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A m i ujévünk.
\

Az uj század ujéve meghozta az állami tanítóképző-intézetek nagy

ajándékát: dr. Wlassics Gyula vallás- és közoktatásügyi miniszter ekkor

adta ki az állami tanítóképző-intézetek uj rendtartási és képesítő vizs-

gála ti szabályzatát. Mindnyájan ismerjük e szabályzat történetét. Azok,

a kik figyelemmel kisérik la magyar tanítóképzés mozgalmait, tudják,

hogy mi nem uj szabályzatot, hanem uj törvényt vártunk. A miniszter

azonban - felteszszük. hogy csak egyelőre - megelégedett azzal, hogy

csak rendelettel kisérti meg a tanítóképző-intézetek közül az államia-

kat uj ruhába öltöztetni. A rendeletnek mult évi tervezetét azonban

bölcs óvatossággal kibocsátás előtt megküldte a tanári testületeknek és

az országos egyesületnek megbirálás végett. Ismeretes, hogy. a köz-

velem ény akkor az volt: inkább semmi uj szabályozást, mint azt; mert

tulzó konzervativismussal a régi korhatag állapotok tákolására töre-

kedett. A miniszter dicséretes liberalismussal hallgatott az őszinte szóra

s a rendeletet ujra kidolgoztatta a beterjesztett vélemények szerint a

Közóktatási Tanácscsal s a minisztériumban s az uj évvel kiadta.

A munkálat immár mint rendelet, minr állami főkormányz6 ható-

ságunk- parancsa áll előttünk. Ezt, mint hivatalnokok; követni tartozunk

és fogjuk is; azonban, mint a közügy munkásai sem késünk köteles-

ségünket teljesíteni s a rendeletet biráló megjegyzések tárg:yává tenni.

A részletek bonczolását tisztelt munkatársainknak fenhagyva, jelenleg

csak általán;s véleményt koczkáztatunk a, rendelet értékéről.

Első sorban konstatálnunk kell ait a mérsékelten kedvező hangu-.

atot, melyet az uj rendtartási szabályzat az állami tanít~képző tanárok
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között s jalán a felekezetieknél is támasztott. Készséggel ismerjük el,

hogy ezt az uj szabályzatot őszinteség, becsületesség, helyes nevelői

érzék és .ügyszeretet jellemzik. A r,endelet, habár itt-ott túlságosau is,

ragaszkodik az elavult törvény paragrafusai hoz ; mégis számot vetett a

közoktatás s különösen a tanítóképzés terén 1868 óta kifejlődött visze-

nyokkal, az állami tanítóképzés iránt fokozódóan felmerülő nemzeti

k~lturális feladatokkal s a tanítóképzés munkásainak kivánalmaival,

korszerű felfogásáva1. Igyekezett színvonalra helyezkedni s megalkotni

a viszonyok szerint lehető legjobbat. Ezért tehát az uj szabályzattól,

ha nem is várhatjuk a tanítóképzés ujjá születését, azt, mint neve-

zet-es lépést az előhaladásban. mint az uj korszaknak előkészitőjét,

üdvözölhetjuk. S reméljük is, hogy e szabályzat életbelépéséből több-

nemű haszon fog származni állami -tanítóképző-intézeteink s talán

közvetve a felekezeti tanítöképző-intézetek működésére is.

El fogjuk érni, hogy némi nemű rend fog kifejlődni állami

tanítóképző-intézetek vezetésében. Az önkényt felváltja a szabály, az

ötletszerűséget a rendszer. A csökönyösség, nyakasság, zabolátlanság, a

mely az önkény előtt meghajolni nem akart, kéhytelen lesz a szabályba

bele törődni. Általában csendesebb, nyugodtabb munkálkodás fogZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAk ife j-

~ -~ődJli s így nagyobb sikert is várhatunk képző intézetei nk rnűködésétól ,

mi n t eCfcrrg-:"-
- Mindnyájunk lelkét felemeli az uj szabályzathoz füzött bevezetés

lelkes hangja, pedagógia! bölcsessége. Ennek szavait könyv; nélkül

kellene tudni minden tanítóképző tanárnak és - hűségesen követni.

,Ez a bevezetés nyomatékkal emeli ki a tanári testületek működésének

fontosságát s hangzúlyozza a szabályzatnak azon intenczióját, hogy awvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
kéjJzőintézetek fJeda /{ógz'a i uesetese < ezentul a tandr i testületek kezébe' leend

letéve. Nem a tan felügyelő, nem az igazgató tanács, hanem a tanári

testületek kezébe. Igaz ugyan, hogy a tanári testületeket nem'

látja el ez intencziónak megfelelő hatalommal és ügy körrel, . csak

félrendszabályokat alkot; - mégis ezt a kijelentést, ezt a szán-

dékot tartjuk az uj szabályzat legnagyobb, legfontosabb vívmányának.

Tanári testületcink bizonyára meg togják érteni a nemes czélzatot, s a

kivánalom magaslatára fognak emelkedni. Minden tanár részt fog venni

a tanításnak nem csupán szakszerű munkájaban, hanem -odaadő buz-

galommal s lelkesedéssel fog osztozni az egyetemes .vezetés, az ifju-

sági nevelés munkájának azon részében, a mely az uj szabályzat sze-

rint reá fog esni, vállaira nehezedni. Adja Isten, hogy e rendelet kifo-

lyása legyen intézetenként erős tanítói testületi szellem kifejlődése, a mi

képiőintézeteink beléletének eddig nagyon is sebezhető oldala volt.
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E nélkül a redelet nemcsat Írott malaszt marad, hanem átka leend

tanítóképzésünknek. Testvéries kartársi szeretet, türelem, öszinteség,

egymás gyengéinek elnézése, az előre tolakodó egyéni önző érdekek

háttérbe szorítása - legyenek a mi működésünk alapjai. Ezzel számot

kell vetni. Csak összetartó mÍíködés fogja. testületeinket a reájuk várö
magasztos felatok betöltésére képesíteni.

AzIHGFEDCBAu j szabályzatnak még egy várható jótékony hatását kell

kiemelnünk, a mely az előbbi tényezővel, a tanári testületek müködé-

sével szorosan összefügg. Értem azwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAzlj~ság nevelés~ ügyét. Sajnos, ebben

az irányban is csak félig intézkedik az uj szabályzat. Meghagyja az

internatus és externatus közvetle fl vezetését a régi elfoglalt, vagy a

tapasztalatlan kezekben; az igazgató és a segédtanár kezében: Hala-

dás csak annnyiban van, hogy a szabályzat mélyebben vonja bele a

tanítótestületet és az egyes' tanárokat az ifjúság nevelésének teendőibe,

A mit 'a szabályzat meg nem adott, azt pótolja a lelkesítéssel, a jóta-

nácsokkal, a melyeket a tanítói testületekhez .intéz, Nos, fogadjuk

mi meg a szép szót és vegyük teljes erőnkkel gondozásunk alá az

ifjúságot. Szeressuk az ifjúságotZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt ' Legyünk velök örömben és bajban

egyek. Irtsuk ki könyörtelenüi az erkölcsi gyomot; de legyünk kisebb

hibáik, tévedéseik iránt türelmesek. Alkossunk az ifjúsággal egy nagy

családot. Tegyük neki a képzőintézetet kedves otthonná, a melynek

emléke vezesse, erősítse őt egész tanítói pályáján. Neveljük őket foko-

zatosan az ó·ná llóságra . Alapítsuk nevelési rendszerünket az önkorrnány-

zatra. Tegyük őket önmaguk nevelőivé. Értessük m<;g velök, h'ogy a

tanítói pálya elválhatatlan, kisérő barátja az önnevelés. Legyünk minél

gyakrabban, érintkezzünk minél többet az ifjakkal. Leheljuk beléjük a

mi lelkünket. Leheljüle .beléjük- közvetlen hatásokkal a tanítói eszmény-

képet, a mely nem más, mint minden jóért, szépért, . igazért való lel-

kesedés, az eszménynek kultusza. Tenni, hatni magáért a jóért, az

elismerés reménye nélkül; nem keresn,i a dicsőséget, de folyton telje-

síteni a kötelességet ; ez' az (" 'o-vó feladatuk Ennek szfvükbe ültetésében

legyünk mi foglalatoskodók, .jő példával előljárók.

