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a Tanítóképző-Intézeti Tanárok Országos Egyesi,ileténekzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1900.

év Junius hava 3-5. napján.

Kolozsuárott tartandó'

V I . k ö z g y ü 1 é s é r e .

I . E lő é r t e k e z le t .

Az elő értekezlet f. é. juniu5 hó ,i-án (vasárnap) d. u. 6 óra-
kor fog megtartatni a kolozsvári állami tanítónőképző-intézet
helyiségeiben.

Ugyanezen napon, este 8 órakor ismerkedési estély.

I I . Hözgyiil~s.

A közgyűlés ideje : 1ooo. junius 4 .. és 5. napJa; naponkint
d. e. 9- 1 óráig.

A közgyűlés helye: Kolozsvár, állami tanítónőképző-intézet.

Tárgysorozat.

Első nap. Junius 4-én (hétfőn) d. e. 9- r.
1. Elnöki megnyitó,
2. Üdvözlések.

3. A pedagogia, mint a Itanít6képző-intezet tan tárgya. Elő-
adó: Krausz Sándor.

4. Az iskolai társas szellem nevelésére szolgáló intézmények.
aj .Az ifjusági kör (önképzőkör). Előadó:' Simlzá Endre."
bZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAJ Az ifjusági segélyző egyesületek. Előadó: Ujvári

Mihály.
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.!lz elnöksét.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

5· Előterjesztés a Tanítók Háza ügyében. Előadó: Felmér)'
Albert.

Második nap. Junius 5-én (kedden); d. e. 9-1.

1. Az iskolai társas szellem nevelésére szolgáló intézmények.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

e ) Az iskolai kirándulások. Előadó : M o h a r József.
2. Titkári és pénztárosi jelentés.

3· Tisztviselők s választmányi tagok választása.
4· A tauítóképesítő vizsgálatok tagozata. Előadó: Nag)'

László.
5. Indítványok.

Budapest, 1900. május hó 15-én.

Junius hó 4-én (hétfőn) d. u. órakor 4 hangverseny a kolozs-
vári áll. tanÍtónőképzőben, a Tanítók Háza javára.dcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Ü d v ö z le t .

Néhány nap leforgása után megnyílik ez idei közgyülésünk,
a melynek jelentőségét emeli az a k örülmény, hogy azt nem a
főváros ban, hanem a vidéken, Kolozsvárott, a magyar Athén-
ben, tartjuk meg. Üdvözöljük a vendéglátó kincses város haza-
fias, nemes, intelligens lakosságát. Áhítatos kegyelettel lépünk
abba a városba, a melynek minden talpalatnyi íöldjéhez, minden
téglájához nagy történelmi emlékek fűződnek: zivataros idők,
nemzeti nagy harczok, a szabadságért vívott dicső küzdelmek
emlékei. Tisztelettel hajtjuk meg a magyar tanítóképzés zász-
laját a nemzeti ügyért sokat szenvedett város kapujánál úgy is,
mint a magyar nemzeti kultura nagy góczpontja előtt. Ott, a
hol a nagy mult és fényes jövő érintkeznek, a mi lelkünk nem
.maradhat -ihletetlenül, ott lángot kap lelkesedésünk s szárnyakat
öltenek szándokaink. Ha a jobb jövőbe vetett hitünket itthon
a kétely marczangolja is, érezzük, hogy ott szent elhatározássá
fog magasztosuini a ránk nehezedett érzés s nem fogunk késle-
kedni fajunk s nemzetünk javára egész munkaerőnket hadi
sorba állítani.

Üdvözöljük egybegyülendő kartársainkat is! Hiszszük, hogy
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sokan lesznek azok a lelkesek, a kik nem fognak fáradságot s
áldozatot kimélni, hogy áldozzanak a kartársi szeretet s a közös
munka oltárán. Reméljük, hogy ez a közgyülésünk is hatalmas
ténye lesz a tanítóképző tanárokzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAközakaratának, a mely tiszte-
letet fog gerjeszteni irántunk a társadalomban, az országos kor-
mányban s a tekintély erejével fog hatni magukra a tanító-
képzés munkásaira is. Reméljük, hogy az egybegyülendők nagy
számánál, lelkes magatartásánál, tartalmas tanácskozá-ainál fogva
ez a közgyülésünk is határjelző esemény leend a tanítóképzés
fejlődésében, a miként az volt a többi is.

Gyülekezzünk tehát minél többen, lehetőleg valamennyien!
Gondolataink kicserélésére, ügyes-bajos dolgaink elmondására
alig van más alkalmunk, mint a mi két évi közgyülésünk. Mi
nem vagyunk oly szerencsések, mínt a mi középiskolai és pol-
gáriskolai kartársaink, a kik az ő helyi köreikben állandó tűz-
helyet teremtettek a közhangulat, a közakarat, a kartársi össze-
tartás számára s a kik évenként nem egyszer, de többször
országos gyülekezeteket tartanak. Nekünk a mi két évi közgyü-
lésünk fontosabb, többet jelent, mint akár a nép-, akár a közép-
vagy más iskolai tanítóknak az ő közgyülésük s ha mi nem
teszszük közgyüléseinket külső nyilvánuJásukban s beltartalmuk-
ban tekintélyesekké, úgy mi nem számíthatunk az illetékes

,fórumok és a nagy közönség azon hitének kifejlődésére, "hogy
a tanítók tanítói kör ében egyáltalán lehet szó közérzületról,
közvéleményrőJ, közakaratról.

Hagyjuk el pár napra a mi megszokott tüzhelyünket, édes
családi körünket és vonuljunk csatasorba, miként azok a har-
czosok, a kik a nemzet védelméért táborba szállanak. Hiszen
a mi közgyülésünk is a legvitálisabb nemzeti ügy fóruma. Egy-
egy konveksz tükör a mi közgyülésünk, a melyről minden
irányban szétszóródnak a sugarak népoktatásunk egész terüle-
tére. Az teszi éppen felelősségteljessé a mi munkánkat, hogy
rni mindig az egészre hatunk. A ki' lelkében átérzi ezt a fele-
lősséget, a ki a magyar állam fejlődését, nemzeti egységét
erőinek javával munkálni kész, az - ott leend a mi kolozs-
vári találkozónkon.

A kedves, a boldog viszontlátásra!
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. '.'i ••. :--'A:': közgy.ülése,n tárgyalaI!dó·,,'határo~ati javasla,toID:
"'lio' • •••.•• • .•. ~ • '1.',:-- ,0 :_., .

.", l~.iskolai társas szellem nevei~éré sz~lgáló int·ézménY~k.
, ~, .:.'.. ", ~ ~.• I .' .:.' . .'.,.. ••',; A, AzifJuságl,kör (önképzőkör)

. ~... . ,,'. ;.'

:~ :(A:.vála~~tmánY' határozati javaslata.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt ' r . .

t , :.'Éló~dó: Si~kó. 'Endre (Sopron.) "
, ...' ,....•..• '.,. !', -; ,,~

.' .!·.. · .Az· {fj: (önképzó) kÖrnek :~dital,ánO,s.czélja, hogy áltah<i~' i'fju'-"
. ság .a' t-ársas' szellern ápolására, az "önmű~e!§si, muiika i'megszeretésér'e;' .

. '. " :'egymasnak kölcsönös megbecsülésére -i)ev.~ltessék.; .kőlo/1,ós·czélja, hogy
:' • általa é'l~tre 'ke)t.éssenek·.s meg~Smt;'rllető~")egyenek á:..növendékek, l:?ár-
.: .rnily irányú-alaptehetségei s hogy: általa' )usso~n .a.növendék ~.is t,udatára.:~
."a maga erőinek ; hogy .serkeritessék ajiövendék e tulajdonságoknak az '
, önmivelés által- való' kiképzésére, s.·;hogy eú:n'önmunkásság' helyes
(irányban 'legyen fÖritaáható:"" . ' : ~"", ,

" ',", , , • " , " •. ~ ~. ' ,. • • ..,'- '1, • ,"

.2. Az önképzőkör felöleli mindazén tárgyakat, mélyekben a teher-
. seg különböző fajtái nyilvánú!hat!1ak,~eliát mívelheti az iskolai összes
"elméleti 'és gyakorlati tárgyakat..' Igy helyet találnak a~. önképzóköri"
munkálkodásban ti) nevezetesebb', pedagógiai. munkákkivonat9.lásai,
gyakór!ati pedagógiái kérdések; tárgyalása ; , b ) felolvasás, 'szabad elo-

~adás,,"értekezés,,~itatkozás az efinéleti ~tií.n~yák ~őrébal;' e ) fordítások i
.••i·; d ) .szépel<5acfás ;,t) magán-. es társas ének,' magán- és ·társas· zene.. játék
, ' .•. s 'egyéb ,gyakorFclt! ~:gyességek' bem:ú.~atása.Mindebb.en, azonban jrány-

..,aqó szempont gy,ar'l.~nt főként" a..,t~nít?í- tÍlUn'kakör.' szolgáljon.-:-" ;Ezek-"
.ből.k;öyet.kezőleg..' az önképzőköt: ugy szervezendő," hogy, az, ifjuságnak- . ;'".'
őnmivelést czélz6 .üdvös, társas' törekvései abbanrnind helyetEaléljaríakr': ..' ,

.. " 3. Onk~pző~Ör' ri1i~den.ta:~ítÓk~pz()-i~t.ézet1;>ell'·~zerve~eqd0. és pedig- "
az ·inté,zet keretén belől ~ -azzal, kápesclatban. " /', ,'"

.... 4. Kivánatos, hogy az. önképzőkör rnunkájában" az egesz ifjúság s.-.I'
:,ú egész. tanárkar részt vegyen:', Annyi' mindenesetre óhajtandó, hogy

": ' a .tanárok.ra sajátszakjl.lkba 'vágó, előadásokon "jelen-legyenek, 'a n:eg-' ,
, .' vitatásban .részt vegyenek'; 11' rendeafagok közül .. pedig mindenki. egy
. évben, leg..álcí:bb egyszer.-fell~pj~n,·: '. ':' "", . . .
,,:, j~:A:. ta~~r?-~. a }{örnek tiszteleti;" a .növendékek p~.~igrehdes

tagjai. :Az. inléz$Íéri ·k~~üLfÍllók:.·csak pártoló tagok. Iehetnek.i: , ..
"". .' '·A r-·en~~s.· ·~;'páitolö tagol{,>,n.émi,,tilgQíj fizet;ésér.e kötelezhetők,

'~ .-•. ~'.6 -,,Tisztvis~l.ők:· aja tiszteleti 'tagok ;'sorából.;' 'az ,·.eln,ó''k;.(az iga:?~.
'.' gató) s az ügyvíiJő iáná1;e.lnók;· p) a:,rendes:'tagok ·,sor-ából':· .aZ:Af./. elnó'k,"
.a_~.iegyző:.~pénzttjros .. és a,kónypj'áros, ,.' ". ',' ·C, :." , -, ,

,,,... , ,:.-.. '.7. ·A kör egy évi; .műkődése ·~z isk; év élej4~tarta:údó~. meg'n.~it~
){özgyü:~~~sel kezdődik, az isk, év . folyamán m,~ghatározoh .i9.őközőkben~'
r'e~des űlések tartandóli S', álka,!Qrnszertileg ,tinn.epélyek .ta:tha~ók;.; az' .
iskolai év .végén záró .közgyülés !.a~taridÓ'.' ,~," OC""" ' .• :., ,... ,

" 8.' 'Az egyesület ügyvitelét, a: tisztikar tagjaiból álló. elnökség-intéei.
9. Az önképzőkör a .tanarkar ' vezetése ';és felilgy~le' alatt áll,' e
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mellett a kör munkálkodásában a lehetőségig', azifjuságnak is meg-'
engedhető .az önkormányzat, ~, . .. , ',,' , , ,:'. '" " .
, ro, Ezen határozatok alapjánzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAalapszabalyok. szerkesztendők, '~elyek'et

-a közgyulés hoz, a tanárkar elfogad, vagy . mődosít -s a.. tanítóképző
felettes hatósága hagy jóvá.A módosítások. ugyanezen úton jönnek létre.
, ,A közgyülés megbízza ,a válasátmányt, hogy a fentebbi" .alapelvek

értelmében minta gyanánt alapszabály-tervezetet készftsen.

~, 'B) A 'Z i f j u s á g i segélyző .e g Y e s Ü le t e k ,
, " . ~ . ,

A. vála;itrnán~ határozati javaslatav

- Előadé ; U j 1 f ~ r i M ih á ly (Székely-Keresztúr), -

"
:

- .
. 'I. Altalános hatdrozmányok,

1, ,Az' iijusági segélyz~,egyesületek n~~elő~ czéJj~" hogy, a,tahul6k
humanísmusra, áldozatkészségig 'men'ő, kartársi , szeretetre .neveltessenék,

,8 hogy az önsegélyezés erkölcsi motivumán .alapuló ezen' társulat' 'által','
már. tanuló korukban részesei ,le~yeoek azon jótékony, hatásoknak, me-. '.
ly ek a nemes czélzatú s jól vezetett egyesületi: életből, ,ugy az egye,-
sekre, mirit az összesre kihatólag jelentkezni azoktak ,: g;yakorlatz' 'czélja,,'
hogy a segélyezésre szorult tagjain" ha arra érdemesek, pénzbeli ado--
mánynyal, .,(igel1 kivételes- esetek ben pénzbeli kölcsönnel) segítsen,

" 2, Kivánatos, hogy ily ,czélZatta.1 'if}, segélyző-egyesület minden
hazai tanítóképző ben szerveztessék. Más felől l\iv..fnafos, hogy-az 'ifjuság.
anyagi segélyezésére vonatkozó társas, intézmények a, segélyző-egylet
keretépen találjanak helyet.'· ' •

"..
,'"

'II. Az egyeSület tagjCd,
, .

3,~Az egyesJilet rendes' tagjai az' ,intézeti tanulók, kik a' belépés'
alkalmával' egy 'isk.; évre meghatározott .összegű. 'tagsági ,Qíj<l;t'fizetnek
be. A. 'belépés -nem kötelező, de az ,ifjuság, kőzszellernét oda:' kell irányi-
tani, hogy: minden tanuló erkölcsi kÖtelességének tartsa a belépést. A
tagság egy évre szóls így az 'egyesület minden évben ujra megalakul.

4.' Az intézet igazgatója s a tanárkar képviselője, az' egyesületnek '
hivatalos tagjai; ezeken kívül, mások alapszabály szerint meghatározott
kötelezettségek .s jogok mellet az 'egyesületnek csakis idapító, vagy
pártoló tagjai lehetnek. r , " .

1,'" -, 1

i l l A ~~;r.~sdlf;·'''~~~ztvz's;Úi, ' . ,

, 5: 'A~,ig,azgató az egyesület.i~';zteletbelz' -4lnó'ke,kirrek miÍkö.ciése a~
egyesület megalakulásánál s , az egyesületi év befejeztével nyer kifejezést
(1. közgyülések.] , " '

6. 'A- tanárkar évről- évre képviselőt küld ki, kebeléből, ez fl. tanár-.
elnól~,ki vezeti: és '.ellenőrizi , ~z ' ~g-ye~ü-Iet ügyeit.'
" 'f Af ifj,uság~yálasztott:tjsztv.-isel-ői: az :zjjzúági elnó'k" ~i tiszfjéb';'eti

<,
i. ~.

,', , :.

"
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annyi önállósággal ruházható fel, a mennyi a tanárelnöknek imént
meghatározott természetes hatáskörévei összeegyeztethető; azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBApénztáros,
kinek működését illetőleg intézményszerű biztosítékok alkotandók arra
nézve. hogy az ezen tiszttel megbízott ifju erkölcsi botlásnak kitéve ne
lehessen, másfelől, hogy még felületesség vagy tévedés által származott
hibából se szenvedjen kárt az egyesület; választott tisztviselő végül a.
jegyző.

IV Az e/{yesület vagyona.

8. Az egyesület vagyonát teszik: az alapítványok, adakozások,
tagsági díjak, a hangversenyek, mulatságok stb. jövedelmei. Ohajtandó
volna, ha az illetékes fentartó hatóság is segélyezné az egyesületet éven-
kint bizonyos összeggel.

9. E vagyonból a) alaptökét képeznek: az alapítványok, a pártoló
tagok díjai s az egyesület javára rendezett mulatságok jövedelmének,
nemkülönben az adokozásoknak so%-a, valamint az előbb eni évről fön-
maradt, különben kiosztásra szolgáló pénzmaradvány ;

b) segélytökét képeznek: az azon évi rendes tagok díjai, a mulat-
ságok jövedelmének s az adakozásoknak so%-a s az alaptőke azon évi
kamatai.

10. Az alaptőke, valamint ideiglenesen a segélytőke is mindenkor
biztos kamatozással gyümölcsöztetendők. (Értékpapírok, postatakarék-
pénztár stb.) Az alaptőke s a takarékpénztári könyvek az intézet pénz-
tárában őriztetnek.

V Az egyesület ügyvz"tele.

1 1. Az egyesület az isk. év elején az 1. rendes kö"sgyüléssel meg-
alakul, ha a növendékek létszámának, legalább SaO/o-a tagul jelentkezik. '
Ellenkezőleg az egyesület azon évben szünetel. Ezen közgyülés tárgyai:ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
a ) tisztviselők választása, b ) intézkedés a választmány megalakítására
nézve. Ezen közgyülésnek elnöke az ig'lzgató. .

12. A választmány a tisztviselőkből s a rendes tagok. közül
évfolyamonkint arányos számban választott tagokból áll. A segélyek
.adományozása, a szám adások ellenőrzése. a vagyon gyarapítására vonat-
kozó intézkedések, általában az egyesület ügyeinek gondozása a választ-
mány feladata. A választmány hatarozatképessége úgy allapítandó meg,
hogy az üléseken a választmány többsége mindig jelen legyen. Az el-
maradók távollétüket igazolni tartoznak.

13. Az egyesület jótékony működése főkép a segélyezésben nyil-
vánul, melynél gondoskodni kell arról, hogya segély valóban az arra
érdemesnek nyujtassék. Csak kivéte.Jesen adható kölcsö"n. melyet illetőleg
biztos!tékok alkotandók arra nézve, hogy a tanuló szüleinek, vagy tör-
vényes gyámjának tudta, beleegyezése és jótállása nélkül kölcsönt ne
vehessen s hogy az egyesület meg ne károsodjék. A kölcsön a lejárati
időig kamatnélküli.



14. Az isk. év' végén az igazgató (tiszteletbeli elnök) elnöklése
mellett megtartandózyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa 11. (záro) közgyülés, melynek főtárgya az egye-
sület évi működésének elbirálása s a pénztáros felmentése. ".zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

15. A záró közgyülés után az egyesület összes vagyona s iratai
őrizet végett az igazgatónál helyezendők el. '

VI. A .felügyelet.

16. Az egyesület a tanárkar felügyelete alatt áll, mely ezen fel-
ügyeletet a kebeléből kiküldött képviselő (tanár-elnök] által gyakorolja.
Minden határozat, jegyzőkönyv, meghívó, kiadvány, nyugtatvány és
ellennyugtatvány, jelentés, levél stb. csak az őhozzájárulásával' (aláirá-
sával) érvényes. A mihez ő hozzájárulását nem .adhatja, az az ügy .s:
a teljes választmány többségének kivánságára - döntés végett a tanár-
karhoz terjesztet-i,k fel. Részt vesz -a pénzkészlet őrizetében.

VII. Alapszabályok.

, 17. A fentebbi irányelvek alapján alapszabályok szerkesztendők,
melyeket a közgyülés .hoz, a tanárkar elfogad vagy mődosít, s a tanító-
képző közvetlen felettes hatósága hagY.jóvá. A módosítások ugyanezen
úton jönnek létre.dcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

C ) A z is k o la i k ir á n d u lá s o k .

- A választmány határozati javaslata. -

Előadó: Mohar Józse! (Győr).

1. A növendékek pedagógiai tanulmányainak kiegészítése, látókörük
szélesbitése; nemkülönben kedély mívelő nevelői hatás czéljából szerve-
zett, rendszeres iskolai kirándulások czélszerűekés szükségesek. ,

2. 'Évenkint egy nagyobb, 2-3 kisebb kirándulás rendezendö ;
ezekhez járul. még il képzők székhelyén elhelyezett pedagögiaí, kultu-
rális, vagy közgazdasági. szempontból megtekintésre érdemes intézrné-
nyek megsze!l)lélése., . .' . '

3. A nagyobbkirándulásQk távolabb fekvő, s természeti szépségükről,
gazdaságúkról, földrajzi fekvésükröl, történelmi jelentöségükről kulturá-
jukról, iparukról, kereskedelmükről, vagy néprajzi viszonyaiknál fogva
nevezetesebb helyekre' és vidékekre' irányítandók. Kivánatos, h~gy a
nem O1agyar ajkú vidéken elhelyezett képzök növendékei a magyar fajt
és kulturáját ei úton is megismerjék, megszeressék s ,hogya' magyar
fajú növendékek a más ajkúakat ismerni, becsülni és szeretni tanulják:
E czélból a képzők' kölcsönös látogatása is gyakorlatba hozandó, ,

A kisebb· kirándúlások czélja á képző vidéke nevezetességeinek,
különösen uépóktatási-Intézrnéuyeinek tüzetes megismerése. ..

.4. A nagyobb 'kl;ábdÚl~s 'legfeljebb' hat napig tart 's e czélra' a



276

husvéti szünidő, vagy az iskolafentartó hatóság által e czélra engedé-
lyezett szünet használandó tel. Ezen kirándúlások alól a növendékek
okadatolt '~setekben felmenthetők, ezektől! szükség es etén el is tilt-
hatok.

. A·zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAkis.ebb kirándulások legfeljebb egr napig. tartanak s akár a'
rendes, akár az igazgatói szünnapokon. rendezhetők. E czélra a tanár-
testület évenkint legfeljebb három, nem egymás után kövctkező szün-
napot engedélyezhet.

A helyi tanulmány-szemléletek a növendékeket sem a rendes
iskolai elfoglaltságtói, sem a vallásgyakorlattói ne vonják el. Az ezeken
való résztvétel az ifjuságra nézve kötelező.

5. ' Az isk. évben megtartandó kirándulások egész programmját a
tanártestület, előzetesen állapítja meg. Ennek keretében a' részletes
kidolgozás az egyes kirándul,ásokat vezető tanárok tiszte.

6. A kirándulásokon 'a vezetőn kivűl' minden tíz növendék után
egy tanár vegyen részt." Nagyobb kirándülasokban az intézeti orvos
résztvétele kivánatos. '

7. A kirándulások az érdeklődés felkeltésével, a czél, a teljes uti-
terv előzetes köz lésével, a fontosabb mozzanatok megismertetésévei,
szakszerü magyarázatokkal pedagógiailag előkészz"tendök, út közben magya-
rázatokkal, felvilágosításokkal, útmutatásokkal eredményessé, az öröm és
vidámság előmozdításával lehetőleg, kellfmessé,; s a kirándulás után ke116
formában (utinaplö, jelentés, felolvasás stb.) való számonkérés 'által tar-
tós értékűvé teendők.

