésének
fokozására. ,-

Az elbocsájJó vizsgála t irásbeli részének )árgyai: fogalmazvány <Ii

pedagógia, irodalom vagy történet köréből, arithmetika, geometria,
physika, vallástan, földrajz, történelem, természettudományok, zene,
(fakultatív), rajz és irás. - A szóbeli vizsgálat, valamint a próbatanítás,
melyet az egész vizsgáló bizottság előtt kell letenni, kiterjed a 3 évfo-
lyam összes tárgyaira. Tartamának meghatározása a vezető korrnány-
biztos dolga. A kérdésekre összefüggő feleletet kell adni. Az irásbeli
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dolgozatok alapján egyes tárgyakból fölmentés is ad ható a szóbeli
alól. A ki a vallástanból, a pedagógiából, a németből, az arithmetiká-
ból vagy több mint három más tárgyból nem felelt meg, az a vizsgé-

latot nem állotta ki. - A második vagyzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAvéglegesítö vizsgála ton, mely a
miniszter kiküldöttjelból és szemináriumi igazgatókb61 alkotandó bizott-
ság előtt teendő le, ugyanazok a tárgyak ugyanazon térjedelemben
fordul nak elő, mint az elbocsájtő vizsgálaton, azon ban a szervezett isme-
retekben nagyobb biztosság és alaposság a praktikus alkalmazasukban
nágyobb készség mutatandó fel. - A kibővítő vz'zsgála t már csak a
tárgyak egy csoportjára terjed ki a jelölt választása szerint. E tárgy-
csoportok a következők: aj német, történelem, földrajz,EDCBAb ) mathematika,
természettudományok, e ) franczig . és angol nyelv, d ) franczia nyelv és
két más tárgy. '

Hessenben 3 szerninárium van (Alzey, Bensheim. Friedberg); a
friedberginek feladata egyúttal az odavaló theologia protestáns kandidá-
tusait a népiskola tanítási gyakorlatába bevezetni.

7. A tö'bbz'német á llam,

Ezekről csak röviden kivánok szólni, Míg Szász-Meiningenben egy
4 évtolyamú szerninárium van (Hildburghausen). addig Braunschweig-
Wolfenbüttelben, Reuss - Schleizben, Coburg - Gothában, Weimárban,
Hamburgban és Anhalt-Cöthenben, a tanítóképző-intézetek 6 osztályúak
s tanítás tekintetében a népiskolához csatlakoznak. A tanterv tekin-
tetében azonban nagy különbség mutatkozik. Schleizben a franczia
és angol nyelv, Hamburgban pedig a franczia és angol nyelv kötelezett
tárgyak. Hildburghausenben a pedagógiát csak a két utolsó osztályban
tanítják heti 3-3 órában; a pedagógia története a methodikába bele-
szövendő. Hamburgban e tárgyra a 3 felső osztályban heti 4-4 órát
fordítanak. Az első évben tanítják a lélektan és logikát, a II-ban az
egyes tárgyak rnódszerét, melyet az egyes szakok tanítói adnak elő, a
Ill-ban csak a pedagógia történerét. Gothában is 3 évre oszlik fel a
pedagógia tanítása; az L évre jutnak a psychológia elemeiés az álta-
lános tanításban, (hetihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA2 óra) a II-ra a methodika (4 óra), melyhez
járul a katechetika (2 óra); a llL-ra a pedagógia története és neveléstan
(4 óra), Az utolsó osztály tanulói a gyakor lD iskolában félévi változtatással
heti 12 órában tanítanak. Weimárban az első évben (3 óra) főkép lélek-
tant tanítanak. a következőben (5 ill. 3 óra) általános és részletes taní-
tástant, a Ill-ban neveléstant ésennek történetét a reformácziótól kezdve.
Itt a szemináristák praktikus .tevékenysége igen be ható. Átlag heteként
4 órán át tanítanak, rendszerint ugyanazon tárgyat ugyanazon osztály-
ban, 3 órában beszélik meg az írásbeli előkészületeket, 2 óra jut a
próbatanításra, 1 a kritikára, 3 órát fordítanak hospitálásra a gyakorlo
iskolai tanítónál, r-et a gyakorló iskolai tanácskozásra. Összesen tehát
heti 14 óra esik az iskolai praxisra. Wolfenbüttelben az utolsó előtti év
növendékeit szükség szerint kisegítőnek küldik ; de ennek igen hátrá-
nyos következményei vannak.

A többi tárgyakban is nagy az eltérés a tananyag terjedelme,



óra száma és elosztása tekintetében. A cötheni '-szemináriumban kézi-
munkát is tanítanak. Az osztályokat e táí-gynál 2 csoportra osztják.

/ mindegyikre hetenkéthgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI óra jut. A· különböző rnunkákra műhelyeket is
rendeztek be. A felső osztályokban kiválóan olyan kézügyességeket
űznek, melyek tárgyukat a természettudományokból veszik.EDCBA

8 .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAAusztr ia .

Ausztria képző-intézetei 4 osztályú ak és felekezeti jellegűek. Mind-
egyikkel gyakorJó-iskola és a körülmények szerint előkészítő osztály
kapcsolatos ; az utóbbi más iskolához is lehet kapcsolva (polgári isko-
lához). Azon' tanulókat, kik nem az előkészítő osztályból jönnek, szigorú
föl vételi vizsgalatnak vetik alá. Középiskolai érettségi bizonyítványnyal

. vizsgálat nélkül veszik föl a nőveridékeket a legmagasabb osztályba.
A képző-intezetek czélja olyan tanerők nevelése,' kik úgy általános-
és szakismereteik, tudásuk, valamint jellemök alapján képesek a biro-
dalmi népiskolai törvény követelrnényeinek megfelelni. A heti orák
száma az 1. és II. osztályban heti 28, aHGFEDCBAIll. és IV· ben 30, melyekből
a pedagógiára és a praktikus gyakorlatokra a Il-ban '2, a Ill-ban 5 és
a IV-ben 9 jut. A tananyag többnyire a 3 első évfolyamban d o lg o

zandó fel, az utolsóra csak az összefoglalás, kiegészítés és mélyítés
vár. A specziális methodika is az utolsó osztályra esik, melyet kivétel
nélkül az egyes tárgyak szaktanárai tanítanak. A mennyire lehet, a
növendékek, a siketnémák, vakok és gyengeelméjű gyermekek tanítási
és nevelési módjával is praktikusan megismertetendők, valamint a gyer-
mek-kertek és javíto intézetek berendezésével.

A pedagógiából a II. osztalyban tanítják a lélektan -nélkUlözhe-
tetlen alapelvei után az általános neveléstant. a II-ban az általános
tanítástant és a második félévben a specziális methodikát, a Ill-ban a.
neveléstan és tanítástan történetér. Az. iskolai praxis a Ill. évfolyamban
kezdődik hospitálással, a második félévben mar segedk eznek a növen-
dékek a tanításban. A hospitáló konferencziákat az igazgató vezeti,
Ezeken eleinte felvilágosítást és utasítást ad a tanulőknak a megfigye-
lésre és jegyzésre, később ezeken beszélik meg a látogatásokról készített
tanítási képeket. Az utolsó évfolyam praktikus gyakorlatait megbeszé-
lések készítik elő. Minden nö endeknek alkalom adandó, hogya külön-

böző osztályok összes tárgyaiban gyakorolhassa magát. A heti próba--
tanításokat is behatóan megbeszélik. A hol lehetséges, a székhely és
környék iskoláit is fel kell keresni. - A szemináriumi tanítás általános
kelléke, hogy mintaképe legyen a leendő .tanítók tanításának. Az elő-
adasszerű tanítás és a tisztán mechanikus, könyvnélkül való tanítás
elmellőzesével a tanár legyen azon, hogy a tanulókat gondolkodásra és
a közös munkában való részvételre serkentve és a tanítás önálló repro-
dukálására képesítse.

Az intézet 'befejeztével érettSégi vizsgála tot tesznek a növendékek;
ennek irásbeli része kiterjed a pedagógiára', tannyelvre és mathemati-
kára. A gyakorlati és szóbeli vizsgálat jó évi osztályzatok es etén
elengedhető; minden tanulót azonban legalább 2 tárgyból meg kell
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vizsgálni. Az érettségi vizsgálat ideiglenes alkalmazásra jogosít. Két
évi alkalmazás után leteendőzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa képesítő-vzzsgála t. Ez praktikus jellegű
s kiterjed a pedag6giára, a népiskola kötelezett tárgyainak mcthodi-
kájára és tananyagára, valamint az iskolai gyakorlat szabályaira. A
vallástariból külön képesítő-vizsgalatot tesznek. A tanítók továbbkép-
zésére a tanítóképző-intézetekben, főreáliskolákban, ipar- és mezőgazda-
sági-intézetekben úgynevezett polgári iskolai tanítói kurzusokat tartanak,"
Ezen kurzusok egy évig tartanak s a szaktárgyak egy-egy csoportjára
terjednek kr 3 szakcsoport van:EDCBAa ) nyelv-történelmi, b ) természettudo-
mányi és c ) mathematika-technikai, A kurzusokat a szükség szerint
rendezik. Minthogy 3 évfolyamú intézetek is vannak még, ezekre nézve
elrendelték, hogy ugyanazon tanterv szerint kell haladniok oly formán,
hogy a 3 utolsó osztály tananyagát a tanórák megszaporításával lehe-
tőleg a II. és Ill. évfolyamra kötelesek felosztani.

Bittenbinder Miklós,cbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A f e lü g y e le t r ő l és e g y é b r ő l .

- Rövid, de érdekes vita folyt le a Néptanítók Lapjában a tanító-
képző-intézetek fe\.ügyeletéről. AhgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAf. é. ro. számban Mező Dániel temes-
vári népiskolai tanító értekezett a tanítóképzők fehigyeletéről s kárhoz-
tatja egyesületunk álláspontját, a- mely külön felügyelőt (főigazgatót)
követel a tanítóképzők számára; mert ca főigazgató után való ,?ágyás
középiskolá t akar csinálni a képzőből». Ezután megvádolja a tanítóképzők
tanítóit, hogy a középiskolai tanítók szekerére kapaszkodnak, mondván:
«Egészen határozott alakot öltött az a tény, hogy képző-tanárok köze-
lednek, sőt kezet fognak a középiskolákkal és határozottan távolodnak a
tanítóktÓl. Hogy ez tekintélyi kérdés, .mely ma valóságos kór vagy a
fizetésügy avagy egy harmadik ismeretlen ok kivánja így - nem boly-
gatorn.s Pedig szükéges az, hogya tanítóképző-intézetek tanítói az elemi
iskolai tanítókkal tartsanak, mert az ő érintkezésök jótékony hatással
van a tanulókra. cA ki mindig a tudomány szolgálatában áll és bőviben
van a kútforrásoknak is, akaratlanul is terjeszti a fényt.» Állítja. hogy
ca képzőnek nem szabad elszakadnia a népiskolá tÓZ.. A képző nem lehet
középiskola, mert a képző módszere nem lehet olyan, mint a közép .•
iskoláé, de a színvonala legyen ott, a hol a középz'skoláé. Kimondja
főtételét : «A kapocsnak a képző és a' népiskola között fönn kell
maradnia minden áron. Ezt a kapcsot pedig, mint legilletékesebb
tényező, a kz·r . tantelügyelő tarthatja fenn,' A tanfelügyelőnekugyan
csak elemi iskolai tanítói kvalifikácziója v;w, de azért képes a tanító-
képzőkre is felügyelni, mert önképzés által megszerzi az az ehez való
tudományt és belátást. .

Talpraesetten felel e czikkre Beér Ferencz kartársunk (Eperjesról)
aJ 15. számban. Visszautasítja a kapaszkodás vádját, valamint. azt is,'
hogya tanítóképző tanárok kezdik magukat rosszul érezni a nép oktatás
keretében. Legérdekesebb az, a mit a tanítóképzők tanítóinak a közép-
iskolák tanítóihoz való közeledéséről mond. Beér F. beismeri, hogy ez meg-



van és pedig nemcsak Temesvárott, hanem másutt is. De hozzá teszi,
hogyzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAe ko"zeledés á lta lános tan'figyz' szempontból hasznos. Föl kell kelte-
nünk, így szól, a tan ügy 'külömböző ágazatú munkásai ban az álta lános
tanugyi érdeklődést. Tanügyi életünk így fog lassankint egymást kiegé-
szítő, egységes szervezetté alakulni.s cA népiskolai tanító ismerje a közép-
iskolai oktatás alsó tagozatát. hogy oda megfelelő anyagot adhasson.
Viszont a középiskola ismerkedjék meg a népiskola munkájával s sze-
rezzen biztos tudomást arról, hogyanépiskolától általában mit várhat;
de egyúttal arról is, hogy sok helyen a várható eredménynek minden
ügybuzgósága mellett is, micsoda gátló körülmények állanak utjában. ~
cA képző tanárok szereplése (a vidéki tanári körökben) világért sem
kibontakozási szándék a népoktatásügy kereteiből, de ellenkezőleg:
közvetítő szándék, a melynek az illető helyeken márz's muta tkozik az üdvös
eredménye - a néP- és középokta tás közös érdekeinek ó'sszekapcsolására .,.
Ezután czikkíró fejtegeti az okokat, a melyek a tanítóképző- intézetek
tanítóit arra indították, hogy a külön felügyeletet kivánják.

A mint ez ismertetésből látszik, a felügyelet kérdése körül meg-
indult vita a főkérdésről elterelődött soldalmederbe csapott. A taiiítő-
képzők felügyeletének megoldásánál korántsem az a főkérdés, hogy a
tanítóképzők és a népiskola között a kapcsolatot fentartsa, hanem hogy
a tanítóképzők jó felügyeletet kaPJanak. Azt kell vizsgálnunk, jó-e a mai
felügyelet vagy sem. Többször kifejtettük már, hogy nem jó. Nem jó
pedig főleg két okból: mert nem képes a tanítóképzők színvonalának
emelésére hatni s mert nem alkalmas a tanítóképzők országosan egységes
fejlödését előmozdítani. Számba véve az állami és felekezeti tanítóképzők
mai viszonyait, mind a két okot olyannak kell tartanunk, a mely minden
más mellékes szempont felé emelkedik s kicsinyes ellenvetésekkel meg
nem ingatható. Minthogy a tanítóképzők működése közvetve kihat a
népiskolára és a tanító helyzetére, az ország népoktatásának érdekében
állónak tartjuk a tanítóképzők felügyeletének olyan szervezetét, amely
a színvonal általános fejlődését biztosíthatja. Ha az érdeklődő népiskolai
tanítók mélyebben gondolkoznának e tárgyról, maguk fognák követelni
a képzök külön felügyeletét. Kivánnák saját érdekökben is, mert ez az
állás - kellő kvalifikácziók és tanári működések után - az ő elő-
lépésök parnasszusa lehetne.