A tanítói testületi szellem föliendülése, az ifjuság nevelésének fel-

karol ása : ebben a kettőben keressük és talán fogjuk is megtalálni az

uj szabályzat eredményét. És ehhez a feladathoz főleg önmagunkban

kell keresni az erőt, mert az uj szabályzat nevelői működésünkhöz

csak félig adja meg a módot.

Az uj szabályzat, mint mondám, csak egy lépés előre, vagy talán,

hogy még hívebben jellemezzern ' a' valót, csak igazodás a jelenhez. Az

uj korszakot, tniként azt nagy áradozással hirdeti néhány napi- és szak-

6*



lap, nehogy azt higyjük, - hogy meg fogja teremteni. Ha ezt hinnénk,

bizony csalódnánk. Az uj szabályzat, ha az állami. tanítóképző-intéze-

tek munkáját egyöntetübbé 'és sikeresebbé teszi is, a tanítóképzést

egyetemesen magas színvonalra :emelni, nemzetibbé tenni s mai súlyos.

helyzetéből kiemelni nem fogja. Nem pedig azért, mert ~sa~ rendelet

s miat ilyen is, csak a mai seinvonalig emelkedett: uj intézményeket,

a melyekre ' pedig égető szükség volna, nem létesít. Megoldatlanul

hagyja a tanítóképzés legvitálisabb ügyeit: a tanárképzést, a képzök

országos felügyeletét; nem reformálja a képzök igazgatását; meg-

hagyja nekünk az igazgatótanács - roncsait s kiszolgáltatja az ő érde-

keiknek a képzök anyagi, ügyeit. A.. tanárok fegyelmi szabálya marad a

régiben, vagyis nem teszünk sehogy; ki leszünk szolgáltatva az önkény-

nek, a 'hatalomnak ; nem lesz forumunk, melyhez bizodalommal legyünk,

hogy függetlenül birái, védelmez, vagy büntet. A képesítő vizsgá:lat

bajai azZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAú j vizsgálati szabályzat szerint nem csökkennek, sőt súlyos-

bírja a zsúfoltságot; a vizsgálat elméleti színvonala lejjebb szálland s a-

gyakorlati vizsgálat mivel sem lesz jobb a réginél. A diplomagyártás

megmarad ezentúl is szabadiparnak. A felekezeti tanítóképzés meg-

maraci tovább is válságosnak és nyomorúságosnak. A szabályzat csak

az állami tanító képzés mezejébe vágja ekéjét; a felekezeti szomszéd csak

vállvonogatva fogja nézni az izzadságos munkát s tovább is vígan fog

tenyészni - egy-némelyik szomszédban a hazafiatlanság büdös bürökje.

Egy szóval sokat ne várjunk a szabályrendelettől, mert csalódunk. A

sza bályzatot csak azért fogadjuk csendes hozsanná val, mert benne a

próféta trombitája harsan meg. Hallva a prófétát, nagyobb remény-

séggel várjuk a -,- messiást.kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Javaslat iskolai ünnepélyek tartására vonatkozólag.

Tíz esztendős gyerek voltam, mikor szüleim az aradi realiskolába
adtak, bátyám akkor már tanítónövendék volt. Testvéri szeretettel
kalauzolta falusi öcscsét a nagy város tömkelegében. Bogarászni szeret-
türik mind' a ketten 's lestük az alkalmat, mikor rándulhatunk: ki elő-
ször az uradi diákok bogarásaó- helyére: .az ó - temetőbe. Végre ott
voltunk. Keresatül botorkáltunk a nagyrészt. gondozatlan sírokon, egy-
egy bogarat . csúsztatván spirituszos flaskóinkba... Egyszerre megáll
bátyám egy ,egyszerű. hant fölött s jelentőségteljes megilletődésset
mondja : s Ez sárói Szabó Pál sírja. Rajztanárom volt. Oly ügyesen
tudottTajzolni, úgy szerettern, oly 'sokat tanultarn tőle .. ,.«

, <Többször is' fordilltunk -meg ottan, -nern .találtunk soha senkit.,
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Később is nem egy bogarászörosztálytársamnak mutattam a rajztanár
elhagyatott sírját s én úgy éreztem, hogy, ha úgy megilletődéssel áll-
tam az ismeretlen, de jó tanár sírján: utána nemesebb ember voltam,
különb ember voltam, mint annak előtte. Bátyám jó tanára hamvadó
poraiban megnemesítette az' én lelkemet 1... '

A fantázia legszebb alkotása az eszmény, az ideál s én szeretem
az embereket ebből a szempontból két csoportra osztani: olyanokra,
kiknek van, kik esetleg' szivük egész melegévei csüngenek valamely
az ő műveltségüknek, vérmérsékletüknek legjobban megfelelő eszmény-
képen és olyanokra, kiknek nincsen. Utóbbiak ismét két csoportba
oszthatók, olyanokra, a kik nem restelik megmondani, hogy nincsen,
avagy nem is tudnak ilyenről, ezek lelkileg szegények és olyanokra,
kik 'helyhez, időhöz mérten, 'mások ámítására hazudnak egyet: ezek
gonoszak. '

'Az az ember,ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa ki a nagyok közül valakiért rajong, ki valakiről,
sokról eszményképet alkotott s azt szivébe zárta: különb ember a
többinél. Éppen ezért az erkölcsös jellem kifejlesztése szempontjából
rendkívül fontos mozzanatnak tartom a növendékek lelkébe, szivébe
belerajzolni egy-egy példaképet, mely oly mérvben ragadná meg ben-
sőjüket, hogy egész életükben döntő befolyást gyakorolna elhatározá-
zásaikra. Az eszmény lehetne az a legszebb gyöngyökből kirakott
talizmán, a melyet a nevelő, mint utra valót növendékeinek örök emlé-
kül nyújthatna. Boldog növendék, kit ily' gyöngyökhöz juttat a vég-
zet 1 Boldog tanító,. kinek oly növendékei vannak, kik a lelke mélyé-
ből tépett gyöngyfüzér szemeit fölszedni és megőrizni tudják.wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Az eszmények1uk, az ember i tó'kéletesedés legbecsesebb mozga tó eröi-
nek a kifejlesztésére a legfőbb a lka lmak kétségtelenűl az' úkola i ünne-
Pélyek. '

Lássuk első sorban, mifélék ezek a mi iskoláinkban, majd nézzük,
micsoda hasznot húznak azokból növendékeink.

Úgy á'talában 4 napot szoktak ünnepelni, ezek közűl kettőről a kor,
mány intézkedik: április 1 I . és november 19. Kettő mélyen gyökerezik
évtizedek óta a nemzet szivében: márez. 15., október 6. Az első ket-
tőt ünneplik mindenütt, a másik kettőt is megülik sok helyt spedig
közelebbről meghatározva: néhol nyiltan, néhol suttyomban s a leg-
több helyen szeretnék megülni. de nem merik,
, Szegény hivatalnokok, kiknek nincs bátorságtok megünnepelni
országtok szabadságának hajnalhasadását 1 Szegény hivatalnokok, a kik
nem meritek letenni a ti hős apáitok sírjára a részvét koszorúját, azo-
kéra, a kik mindazért, miben ma bővelkedtek, gyönyörködtök, földe-
tekért, nyelvetekért. mindenetekért elvérzettek 1 Nem vagytok tanítók,
legalább magyar tanítók, ti szegény hivatalnokók !

. No de nyer-e valamit a mi ifjúságunk a sok ünnepünkből ? A fele-
17t: semmit. Már a közepiskolákból hozzák a i » Talpra magyar-e-t,
Abrányi Emil márcz. r y-ikéit a nagyszerűség daczára tulságosan elcsé-
pelt költői termékeket; bármelyiknek a hallatára túlajdonképen sem-
mit sem gondolnak .. -. maradandó nyom, igazi eszmény nem fejlődik
ezen az úton. Bele kell hatolni a szív legelrejtettebb húrjaiba, föl kell



emelni, meg 'kell rázkódtatni a lelket, ennek \a nyomában pedig rend-
szerint könycseppek csi11ámlanak meg a hallgatóság szemeiben.