8. Különös gond fordítandó a kel1ő fegyelemre s az egészség-ügyi'
óvó intézkedesekre (előzetes megvizsgálás, legszükségesebb úti gyógy-
~er~J '

9.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA tanúlmány-utak rendezéséhez. ál1andósításához a szegényebb
növendékek támogatasához rszükséges anyagi eszközök forrásai:ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

a ) Az intézet évi költÚfgvetésének e czélra felvett s legalább 300 koro-
nát tevő ál1andó tétele. '.

b ) Az évi befizetésekből, előadások jövedelmeiből, társadalmi úton.
befolyó összegből létesítendő kiránaulási" alap. '

, c ) A résztvevő növendékek hozzájárulásai a kirándulás költségeihei -.

IO. A kereskedelemügyi m. kir, miniszter felkérendő, hogy a
tanító-jelöltek nek s vezető tanáraiknak .a kirándulásokra ingyen' vasúti
jegyet, vagy legalább a mostaninál jelentékenyen nagyobb kedvezményt
adjon. ','

II.. A kirándulásban résztvevő timárok tényleges költségei az
iskolaferitartó hatóság által fedeztessenek.

,12. Felkérendő . a közoktatásügyi kormány.Lhogy a tanulmányt.
kirándulások egységes szempontok szerint való rendezését : az ál1ami
képzőkre nézve kőtelezőleg rendelje el, a többiképzőket illetőleg pedig
az iskolafentartó hatóságok .figyelmét e Tontos tényezőre hívja fel.



In~U~ánydcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa ' l 'a n í t ó k H á z a ü g y é b e n .

Előadó:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAFelméry Albert [Kolozsvar).

Mondja ki a köz;gyülés:·zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
I. hogya Tanítók Háza, intézményét- '-karunk' egyik legszerencsé-

sebb alkotásaként isra magyar. tanítóság együttérzésériek s összetartozó-".
ságának magasztos, tanuságaképen tekinti s "hálás' elismeréssel adózik" a
megalkotóknak : kÚlönosen az intézmény tervezőjének; Péterjy Sdndor«
nak, egyesületünk' tiszteletbeli elnökének a kj Iankadatlan hittel 'és
k i t a r t á s s a l v e z e t t e a~z't a ' r n e g v a ló s í t á s küszöbéig e s . 41'. W,lass-ics Gy.uta .4

vallás- és közokt, m. kir. miniszter úrnak, ki ez eszmét a tanítóság iránti
szeretetével magáévá tette s a, törvényhozástói a megalkotáshoz szük ....
séges segélyt kieszközölte ; ,

2. hogy' az egyesület minden eg yes tagjának -Ielkére- köti az ,
Eö'tvös-Alap és 'ebben a Tanítók Házának erkölcsi és anyagi támogata-.
sáto különosen pedig 'azt, hogy tanítványaiknak, a jövendó tanító-nem-
zedéknek szivébe is ezen jntézinények rr eleg szeretetét , beleoltsa ; :'

3. felkéri az Eq'tvö's,·Alap elnökség ét, hogy ezen intézmények alap-
szabályait, esetleg ez intézmények megismertétése czéljából készítendő
kiadványokat a végzett tanítójelöltek között ' .való kiesztás végett min-
den iskolai év végén, a hazai ••összes tanítóképzőknek kellő számú pél-
dányban küldje meg.

, .

"
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A ta n í t ó k é p e s í t ő v iz s g á la t o k r e f o r m ja ,

Előadó:ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAN l ! g y László (Budapest).. -,'

1. Minthogy az r892· ben kiadott képesítő vizsgálati szabályzat a
tárgyszerűség, a vizsgálat alapossága és különösen a szakszerűség szem-
pontjaból jogos és alapos kifogások alá esik ; minthogy továbbá e .
s z a b á ly z a t a t a n Í t ó k é p e s í t ő , .vizsgálat ok i r á n t fokozódó k ö v e t e lm é n y e k e t ' . . . '

ki nem 'elégíti; s minthogy végre a tanítóképesítő vizsgálatoknak az - .
1896. évi tanügyi kongresszus, illetve 'a Tanítóképző Intézeti Janárok

.Országos Egyesületének 1898. évi' határozatai . alapján .való szervezése
fokozatos előkészítést tesz szükségessé: mondja ki a közgyülés,' hogya -
ma érvényes képesítő vizsgálat szabályzatot revideálandónak s gYŐke-'
resen módosítandónak tartja. . . .

2. A képésíró vizsgálatok reformjánál figyelembe veendőnek
tartja a közgyülés á ) az.' '1896, évi tanügyi kongresszus,: illetve a:
Tanítóképző-Intézeti Timárok Országps Egyesülete ,1898'. évi határozá-
tait ; b ) azt a' követ élményt, hogy, a,: képesítő .vízsgálatok az .általános
műveltség, de különösen a tanítói szakképzettség kipuhatolása Jszem-
pontjaból alaposabbakká s behatóbbakká teendők s 'végre e) hogy' a
vizsgálat letevése a tanítójelőlteknek lehetőlag megkönnyíttessék. ,

3, A közgyülés megbízza a választmányt, hogy e : szempontok
szem előtt tartásával vizsgálati szabályzat ·tervezetet készítsen s ter-
jeszszen a jövő közgyülés elé.' '

.'
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W il lm a n n O t t ó ' d id a k t ik á j a .

A z o k ta t á s ü g y (lcépzésüg'y).ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

I l l . zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAAz isboiatanról. (Schulkunde.)

A gimnázium mint az egyetemre előkészítő iskola fejlődött ki és
mint valamely szerves oktatásügy tagja ezen történeti alapjáról nem
szabad letérnie. A modern iskolákkal szemben előnye, törtéuti jellege,
mert van története es képviselz' az oktatás tó'rténeti elemeit (régi nyelvek).
Valamennyi tauintézet között az oktató (képző, mívelő) eszközök teljes
birtoka teszi kivál óvá.

Szerző ezután a klasszikus autorok kiválasztásának elvét határozza
meg, majd a nyelvi írásbeli gyakorlatokat, továbbá az anyanyelv, a
modern idegen nyelvek. a mathematika. a járulékos tantárgyak tanítását
fejtegeti, tekintettel a girnnáaiumra. V égül a gimnázium tagozódását
állapítja meg (errőlis volt már szó). Ugyanis hármas tagozódásat kívánja :
A három alsó évfolyam az alsó latin iskola (első fok, alsó tagozat),
jellemző tantárgyai: vallástan, viJág- és haza-ismeret, anyanyelv, a
latin elemei, a görög első elemei, mathematikai alaktan és számolás.
A magasabb laÚn iskola, három vagy négy évfolyam, tantárgyai:
egyháztörténet, világtörténet, anyanyelv, klasszikus autorok olvasásának
kezdete és a mathematika első tanfolyama. A felső fok, a lyceum, három
évfolyamú, mely az iskolaszerű tanulást iskolaszerű tanulmányozássá
emelz' és így az egyetemre készít elő; theologiai, philosophiai okta-
tással, a régi és hazai autorok olvasásával" a modern idegen nyelvek
elemeivel, mathematikával és physikával foglalkoztatja.' tanulóit.

A modern képző iskolák, azaz: reálz'skolák és felsőbb leányzskolák
abban különbözzenek a gimnázium tói, hogy a modern humanismus legyen
oktatásuk czélja. Modern iskolák, mert oktatási eszközeiket kiváló an a

-jelenből veszik és tanulóikat közvetlenebbül készítik elő a jelenre, mint a
gimnázium. Az uj nyelvek fontosságát, tanítási módjukat, a történeti
elem szerepét ez iskolákban és a humanisztikus és a hivatásra vonat-
kozó mozzanat közti viszonyt fejtegeti azután szerző. cA humanisztikus
és formális elemnek a hivatásra' vonatkozóval és materiális elemmel
való összekapcsolása legjobban úgy létesíttetik, ha a reál-iskola alsó
tagozata eg~szen az előbbin alapszik és csak a felső tagozat juttatja
érvényre at. utóbbit.s A hivatási elem' meglehetősen hiányzik a leány-
iskolákban. ' A' háztartás tanításával és gyakorlásával helyes vonat-
kozásba hozzák ezeket az iskolákat a női hivatással, habár külön
tantárgyakká a háztartás ágait. nem szükséges tenni. Azokra a külön-
leges hivatásokra való előkészítés, melyekre a jelen socialis" viszonyok
a női nemet utaljak, nem tartozhatik a felsőbb leány-iskola feladatai
közé. Ezekre legfeljebb általaban komoly munkára való szektatás és
képesírés által készíthet elő. .

A néPiskola. Más iskolákkal összehasonlítva a népiskola helyzete
kedvezőtlenebb: tanulói éretlenek.. a növekvő fogékonyság korábanzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

(
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elveszti őket, mindenkit föl keil vennie, a kit oda hoznak. a leg tehet-
ségtelenebbet is lehetőleg tanítania kell, a tanítasi órákban kell mun-
káját elvégeznie. .. Előnye, hogy alapvető, messzeható elemekkel dol-
gozik. és az erkölcsi behatás folytán, melyet a tanító elérhet, hivatása
a lelkészi hivatással rokon. .

A népiskola főbb elemei:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa vallásos elem, ez a középponti elem,
mely nemcsak mint hittan, hanem mint vallásos gyakorlat is kell, hogy
előforduljon; a hazafias elem, népies költészeti, szülőföldi és világ-
ismereti elem; a kózhasznu ügyességek, mint az írás, olvasás és számolás.
A népiskola ujabb fejlődésében a methodus nagy jelentőséget nyert,
melylyel egyszerű tárgyainak alakz' képző ereje: ki tudja fejteni. Az
íráson kívül kivált a népiskolai nyelvtan, szamolás, rajz és némely kéz-
ügyessegek az alaki képzés tárgyai. Az olvasókönyv őrizze meg hazai,
nemzeti jellegét és ne birjon polymathiai jelleggel.

A tanító (tanár)-képzők. Az egész tanítóképzést. tehát úgy a nép-
iskolait. mint a középiskolait, vázolja egységes szempontból.

Ugyanazon mozzanatok, melyeket a tanuló egyéni képző munkája
előfeltételének mondtunk, nevezetesen : rátermettség (N atui-anlage), gyakor-
lás és értelem, megjelölik egyuttal azt is, a mire a tanítónak működésé-
hez szüksége van. Természeti adománya a tanítói képesség (Lehrgabe).
gyakorlás által ügyességet, tanulmány által értelmet kell szereznie.
Gyakorlás és tanulmány, ezek feladatának természete folytán kettős
tartalommal bírnak rá nézve: egyrészt a tárgy (anyag) szerint, melylyel
dolgozik, és másrészt munkája, a didaktikai foglalkozás szerint. A
mit tehát meg kell szereznie, az négyféle: a tárgyi készséget (sachliches
Können), tárgyz' tudást (sachliches Wissen), dzdaktikai ügyességet, azaz,
az oktatás technikájaban való jártasságot és dzdaktikai tudást, azaz,
értelmet a tanítói foglalkozás iránt.

A rátermettséget föl kell tenni, vajjon megvan-e, vagy nincs,
ennek fölismerését megnehezíti a hosszú ideig tartó elméleti képzés,
melynek befejezésekor az elutasítás kegyetlenség volna.

A rátermettség nagyon különféle, mert többe-kevésbbé egyoldalú ;
a ki jól tanít, abból még nem következik, hogy jól oktat, és a ráter-
mettség valamely tanalakra gyakran kizárja a többiekre való rátermett-
séget. Szerző ezután ismerteti Herbart erre vonatkozó felfogását. A
tanulókra legkönnyebben az a tanító hat,. kinek ereje az előadasban,
elbeszélésben, ecsetelésben van; azok a pontos tanítók, azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAkik inkább
az ernlékezetbevéséssel, begyakorlással törődnek. a tanulók részéről
rendszerint csak utólagosan találnak kellő méltatásra. Vannak olyanok
is, kiknek főtörekvésük,hogy atanulók a rendszeres gondolkodásban
gyakorolják. magukat. Az a tanító, a ki meg tudja nyerni tanyítványait
arra, hogy adott gondolatokba behatoljanak, jó magyarázó, vanphilolo-
giai tehetsége; az a tanító pedig, a ki lebilincselő, összefüggő fejtege-
tésekre képes, philosophiai tehetséggel bír. Ezen fejtegetések az okta-o
tás alakjainak es az elsajátítás mozzanatainak meghatározására vezetnek
vissza: rátermettség lehet az empirikus, a logikai, az alkalmazási mozza-
natra, vagyis az előadásra, a magyarázásra, fejtegetésre, begyakorlásra.

A tanítóképzésben mindenoldalúságra kell törekedni, de nem túl-
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ságos aggodalmaskodéssal, mert a részleges kiválóság mindig jól hat a
"tanulókra; 'a .hiányt .a kiválősag. mintegy pótolja. ". : . <.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAtárg.yz' ké,szség (sáclíliches Körmeu) szintén a kiválóság szempontja
.szerint itéléndő meg, A régi,', időben majdnem kizárólag ezt kívánták a
tanítótói ; a latin iskolára. azt. tartották jól képesítettnek, 'a _ki jól írt
latinul;" a nép~skolára;' a ki': as 'elemi isko!ai ugyességéker' tökéletesen
elsajátította. 'Es ebben sok igaza van, rnert' a janítóban olyasvalaminek
kell lenni.ia: rni' a mcsterben 'van: A tárgyi. készség. nagyobb tisztelev.
tet szerez neki I mint a tu d as',. valamint· viszont . ügyetlenség többet árt
neki.. mint egy lapsus memoriáe, Tárgyi . készségbeli 'ki l7'álóságra a
tanítóképesítés alkalmávalna'liyobb súlyt kellene .helyezni, rnint az mosta-
n'ában' törtéríik ; így p. o. a .latin vagy görög -alaktan'' tökéletes elsajátl-
tása feljogosít a- gimnáziumi"' tarrítóképesités rnegszerzésére és az elméleti
tudással nem egyszer fÖI~r, .. o'

A tdrgyi tudásra az 'ujabb tanítóképzés kellő ,gondot fordít, ·de
szükség van á konczentrácz.i9ra.azencÚklopedikus sokféleséggel szemben,
a~ egyoldalu szaktanulmánynyal szetriben pedig általános an képző tanul-

. rnányokra, (It~a'i:i;>bbi között kívénjá,. hogv.a leendő tanító ..foglalkoz- .• 1

'zékann'ak" a vidéknek a tájszólásával (dialektusával) is, 'a hol tanítani
fog, mert neki ismernie kell mintegy azon' pontokat, a melyekhez .az
irodalmi pyelvet fogja hozzákapcsolni.) Ezekhez a didaktikai eudds is
sorakozzék A tanító, ismerje azt a talajat, JÍlelyen' majdan dolgoznia

: 'kell, . úgy ,.·a közoktatás-ügyet , a maga egészében, mint azt az iskola-
nemet, melynek .:rn~gát s~enteli; kell, hogy, .a, közoktatás-ügy históriai
és 'sociidis,.,feltétere~ettségét, törzsét' és helyét .az . egés'z .életrnűködésben .

. ismerje, és· hogy az oktatas >munkáját czéljai, tartalniai, alakjai' és köz- ,
vetítései szerint, az ethikához, jélektan hoz, . logikához és , tudománytan- .
hoz való vonatkozásai szerint magáévá tegye. Ez által kapocs Létesül
hivatásos foglalkozása és : az általános érdekek' között .. ' A'népiskolai
tanítónál eee« tanulmányok mértéke csak szerény lehet, de hzijnyozm:ok n.em
'szabad, neki.is m~gasabb szempontot k~ll kapn.zá, melyről hivIJtását áttekint-
hesse ls ?Zqgyobb'egészbe soroshossa. . . , . ,;.

Ezekhez végre a didaktika,z" . ügyességnek (didaktiscbes Können) is
kell járulnia. A rnily 'igaz, ho.gy az oktatásban van valami az ügyesség-
ből ; technikaból, jnesteriből, művészetiből, . ép oly igaz, hogy a-z o/cta
tdsra is szükségt:s az előkészítés. Csakis az ily előkészítés kapcsolja össze.
az elméleten a gy,!kQrlattal.·

::

" .
~Z OkÚlt~s ~uó.kája:'azdcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAe r 'n b e r i ' éJ.etiel~datok egészében, ' ..

•• 'f,'. • • •

Valamely ·s;er~nek működése csak úgy' érthető, ha tudjuk mennyi-
ben járul hb.z?á :áz· ~g,ész test életéhez ; épen.' iJgy az emberi. tevékeny-
ség irányai csak !eleölogikus összefüggésükben -érthetők, és ig)' vizsgálö-'
dásaink is csak akkor jutnak kellő befejezéshez,' ha az oktatás munkáját
az: emberi élettéladatok egész-ében meghatároazuk. Az emberi életfela-
da~ok kitű2ésével. az ethika foglalkozik, melyhez didaktikatik többször

. ,'folyam.od~tt,.tá,mogatásért (oktatási czélok, -oktatásügy), .melyhez most:
o befejezésekor is fordulnia kell. ..•• ::.' , "' .

. , -,

----------.~-------~--~----~~~--------~------~--~~---



, 'Már az ókoriak úgy értelmezték az ethikár, hogyzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA~ai:.ember.z' élet-
feladatókról 'szóló Jan. minélfogva feladatokkal, 'szabalyo~kal, -köteles-
ségekkel van dolga.; 'tere az élet, mely . mint egyéni, és mint socialis
fogható fel, és így tehát általában .az életről, a 'szeryes .világrólis nyújt
fel világo, ítás. ., , ' . . .

Vannak' primitiv életfeladatok, melyek 'a "szervei> életben gyöke-
reznek, melyek még ~az erkölcs küszöbe előtt fe~üszuek, de a melyek
legalkalmasabbak arra, hogy az emelkedést az .erkölcs világába vezes- '
'Sék. A természeti, törvény minden lény' első, feladarává teszi, az életet .~.
megtarta1Jz' .. Az életferitartás ösztöne 'alapösztöne <l;zállatnak és embernek; .
.feloszlik az' önfentartás és fajfentartás ösztőnét'"e.'zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA táplálásban és,.
párosulásban,' a sajátvélete és a nemzett élet vé8eJmében foglalható ,

, össze az állat élettevékenysége ; czélja azén és :ot fai;:. ~szkO~ei.az érzékek: ,
a mi -a tudatot :elföglalja" ezek ,érj3ékz'·i/nző .tö"'ekv~sek, Mindezek az
emberi .életbeu' is, hatalmas motivumokul szolgálnak., A.. mily ig az., hogy

; az: emberiség egyénekből áll "és egy' fajt 'alko!:;,. ~p oly igaz,hogy .
.. az .egyéni élet és fajélet fe~n~aitás~ az' -emberi .feladatok-. közé ' tartozik

"és h,1?gj; így ae etzék.í~önző ebún jaz" ~mberz-; érdekkO.f'eg-y része, ' .., " ,".. .' "
;' " ,~z, élet ',egy má~ik. té'nyez'Ője ,a..zérköks" ,ri1e!y az érzéki-önzó v.'

,elem ellensúlyozására vari hivq.tva.' Erkölcsi 'ember az, a ki, érzéki
.vagyain uralkodni tud, a ki önzését', fékezni tudja. Az érzéki-önző velem,"
ellentétének az ertelmes kö'z/zasznú irányzat látszik. Ez ugyan. 'fékezi 'ai
ösztönöket. összefűzi az egyedeket, a leülönérdek alárendelését .. követeli
a közjó érdekének ; de az értelem nem uralkodik az érzékiségen, a,
közhasznúban mindenekelőtt az önző elemet 'sokszorosítva találjuk. Ai.
együttélés az önkényt korlátozza, de nem támadja" meg az "önzést
gyökerénél. Az ér'zékz'-önző ellentéte az érzékjötö'ttz',ö'nzetlen,'. '?-z ösztönrrel

la transceadentális 'vágy, az önzéssei az áldozat, az önkénynyel ,a belső
kötöttség, a religió áll.szembel,l: Csak ez' a 'transct;n,dentális vágya az,
<;mberi természetnek elég erős, hogy az ösztönökkel a harczot felvegye,
mert oly, elemi .természet.ű, miat" maga az ösztön: Az önzetlenségben a,
szeretet gyökere,yan, mely ;'emoett ,emberrel összeköt'; nem a? ösztön
-szerint, hanern az értelmes társulás" módja szerint és, egy, harmadik és,
magasztosabb. iránti közös odaadás, szerint.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA ' vallás az i1'k~lcs forrása,
Az érzéki-önző elem és a vallás ázt a két végpontot jelzik, melyek
között- az élet, az erkölcsi világ elterül, melyben az anyagi .és eszményi

'az állati és transcendentális elm 'oly különféle ' képződményekké fonód-
, nak össze ' ' . '. ",' ," ,,"', ,'.

• • >; " , • . " " " ,

Az: életfentartás megindítja .az ökonojníkus .érdekekét, melyek az,
iparra .és kereskedelemre vezetnek Ugyaiiazon'érd'ekek. Ö.SSZeKÖtVea:,:
spontán gy..önyörkö,~ésself meI)'f!t "az' -alakítás nYújt,. eredményeeik- a '.
művészetet,dcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAm fg ' a, 'megismerés, ősztőne .a. k u ta t á s t , a -tudományt id é z i ' . . ~ .

elő; érintkezés és közös élet a 'nyelvben oly. szervet teremtenek, rnely a ,,';
költészetre vezet ~~ mint kötetlen- beszéd' a, "tudomárry előadási formáit
adja. Mindezen szellem] 'javak,' rnelyek az emberi élet méltő betöltésére'
valók, a kul/ura szóban .foglaltatnak össze Eizel.kölcsöqhatásba,n van a
ávz'lz'satz'o, mely mindazon intézményeket és eletformákat foglalja magá-
ban, melyek az .ernbert valmely közösség tag'javá teszik; alapjai erkölcs

••.• '.... .r.. , •.~

.. -:.