A mint mondottuk, ez ügy megoldásánál a képzők és a népiskola
közötti kapcsolat mellékkérdés és csak annyiban veendő szemügyre, a
mennyiben az elemi tanítóképző-intézetek szervezetének minden ágában
figyelemmel kell lenni erre a kapcsolatra. Nem is történt itt mulasztás,
mert az 1898-ban megállapított -Szervezet» 73. §·a kimondja: cA fő-
igazgató a kerületbeli tanfelügyelőknek a népiskolákban tett olyan
tapasztalatait, a melyek a tanítóképzés javításában értékesíthetők, bekéri
és figyelembe veszi.hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAÉ p úgy tudomásul veszi az iskolalátogatókul kikül-
dött tanítóképző- intézeti tanárok jelentéseit a népiskolai oktatásra nézve
tett tapasztalaikról. ,. Ime, a tanítóképző. intézeti főigazgató inforrnáczió-
kat kér és kap a tan felügyelők által a népiskolákról, sőt ilyeneket
esetleg közvetlenül is szerezhet egyes népiskolák látogatása által. A,
tanítóképző-tanárok is kimennek a környékbeli iskolák látogatására li,



azokban megláthatják munkájuk eredményét s ezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAkbzvetlen tapasztalat
19azítólag fog hatni oktatói eljárásaikra. Es ez az intézkedés különösen
fontos, mert ez a közvetlen érintkezés fogja igazán biztosítani a kap-
csólatot a népiskola és a tanítóképző között. Ha már kapcsolatot aka-
Tunk, azt ne annyira a főigazgató vagy akár a tan felügyelő személyében,
mint inkább a tanárban keressük.hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI

Ismételjük, hogy a kapcsolat kérdése a felügyelet kérdésének j

megoldásánál nem döntő motivum, A gyakorlóiskola felugyeletének ,

kérdése is alárendelt természetű. Ez az ügy különben igen egyszerü.Ha
a gyakorlóiskola 'szerves tagja a tanítóképzőnek. akkor felügyeletileg

.sem tartozhatik máshova, mint a képzőintézeti főigazgatóhoz.
És ha ezek a felügyeletre nézve mellékes kérdések is, mégis éppen

a kapcsolat körül. sennek különösen azon neme körül föltnerült néze-
"tek teszik érdekessé, becsessé a vitát, a mely a <tanár» és a «tanító»
társadalmi érintkezésére és együttműködésére tartozik. Igaza van Mező
Dánielnek, mikor azt kívánja, hogy a tanítóképző tanár a tanítóval
-érintkezzék s társadalmilag együtt működjék ; szerinte egyaránt hasznos
ez a tanítóknak, a volt tanítványoknak s az ügynek Szerintünk is a
tanítóképző tanár hivatásárral fogva utalva van arra, hogy a tanítók
társadalmi tevékenységében s általában a népiskolai mozgalmakban
intensive részt vegyen. A kölcsönös viszonynál fogva a tanítóképzés
ügyének haladása csak akkor várható, ha a népiskola ügye, a nép-
tanítók anyagi és erkölcsi helyzete javul. S ebben az irányban a tanító-
képző tanár a tanítói mozgalmakban való tevékeny részvételével sokat
használhat. A tanítóképző továbbá nem önczélu intézmény; feladatai
tulajdonképen a népiskolában oldódnak meg. S a tanítóképző tanárnak
látnia s észlelnie kell a néptanítót a népiskolájában, társadalmi életében;
mert ezeken tükröződik vissza a maga munkája. Igy van módja meg-
figyelni, hogya tanító nevelői, tanítói ügyessége, ügyszer~tete, álta-
nos műveltsége, társadalmi ügyessége, önállósága mennyire felel meg
azon eszményeknek, a melyeket ő a képzés munkájában szeme előtt
tartott. Ha eltérés van az eszmény és való között, kutassa az okokat,
a melyek a képzés külső és belső körülményeire vezethetők vissza. A
-szerzett tapasztalatok szünetlenűl frissítőleg s javítólag fognak hatni az'"
-ő működésére. A tanítói élet a tanítóképző tanár igazi pedagógiai
iskolája.

Másfelől azonban igaza van . Beér Ferencznek is, a mikor nem
-elégszik meg azzal, hogy a tanítóképző tanár a népiskolai tanitókkal
működjék együtt, hanem kívánja az összeköttetést a középiskolai taná-
rokkal is. Szükségessé teszi ezt az a körülmény, hogy a tanítóképző a
középiskola négy alsó osztályán épül fel, valamint hogy a középiskola

négy felsőbb osztályával szemben koordinált helyzetü. A kapocsból az a
haszon származhatik, hogya tanítóképző jobban előkészült elemeket
kaphat növendékei közé; másrészt fejlesztőleg hat az együttes tanács-
kozás a tanítóképző methodikájára. Mert nagy tévedés az a nézet, hogy
.a tanítóképző-intézeti oktatás a népiskolai tanítás előképe lehet. A
tanítóképző-intézeti oktatás anyagánál, synthetikai természeténél fogva
sokkal inkább közelebb áll a középiskola felső tagozatának módszeré-



, hez" mint a népiskolai ana lytikai rmódszerhez. Igaz, hogy vannak elté-
rések, de arra való a tanítóképző tanárok egyesülete, hogy eme speciali-
tásck ott intéztessenek el.

De a Illiért leginkább hasznos a tanítóképző és középiskolai taná-
rok érintkezése, a -rniként Beér Ferencz kifejti, nem más, mintzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa köizle--
tító szerep a néP- és köiépz"skola i okta tás összekapcsolására . Tegyük ehhez ~
,a kö'zvetítő szerep a néP- és köiépz"skola i tanítóság tdrsadairni összekapcso-
lására . A nép iskolai methodikai és szervezeti - ügyek iránt az érdeklő-
dést folyton ébren tartani, a középiskolai tanftóságot a népiskolaival
társadalmilag összehozni, bennük a s özös érdek iránti érzéket felébresz-
teni, sőt az ily közös érdekek szferájában őket együttműködésre is
indítani: ezek a feladatok a küldetés magasla tára emelik a tanítóképző
tanároknak a középiskolai körökben . való részvételét. S a mikor a
tanitóképző tanárok ezt teszik, csak hagyományszerüen járnak; mert
minderikor, így 1896·ban is a II, országos és " egyetemes tanügyi kon-
greszus mozgalmai ban is ők voltak az egyetemesség eszméjének legbuz-
góbb hívei es terjesztói.

A midőn tehát - Diesterweggel szólva - a tanítóképző tanárok
első és,legjontosabb kötelességének azt tartjuk: ca tanítói viszonyokat
emeljék s' magukat a legbensőbb 'öntudatban tanítóknak érezzék,» méltá-
nyoljuk és helyeseljük, ha a temesvári, eperjesi, pápai, pozsonyi, kolozs-
vári stb. tanitóképző tanárok a tanári körökbe belépnek s a 'közép-
iskolai tanítókkal egyűtt működnek. ,

Midőn azonban a tanítóképző tanároknak két irányban és kifelé
ható társadalmi tevékenységéről van szó, azt hiszem méltányos, hogy-
megemlékezzünk a mi saját társadalmi körünkröl is, a tanítóképző
tanárok országos egyesületéről. Mert hiszen a' tanítóképző tanároknak
hivatásokból legközvetlenebbül' folyó kötelességök és érdekök azt az
egyesületet, támog atniok, a mely a tanítóképzés és a tanítóképző tanárok

.ügyeit munkálja. Azonban, bocsássák meg, ha a saját egyesületünket;
illetőleg egy kissé panaszkodunk. Nekünk ugy tetszik, míntha az egye-
sületünk iránt való érdeklődés a kartársaknak csak nagyon kis körére
szoritkoznék. Mintha különös en a legfiatalabb nemzedéknél nem találna

=visszhangra az a láng lelkesedés, a melylyel az idősebbek az egyesületéf.
megalkották. A felekezeti kartársak nagy tömege 40- 50.nek kivételévei
mintha tudomást sem venne egyletünk létezéséről. Mintha a közép-,
polgári- és népiskolai tanítói egyesületek anyagilag' mind jobban gyara-
podnának, mint 11 mi egyesületünk, a mely tagjai számát illetőleg ott
áll, a hol tiz évvel ezelőtt "volt, Hát vajjon merész kivánság volna,
hogy a tanítóképző tanárok mind összetartsanak, együtt érezzenek? l
Ne elégedjünk meg azzal, hogy van egy kis, de lelkes csapat, amely
teljes tudatában van a nagy feladatoknak, a nehéz kötelességeknek,
ezért -aldozni és fáradni kész. Ne elégedjünk meg azzal, hogy vagyunk-
egynehányan, a kik vállat vállhoz vetve 'munkálkodunk. Mi hiszünk s,
bizalommal tekintünk _a jövőbe, hogy hanem holnap, hát holnaputan
uj nap virrad reánk s ott is eleven élet fog tenyészni, a hol most tespedő
levegőben fásult muzdulatlanság tanyáz. ~

N.L.
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Szeged. város közönsége és a magyar kisdednevelők husvétkor
P6sa Lajost ünnepélték. A kisdednevelők Országos Egyesülete tartotra
ott akkor közgyülését, a melyre meghívta Pósa Lajost is. Ezt az alkal-
mat ragadta meg Szeged város közönsége, hogy hódolatát fejezze ki
Pósának, a ki azhgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAő szeme láttára nőtt nagygyá s azóta, hogy onnan
elkerült, az egész országnak kedvelt s az apró emberektől rajongva
szeretett költőjévé vált. Pósa ünnepeltetéseben Szeged közönségévei ott
volt az egész magyar tanít6ság tisztelete is. Tiszteljük benne a nemzeti
gyermekköltészet megteremtőjét, a gyermek iránt mélyen érző, a
gyermeki naiv lélek nyilvánulásait éles szernmel látó, gyöngéd szeretet-
tel kutató nagy tanítót, a nemzeti érzethullámok bátor és erőtől lüktető
tolmácsolóját, a tetőtől talpig hív és független érzetű -haza fit, a jeles
népdalköltőt s az édes anyján imádatszerű szeretettel csüngő jó fiút.
Hogy Pósa nem múlékony értékű műveket alkotott különösen a gyermek-
költészet terén)_ azt főleg mi tanítók s kisdednevelők látjuk abból, högy
költészetének hatása évről-évre. gyarapszik. Ma már a magyar gyermek-
nevelésnek nélkülözhetetlen világa a Pósa költeményei s ha az ő költé-
szete kiesnék a gyermeknevelés hatásköréből. az felérne egy nemzeti
szerencsétlenséggel.

Pósa ünnepeltetése megfelelt a költő lelkületének. Ment volt a
külső fénytől, de telve bensőséggel és megkapo részletekkel. Husvét
vasárnapján délelőtt a Kisdednevelők Orsz. Egyesületének közgyülésén,
a melyen Hagara Viktor, betegi főispán elnökölt,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAMolnár Mária eperjesi
óvónő méltatta Pósa költészetét tartalmasan és szépen. Indítványozta,
hogy a Kisdedoevelők Országos Egyesülete Pósa művei közül gyüjtse
össze azokat a verseket, elbeszéléseket' és meséket, a melyek a kisded ..-1,

lelkét érdeklő gyönyörködtető képben mutatják be, s adja ki azokat
az egyesület. Ezt el is határozták. Ezután a 'jelenlevő Posa állott fel
szólásra és költői képekben gazdag beszéddel köszönte meg a kísded-
nevelők szeretetét. Van őneki - ugymond - ezer és ezer szárnya, a
rneiynek segitségével el tud jutni a nádfedeles kunyhóba s a fényes
palotába. Az ő szárnyai a magyar kisdednevelők, a kik az ő verseit
mindenhová eljuttatják, s ezzel a szépnek és nemesnek áldásthozó mag-
vait hintik el.

Délután volt csak az igazi Pósa-ünnep, Ekkor ünnepelte őt Szeged
város k özönsége; jelen volt Hagara Viktor beregi, Kállay józsef szegedi
főispánon. Pálfy Ferencz polgármesteren kívűl Szeged egész intelligentiája;
a nőegyesületek képviselői. Először Hagara Viktor, azután a nőegyesü-
letek részéről Polgár Lászlóné, majd Halász. Sarolta a kisdednevelők
egyesülete nevében szólott. Beszéltek még többen, a mikor végre egy
kis leány vers kiséretében 'ezüst koszorút nyujtott Pósa Lajosnak. Ekkor
felkelt Pósa s beszélt - nem mint ünnepelt költő nagy hangú frázisok .•
kal a nagy közön ség hez, hanem mint szerető jó fiú az ő édes anyjáhöz ,
Méltók e szavak, hogy ide ' iktassuk.
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- Mélyen tisztelt hölgyeim és uraim!
Az erős akarat előbb vagy utóbb diadalt arat. Példát ad erre azhgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

-é n szerény pályám.
Sokszor mondta az én szegény édesanyám, de sokszor is mondta

nekem: Fiam! Én édes Lajos fiam! Kovács Józsi már pap, Varga
Károly már doktor, Bodon Antal már tanító, - hát te mi vagy?

En nem voltam semmi: én csak szerény költő vagyok most
is. Sokáig gyümö!csözött, sokáig hajtott ki a vetés, még később borult
kalászba. Nem tudtarn a kalásznak zizegését, hullámzását megmutatni
az édesanyámnak. En azt modtam : ne féljen édesanyám, megsegit még
engem az Isten. Ha nem lettem is pap, ha nem lettem is doktor, ha
nem lettem is tanító, ha nem lettem is jegyző, leszek én még valami.

Bizony az édes anyám aggódó szivvel hallgatta a szavam. Azok-
ban a küzdelmes esztendőkben pedig, amikor betevő _falatom se volt,
könyárban fürdött a két szeme Abban a lelke is, amikor majdnem
koldusbotra jutottam.

De függetlenségemet, szivem, lelkem függetlenségét megtartottam
magamnak. Egy csillagot láttam csak mindig magam előtt: a költészet
csillagát láttam ragyogni. Ezért rajongtam, mert a ki ezért nem rajong,
a ki tűzzel-vassal nem igyekszik e felé a csillag felé. ha tövis szurdalja
is lábát, annak a homlokára sose vet sugarat ez a fénylő csillag.