Hát a sok e czélra faragott vers : •Üdv neked Ferdinánd! ... c

A finomabb ízlésű szeretne szökni, csak a kötelesség tartja az ünnepi
teremben. Megcsömörlünk a .peroidikusan ismétlődő, különben legszebb
egyféleségtől s előre látható, hogy az oly magasztos Erzsébet napja
is a sablonszerűség nivójára fog leszállni.

Lehetne pedig ezeket az ünnepélyeket rendkívül egyszerű eljárás-
sal nagyon vonzőkká, pedagogiai szempontból pedig éppen maga sz-
tosokká, felejthetetlenekké tenni. Erre nézve egy eszmecsere alkalmá-
ból még tanuló koromban tettem javaslatot, ma sem mondhatok egye-
bet, a mennyiben a 8wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAév óta e téren haladást nem látok, azonban elő-
állok írással. Hátha szerencsésebb leszek!?

A mai korszellem a természettudósoktói kitalált és követett modern
módszerek alkalmazásával az egységes kutatás, az egységes tudomány
alapjára emelkedett.

Ma nemcsak a katonát, a politikust, a költőt becsülik, de becsü-
lik a tudóst, a múvészt, a tanítot, az iparost, a kereskedőt, becsülnek
mindenkit, ki a' haza, a közös jó érdekében dolgozik Kezdjük belátni,
hogy egy-egy gép konstruálására, egy- egy nem értett természeti tüne-
mény megfejtéséhez kell akkorácska szellemi képesség. mint valami
költői termék megirásához: kell vasenergiával éveken keresztűl véghez
vitt szakadatlan munka s a ki éveken keresztűl megfigyel és fogalmaz:
iró lesz, ki éveken keresztűl gépeket tanulmányoz és egy bizonyos
czél szolgálatába szegődik: gépet szerkeszt ... -. A vasakarat jellemzi
az összes nagy embereket ésez az, a mit a tétlenek saját vigasztalá-
sukra zsenialitás nak neveznek.

A foglalkozás nem tesz tehát ma már különbséget a megbecsű-
lés mértékének -kiszabásánál, csak a munkát rnérlegeljük, csak az
embert biráljuk .... ezt a felfogást bele kell vinni az iskolába, az életbe.

Ünnepelhetünk mi már nemcsak hadvezért, nemcsak költőt,
ünnepelhetünk tudóst, iparost ...•

Fejtegetéseim során odaértem ime, megírhatom, mit kellene tenni.
hogy az iskolai ünnepélyek vonzóakká, magasztosakká váljanak: ua i-
toza tosakká !tell tennt', minden a lka lommal va lamely más kivá ló egyé-

núég emlékét ketl megiinnejJelni, s ha még az- önképzőköröket is segít-
ségül veszszük, . évenként 5-6 ünnepélyt tarthatunk s minden növendé- /
künk szivéhez a négy év alatt 20-24-szer szólhatunk oly meggyőzóen,
oly meghatóan, a mint azt a tanórákon alig tehetjük. Elébök állítha-
tunk 20-24 oly eszménykép et, melyek közűl kínek-kinek egyik-másik
felejthetetlen vigasztalója, serkentője, vezércsillaga lehet ..

Méltathatnók ez, alkalmakkor pár szőval a nemzeti ünn~petés
ügyes fordulattalrátérhetnénk a ,kiváló hazafi; a kimagasló ' tudós, a
csodálatra. méltó jellem ismertetésére. "

Igy meg lehetne ünnepelni ;
Werböczy lstvánt". a magyar köz- és maginjog evang élistáját ;

Pázmány: Péter t, a magyar próza megteremtőjét; 2rz'nyi Miklóst, a. kÖI-
tőt (a, hőst is); Bél Mát):á st,·a földrajaistát, ki Magyarországot .elöször
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mutatta be a külföldnek ; a derékwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAMikes Kelement, _a kitünő stilisztát
és kiváló jellemet; Réva t' Miklós Jánost, anyelvészt ; KazinczyIHGFEDCBAF eren - •

eset, a mai irodalmi nyelv megalapítóját ; Kisfa ludy Sándor t és Károlyt,
mint a magyar nemzeti irány bajnokait ; Csokona i Vz'téz Mihá lyt, Arany
és Petőfi előfutárját; Fáy Andrást. a mesekirályt ; Koicsey F erencse t. a
hazafit ; gr , Széchenyi Istvánt, a legnagyobb magyart; Bugá t Pá lt, a
természettudományi műnyelv megalapítóját ; Deák Ferencset. a haza
bölcsét; Madáchot, Vörösmartyt, Tompát, Aranyt, Petőfit. költőink
lagnagyobbjait; Kz'ta ibel Pá lt, a magyar Linnét ; a lángeszű Bólyait ...
mindenekfölött Körösi Csoma Sándor t, kine k az életrajzát aranybetük-.
kel írva, minden tanterem be kifüggeszteném. Tarthatnánk Rousseau,
Pesta lossi . . . . . . nőképzőkben Zrz'nyi Ilona , Loránify Zsuzsánna ,
Szilágyi Erzsébet ünnepélyeket.

Ez a sor természetesen nem akar teljes lenni, csak egy kis íze-
lítő s nagyjaink közűl ki-ki szabadon választhat, Nem czélom, legin-
kább most nem, az ünneplendő egyének mellett vagy ellen kardos-
kodni, nagy elfoglaltságom mellett csak az elvet vetettem papirra s,
örvendenék, ha az visszhangra találna. -

Egyet azonban mégis különösen akarok hangsúlyozni: élő sze-
mélyeket ne ünnepeljünk. Nagyon közel vannak azok még hozzánk,
nem lehet őket jól eszményíteni. .aztán még valami: nem szeretem, ha
az ifjúsági ünnepeket, hát még ai önképzőköröket, mellékczélokra fel-
használják. Volt idő, a mikor gombamódra termettek az országban a
Gönczy-körök, mintha a szegény prepák végezéíja az államtitkárság
lett volna. .-

Végzetül rámutatok még arra, hogy mint nevelő, az a tanító áll
hivatásának magaslatán, ki időnként úgy tud beszélni növendékeihez.
hogy könyek csillogjanak azok szemeiben. .. ezek drága gyöngyök,
azok a perezek felejthetetlenek.

K.-Félegyháza, 1900. deczember r-éu.
Wagner János.

A kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAtanítóképző tanárok képzése.

Míg a középiskolai tanárképzés a főbbekben szervezve van, -addig
a mi tanárképzésünk ügyében alig történt fontosabb intézkedés. Pédig,
ha valami kivánatos volna közoktatásügyünk rendezésében, . úgy első
sorban a képzői tanárképzés szükségelné, mert ennek milyensége kihat
népoktatásügyünk egész terjedelmére. . . .

Tanítóképzőink jelenlegi tanárai részben polgáriskolai képesiré-
sűek, részben azok, kik a polg. isk. tanárképző vel kapcsolatban volt
egy évi kurzust elvégezték. Ezen tanfolyam jelöltjeinek száma igen
korlátozott volt, a mennyíben a két szakról csak egyet-egyet tartottak
vissza állami ösztöndíjjal, a legjobb eredménynyel végzett polg. isk,
tanárok közül, . A visszatartott jelöltek kötelező tanulmányok híján az
igazgatói irodában foglalatoskedtak .s az egy év leteltével egy peda-
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gógiai és egy szak tárgyú dolgozatot elkészítve, a tanítóképzőknél fog-
laltak állást.