-' "
,t
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(Sitte) és jog, család, társadalom és állam; ha belső érzületré lett
(Gesittung), fejlődésének tetőpontját érte el.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAKultura és cz'vtlisatz'o a ter-
mészetes ls' anyagi elem által vannak jöltételezve, de épp oly eredetileg
működölt közre ezeknél egy magasabb vágy, a transcendentális vágy. E
nélkül a művészet nem emelkedett volna fölül egyrészt az iparon. más-
rész a játékon, mert a vallás ösztönözte az embert, hogyalakóháztól
a templomig, a daltól a hymnusig, a táncztói a processióig haladjon;
hogy a szent igék fentartassanak, ezzel nőtt az irodalom és tudomany.
A mi a tudománynak és a művészetnek magasabb, nemesebb jelleget
ád, mint a melylyel az ipar bír. azon körülmény, hogy önzetlen ápolást
kívánnak ; ö'nzetlmség is odaadás pedig az ember transcendentdlis vágyá-
ból erednek, ezekre a létérti küzdelem nem taníthat. melynek szempontjából
amazok egyszerűen esztelenségek és bolondságok. Minden kulturának a
hagyományra van szüksége, ez pedig szentesítését és erejét valamely
szent tartalomtói nyeri. A mi a hagyomány az élet betöltésére nézve, az
a tekintély az életrendre nézve. Minden tekintélynek pedig egy oly
alapra van szüksége, melyre minden kötelezettség visszavezetbetö, ez az
alap nem lehet megint az emberi viszonyokban, melyek maguk támaszra
szorulnak, hanem az csak magasabb rendű lehet.

Az eljogulatlan felfogás mindig is a vallást tartotta mindet: emberz
életrend alapjának. Herakiitos, Cicero, Euripides, Platon óta sokan
egyaránt tanuskodnak erről. A szépnek a jó, az alkotásnak a jó
cselekvése, az élet betöltésének az életrend legyen az alapja; vagy a
szépnek a jó, a kulturának az erkölcsi érzület, a bölcseségnek az önura-
lom legyen az alapja. Ez az antik ethika vezető gondolata.

A kereszténység az antik felfogás igazságát és mélységét meg-
erősítette és tisztázta. Minden tekintély a minderihatóra vezet vissza.
Az életfeladatok köre tehát nem egymásmellett van, hanem egyiké
a másikban. Az ujabb ethika az élet feladatokat egymástól elkülönítetten
tárgyalja, az ethikai alapfogalmak meghatározásánál a transcendentálisat
mindenképen kerülni igyekszik. Pedig így az ethika, melynek feladata
az erkölcsi világ megismerése volna, az erkölcsi tudat magyarázatára
szorul össze. Az ujabb ethikai felfogás tulzásaival és ellentmondásaival
szemben az archimedesi pontot a kereszténységben kell keresni, mely
már egyszer egy felbomlá világot megujított. .

cA kereszténység elvei szerint a történet és az összes szellemi
fejlődés ideálja és czélja az isten országa, felépítve a családra: az
egyes családra, népcsaládra az emberiségre mint családra .• A mi ezeket
nemesíti. emeli, szépíti, egyesíti. összetartja, azkultura, melyre töre-
kedni érdemes. A család mint életforma mellett önálló eleme isten orszá-
gának az állam, a család, nemzet, emberiség jogi és erkölcsi életének
intézményei. Mind, a mi az államban az erkölcsit, jót, ig-azat fejleszti,
erősíti, kultura, melyre törekedni érdemes. «De a családok és az álla-
mok fölött van az egyház, mint isten országának sajátságos szerve
és eszköze.» c Család. állam és vallás a történet kezdetétől fogva az élet
alaposzlopaz' voltak, bennok bírt a kul/ura támaszt és czélt.»

És ha így a kultura helyzetét az emberi életfeladatok egészében
meghatároztuk. nem nehéz az oktatásnak, képzésnek, mivelésnek is helyét



kijelölni.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAAz oktatás munkájának feladata a kultura értékez't helyes módon
rendezni, az egyéni szellem élet szabad e!emei1!é tenni, és így a ku/tura
tovább adását bisztosítani. Az oktatás munkájának az erkölcsiséget elő-
mozdító oktatász" anyagot kel! köZéppontba helyezni, továbbá tanulást és
gyakorlást czélszerűen ö'sszekötni, hogy hatása a fegyelem is erkölcs hátásá
val találkozzék es trősbödjék. Ezzel a socialis oktatási munka szempontjai
is adva vannak, mert annak ugyan az egyedek szükségleteihez kell
alkalmazkodni, deo úgy, hogy tekintettel van azon mozzanatokra, melye-
ket a socialis alakulat magával hoz. A socialis oktatász" munka helyesen
működik, ha előbb a kötelességszerű, azután a méltó, végül a hasznos
ja 'l'aknak jelölt' ki helyet; ha továbbá ezen értékfokozatok sserint a soCz"aÜs
kötelékekben keresz" támaszát és seerues kapcsolatban azokkal azok fenn-
tartásán és egysZ'ersmind tö'ke!etesítésén dolgoúk; végül tekintett el a
hagyománynyal való rokonsáara és a tekintély általi megerősítésére, ha
kapcsolatot keres azzal a renddel, mely ama két fentartó és egyesítő
hatalmat megszentesíti.

Az oktatás munkájának ezen helyzete regl, és nem igazolható
semmivel sem, hogy ezen szilárd alapot elhagyjuk.

Krauss Sándor,

A pedagógiadcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt a n í t á s á n a k m ó d s z e r e .

VI.

A psychologt"a tanítása.

A psychologia ismeretének fontosságát mindenki az ajkán hordja.
Ez is egyike a legelterjedtebb jelszóknak. melyeket ma már mindenki
minden gondolkodás nélkül utána' mond a többieknek, de anélkül hogy
az jelentene számára valamit. A psychologia 1 óh a psychologia! -
mondjak nagy tisztelettel még azok is, a kik ebből a tudományból vajmi
keveset ismernek. Mindenki tudja, hogy jó volna tudni, de bizony a
tanítással foglalkozók ezrei közül nem tudom, hányan tudják igazán.
Hogy mily szánalmas az állapot' ezen a téren, mutatják tanköny-
veink. Sietek hozzá tenni, hogy' a' legujabb időkig a -külföldön sem
volt jobb a helyzet, de egy idő óta nagy haladás tapasztalható ott,'
míg mi maradtunk a réginél. .

Mindenek előtt tisztáznunkkell a psychologia fogalmát. Mit kell
psychologia alatt értenünk, mikor a tanítójelölt psyhológiai képzéséről
van szó? .

Psychologiája annak is van. a ki nem tanult tudományos psycho-
logiát, sőt nemcsak psychologiája, hanem psychologiai rendszere. Épen
igy van ez az ethikával is, A psychologiának, mint tapasztalati, gyakor-
lati megfigyelések eredményének a keletkezése megkezdődik a gyer-
mekben, mihelyest már emberrel érintkezésbe kerül. Az iskola is .psycho-
lógiát tanít, mikor meséket mond es analyzál; mikor költeményeket
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tárgyal; mikor az, olvasmányokat megbeszéli, Az olvasmányok, az embe-

, rekkel való érintkezés mind hozzájárulnak akhoz, hogy az emberekben
megalakuljon egy psychologiai rendszer. melynek segítségével ezentúl

" embertársait meg!1g'yeli" megitéli, irodalmi műveket, regényeket. színda-
"; rabokat élvez, helyesel. vagy rosszal. Volt-e nagyobbpsychologus, mint

. Shakespeare? Vagy Arany János nem ismeri-e az .ernberi lélek minden
apró mozzanatát? Mind psychologusok ők a nagy költők, s a psycho-
'logiab,an csakugyan .legjóbb tanító rnesterünk is. E sze~int 'valóban alig
.van jobb psyohologiai képzés mint 'k'öltői munkák elemzése; a történe-
lern -tanulmányozása, szóval rnindannak analyzálása, a hol emberek lelki
élete, nyilvánul. ',' " '

Im 'a gyakorlatból így alakít meg magának .mindenki egy psycho-
logiai "rendszert, s tanítás, az iskola egész munkája mindenesetre nagyon
hozzájárul ahhoz. hogy ez a rendszer minél, í i'> bb' legyen: '

Ez tehát az egyik jelentése e szónak : psychologia.
, Ri tagadná, hogy ilyen psychojogiára a tanítójelöltnek szüksége

, van.' Meg is 'szerzi, legtöbbször szinte nem is tudatosan. be legtöbben
'azután be is érik azzal s többet jnegszerezni nem is kivánnak,

" Másik jelentése a szónak a' tudományt illeti. A psychologia, mint
tudomány, ép úgy mint minden tudomány a törvények, az okok rend-
szere. A .psychologia is okokat 'ku:tat s törvényeket igyekszik megálla-
pítani' s, azokat rends~erbe, foglalni. /, " " '.

A ki tehát a, tudományos psychologiát tudja, nemcsak a .lelki.
jelenségeket ,fogja ismerni, a' mint az emberi Iélekben ' végbemennek.
hanem azok okait, azok törvényeit is., ' '

Vajjon ki nem tudja" hogy' ezt a psychologiát értik rendesen
psychológia alah, erre kell gondolnmIk, mikor psychologiáról, sannak
tanításaról beszélnek. '

De van egy harmadikféle psychologia is. Ez igazán a tanító
számára való: a pedagogiai psychologia. Rosszul fejeztern. ,ki azonban'
Jllag~m, ha 'azt mondtarn :ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAv a n " Csak- 'lesz, , '

'A szó, a név erre 'a tudományra, mar régen meg.van, sőt' a "foga~
-Iorn is, csak a tudomány nincs még meg, az most van keletkezőben.
.Már , régen, jelentek meg ilyen czímmel könyvek, mert : hiszen mindenkí
tudja, smindenki érzi, ,hógy a tanítónak. erre volna' szüksége, de mind-
azok' a jó urak, a kik ilyen' pedagogi~ipsychologiát írtak, inkább csak
'azt tudták. mit 'kellene tudni, de-i magáta pedagógiai psycholegiát nem, ,
mert hiszen az még nem volt, s nincs is meg egészen most sem, Hogy
nehány példát, említsek:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAPfisterer, Padagogische Psychologie, Gutersloh,
188o~ Ostermallolz, die Grundlehreq det padag ogischen Psychologie Olden-
burg (880. ComjJayré, Psychologie appliqué a. I'éducation Paris, Dela-
plane. Mindezek nagyon kevéssé felelnek meg czimüknek.

Bizony még csak-ezentúl leh~:'t, majd a .'pedagógiai psychologiát
'.megirni.. Mégis, mindenki hangsúlyozta, -hogya psycholegiát a peda-

gógiáta .alkalmazva, kell tanítani. 'De talán út csak nem lehet kivánni,
hogyaképzőtanár csinálja meg a tudományt magát, 'Majd ha kialakult
a tudomány, a psycholegiát Hy módorí földolgozták, a képzőtanár fogja
-is tanítani. '
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. A" taní.r.ojelölti;k·· ·g:züks~g.e .;yan'· ~z;:'imént 4azolt, mi~dhá;öm~faj:t~,
" psychologiara. E ', ~külonpöz,ő-psYGflológiai ism~t:(ftek' öiszeveg);.it<is~ből .: ,.'

al! .<:t. ma. tanított ,psycbo!ogjá,~ iííint azt ':'a' 1:í<;l.s.znátt'."kézikönyvekből r.

lá'tQm. E.zel) .',különOö~ő. ísrpeh~,iél{ között is azoúbarr. a középső, .a,:psycnö-
logia, ,rriirii'·abstract. tu'oömány,.·domínál.. E i ' pedi,g, 'nem'a-' leghelyesebb. . .
.E; hátpniféle: ismerefnek~k~e\!ö .~Hhyba.n KelllerrfÍ\.e,·kel1t~,dnu'!1lfpsy~ho- ...
lö~iát a. gyakorlatból, "k~W -tudnunk qz'.~lm·é1c:;.ti ~udb'mányt,<>de· v-,kel:l;,· · '

'. tudni :"i!- "pepag?giai . psychologiat' . is. Gyakof:f~ti~,psi.~h;iogI~rá·: ...miIj.<Í~'n,":'~<

ernbernek szli!<ség~. vaÍl~·a:,,',kí·:meg. akar ,~ln~ -'a. ·vilá:g'öit;,.' é'la) életi-; tudov .. · · ·
mányra.minden !riqye'lt el,llb.erne'~'y'an 4zu~~ég~,"P~,9'a'g?g!étrpsychologiant "~'o
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azon odavetett megjegyzéseket, melyek az illető lelki jelenség pedagógiai
fontosságát jelzik.

Már az anyag kiszernelésében is azt kell látnunk, hogy ez a
psyhologia tanítók. számára készűl. Eppen azért nagyon fontosnak tar-
tok olyan fejezeteket, melyeket kézikönyveink nagyon kevéssé emelnek ki.

Részletes és beható tárgyalást óhajtanék az érzetek számára. Az
érzetekről minden könyvünk nehány sorban emlékezik meg, ez pedig
a leendő tanítóra nézve nagyon fontos, sokkal fontosabb másokra
nézve, a kik pusztán csak togalmat akarnak kapni róla, hogy tudják,
mi is az tulajdonképen (mint pl. gimnaziumi tanulók.)

Épp Így részletes en kellene tárgyalni a képzetek tanát. Nem elég
beérni a meghatárózással, nehány példával, s a képzettársítás négyféle
ősrégi esetével.

A képzetek tana a tanítóra nézve talán a legfontosabb része a
psychologiának. Mégis csodálatosan mostoha bánásmódban részesül. Így
áll a dolog az apperceptioval is. Ez alig, hogy meg van említve. Pedig
ez oly fontos a tanításra nézve, hogy Lange egész könyvet Írt róla.J)
Ennek a könyvnek eredményeit okvetlenül ismerni kell a tanítónak.
Igen fontosnak tartom a figyelemről szőló részt is. Hogy ezt mily be-
hatóan tárgyalják másutt, arra idézem egy angol tankönyv erre vonat-
kozózyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAfejezetének czímeit. Nálunk néha az egész kérdés tárgyalása se
tesz ki többet, mint e czfrnek : A jőczím: Figyelem. Fejezetek:
A psychikai anyag, sannak földolgozasa. A figyelem, mint a földol-
gozás tényezője. A tudat fokozatai: a tudattalan. A figyelem "általános
functiója. A figyelem definitioja. Idegfolyamat a figyelem alkalmával,
A figyelem kiterjedése vagyis köre. Mitől függ a figyelem. Onkénytes
és önkény telen figyelem. Az ellentét vagy ujság törvénye. Az érdekes-
ség. Az ismeretesség és érdekesség. Átmenet az önkénytes figyelemre.
Várakozó figyelem. Az akarat functioja a figyelemnél. - Ujabb /öczím :
A figyelem első kifejlődése. Alczímek : Gyermeki reactiok. Az önkény-
tes figyelem első nyilvánulásai. Figyelem a hatástalanra. A szellem con-
centratioja. Szokás és figyelem. A gyermeki figyelem erejének ingadozasa.
A figyelem mérése, - Harmadik jöczím : A figyelem pedagógiai ellen-
őrzése. Alczímek : Eljárás a gyermeki figyelem kiképzése alkalmával.
Irodalom-)

Megjegyzem, hogy a könyv nem 'sokkal terjedelmesebb a mi
könyveinknél. Persze már kevésbbé fontos fejezetek sokkal rövidebben
vannak tárgyalva.

A mi könyveinkből hiányzik továbbá egészen egy igen fontos
rész, melyet pedig okvetlenül tárgyalni kell a képzőben. Ez a lelki élet
fejlődése. Ez a fejlődés volna az igazán tanulságos a tanítóra nézve.

(Folyt. köv.) Dr. Wessely Odijn.

1) Über Apperzetion. Eine psychologísch-padagogische Monographie von Dr. Karl
Lange. Sechste, verbesserte Auflage. Leipzig, Voigtlanders Verlag, 1899.

2) James Sully, Teachers Handbook of Psychology. Német fordításban megjelent:
. Dr. J. Stimpfl-tol, Handbuch der Psychologie für Lehrer czímen. Leipzig, Wunder-
lich, 1898.
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1.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Úrfiak iskolája.

Sok helyen így szokás nevezni a tanítőképzö-intézetek gyakorló-
'iskoláját, minthogy valamelyes (véletlen-e vagy szándékes ?) körülmény
folytán úgy fejlődtek az állapotok, hogy rendesen a legintelligensebb
szülők gyermekei gyűlnek össze bennök.

Természetes, hogya gyakorló-iskoláknak ezen sajátsága nem maradt
észrevétlenül mások előtt sem. Ennélfogva nincs mit csodálkozni azon,
hogy ilyen voltuk szemet is szúrt némelyiknek és arra indította őket,
hogy kárhoztató szavukat felemeljék az úrfiak iskolája ellen.

Ez a kárhoztatás, természetesen a pedagógia szent nevében tör-
ténik s a: veleje az, hogy a gyakorló-iskolában a tanítónövendékeknek
azt is kell látniok, a mit majd mint falusi tanítók látni fognak. Tehát
rongyos és uri, vad és műveltebb, fejletlen s gyenge eszű és könnyen
tanítható gyermekek minél elegyesebben legyenek a gyakorló-iskolában.
Ne álljon az, úgy szólva, kiválasztott gyermekekből, kiknek tanítása
könnyű munka, mert ha ilyen iskolában szerzi meg gyakorlatát a tanító.
jelölt: majd, ha vagy egy elhagyott falu iskolájába kerül, a hol fejlet.
len eszű, fegyelmetlen tanulókat kell legnagyobb részben tanítania, nem
fogja tudni, mit csináljon. Ugyanis ha a gyakorlóban nem szokhatja
meg a rossz, rendhez nem szokott tanulők tanítását és fékezését, zavarba
jő, mihelyt agyakorlóban megszokott könnyű mődon nem boldoglll
valaminek a megtanításával.

Egy szóval g-yengébb gyakorló tanítói képességgel kerül ki az u. n.
-úrfiak iskolája mellől, mintha ezek helyett válogatott rossz tanulókból
állott volna a gyakorló.iskola. S tudok rá esetet, hogy annak az elvnek
1.5 akadt szószólója, hogy a gyakorló-iskolai tanulók megválogatása
inkább történjék ellenkező irányban, inkább a gyenge eszű s az alsóbb
néposztályból kikerülő gyermekek gyűjtessenek össze benne.

Ezek után nem hiszem, hogy érdektelen dolog lenne azon kérdés-
nek a vizsgálása : Vajjon a gyakorló-iskolák e két faja közül, t; i. az
úrfiak és a fentebb jelzett nem úrfiak iskolája közül 'melyik alkalmasabb
a tanítójelöltek gyakorlati kiképzésének a megvalósítására? Igazuk van-e
azoknak, a kik ócsárolják az úrfiak iskoláját, vagy nincs?

Ha erre a kérdésre a helyes feleletet megvakarjuk találni, kiin-
-dulnunk csupán abból lehet, hogy a legjobb gyakorló-iskola az, a mely-
ben a tanítójelölteknek a tanításbeli ügyesség és jártasság meg szer-
zése legkönnyebben lehetövé válik.

És vajon az olyan gyakorló-iskolában lehet-e életre valóbb tanítói
.gyakorlatot elsajátítaniok a, tanítójelölteknek, a hol könnyen tanulnak
és könnyen fegyelmezhetők a gyermekek, vagy ott, a hol ha nem
nagyobb, legalább a fele részben tegyeimetlen, nehezen tanítható gyer-
.mekekkel kell bíbelődniök P .

Nézzük először, hogy az életben előforduló analógiák minő fele-
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letre tanítanak bennünket erre· a kérdésre vonatkozólag. Az asztalos
inas puha és kevéssé bogos fán kezdi tanulni a gyalulást, mert a gyalu- .
láshoz szükséges testtartás, mozgások megszokására ezt a módot tapasz- .
talták alkalmasabbnak.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA kezdő lovag lót sem ültetik a legszilajabb,
paripára, csupán azért, mert később esetleg ilyenen is kellend lovagólnia. • .
S ki ne tudná, hogy az úszást könnyen meg lehet tanaini a csendes;
álló vízben, mig a sebesen örvénylő viz árjában aligha igen. Hát az elő-..1
ször járomba fogott tulkokkal parlagot töretnek-e, avagy' puha földön
tanítják meg szántani őket? . '.:

Nem is szükséges több analógiát említenem, hiszen bár hová
nézek, mindenütt azt látom. hogy bárkit vagy bármit is akármineka
begyakorlásához úgy juttatnak hozzá, hogy a könnyebb feladatokkal.
kezdik s a nehezebbekkel végzik a gyakorlást. A ki pl. sima fán j~l .
megtanulta, az a göcsösön is hamar megtanulja a gyalulást és. sem-
mivel sem fogja rosszabbul tudni, mintha a göcsösen tanulta. vóln.a.:
meg nagy erőfeszítéssel azt.. • ' ..

Ha most már az emberi lélek működésének törvényeit vizsgáljQ'~,
azokból is épen azt a feleletet nyerjük, mit az analógiák nyujtanak. Ugyanis
a lélek a maga ismereteit indukczió útján szerzi. A dolognak előszi$/'a
feltünőbb, az. érzékszerveket inkább ingerlő sajátságai jutnak" be a.
tudatba s csak később több és több hatásra a nehezebben es még
nehezebben felötlők. Es így fokonként, részről-részre alakul ki' az egyes
dolgokra vonatkozó ismeret: képzet vagy fogalom stb. .

Nem más az útja a gyakorlati ügyességmegszerzésének, a lelkünk-
ben élő kép, eszme gyakorlati megvalósításának . sem. Előbb csak igen
kezdetleges formában tudjuk megvalósítani azt és csak könnyen alakít-
ható anyagból, aztán mind tökéletesebb formába öltöztetjük s annáltöké- .
[etesebbe, minél többször próbáljuk. De tudjuk azt is, hogy a nehezeb-
ben formálható anyag annál könnyebben alakíthatóváválik, minél
fokozottabb mértékű a már megszerzett ügyesség. Ámde minden gya-
korlati ügyességnek az alapja, a kormányzója a megfelelő lelki. műkő-
dés. De legnagyobb mértékben az a tanításnak. Kétségtelen tehát, hogy.
a külső gyakorlati ügyesség és a. belső lelki műkődésbeli ügyesség ~'eg-
szerzésének útja, módja ugyanaz. Es ez az út nem lehet más, mint+a
mit fentebb jeleztünk.. ..