Látja-e édesanyám. hogy mégis van az én sok küzdésemnek, az
én sok fáradságomnak boldogító jutalma:' fejedelmi jutalma?! Koszoru,
Koszoru, a melyet fejemre tűzhetek, koszoru, a melynek minden levelé-
ből a gyermekeknek, a kisdedóvónőknek, aszülőknek : a magyar nemzet-
nek szeretete ragyog felém. Most már nem panaszolom az én sok keserű-
ségemet. /

Én édes jó anyám I Lábad elé rakom ezt a koszorut, hadd viseljed,
édesanyám, költészetemnek ezt a legszebb dicsőségét.

l-ildjon meg az Isten, aminthogy áldja meg az lsten Önöket is,
a kik ezt a boldogságot nekem megszerezték. Áldja meg az Isten
koszorum minden levelének készítőjét, összerakóját az életnek minden
áldásával.»

Ezután következet az ünnep legkedvesebb része. Apró emberek
vették körűl Pósa Lajost. Az ő verseinek szavalásával gyönyörködtették ;
majd játszottak, énekeltek előtte. S Pósa a gyönyörűségtől, a közönség
a meghatottságtól nem tudott hova lenni.cbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

P a lá g y i L a jo s .

Egy fiatal költő híre járta be ezelőtt egy hónappal az országot.
Oly dicsőség érte, a milyenben csak legkiválóbb költőink részesülnek.
A Magyar -Tudományos Akadémia tűzte homlokara a babérkoszorút,
odaitélvén neki a Karácsonyi-díj 200 aranyát. Ez a jeles költő Palágyi
Lajos, a ki «Római rabszolgák. czímű verses drámájával nyerte a díjat.
De miért emlékezünk mi meg e pedagógiai szakközlönyben különös
lelkesedéssel Palágyi Lajos dicsőségéről. Azért, mert közhírré akarjuk



tenni azt, a mit a napilapok, irodalmi lapok elhallgattak, hogya pálya-
koszorúzott jeles költő, a mi vérünk:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAtanítóképző-zlztezeti tanár Sáros-
patakon. .

Palágyi Lajos, mint hirlapíró kezdte ugyan pályatutását, de atyjától
örökölt hivatásból lépett a tanítói pályára s az Akadémia nyujtotta.
elismérés, már mint ~tanítóképző tanárt érte. Ha tehát az Akadémia
és a nagyközönség csak a költőt keresi és látja is Palágyihan, miért
ne látnók mi meg benne a tanítót, kartársat is; s miért ne igyekezzünk
ezt, a mennyire módunkban van, másokkal is megláttatni. Hiszen ő-

nemcsak magának szerzett dicsőséget, hanem díszére, büszkeségére válik
annak a karnak is, a melyhez tartozik; hiszen az ő munkája egygyel
szaporítja azt a tőkét, a melyet a tanítók hordtak össze s a melyből a
nemzeti élet tartalma gyarapszik. Az ő élete is bizonyítja, mily közel
áll egymáshoz az író és tanító kedéJyvilága. Ha nem is volt tanító, mint
költőink közül számosan, de tanítóvá lett, .bizonyára a lelke mélyén.
érzett .~zükségtől hajtva.

Orömmel állunk tehát az ünneplők sorába s szívből üdvözöl-
jük Palágyi Lajost, mint jeles költőt, mint kartársat. A mi elisme-
résünk ugyan szerényen húzódik meg a Magyar Tudományos Akadémia
koszorúj ának árnyékában; de annál melegebb érzéssel becsüljük meg az.
ő érdemeit, ,nagy alkotását. Elismerjük ő benne az emberi lélek mélyén .
kutató költőt és filozófust; megbecsüljük benne a derék kartársat. Adja
Isten, hogy még sok jeles művel - gyarapíthassa a magyar irodalmat s
mint a tanítók tanítója, gazdag aratást szerezzen a magyar népoktatás
számára.

Azt hiszem, csak kedves dolgot mívelűnk, ha Palágyi Lajosnak
babéro kkal ékes pályafutasát tisztelt kartársainknak nehány vonásban
bernutatjuk.

Palágyi Lajos született 1866. április 15-én Ó-Beesén, a hol atyja
tanító volt, de a honnan csakhamar elkerült. Élete legnagyobb részét
Budapesten töltötte, a hol a hirlapírói pályára lépett. Belmunkatársa lett
a 80-as évek elején a Degré Alajos által szerkesztett Ország-Világnak,.
- majd az Urváry Lajos által szerkesztett Pesti Naplónak. E lapnak
ifj. Abrányi Kornél szerkesztése korában egy ideig segédszerkesztője
volt. Bátyjával, Palágyi Menyhérttel később a «JelenkOr» ez. kritikai
lapot alapította. Belmunkatársa volt a «Fővárosi Lapok» -nak, Dolgozott
az összes fővárosi ujságokba, nevezetesen a szépirodalmiakba, a hová
szám os kőlternényt írt. Az aradi vértanúszobor leleplezésére írt ódája
a Petőfi-tárásaság pályázatán díjat nyert. Később a Petőfi-társaság:
Vigyázó-díját is elnyerte. A Magyar Tudományos Akadémián két pálya-
díjat is nyert, még pedig tavaly a Farkas-Raskó díjat a «Vádaskodók»
ez. költeménynyel, - ez idén a Karátsonyi-díjat a «Római rabszolgák»
drámával. Palágyi Lajos eddig a következő könyveket adta ki: «Küz-
delmes Évek», «Komor Napok», «Magányos uton», «Ifjú .Szerzetes»,.
«Bibliai Emlék». Ezek mind költemény-kötetek. Kiadta továbbá «Vajda
János emlékezete» ez. munkáját. Szám os költeménye jelent meg magyar
anthológiákban, valamint a magyar költészetet ismertető külföldi antho-
logiákban. Irt az itjúság számára is szavaló- könyvet.
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WJassics Gyula miniszter Palágyi Lajos poétai munkásságát 'nyil-
-vános elismerésben részesítettehgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAL '\. mult tanévben Palágyi Lajos a hód-
mező-vásárhelyi áll. polgári fiúiskolához segédtanárrá nevezte ki. -
Ekkor megnősült, nőül vette Gyöngyösi Czeczilt. Hódmező- Vásárhelyen
ugyancsak a mult tanévben rendes tanárrá léptették elő, onnan a jelen
tanév elején szolgálatra a sárospataki áll. tanítóképzőhöz osztották be.

Még megemlítendő, hogy Palágyi Lajos, a kinek kineveztetésekor
semminemű képesítője nem' volt. a mult tanév folyamán a budai Peda-
gógiumban magyarból és németböl képesítőt tett,

Palágyi Lajos, mint próza-író is fejtett ki munkásságot. Számos
tanulmányt írt, többek közt Berzsenyi DánieJről. Gasser Irnre «Atheneums -
jában jelent meg hosszabb Hornéros-tanulrnánya. Altalában 'sokat fog-
lalkozott a klasszikus költészettel és irodalommal s mint kritikus, a
klassz.iczizmus szellemének fölébresztését tűzte ki czéljául. Hasonló
szándék vezette a most pálya koszorúzott <Római rabsz olg ák s írasában,
melyben a régi khórus feleleyenítésével s a modern drámának antik
alapokra való visszavezetésévei vélte a l<lasszikus irányt -szolgálni,
Irodalmi munkásságában mindig volt oktatói és tanítói elem s az iro-
dalmat mindig oly hivatasnak tekintette, mely a közönséget nemesítse,
tanítsa, Hogy kornolyabb hivatásának egészen élhessen. hagyta el a
hírlapírást. Mint tanár, egyrészt irodalmi tanulmányainak élhet, más-
részt a tanítók képzése útján elveit szolg alhatja,

/ N ÉP O K T ,A HGFEDCBATÁS.-,

Az énektanítás tárgyalásánál nagy jelentőséggel nyomul előtérbe
.az a kérdés, hogy miképen nevezzük el a hangokat? Hazánkban- eddig
leginkább az abszolut (c d e f g á h c) elnevezés volt elterjedve, a mi
nagyban hozzájárult énektanításunk sikertelenségéhez. Az abszolut elne-
vezés mellett..az enekes tisztán csak hangértelmére van utalva s ha ez
fogyatékós (s a legtöbb esetben' fogyatékos) az énektanulás nagy
nehézségekkel jar. E mellett az abszolut elnevezés tárgyilag se-m felel
meg az igazságnak, mert abszolut hang nincs.

Valamivel könnyebb az énekesnek, ha a hangokatzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAla szótagra
énekli, mert, bár itt is. teljesen hangértelmére van utalva: a hangok
neveinek folytonos 'emlékezetben tartása nem zavarja- 'az éneklésben.

Sokkal czélszerübb s az énektanulást mód felett megkönnyíti, ha
a hanglépcsők fokait, a különböző .alaphangra való tekintet nélkül,

,á llandó nevekkel ruházzuk fel. Így: első fo k = ao, 2. fok = re, 3. fokEDCBA
= ,mz'; 4. fok = fa , 5 fok = seol, 6. fok = la , 7. fok - set, (Az
után ismét elülről). A növendéknek e szerint csak egyetlen skálával
van dolga, melyet bármelyik fokra egyaránt építhet.' A mi nehézség
-ezen átheJyezésből származik, az rövid szemgyakorlattal könnyen leküzd-
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hető. S ez az egyik jó oldala azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAssolmisdio éneklésnek. A másik az,
hogy az éneklendő hangközök következetesen bizonyos szótagokkal
<do-mi, re-fa stb.) jelöltetvén. e szótagok állandóan támogatják a
hangemlékezetet. Pl.: az alaphangra épített tiszta negyed minden hang-
nemben do-fa lesz, míg az abszolut elnevezés mellett hangnemek sze-
rint változik. Ez a körülmény maga oly nagy mértékben emeli a szol-
mizáló énekmódot ama fölé, hogy- nem- tartózkodom kirnondani, hogy
rövid idő alatt, teljes sikert az énektanítástól csakis az állandó neve-
.zettel való énektanítás mellett várhatunk.

A szolmizalástő l sokat elidegenít a szótagok értelmetlensége (kö-
zépkori eredetüek e szótagok) sitt-ott izléstelensége. Ezen okokat én
a néPiskolában jogosaknak ismerem el, de azért az abszolut elnevezés-
hez való visszatérést mégsem ajánlom. Szükséges, hogy a hangletrák
fokainak -"állandó elnevezésük legyen s e czélra : ajánlom a- törzsszám-
neveket : egy, két, hár 'm, négy Öl, hat, hét. A törzsszámnevekke1 való
elnevezésnek tagadhatlan fogyatkozásai a szolmizálással szem ben, hogy
t. i. a számnevek hosszúak s magánhangzóval kezdődnek, a mik az.
éneklést, kivált a gyorsabb menetben, nehézkessé teszik; de másrészt

,ezen elnevezésnek az 'a jó oldala elvitathatatlan, hogy a hangközöket
megmagyarázza s begyakorlása semmi nehézséget sem okoz.

E két utóbbi elnevezési mód közül bármelyiket választhatja a
tanító, mert hiszen csak az a lény-eges a kérdés eldöntésénél, hogy ne
.abszolut hang nemek szerint változó, hanem álta lános és állandd meg-
nevezést fogadjunk el. -

A tanító megadja az eső hangot, melyet minden növendéke éne-
kel. Ez a hang lehet az abszolut (ha ugyan lehet ilyenról beszélni)
C; ct vagy li, mert nem az abszolut magasság a fődolog az énektaní-
tasnál, hanem a hangoknak egymáshoz vala viszonya. Elnevezi azt
do-nak vagy egy·nek s fokozc;tosan haladva egy-egy fokkal felfelé, végre
teljesen kiépíti a hanglárá t. Minden hangfoknái, a már tárgyalt hangok
körében hangtaláló gyakorlatokkal kezdi az énekórát oly módon, hogy
a feljegyzett s a növendékekkel együtt szerkesztett hanglépcsőtöredék
hangjait különbözőkép kombinálva 'mutogatja . A gyermekek az ilyen
módon való éneklést könnyüséggel végzik. E hangtaláló gyakorlatokat.
egy-egy sor olvasó-gyakorlat követi, melyet a gyermekek ütemverés
mellett énekelnek. Az ütemverés egyszerU le: és felüÚ!sből áll, a bevett
különbözö - de a népiskolába nem való, sőt az énektanítás kezdő
{okán más iskolákban· is korai - ütemverési módok mellőzésével. És
itt. -e pontnal kissé részletesebben kell kitérnern, hogy álláspontomat
megvilágítsam. . ,

A gyermek csak egyféle ütést ismer, azt: a mely lefelé történik.
A kéznek az eredeti helyzetbe való visszahelyezését a gyermek nem
lo.gja ütésnek elfogadni, azt neki megérteni s arra énekelni, legalább a
kezdő fokon" igen nehéz. Minthogy kezdetben ugyis csak negyed, fél,
ritkábbari egész haogjegyekről énekeltetünk, miért ne üthetnénk minden
negyed hangjegyre egyet, fél re kettőt, egész-re négyet lefelé? És a
hangsúlyt miért ne érzékeltethetnők úgy, hogy a nehéz ütemrészre
erősebben, a könnyüre gyöngén utunk lefelé? Ez nem jár semmi ne-



hézséggel, ezt minden gyermek könnyüséggel tanulja meg, a folytonos
elhibázgatás is ki van zárva. És minő hasznát fogjuk venni ezen egy-
szerü ütemverési módnakzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA214-es ütemben a nyolczadok és a 418-os
ütemben a tizenhatodok éneklésénél, a hol le- és felütésre egész könnyü-
séggel énekel a gyermek egy-egy hangot, míg a bevett ütemverési
módoknál a karnak egyetlen mozdulatára két-két hangot csak felette-
hosszas éshgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAk ín o s gyakorlat után tudna énekelni 1 A pontozott hang-
jegyekrői és synkopákról, a melyek pedig a magyar dalban oly gya-
koriak, nem is teszek említést. Ezek a népiskolai tanítás fokán csakis.
ilyen ütemverési mód mellett értethetők meg és gyakorolhatók be. És.
végre is, mi a czélja az iskolai énektanításnak ? Ugy-e a dal? Minél
több és minél alkalmasabb a kedélyképzésre. S ezen czélnak utjából el
kell hárítanunk minden akadályt, kivalt ha az a lényeghez ugy sem
tartozik saczélt nem szolg álja , Lényege-e az éneknek az, hogy ének-
lés közben karunkat lejobbra-balra , le-balra-jobbra-fel vagy le-Jobbra-
balra-jobbra-fé1jobbrafel félba l1'a felmozdítsuk? Ugy-e hogy nem? Lehet-e
az ilyen nehéz torna gyakorlat nélkül is, csupán az alsó karnak egy-
szerü le- és felfelé való mozgatásával is egyöntetüen és szépen éne-
kelni? Ugy-e, hogy igen? Tehát akkor a különböző taktusveréseknek a.
zsenge ifjuság énektanításánál semmi helyök.