Mikor a polg. isk. tanárképző dr. Pauer Imre gondnokságával
némileg módosított, de alapjában elég szerencsétlen tanulmányi és vizs-
g álati iszabályzatot kapott, egyuttal a képzói tanárok képzője is válto-
zást szenvedett. Az úgynevezett »tovabbképző tanfolyam« megtolda-
tott s így 2 évi lett, hallgatói felmentettek az irodai. munkálatok alól.
de köteleztettek az egyetem látogatására. Örömmel lehetett fogadni ez
ujítást, mint a közelg ő rendszeres tanárképzésünk előhirnökét. Azóta
már két évelmúlt, beléptünk a harmadikba' is, deaz óhajtva várt tel-
jes reform még most sem történt. meg. _

Erdemes ezélt csonka szervezettel, kétséges. állapotok között
('1érni nem lehet. A mostani hézagos rendszernél is czélszerübbnek kell
tartanunk az előbbi egy éves tanfolyam ot, mert legalább akkor a hall,
gatók, lia a redszeres elméleti képzést'[ nélkülözték is, de a gya-
korlatban teljes jártasságot szerezhettek. A tanárképzésnek egyik
fontos czélja, hogy· alkalmat és~ módot nyújtson a tanítás művé-
szetének elsajátítására. Kétszeresen fontos ezen ezél a képzői tanárok
képzésénél, kik hivatva vannak arra, hogy 'a nemzet tanítóit képesekké
tegyék magasztos hivatásuk teljesítésére, hogy valódi tanítókat nevel-
jenek. Az előbbi :egy éves kurzus ezt a lehetőséget inkább megadta,
mert a tanárjelöltek részt vettek a tanítóképzői előadásokon, maguk
is többször tanítottak s jelen voltak mint bírálók a tanítójelöltek próba.
tanításain. A képzés ezen gyakorlati iránya megszünt az egyetemen
való két évi tanulmányok kötelezővé tételével. S így, rníga gimnáziumi
tanárjelöltek gyakorlati úton is képeztetnek a tanári pályára, addig
a képzőintézetiek - noha az utóbbiaknal kétszeresen szükséges volna
~ nélkülözik. Az igaz, hogya kurzus hallgatóinak volt alkalmuk es
médjuk az elemi és polgári tanítóképzőkben . tanítani, ámde 'az itt szer-
zett gyakorlat teljes értékű rájok nézve nem lehet, mert mint tanító-
képző .tanároknak egészen más körben és szellemben kell tanítaniok,
mint akár a polgári. akár az elerni viskolában, a mely tanításokra
gyakorlatilag készültek, másrészről pedig nem szabad elfeledni, hogy
a tanítóképző tanárnak a tanításban mestet nek kell lenni, már pedig
a gyakorlat szüli a mestert, .

Nem hagyhatjuk helyben a szellemi képzés rendszerét sem. Az
igaz, haladásra mutat sörömmel fogadott volta kötelező 'egyetemi
tanulmányok, de csak mint kezdetet lehetett üdvözölni, abban a remény-
ben, hogy nem sokára a tanfolyam végleges rendezése fogja kővetni.

Ma már három éve az első lépés megtételének, de azért még minden
ott van, a hol volt.

Pedig sokban tarthatatlan a szervezet. A két éves tanfolyam heti
10 órával kötelező. Nagyon elég volná a' heti tíz óra, ha gyakorlati
tanítások; bírálatok s külön semináriumi gyakorlatok volnának, ámde
ezeket a hallgatőknak teljesen nélkülöznlök kell, mig a bölcsészet hall-
gátók mindezekben részt vehet nek s kell is 'részt venniök, a hol pedig
a kötelező heti óraszám minimuma husz. Ha már a tanítóképző taná-.
rok képzését két esztendőre terjesztették, - mi magában igen kivá-ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

. .
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natos és helyes volt, - úgy legyen a képzés minden tekintetben leg-
alább is egyenértékű a gimnáziumi tanárokéval s jusson ez kifejezésre
a kötelező heti óraszámban is. Mert így, a hallgatott kolloquiumokat
tekintve, a két év értéke tulajdonképen egy évvé zsugorodik össze s
ez nagy hátránya' a tanárképzésnek s egy évi vesztesége a hallga-
tóknak.

De meg a ro órás kötelezettség mellett lehetetlen eleget tenni
'a pedagógiai és szaktanulmányoknak, annál kevésbbé. mert a szaktár-
gyak csoportosítása is elég szerencsétlen, csak úgy, mint a polgári
iskolai tanárképzőben. A hallgató hat szakcsoport között választhat. A
pedagógiai csoport közös, de a mely lehet egyedül választott is; a
magyar, német, magyar-történelem és földrajzés a· mennyiség-" és
természettudományi tárgyák három csoportja. A jelenlegi képzés mel-
lett, mely a gyakorlatnak teljesen hiányában van> a pedagógiának,
mint szaktárgynak, nem lehetett hallgatója s sajnos. csak mint mellék-
tárgy szerepel az eddigi hallgatók mindegyikénél. Ep ily helyzetben
van a földrajz, melyet- eddig szaktárgynak senki nem választott s nehe-
'Zen is fogja valaki válasz' hatni, mikor mint részben természetrajzi tár-
gyat, a magyar nyelvészettel egy kalap alá fogják.

Hogy mennyire szervezetlen tanárképzőnk, mi sem bizonyítja
jobban, hogy a két évi tanulmányokról számot senkinek nem kell
adni, a képesítő. de bármilyen vizsgálat is hiányozván, Már pedig, míg
a vizsgálatot kötelezővé nem teszik, addig a tanárképzésről komolyan
nem beszélhetünk. Miért húzzák-halasztják a vizsgálat elrendelését,
mikor maguk a hallgatók óhajtják legjobban, mert egyrészről 5 évi
szorgos tanulásuknak látható eredményekép tanári oklevelet mutathat-
nának föl, . - a mit a jelenlegi kolloquiumokkal teleegyzett végbiz o-:
nyítvány csak igen gyengén pótol, másrészről pedig a tanári vizsgálat
folytonosan buzditólag hatna ahallgatóra s a komoly munkára jobban
serkentené. Ezen végvizsgálat elengedhetetlen. Ha a tanítóképző tanárait
külön kurzussal akarják továbbra is képezni - s ezt a tanítóképzők
tanulmányi rendszere okvetlenül szükségessé teszi - úgy a vizsgálat-
nak mihamarább érvénybe kell lépni, mert csak egyedül ez adhatja
meg a két éves tanfolyam külsö érté két s az ezzel járó tanári oklevél
a hallgatóknak a jutalmat az öt évi szorgos tanulmányokért, "és ők ezt
a jutalmat annál inkabb igényelhetik, mert a Pedagógium tanári kara
által ajánlva, a végzett polg. isk. tanárok legérdemesebbjei közül a
magas miniszterium által hivattak vissza.

A tanárképző megalkotására megtették az első lépéseket. Félbe-
szerbe a munkát hagyni nem lehet s úgy- hiszem, hogy e hiten van
közoktatásügyi kormányunk is. Legyen elég a késedelmezésből, hisz
a halogatás csak ,kárára van az ügynek, kárára a 'tanfolyam hallga.
tóinak. Legyen meg mielőbb a heti 20 óra kötelez övé tétele, a tár-
gyak szerencsésebb csoportosítása, a gyakorlati képzés felvétele s az
otthoni semináriumok a paedagogiumi szaktanárok vezetésével s befe-
jezésül, a második év végén tanári vizsgálat. A semináriumokat illetőleg leg-
ujabban is történtek lépések. A tanfolyam buzgó igazgatója" ki minden-
képen törekszik a jelenlegi állapotok javitásán, dr. Kiss Aron, a leg-
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utóbbi értekeső gyűlésen tette szővá, a mikor a latin nyelv tanítása
mellett is állást foglalt.

A közoktatásügyi minisztérium a napokban is jelét adta annak,
mennyire óhajtja a tanítóképzők emelését. Semmivel sem mutathatná meg
jobban irántunk való jóakaratát, mintha tanárképzésünket rendezi. A
képzői tanárok egyesülete pedig, mint erre legilletékesebb testület,
vegye kezébe az ügyet, - melyet szerény czikkem szűk keretében
épen azért ismertettem e közlöny lapjain, - mert a legkisebb késedel-
mezés is nagy veszteség.wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Gerencser István.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

*kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Hozzászólás a tanárképzés ügyéhez.

Ez a czikk egészen megvilágítja a tanítóképző-intézeti tanárképzés
mai helyzetét s világosan jelöli meg a teendőket is., Egyetértünk vele.
Helyeseljük azt is" hogy országos egyesületünk folytonos figyelemmel
kisérje az ügyet s .ne szűnjék meg azt mozg-atni. Annyival inkább kell
itt valamit tenni, mert a tanítóképző-intézeti tanárképzés és képesítés
ügye, ez a szeszélyes pusztai folyó, megint készül beleveszni a siva-
tagba. De mi legyen a teendő?