Elettani oka ennek az, hogy minden hatás bizonyos irányban utat
ver magának az agysejtekben és hasonló irányban másodszor sokkal
könnyebben indul meg a lélek rnűködése. Bizonyos tehát, hogy egy.
már megtett lelki működést fokozott mértékben is könnyen is!})éteI:a.· .,
lélek, míg a nagy nehézségekbe ütköző, a sikertelen működés .pályát, .
nem vet, dispositiót nem készit magának .abban. .dcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A z é le tb ő l v e t t a n a ló g iá k é s a lé le k t a n i m a g y a r á z - a t a d ta felele, "-
tet csak megerősíti. az a tapasztalat is, melyet akkor nyerünk, ha' a
gyakorló-iskolát a maga eleven rnívoltában figyeljük m~g .. Bizonyára
tapasztalta mindenki, a ki gyakorlilti tanításokon jelen volt, hogy egy:'
egy értelmetlen vagy figyelmetlen tanulónak képtelen avagy semmiféle .
felelete egészen kizökkentette a tanítójelöltet a rendes kerékvágásből;
jól indult tanítása mínd akadozóbbá; zavarosabba vált a miatt , s Két:'
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, séges lélekkel, önbizalmát elveszítve hagyta ott tanítványait, a helyett,
hogya siker tudata melegítette volna lelkét és ösztökélte volna további

. hasonló kellemes érzés szerzésére,
Ellenben tudva lévő dolog, hogy a mi az első próbáttál némileg

sikerül, az iránt önbizalmunk nem vész el egy későbbi sikertelenség
esetében sem,
, " Tehát a főzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa siker tudata által az önbizalom felkeltése a tanító-

;' 'jelölt lelkében, Ezt pedig legkönnyebben úgy érjük ej, ha minél ked-
"vézőbb alkalmat nyujtunk neki a sikerre, Kedvezőbb alkalom pedig az
Jntelligensebb szülők gyermekeiból álló gyakorló-iskolákban van; és

· azért igen megbecsülni való az a körülmény,: hogy az intelligensebb
'. szülők szeretik gyermekeiket a gyakorló iskolába küldeni, s valóságos

, .' bűn h-olmi pedagógiai frázisok kedvéért ezt a kedvező kürülményt meg-
, semmisíteni, Ez az én véleményem, a mit azért mondok el, hogy utána

a másokét is meghallhassam.

II.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

" • Szabadjon-e a tanítónóvendéknek házi tanítóságot vállalnia?. ..

•... A tanítói gyakorlat megszerzésére igen alkalmas eszköznek tartom
.a •.házi tanítóskodástZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAr is, U, i, a tanító növendék, a mit az intézetben
altanításról elméletileg tanul, avagy a mit gyakorlatban lát belőle,
egy-két tanítványán napról-napra próbálgatja gyakorlatilag megvalcsf-

• tan}. Sarkalja' öt erre első sorban az anyagi érdek, mert arra a pár
koronára, a mit havonként tanítványátol kap, rá van szorulva és igy
minden erejével igyekszik azt megtartani. Sarkalja másfelől az önérzet
és . tanulási kedv is, mert van, benne valami ujszerűség és önbizalom-
keltő, mikor a hallott elméletet a maga erejéből sikerül gyakorlatban

"'alkalma~nia, avagy a látott gyakorlatot sikerrel utánoznia. '

. Aztán. meg a folytonos gyakorlás, próbálgatás közben mind nagyobb
foku vbiztosságra, ügyességre teszen szert a tanításban, a minek meg-
szerzésére· az intézeti gyakorló-iskolában sem alkalma, sem ideje nem
lehetne. Könnyű kitalalní, hogy miért nem.

· . Egyéb haszna is van a házi tanítóskodásnak, U, itapasztaIni
. ,fogja a növendék, hogy a tanítandó anyagot jól kell tudnia, jobban, mint

:az "iskolai leczkét.' Es hogy se a tanítványa, se az igen gyakran jelen-
, 'lev{S" szülők előtt meg ne szégyenüljön (az elbocsátástói való félelmet

-nem is számftva), minél jobban elkészülve megy a tanítási órákra, Hogy
ezek. á pontos elkészülések,habár csak az elemi iskolai tantárgyakra

'terjednek is ki, minő, jő hatással vannak a tanítóképző-intézeti rokon
· tárgyak tanulására és az illető növendék szellemi fejlődésére (fogalmai-
·,nak ,határozottabbá, világosabba válására) egyaránt, azt fölösleges
· hosszabban fejtegetni.

'~,:pe nem csak az értelmi fejlődésre és a tanítói gyakorlatra hat
'. ilyen, .kedvezőleg a magán tanít óság, hanem a társadalmi ügyesség

· megszerzésére is, '
" . Tudva levő dolog,' hogy a tanítói pályara legfőképen csak a

'.,:"

· · f · ·



kevésbbé művelt társadalmi osztályból kikerülő ifjak lépnek. A tanító-
képző intézeteknek nemcsak a tanítói szakismeretekre kell megtanítani
a növendékeit, hanem a társadalmi műveltséget is el kell velök sajátit-
tatnia. Hiszen a. tanítónak művelt embernek kell lennie. a kinek szel-
lemi fejlettsége megüti azt a mértéket, a mit a művelt társádalom átlag
megkiván, s társadalmi ügyessége is elég nagy arra, hogy az illendő-
ségi és udvariassági szokásokba bele ne ütközzék.

. Erre pedig a legjobban szervezett internatus sem lehet eléggé
képes, mert a társadalmi ügyességet elméletileg megtanulni nem lehet.
Gyakorlati elsajátításukra pedig az internátus az élő társadalomtói külön
szakítva elég alkalmat nem nyujthat. Ennél fogva a tanítónövendék
mint házi tanító könnyen megszerezheti azt a társadalmi jártasságot is,
a mit az internatusban el nem sajátíthat, de a mire az életben mint
tanítónak nagy szüksége leszen.

Ezekkel a nagy hasznaival szemben elenyészően csekély az a kár,
a mit a házi tanítóság azért okoz, mert a növendéknek néha igen csábító
alkalmat szolgáltat az internatusi házi szabályok megbolygatására, hiszen
azok a merev, egyformásitó szabályok úgyis elég gyakran káros hatá-
súak a növendék lelkére már csak azért is, mert minden egyest ugyan-
abba a prokrustesi ágyba szorítanak.

Meg vagyok győződve róla, hogyafentieket a M. Tkp. olvasói
mindnyájan épen oly jól tudják mint én, s a legtöbben velem együtt
vallják is. És hogy mégis hangoztatom, annak az egyetlen magyará-
zata az, hogy az ujabb igazgatási szellem, a hol teljesen el nem tiltja,
ottzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAnagy mértékben korlátozza a tanítójelöltek házi tanítóskodását .

.Kolumbdn Sam21;.dcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A zBAú j t a n t e r v .

Lassan készül, mint a lucza-széke, de legalább legyen jó, mire
életbelép.

A tantervnek a gazdaságtan-, földrajzra, a történelemre. leülönösen
pedig a magyar nyelvre vonatkozó részét mindenben helyesnek, eltogad-
hatónak tartom, de sajnálom, hogy nem mondhatom ugyanezt az ének-
zenei részről is. Ez utóbbira, az ügy érdekében, nehány megjegyzést
kivánok tenni.

Bántón tűnik szemembe legelőször is, hogy a hegedű még ma
sem szerepel az I. oszt. tantárgyai között. Nem szólok most arról, hogy
a hegedű az elfelejtett és elveszett tárogató mellett is legjelentősebb
nemzeti hangszerünk; most csak a nevelés-oktatás ügye lebeg szemem
előtt. A czélért akarnunk kell az eszközöket iszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi a hegedű pedig, mint
a eTanítöképzós-ben is többen kimutattuk, a népiskolai énektanítás
legfontosabb - pótolhatatlan eszköze i tanításának csak félig-meddig
való akarása több a hátramaradásnál. Ha valamelyik hangszert el kell
ejtenünk, ám hagyjuk el a zongorát, hisz ezt a hangszert növendékcink-
nek, bizvást merem állítani, legalább 90 százaléka a képzőbe lépés



előtt nem játszotta s legalább 98%-a az énektanítás segédeszközéül
jövőre sem használhatja. Es ha használhatná is, sem ez, sem a har mo-
nium a hegedűnek a népiskolai énektanításban való jó szolgálatait soha
meg sem közelítheti. Vagy, ha kántorokat képezni nem akarunk, hagy-
juk el az orgonát, de a hegedű elhanyagolása egy a népiskolai ének-
tanítás. nemzeti zenénk elhanyagolásával. Föltéve, de tagadva, hogy a
hegedű tanítása a fővárosi, vagy nagyobb városi képző kben, tán a
növendékek nagyobb készültsége miatt, kisebb óraszám mellett is kielé-
gítő, vagy éppen meg is szoríthatő, de vidéken nem; nekünk, vidéki
zenetanárokul, a hegedűn ek már az I. osztályba való fölvételét köve-
telnünk kell. Ezért itt őraszaporítás nem szükséges; elfogadom az I.
oszt. részére a régi s új tanterv 4 óráját, de ebből egy óra hegedűre
fordíttassék s az elmélet, mely mindíg valamely hegedű-, ének vagy
zongoragyakorlattal kapcsolatban, alkalmilag tárgyalandó, - önálló
tárgyalása is történjék hát ez órán. Két óra volna énekre fordítandó,
melyek végén, különösen a második félévtől . fogva, lehetne 10-15

perczet a zongora egyénenkénti tanítására fordítani; a fönnmaradó egy
óra pedig a zongora csoportos tanítására szolgálna. A .zenei tárgyak
között úgyis szoros kapcsolat van s e kapcsolat teszi lehetségessé,
hogy az ének-zen éből még mindíg csak egy osztályzatot adunk. 0;-

A zongora csoportos gyakorlására pedig egy óra elég, mert a tanulás
sulypontja nem arra a pár perezre esik, mely egyesekre, vagy akár
csoportokra még előnyös körülmények között is jut, mert ekkor a
növendék csak utbaigazítást, tájékozást nyerhet - hanem a magán
zongoraórákra, melyeken a fölvett tananyag tulajdonképeni begyakor-
lása történik. A magán gyakorló-órák ügyére, miután zenetanításunk s
a tanterv szempontjából nagyon fontos, még alább visszatérek.

Az énektanításban nem a hangjegyek alakjának s időértékének
fölismerése s megkülönböztetése adja a nehézséget. éppen azért mosolyra
keltő. hogya mindössze hat hangjegyalakból (mert al/64 és 1/128 leg-
följebb fölemlíthető, nem gyakorlandó) az I. o.-ban csak három van
fölvéve: az egész, .fél és negyed hangjegy; (a 3/4 e két utóbbinak
összetétele) a II. osztályba az 1/8 és a Ill-ba az 1/16. (Az 1/32-et a tan-
terv nem említi.)

Ez eljárással odajutunk aztán, hogy az egyik órán a kóta fejét, a
másikon meg aszárát ismertessük.

Jóval erősebb kiván alom már az 1. osz. énekóráira kitűzni a kemény
létráknak 7 kereszt és 7 big, G és F kulcson való begyakorIását. Részemről
ezt szerfölött sokallom. A leghatározottabban hibáztatom, hogy a Tl.,
osztályban meg a lágy skálák gyakorlása van fölvéve; mivel indokol-
ható a két hangnem külön választása. Azt meg éppen nem értem, hogy
a 4/8 ütem s a magyar rhytmus leggyakrabban előforduló képletei csak
a Ill. osztályban taníttassanak. Mindíg abban a hitben voltam s nem
is gondolom; hogy valaha megtántorodjam benne, hogy az énektanítás-
nak ezzel kell kezdődnie, ebből kell kiindulnia, nemcsak magyar zenénk
érdekében, de így parancsolják ez egyszerű elvek is: ismeretről-
ismeretlenre, könnyebbről-nehezebbre, tehát a magyar dal ismerete után
térni át az idegen zenére.
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" .BA. 'zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

.! . VokaÜzálás,.'solfeggiák gyakorlása' csak atanít6riŐké.pzők taÓ-
. tervébe .van fölvéve, a.. ha.ngkép.~eZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA: · ~ Z.,~gaz.i ·~s?kőzei. hein. engedhétők'
ela tanítóképzőkból sem; az' Plagas, czél, 'melyet . ávtanterv a, kar- ,
énék alattvkitűz, csak ezekkel valósítható meg: .. Ugy látom ,c:fgyébként,
hogytantervüúk készítője az ének'tanításban az absz-otut~tendszert követi, •
elJ a solmisálás .•mellett vagy.ok;'· melynek hívei .. örvérid résen szapórod- . » '

nak: -Miután- Kőy€skúti kartársünk multkori czikke ~lényegesen.szintén .ez
· utóbbi triellett jör lándsát, ne91 akarok én ,is újra 'síkr~ szállni; :haneín

:'. '" ,~~szek 'egy ajánlatot, t.helynek elfo~aa~sa a' meg-megújuló szóharcznakr,
'. '~.'" .végét vethetné ] aitorna-, gyorsirászati-,;.mennyiségtao\ $ a' .készülő .;
,-' .nyelv- és irodalmi, versepyekzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAmintájárarend'{zzünk' : 1 i f ~ . . : ú. . éTJekversetiyt; ,
•... ,·~IHtsunk.·szémbc;~'aZ' énékből 5-5, vltg:y le-galáb9.;;~3-'3 . absolut., rend-:

.' szerrel.. i:llet§leg .;~olmis;iI.ással vezetett; kepZ0f .s a.ztáflgy~~zön· a .jobb.
'~ ,.:' •. Szükségesnek lat:om a' tantervben sannak. '.lHeJllelés6t, hogy 'a több
~:"~~óhlmú dalok előadás,ában .minden -q~há.iY, .küi~n~kü'IÖn gyakorlandö ;

. , ~,~. énektanítás 'nev~J.ői:: c~é1ja .itt iséryétry'es~Lhe.t 'é\n?y1r.a, "mint-a külön
• . .: 'kőrú.. tehát nagyon. is különböző éneldöképességgél.tbíré' tagokból szer-

;~: vezett közös é\J.~kk~rbán. " '. ';". .' ':;',~.' .. ,~1" .' .: ',,:' ..

'. ':. A -Hl,: osztályban ének, karének; Qrgon~; ';líeg~dű, ..össahangzattan,
~, ',tq,v\Íbbá ~ongora, mint magangyakorlat;' tehát 6 tantárgy -,'a 'IV-ik-
.~. ben' ezekhez.jő még' az, egyházi ének és zene" tehát 7 ::lantárgy esik .\
. heti 4 órára és' pedig, , a : mint maj? qí.t~rek, ,az anyag "meglehetős,
,;'. -zömével s ..a- czélnak lehető magas kitűzésével.. .'.,. .~; ' .

..Bajos 'doiög: ez így! Hogy is;' szől 'G S ~ K 'az igyszeri mostohaapa
:.• , levele: c itt '~h,~(jk ': fiam. .hárorrr hus,z~st',. fizesd .ki bélöle <a lakást,

,kosztQt, tandíjat.j a me~lékelt kopott-' kabÍitbql csináltass. 'rajta magad-
nak újatv-a mi pedig, megmarad, jó le'sz. zsebpénzre.» .Vagy tessék a
.kitűzött czélnak,. tárgyakriak s az., anyagnak egy részét tötűlni,' akkor
· maradhatunk a "kijelölt 6raszám.;;mellett, vagy' p~dig. tessék 'az órakat .
saaporítanl ! Az egyházi ének'~s ~ene, semmi esetre' sem tanítható az

.- " előbbi pt;ák ,egyikén' sem! aK~or~ sein, ha három' felekezétegyház! éÚek":'
és. zeneoktatása egy kézben ~'}n~ de akkor sem;,;, sőt. mégkevésbbé. ha' .'

.: 'az'.:e\r: J;ef.,. róm. g. ',l«úh:' ~'é~ej{-z~néjét hárman' ·t'anítjuk,midt Patakon,
· Erre 'tehát külörí tanóra- ken .. Abba belenyugszom. hogy. a zongora, rnint'
· magángyakorlat ~ .tÖb~,i ~eneórán végeztessék, de., !U~g-;.mindíg. 5 tan- ; ~
targy,esik 4· órára' s· .'az·<.öfbqL ugyan melyjk}ülgylui..tó elj. vagy melyiket .
lehet még, jobban 'is' megrövidíteni ? Egyil'ét:~~m 1 ·A karénekre. melyen.'.

..... ~ Il,sőt az 1. o~zi'.noven.dékeib'ől is' ·r.esztves·znek.;'neMpy.an, külőn óra (
',,:., kell, annyival inkaJ:i1:>~ ~mert a ta'nterv,,. a .li~iy.c~zók,4s'~ 'es' 'gy'~ko,rlat
:-". követelése ép'peit:'t!Jil;l~Íl a. legerősebb. Lássuk ;;;C'sal{;:'".l,cii'z énekanyag
.~, 'ezen órákon ;tÓJ;ilj,.::&ll<ltisra fölosztott.j de mindel'ftcziklus6an~ fokozatosari
:. . 'össze'állított rem~ ..:~;. .'(m~-)' dalokból ~S::.népdalokből" ;áq. A cziklúsolc

összeállításában t:e,kintdtel kell lenni an.a;: hogy:'rninden~kben arleg
.... nevezetesebb szerzők, 'a' valódi 'költők s a rt;gjell€.~ő.bb dalok, továbbá

~a. :népköltészet ~~6.'~zá~ú és beesésebb termékei képviselve l~gYetrek.»
Helyeslem és dfPgaóoIl)'," csakhogy idő ken hozzá; de bőven, meg há'.

ra IV. éveseknek ~ea órákon .való c,kisérI~téit'»': S a 'gya'k6rlóiskolákkal. "
«qlkalomszerüleg' vegyes,. karok alakításai> nem .akarnánk .is valami'

.' '. .. .
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komolyan v~Qni.~.'Ai~án· ne . felejtsük.' eJ' á 'hivatalos ünnepélyek DSl gy. ,
számát-; .ilyenek: "ai új. szabályréndeletberi kivfont;'" s -eddig .. is szokásban"

, volt évmegnyitó 'é~évzáró ü:nnep~lyek; Erzsébet-ernlékünnepély, ...április"
H, junius ..8. Aztán- .•a helyi ünnepélyek-i márcz.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.15".T~ okt..: 9., -Eötvös..

'Kazinczy-stb. ünné'p.~ly'ek : 'hangversenyek,. önképzőköri+előadasok', s::
• . .végül cternetések .(növeildé~, 'ta·í{ár' és :!?sa1ái:lja.. i~azgat?t;l'oá~so,s •sőt ':tnási

idegen elhunytakor i,s).· Legkevesebb 8-:-:-10 szereplés," a melyre qZ emlí-o
tett e cziklusok ~ból; kerűlhet 'ligyan.· nehány szám.fde 'á<zél't több 'alkalm;
darabot ..)k~I~ÍY i~;tat1\ilni:· .K~q .. , {. ' .... '..:, . .... , ....; ';

. Meg=kel] >látni"~ követeLe~e~né~,. ezt a ~p'<tgy' 'töqJ:gét ,s akkor
,', mega~hi.~: módot" eszközöket 'é,s"jdl5t .a kivitelre, vagy pedig'leszá;llan-i':

arról-a magas :.pari párél- ~ a -kivánságokkal csak gya:~ogosan állllie.1o~:
."-,Bátra .varr még, a. «társas~eD(~> gyakorlása; Ismételten is kérdem: .

"0 mikor? -:-:..' Az,: ég,yszéri emb~r'· .2,;;:-3' forintos inga6~át·-v'ásar.blt;; ,.aJkuvas-·.,
kor, ra.!lll.lrqtvá,;· ,:egy nM', zsebórára. .így,' szól .'!l~,;óráshoz: .1.e~t· a' kicsit

.' pedig'. adja ide ráadásul.s : Ilyen «ráaaás»: 'a z~netanárnak ériekkarral;:'
.társas ~ené~el·. va)Ó- .qlellék~l foglál~atá..sa, .•.gya'~or.i,. sz.ereplése; rrielyért-
nemcsak -hogy szép "szót sem·.kap;·· .hanem·ez ó'rák'a ·tantervben fölern-

· lítve sincsenek ...et p~di~r ezek' :~ká.rmelyikéhő'1. 'e,gy'égy :~ót'a·.fölér ~ét.ket.
, ., más tantárgyból -;ádqU: ó·r.~val;· énekkar . €S'. ,társ'iÜ;zetlé. a 1e'gn~gYQbb

" ~.mértékhen veszi'.-igénYbé. a;:zeneÜlnár szellemi .ere·T~"t;,íára~ztjq·,.ide.geit.;· .
.•, ~,ezt elismeri.minden, zevesz; ·t~hát .honoralní 'is ken a'izal, h~ogy. mindegyik'!ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

t . : " (karének, té\.rs~'s~ér'-~),,legal~hb ,'e.gy-~gy', rendes ·óhí'Qa, Q.~tiiQassék. . A
.•'. zenetanár- ótáinak' sziÍma tehát ..:..:-.nem tekintve "a .Iárásető rendkivüli '

· ..szÓ'lam-és,:kilipró báJ{~t.;":'" 'a}egyháai "zene-ének; bJ . karének, c ) tá/sá's.
. .' "i~ne h:0zzáad~~~.va.1 -nern I.~,. naf?~m~ ~9~~ge.ezt ·a~ante.rvb~n ki ·ne~,
'. . tüntetni :~. lego.ag'fQbb. méI5any·ta}~t.Is!lg; mert ;e~ ,épen ~"'.Jegnehezebö.,

· . nem. lehet' csa~~:.cráadás.» .. Ném:aKaromilz ellehtétek~t kíélesíteni iés

'. :sajnálná,m, :ha.;·néiirteim élfóg:ádásától' ez: ijeszfő,.~ö.r?:s.zaporítás:t szó bár- .
· ·kÍ~,.is'vhsiata~~a:n~j, ..~~m·:'a·.reI1.dés\Ófák~· szaporftásáröl.cbeszélek, mert. a
· közös 'karénekb~Ii')lem'mind:~n: növendék ''ves;?; rész~, ~zegy~ázi .ének-
zene meg' fakultativ,'tnely ',azt>pbiri szerintern máe..a IIL, ösztalybau
megkezdendő," mert ' különösen il róm. és :gka.tl1,~,:egYh. 'ének és .zerre

· elsajátítására egy·~v.rö~íd.·A -társas 'zenében rneg 'inár: nern-is .osztályok
· vesznek. r~sz;!,' ~aQém"az ará~ylag k~vál9- ,z.~né~t~k." E~ órák. tehát csak'

. . a, tanárr:a, ·n~ivevolná"nak'.,:req~es:,.órá,k;· a növendékeknek, pedig részben ..
, . "nagy.obb, -".r:.észben'.kise:b.b .csoportjára .rendkieüliek": ,EZ~K fölvétele- nem.
'. " járhat" a', iJ'Öven'd~k.e:k.' ll,1~gt.~rheltetésévél, ' mert •. ea .,oÍ'·ák .csak. aa afra

.vállalkozdés mégfeleI9·.k~pes·ségű' tanulókra volnánák :kötelezők. Rendes
tanóra"'gyapáhte t:tntervöél} .kitüntetett 10. ora. maradna': ezt meg már'
-csakugyan nem lehet .sokallaai, ;·mer.t ne "felejtsük,."· .hogy:' zene .csak
égystges., de ' a világért sem egy tantárgy. '\ .: '. =. ' " .. ';' : '." '.