Az első nehézség a 3. és 4. hang közti féllépcsőnél fordul elő.
ltt a gyermekek figyelmeztetendők arra, hogy míg az 1. és 2., a 2. és
3. hangok kőzé énekelhettünk még egy hangot, (félhangot) addig a 3.
és 4. hangok közé nem énekelhetünk, mert ezek maguk is féllépcsőnyi
távolságra vannak egymástól. A 3. és 4 lépcsők közé .--.. jelet téve-
jelöljük ezen túl mindig a fél lépcsőnyi távolságot. Hasonlóan járunk.--.. . .--..
el a 7. 1. hangoknál valamint lefelé az 1. 7.-nél..--.. .--..

1 2 3 4 5 6 ,7 1

cde fgahc
do re mi fa szol la szi do

. Ámde a hang létrának ilyen fokozatos kiépítése csak lassan és
nagy alaposság mellett történhetik. Minden egyes hangfoknái addig
időz a tanító, a míg az ismert hangkörben a gyermek biztossággal
mozog s az egymástól távolabb eső hangokat is könnyüséggel hozza.
egymással viszonyba. Bevégezvén így a c hangra épített hanglétra ki-
építését, az első nehézségen tul van a gyermek. Bizonyos foku kóta-
éneklésbeli tudással bír, melynek segítségével sok szép dalnak birto--
kába jutott. S e dalokat az eddigi hangtalálo és olvasó gyakorlatok
folyamán egész könnyűséggel sajátította el. A daloskönyvből ugyszólva
egyszerre leénekelte. Minél kevesebb segítséggel sikerült ez neki, annál
sikeresebb volt a tanító munkája. Ezen énekek begyakorlására a tanító-
kezdettől fogva minél nagyobb gondot fordítson. Mert ne feledje, hogy
a czél tulajdonképen a dal s összes fáradozása ennek a czélnak az
érdekében történik.

Kiépítvén és viszonyba hozván az eddig tanult lépcsőkkel a ská-
lának énekelhető fokait a nyolczadon tul is, (felfelé g-ig, lefelé g-ig)
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közben ismertetvén hangjegyek és szünet jelek értékér, az ütemnemeket
és hangsúlyt, a synkopát. az ismertető-jelet, a pontot a külonbözó

hangjegyek után s ez alkalommal jól begyakoroltatván a magyar rith-
must, a gyakrabban előforduló dynamicus és előadás-jeleket: munkájá-.
nak első, de könnyebb felét bevégezte a tanító. Ha csak a hangnemek
volnának hátra, akkor mi sem volna könnyebb, mint az énektanulás.
Hiszen a hanglétrán immár nagy készséggel mozog a gyermek, énekel
a kótáról önállóan, vagy csekély segítséggel. Helyezhetjük az alaphan-
got tetszés szerinti magasságra, az ő c-hangtétrajáról, az alaphang magas-
ságára való tekintet nélkülleénekli ő a képességeinek megfelelő dalt.
Mert az énekesnek csak egyetlen hanglétrája van: az t. i., melynek 3.
4, és 7. 1. fokai közt fél távolság van, s ezt a sorát a hangnak a növen-
dék már jól ismeri.

Ámde legtöbb dalunk nem marad meg a lépcsőszerűség korlátai
közt, hanem erintvén azon hangokat, ,melyek az egész lépcsők közt
vannak (félhangok), gyakran más hangnembe is kitér. S ez okoz az
énektanításban és éneklésben csak nagy gonddal, kitartással legyőzhető
nehézségeket. Itt feneklik meg a rendszeres énektanítás és változik
puszta íülbe-énekeltetéssé, ha a tanítot elhagyja türelme, s megelégszik
az ilyen más hangnembe modulál6, nehezebb menetű daloknak értel-
metlen betanításával. AzzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAesetleges (színezett v. fél-) hangokhoz érve,
tehát, .eljutottunk az énektanítás próbajához. Ha a tanító ezen próbát
sikeresen kiállja, az' eredmény biztosítva van. Ellenkező esetben növen-
dékei előtt nem lesz több a hangjegy a hallás után betanult dallamokra
való puszta emlékeztetőnél. Azért az esetleges hangok megértésére és
be gyakorlására a tanítónak kiválő gondja legyen.

A tanítás menete itt lassubbá válik. Gondosan megmagyarázandó:
mikép keletkeznek az esetleges hangok fellépéséből új, meg új félIép-
csők? Ezen fél-lépcsőket gondosan meg kell jelölni ...-.. jellel, hogy a
növendék állandóan figyelmes legyen arra, hogy mikor énekel egész
és mikor fél-Iépcsőt ] Énekeltethetjük, (de mindíg megmagyarázva) most
már a lágy hanglétrát (A-moll), mert hiszen ez felemelt, majd felol-
dott 6. és 7. lépcsőjével kitünő énekgyakorlatul kinálkozik. Hozzá nyúl-
hatunk nehezebb menetű, -de egyúttal művészibb dalainkhoz, válogatha-
tunk moll-dalaink köréből, melyek a magyar sziv legmélyebb érzelmeit
oly szépen tolmácsolják. Az énektanítás uj stádiumba jutott, melylyel
uj kis világ nyílik a gyermek lelke előtt.

Kellő gyakorlatot szerézvén az esetleges hangok éneklésében, fel-
építhetjük a hanglétrát az ismert törvény szerint a g, d,EDCBAá , f, b, esz
hangokra, azaz áttérhetünk a hangnemekre. A hanglétrának ezen más'
és más hangra való ráhelyezése igen egyszerű dolog, melyet a gyermek
a tanító segítsége mellett könnyűséggel végez. Az uj hangra helye-
zett hanglétrán is gyorsan megtanul mozogni, mert a hangtalálásban
az alaphangnak ilyetén' áthelyezése mi nehézséget sem okoz. A m í

nehézséget ezen más és más hangfokokra épített létrák okoznak, az,
mint fentebb mondva volt, csupán csak szemgyakorlat dolga.

És ezzel befejeztük a népiskola tananyagát, sőt kereteit valamics-
kével tul is, léptük, A nehezebb hangnemek úgy is ritkán fordulván
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elő, nem. valók a népiskolába.EDCBAA l bassus-hangjegyek ismerete is, a
meanyiben szükséges, a népének-karok dolga.

Végül csak még néhány megjegyzést teszek ai énektanítás mód-
jára nézve. _. _
"' ' A tanító., miután megmagyarázta s .kifogástalan előénekléssel meg-
mutatta: mint kell helyesen énekelni, maga minél keve,sebbet énekeljen.

,Figyelmeztesse növendékeit, hogy az alaphangot soha se feledjék el s
tapasztalni fogja, hogy, tehetségesebb tanítványai alig fognak. hibát
ejteni. Tanítói eljárása egyébként a következő': A már ismertetett han-
gok jegyeinek sorát a táblára írja," gondosan megjelölvén. a fél-lépcsőket,
azután a jegyek kömbinált mutogatásával hangtaláló : gyakorlatok<l;t
végeztet, végül kiegészíti a sort az ismertetendő hang jegyével s ezenhgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
ú j hangot is viszonyba hozza a többivel. Ezen hangtaláló -gyakorlat
után, melyet ütemverés nélkül végeztet, átmegy az énekgyakorlatokra
Itt szigorúan követelje meg azütemverést. A gyakorlatokat kezdetben"
egyenkint, még pedig előbb az ügyesebbekkel, majd a közepesekkel
énekeltesse. Később karban többször is, a gyöngébbek kedve ért, mert
ezek csak mások segítségével tudnak énekelni. A tüzetes begyakorlásnak
azonban itt nincs helye, mert tanítása könnyen válhatik értelmetlen"
fülbeénekeltetéssé, A gyakorlatok után .dal következik, melynek (üzétes
begyakorlása azonban mulhatatlanul szükséges. Minden növendéknek

-Iegyen saját gyakorló- és daloskönyve, mert ez a sikernek lényeges
feltétele. Az éneklésról fentebb elmondottakat 'a tanító soha sei téveszsze
szem elől. A dalolás előtt elmulaszthatatlan dolga a tanítónak, hogy

" a verset megmagyarazza solvastatja. Erre a legűgyesebb növendékek
egyike-másika elénekli a dalt. Ha nehéz nekik a szöveggel való éneklés,
meg )ehetenge,dni, hogy lépcsőszámokkal vaJ~"Yszolmizál ya" éneke~hessék
elsőbben. Erre különben maguk fognak engedelmet, kérni. Végül karban
.éneklik, a dinamikus ésrelőadásjelek szigorű megtartásaval.

Kétszélamú daloknál a dallamot az altszólamot éneklőnek is kell '
tudniok, mert ne feledje a tanító, hogy nemzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA,szólamot, hanem dalt kell

" tanítania. : Ha a szopran ldssé magas volna,', adjon alacsonyabb alap.-"
hangot 'a tanító. 'A növendékeknek s.~ólamokpa: való b~osztásánál .nem '
a hang 'magassága, hanern annak szinezete veendő figyelembe. Az erős,

, 'vaskos hang, habár magasan bírja, csak alt lehet. Az ilyen' hang a
szopr,ánbgn igen kellemetlen. Leánygyermek is lehet altista, valamint,
fiúgyermek is lehet szopranista. '" . " ".

Ha valamely 'énekre sürgős szükségé van a' tanítónak '(pl. üimep.
alkalmára), de ez' ének oly hangnemben van írva, melyben a gyermekek
meg nem énekelnek ; helyezze át (transponálja) az éneket a tanító a

" legközelebbi már. ismertetett hangnembe s az iskolatábláról tanítsa be.
De '.semmi esetre se terjen 'vissza a fülbe-énekléshez., ,'"

* *

Tapasztalni fogja a tanító már az első "órákon,' hogy -némely növen-
dékének csekély, némelyiknek pedig; a 'semmivel határos a hangértelme.
Ezek csak~ nehezen, vagy épenséggel nem képesek különbséget tenni a



hangok közt. magasság és melység szerint. Akad olyan is, a ki egyetlen
zenei hangot sem képes utánénekelni. Az ilyennél fizikai okok is sulyos-
bírhatják a bajt, Ezen szerencsétlenek iránt a tanító inkább szánalmat,

.rnint türelmetlen.séget érezzen és gyakoroljon.

Külföldí jeles énektanítók igen eltérőleg nyilatkoznak az emberek
.zeneképességeiről. Vannak. a kik igen sok zenei képességet, mások ellen,
ben igen keveset fedeznek fel az emberek legtöbbjében. Amazok abban
.a véleményben vannak, hogy hangértelemmel elenyésző csekély kivé-
tellel, mindenki bír s ha az mégis hianyzanék, czéltudatos fejlesztéssel,
mint minden más értelem, megszerezhető. Utóbbiak ellenben abban a
nézetben vannak, hogyahangértelem legtöbb embernél hiányzik, s az
alig-alig szerezhető meg, mert a hangértelem természeti adomány, melyet,
ha az nincs, fejleszteni sem lehet.

A két álláspont, az én véleményem szerint azért látszik oly ellen-hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
t étesnek, mert mig amazok igen kevéssel beérik, ezek - fölötte magas
czélt tűznek az énektanítás elé 1

Haeai énektanítóink többnyire optimista nézeteket .vallanak, csupán
Glatt Ignáez, a pécsi székesegyházi énekiskola-jeles tanára és vezetője
nyilatkozik több őszinteséggel. Szerinte: «Enektanulásra nem minden
ember alkalmas. Az emberi hangszerv, a hallás és a zenei halló érzék
egyeseknélzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAkzvételesen, -nagyon is hiányosak. Ezen hiányok némikép
javíthatók ...•

Az én tapasztalatom szerint a tanítványoknak több, mint harmad-
része természettől fogva olyan hangértelemmel bir, hogy önáiló és meg-
bizható hangjegyénekes lesz, Egy harmadrészének kevesebb a hangér-
tel me, de rendszeres módon ezen csekélyebb természeti adomány (mint
minden term. adomány) fejleszthető annyira, hogy az önálló énekesek
társaságában ők is értelmesen fognak énekelni, habár teljesen megbiz-_
ható énekesek nem .igeri lesznek," Kevesebb mint egy harmadrésze a
növendékeknek, azonban, énekessé nem lehet. Ezeknek képessége is'
fejlődik ugyan valamennyire, de használhatóságukrólle kell mondanunk,
ezek a karéneklésben részt nem vehetnek. rnert azt csak _ elrontanák.
Fog akadni kö~öttük olyan is, a kinek a zenei hang iránt semmi érzéke
nincs, . sőt' akadtam olyanra is, a kire a zene kellemetlenül hatott. Ezen
arányt módosíthatják bizonyos körülmények, minők: az életkor, intelli-
genezia, zenei nevelés, (a ki bizonyos hangszeren játszik, az -jobb énekes)
nemzetiség, (egyik faj dalosabbia másiknál) stb. _ '

Ezek után felmerül a kérdés, hogy vajjon arányban áll-é az ered-;
mény a kótaéneklésre forditott fáradsággal, ha a növendékeknek csak
mintegy két ötödrésze képezhető 'önálló és megbízható énekessé, a
többi ném?'

Én abban a véleményben vagyok, hogy ha egy olyan- tantárgyban,
melyre hasonlíthatlanul több időt fordít, mint az énekre, pl. a szamve-
tésben olyan eredményt pro dukál az iskola, hogya növendékeknek több
mint l/s része kitíinő és jeles, mintegyEDCBAlys-része jó és csak csekélyebb
része elégséges, az eredménynyel teljesen meg lehet elégedve, sőt munká-
jának sikerére méltán büszke lehet.

17*



6szinte voltam, nem kecsegtettem a tanítot elérhetetlen sikerekkel,
melyek az énektanításra .bénítólag hatnak: mégis azzal végzern, hogy
a lelkes tanító bátran és a legszebb siker reményében foghat hozzá a

rendszeres énektanítás gyönyörködtető és szívnemesítő munkájához.

Déva.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
KiJveskutz' /Kzányánszky) Jenő.cbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A z o s z ta t la n is k o la ta n te r v e .