Ha erre meg akarunk felelni, keresnünk kell az okát a mai meg-
fenéklésnek. Az okot abban látjuk, hogy a tan~tóképző-intézeti tanár-
képzés ügye életre-halálra azonosíttatott a polgáriskolai tanárkép-
zéssel. Ez pedig nem helyes. mert a tanítóképző tanárképzés és képe-
sítés nem csupán a »Padagogium e vagy az s Erzsébet-Ieanylskola e ügye,
hanem egyéb is: az elemi tanítóképzésnek s az egész elemi népokta-
tásnak ügye. A kapcsolat csak történelmi természetű, de nem szigorúan
ügyszerű. Mert. más a polgári iskola s más az elemi tanítóképző-intézet.
Nem lehet tehát ugyanazonos a polgáriskolai és az elemi tanítóképző-
intézeti tanár képzés. , •

Ezzel korántsem azt akarjuk kivánni, hogy szakadjon meg min-
den kapcsolat a, polgáriskolai tanárképző és tanítóképző-intézeti tanár-
képző között. Sőt kívánjuk azt. hogya tanítóképző-intézeti tanárképzés
a polgári képzőkben is nyerjen kiegészítést. A mi tanárjelöltjeink bizo-
nyos semináriumi _gyakorlatokat végezzenek a. Pedagogiumban és az
Erzsébet-Ieányiskola polgári képzőjében, ez intézetek tanítói testületének
vezetése alatt. De mit kivánunk ?

Ktvánjuk. hogy a tanítókél!ző.intéz~tttaná rképző öná llósítta ssék. A
pedagógia i vezetés különíttessék el a polgá r i. képzők vezetlsélől. Kérjük
külön igazgatóság szervezetét, esetleg. a jelenlegi gondnokság, felügye-
letével,de mindenesetre a minisztériurn tanítóképzési és egyetemi ose-
tá lyáva l kapcsolatosan. . ' .

. Legyen szabad ezen kérésünk mellett azon megczáfolhátatlan _
körülményt is felemlíteni. hogy míg a jelenlegi gondnokság elismerésre
méltő buzgalommal fáradozik a polgári képzök továbbfejlődésén, alkal-
mazottjai javadalmazásának méltó fokra való emelésén, addig a tanító-
képző-intézeti tanárképző fejlesztése félbe maradt ; .sőt· egy s másban
visszaesése mutatkozik, De ki js hallotta nyilvánosan, hogy a jelenlegi



nagy tudományú s elismerésre méltőan buzgó gondnok milyen véle-
ményt vall a tanítóképző-intézeti tanárképzés tárgyában? Pedig \ ez az
ügy nagyon is tartozik a nyilvánosság elé; mert ettől, igenis, függ a
tanítóképzés színvonalánakwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAegyetemes emelkedése s egységes nemzeti
irányban, való fejlődese. Összefügg vele a népiskolai oktatás s a nem-
zeti népműveltség sorsa.

De nem akarunk most nyilvános szemrehányásokkal előállani;
de nem is 'szeretnők egyesek privát nézetétől tenni függővé a tanító-
képző-intézeti tanárképzés nagy fontosságu nemzeti ügyét. Azért hát
mi is, miként a czikkiró, dr. Wlassics Gyula miniszter urhoz s orszá-
gos egyesületünkhöz fordulunk s kérjük őket, ne hagyják pihenni ez
ügyet. Gondolkozzék a miniszter úr, törjék fejüket az ő tanácsosai s a
szakférfiak, miként volna mielőbb megvalósítható az önálló, független
tanítóképző-intézeti tanárképesítes és képzés ügye. Dr. Wlassics Gyula
ezelőtt négy évvel kijelentette, hogy azon elvnél fogva. a mely az
egységes nemzeti kulturát tekinti a' közoktatási politika főczéljáúl, ren-
dezni fogja a tanítóképző-intézeti tanárképzést. Esedezünk, hajtsa végre
mielőbb eltökélt szándékát.

Nagy László.kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Kalászok a tanítóképzés tarlójáról.

Mióta a' képzök tantervének kérdése napi renden van, időnkint,
fel-felhangzik képző-tanári körökben az a kivánság, hogy az általános
műveltséget szolgáló oktatás az a lsóbb, a szakműveltséget nyújtó
pedig a felsőbb osztályokban történjék.

Mert a' tanítói szakműveltségnek az általános készültség: föttétele
s mert a tanítói szakképzéshez .érett ész és komolyság szükséges.

Ez a felfogás gyorsan tört utat magának s ugy hiszem, a képző-
tanárok országos egyesülete ,propagálta. Ma már annyira közkincscsé
lett, hogy mindenki vallja. Ervényesült is a képző-intézetek készülő uj
tantervében. mely az elméleti pedagógiai oktatás súlypontját az alsóbb
osztályokból a felsőbbekbe helyezi.

Végig nézve a tantervjavaslatot, azt látjuk, hogy csakugyan nincs
a két alsóbb osztályban szaktárgy. kivéve az 1. osztályban az ember-
tant s a II-ban a Iélektant,

De ez az utóbbi talán korai is még a II. osztályban? ...

Általános képzés - szakképzés.

Tanítóképző-intézeti oktatásunk jelenlegi szervezetében az á lta lános
-és a szakképzést összezavarja. Nem összeköti,. összecsava r ja . Valóban
itt volt az ideje, hogy ennek tudatára ébredjünk.

_De hát, ennek a nagy tévedésnek történeti okai vannak. A tanító-
képző-intézetek eredetileg, arra voltak szánva, hogy az elemi iskolát
elvégzett s a pedagóg,uspályára vállalkozó szegény ifjakból képezzenek
tanítókat. Ugyan ki ment volna más a.iszerény, megvetett tanítói
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pályára, mint a gyönge. képzettségű és szegény! Hiszen más nemze-
teknél. is igy volt; igy volt nálunk is .

. Ezen gyönge előképzettségű ifjaknak csakugyan szükségük volt
arra, hogy a tanítóképzőben bizonyos általános műveltségre is szert
tegyenek. Hiszen egyébként nem lehettek volna tanítók semmiképen.
Igy kényszerült a tanítóképző -intézet kezdettől fogva' arra, hogya
középiskolák munkáját is végezze a szakképzéssei párhuzamban ; hogy
'suplens középiskola is legyen egyszersmind.

A hol' a kétféle képzést szerencsésen tudták egymással kornbi-
nálni, ott nem tünt fel ezen rendszer visszás volta. De a mi régi · tan-
terveink sehogy sem birták az oktatásnak ezen kettős irányát egy
mederbe vezetni. Nem is könnyű az, sőt legtöbb tárgynál lehetetlen.
Tanum reá az uj tantervjavaslat. mely már csak a kész ismereteket
használja fel a szakképzés czéljaíra. Annál kevésbbé volt erre képes
az a száztéleképen magyarázott és senkitől sem értett, de azért kös-
kéletüvé lett frázis, mely ott diszeleg a régi tanterv elején: a tanító-
képző-intézeti oktatásnak 'a népiskolai oktatás előképének kell lennie.

, Hogy képzőinkben az általános és a szakképzés ilyen helytelen
kapcsolatban történt, annak egyik oka az, hogy tanítóképzésünk csak
úgy, mint egész közoktatásunkwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAnémet minta után !ej/ődö'tt. Ez az oka,
hogy a magyar lélek kezdi már rombolni ezt a rendszert, mint hazai
viszonyainknak meg nem felelőt. A másik ok az, hogy a tanítói pálya
nálunk is, még inkább, mint másutt, csak a szere nye bb törekvésű vagy
gyöngébb tehetségű ifjaknak volt kecsegtető. Ez okozta, hogy képző-
intézeteink jelen szervezetökben inkább politikai czélokat szolgálnak,
mint a helyes tanítóképzés eszméjét. A czél ez: minél több tanítót
.1<épezni az államnak, hogy nagyobb legyen a kinálat, mint a kereslet.

Ámde· már [ő úton haladunk. Ime, belát juk, hogy az általános
és a szakképzés két különböző .dolog; hogy a szakképzést a tárgyi
ismeretek közlésével zavarni nem lehet; hogya szakképzést csak a
kész ismeretekre lehet helyesen alapítani.

A képzők tanulmányi színvonala.