',' ;. A~ó,~gor:l és;org,pná .fantetv.é.a'ek ki:)vetelé.$ét,.~zinténisoknak. talá-,
" lom, 'De hogy: 'a: tanterv ;é, része kellqerl' mérlegenietf le gye fJ'; szükséges '
· :megm'ondá~ia2i:" is, hogy' ilyvkivénalom'i'mellett osetályonkirrt- egy-egy .

" : növendéknekMny~:magán gyakorlőja )egy:en r, Aó.nyi~al·ink~bbi meg- ' ,,',
~llapítando a -~Q1.agiÍngyakörló· szűkS'éges.· minimurna ·~es."meg.epgedheto, 't.'

· .~axin1Uma; mert, igázgatók :és tanárkarok, . (sőt igazgatót:apács is)"-'
," • ..':~ •. :'." ••••••. If r .••...,~...... .~,;: o';. , ~ .\ : .• ': • ~". ':

s , ,",iQ.. • ,.' ••• ','
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elismerem. jogos an erősen beleszólnak ebbe a kérdésbe s a zene-
tanítást és tanulást bizonyos féltékenységgel korlátozni akarják, Legyünk
legelőször is a magángyakorlókkal tisztában, azután rátérhetünk aczél
s anyag megjelölésére; e nélkül pedig csak a levegőbe beszélünk. Meg
kell világosan mondani azt is, hogy az a barbár rendszer, mely egy-
szerrezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIQ-IQ növendéket ültet (minden osztályból vegyes en) 5 zongora
mellé, tovább fönn nem maradhat. (legföljebb a kezdőknél) mert zenét
így tanulni nem lehet, talán némi kétes értékü ujjgyakorlatot szerez-
hetni. Ne mondja senki, hogy ez részletkérdés; ha részlet, hát minden-
esetre fontos részlet. Egyébként is e tantervben ennél apróbb részletek
is föl vannak említve s' az egységes tanítóképzést és képesítést is csak
ez úton, a részletek kellő föltüntetésével érhetjük el.

A zeneelmélet tanterve egy kevés megbővítéssel elfogadható, itt
az ideje már, hogy ne csak összhangzattant tanítsunk. hanem a leendő
tanítókat, kántorokat a dallamkötés egyszerü m6djaival s a leg haszná-
latosabb s legszükségesebb műforrnákkal megismertessuk.

Miután egy országos tanterv, mint torony a faluból kiemelkedik
és mcsszebb is ellátszik, nem végzek tán fölösleges munkát, ha a tan-
terv apróbb hibáira is rámutatok.

Á IV. oszt. «előrehaladottabb növendékei a karének-órákon koron-
kint megkisérlik a könnyebb kidolgozású (a népénekkarok színvonalát
meg nem haladó) karénekek vezetését. Ez állhat az egyes szólamok
megtanításából» stb. Fönnebb pedig ez van mondva: «az énektanítás
közvetlen czélja, hogy a növendékek megtanulják a hangjegyekből való
önálló éneklést.» Vagy helyes a kitűzött czél s elérhető. ebben az
esetben nem kell a szólamot e megtanítani s , mert hangjegyekből úgyis
önállóan énekelnek. Vagy pedig a jelzett czél el nem érhető. hát akkor
meg minek volt kitűzni? (Félreértés ne legyen: el kell érni 1)

«Tanítóképzőkben az éneklés a női hang terjedelm ének megfelelő
kulcsok szerint gyakorlandó. ~ Ehhez sok szó fér; hát a tanítóképzők-
ben már nem a «megfelelő kulcsok» szerint ? Vagy azt kell tán ez alatt
érteni. hogy amott a sopran és ajt kulcs használtassék? Nem a kulcs,
ez a jel, a fő, hanem a hangterjedelem s ennek határai közt az ének
minden kulcson gyakorolható. Es a hangterjedelem figyelembe vételére
zenetanárainknak a tantervből kellene az utasítást kapniok? Hisz úgy
tudjuk, hogy a tanterv mellé még külön «utasítás s is készüll

e Karének-órákon a növendékek szólamokra elosztva majd karban
együttesen énekelnek.s Nagyon természetes, az embernek, ha eszik vagy
beszél. a szája jár; a tanterv ellenére sem lehetne másképen. .

Az elméleti rész kiegészítendő «a használatosabb ütemfajok, ütem-
beosztások és ütemjelzések ismertetésével.s Aránytalan részletezés.

Erdekes az is, hogy a 3/4 hangjegy az 1. osztályra föl van véve
(a szárát majd a jövő órán J). de az cértékhosszabbító pont» a II. oszt.
tananyagában szerepel.

De legyen most elég I Tudom, hogy a tanterv ügyéhezmások is
hozzászólnak még; nekem sem ez az utolsó szavam.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Hodossy Béla.
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A kath.dcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt a n í t ó k é p z ő - in t é z e t i t a n á r o k n y u g d í jü g y e .

A Tanítóképző-Intézeti Tanárok Országos Egyesületének a kath.
tanítóképző, tanárok nyugdíjügyében a mult évi áprilisban a közoktatás-
ügyi miniszteriumhoz benyujtott memoranduma mind nagyobb és na-
gyobb körben kelt érdeklődést ezen égetően sürgős kérdés iránt, A
megadott impulsus nemcsak a tanügyi lapokat, hanem a napi sajtót is
foglalkoztatja és közös a törekvés, ezen bizonytalan állapotot a multak-
ból reánk maradt jogviszonyok alapján a méltányosság, humanismus,
de a tanítóképzés jól felfogott érdekeihez mérten is minden kétséget
kizárólag rendezni. Erre vall a közoktatásügyi miniszteriumnak 31460/ I899.
számu róm, kath: tanítóképzőket fentartó egyházmegyei hatóságokhoz
intézett adatokat gyüjtő körlevele is, mely, habár intentióját köteles
tisztelettel és bizalommal veszszük, igen alkalmas az érdekelt tanárok
nyugdíjjogának a, felekezetek részéről leendő téves magyarázatra. Emlí-
tett miniszteri körlevél szerint: I. A Ratio Educationis 290. §,a tanító-
képző-intézeti tanárok nyugdíjáról nem intézkedik. - 2. Adatok hiá-
nyában nem lehet tudni, hogy tanítóképző-tanárok szeréztek-e általában '
jogot a multban nyugdíjellátásra ? - 3. A netalán szerzett jogból
kifolyólag ki szabta meg nyugdíjuk nagyságát és ki viselte ezen terhet?

Ezen bevallott tájékozatlanság, praecedensek hiányában, egyedül
abban gyökerezik, hogy a kérdés elbirálásának alapjául ::. Ratiónak csu-
pán 290 ik, 351 I I / 1879. miniszteri szám alattzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAnem is szabatosan lefor-
dított §-át tartották elegendőnek és a Ratio többi intézkedéseit, lévén
ezek nehezen megközelíthetők, teljesen negligáltak, terminologiáját pedig
a maival kicserélték.

Nézetemet, a Ratióból vett hű idézetekkel a kévetkezőkben bizo-
nyítom.

I: A Ratio főiskolát, a gramatikával szervesen összefüggő gimná-
ziumot és vernacuius (hazai nyelv-ill. iskolát ismer. Ez utóbbinak tagoza-
tai a falusi, városi és a primarius iskola, vagy ~normalis iskola: (Ratio :
az-lk §), mely szerintem: tanítóképző és egyuttal ennek gyakorló iskolája
is. Bizonyítom ezt a Ratio I. §-ával, mely következőleg szól: Azon
tananyag nak a meghatározásánál, a mely a hazai nyelvű iskolákban álta-
lában tanítandó, nemcsak a zsenge korúak gyenge voltát, hanem azt is
meg kell fontolni, meddig terjedjen azoknak értelmisége és tudománya,
a kikre ezen iskolák vezetését reá bízzák. Ezeknek valódi nevük peda-
gógusok. Ezeknek ugyanis, hogyatanulóifjuság nevelésére és igazgatá-
sára, a mely ifjuság természeténél és nemzetiségénél fogva különböző,
haszonnal alkalmazhatók legyenek, mindenekelőtt jól kell elkészülniök
és azon tudományokban kell őket. oktatni, a melyek ezen nyilvános
iskolákban taníttatnak. Előkészítisük is modseeres nevelésük a primarius
iskolákban fog tö'rténnz'.Hely és idő szűke miatt ezen; valamint a prima-
rius iskolák tananyagát elősoroló, a tanítójelöltek módszeres képzéséről
intézkedő 2S-ik §-t, a zene oktatás czélját és irányát megjelölő 187-ik
§ t, a primarius iskolák igazgatóinak szolgálati utasítása gyanánt szol-
gáló 247. § c) ésZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAd ) pontjainak, mely a primarius tanító és tanítójelöl-
tek minősítvényeinek kiállításáról intézkedik és a tanítójelöJtek (Peda-
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g()gi s~écreScente5)péQzbeli segélyeséséröl ; szól, Já.tirr·idézeteitelha~·
. gyom, de a felsorolt hely~kre: utalva' azt :·l'i:angsulyo'zom,. ~hbgy 'bár azon
-korban a. félsőbbség.d~ ':a4 ."alahtasóka.t· ·""a~·t.efld~lcitek'~qz:önév~l "le .nem
. ·~y.ügözték,· . hanem' í"r~k·ább··az 'egy~n ";érvenyesiÚésé6st :v~rták az' ügy
javát.. a Rati<i a .·k~ratieli •..tanítóképző: .,'yp.rilnaiilJs: )skol,a) .. helyzetét .a' •
magyar közoktatás'<szervezetébén ~etségl'!n ..felül.' körvonalozta, .. v. i. a,. .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Ratid. kfráó(ln· · ....:-.'".rilit.. 1iülönb.en· . , C 7X V.4k~.~ -közokfatás ~.411ap.otá~ó~
szólő miniszteri 'jelentés: islhzonyft ~ tanítókéjJ;:ő v(Jtt. t ' : . . . . • • . . ' . ;

. 2.. A" primar-ius fi-{-.ota •t'aizttóz',: : I { : } · ·á·rpaí ter.i;ninologla·· ~s?erint .
...... 'tanf.t6képző~.fIl:t.éze~ek·."fá.dá~ái, :l'~v~J1,..·őlf'· is ,a , f o i1 á ú t ; e { é 's ' m;t.'i'n~~s·ai~:a·.

'Ratio 289·i~!· §-a' értelrp.éB.e~:'S'zer~zt~k·;nJl;ugiiÍJjogót, Emlírett ' §. ':sierin~'; .
Még • azokról . kell goüpos~oápi:, a kik eréjükben : in.egfogyatkozva ' é.s'
korban előre' 'haladva ~.éri.yszeri:i~n.ek.,;a '~ariítás 'ter~rő.l. visszavonulni.
Könnyen heláthatja ~i~,~en~,i;'. hogy: a' tan{tók,. (tanárek) még a legna': .,..
gyobb takarékosság »mellétt .sern- szerézhetik ,még,niagli}<:p.ak .fizetésükből
azokat: az eszközöket, a- mely'ekkeh'ég'ész~ életüknek, .' I.<hlöriö~~n aggko., .
ruknak nehézségeit niegköh~iíi:l\e~ik(h~gY.;':~·s~ü~ségt61 ;mag.uka~ ,m;ég--
·óvják)'.:A rniért .is: különösen keU··g?Í1.dqskQdi# atr·ói(Hog.yazok·a 'fér- '.'
fiak, kik életüket reá szanták, hogya tUpomáox,Ok, taní~ása.tköf.b~l1 ánnyi :~ ..

. bajt viseljenek el, a jövőjükben előré látvána.nélkülözést-, él ne kedvetlened-'
jének és hogy ~en szomoru- gondolat őket 'köteles$égeík teljesítésétől el· .
ne vonja. Bizonyosan nem- közönséges hálátla.nság·. bűnébe, esnék- a köz..
ha -elnézné, hogy azok. a nagy érdemeket '~zeí-~ett polgárok vagyözye-~
gyük vagy' árváik, n:iiután -már többé kéresni nem -tudnak; nélkülözéssel

,pyolJl'Oruságoliiri' l{(ÜdJe~~k: .$s' ezir(;;tz'?1:da~okna~,Ji i~ l~i!etJket l i 'mun- •
~ásságukat. b'njd!nt a ','kóz)ze.vd~{ javár"á"{~fntelt4k;, .~izi:QSá:knaJ<-és ri-yu~od-:: .' ",
· talmak kelllenni, hógy: a köz kőtelességé]; velükszemben .elrríulasztani ném
fogja, h"a.1?im a: nyugdíjd,?d$':; azon mMjdt,' mely mostj következik meg. "
fogja tartani 'és .p·edig,~zzal:a feltétellel, hogy. egyes kivál 6 ~.séiekben,
a .mint rnostanáig is". !ette, még" !lagy6bb ·\{egyességnék. is helyet' ad..

.Latinul : .,<Restant .e~iíln1illi,:qMi vifibus; ,ac 'aetate fracti- cognnturdece-
- dere ex .arena ·l~terari.a. "~acile -quisque videt/nec adhíbita quidern=quali-

c.~nq~e· pa~sirhonf~. fl~fi :"P?~se, :ut ,fJ:o[é~s9.r~s·~ suts .e -stipendiis ea .sibi r>"
subsidia- co~parent,"'gua~' .totiu!? 'vita!!; . cumprimis autem . senectutis
necessitatis .sublevare 'possint":Qua:~ nfagItopere' providendum. .est; ne
viri 'tot exhauríendis .Jiteráiis· .taediís vitam. deuouentes,: -egestatern in
tempus " posrerum pj-o~p!é·ieIl:dö,. el~rgyesca.nt,· ac .tristi, illa .~ogít;ai:ione .:
a praestaado officio 'auocentur.' Non- medioerr-eerje ingrati: animi vitio
notaretur r.espttbli,ea;·;'j. Cíues- 'tam praeclare -de 'se .meritos, "aut: eorum

;. Vfduas, vel- Pupillos, postquam·I?r.bme·rerí, ..sibi· · nihil', qiliClquatn .....rpssunt;'· ·
cum iflopia mísere conffictarl. pate,féHur:' Qdapi'opter certi,. sequrí'que esse .
'.z:űbentur omnes, qi:ti·,;ojJeraf;z, :;zta??ÍqlU suamfJ.ono .El:!uc~lion~s jJubhcae ..... ,
hberahter d~ouerunt,. non .4'ifÚJpram; officzo'" . [ ? e 1 Í i publt'cam, sed et1;tn,.quae
modo seqiutur 'Pensiamo« Normam obseru'dturam hac conduione.; ' ut. 'in .. ,

.ca~sibus specialibus. prouti. fe'cit .etiafn· '·hact'~nuS, ulteriore grade:·locu!n .. · .;-
relictum yelit.,. - .Fordítiassa. le a. magas 1:t!'i'IÜszterium .a·.28!if-ik ...·§-t.. és' •
.meg .. fog szünni ia feletti. ~kétsége, 1!ogX ~'tanítpképi"é~s~.l f,oglal!s0z0 'r

. tanító szeréett-e-' nyugdíj ella tásra j ógot.? r·, em [esz' k~nytelen., praepe-
• !': .: ~." . '.' '. ~'.:. ... .". ~, .. ._; . ' t '
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d'ensek .után ku~'aÚlj,:. mert yilágós,:, hogy, a- rlla'vítássá teft,nyugdíjj'o'g
kétségen felüláll ; .ho'gy az érdekeltek "nyugdfjanerp .az. ,is~olafen~artó., .
hajlamaitól, a ienl;:art.;ísi 'j{öitsége~' természetétől ::,'fúggött" .hanern: a:"(' - '
klszao6 -.fóruUl a', Ratióban lefektetettzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAelvek tÚfJ.tektb~n .tart'á~a. által vö(t.. ' , 1 .

kéi)vis,~.lve· és ~a~::*l1'!.IiiqataIQn:t ,cs~k,ott- . iépettfeJ tekintélyével, hol il',
-Ratio. megsérté~én~k!:e~ete állott, elő, ,'1.', ::~, '~' '.' ::,.::. ,':" " ,;, '

" 3, A ~y.ug'díj., ~qgys:agát, és' a:·.ríyug.díj.fordsq,ka t' '1!?~.a, legnagyobb' .
.- 'körültekintéssd határózza .meg ..a, Ratio, még ,p'eai~ :á.soksz(;ir említett+
, 290·jki '§~b~n: A:35} If/I879' közoktatésügyi, miniszt'eri'!?~áh'l alatti'

f o r d l t á s : flnnyira s;;áb4d(J~; '..mondhatni önkényes, hpgy' ezt "a ,tanító-,
képz,ő:tanáfok . '.nyug-d~jk~t:désénck" .eldöntésénél. elfogadhatőnak 'senki"

, ~e~' fQ..gja .találni. iEzen' fqj'qítál\t', ~ _ Ratio' Jpbbi. tételes ',intézl-edéseit
egyszerűerr fig. ,eliné-ir,kívűl hagyva; ~az i8]0- előtt már. activ szolgálat-

''.ba~ vólt '1 ' , .k. JZép.tt;mí{Okszerzett jogainak -f3Ó szolg~lati é~ és a fizetés-
sei e.gY'enlő n'ílg~ságú nyugdij)'ú 'I87'S:ik évi .XXXH.•~kf~czikk terhesebb

, intézkedéseivét .~zemben. va1,6:;. mt';,gvédese,'ö.tl~i:!b6hkészítetté~, készt' .•.
~e.tték :p.edig-Iery·"ii t., k;,.:t,afl'ítöképző-t~narok y~s.ied~lmé~e \a mai tanügyi' .
szer,vezetne/i.,.tneijelel< i .< {!rm~ii.á 'loilá,,!al. A ,Ratio"b~li' .290~ik '§:na~' ha-~.. _

. felé iTánytrl az i~;té.zk~d'~se.'.Az. elsővel a 'fői~kol~k ;'.~S ,gymnasiu'mok ','
· tanárairóF szől 'és:' meg,allapftjá a:!talában ~ '1 0 , 2~ ille,tvc;, 30 évnek meg- ,

felelő nyugdíjquótáta :nyúg,d:~(oh,á~sal .. egyiitt~, :J'.qqbi. 'részeiben. ,pedig: '.
a Vernacu!us vagy há,'úgy ,te'tszij{ népoktattjs,z'·i1ítézet,.efe tanítóinak nyugdíj-

'forrásait. á::'legriagyobb.. ~ör,ülreJ~lnt,essel sorolja." elő; Nevezetesen «De
Administratoripus S~~ol1ú:itm" Vern..ai:ula~lIm, sic .. ést· statutum: Q~i
Sripendia habentvex 'perano 'lz'teran'o; pensionem "quoque suam-ab eodern
sumrnents, v, i: .a, ,hrtzaz:' nyelvü iskolií,k·v.éietőiről,következőleg határoz· '
'tatoft:' kik' fizetésüket az ,iskolai ali1.pb{l 'húzzák; . azoknyugdíjukat is
.onnan. 'fó~dák '}:lúzhL -De .a; hivatalos t6!in*es a. hqz'ai. ,',izydvii, isltofá~ (a~

. Ratio lInk 'olda~a 'szerint' .mp,gyar~, 'nérIlet .•,. tót-, horvát-," rutéri-, :i}lyr-,,:"
oláhnyelvü' népóktatási Tntézetek] ,~de'mi 'is~ol~'»:yá, .teszi,az', ~e~~l1:ip,:
Iiterario-trpedig cJ,ÚJUlmanyí a.la:p~nak' Anev.~i el: .a ini .azért téves, mert
nem fekl m.ei.iz .történefi,nzult:/ak:,és' ae; :erejje'ti; -'qÚ:n: szö'vegnek;' Hisze.ú
a népiskola.csak 1868~ba:n születettya -Schola Vernacula fogalma alá '
pedig' f.alUf;i,.városr és primáriu~ •.iskola sordlandő, -hol ':a városi iskola'
nem si~ks~gképeri 'pri!lÍai-il!s,~ hanern .csak :~kkor"" létt 'azzá" .ha tanító ..
képzéssel ,~f.ogJal.k02;btt, .Egen .,<?lyan,:'v,esz,édelme~..az aerario literariö-t .is
tanulmanyi alapnakelkeresatelju- merf ez a ~Tanulmá~yi alaps-ra ;esetleg.
terhes 'következt'ne,ny~fikel -járhatna, A fordítás .helytelenségee különben' ,

'. az ugyanazon 'l,~an eí6fordul.ó. ',c'Fundo ; Stűdiorúm e kifejezésből.js ki~",
t4nik,,~t a fórd:ító-,&;'-:-; i~t :ht:!IJ:~s:e.n>.......: '.tan~!rtl,átiy'i a4!p.~n~: ri,ev,ez,', .
A forditő szeri4,tazonhim -ca~rar.io, ,~liter.ario..,.;,~s .•;cJiü1'ldus 'S.ttfdioninl»:. ;, '

, egy' fogalottl · len,,~ •.,a; ll1it,-pl~télfes helJlerr alig 'Jo.V,dnának el. ,~ míből :'
leülönben- ali' a: tanulgág, ',lÍpgy ',a"::~ivatal<?s' -tordításnál :ne ..á tolrűács
egyéni :fdfqgása er·venyesüljOn,"·h~arfem· az" eredeti "okmány íntentiöja

, . domborodjék,: ki, ~: rni : csak 'úgy lehetséges, h9gy 'aH.a .:ki fordítja,
előbb' az egész -művet tanulmiínyozza.és ..áz.eréd$!ti:, .termínologiáj hasz-
nálja. T.óv.*b,bf intézkedés~ -ezen -§-nak, mely ~..-tanítőkat ~:k~pezÓ':tanító:
nyugdíjforrását. ,t.ne·gne,v.ezi,· ez: Magistris ,Sc;"olarüm Prt'mari-arum" .et. .

' .•'- . .....~. :~~.. . "'.. .'. -. . . ..'