A pedagógiai társaságban, a tanítóegyesületekben, az iskolai szak-
lapokban arról foly most a vita: kell-e az oszta tlan népiskolá lzak külön:
tanterv r A vitát Földes Géza indította meg a Magyar Pedagógiai
Társaságban tartott előadásával, "a melyben az egr tanterv mellett fog-
lalt állást. Az ügy a Közoktatási Tanácsban is aktuálissá lévén, a minisz-
ter felszólította a tanító egyesületeket, mondják el nézetüket. Számtalan
nézet és czikk látott ez ügyben napvilágot, a melyek azért érdekesek,

. mert megvilágítják az osztatlan iskola és .tanítója súlyos helyzetet.
Azok,' a kik külön tanterv mellett vannak, valóban erős érvek birtoká-
ban vannak; érveik nyilvánvalóvá teszik azt, hogy az osztatlan iskola-
ban a mai viszonyok között a népiskola feladatát általában nem lehet
megoldani. Ebből azonban okos politikával korántsem ai következik,
hogy szállítsuk le a népiskola színvonalát a rosszul működő iskolák
színvonalára, hanem, hogy javítsuk ezeket az .iskolákat, míg el nem érik

a jól működő iskolákat. Azoknak sincs igázuk, a kik úgy akarják a
kérdést megoldani, hogy legyen ugyan egy tanterv, de annak színvona-
lát mérjük a, 'kedvezőtlen viszonyokhoz; csináljunk minz'mált's tantervet,
Ezek szintén ártanának a maguk tervének megvalósításával a népisko-
lának, Elfeledik azt, hogyatantervnek mindig van ethikai természete
is. Megköveteljük tőle, hogy buzdítólag hasson. A minimalis tantervveL
ezt nem érhetjük el. .

A tanterv-vita tetőpontját husvétkor érte el a Magyarorsz ági
Tanítóll' Országos Bizottsága igazgatótanácsi ülésén és az Allami Tanítók
Országos EgY'esülete közgyülésén. Az előbbi ülésen Sarlós (Schmidt)
Boldiesdr, az osztatlan iskola legalaposabb ismerője volt az előadó.hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA
külön tanterv mellett foglalt állást. Beszédének alapeszméje az volt;
hogy az osztott iskola tananyaga sok az osztatlan iskolának. Az osztat-
lan iskolában lehetetlen annyit jól elvégezni, mint az osztott iskolában.
Ezt nagy statisztikai adatkészlettel bizonyította. Kimutatta, hogy az-
osztatlan iskolában a közvetlen tanítás óráinak. száma hetenként 45,
évenként 1350. Az osztott iskolában pedig hetenként 128, évenként
5120 óra. Az osztatlan iskolában esik 60 tanuló mellett átlag egy
tanulóra a közvetlen tanításból 221/2 óra; az osztott iskolában pedig
581/3 óra. Kérdi azt, hogy melyik tanító az, a ki 221/2 óra alatt annyit
tud elmagyarázni, mint szerencsésebb körülmények között működó-
t.ársa 581/3 óra alatt. A felállított tételból aztán levonja az összes követ-
kezményeket. Kimondja, hogy az egy tanterv okvetlen tulterhelést okoz.
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az osztatlan népiskolában. Megrontja a tanítás alaposságát, a tanítot
fölületességre, szemfényvesztésre indítja. Osszeütközésbe hozza följebb-
valóival, a kik a kiszabott tanterv elvégzését ellenőrzik. A tanító
idealismusát csalódásba dönti. Végül kifejti azon nézetét, hogya nép.
iskolai tanterv legyen ugyanzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAegységes, de nem egy. Egységes alapon
ugyan, de külö'n tanterv készítendő az osztott és az osztatlan iskola
számára. A második előadó Schőn József volt, a ki rövid felszólalásban Sarlós
Boldizsárhoz csatlakozott. Sarlos Boldizsárral szemben Peres Sándor a
következő indítványt nyujtotta be. 1. A magyar népiskolák számára
egy általános tanterv szükséges. - 2. A közoktatási tanácsnak az osz-
tott iskolák számára készült tanterve ugy alakítandó át, hogy azt az
anyagot foglalja magában, melyet korunk műveltségi állapotai között
állami és nemzeti szempontból az állam minden polgáráriak tanulnia
és tudnia kell. - 3. Az. egy és általános tanterv keretén belül minden
iskola s minden osztály számára külön részletes tanterv (tanmenet) kell,
a melynek készítésében a tantervhez adandó" utasítások irányítsák és
támogassák a tanítókat s a mely részletes tanmenet csak a kir. tan-
felügyelő jóváhagyása után érvényes.

Az élénk vitában a külön tanterv mellett Somlyay József és
Pásthy Károly; ,az egy tanterv mellett Nagy László és Ember János
szólaltak fel. Végre névszerinti szavazással döntöttek. A Sarlóséra 3 an,
a PeresérehgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt ó-an szavaztak. E sserini az igazgatdtanács az egységes tan-
tervet fogadta el nagy szótöbbséggel.

Az állami tanítók országos Egyesületében az osztatlan iskola tan-
tervének előadója Szentgyö'rgyi Lajos volt, a ki lényegében a következő
javaslatot terje-sztette elő: Az osztatlan iskola számára oly külö'n tan-
terv készítendő, a mely míg egyfelől magában foglalná mindazon isme-
reteket, a melyeket a népoktatási törvény előír s a melyre, mint mini-
malis ismeretre, minden honpolgárnak szüksége van; másfelől tekintetbe
véve az ezen iskolák rendelkezésére álló korlátolt időt s erőt, csirájá-
ban fojtaná el a túlterheltetést. ' V égre, hogy a különböző viszonyok
között működő osztatlan és osztott iskoláink életében az ismeretek .
anyagára, (de nem terjedelmére) nézve biztosítva legyen a szükséges
ősszhang, az egységre törő szellem szimbólumaként az osztatlan iskolák
külön tanterve oly módon készítendő el, hogy lényegében, az osztott
iskola tantervét födje. Vele szemben Józsa Dániel a következő határo-
zati javaslatot nyujtotta be:

1. Mondja ki az áll. tanítók orsz. egyesülete, hogy mivel az állam-
nak el lehet és el kell 'várnia, miszerint minden egyes polgára egy
bizonyos, a kor műveltségi állapotának megfelelő képzettségig eljusson;
mivel egy állam minden rendü és rangu polgára jogosan várja a
törvény előtt egyenjoguságát; mivel az osztott és osztatlan . isko-
lának tanterv szerinti megkülönböztetéséből ugyatanítványokra,
mint a tanitóra nézve hátrányok származnak; mivel a külön tanterv
létesítésével a hitfelekezeti és nemzetiségi iskolákban visszahatás szár-
mazhat; mivel a kulön tanterv létesítése a most fennálló bajokat, mint
a kevés fizetés, hiányos tanítóképzés, gyenge tankönyvek, nagy tandíj,
elhanyagolt iskoláztatás, a tantermeknek felszerelés nélkülisége, a köz-



254hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

•

igazgatás nembánomsága, mik megzsibbasztják az iskolák tanítóinak mun-
kásságát, mintegy szentesítené; mivel a mostani osztatlan iskoláink

minden tekintetben versenyképesek, már normális viszonyok között, az,
osztottakkal : ezért a magyar népiskoláknak egy általános tanterv szük-
séges.

II. Mondja ki az áll. tanítók orsz. egy., hogy azon tantervet.
mit az orsz. közoktatási tanács készített az osztott iskolák részére és.
mit a hazai tanítóságnak felülbiráló véleménye után mi áll. tanítók
még' az osztott iskolákban semtatottunk mindenben kivihetőnek, az
egységes tanterv szempontjából átalakítani kivánja.

Ill. Mondja ki az áll. tanítók orsz. egy., hogy az egységes tan-
tervben tanítandóknak megjelölendő tárgyaknak az osztatlan iskolák
sajátiagos viszonyaihoz való alkalmazhatása végett a tantervhez külön
utasítást kiván csatolni.

Érdekes volt azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBASomogyi Géza,' znióváraljai tanítóképző igazgató-
jának felszólalása, a kinek ez ügyben különleges álláspontja van. Ki-
fejtette, hogy hazai viszonyaink között az összes népiskolák számára.
a tanterv nem lehet más, csak egységes. Elismerte, hogy az osztatlan
iskola sokkal kedvezőtlenebb viszonyok között s kevésebb eszközzel
oldja meg' feladatát, mint az osztott. Ezen a bajon azonban nem ú g y

kell segíteni, hogy az osztatlan iskola számára külön tantervet adnak-
ki. Egy legyen a tanterv, de különbözőnek kell lennie az zd6nek, a-
mely szerint az a tananyag elvégzendő. Vagyis a mit az osztott isko-
lában 6 esztendő alatt végezünk el, azt az _osztatlan iskolában 9 évre-

-terjeszszük ki.EDCBAE i ' involválja azt is, _hogya mindennapi iskoJáztatás az
egész országban 9 évre terjesztendő ki. Hivatkozik Rornániára, a hol
többé-kevésbbé hasonló intézkedések állanak fenn. A kifejlődött vitában
felszólal tak : Imrich János (Nagylak), Nagy László (Budapest), Radoc/t.
József (Ujpest) és Merényi Kálmán (Kaposvár). Döntésre kerülvén a
dolog, 30-an szavaztak az előadó javaslata mellett, 27-en ellene. E sze-
rint a közgyülés szótöbbséggel a külön tanterv mellett döntött.

IR O DHGFEDCBAA L'O M .cbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

K ö n y v ism e r te t é s .

N a g y -B r ita n n ia k ö z o k ta tá sü g y ;e . Ismerteti: Somogyz' Géza.
Budapest, 1900. Népnevelők Könyvtára, Ara 1. kor. Lampel (Wodianer).

Altalánosau jsmert tény, hogy Anglia intézményeinek fejlődés-
menete elüt a kontinensbeli ismertebb nemzetek .intézményei történetétől.
Az angol alkotmány, az angol társadalmi intézmények és épen Így az
angol nevelésügy fejlődése .is más schémák szerint történt, mint pl. a
francziák vagy a németek hasonló intézményeié, 'vagy akár a mieinké.
A többi nemzetek időről-időre kisebb nagyobb tabula rasakat alkottak
intézményeikben, a továbbfejlődés azután ~yakran elméletileg megálla-



pított tételek szerint történt, a minek eredménye több-kevesebb czentrali-
záczió lett. A konzervativ angol ezzel szemben egyszer meglevő intézményét
sohasem ejtette el egészen, hanem módosította, átalakította, de ugyan-
ezt fejlesztette tovább. Igazi életbőr való kifejlesztés ez. Más szóval és

élesebben így jellemezhetjük az angol intézmények fejlődésmenetét, hogy
ebben mindig azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAtradiceid ' és az individualz'zmus voltak a főtörvények.
Ily módon természetesen czenjralizaczio nem keletkezhetett, de inkább
bonyolódott autonomikus szervezetek álltak elő s az intézmények inkább
labyrinthus.jelleget vettek föl. Az angol iskolaügy is olyan labyrinthus,
hogy - a mint az ismertető mondja - maguk az angol tan férfiak
sem ismerik talán teljesen vagy legalább nem vehetnek tudomást egy-
más működéséről. _

Az iskolaügynek ezen 'rengetegül bonyolult jellege, persze nagyon
megnehezíti annak tanulmányozását és megértését". De sajátIagos, a
mienktől annyira eltérő, önálló volta egyszersmind kiválóan fölkelti
érdeklődésünket is.

, Somogyi előszavában megígéri, hogy e nehéz, de érdekes alkot-
mánynak, az angol közoktatásügynek hű képét fogja adni könyvében,
S tényleg a kép, legalább részben, hű, a mennyiben - nem össze-
foglaló. Az ismertető' ugyanis elmulasztotta a népoktatásügy alkot-
mányának, mint egységes szervezetnek, mint építménynek. az alaprajzát;
a szerkezetét, a koncz eptusát kenőképen kidomborítani, sőt ezt igen is
elnyomja a részletezésset. Orökké részlet és részlet egyforma tónusban I
Megtudjuk könnyen az ismertetésből, hogy miféle rendeletet adtak ki
1862 máj. 9 ikén vagy 1867 febr. zo-ikán, hogy az államsegély
1876-1880-ig 1,543.225 fontról 2,13°.0°9 fontra emelkedett s hogy
ca növendék-tanítónak három' népiskolai tantárgyban, melyek között a
yarrásnak nem szükség okvetlenül ott lenni, hatodfokú vizsgát sikerrel
kell kiállania», stb., de hogy hát tulajdonképen' hányféle népiskola is
van ott? hány osztályuak? rnit és hogyan tanitanak ? a tanítot hogyan
képezik? kik felügyelnek? stb. mindezen kérdések csak röviden érintve
vannak és rájuk a feleletet nagy cönmuokássággal» kell összekeresgélnünk
e könyvben, Pedig minket, magyar népnevelőket (mert hiszen kivül az
van a könyvön: Népnevelők Könyvtára) ezek érdekelnének (jobban,
a rengeteg' számokat, statisztikákat, részleteket szivesen hagynókaz angol
parlament tan ügy iránt érdeklődő tagjainak!

Mindazonáltal hálával tartozunk Somogyinak ezen munkájáért,
mert ha fáradsággal is, de sok hasznot meríthetünk belőle. Hézagot
pótol, leülönösen hogy Felméri Lajosnak ugyenezen tárgyú munkája
már kissé elavult. - .

Mindjárt elől az általános tájékoztatóban kiemeli az ismertető az
angol nevelés egyik legtanulságosabb jellemvonását, t. i. az ö'ná llóságra
való nevelést. «Az' angolszász népeknél a szülők gyermeKeiket nem úgy
tekintik, mint tulajdonukat, mint olyféle tárgyat, mely az övék, mint
egyéniségüknek egyszerű folytatását, melyben ők maguk, mintegy tovább
élnek. Sőt ellenkezőleg, úgy vélekednek, hogy. azok oly lények, kik
tőlük minél előbb függetlenekké lesznek. Ezért legfőbb gondjuk, hogy
ezen szükséges függetlenné tételt, a lehető legjobb helyzetben, 'minél



inkább siettessék: ez az ő szülei gondoskodásuk alakjav. A nevelő
nem vezeti járszalagon a nevelendőt férfi koráig, nem gyámkodik minden
áron fölötte, hanem rászoktat ja a saját lábán való járásra. Az ifjú ne
számítson csak szülei örökségére, a protekczióra, leendő neje hozomá-
nyára, hanem saját erejére. Önálló, erős férfiakat nevelnek ott, kik a
világot hódítják meg I Ebből sokat tanuihatnánk I Hallottam én már
olyan évmegnyitó beszédet, hol 15-22 éves tanító-növendékeknek leg-
főbb tanácsui azt adták, hogy: fiaim, egy lépést se tegyetek soha, a
nélkül, hogy igazgatótokat vagy tanáraitokat meg ne kérdeznétek Isa
20 éves IV. éves növendéknek is írásbeli jegyzék alapján kell 5 krt
kérnie levélbélyegre vagy czipöfoldoztatásra, az igazgató által kezelt
garasaiból. Rövidlátó nevelés ez, mert meglehet, hogy az ily ifjúsággal
talán kevesebb baj van az iskolában, de annál több baja lesz a gyámol-
talan ifjúnak később az élet rögös útjain.