Tanítóképző-Intézeti tanárok bizalmas körben már régóta beszélik:
miért kell a tanítóképző-intézetbe lépő növendéknek az általános művelt-
séget szolgáló ismereteket ujból elül kezdeni; miért nem építünk arra
az alapra tovább, melyet a növendék középiskolai képzettsége nyújt ?
Kimondhatatlan kára van ebből a tanítóképzésnek, mert mig a képtelen
növendéknek ily módon sem válik sajátjává az ismeret, addig a tehet-
ségesebb növendéknek minden érdeklődését és kedvét elveszi ez a
szel1emi kérődzés .,

Csak bizalmasan beszélik, mondorn, mert nem tehették ki magukat
annak, hogy az orthodoxok lehurrogják őket: Csitt, apró szentek, hát
nem tudjátok, hogya legjobb növendékek azok, a kik a VI. elemi
osztályból jönnek, miután pár évig valamelyik tanító mellett inaskodtak
s hogy a legrosszabbak azok, a kik középiskoláböl jöttek? No, ha nem
tudjátok, hát nern is- vagytok pedagógusok.' .



De hát, édes Istenem, ki az, a ki nem akar pedagógus lenni? .
Hallgattunk tehát, vagy suttogtunk tovább.

És a mi tő: kérődztettük a nyelvtant, földrajzot, elemi számtant
harmadszor is, negyedszer" is, tekintet nélkül arra, hogy ezeket a dol-
gokat ugyan ilyen mód szerint, ugyan ezen szinvonalon már tanulta a
növendék. Hiszen, ha tanulta is, rosszul tanulta - mondtuk az ortho-
doxokkal.

". Igy állt a dolog, "midőn Weszely Ődön dr. kartársunknak merész
elhatározása támadt. O t. i. igy _ gondolkozott: En már áttanulmá-
nyoztarn egy légió német pedagógust. A magyarokkal már régebbi
viszonyban vagyok. Engem már pedagógussá avattak. Beléprem s
befogadtak a .czéhbe.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAS z é k fo g lalómat is elmondtam. Rólam a peda-
gógusság keresztvizét már senki le nem veheti. Kimondom tehát, a mi
a szivemet nyomja.

S kimondta, hogy a tanítóképző-intézet oktatási színvonala pár-
huzamba állítandó a középiskoláéval, hogy a képzök ne pepecseljenek
tovább, hanern kezdjéle ott, a hol a középiskola elhagyta: Kenyér és
tisztesség kell a magyar tanítóságnak. Ezt azonban csak akkor kapja -
meg, ha megérdemli. Lehetővé kell tennünk, hogy megérdemelje Mert,
a patvarba is 1 ez örökké csak nem tarthat igy 1 Nekünk ideálok felé
kell törnünk; a körülrnények mérlegelése a politikusok dolga. Igen,
ilyen formán beszélt Weszely dr. kartársunk!

Egyszerre kiszabadultak bék6ikból a lelánczolt Prometheuszok s
g yakorelták tétlenségre kárhoztatott tagjaikat. A némák megszólaltak :
csakhogy ki van mondva az igazság 1 A suttog6k felkiáltottak: ezt,
ezt akarjuk. mi már régen 1 Mosoly, bizalom, hit sugárzik le az arczök-
ról: ime, ismét egy nagy lépést tettünk előre l' Most már csak meg ne
állapodjunk, hanem: előre, előre 1 .

Csak az orthodoxok sápadoznak : Erre soha sem gondoltunk.
Most már nem lehet az elemi iskolából fölvenni senkit a képzőbe.
Hová lesz' a kitüriő anyag? 1 Sőt a középiskolák hulladéka· sem fog
ily módon a képzőben boldoguln"isemmiképen. Elhullanak a magyarul
nem tudó s magyarul tanulni nem akaró derék nemzetiségi ifjak is.
Nem . lehet a képző ket hihetetlen módon benépesíteni. A síp, dob,

- czintányér. melyekkel eddig képezdészeket csábítottunk. fogdostunk,
mind hiábavalr k les 7.11ek. A képzőkbe való felvételnek föltételévé válik
a tudás, me ly eddig elmaradhatott. Nem lehet párhuzamos osztályokat
allítani ; melyek pedig ujabb időben kezdik olyan szépen megbénítani
a tanítóképzést. hogy csupa gyöny_orüség. S, oh fájdalom, megdől a
pedagógiai' dogma, melyet felállítottunk.. hogy a kevés tudásuakból
lesznek a legjobb tanítók ...

Pedagógiai Akademia.

Megállapodhatunk-e tanítóképzésünk fejlesztésének ezen fokán r
Ime, eljutottunk odáig, hogy szétválasztottuk az általános képzést a
szakképzéstől. Követeljük már azt is, hogy a tanítőképző-intézeti
oktatás a középiskolák négy alsóbb osztályawvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAjölé épüljön, aztán pár-
huzamban haladjon a középiskolai oktatással.
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Megindultunk 'azon az úton, melyen eljutunk tanítóképzésünknek
nemzeti viszonyaink szerint való kifejlesztéséhez. De nemzeti viszonyaink
nem azt kivánják, hogy az ifjúságot minél előbb elválaszszuk egymástól
és különböző rangú és rendű iskolákba tereljük, hanem azt követelik,
hogy ha már nem lehet a különböző életpályák miatt másként csele-
kednünk: a szétválasztás minél később történjék,

Miért kelljen a leendő tanítót kivennünk a középiskoláböl, hogy
ugyanazon tanulmányt két éven át más iskolában folytassa? Nem jobb
volna-e ott hagynunk még 2-3 évig s csak azután léptetni át a
pedagógiai szakiskolába, a hól csak kizárólag leendő életpályájára
készülne elő.

A mostani középiskolák nem alkalmasak e czélra? Alkalmas lesz
a hét osztályú polgári iskola. .

Miért ne legyen a tanítónak is magasabb szakiskolája, akadémiája,
mint van a papnak, erdésznek. bányásznak, gazdásznak, közigazgatási
tisztviselőnek ?

Pedagógiai Akadémia. Nem baleszme ez, tisztelt kartársakZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA! Még
csak nem is álom. Ez a jövő tanítóképző-intézete. Megvalósulásához
kell talán egy-két évtized, kell félszázad, vagy annál is több; de meg-
valósul.

Csirája ott van számos tanférfiú gondolatában, melyet ujabban az
esztergomi kartársak árultak el, ott van Weszely.Ödön és Nagy László
eszméiben, de ott van magában a készűlő tantervben, mely az általános
képzést a szakképzéstől elválasztja s végül ott van választmányunknak
határozatában, mely a képzők alsó tagozatában folytatni akarja a közép-
iskola félben maradt tananyagát.

Tanítóképző tulajdonképen maris csak a két felső osztály. A két
alsó": középiskola. Pedagógiai szempontból ez utóbbira máris alig van
szükség, de annál nagyobb reá a szükség politikai okokból.

Sokkal kevesebb a középiskolánk, hogy sem a tanítóképzők alsó
tilgozatát ma még eltörülhetnők. Es sokkal kedvezőtlenebb ma még a
tanítónak társadalmi helyzete; hogy sem az a VI. vagy éppen VIlI.
középiskolai osztályt végzett ifjúra kecsegtető lehetne.

Meddig marad ez igy? Valószinűleg nem sokáig.
Ha a hét osztályú polgári iskola életbe lép s a kultuszkorrnány

kellőképen felszaporítja ezen nagy hivatású iskolákat: a pedagógiai
szakiskola nem fog kellőleg készült növendékekben szükséget szenvedni.
S a ki tudja, hogy mi volt a tanítónak társadalmi helyzete 30 évvel
ezelőtt, a prae parandiák korszakában.: az következtethet arra is; hogy
mi lesz ez a helyzet 30 év mulva?

Bámulatos mértékben emelte eddigi tanítóképzésünk a tanítóság
intellektuális és szocziális szfnvonalát, Nem álom, nem játszi képzelődés
tehát a Pedagógiai Akadémia IwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

-to



A tanítóképzésröl és a tanítóképzö-intézetek-röl.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
, , ,

Az 1899-1900-ik évi értesítők ismertetése.

XII.

A nagyszombati róm. kath. autonom hitközség által fentar-
tott és a sz. Orsolyáról' nev. apáczák vezetése alatt álló
külső és belső elemi, polgári iskola és tanítónőképző-intézet

értesítője az 1899-1900. tanévről.