~J' .••.•••. .•••••• ~. •. ••• ?" . »
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Capitalium peculiaris est Pensionum Fundus in aere olim e Didactris
Scholarum publicarum collecto, et apud aerarium publicum foenori
loeáto ; qui si forte Ilon soffecerit, complementum congruae pensionis
dabitur e Fundo Studiorum pro illa Stipendii parte, quam quis inde
dum docuit, leuauits , Vagyis: A primarius iskolák (a RatiozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI. §-a
szerint tehát tanítóképzők) tanítóinak van már a nyilvános iskolák tan-
díjaiból gyűjtött készpénz-alapjuk, mely a nyilvános pénztáraknál
van kamatozás végett letéve; mely ha elég nem lenne, az illető nyug-
díjnak a pótléka a tanulmányi-alapból adatik azon összeg kiegészitéséig,
melyet valaki, míg .tanított, kapott. Kell-e tehát világosabb meghatá-
rozás a primarius iskolák tanítóinak - tehát a mai tanítóképző tanárok-
nak - nyugdíjforrása tekintetében? Csakhogy itt is az a bökkenő,
hogy a tolmács a e Schola primarias-tzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAcvárosi főelemi iskoldv-re: gon-
dolta fordítható nak. Pedig a Hauptschule csak 7 hun Leóval került szó-
tárunkba. Mivel pedig a konkordatum megbukott és ~z 1848 előtti álla-
pot helyre állott, legfeljebb azon időnek a szorosabb értelemben vett
népoktatást illető J 84S-iki c Magyarország elemi tanodái- czimű szer-

• vezet terminologiája volt volna használható, mely c felső» és «alsó elemi
tanodas-t ismer, de főelemi iskoláról sejtelme sincs. De a Ratio még
régibb keletű, I806-ból való, azért a Schola primariát organisationseru»
wu.rf-os Hauptschule-ra fordítani nem más mint : kó'zjogi anachronismus.

A 290. §-nak a fentit közvetlenűl követő mondata határozottan
rosszul van forditva és ennek folytán intentiójából ki is van forgatva.
Nevezetesen «Allii, quos Urbes, et Oppida, ceteraequedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI n c o la r u m

C o m m u n it a t e s suo in gremio aluerant, si deficiant, earum erit
aequitatis et prouidentia ebene de ipsis meritos conuenienter sustentare.»
Magyarul: Mások, kiket városok és mezővárosok és a la k o s s á g m á s

k ö z ö s s é g e (bármely erkölcsi testület) tartott, ezek igazságosságához
és gondoskodásához tartozik az ő szolgálatukban érdemeket szerzett
kiérdemülteket eltartani. A Ratio készítőjének körültekintő elméje ezen
mondattal, a minden lehetséges, de a Ratioban külön fel nem sorolt
iskolafentartót nyugdíj fizetésre kötelez. Csakhogy a tolmács igy fordí-
totta: c Mások, kiket városok és mezővárosok közönsége tartott, ezek
igazságosságához és gondoskodásához tartozik akiérdemültet méltóan
eltartani.s Ez pedig óriási eltérés!

Czélom volt kimutatni, hogy a tanítóképző helyzetét a tanügyi
szervezetben a Ratio I. §a határozza meg; hogyatanítóképzéssel foglal-
kozó tanítónak nyugdíjjogot a Ratio 289-ik §-a biztosít és hogy a 290 ik §.
nyugdíjforrásul vagy a nyilvános iskolák tandíjaiból gyüjtött alapot és
részben a tanulmányi alapot, vagy az iskolafentartó pénztárát jelöli meg.

, Vajha az illetékes forum tárgyilagos érveléscimet figyelmére
méltatná.

HeTehl Yános.
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A mult füzetben közöltük azon tömeges előlépterések sorát, a
melyet a vallas- és közoktatásügyi miniszter eszközölt az 1900. évi
költségvetés keretében. Az előléptetések közlésekor kifejeztük örömün-
ket az előléptetés ek tömegességén. Ezt kiegészítőleg szive sen említjük
fel azt a körülményt is, hogy a mi előléptetéseink az idén örvendete-
sen gyors elintézésben részesültek. Mihelyt a törvény szerint lehetett,
egy napi késedelem nélkül kiadattak s a tanítóképző-tanárok előlépre-
tései megelőzték a többi tanárokét. u. ni. a polgári és kereskedelmi
iskolákét, sőt a középiskolai tanárok előléptetése e sorok irásakor még
nem lett köztudomásúvá. (Azóta megjelent.)

Figyelemre méltó ténye az idei' előléptetéseknek, hogy két régizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
seuetandr békerült a rendes tanárok létszámába. Ez azért nevezetes,
mert ezek a zenetanárok zenei tárgyakon kívül egyébre nincsenek képe-
sítve s mást nem is tanítanak. A közoktatási tanács tehát megváltoz-
tatta régi álláspontját s ma már a zenei szakmában műkö"dőket, pusetdr:
ezen képességük és műkö"désük alapján sor sserint kinevezi rendes taná-
rokká. Ez egyesületünknek régi óhaja, a melynek teljesülése nagy
haladást jelent nemcsak a tanítóképző-intézeti, hanem általában a zene-
oktatás terén. Örömmel kell, hogy fogadja ezt a zeneoktatás minden
munkása s barátja. .

Nem kevésbbé elvi fontosságú az is, hogy egy elemi tanítóképző-
intézeti tanítónőt (Molnár Leontint) a VIlI. fizetési osztályba léptették elő.
Emeli e tény elvi fontosságát az is, hogy ugyanekkor a polgári tanító-
képző három tanítónőjével ugyanez történt. Ezzel megtört a VIlI. fiz.
osztály várfal a, a mely eddig a tanítónőknek bevehetetlennek látszott.
A nők ügye ezzel az előléptetéssei hatalmas lépést tett előre. Meg
kell azonban említenünk azt a sajnos körülményt e pontnál, hogya mig a
polgári nőképző gyakorló-iskolai tanítónőivel méltányosan bántak el,
addig, egészen méltatlanul, mellőzték a polgári férfitanítóképző gya-
korló iskolai tanítóit. Erre a méltatlan eljárásra ezek a családos tanárok
működésükkel nem szolgáltak rá.

Csak igazságosnak mondható az is, hogy egy gyakorló-iskolai
tanítónő, mint rendes. tanÍ/ónó, felkerült a X. fizetési osztályba. Igazsá-
gos ez azért, mert a gyakorlóiskolai tanítókkal ugyanez történt tavaly
és az idén is. E helyen fel kell· hívnunk a figyelmet arra a méltány-
talanságra, .hogy még míndig van egy gyakorlo-iskolai tanító, a ki
1870 óta előléptetésben nem részesült.

Habár ezzel az előléptetéssel az állami tanítóképző tanárok közel
So%-ának helyzete javult, mindazáltal még mindíg fenforog az ily
tömeges előlépterések szüksége. Miként a f. é. januáriusi füzetben kimu-
tattuk, a tanítóképző tanárok (tanító nők) 8s0f0-a vall az alsóbb, a
IX-XI. fizetési osztályokban, míg a középiskolaiaknál 66%. Eppen az
mutatja az állami tanítóképző tanárok helyzetének nagyelmaradottságát,
hogya mostani nagyobb foku előlépterések mellett is csak ennyire
tudott feljavulni a helyzet.
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Kötele~ségünkflek tartjuk külön 'is felhívni.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa : k~zokt~tásügyio .minisz-
ter. figyelmét a rendes- tanári .teendőket .teljesftö-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAsegédtanáró..k helyzetére.:
Még rriindig, 6, olyan segédtanár . van, a ki 6 év óta. szolgál ebben a.
minőségben, 3-an' 5 .év .őta, 5·e~ 4 év óta' és .z-err 3 év óta - segéd-
tanárok. Ilyen a helyzet, pedig nem is számítottuk a megbíaotti éveket C',
Ha azokat a zenetanárokát is veszszük.. a kik mint , ilyenek ketültek a .
'segédtanári karba) de a minisztérium felfogása' szerint is úgy bírálandöle '.

. el, "mint a többi: segédtanárok, akkor.rmég-. czifrábbnak fog feltűnni a
he}Y,zet; ,mert ezekrníndeníke 17-nét több év óta várja-a rendes tanári
előléptetést. . " , . ",

Nem tudjuk megmagyarázni,' .[~Ú)ehet ' az .,ok~, hog); ci. mqstani
nagyarányú' előléptetéseknél a segédtanárok helysetét alig javították, .."
(mindössze g-an lettek, rendes tanárokká 1) Talán nem 'ismerte fel oa .
miniszter az' ő sulyos helyzetüket, vag~, talán statuálni kívanja," hogy:
a tanítoképzőknél a segédtanárok' 7 évig ~zolgálja!1ak e minőségükben ? .,
A mennyiben' ez utóbbi mégsem" tehető fel, mert. annak ellene sz61i,· .· '
tanítóképzés érdeke és oa 'méltáriyosság, hiszszük, hogya 'miniszter" nem'"
szerzett. ez égető :'bajunkról képet.· Kérjük a, mjnis'z!e( tii'at(hog:y kellő' ,

'fonnácziót szerézvéri "az 'állami tanítóképző -tanári st'atu's eme'legsajgól:ih ~.,
sebéről, azt mielöbb alaposan gyógyítsa meg, úgy, J:1ogy,. azon: 16 segéd-, ',',
tanárt, a ki 3-nál' több év óta van ebben a- minőségben, rendes tanérráv ::
előlép te ti. Irányadóűl veendő ránk' nézve i~ a kőzépiskolai törvény 30:' .
§-a, a" mel.y megmondja, hogy: «okleveles tanárjelöltek 1-3 .. évig
terjedő időszakban helyettes tanári -minőségben alkalmaztatnak.s A tanító":
képző-intézetekbél mivel sem jutnak hamarabb pályához. a tanárok, mint'
a középrskoláknal," nem igazs'ágos tehát, hogy később jussanak .a rendes '
tanársághoz. Az a felfogás sem nrenti a . rninisztérium. eljárását." hogy

. az internatusokat 'qem'" le,het segédtaiJ.árok nélkül hagyni, mert ·:,li., inter- .
natusi szolgálatot rendes tanárok ·is -végezhetikrva .mint hogy,:' több '-.,
helyen végezik is. :' '. "~ I •

A' tanítóképző tanárok statusbeli beosztása. összes ' bajainak. tehá.t·
egy vége van: emelendő {l rendes tanari létszám / ",. \

"
. "~ ,

~
. ., . , . , "

,,'

. .
-.' -' ·· 'NÉ.P O K ~ A T A · S . ' , '

'~-- ..
.' , '. '~.. ' ~ • . t·· .,'dcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

~ ' k ü l f 5 1 d i · ~.ze~iéltetö ,~:képekidállitá~a~:·"::,, .
. ' " : ' . : ' : . . : ' , . . ' ," ' ) 1 " \ • . " . ( •

• 1,-). :tetmészetes· nev~lésn'ek' vagyunk hlv~i,: 'árlDak;','~ .melY '.á·:gyer-' ~',
'meket közvetlen. h?-t~áSoknak teszi ·ki s .ép, érzékű; ép esz.ű 'emb(;!Í'r'é,fej~ .
leszti. Miridaaalral-az iskolai oktatásban; a. mely természeténél fogva' a., >.

, ,négy fal közé 'van szodtvá' és utalva, . sŐt· ~ mai fejlett-társadalmi és ,,' t .
. kulturális .viszo~yaink között: a' családbanvis örökké .f9ntos . tanítási.
tényezők - maradnak 'a szemleltető képek. Corneniús Ó.ta tudjuk, hogy .
oktatás kőzben szemleltető 'Képek nélkül. nem boldogulunk'; s .még sin-·.·~
csenek jó képeink. Maig sem tudtuk elérni azt, hogy' egy eszemléltető.... . ., .

.~
'r
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kép. csak megközelítőleg is oly érdeklődest támaszszon a gyermekben,
mint egy ugató kutya, egy labdával játszó macska, lovagló katona,
fészkét rakó fecske. Jó szernléltető képet, a mely csak' félig-meddig
pótolja a természetet s életet, nem tudtunk az iskolának, a gyermek
kezébe adni. Talpraesett gondolat volt tehát a művelt nemzetek iskolai
szemléltető képeiből kiállítást rendezni, Többet ér az ilyen kiállítás,
egy csomó ankétnél, éppen úgy, a miként hatásosabb a szemlélet a
szónál, a daemonstráczió a bizonyításnál. A közvetlen összehasonlítás
leginkább hat ösztönzö erővel s megmutatja nekünk a haladás helyes
útját.

A külföldi szemléltető képek kiállításának eszméje abból az ankét-
ból indult .ki, a melyet dr.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAWlassics Gyula vallas- és közoktatási minísz-
ter tartott ca mult év október r ő-án a népiskola ,V. és VI. osztályai
számára kiadandó szemléltető képek tárgyában. Valamint az ankét
összehívása, úgy a kiállítás rendezése főleg Halász Ferencz min. osztály-
tanácsos buzgalmát és ügyszeretetét dicséri. Ezért a miniszteren kívül
őt illeti leginkább' az érdem koszorúja.

A közoktatásí kormány a külügyminiszter útján szólította fel a
német. franczia és angol kormányokat az iskolai szemleltető képek be:
küldésére, - sajnos, keves eredménynyel. Mert, miként maga Halász
Ferencz is elismeri,' a külföldi kormányok s kiadók csak kevés részét
küldték be a külföldön elterjedt képeknek. Ezért a kép, a melyet a
kiállítás nyujt a külföldi szemleltető képekről, meglehetős hézagos.
Mindamellett a kiállítástói még ebben a hézagosságban sem lehet
annak tanulságos voltát eltagadni.

Csak futólagosan volt eddig -alkalmunk a kiállítást megtekinteni,
de mégis beszámolunk nehány megfigyelésünkről is, hogy felhivjuk a
kiállításra akartársak figyelmét.

Mindenek előtt meg kell jegyeznünk, hogy a kiállítást 'igen ügyes
csoportosítássál rendezték ; a képek szakek szerint. következnek s az
államok szerint : kék (angol), vörös (franczia) és sárga (német)' czédu-
lákkal jelöl vék. Ez a berendezés az áttekintést és a szemleltető képek
államok szerinti összehasonlítását megkönnyítette. A csoportosítás a
következő szakek szel int történt: 1. Olvasás, írás, számolás'. II. Beszéd-
és értelerngyakorlatok. Ill. Természetrajz és földrajz. IV. Történelem.
V. Hit- és erkölcstan.

Általában szólva, művészi kivitelükkel, a kedélyt is megmozgató
hatásukkal a tranczia képek kimagaslanak a -tőbbiek közül; az angolok
az élet realismusát, az emberi foglalkozásokat tüntetik fel megkapó
elevenséggel s a módszer gyakorlatias megoldását mutatják be. A
ném et képekről a szellemtelenség, a theoria szürkesége ri le.. .

Falt' olvasótáblákat csupán az angolok állítottak ki s ezek mindegyi-
kén egy-egy pompás szemléltető kép is van az olvasmányhoz. Meg-
tekintésüknél eszünkbe jutottak a rni fali olvasó tábláink, a melyeken
csak betuket lát a gyermek és semmit, a mi figyelmét megragadhatná.

A beszéd- és értelemgyakorlatok tanítására szánt szemléleti képek
közül a magyar nép foglalkozásához leginkább közél állanak a mező-
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gazdasági foglalkozások képei, a, melyeket a Ruskin elnöklete alatt álló
Art for schools association adott ki s Baudouin 'dolgozott ki. A mezei
gazdasági foglalkozásokat öt képen mutatják be,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAu. m. I. a szántást,
2. a vetést és boronálást, 3. az aratást, 4. a takarodást, 5.a cséplést
és a felhasználást. Mindegyik kép művészi alkotás, telve erővel.. eleven-
séggel, átlátszósággal ; '. de távol állanak attól az iskolamesteri pedan-
tériától, a, melyek a rni, . nemetból vett, beszéd- és értelemgyakorlati
szeniléltető képeinket jellemzik." .

Feltűnnek a csoportban a Rivlére franczia szemléltető képei, a melyek
a hajnalt, a lovakat, birkákat, a tengert s az estét ábrázolják Ezek a
szeczessziós irányú képek mind magas művészi szfnvonalon állanak, de
a mi, .magyar gyermekeink kedélyvilágát nem érinthetnék oly közelről,
mint a Baudonin-féle kép:ek.,

Szembetünők még: az. Art for schools, londoni társulat kiadvá-
nyai közül azok, a melyek il párisi városházának freskói .után készültek
s a mesterségeket s művészeteket, az üveggyártast stb. .ábrázoljak.
Ezek a művészi konczepczióval készült képek ideálizálva tűntetik fel a.
mesterségeket s már kevésbbé a szemléltető erőre," mint a hatásra
számítanak s azért nálunk a' beszéd-' és értelerngyakorlatokat kevés
sikerrel támogathatnák.

.' Figyelemre méltók a Bell és fiai londoni czég kiadásában meg-
jelent színes kőnyomatú képek, a melyek a tavaszt, nyárt, őszt" telet
ábrázolják.

Az angol és franczia művészi hatásu képekkel szemben éles ellen-
tétben állanak anémet A. W. Kafemann, danzigi czég kiadásában
megjelent képek a téli mulatságokról, a tavaszi mezőgazdasági foglalko ...·
zásokről, az aratásról, az őszi munkáról. Stereotyp képek minden művé-
szet és szellem nélkül. Ez a zsáner jól ismeretes előttünk a mi beszéd-
és értelemgyakorlati szemléltető .képeink után. - . ,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A természetrajzz'\ kéjJ~k kÖzül. leginkább kitünnek a londoni Ed\.l-·
cational supply kiadásában megjelent állatképek, színezett fényképekben
előállítva. Ezek a képek is bizonyítják, hogy az élőállatokról vett
fotografiák a legtökéletesebb, leginkább élethű természetrajzi szernlél-
tető képek. E képek hatását növeli természetes, kitünő színezetök.

A Nelson és fiai, londoni. czég természetrajzi képein pedig az a
jó gondolat érdemel említést, hogy a növény képe mellett annak ipari
feldolgozását is szemléltetí s az állat képén annak boneztani alkotását.

Gyönyörűek az Arnold Edward. londoni czég színnyomatú virág-
képei. Ezek nemcsak 'kitünöen szemléltetnek, hanem pompás kivitelük-
kel aesthetikai hatást is tesznek. '. '.

A föidrajú szernléltető képekben igen szegény a kiállítás. Közülök
a T., Nelson és fiai londoni ezég kiállítása érdemel említést. Igenszem- •
léltető és praktikus módon oldja meg azt .a feladatot, tniként vezessük
a gyermeket a térkép ismeretére. Kezdi a házon és annak alaprajzán s
végzi Anglia térképén. Erdekes.vhogy a mely tájék térképét adja,
ugyanazt -bemutatja a gyermeknek madártávlatban is. .

Megemlíthetők mégPhilip és fiai, liverpooli 'ézég madártávlati
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Az utolsó jelentés az 1897-98. tanévről szól s két vaskos kötet-
ben 2640 lapra terjed. A biztos előzetes 119 lapra terjedő általános
tájékoztatóján kivűl, a következő tárgyakat öleli fel: A nérnet iskola
rendszer története. Nyári iskolák Angol-, Skót-, Francziaországban és
Svájczban. A nevelés Nagy-Brittaniában és Irhonban, A nevelés Cana-
dában. A nevelés közép Europában. Az egészségügyi ismeretek terjesz-
tésének eszközei. Jelentés az európai szövőiskolákról. Nemzetközi con-
.gressus a technikai nevelés tárgyában Londonban 1897-ben. A népiskolák
állami szervezetének állapota és fejlődése az észak atlanti államokban
183o-tóI 1865-ig. A testi nevelés. Észrevételek az idegen befolyás törté-
nete fölött az Egyesült-Államok nevelésügyére. A nők helyzete
nevelésügyi és ipari szempontból. A nyilvános iskolák és könyvtárak.
A nevelés Francziaországban. A csillagászat tanítása a nép-, középísko-
lákban és egyetemeken. A nevelés Cuba, Portoriko és a Philippi szige-
teken. A gyermekek kisérleti tanulmánya, fe1ölelve az authropo- és
psychophysikai méréseket a washingtoni iskolás gyermekeken. A neve-
lés az argentiniai, a braziliai és uruguai köztársaságban. A fogászati
nevelés az Egyesült-Államokban. A gyermek tanulmánya az Egyesült-
Allamokban. A tizenkettes bizottság jelentése a modern nyelvek taní-
tásáról. Egyetemi typusok és eszmények. A földművelés oktatásának
módszerei. Folyó kérdések (az együtt nevelés, a kereskedelmi nevelés
Európában. kötelező oktatás stb). A magasabb oktatás intézetei. Szak-
iskolák. Különböző statisztikai kimutatás ok stb. stb.

Mint ezen vázlatos tárgysorozatból is kitünik, a szóban forgó jelen-
tés oly bő tartalmú, hogy annak párját a kontinens bármely országá-
ban hiába keresnők. Ezen jelentés közzétételével a Nevelésügyi Hivatal
nemcsak az Egyesült-Allamokat, de az összes mive It világ nevelőit
hálára kötelezte. Hogy arról megközeIítőlegesen is hű képet nyujtsunk,
valóban nagy zavarban vagyunk az iránt, hogy e végból a bő anyag-
halmazból mit is válaszszunk ki ?

Azt hiszem, talán legjobban fogja érdekelni a szives olvasókat az
Egyesült-Allamok nevelésűgyi tényezőinek átlagos kimutatása. Az 1897-98
évben az E. A. népessége 72,737,100 lélek volt. Az 5 és 18 év közotti
lakosság száma 21.458,294 volt, ebből a különhöző iskolakbabeiratott
15,038,636. A tanítók teljes száma 409,193 volt; ebből 131,75° férfi,
és 277.438 nő, Az iskolaépületek száma 242,39°, - az iskolai vagyon
értéke 492,7°3,781 dollár volt. Az iskola évi bevétele 199,317,597 dol-
lárra rugott; ezek a következőkép oszlottak meg: alapokból 9,213.323
doll., áll. adóból - 35,600.643 d., helyi adóból - 134,104,053 d., más
forrásokból - 20,309,578 d. A tanítók átlagoszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAhavi fizetései : a férfiak-
nak 45'16 d., nőknek 38"74 d. A tanítók és tanfelügyelők összes fize-
téseik - 123.899,412 d. Az iskolába beirt növendékek közé, sem a
magán iskolákban. sem a sajátlagos jelleggel biró iskolákban tanulók
nincsenek beszámítva, Az utóbb jelzett iskolákba, milyenek az esti
iskolák, ügyviteli iskolák, az indiánok iskolái, a fogyatkozásokban szen-

. vedők iskolái, javító intézetek stb. a szőban lévő tanévben 485,292
növendék; a magán iskolákba 1,554.725 növendék iratott be; ez
utóbbi iskolákba a jelzett évben 2·g%-al nagyobb volt abeiratottak



száma, mint az előző évben. Ezen jelenséget a biztos és fellendülő
iparnak tulajdonítja, vagyis helyesebben a háború utáni depressió meg-
szünésének,

A növendékek. száma a különböző jellegű és fokú intézetekben a
következőkép oszlott meg: elemi (8 évf.] oktatásban részesül és pedig
nyilvános iskolákban - 14,589,036, magán intézetekben - 1,249,665;
középiskolaí (4 évf.) oktatásban részesül - 459,813 nyilv.,' 166,302
magánisk. növ.; felsőbb oktatást nyer és pedig egyetemeken és colle-
giumokon 29,728 nyilv, 7 I,330 magán isk. tanuló; orvosi, jogi és
theologiai intézetekben tanul - 8,096 nyilv. és 46,135 magán iskolai
növendék; tanítóképző (különböző .foku) intézetekben tanul - 46,245
nyilv. és 21,293 magán iskolai tanuló; ezen számhoz adandók azok,
számszerint 21687 növ., a kik egyetemeken, collegiumokon magán és
nyilvános középiskolákban tanítóképzői tanfolyamokat látogatnak. Fokok
szerint az összes növendékek a következőkép osz lanak meg: népiskolá-
ban tanult 15,838,701, ~ középiskolákban 626,1 55, - fóiskolában 222,827.