Az ismertetés nagyobb részét az angol népoktatásügy története
foglalja el. Megtudjuk abból, hogy az oktatás kezdetben az angoloknál
is úgy, mint másutt, az egyház kezében volt. Minden székesegyháznak
megvolt a maga iskolája. Később a 14. és 15. századtól kezdve számos
alapitványt tettek nevelési czélokra, a melyek : szintén többé vagy
kevésbbé az egyházhoz kapcsoltattak. Ily módon hatalmas és virágzó
iskolák - latin iskolák - keletkeztek, de ezeknek hatása csak szűk
körre szorítkozott, az általános népnevelés érdekében ezek vajmi keveset
tettek. Szélesébb körre terjeszkedett ki a tanítás a 18. század vége felé
Bell-nek és Laneaster-nek - az általános neveléstörténelemből is isme-
retes - mozgalma folytán. Ezek ugyanis az idősebb tanulókat fölhasz-
nálták az ifjabbak tanítására.

Mindaddig az állam semmit sem tett a nevelés érdekében.
1832-ben tette meg az állam az első lépést az által, hogy k. b. 200.000
frtot adott az addig különböző forrásokkól -:- alapítványokból, önkéntes
adományok ból, földbirtokosok hozzájárulásaból s különösen az egyházak
által - fenntartott iskolák segélyezésére. Ez összeget az állam az
Angliában fennálló két nagy vallásos társulat u. m. a Nemzeti Iskola-
egyesület és a Brit- és külföldi Iskolaegyesület rendelkezésére bocsá-
totta és ezek osztották el az iskolák között. Az állam tehát tulajdon-
képen ezen egyesületek adéfizetője volt. A fejlődés további menete
ezután abból állott, hogy az állam mind jobban és jobban tért foglalt
a nevelés mezején az által, hogy mind nagyobb és nagyobb összegeket
fordít az iskolákra és annak megfelelően nagyobb és nagyobb fel-.
ügyeletet, beleszólást, szóval ren-delkezési jogot biztosít magának, úgy
azonban, hogyafenálló jogokat tovább is respektálja és a nélkül, hogy
az önkéntes működést megbénította, volna.

I839-ben. állíttatott fel azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAnevelésügyi ssakosezdly (közoktatási
miniszteri um) az államkormányban. Ez adatokat gyűjt, statisztikákat
készit, rendeleteket bocsát ki és fokozatosan szervezi az iskolaügyet.
Mintegy 10 év alatt - a 40-es években - 3800 új iskola épült, mely-
hez az állam. 'k. b. 4,000.000 frttal járult hozzá és mindez tisztán
szakosztályi rendeletekkel történt a törvényhozás egyetlen törvényczikke
nélkül. Ez megint igen érdekes azért, mert látszik ebből, hogy az



angol nem sokat beszél, hanem tesz; míg nálunk mennyi szép szónoklat,
toast hangzik el. enquéte folyik le, míg végül is a hegyek egereket
-szülnek l De - legyünk igazságosabbak - az is látszik ebből, hogy
.az angolok gazdagabbak, mint mi vagyunk.

1859-ben bizottságot küldtek ki az addig megjelent rendeletek, és
'intézkedések átvizsgálására és ennek alapján ujabb szervezésre. Az At-
vizsga!t Rendelettár (Code) szerint a tanitók fizetéseiket a tanulók száma
-és a vizsgálatokon fölmutatott eredmények után kapták. Az egész
szervezet igen bonyolult volt és egyébként is érezhetővé vált annak
szüksége, hogy a népoktatásügyet végre is törvényhozásilag kell
:szabályozni.

A közoktatási törvény végre megalkottatott 187o-ben. E törvény
-czélját, önmagukhoz híven így jelölték ki: ca szabad (voluntary) rendszert
kiegészíteni és annak hézagait pótolni.s Megmaradtak tehát az addigi,
a legkülönfélébb forrásokból fenntartott u. n.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAszabad (voluntary) iskolák,
-de amely kerületekben ezekből nem volt elég, ott a népiskoláknak
egy új typusát alkotta 'meg a törvény, az u. n. községi iskolá t (board-
.school). A községi .' iskolák gazdái az iskola ·székek (boards); ezeket a
község-gyülés va:gy város-tanács választja meg. Az iskolaszékeknek a
köz ségi iskolával szemben széleskörü hatalmuk van, akkora, mint az
-önkéntes (voluntary) fenntartóknak saját iskoláikkal szemben. Fenn-
tartják pedig a községi iskolákat: a helyi adóból, melyet az iskolaszék
vet ki és szed be, a parlamenti (állami) segélyből és a tandíjakból,
melyeket szintén az iskolaszék szed be. A tandíj szegényeknek elen:
:gedtetik.

Azóta, az 187o-iki törvény megalkotása óta. a parlament több
izben hozott pótló törvényeket. A mostani állapotok szerint feloszlanak
.a népiskolák kis gyermekek iskolájára (óvódák,) mely tart a, 7· ik év
befejez.téig, és elemi iskolákra a 14-ik év befejezéseig. Tantárgyak : olvasás,
-irás, számtan, földrajz, Anglia története, ének, bibliaolvasás, testgyakorlás és
kézügyesség; ezek mellett választhatnak az iskolák külön tantárgyakat,
mint rajz, természetrajz, vegy tan. A 'főtanítók fizetése átlagosan 1700
frt, a tanítóké 1550 frt, a tanitónőké 900 frt, A felügyeletet 1 senior-
főtanfelügyelő, 12 főtanfelügyelő és 90 tanfelügyelő viszi. A tanítás
módszere nem régen még könyvnélkülöztetésben és utánmondatásban
állt, ez idő szerint azonban a modern- tanítási eljárások meghonosodtak
már. Kézi könyveket nem igen használnak, e helyett a különböző tár-
:gyakra olvasókönyvek vannak használatban. Heti órák száma 241/2,
melyek~ől az egyes tárgyakra 2-3 óra esik, de testgyakorlásra 61/2 óra .

Igen sajátságos és érdekes az angol tanítóképzés szervezete. Sajnos,
hogy éppen ezen reánk nézve legfontosabb kérdésről az ismertetés
homályos [képet nyujt. A tanító képzés jellemző vonása, hogy a
:gyakorlati képzés megelőzi az elméletit ; ugyanis 13 évesnél idősebb
és 15 évesnél fiatalabb fiuk vagy leányok beállanak az iskolába a taní-
tók mellé nijvendék-tanítóknak, hogy úgy mondjuk tanító-inasoknak.
E minőségükben 2-3 évet töltenek, miközben a tanítómesterük foko-
zatosan folhasználja őket a tanításnál, ezenkivül azonban bizonyos pen-
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sumokat is el kell végezniök.' A tanítók, kik ily növendéktanÍtókkal
íoglalkoznak, kulön díjazásban részesülnek. A növendéktanítók évenkint
vizsgálatokat állanak ki. Két vizsgálat sikeres kiállása utána növendék-
tanító tanítójelöltté léptettetik elő és már most tanÍtóképző-kollégiumba
léphet be vagy pedig megint az előbbi módon folytatja tovább tanul-
mányait, mig négyzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAévi ,tanulmány után képesítőre bocsáttatik.

. Főfeladatának, a népoktatásügy ismeretének bevégzése után szó]
még az ismertető Anglia középiskoláiról és egyeterneiröl is, Az ismer-
tetés ezen része már élvezetesebb. minthogy a viszonyok itt már egy..-
szerűbbek, .

l Nem hallgathatom el - mielőtt a könyvtől bucsút vennék -
~ azon kritikai inegjegyzésemet, mely szerint igen csodálkozom azon, hogy

a mi kedves Somogyi bátyánk, ez a tősgyökeres magyar ember, oly
alapos ném et körmönfont stylussal írta meg e könyvét, hogy akármelyik
reuss-schleiss-sig maringeni egyetem philosophiae professora is írígyel-
hetné tőle 1 Kérem, a szegény emberfiának' mai nap már annyi elolvasni
valóval kell megküzdenie, hogy elvárhatja, hogy -az a mit eléje tálal-
nak, könnyen megemészthető legyen. Mindenesetre ,nagy hálával tarto-
zunk az ismertetőnek fáradságos és - mondhatjuk bátran - igen tanul-
ságos és hasznos munkájáért; köny vét .biz onyára sokan fogják olvasni,
meg is érdemli; de ha anyagát gondosabban földolgozta volna, köny-
vét még olvasottabbá tette volna.EDCBA

A . J .

IcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAÚ j művek j e g y z é k e .HGFEDCBA

A lé le k ta n a la p v o n a la i . Vezérfonálul egyetemi előadásaihoz
és tanárjelöltek számára. Irta Pauer Imre. Negyedik átdolgozott és,
bővitett kiadás. Budapest. Franklin- Társulat kiadványa. 1900. Ára 2:

kor. 60 f.

L é le k ta n és . lo g ik a középiskolak számára. Irta Szz'tnyaz' Elek,.
budapesti áll. főgimnáziumi tanár. Budapest. Franklin-Társulat. 1899.
Ára 1 frt 20 kr.

A p á c z a i C s e r i J á n o s pedagógiai munkái. Összegyüjtötte, a latin
beszédeket fordította, jegyzetekkel ellátta Hegedüs István. Budapest.
Franklin-Társulat. 1899 Ara 1 frt.

A h u s z a d ik s z á z a d n e v e lé s tu d om á n y a . Függelék mínden
neveléstanhoz. Irta Lederer Abrahám. Külön lenyomat a Népnevelők
Lapjából. Ara 60 f. Budapest. Lampel Robert (Wodianer F. és fiai).

. .
A n é p is k o la i k ö z o k ta tá s tö r v é n y e . 1868 - 1898.ig. Irta

Lederer Abrahám. Külön lenyomat a Néptanoda XXXI. évfolyamából ..
Pécsett, 1899. .

I s k o la ü g y i d o lg o z a to k . Irta Bardócz Pál. Ára 2 kor, Löblo-
vitz Zs. könyvnyorndája. Budapest. V U , Csörnöri-út 54.



259cbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

M i a d a d o g á s é s ,h o g y a n le h e t r a j ta s e g ít e n i? IrtazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBARobog
József Terriesvar. 1900; Ara 60hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAf.

" . A z is k o la i s z e l lem fe j le s z t é s é r ő l . Erkölcs-pedagógiai tanul-
mány. Irta Koncsee Lajos. A Budapest) (budai) Tanítóegyesület ajtai
száz koronával jutalmazott pályarnű. Ara 60 f. A tiszta, jövedelem a
Ferencz-józsef-tanítók házára fordittatik. Budapest. 1900. Toldi Lajos
kiadása.

Z o n g o r a is k o la . Általános használatr.a, különős tekintettel a
~tanÍtóképző-intézeteK tantervére. .Irta Major J . Gyula . Második bővitett

es javított kiadás. Nádor Kálmán (Taborszky Nándor) nemzeti zenemű- .
kereskedése. Budapest. IV., Karoly-körut 8. 1. rész 2 frt. II. rész 2 frt.

F lo r a . Irta ,és rajzokkal ellátta 7ürk Frigyes. A Hevesmegyei
Tanügy kiadása. Ara 1 kor. Eger. 1900. Szelcsanyi Gyula bízománya.

R o v a r g y ü j tő . Segédkönyv a középiskolai tanulóifjuság számára.
Irta Lej/én,vi Sándor, főgimnáziumi tanár. Budapest. Franklin- Társulat .

. 1899 Ara 1 kor .

. U ta z á s a te rm é s z e tb e n . Irta Pla tz Bonzjác;,. cziszterczita, a
szegedi tankerület kir. főigazgatój'a. Budapest. Wodianer F. és fiai
(Lampel R ). 1900. Ara?

A z á l la tv i lá g p i l lá n a t i f é n y k é p e k b e n . Megjelenik 16 füzet-
ben. Minden füzet 60 f. Az egész munka 9 kOI. 60 f. Díszkötésben
1 4 kór. Budapest. Wodianer F. és fiai. (Lampel Robert).

P e tő f i . Irodalmi tanulmány. A budapesti 1899. jul. 30 iki ünne-
pélyen ünnepi beszédúl felolvasta ,dr. Kacsidtw Géza. Budapest. 1899-
Lampel R. (Wodianer F. es fiai). Ara 50 f.

R en d s z e r e s f r a n c z ia n y e lv ta n . Teljes mondattan. Iskolai, és
magánhasználatra irtak Mébold Fr. tanát' és Ujvári Béla igazgató. Ara
füzve 4 kor., kötve 4 ker. 60 f. Budapest. 1900. Lampel R (Wodianer
F. és fiai). '

M a g y a r Körryvtár. Lampel R. (Wodianer F. és fiai). Minde n
hó. elsején és 15-lSn új füzet jelenik meg. Egyes füzet ára 30 t. Ujabbari
megjelentek; Kamjns,' Krisetus kö·vetéséről. Fordította Pázmány. Beveze-
téssel, magyarázatokkal és szótárral. Szerkesztette Bellaágh Aladár.
Hármas szám. - Majthéllyi .F lóra " Spanyolországi kéPek. - Verseghy
Ferencz válogatott lyrai költeményei. Bevezetéssel és jegyzetekkel
ellátta Madarász F torz's. - P iutarchos : Coriolanus. Fordította dr. Kacs-
kovics Kálmán. - A gazdag' szegények. - Vígjáték három felvonásban.
Irta Jókat' Mór. - Rudyard Kzpling,' -Indiai történetek. Második soro-
zat. Angolból fordította dr. Marquz's Géza.

P e d a g ó g ia i k a la u z . A népnevelés czéljaira írta KörösiEDCBAH e n rib -

A Népnevelők könyvtára 4. füzete. (Szerkesztj Peres Sándor). Budapest-
1900. Lampel Róberl (Wodianer F. és fiai). Ara 1 kor.
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F ö lh iv á s .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa közgyülésen megjeleno egyesületi tagokhoz.

A helyb~1i áll.' tanító- és tanítónőképző ,intézetek tanári testűletel

nevében fölkérem a közgyülésünkön megjelenni szándékozó t. egyesületi

tagokat, hogy az előleges. intézkedések megkönnyítése czéljábólzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAmeg-

.érkezésiik zdejét f. é. m á ju s 2 0 - ig alulirottal közölni szíveskedjenek.

Ugyanazon intézetból jövők részéről elég lesz, ha egy lev. Iapori az

érkezők számát közlik.

Felméri -Aioert,

tanár.