Közli :wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAaz igazga tóság.

Az értesítő első része a tanév történetét mutatja be. A tanév
rendes lefolyású volt. Az év folyamán a szokásos ünnepélyeket tartot-
ták meg. Kiemelendő ezek közűl a jubiláris szent év és a keresztény
Magyarország kilenczszázados örömünnepe alkalmából jun. 4-én ren-
dezett ünnnepi előadás.

Az internátusban a tanítónőképző-intézet növendékei ~özül 50
lakott;

A növendékek a tánítónőképzőben is tandíjat fizetnek, a helybe-
liek 24, a vidékiek 50 koronát. .

Az Angela-Önképzőkör kiváló munkásságot fejtett ki. IO rendes,
4 díszűlést tartottak. Benyújtottak 50 önálló munkát, ebből 20-at elfo-
gadtak. A pályatételet sikerrel oldották meg. A kör könyvtára gyara-
podást mutat.' Anyagi állása nincs kimutatva. Vezető elnöke a körnek
M. Berchmamia . '

. A következő fejezetben a Máriá-Kongregáczióról ad számot ar;
értesítő.

Az értesítő második része az egyes intézkedésekről nyújt képet.
Az elemi tanítóképző-intézet tanári személyzete 14 tagból áll,

kik között 4 férfi tan erő van.
A végzett tananyag az állami tanterv keretében mozog.

Gyakor la tz' tanítá s. Heti ó't órán.

Hogy a jelöltek mentől több tantárgy tanításában kellő jártas-
ságot szerezzenek, több csoportra oszolva tanítottak a ha ,tosztá lyú
osztott. és ugyanannyz' osztá lyú oszta tlan népiskolában.' A tanításra való
előkészítés és megbeszélés, valamint gyakorlati tanítás megbirálása
végett heti egy órán át értekezletek tartattak a módszertan tanára
vezetése és a gyakorló' iskola tanítónője részvétele mellett. Az érte-
kezletekről a IV. éves tanítónő-jelöltek jegyzőkönyvet vezett ek.

. Az írásbeli dolgozatok a magyar nyelvből a kővetkezők voltak.IHGFEDCBA

I. tanfolyam. '

I. A megmentett zászló. (Történeti elbeszélés P. Szatmári Károly
után.) 2. Tibold. (Régi magyar legenda) 3. Weszely Odön _ sSzent
Erzsébet rózsái e czimű költeményének prózába való áttétele. 4. Betle-
hemi pásztorfiú. Diepenbrock --' Tárkányi után. (Metafrázis.) 5 T é li

'il
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éj az erdőn. (Leírás.) 6. A vasar. (Leírás.);. Midőn a hó olvad .. _
(Leírás.) 8. Tompa Mihály »Havasi rózsák. czírnű költeménye prózá-
ban. 9. Miként tiszteljük a bofdogságos szűzet a legjobban? (Érteke-
zés.) 10. Rózsa-szüret a Balkán-félszigeten. (Leírás olvasmány alapján.)IHGFEDCBA

II.wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAtmzfolyam.

I. Oszi tájék. (Leírás.) 2. Garai János »A király vesszeje« czimu
költéményének prózába való áttétele. 3. Az élet hasonló az utazáshoz.
(párhuzam.) 4. Karácsony ünnepének jelenkori megünneplése Betlehem-
ben. (Ertekzés.) 5. Ujesztendei gondolatok. (Elmélkedés.) 6. A kertész
és a nevelő, (Párhuzam.) 7> Mire int bennünket a kis ibolya? Elmél-
kedés.) 8. OnálJóan szerkesztett elbeszélés. 9. 2 levél, [ folyamodvány.
10. 8 okirat.

Ill. tanfolyam.

~ A genfi tragédia. Az önismeret szükségessége. (Értekezés.) Nép-
mese a jávorfáról. Karácsonyest. (Leírás.) A Vág völgye. Az önrnűve-

lődés módja és eszközei. (Értekezés) Tavasz ébredése. Szeresd a hazát.
(Szónoki beszéd.) A jó tett jutalma. (Önállóan szerkesztett elbeszélés.)

IV. Tanfolyam.

1. Volt-e a vezérek koránák irodalma? (Tanulmány.) 2. Kit válasz-
szunk barátunkul? (Érrekezés.) 3. Halottak napja. (Elmélkedés) 4.
Sok beszédnek sok az alja. (A megfejtés alkalmazandó a tanítás alak-
jára.) 5. A tél örömei. (Leírás.) 6. A hazaszéretet ébredése és ápolására-
kinálkozó alkalmak a népiskolában. (Ertekezés.) 7. Milyen gondolatok
foglalkoztatták költőinket az elnyomat:ís korában? (Irod. tanulmány.)

Megfelelo irásbeli dolgozatokat készítettek a növendékek anémet
és franczia nyelvből is.

A tanítónőképző I.-IV. osztályában voltZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 ro növendék, ezek
között róm. kath. 94, ágo hitv. ev. 7, izraelita II; anyanyelvre nézve:
magyar 58, német 32, tót 20.; előmenetelre nézve kitünő 22, jeles 44>
jó 28, elég-séges 6, elégtelen ro.

Az írá sbelz" kéjJesítő vizsgá la t tételez'.

Pedagógiai tétel: Milyen érzelmeket ébresszerr a tanitó-nevelő a
gyermek seivében a XIX. század alkonyán.

Nemet-nyelvi tétel: Der beste Empfehlungsbrief.
Mértani tételek. a) Mekkora azon 24° os kőrczikk területe, mely-

nek sugara 1'8 d.- méterrel nagyobb, mint azon kör, melynek területe
5 37 méter?

b) Valamely elypsis egyik sugara egyenlő azon körnek sugarával,
melynek területe 342 m., a másik sugara pedig egyenlő azon kőrne k átrné-

rőjével melynek kerülete 4'32 méter. Mekkora az elypsis kerülete meg
területe (

c) Margit tudni ákarja, mennyi víz fér öblös kancsójába. E vég-
ből ' szfnültig megtölti vízzel, azut árr átönti a vizet egy IS cm. magas
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hengeralakú edénybe, melybe éppenZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 liter fér. Ezt az edényt a kan-
csóból z-szer lehet megtölteni ; a még fenmaradó víz az edényben 7 cm.
magasságban áll. Hány literes a kancsó?

Fizikai tétel : Agalvánáram delejes hatásának gyakorlati al kal-
mazása. 1

Kémiai tétel: A foszfor és alkalmazása.
Növénytani tétel: A csonthéjasok.
Allattani tétel: A méhtenyésztés.
Asványtani tétel: A yas előállítása.
Háztartástani tétel: Takarékosság és fényűzés a háztartásban.
Eredmény: kitűnő 3, jeles 14, jó 12, elégséges 3. Négyen javítő-

vizsgálatra utazítattak. _

Az értesítő az intézet anyagi állásáról, a növendékek ellátásáról
éssegélyezéséről nem nyújt kimerítő, teljes képet. Hiányzanak az óra-
rendek s felszerelések. Hiányos a gyakorlati kiképzésről nyújtott kép
is, bár az intézetnek önálló hatosztájú gyakorlő iskolája van.

XIIIkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A pécsi ,M iasszonyunkc-ról nevezett rend tanító- és nevelő-
Intézetének értesítője az 1899-1900. iskolai évről.

Közli: ?

A tanév rendes lefolyású volt. Megtartották a szokásos vallásos
és hazafias ünnepeket,

A tanári személyzet 1 hitoktatóból, 6 rendes tanítónőből, 1 rend-
kívüli tanárból, 1 ének- és zenetanítónőből s 1 óraadó tanárból állott.

A négy osztályban az év végére 99 növendék maradt .
.A könyvtárak s szertárak örvendetes gyarapodást tüntetnek fel.
A fegyelem kifogástalan, .
A tanulmányi állapot megnyugtató képet nyújt. A rendes tan-

tárgyak tanítása az országos állami tanterv szerint történik.
Az egészségi állapot kedvező.
Az internátusban 34 tanítónövendék volt. A pontosan tartott

napirend kezdődik reggel 5 órakor s végződik este 8 órakor. A növ,
este 8 órakor már lefekszenek(l)

Az irásbeli képesítő vizsgálatra a következő tételek tűzettek ki :

A tanítás és nevelés köréből :
Minő nemes elhatározásokkal lépjen az életbe tanítőnő?