. Tankötelezettségre vonatkozó törvényt alkotott 32 állam (48-ból);
a nagyobb rész ezen törvényeket a 8. és 14. év közötti időre alkal-
mazta; míg 12 államban a tanköteles kor a ö-töl a 2 I. évig terjedő
kor; 1r-ben az 5-től a 21 évig terjedő kor.

Már az eddig felsorolt adatok ban is több figyelemre méltő jelen-
ségre akadunk. Álljanak ezek közül itt a következők: az alsó fokú
intézetek nagy részben (9IOfo) nyilvános jellegűek; míg a közép- és
főiskolákat a növendékek sokkal nagyobb része magán uton végzi.
Különösen feltünő ez a felsőbb fokú szakiskoláknál, melyeknél a nyil-
vános iskolában tanuló növendékek száma a magán iskolai tanulők
számának kevesebb mint r8ojo-át képezik. Különösen figyelemre méltő-
nak vélem azon körülményt, hogy 23 állam a tankötelezettséget egész
a 2 I. évig kiterjesztette. Ezen államok bizonyára teljes mértékben fel-
fogták azon veszélyt, melynek az itju és hajadon, erkölcsileg ép a 12. és
20. év közötti korban ki van téve. A continentalis államok egy némelyike
ezen veszélyt az iskolaköteles kor utáni magán tanfolyamokkal (pót,-
esti- stb.) kivánja mérsékelni, Azt hiszem azonban, hogy ezek csak palliativ
eszközök.

Mit említsek még fel a Jelentés többi részéből? Bizony bajos volna
elhatározni? Egyik érdekesebb, mint a másik.

Tekintettel arra, hogya gyermek lélektani tanulmánya nemcsak
Európában, de nálunk is mind inkább-inkább több figyelemben része-
sül, a többi közül felemlítem ezt. E tárgygyal két fejezet is foglalkozik,
(mindkettő ugyanazon szerzőtől: Mac Donald) és pedig a XXI. és XXV.,
az első 223, a másodikI03 lapon. Az első czikk különböző irányú
mérésekkel s az azokra vonatkozó eszközökkel, megfigyelésekkel foglal-
kozik, a második az ezekből nyert eredményeket kivánja egybefoglalni.
A", első czikk befejezésül közli azon eszközöket és azok készítőit, melyek
az anthropometriai kísérletekhez szükségesek; a második czikk pedig .,--
33 nagy lapon- mindazon munkák jegyzéket, melyek e tárgygyal fog-
lalkoznak. Érdekesnek találom felemlíteni, hogya több, mint ezerre menő
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, '. ", .' Egy~sületünk. vá:lasztmátiyán,!-k I}'~,gy"tagb61ánó "küidöt~~ége IÍlájm~'
'; 17~éo tisztelgett-dr. Wla#ic,S Gyula vallas- ésközoktatasügyi miniszter-

nél.rE küldöttség benyújtotta á minisztemekaz egyesület évi telterjesz-
, tését, a tanítdképző 'tanárok .anyagi helyzetének javítása! tárgyaban. az
1898'. évi l<-öígyülés"munkálatait a" tanitóképiés szervezetéről 'egy: emlék-

" 'Íratkiséretéóe9. ;_,.~:fo~yamodványt az egyesülei'áflyagi támog~Ífá$a végett,
· Avküldöttség vez:etq.jé. és s~óoo~a ,.dr. 'Ko"!1C! János' egresüle~i elnök
. volt, 'a ki,! a kővetkéző beszédet Tntézteva 'Il1inisz~erhez': , .. ..: . '"

. '. cNagyifiélt6ságú Mjnjszt~ Ur ; -KegyelmesUrunk l A·~a.nít.6~épzo.
, . TanárokOrsz .. J;:gyesülete hevében jelehsünk 1Íle'g, hogy. az· Egyesület"

ez évi (ölterjes,zté.seit· ·mély"tisztelettel benyujtsuk. . r " ..'.

. . " Engedje meg azonban.Excellentiéd. hogyez alkalmat megragadva, .
',e'lscS sorban' kifejezést .;adjuri~ .őszicte és 'ig"az Orömüriknek a !ölött,' hogy

Exciádat .rrreglnt teljes egészségében láthatjuk ügyeink élén, a .melyek';'
nek é~nt;küÍlk 'mindnyájan, főleg pedig' Éx<:iád nagy 'kezdeményezései:"

,. nek" oly nagy sz:űks~günk ,!,,!-nExciád. k~.i\;'etenűl vezeté kezére. Meg'
.' : vagyok. giőződv~, hogy .söha sem .mondhaitiik. tobbjogg.~l~.tnirit most,
,,' " hogy 'valamennyi kártársunk érzelmeit tolmácsoljuk,' '

, Benyujtandé !~ért;lqleink. elseje, a tanítóképző 'tailárság. javadal .•
mázása ügyében,' köszönettel kezdődik ~z· Ex.ce1leoti~d,·intézkedéseibéri
állandóan' nyilvánuló jóakaró gondoskqdáséit . .'.Ezentapasztalt.jélndulat- ,

, 'b6l merítjUkoa' bátorságot arra, 'ho-gya n!ég ··o.rvo~lásra'várá bajainkat
.:Exciád 'előtt,f~lt.árjuk. Röviden sOl;olhatón;' [ö·! kérelrnünk 'az-eo pontjaitt.

a,melyek' a quinquenniumok fölemelésére, a drágább' városokban 'a'
helyi pótlékok visszaállítására és' a 'létszámnak a fizetési' osztályokba

.' való egyenlő beosztására :vonatko~nak. 'E~ek .régi kéréseink 'és l}gyail-
· azok, a melyeket kőzépískolai kartársaink is Exciád elé terjesztettek.
jndoka.i~~. is.ugyanazok, a minf h.ogy helyzetünk ,js'. egyenlő s ~z f893. .
IV: t.scz. is,a paritás elve' szerint 'int-::kedik e két. tanári statusról. Meg-"
n~~gv.ássaJ reméljük, hogy, JE,~ciád'jöv~,!dő intézkedéseiben" .sem .fogja

• enge?oi; ,.~~gy 'ezen::p!lritás:eJhom.ályosodj.ék..· . .,.' ~>.
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Ezen paritás azonban a képzőintézeti statusnak csák egyik felére
áll: az igazgatókra es rendesvtanárokra, A status másik fele, 5IOfo, a
két utolsó fizetésosztályban van." Ezek közül ' 'azon segédtanárok ügyét
ajánljuk Exciádfigyelmébe, a kik szabályszerű qualificatioval, mint ren-
des tudományszakek előadéi, most már 6 éve, hogy segédtanári állás-
ban maradnak. Megismételjük 'azon kérésünket,' hogy, a segédtanári
minőségben töltött szolgálat 3 éven tul lehetőleg ne terjedjen. Hasonlót
kérünk a segédtanítónőkre, a kiknek helyzetük 'még annyival kedvezőt-
lenebb,' hogy ők a legutolsó fizetésosztályba-: vannak beosztva, Végül
felekezeti' kartársaink helyzetét: is Exciád jóakaratú figyelmbe ajánljuk.

Második fölterjesztésünk utolsó közgyülésünk munkálatait tartal-
mazza, a melyikben össze vannak foglalva a tanítóképzés egész szerve-'
'zetére vonatkozó javaslataink, Abban a' hitben nyujt juk ezt be, hogy
a 'midőn a törvény ezen részének revisiója aktualis lesz, ezen munkálat,
mint a képezdei tanárság véleményének foglalatja, hasznos anyagul fog
szolgálni.. '.. . '

Végül egyesületunk subventióját kérő folyamodásunkat ajánljuk
-:- a többivel együtt ....,.'Exciád .kegyes jóakaratába I

A miniszter igen szivesen fogadta a küldöttséget; annak tagjai-
val s leülönösén .vezétőjével hosszasabban társalgott s kérdezősködött a
képzök ügyeiről.' Külöaösebben a 'segédta~árok helyzete iránt érdek-
lődött. Megemlítette, hogy az állam pénzügyi helyzete, miatt a jövő
évre kénytelen lemondani a közoktatási költségvetés nagyobb arányú
emeléséről. Szándéka azonban az, hogy a tarczaköltségeinek rievelésére
előirányzandó összeget- főleg a tanárok s'ta'nítók, javadalmazásának
javitására fordítsa. Ezért"reményli,' hogy sikerűini fog neki a pénzügyi
helyzet korlátai között a tanárok javára némi, előnyöket kieszközölnie.
Ezután még a képzőintézeti egészségtaní oktatás tárgyában kért föl-
világosírástzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAS' a küldöttséget szives búcsú után elbocsátotta,

.A küldöttség tisztelgett mégzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAZsilinszky "Mihály államtitkárnál, dr
AX(lméihy Lajos miniszteri tanácsosnál, dr. 'Kult'szeky' Ernő osztálytaná-
csosnál. Mindenütt lekötelezően szives fogadtatásban részesült. ·Az állam-
titkárúr s a tanácsosok elismeréssel szóltak az egyesület munkásságá-
ról' s biztosították a küldöttséget arról, hogy kellően meg fogják fon-
tolni az előterjesztéseket s különösen oda fognak hatni, hogya tanító-
képző tanároknak az anyagi helyzetük javítását czélzó méltányos és
jogos kivánságai teljesűljenC:!k.' 'dcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A tanítöképzés r e f o r m já h o z .
;

,- A, választmányhoz benyujtott határozati javaslat. -

'Minthogy a magyar' tanítóképzésben hiányzik az a 3 tanítási év,
mit anémet, tanítóképzésben preparandiának neveznek s a négy évi
gimnázium és polgáriiskolái osztályok ilyenekül el nem fogadhatok,
hiányosvan azon Jellegük; hogya növendékek' tannífökká lesznek s ily



iranyu képzést meg. se kísérelnek ; ,minthogy továbbá tanítónövendékeink
nagyon fiatalon, 19 éves korukban, lépnek a terhes és nagy felelősség-
gel járó tanítói pályára (a külföldönerre példát sehol sem találunk);

tekintve, hogy a nagyobb kort elért tanító bizalmat keltőbb is a
szülők előtt s öntudatosabbari és önérzetesebben fog pályáján fellépni
s hivatás érzete és szeretete bizonyára nagyobb fokú leend mint a most
képzés alatt levő növendékek legtöbbjéé ;

minthogy végre az a lázás tevékenység, a melylyel mindnyájan
azon vagyunk, hogyatanítóképzés minél magasabb színvonalra jusson,
de viszont mindnyájan érezzük, hogy e fáradságos munkánk csak rész-
ben felel meg a kivánt várakozásnak:

mondja ki, illetve vegye figyelembe a Tanítóképző-Intézeti Taná-
rok Országos Egyesülete rnost: midőn az uj rendtartási szabályzatot
tárgyalja:

hogy a tanítóképzőlebe jövőre csak oly növendékek vétetnek fel,
kik a középiskolai 4 osztály elvégzése után azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAlegfontosabb tárgyakbdl
fe/véti vz"zsgálatot tesznek s ezután egy évz'g valamely néPúkolánál gyakor-
nokoskodnak. S ha netán a felvételi vizsgákon elégtelen készültséget
tanusítanának, a körülményekhez képest vagy végkép elutasíttatnak
vagy a tanítóképzőbe leendő belépésük alkalmával ujra vizsgára köte-
leztetnek,ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA I

Ezen intézkedésnek szerény véleményem szerint a jó hatása a
következőkben nyilvánulna:

1. Minden növendék tudná azt, hogy mi vár rá az életben, mi lesz
a hivatása, bő alkalma nyilnék arra, hogy egy év leforgása alatt vagy
megkedvelné a választott pályát s akkor kettőzött buzgósággal fogna
teljes kiképzéséhez. vagy belátná.. hogy erre a terhes, de fontos pályára,
ő nem való, mert nincs hivatása rá s nem lenne a tanítóképző nek
haszontalan tölteléke.

2. Most már igazi tanítónövendékként lépne az intézet I. osztályába,
mert fogalma volna a gyakorlati tanításról, holott most erről csak a
képző II. osztályában nyer némi fogalmat, s így egy évig csak gon-
dolatban s nem a valóságban érzi magát tanítónövendéknek, már pedig
minden ember az, a minek érzi s nem a minek gondolja avagy képzeli
magát.

3. A szegény és jobb készültségű tanulók itt is részesülhetnértek
stípendiumokban, s ha azt a sok pénzt, a mit eddig méltatlan tanulókra
.fordítottunk, jövőre ide fordítjuk, az ország tanügye .nagyobb hasznát
látná!

4. Bevonhatók volnának így a jobb készültségű tanítók a tanító-
képzés szolgálataba, kötelességükben állana ugyanis, a rájok bízott
növendékeket vizsgálatra hozni, s így a jövő tanító nemzedék kiképez-
tetésében nekik is rész jutna, a mi most teljesen hiányzik. A mi pedig
helytelen dolog, mert ha a pap a papot, úgy a tanító is képezheti a
tanítóto

Végre 5. jobban megközelíthető volna azon "'sokoldalu képzés is,



mely ma a tanítóképzésben megkívántatik. Növendékeink ezzel 1-2 évvel
időssebbek lévén, beválhatnak földművelő tanítóknak, méhészeknek, borá-
szoknak, selymészeknek és állattenyésztőknek, s minthogy azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAgyakorlati év
alatt némi zongorázást s hegedűlést is elsajátíthatnának, úgy a tanterv-
ben előírt énektanításnak, valamint a kormány által elrendelt kántor-
képzés követelményének is jobban .megfelelhetnének; mert nem sulyo-
sodnék a zenei oktatás kérdésének egész terhe a tanítóképző I. évío-
lyamára. .

Baja.
Bme Gyula.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

VE GYEBAS E K . dcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

K ö z g y ü lé s ü n k tartalmassá tételén a központi választmány fáradozik.
Miként a lapunk elején közölt meghívó mutatja, közgyülésünk tárgysorozata
gazdagság és értékesség tekintetében mivel sem fog hátrább állani a többi
közgyüléseinknéI. A kolozsvári 'két képzőintézet testületeiből alakult rendező-
bizottság pedig azon fáradozik, hogy a közgyülést külsőleg fényessé, impozánssá
tegye. A rendező bizottság meghívta a gyűlésre a kolozsvári tanári kört, a
kolozsmegyei alt, tanítóegyesületet ; képviselve lesznek tehát közgyülésünkön a
Koiozsudrot: székelő összes tanítói kö"Tö"ka kisdedövötöl az egyetemig ; az egyházi

/őhatóságok, a város képviselő testülete. Reméljük, hogya tanítóképző tanárok is
leendenek oly számmal, hogy méltöan fogják képviselni az ország tanítóképző
testületet. A rendező bizottság gondoskodik arról, hogy az érkező' tagtársak
olcsó és kényelmes elszállásolásban részesüljenek.

A rendező bizottság kéri a közgyülésre ránduló tagtársakat, hogy szándéku-

k1t, érkezésük. tde/ét haladéktalanul Jelentsék be F e lm é r i A lb e r tn e k , a rendező

bizottság /egyző/ének.

. A vallas- és közoktatási miniszter a közgyülésre tekintettel a z id e i p ü n k ö s d i

s z ü n e t e t k iv é t e le s e n m e g h ö s s z a b b í t o t t a k é t n a p p a l , s z o m b a t t a lO u n . 2 . ) és
kedd el ( j u n iu s 5 ) .

-Ujra felhívjuk a figyelmet arra a hangversenyre, a melyet Pataki Vilmos
tagtársunk rendez közgyülésünk alkalmából a Tanítók Háza javára a tanítönö-
képző növendékeivel. A konczertben valószinüleg Ma/or J. Gyula tanítóképző
tanár, kivalö zenekőltőnk s művészünk is közre fog működni.

K ö z g y ü lé s e in k . Ezelőtt tíz évvel, .rSoo-ben, tartotta egyesületünk első köz-

gyűlését. Ez alatt a tíz év alatt öt közgyülést tartottunk. Most készülünk a

hatodikra. Az első gyülés tárgyai voltak: a felvétel, a tanterv, a gy~korlati kikép-

zés és a gyakorló iskola, a tanítóképesítő. vizsgálatok. A második közgyülés (r892.)

tárgya volt csupán a tanterv. A harmadik közgyülés (r894.) tárgyai: a benn-

és künnlakások szervez:te, a tanárképzés. A negyedik közgyülés (r896.) tárgyai:
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3zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIOzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

a tanítók képesítése, a képzők állít~sél és elhelyeze'se"a tanárképzés is képesítés, a

képzők hatása a 'nemzeti szellem terjesstesere.: A negyedik közgyülésnek (1898.)
is csak egy tárgya· volt: a tanítóÚpzts szerveZete.~ . Érdekes, hogy a tanító-

',képző tanárok sohasem közgyüléseiken intézték el anyagi ügyeiket.

A lefolyt tíz' év még annyira a jelené, 'hogy .nem 'vagyunk képesek azt'
.eléggé a történelem .szemüvegén látni. De talán ném csalódunk, ha a tanító-

• . képzésnek ezt az évtizedét a refomzcszmék jorszakának nevezzük. És szö a mi
szö, ezek. a reformeszmék innen" a taflít~képzéí : tanárok egyesületéből indultak
,:vÜággá...Korantsem akarjuk e tíz év értékét kíseb;bíteni,?e gyakorlati szempont-

.'bQI,mégsem az' es~me a fontos, hanernzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA~Z alkotás, ,Ez' pedig bizony nem állott
. arányban li reformtörekvésekkel. Kétségtelen, hogy ez alatt a tíz, évalatt történt

, előhal~dás, a tanítoképzés munkajanak s?-'ínvOl,la-l~,különösen az 1892: évi tanító-

" -képesítö vizsgalati szabályzat hatisa alatt tetemesen fejlődött. De egyetemes-

féjlödésröl alig lehet beszélni. Különösen a felekezeti tanítóképzés terén értünk

el kevés sikert. Nincs tehát semmi okunk nagyon, büszkélkedni az elért sike-
• rekkel, de a, csüggedésre sincs okunk, Kétségtelennek ~j.áts.zik,.hogy 'nem sokára

b~követké~ik a reformalkotások k~ra. M:ély meggyőződéssel' hiszszük ezt. Mi,'
_ tanítóképző tanárok, egyénenként telve vagyunk reformeszmékkel, törekvésekkel.
,A nézetek is mar meglehetős en tisztultak, vagy a kibontakozás stádiumában

vannak. Á siker mát csak attól függ, hogy azok, a kik tudnak lelkesedni s
dolgozni" kitartsaúak elveink, törekvéseink mellett ;hog~ gyámoltalanoknak ne
bizonyuljtmk, ha' kevesen. is, összetartók '5 kitartók legyünk. Kolozsvari. közgyü-
lésünk legyen bizonysága annak, hogya t~hít0képző tanárok erősen állják
helyüket a lobogó zászló alatt:l . " " 'dcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A t a n í t ó k é p z ő - in t é z e t i ú j r e n d ta r t á s i s z a ,b á ! y z a t . ideiglenes kijavítása a
miniszteriumban a tanári testületek javaslatainak figyelembe ~ételével megtörtént.
A, kiigazított tervezet et leküldtek a közoktatási., tanácsnak, a hol még ez iskolai
évben befejezik a tárgyalásokat, hogy á' szabályzat a jövő, iskolai évre életbe-
[éphessen, A szabályzat-tervezet első kiadványárt kísebbszerü ' mödosítasok tör-

'" téritek. A Iegneveaetesebb változtatás az, ,hogy "a szabályzat a felvétel feltételeit
egyenlővé tette a fiú- és a leanynövendékekre .nézve, A felvételhez szükséges
életkort mind a .fiúknal, mind a leányoknál a befejezett 14 évben állapította
meg. Eltörülte a tanítónőképzőkben~ötelező -felvételi . vizsgálatot; de fentar-
totta a miniszter azt a' jogot,'hogy azt bárhól és b:trqlik.or elrendelje. A feisőbb
leányiskoláknak és 'leánygimnáziumoknak a nöképzökre vszölö kedvezményét a
fiúkra i~',kiter.jesztette,' amennyiben a hatodik közép- vagy polgáriskolai osztály-
ból a képző harmadik osztályába való átlépést' megengedi, ha a tanuló a külömbö-

zeti vizsgálatot 'kiállja. Az igazgató-tanácsot, a melyet, az első tervezet régi
hatalmaban és fényében akart .feltámasztani, visszaszorították szűkebb mederbe.
Kimondja az 'új tervezet, ,hogya:,. igazgató-tanács _csak azon ügyekbén határoz,
a melyeket a tanári testület hozzá fellebbez. Ellenben meghagyja kezükben a
felvételt, a' kedvezmények .kíósztasat s az intézetek" anyagi, sőt tanulmá~yi
felügyeletér- is J A tanári testületek hatáskörét itt-ott' bővítették. A tantárgy ak
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felo~ztásáb~~, az' óra~endek k~szhé~ében;z igazgató, csak a tanári te~tilletek
hozzájárulásával jntéz,kedhetik; sot' a tanári, testül~f állapítja ineg az iritézét

tanulmányi keltségvetését is. Leszállította a rendes tanárra nézve a h~'ti,zó órát'
'I8·rá. Már a két hónapon 'túl terjedő' helyettesítést is díjazzak. Az igazgatö-
tanács beleavatkozását a t~rrárok meIiékfogl~lkozásába' törül te ; a tanár 'mellék-
foglalkezásat csupán- az, ~'gazgat0 veszi, tudomásul, A képesítö, vizsgalatok, rendv.. '
jében 'figyelemre,' méltó: beiktatás az;")logy á. 8 középískolai, osztályt ' végzett >.

tanulók ,a neveléstani petvizsgalat kiállása esetéji 'tailitÓi képesítö vizsgálatot
tehetnek'.: ,:. , " " " ' ,

~ . . , " ' . " - • , , . ' . , I '

, Készséggel ,ism~rjük el, .hogy a közdkratasügyi miniszteriumban a, tanári
testületek javaslatait; a, nyil vánosan .történt fe[~zólamlásokat ~en1', tették,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAegysze-,,> : ':
rüen ad ;'akta., A közszükségböl származott javaslatok közü,J. többet felvettek 'lfz' '

új tervezetb.e,Eg~es'módcisítások valóban figyelemre" 'Il)é),t~k' és üdvösek. Ézzel,

azonban ,korán'~se~ ,mondjuk a'zi, rogy eléggé figyelembe vet{ék':; kjvá~almaka't.'", >
'Azok közül éppen=a 'legfontosabbak a'i' así1alfi:ókbari maradtak, Nincs' is' 'semmi " ,

,'okunk, ra, hogy régi-allaspontunkat feiadjriiC, 'AkiJá~ított rendtartási '~zabály~~t ~. ;:
is ~sak .tatarozgatás, ,':N~m varhatjuk Wle 'tahifŐk~piéSij.nk, korszerüsítését; Nya- ,

kunko~ marad k9!'oh~in~~' tOv'áb.1~ra'~41!-tl!-lmában m,egté{>ászott ig~i;ígat6>~anács""
kerékkötője, mirideii..jó,~ak és hásznosnak. Nélkülözni, fogjuk. a jö .felügyelet

eg'észs.éges ell~n6rz6 hatását' Megma~ad> az ,igazgatá? rossz, szervezete. Hiányozni
fog az internatusok jö vezetése és 'ellenőrzése, Tanúi-leszünk a képesítö vizsga-
latok rendjeben a, visszaesésnek. Egyszóval taposni fogjuk 'a-régi malmot:
:Bizony' rozoga marad 'ez az alkotmány, 'ha \íj fogakat is rakn'ak' belé. Nem új
rendtartasi szabályt kivannnk, hanem új, törvényt.l '

, ,; A .Gyertyánffy-ünnepet, a melyet volt tanítványai, a polgári, kereskedelemi-
tanítóképző-intézeti: S,' népiskolai 'tanítÓk 'rendeznek szamará, áp;iJis 24-én, csütör-
tökön délelőtt 1 l:"órako'r ''fogják megtartaní a Pedagögiumbam." Gyertyaaffyt ;I'

,rendezők egy, küldöttsége kérte föI'. az ünnepen 'váló megjelenésre. Azonban,

Cyertyanffy ~ilelentetté;' hogy az ünneper:tegészségi okokból 'nem veszt részt,
de jelen lesz, a t~~ít'ványai iránt való szeretete s-'ennek.jeléiÍl 20,000 koronás
alapítványt tesz;' a :ÍnelyheK évi kamatai volt ~á.Ílítv.'4nyai egyik tilfgyenriekének
felneveltetésére fordítandök, Ha pedig ilyen már. 'ii~m-akad, akkor az összeg két
fele hasonló .rendeítetéssel a .tanítöképzö-intézeti ,~,é~'polgár!skolai ':tanáregyestl., ,

letek tulajűonaba"Ínegy,: át, Az ünnepet dr. Kiss, Áron igazgató fogja' ve~etní,
üdvözölni (o,gják :Oy-i ~oÍt tanítványai, a polgáriskolai' egyesület s a képzö taná-

roK' egyesül~te:\e~plezik., arczképét. ,a:'~é~r.~t,:~';;yoittanítvanyek n:egbi~ás~ból., ' '
Stettka Gyula féstömüvész: .festett =s..'Az ti.nnep -utan villasreggeli- lesz az, ' ..