Közgyülésünk. A kolozsvári állami tanító- és tanítónőképző intézetek tanári

testülerei április s-én tanácskozást tartottak a juniusi közgyülés tárgyában.
Miután szives örömmel vették tudomásul a . központi valasztmanynak azon

határozatát, hogy meghivásuk folytán az idei közgyülés helyéül Kolozsvárt

választotta, készséggel határoztaEDCBAe l, hogy a közgyülés sikere érdekében minden
lehetőt el fog követni. E czélbol rendező bizottsággá alakulván, elnökké
Heinrich ]ózsa tauítönöképzö-intézeti igazgatót, jegyzővé pedig Felméri Alber!

tanárt választotta meg. Ezután az előkészületek főbb elveit megállapítván, a
-részletes intézkedések kereszfűlvitelére .Felméri Albert elnöklete alatt 7 "tagú

.albizottságot küldött ki, mely a legkisebb részletekre is kiterjedő javaslatait a

nagy bizottság elé terjeszti sennek utasitásai szerint jár el, hogyamegjelenő

közgyülési tagok minél jobban érezzék magukat Kolozsvaron s onnan kellemes
emlékekkel távozzanak el. A rendező bizottság reméli, hogy a helyi társadalom,

intéző és tanugyi körök érdeklődését megnyerve oly impozánssá teheti e köz-

gyülést, a mely úgy az egyesület országos tekintélyének, mint Kolozsvár elő-

kelőségének méltán meg fog felelni. - A rendező bizottság kedves remény-

kedésben él az iránt is, hogy az ország ossees á llami és felekez(ti tanító- és
tanitönöképzö intézeteiknek tanárait és tanítónőit fogadhatja körében ama szives,

magyaros vendégszeretettel, mely e rokon intézetek tantestüle'teit oly szerosari
kapcsolja össze egy 'buzgó müködésü, tevékeny orsz. egyesülette. A rend. bízott-

sagot működésében igaz szfvvel támogatja a megye tudós kir. tanfelügyelője,

Kozma Ferencz is. - A tanítóképzés fontos ügyének fejlesztése czéljából hozzuk
is meg az áldozatot s kolozsvári kollegáink elözékenységét honoráljuk azzal,

hogy minél többen, minél számosabban jelenjünk meg_junius 3-án Kolozsváron.

Iskolai ünnepek. A györi á llami t,rnítónöképzö-intézet a negyvennyolczas
idők emlékére rendelt nemzeti ünnepet április r o-én a következő műsorrai
tartotta meg: I. Szözat, Egressy Bénitöl, Előadja a Ill. és IV. o. z. 'Ünnepi

beszéd. Tartj~: Mohar József tanár. 3. Nemzeti dal. Boldis Ignácztól. Előadja:
a Ill. és IV. o. .növendékek énekkara: 4. Ima. Rudnyánszky Gyulától. Szavalja :

Vass Ilonka, gyak. isk. növ. 5. Hazafiság és magyarság.' Dalmady Győzőtő1.
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Szavalja :zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAjlfolnár Ilona, IV . o. növ. 6. Hymnus. Erkel Ferencztől. Előadja a-

Ill. és IV. o. növendékek énekkara.

A budapestiEDCBAII ker. á llami tanítótlőképző-intézet Eötvös-önképzö-köre meg-

ünnepelte márczius Is-ét. Az ünnep egyuttal Petőfi emlékének is volt szentelve,
Az ünnepet az önképzö-kör énekkara nyitotta meg, Wintenzitz Ida növendék

vezetése mellett előadták a Nemzeti Zászló czímü dalt. Ezután Nagy Lászlo int.

tanító s elnök tartotta az ünnepi beszédet. Valkofszky Mariska szavalta Jakab-
Ödön «Márczius IS-ike» czímü költeményét, Til/Margit magyar dalokat énekelt.

Kauschill Hilda egy tanulmányát olvasta fel Petöfiröl a szabadság harczban. Horváth

Teréz a «Jövendölést» szavalta Petöfitöl. Nagy Erzsi zongoradarabokat adott elő.

Tfinternitz Ida és Kálmán Lenke melodrámát adtak elő: Vörösmarty-Elbert. A

hontalan. Az ünnepet az egész ifjuság énekkara fejezte be (Raköczy-indulö),

a melyet Winternitz vezetett.HGFEDCBA

Kirándulások: A győri á llami tanítónőképző-intézetnek mintegy 40 növen-
déke, igazgatónőjük PatiJk~vIrma és a tanári testület néhány tagjának vezetése

mellett ismét nagyobb kirándulást fog tenni május első napjaiban Bécsbe és

Pozonyba. A kirándulás teljes előkészítése már javában folyik, mint tud-

juk, a bécsi tanítók otthonának elnöksége igazán lekötelező szivélyességgel vál-

lalta el a programm összeállítását a kalauzolast és az elszállásolást, ugyancsak ő
eszközölte ki, hogy a Hausfrauenverein mérsékelt díju ellátást adott az inté-
zetnek. A pozsonyi kollégak is élükön Tfollmann Elma igazgatónóvel a leg-

szivélyesebben várják a kiránduló testvérintézetet. Még emlékezetben van,

hogy a győri intézet a mult tanévben 8 napos kirándulásával a nőiskolai
kirándulások terén úttörő munkat végezett. Ezen szintén igen tanulságosnak

igérkező kirándulásuk lefolyasáröl is majd annak idején be fogunk számolni.

Az igiói tanítóképző intézet ifjusága az 1899. év folyamán át, - nem szá-
mítva a város környékén tett tanulmány-sétákat, - hét kirándulást tett, köztük

egy 2 napra és egy 3 napra terjedőt a magas Tátrába. Az utóbbi kirandulas

egyuttal a tavaly képesített új tanítók örömünnepélye volt. A növendékek ne-
hány csoportja a nagy szünidöben bejárta a szomszédos vármegyéket, sőt az

egyik csoport távloabb fekvő vidékeket is.

A budapesti I l ker. á ll. tanítónőképzö-intézet növendékei Nagy Lászlo tanító-

juk vezetése alatt több intézeti tanító s tanító nővel április r S-an Isaszegre rán-

dultak ki, hogy az ottani honvédsírnál hazafias ünnepet tartsanak. Az állomás-
nál Isaszeg intelligens közönsége és a helybeli népiskolák gyermekserege egész-
zászlóerdővel várta őket Marcsányi István igazgató-tanítóval élükön. Ő készí-

tette elő a fogadást s ő vezette a menetet. Kint a hegytetőn, az erdők sürü

lombjai között levő honvédsírhalomnal az ifjuság elénekelte a .Hymnust Winter-

nitz .Ida int. növendék karvezetése mellett. Azután Nagy Lászlo beszéd kisére-

tében megkoszorúzta a sírhalmot. Kálmán Lenke növendék elszaval ta Komócsy
József Szentelt hantok czímü költeményét. Azután Marcsányi István intézett szép

buzdíto beszédet az ifjusághoz. A megható ünnepet a Szözat éneklése zárta be.
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, .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
A hazatér~sig az ifjuság á Iegvídamabb hangulatban töltqtt~ az. időt; a miben

nagy része van az isaszegi olvasókör' s különösen Marcsányi Istvan tanító

olvasököri jegyző szives vendégszeretetének. • ~cbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

E ö tv ö s J ó z s e f b á r ó é le t r a jz a . A Magyar .Tudornanyos Akadémia az Orszá-

-gos Eötvös-bizottság adomanyaból pályázatot hirdet Eötvös József báró élet-

rajzára. Az életrajz hat-tíz ívre terjedhet, s ne száraz adatok halmaza legyen,

hanem inkább es say, a mely az embernek, írónak és állan.férfinak s egyuttal

egész kerának képét adja, ama hatás rajza mvllett, a melyet Eötvös korától

vett s korára és nemzetére ,tett. A Jutalom kétezer korona, A palyamunkak

1902. február végéig a M. Tud. Akadémia főtitkári hivatalába nyujtandó be. A

jutalmat nyert mű az Eötvös-alap tulajdona, a mely azt minden további tiszte-

letdíj nélkül Eötvös József báró összes munkáinak kiadásában fogja közzétenni.

A pályamű idegen kézzel, tisztán írva, lapszámozva, kötve legyen. A szerző

nevét, polgári állását és lakhelyét tartalmazó pecsétes level en ugyanaz a jelige

álljon, a mely a pályamű homlokán. A pecsétes levélben netalán följegyzett

kikötések, föltételek vagy a versenyügy körül régtől fogva bevett szokásos eljá-

rástól netán kivánt eltérések tekintetbe nem vétetnek. Álnév alatt pályázónak

a jutalmat ki nem adják. Ha a jeligés levél felbontása után kitetsz enék, hogy a

munka saját kézirasa a szerzőnek, műve a jutalomtói elesik. Mindezen felada-

tokra minden rendü akadémiai tagok is pályázhatnak. Egyébiránt bármely csak

{ormai szabálynak is elhanyagolása elejti a szerzőt a jutalomtol.

A z E ö tv ö s -a la p p á ly á z a ta a s z a b a d a s z ta lo k r a . Az «Eötvös-alap» «(Orsza-

gos tanítói segélyegyesület») az alapszabályaiban kitüzött czél érdekében s hogy

tagjaival nemcsak ösztöndíjak .és segélyek nyujtásával tegyen jót, hanem vidéki

tagtársainknak a budapesti tudomány egyetemeken vagy egyéb fő- és szakisko-

'lákban tanuló gyermekeink kiképeztetését is megkönnyítse: a «Budapesti szál-

lodasok, vendéglősök és korcsmárosok ipartestületéhez» minden évben folyamo-

dik, hogy annak tagjai egy· egy vidéki tanító gyermeke számára a tanév tartama

alatt ingyen ,déli ebédet adni sziveskedjenek. Ezen megkeresésünkre a folyó

tanévben 79 szállodás és vendéglős ur volt szives tagtársaink gyermekeit ingyen

déli ebéddel ellátni, hogy azok tudományos kiképeztetését elősegítsék.

Abban a reményben" hogy ezt a jövő é;be~ is megteszik s jótékonysa-

g<\ikat vidéki kartársainak gyermekeitől ezután sem vonják meg: a szabadaszta-

lok elnyerésére ezennel pályázatot nyitunk.

Az ilyéri szabadasztalok jótéteményeiben is csak ázok részesülhetnek, a

kik az Eötvös-alap egyéb jótéteményeinek elnyerésére jogosultsággal bírnak, tehát

a kiknek apja vagy anyjá az «Eötvös-alapnak» rendes .fizetö tagjai,

A kik leczke-könyveiket (Index) az «Eötvös-alap» elnökségének féléven-

kint bemutatni elmulasztják, habár felvétettek is a segélyezettek közé, a jóté-

konyságban továbbra nem részesülnek,

A jótékonyságban részesülni kivánók az «Eötvös-alap» elnökségéhez

czimzett folyamodvanyaikat f. é. szepternber hó lS-ig alulírott titkárhoz (Buda-
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pest, VIII. Szentkiralyi-utcza 47. sz.) küldjék be. Mellékelendö az 1899/9°0. tan-

évről szölö iskolai bizonyítvány' vagy Index és az igazolvány arról, hogya folya-

modó melyik intézetbe vétetett fel.

- A jótétemény odaítélésére nézve a központi gyüjtő és kezelő orsz. bizott-

sag fog határozni s erről is folyamodókat szeptember 20-ig az egyesület titkára

értesíti. Budapesten, 1900. február 20.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAPeres Sándor, titkár. Péterfi Sándor, elnök.cbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A z e g r i a n g o lk is a s s z o n y o k ta n ító n ő k é p z ő - in té z e te _ ki fog bővülni. Ugyanis

az arlgolkisasszonyok leánynevelő intézetének polgári iskoláját felsőbb leány-

iskolava fogják kiegészíteni, mi czélböl Samassá érsek a leányiskola mostani

-szük épületéhez egy új szárnyat építtet. Az új épületszárny építése ~ár folyik s

őszre átadható lesz rendeltetésének. A leánynevelő-intézet új elhelyezésévei

egyidejüleg intézkedés történt az angolkisasszonyok vezetése alatt álló tanító-

nóképzö- intézet kifejlesztésére is. Az egri tanítónőképző-intézet négy évfolyamból

áH ugyan, de évenként csak egy osztály működik, mely évről-évre felfelé halad

s így csak négy évenkint vehetők, fel új növendékek az intézetbe. Samassa

érsek áldozatkészségéből a jövö tanévben még egy új osztály fog felállíttatni a , -

tanítönóképzö-intézetben s így egyszerre két .osztály működ vén, a növendékek

két évenkint lesznek felvehetők.

S z ü n id e i c u r su s o k Jénában. Az idén augusztus havában, mint- már egy

nehány év óta szünidei tanfolyamok tartatnak Jenában. E tanfolyamok mind

nagyobb kedveltségnek és látogatottságnak örvendenek. Jena igen alkalmas hely ,

nyári tartózkodásra, mert a szép thüringiai erdő egyik legszebb pontján fekszik

a tágas ~Saale völgyben. A folyóban fürödni lehet, a környező szép hegyes vidék

pedig kellemes, szörakoztatö kirándulásokra nyujt alkalmat. Közel van a hires

és szép Weimar, Eisenach a Wartburggal, Lipcse is csak 3 órányira van. Az ide

gyülekező hallgatóság is)gen érdekes, sok skandináv, angol, de főleg amerikai,

kiket leginkább Rein egyetemi tanár pedagógiai előadásai" és személyes szeretetre

méltösaga vonz ide. A német pedagógia mind nagyobb tért hödit Amerikában,

Angliában, sőt Francziaországban is és ma Rein a külföldön legismertebb német
pedagógus; kit már többször Angliaba-is meghívtak előadasok tarjasara. Ő-i' elő-

adasok augusztus. hö 6-ikán kezdődnek és 2 föcsoportra oszlanak; ~

a) általános tanfolyamok urak és hölgyek részére,

b) specialis tovább képző tanfolyamok a) _ természettudományok tanítói,

b) tbeologusok részére. .

Az általános előadásokból kiemelem Rein egyetemi tanár előadásait az

általános didaktikaböl ; LeMnan a gyakorlo iskola vezetője: részletes didak-

tika, gyakorlati tanítások bemutatásával, Trüper előadásai, abnormalis jelen- -

ségekről a gyermekek lelki életéből stb. Ezeken kivül vannak még német nyelvi

előadások kezdők és haladók részére. Az előadások - teljes jegyzékét, egyéb fel-

világositasokat és költségekről tájékoztató prospeetust kapni dr. Waldapfel

János gyakorló fögymnaziumi tanárnal Budapest, VIII., Trefort-u. 8. Tanítók-

nak és képzőintézeti tanároknak különösen ajánlható a jenaba való kirándulás.

M.



B ú csú G ye rtyá n ffy Is tvá n tó i.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVolt tanítványai Isten hozzád-ot kivannak
mondani Gyertyánffy Istvánnak, a szeretett mesternek, hogy visszavonult a nép- -
oktatás aktiv szolgálatától. Az ő korszakalkotö aktiv működésének méltö befeje-

zése készül a volt tanítványok hála- és búcsúünnepén. Legyen is az nem

csupán a közszeretet, hanem a közérzület megnyilatkozása. A volt tanítványok

az ünnepély megtartására a következő felhívást bocsátották ki:

Kedves Barátunk 1 A Pedagógiumot (polg. isk. tképzőt és annak egyes:

tanfolyamait rendes vagy maganúton) végzettek, a tanítványi hála és ragaszkodás
legszebb kötelességét teljesítjük, midőn Gyertyánffytól, a Pedagögium alapító_

igazgatöjatöl, nyugalomba vonulása alkalmával Hozzá és magunkhoz méltöan

búcsúzunk. Megállapodás szerint: I.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAGyertyánlfy-Emlék czímmel emlékkönyvet

(Albumot) adunk ki. Ez tartalmazza az Öregünk arczképét s Sztankó Bélától
kimerítő életrajzat ; iskolaügyünk újjászületésé letelt harmincz esztendejének,

iskolafajták szerint megírt történetét ; mindannyizmktól egy-egy lapra terjedhetö,

a magunk foglalkozása-, hivatása-, eszme- vagy élet-köréböl vett tételról szóló

czikket (esetleg költeményt) s a mellett kinek-kinek jénynyomatú arczképét ; '

végül a Pedagógiumot végzettek nek (az Album iröinak) névsorát s alkalmazta-

tásuk minöségenek és helyének statisztikáját. 2. A Gyertvá7ljfy életnagyságú képét

a mindenkori Pedagógiuru számára Stettka Gyula festöművészszel megfestetjük,

A költség személyenként tíz korona, melyért mindenikünk kap az Albumböll

egy példányt. Baráti bizalomrnal kérünk, csatlakozz ezen személyes összejöve-.
telben és Albumban magunknak is annyira kedves' emléket nyujtó mozgalomhoz,

s a tíz korona díjat a f. évi május hó 6-á ig, czikker-skéd kéziratát s vizitkártya-

nagyságú arczképedet pedig a f. évi május hó 24-éti küldd be Ugray János.

(Budapest, I. ker., Mészaros-utcza 12.) pedagógmmi gyakorló polg. isk. tamírhoz.
A képet a Pedagögium dísztermében a f. évi május hö 24·én (áldozócsütörtökön)

délelőtt II órakor tartandó ünnepség keretében adjuk áto jelenjunk meg azon.

valamennyien 1 -cbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

K im u ta tá s
az 1900. rnárczius zs-étöl 1900. április zS-éig befizetett tagsági díjakról,

1897 re: Bodrogi Gyula (8 kor.).
1899-re: Thaisz Lajos (8 kor.), Felméri' Albert (3 kor.). .
1900·ra: AlI. tariítónóképz ő Budapest, Szabolcsmegyei A u , Tanító-

egylet, dr. Steinberger Ferencz, Báthori József, Erdőeli János, Grézl6.
János, Glücklich Vilma, Kolbai Arnoldné, Horváth Antal, Molnár
Leontin, róm. kath. tanítónőképző Kőszeg, Aráoyí Antal, áll. tanítóképző
Igló, özv. Szarvas Gáborné, Pataki Lajos, Guzsvenitz Vilmos (8-8 kor.),
Somogyi Géza (1 kor.),

19001. félévre: Bellosics Bálint, Bene Gyula, Benkő Pál, Bocskay
Kristóf, Macskásy Sándor, Mihalicska Sándor, Nagel 'Sándor, Pasnáry
Győző, Scherer Sandor, MenichAntal, Czöndör Sándor, Somogyi Pál..
Belanyi Tivadar (4-4 kor.).

I90I-re: Somogyi Géza (8 kor.). Hornay Ede,
egyes. pénztáros.



A m ícbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAm á ju su n k .
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K in e v e z é s e k .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A vallás és közoktatásügyi miniszter 1900. é v i április 28-diki ke-.

Jettel a követ-kező kinevezéseket teljesítette:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Lénhaidt Károly modori, Arányi Anta l iglói, Zajzon Dénes lo-

sonczi áll. elemi tanítóképző-intézeti igazgatókat, eddigi minőségükben

és jelenlegi állomásukon való meghagyas mellett, a VII-ík fizetési

osztály 3-ik fókozatába;
to~ábbá Molnár Leoia i« budapesti áll. el. tanítónőképző intézeti

rendes tanítónőt, valamint Bárány Gyula csurgói, Nagy istván losonczi

Halasy Kálmán lévai, Szondy János aradi, Beniczky Lajos losonczi..

Horváth Józse! csurgói és Kovács Sandor kunfélegyházai áll. el. tanftóc;
képző-intézeti rendes tanárokat eddigi minőségükben s jelenlegi állomá-

sukon való meghagyás mellett a VIlI. fizetési osztály '3-í!<' fokozatába ;

továbbá Horváth Fábián pápai és Boér Gergely kolozsvári áll. el.

tanítóképző intézeti zenetanárokat, nemkülönben Wágner János kun-

félegyházai, Farkas Sándor budapesti áll. el. tanítóképző-intézeti segéd-

tanárokat és PalágJli Lajos-sárospataki áll. el. tanítóképző intézeti meg-

bízott tanárt, jelenlegi állomásukon való meghagyás mellett rendes taná-

rokká, valamint' GeöCze Sarolta áll. polgári iskolai igazgatót a buda-

pesti áll. el. tanítónőképző-intézethez rendes tanítónővé a IX. fizetési

osztály z-ik fokozatába;

Szánthóné Hahn Róza szabadkai, Kovácsné Papp Mária kolozsvári

áll. el. tanítőnőképző- intézeti gyakorlo iskolai tanítónőket és May
Emilz'a , kolozsvári áll. el. .taníténóképzö-intézeti segédtanítónöt áll. el.

tanítónőképző-intéz.eti' rendés íanítónőkké,

nemkülönb-en Hajtmann Pál dévaj, Bélt'czky Gusztáv igIói és Ur-

hegyi Alajos aradi áll. el. tanítóképző-intézeti gyakorló iskolai tanítókat

jelen állomásukon való meghagyás mellett áll. el. tanítóképző-intézeti

segédtanárokká a X. fizetési osztály 3 -ik fokozataba.

E lő lé p te t é s e k . A miniszter a 'fenti kelettel a következőket lép-

tette elő: '

Katonáné Thuránszky irén budapesti áll. -el, tanítónóképző-intézeti

igazgatót a VII., fize~ési osztály z -ik fokozataból az I-SŐ fokozatba;

Szabó' Lajos lévai és Dezső Lajos sárospataki áll. el. tanítóképző-inté-

zeti igazgatókat a VII. fizetési osztály 3-ik foközatából a z-ik foko-

zatba ; Somogyi' Géza zniőváraljai, Szabó Józse! aradi és Margtta t

-József csáktornyai áll. el. tanítóképző-intézeti igazgatókat és l;a takz

Magy"'. Tanitóképzö. 18
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Irm azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAgyőri áll. el. tanítónóképző-intézeti igazgatót a VIlI. fizetési osz ta ly

z-ik fokozataból az I-SŐ fokozatba :zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBALáng Mihály eperjesi áll. el. tanító-

képző intézeti, Horváth Anta l temesvári, -Boga Károly dévai és Orbók

Mor kolozsvári áll.' el. tanítóképaő-intézeti igazgatókat a VIlI. fizetési

ös'ztálY--3-ik fokozatéből- a z-ik Jokozatba ; -

Nagy Laselo budapesti .áll. el. tanítönőképzö intézeti rendes tanárt

ez. igazgatót,' Fazek'as:Józse! kolozsvári, Sandor Dot?zokos.sz ..keresztúti,

Mócsáry Gerő győri, Wlacskássy Sandor bajai áll. el. tanító, illetőleg tanítónó-

képző-intézeti. rendes tanárokat ahgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAv n r. fizetési .osztály' z-ik foko'zatáb'ól

az 1-ső fokozatba; Decsi i;éza aradi: Mihalic~ka jstuá~ bajái,~. Mikló~'

Gergely budapesti, !fodinka Agosto;z. sárospataki, Láedrics . Jáno; dévai

áll.tanítóképző-intéieürendes' tanárokat a 'v rr 'r ;, '{izetésL'oSúály 3-ik

fokozatából a .·2~ik fokozatba; Krikk :Jenő. lévai, Peth es .János .csurgöi,

Rátskay :János znióváraljai, Ujváry Mz'hály sz.vkeresztúri. 'Veress Ference

sárospataki, Thaisz Lajos losonczi, Horvay Ede budapesti, Sztanko Béla

budapesti áll. el. tanítóképző-intézeti, Sztepankó Alberi budapesti Frőbel-
féle -óvónőképző és Kolumban Samu dévai áll. el.v tanírőképző-intézeti

rendes tanárokat a·IX. fizetési osztály 2-ik fokozatából az I-SŐ tokozatba ;

Kőtse István sárospataki áll el. tanitóképző-intézeti segédtanárt,

Chalu;pkáné Olgyay-Ilona ' pozsonyi áll. el tanítónóképző-intézeti rendes

tanítónőt, Kz1tenberger :János lévai, Mészáros :Jenő te'mesvari áll. el.

tanítóképző-intézeti s~gédtanárt. Palma: Lénk'e győri áll. el. tanítőuőképző-

intézeti rendes tanítónőt, Gaál Imre sz,·keresztúri, Dékány Mz'haly csák-o

tornyai, Bocs'kay' Kristóf bajai, Kardhordo Lászlópápai, Tó'mór Boldiesdr

csáktornyai és Amler Anta l iglói áll. el. tanítóképző-intézeti segédtana-

rokat a X fizetési osztály z-ik fokgzatából az I-SŐ 'fokozatba ;

Párvy Endre znióváraljai, Révfy Géza csák tornyai, KdrPáti Károly

kúnfélegyházái áll, el. tanítöképző-im ézeti segédtanárokaj:, Sz~rényi Anna

hrnvásárhelyi álL óvérróképző-intéaet i Yendes tanítónőt, :Jankó Ldssiá

pápai áll. ei. tanítóképző. intézeti seg édtanárt, Józsa Károly pápai áll.

tanítóképző-intézeti rajztanárt~- ".Marzanné Günther Anna pozsonyi áll.

tanítónőképző-intézeti rendes -tanitónőt, Kdrpatz' Ernő m.-szigeti ,áll. el.

taQítóképző.intézeti segédtanárt, Wateesch. Gziella budapesti áll. elemi,
tanítónőképző-intézeti rendes tanítónőt, Gress Er!ző:temesvári áll. el. ta n ító -

képző-intézeti segédtanárt, Zombori Emőd sárospataki áll. el: tanító-

képző-intézeti rajztanárt, Adorján Miklós c!;urgói, Cf/ó'nddr Sdfldor ternes-

vári, Benedek Samu: kolozsvári, Ulrich Vendel znióvái aljai, Sztankc:vics'

Lajos .modori, Lovass Gyula csurgói és Belle László s z .v ke reszt úri áll.

tanítóképző-iritézeti segédtanárokat a Xifizetési osztály 3"-ik 'fokozatából

a z-ik, f0kozat,~a ;
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, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Eitner LudmillazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAszabadkai, Udvarhelyi Ilona kolozsvári áll; el.

'tanítónóképző-intézeti' segédtanítónóket, Gyarmathy Yozsej losonczi áll.

tanítóképző-intézeti gyakorló· iskolai tanítot, Kiss Mariska győri, Sfetea

Mariska kolozsvári áll. elemi tanítőnőképző-intézeti segédtanítónőt a XI.

fizetési osztály z-ik fokozatából az I-SŐ íokozatba ;' c

végül Kiss Iiona izabadkai áll. .d . tanítónőképző-intézeti segédtanítö-

nőt, Lz'gárl Mihály pápai, Balogh Kálmán sárospataki áll. el. tanítóképző.

intézeti g yakorló-iskolai tanítót, Herczeg Kamilla pozsonyi áll. el. tanítónő-

képző-intézeti segedt,anítónőt, Hegedüs Paula budapesti áll. el. tanítónő-

képző-intézeti gyakorlóiskolai tanítónőt és Urbányz' Karolina pozsonyi

áll. el. tanítónóképző-intézeti segédtanítónőt a XI. fizetési osztály 3-ik

fokozatából a z-ik fokozatba.
,cbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

M á ju s e ls e j e kedves örömet okozott az állami tanítóképző tanárok

- közül s~ámosaknak, 94 tanító-képző tanár haladt előre rangban és fize-

tésben: az egész létszámnak (208-nak) majdnem a fele! )ly tömeges

elöléptetésre, az 1890. évi általános fizetésjavítást kivéve, nem emlék-o

szünk. A tavalyi tömeges előléptetés- 37-önknek a háza tájékát kereste

föl, teháta mai számnak a felét 'sem ütötte meg. Ne legyünk hálát-

lanok! Szálljon a mi köszönetünk s elismerésünk azok fejére, a kik ezt

a helyzet javulást előkészítették, megcsinálták. Elsősorban miniszterün ket,

dr. Wlassics Gyulát illeti hálás köszönetünk, mert ő erélylyel s lelke·-·

sen védelmezte s vitte keresztül ügyünket az illetékes fórumok előtt;

de kisérje áldás az ő l:íuzgó és lelkes tanácsosai életét s működését is, '

a kik igaz ügyszeretettel fáradoznak ügyünk haladásán!

A mit most kifejezünk, legyen csak az öröm Nehány megjegyzé-

sünket a jövőre tartjuk lenn. / .

K ö z g y ü lé s ü n k előkész,ítése a középpontban i~ serényen folyik.

Térhiány miatt, most csak' annyit jelezhetünk, hogy a kereskedelmi

miniszter a következő utazász' kedvezményt adta a közgyülésre utazó
~ ' '. '

kartársakriak : az 1. osztályon utazhatn~ ll. oszt. jegygyel, a II-on:

Ill. 'osztályúval, Ill. osztályon' fél Ill. osztályúval. Az igazolványokat -

közvetlenül .az egyesületi elnökség fogja kiszolgáltatni. A kik tehát

kedvezményes jegyre' számot. tartanak, forduljanak Sztankó Béla főtit-'"

kárhoz. (Budapest, .I, Mozdony-u.: 5/a) Onnan meg fogják kapni az iga-
zolványt, '.
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