. '. ,. • ' ,. i' . .

.Jstvan-föherczeg vendéglőben, ' '. - " . . ..

Péterfy Sá'nl!.or lemondása a; Eötvös-alapelnökségéröl, sajnos.végre ténynyé '

vált, 'Wjassics Gyula közoktatásügyi miniszter egészségi állapotára tekintetteltudo- .
másul vette az ,~lhöki>,tisztról való lemondását, Az 'egyesület' vez~t6i, sokáig
igyekeztek őt s'~álidékától $iltériteni és ha nem sikerült 'is, általános a meggj~:~,
zödés, hogy az Eötvös.al:;p. és ~. Tanítók ,Háia ezután sem nélkülözheti azŐ



312

irányító kezét. Lemondása alkalmából Wlassics mimszter a következö levelet
intézte hozzá: «Nagyságodnak f. é. marczius hó 18·án kelt jelentésében az
Eötvös-alap Országos Tanítói Segélyegyesület elnöki tisztéről történt lemondását
az abban foglalt indokolás alapján, sajnálattal bár, tudomásul veszem. Hazafias
kötelességet teljesitek azonban, midön ezen alkalommal ama buzgó és önfelál-
dozó fáradozásokért és hazafias lelkesedéstől sugalt nemes munkassagaért, mit
ugy a mondott egyesület megteremtése, valamint megizmositasa, nagy czélok

elérésére képessé tételében kifejtett, őszinte köszönetemet és elismerésémet nyil-
vánítom, azon óhajom kiséretében, hogya vezetése alatt fölvirágzott egyesület
még soká érezhesse Nagyságod közremüködését. Budapest. 1900. május hó s·én
Wlassics. _~:;-:' {'dcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

T a n í t v á n y o k h á lá j a .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAPéterfy Sándor, amagyar- tanítósá:g atyja, 1901. augusz-
tus r-én tölti be életének öo-ik évét, Ez alkalmat mégragadjak az ő tanítványai,

hogya Mária-Dorottya-egyesületben nagyobb alapítványt tegyenek nevére. Azok
az intézetek, a melyek a gyujtésben résztvesznek, a következők: Erzsébet-nöiskola

(VI. Andrássy-út 65.) Országos Kisdedövö Egyesület képző. intézete (VII. Szegény-
háztér 7.), Fröbel-féle nőegyesület kidedövöképzö-intézete (VI. Bajza-ú. 27.),
Országos mintarajziskola és rajztanárképző-intézet (VI. Andrássy-ut 71.) A ter-
vezett alapitvány volna egy 8000 koronás «Péterfy Sándor tanítványainak ala-
pítványa» nevet viselö alapitvány, átadva a Maria-Dorottya-Egyesületnek ama
kötelezettséggel, hogy viszontszolgalatűl évi kamataiból elaggott, vagy munkára
képtelenné vált, vagy elszegényedett, vagy magát eltartani nem biró tanítönö
vagy óvónő tanítványát a Mesternek (akár szerzett oklevelet, akár nem, akár
működött, akár nem, tekintet nélkül korára, nemze tiségére, vallására) haláláig
gondozza téljes ellátással az egyesület a Tanítónők Otthonában Budapesten,
VIlI. Orczy-út 6. sz. a." -

A w ü r t t e n b e r g i u j k é p e s i t ő v iz s g á la t i s z a b á ly z a t t a n í t ó n ő k s z á m á r a .

Württenbergben a tanító nők mostanáig csak egy képesitö vizsgálatot voltak köte-

lesek tenni. Ennek oka főleg az volt, hogy mostohán gondoskodtak ellátásukról,
még nyugdijukat sem biztosítottak ; 1899-ben azonban' törvényesen rendezték
ügyeiket, sazért a württenbergi kormány elérkezettnek látta az időt, hogy náluk
is behozza a kétzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(1. és II.) «szolgálati vizsgálatot», a mely a tanítókra nézve
már régen kötelező (1. Magy. Tanítóképző f; évi 4. füzet -233. lapját). Minthogy
nálunk is napirenden van a képesítö vizsgálatok reformja, azért időszerűnek
tartjuk ezt az uj vizsgálati szabályzatot megismertetni.

Az 1. szolgalati vizsgálat a tanító női állás ideiglenes betöltésére jogosít.
A vizsgáló bizottság -áll a miniszteri kiküldött elnöklete alatt a tanári testület
tagjaiból. A jelölteket illetőleg megkivánják a 19. életév betöltését. A vizsgálat
két részletben tehető le. Az utolsó elötti évfolyam végén az általános műveltség

tárgyaiból s a képző bevégzése után a szaktárgyakból teszik le a jelöltek a
vizsgálatot, az előbbi az u. n. elméleti, az utóbbi az u. n. gyakorlati vizsga. Az
elméleti vizsgálaton a leányok 6-féle tárgybel készítenek irásbeli dolgozatokat,
u. m. a német. nyelvből, a vallas oktatastanaböl, az iskolai - oktatastanböl, ter-



mészettanböl, mennyiségtanböl. A szóbeli vizsgálat csak négy tárgyat ölel fel,
u. m. a hittant vagy az iskolai oktatástant, a német nyelvet, természettudomá-
nyokat és fejszámolást. A gyakorlati vizsgálat (az évfolyamole bevégzésekor) a
következő tantárgyakból teendő le: apróbatanítás, testgyakorlát. rajz, zene-
női kézimunka.

A II. szelgalari vizsgálat 'letevése a tanitöi állás végleges betöltésére jogo-
sít fel. .Csak Stuttgart ban tehető le. Az országos vizsgáló bizottságot a miniszter
nevezi ki az iskola és az' egyház szolgálatában álló egyének közűl. Megkivánják
a 23. év teljes betöltését szyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAz évi iskolai gyakorlatot. A jelöltek 5-féle irásbelit
készítenek, u. m. egy német nyelvit Ca nevelés- és oktatástan köréböl), egy
mödszertanit és neveléstörténetit, egy dolgozatot a történelernböl, egyet a föld-

rajzból vagy a természettudományokbúl (a jelölt választhat), egyet a mennyiség-
tanból. A szóbelinek csak két tárgya van, u. m. az iskolai oktatástan (a nevelés-
történelemmel és iskolai szervezettannal együtt) s a nérnet nyelv és irodalom,dcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

'P e d a g ó g ia i m o z g a lm a k N é m e to r s z á g b a n . A művelt külföldi államok, külö-
nösen Amerika, Anglia, Franczíaország és Németország pedagógusai belátták
azt, hogya mai, u. n. általános lélektan nem nyujt biztos alapot a pedagógiai
eljárások megállapitására és keresztülvitelére. Azért a padegögiai czélokat tekintve
a lélektani vizsgálódásokat két irányban terjesztették ki. Az egyik irány, a mely-
nek eredete Amerikában van, a gyermeki lélek fejlődési törvényeinek .kikutata-
sára törekszik; ezen vizsgálódások eredménye a genetikai lélektan (gyermekrajz,
paidologia) lett. A másik irány a gyermeki lélek abnormitasait tette vizsgálata-
targyava; ebből fejlődött ki a pathologiai pedagógia. Ennek a tudományágnak
eredeti hazája Németország, megalapitöja Strürnpell, a nemrég elhunyt peda-
gógus volt. Mindakét tudományág szoros viszonyban van egymással; mert mind-
akettő a maga vizsgálataival a padagögiat támogatja; továbbá a gyermek rend-
ellenes lelki állapotai csak a rendes lelki funkcziök felderítése által válnak
megallapítbatökka ; viszont a rendes lelki működések nyomában ott járnak az
abnormitások is. A gyermeki lélek rendes működésének tüneményeit, az abnor-
mitásokba való áthidalasokat s a rendellenességek gyorsabb vagy lassúbb meg-
rögzítéseit ismerni mind az elméleti, mind a gyakorlati pedagógia szempontja-
ból fontos. Exact pedagógiai tudomány ~zek nélkül nem fejlődhetik s a gyakor-
lati nevelői eljárások sulyos tévedésektol mentesek nem lehetnek. A psychológia·
ezen két ágának rendszeres mívelésére Németországban egyesületet alakítottak,
a melynek neve «A gyermek természetét kutató általános egyesület» (Allg. Verein
zur Erforschung der Eigenart unserer Kinder.) A mozgalom' a jenai peda-
gógiai tanfolyamok hallgatói és doczensei köréböl indult ki; a székhelye is

Jena. Az egyesület minden esztendőben egy gyülést tart Jenában a tanítói tan-
folyam végén, illetőleg az orvosi tanfolyam kezdetén. Az egyesület nemzetközi
természetű s közvetlen gyakorlati czélja a jénai tanfolyamoknak a jelzett
irányban való kibővítése s a közgyülésen értekezések tartása. Az egyesület
elnöke Trüper J., a Jena melletti sophienhöhei nevelőintézet (az abnormis
gyermekek számára) igazgatója. Az egyesület közlönye a «Kinder/ehlen czímü



, .}olygirat; -mert főleg ezen közl6nynek lehet köszönrri -' az ,ügye~ eddig való '
,,'; 'mJí'ődéset. A-Ki~derféhle~t szerkesztlk Trüper, Ufer, ZimÚle~"K.och';· megjelenik

'Lang~nsal~ában (Beyer et Söhne) évenkint 6 füzetben. Ára 4 marka. Az egye-
;~ilet tagjai:. tanítók és orvosok.", 'zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

, Tánít~növen'dékek a Tá:nítók Házáért. A 'bajai tanítóképző intézet. május
hö a-énzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.(fju.~dgi natigversenyt rende'~ett 'részben aF .. 1.. Tanítökhaza, részben
önképzököri ,kqnyvÜii javára: A hangvérs~~y níűsora -a következó .volt : ' ..:',

1. Dalok, Gaál Feréncztöl. Enekli ;az: ifjusági énekk~r; ..' '
2. ÉculÍle&,l:l~s Peries. Grand. 'EtQd/de Concert, Voss Ki-tol. ·Zongo.r:án '

előadja] '.Janosi~~ Antal II. o.' tanító'n6ve.ndék.,,· ' •
, 3. Magyar népdalok. Két zongorára: szerzé "Bartalus István.' Előadjak •
Altsbach Lajos, Beyer Ede, Strass er Adolf nr.' o, és Szohner. Sándor' II. o. tn.

o .' 4. 'vá~ és a .kunyhö. B. Eötvös józseftő.\. Melodrama, 'Zenéjéf irt; Staab

Lénard. Szavalja Radovic~ Sebő I. o, tn .•.zongorán kiséri jánosies Antal ~I. Q;'tn:
_5.. Takarodo. «A névtelen. hősök» ~Gzimű-dalműböf ErKel Ferencztől. Elő-

adja .az ifjusági ériek- és z.enekar.' ". ' ,
, 6, Népdalok. Énekli Bácsi~s • Jqzsef 1.'1. o. -tn., zongorán. kiséri' jan,osics' . '
.Antal II. o. tn. ."

. 7. A' lábas' óra. Longfellow-tol. FQrd~',SzáSz Karoly. Szavalja Gráf Sándor
Ill. o. ~n. ' , . , ," • "

8. Bankban, T,<iszaparti jelenet. 'Erkel Ferencztél. 'Zennekarra 'alkalmazta
Berecz "Ede. Előadja ~z 'ifjusagi 'zenekar;' v,

9.' A köny. wiÍt. TódortóI. Férfikar. Éneklik 'Bacsics r., Laszczik E.,
Sztaics M., Sebafer- F.; 'Steiger G.. Schnitsinger L., Coronics S., Jung.' J. to.

10. Paris ·ifja,c.Ver.ditől. Énekii 'az 'ifjUSág. ' .• -.: ' ' '

A. sikefül~ hangverseny a «Fe~encz ,József t~flít'Ö_k háza» j~~ára ;30 koronát
az intézeti «önképzóköri könyvtar» javára hasonlöképen . ~30 koronát jövedel-

.,mezett. ':" -':'. ';'. :', ' :.' ,,'.: ":', ~ ". ,: '.

-Hanqverseny a-Taníték Háza javára. A csaktornyai m. kir. állami taní-
"tóképző-int~zet' folyó 'évi május hó 23"án a «Ferencz Jó~se'(Tanítók Háza»' javára
, a «Zrinyi'>;.;iiÚI6:"na:gYteimében zártkÖrü. tánczviga:16Ih!ll~í egybekötött h~ngver-,
'senyt rendezett, á. melynek müsora a következö .volt.; '1. Nyitdny :Mozarttól, . elő-

adta, az.'Hjqsági z~nekar. 2: Vqndördal Lányitól,':eI9~ta az .intézeti fér/tiar .." 3'o. _.', . -. ~, ... ' . _.. " .t,

"a) NYplczadí~' m.,agyar rllapsódiq Liszttől, b) Mag;Ya1,,·:tdn'czBrahmstól, zongorán

előadta Révfy 'Gé;a tanár. 4,Eredeti magyar dalok Hoppetól, előadta az .intézeti
, ' férfikar .. s. Az ezus: j'dtyol. legenddjd, melodrama, szövege, Vá,rady. A.:tól, .zenéje

Révfytöl (zongora, physharmonium, férfikar) ·"ila"trart~.·Simónc;ics·,LdszÚ" ta:~ítÓ.
növendék. 6.:'a) Vadliszial Szentirmaitöl, b) -;?iadó Kapitöl, előadta' az intézeti

" férfikar, 7. Balletr(s;íejZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAY ébertöl, előadta az,új. ~eneka{. 8. Dalárinduló Rieger-
WI; előadta 'az rntézeti F~fika1'. . " ~"'" "',

". .... .'. . . .'-..
, M-, Kir. Me~őgazdasági Múzeum. A tanftöképzö-tanárok figyelmét felhívjuk

a m. :'k'ir,-mezögazdasagi múzeumra, melyhek gyüjteniényeit ríemesak ci:mezögaz-

dák;, harrem mindazok hasz~nnal és tanurs~ggal tekinthetik me~, kik a- mezögaz-
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.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA:.
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dasag vagy valamelyik ága iránt érdeklődéssei viseltetnek. 'E rmizeumban hasz-
nos és kárttevő állatok gyüjternénye, növénytermelési, kertészeti. szölöszeti; ~liat.'
tenyésztési, baromfitenyésztési, méhészeti, selyemtermelési tárgyak, gép- és esz-:
köz-modellek, talaj- és mütragya-mintak, einléktárgyak ; épület-modellek,

statisztikai kimutatasok stb. láthatók: A múzeum, mely Budapesten 'a VII. ker.,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Kerepesi-zU 72. számú házban. van elhelyezve, a. hétfői és ünnepeket követö

napok kivételével naponkint d, e. 9 órától d. u. 1 óráig van nyitva' és láto~atása

ingvenes, , ' , ' ,
Választmányi ülés. Egyesületünk választmánya május ra-én tartotta utolsó

ülését a közgyűlés előtt, Örömmel vették tudomásul' a kolozsvári rendező-bizott- -
sag buzgó fáradozását a közgyülés sikere érdekében. Elhatározták, hogy körle-
vélben szölítjak fel] a tagokat la közgyülésen .valö részvételre és ,a haladéktalan
jelentkezésre. A jelentkezésJ'.&lmériiA.lbert kolozsvári tanítőnöképzö-intézeti tanár

'.t , "

úrhoz, a rendező-bizottság, [egyáöjéhez intézendő. Sztankó. Béla. főtitkár előter-> ,
jesztését a program ','"végleges megallapítasaröl s az előadókról elfogadták Dr:'

1(iss -Áron, a polgári tanítoképzö: igazgatója, bemutatta .a Gyertyanffy-bűcsú-

'ünnep programmját ;bejelentétté, -hogy Gyertyánffy István 20,0.00 koro Ms alapít-
vanyt tett~v01t tanítványai gyerm~!ceinek neveltetésére, azon pötlassal, 'h~ilyen'má~:;
nem akad, ugy a 20,000 kor: fele részben a' tanítöképzö tanárok egyesűlétét, '

fele részben a .polgariskolaiegyesületet illeti. Egyben meghívta az egyesűletet a' '
búcsú-ünepre, A választmány köszönettel vette Gyertyánffy adomanyát 's elhata-,
rozta, .hogy az ünepen magát küldöttségileg képviselteti. Ezután' Nagy' Lászlo.. •
terjesztette elő a közgyűlés tételeit a tanítóképesítésről. Az (ígyben hosszabb,
vita: folyt s elfogadta a választmány Nagy L.' tételeit oly mödosítassal, hogy a
közgyűlésen csak az .általános tételek terjesztendők - elő javaslat', formában; 'a '
többi pedig az indokolás kere'tében adandó elő. Tudomásúl vették végre, hogy
eddig két inditvany érkezett' a közgyűlésre az elnökséghez. mindakettő a nyug-,
díjról szól s Nagy Laszlo nyujtotta be. Az egyikszerint a gyakorlóiskolai taní-
tók kiveendők a tanítói. nyugdíjtörvény keretéből s részint az' állami tisztviselők
nyugdíj-intézetébe, részint az országos tanári nyugdíjintézetbe helyezendöle
vissza. ,A másik arról', szól, hogy azon' magánnevelők és nevelönök, a kik..
okleveles tanítók, felveendők a tanítói nyugdíj-intézetbe, illetőleg ezen szolgalatuk
a nyugdíj szerinti eHátásba beszamítandö, '

".

, .

" Klmutetas.
az 1900. évi április ;I;;étpl 1900. május ,hó IQ-ig:befolyt tagsági díjakr,ól., '

I-8g8-ra: Kovács B~ía (8 kor.) .-
1899-re: Hódinka Agost (8 kor.~; ,
I900,.ra: R. k, tanítóképző Csíksomlyó, Bátori Lajos, Desző Laj.o.s;

Ujváry Mihály, Piller ,György (8-8 kor.) "
1900 1. félévre: Klotild-szeretetház Budapest (4 kor)
Budapest, 1900 májús hó I5-én. , Horuay Ede,

egyes. pénztáros.

, .



Singel~ ésdcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAW o lfn e r

könyvkiadó hivatala.BA

T e k in t e t e s I g a z g a t ó ú r I

Dr. Neményi Imre lendülettel és 'szívhezszólóan megírta a legna-

gyobb magyar pedagógusnak, Apáczai Csere Jánosnak életrajzát és

egybegyűjtötte Apáczai pedagógiai munkáinak legértékesebb és soha el

nem évülő becsü gyöngyeit.

E munka

S z e m e lv é n y e k

i lp á c z a i C s e r e J á n o s p e D a g ó g ia i m u n k á ib ó l

czímmel alulírott könyvkiadó czégnél megjelent és 1 koronazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA,
árban kapható.

Ahhoz a magasztos hivatáshoz, mely a nemzet jövő reményének

az ifjuságnak nevelésében a leendő tanítói generatlóra vár, a tanítój elöl-

tek és tanítók sehonnan nemesebb idealizmust és önzetlen lelkesedést

nem merithetnek jövendő életpályájukhoz, mint- Apáczai Csere Jánosnak

életéből és munkáiból.

Ezen felfogásból kiindulva és abban a meggyőződésben, hogy e

munka kiadása által hasznos szolgálatot teszünk a magyar tanító és nevelő-

képzésnek, van szerencsénk a szó alatt levő könyvet oly kéréssel tekin-

tetes Igazgató' úrnak szíves figyelmébe tisztelettel ajánlani, hogy abból

az intézet növendékei között jutalomképpen leendő szétosztás végett

nagyobb számú példányt megrendelni sziveskedjék,

Fogadja tekintetes Igazgató úr mély 'tiszteletünk kifejezését.

Budapest, 1900. évi május hó 19-én.