Német nyelvből:
Die Laube und die Biene , [fordítás]. \ ,

Mértanból :
a) Egy derékszögű pararellogramm alakú. szénakazal 71/2 m.

hosszu és 2/5 rn. széles, .43;5 m. magas; a) hány qu. széna van a kazal-
ban, b) mily értéket képvisel, ha qu-ja 238 K.? .

b) Hány koronát fizetünk egy oly toronygömb bearanyozásáért,
melynek átmérője 12 m., ha egy m2 ért 96'8' koronát számítanak.

Magyar Tanítóképző. 7
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c) egy hengeralakú kád átmérője 4'8 m. és 3.6 m. magasságig
vizzel van töltve. Hány liter víz van azon kádban?

d) Mekkora térfogattal bír azon búvárharang,. melynek alsó
alapéle 5 m., felső alapéle 3 m. és 6. 2 m. magas?ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

I

Természettan és vegy tan :
Miben áll a víz kivételes kiterjedése és minő szerepet játszik az

a természet háztartásában ?
b) A salétrom előlállítása és- alkalmazása.

Természetrajzból :
a) A szarvasmarhának jellemző tulajdonsága.
il) Penészgombák s azok káros hatása.IHGFEDCBA

I c) A kősó és leírása.
Háztartástanból : '
A háziasszony jó tulajdonai.

Rajz és szépírásból :
a) A díszterem déli része az ajtóval együtt árnyékolva.

I b) Folyóírással Salamon példabeszédeiből 3 mondat.
c) Rondírásban 2 0 magyar város nem betűrendben.
Az intézetben volt összesen, 741 növendék.
"Az értesítőból hiányzanak az évközi 'dolgozatok, őrarendek, az,

intézet anyagi állása; a növendékek segélyezése. A gyakorlati kikép-
zésről sem ad számot az értesítő. A statisztikai kimutatások nagyon
részlegesek s így nehezen tekinthetők átokjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A pécsi püspöki tanítóképző-intézet értesítője az 1899-1900.
. . tanévről..

Közli:wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBApöbrőssy Ala jos, pécsi székesegyh. t. kanonok, igazgató.

Áz értesítő bevezeté czikke ,. 1 9 0 0 < czím alatt a Szentséges Atya
jubeliumi szent évét hirdető, körlevelének hiteles magyar fordítását
közli. r

A Il-ik részben az igazgató értekezik a következö czímen: ,.Kell-e
külön tanterv az oszta tlan népz'skolának?< Értekező az 186~. XXXVIII.
t.-cz. intézkedéseitől nem óhajt eltérni már csak azért sem, mert az
eltérés csak veszélyeztetné a' katholikusoknak a népiskolai tanügy terén
biztosított autonomiáját. Egységes tantervet. helyes osztály- s tárgy-
csoportosítást, megfelelő jó tankönyveket .s velős utasítások készítését
sürgeti. Tartalmas, 'erősen bonczoló sokadatolcS értekezése' nagy tárgy-
és hitszeretetről tesz tanúságot, .

A tanév történetében kiválő mozzanat az, hogya megyés püspök
a tanítóképző taná r i ka r siemélyzetét 'szapor ította egygyel, a tanári
fizetéseket rendezte, a tanárokat a mellékfoglalkozásoktól eltiltotta,
mivel kivá ló anJ 'agi helyzetet biszosisotz számukra . ( r ) De hogy miben ál!
ez a kiváló helyzet, arról az értesítő nem ad számot.

Az intézet önnálló gazd. tanart és egyúttal 2600 négyszögölnyi
kertet kapott.
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A tanulők segélyezése a megelőző években kitüntetett rnérvben
történt. AwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAtanítóképző-intéúti segélya lap állása a következő :ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI

Bevétel:

A segélyalap tőkéjének I899~iki kamatai.i,
Lechner János apátkanonok úr ajándéka
A pécsi takarékpénztártói ___

1 14 frt 15 kr.
100 » - :t

25 » - , .

Összesen 240 frt 14 kr.

Kiadás:

Kilencz tanítójelölt élelmezéseért
Egy növendéknek meleg ruha ___ , _
Egy növendék szállásaért ___

Matessa-intézetbeli irg. nővérek házának
A segélyalap tőkéjéhez .csatoltatott

89 frt~ kr.
5 ,. - »

6 :t -:t

7 » 50 <

132 ,. 6 4 :o

Összesen 240 frt 14 k r ,

A tanulmány' és fegyelem jónak jelezhető.
Az egészségi viszonyok kedvezők.
A tanszerekben gyarapodást tüntet fel az értesítő.
A tanév lefolyása alatt a szokásos egyházi' és hazafias ünnepélye-

ket tartották meg. Kiváló ünnepély. volt a kereszténység 900-ados
évfordulójának megünneplése.

Kiváló intézkedése a megyés püspöknek az is, hogy az I900/901.
tanévtől tapintézetet alapít, hol is a- tanulők .'ha vi 6 forintért kapnak
ellátást.

A tanári kar 10 tagból áll.
A végzett tananyag az állami tanterv kivánalmainak felel' meg.
A gyakor la ti kiképzésre gondot -tordít mind az igazgatóság mind '

a gyakorló-iskola vezetője, Részletes kimutatást közöl az egész éven
át feldolgozott anyagról. Egyes' mínta-Ieczkék "meneteit is bemutatja,
sőt az egész egy napos tanítasokról. jellemző rövid birálatokat is közöl
az értesítő. Miért csak egy napon; s miért nem huzamosabb időn át
tanítanak a jelöltek? . -

Az igazgató a gyakorlati kiképzésról a következŐkben ad .szárnot :
A IV. éves 'növendékek hetenkint 6 órában látogatnak el a gya-

korlóiskolába, hogy ott módszeres irásbeli előkészülés után gyakorlatilag
fellépjenek és az előre megállapított rendben, az egész iskolai éven át
mindegyik minden tantárgyból gyakorló tanítást végezzen; május hónap-
ban pedig az ekképen szerzett gyakorlatj ügyességre támaszkodva, irá s-
belt' előkészület nélkül ú ( ! Szerk.) fel szoktak lépni és mindegyikük egy-
egy egész napot tölt a gyakorlötskolában. A tanítási gyakorlatok,
melyeket a növendékek irásban elkészítenek és a fellépést megelőzőleg
egy héttel birálat végett benyujtanak _. a gyakorlőiskola tanítója és
az igazgató, mint képző-tanár által átnézetnek, utasítás adatik a teen-
dőkre nézve, és a fellépés után, a közös birálatra -hetenkint egy kíílön
óra fordíttatik, melyen az igazgató, mint képzőtanár agyakorI6iskola

7*
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tanítójával együtt jelen van és a növendékek gyakorlati fellépése alkal-
mával feljegyzett észrevételeiket közlik, miután már a fellépő önmagáról
birálatot mondott és társainak megjegyzéseit is tudomásul vette. Az
így közösen megtartott bírálat irásba foglaltatik és a tanítás érdeme
szerint osztályoztatik. A birálati órákon nemcsak a módszer, hanem a
tanító modora, mozdulatai és hangja, a tanítói hangulat, készség, ügyes-
ség, lelkesülés, fegyelem, tananyag, tanalak és nyelvezet elleni hibák.
valamint' azt is, hogy a fellépő éber figyelemmel volt-e a tanítványok
ülésére, testtartására,· egyszóval az egészségi követelményekre és
csendes foglalkozókra stb. a beszélgetés tárgyát képezik. Egyébiránt
mindig szem előtt tartatik, hogya tanításban a gyermekek is tevékeny
részt vegyenek, hogyaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAta n í tó mínél kevesebbet beszéljen, de annál
többet kérdezzen és szemléltetvén annál többet beszéltessen.

AzwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAuj ker t tervezetér a következőkben mutatja be az értesítő:
Területe 2600 O-öl.
Beállítása: 2000 drb eperfa csemete, 500 drb ribizke, 50 drb

köszrnéte, 800- drb. málna.

Törpefák : 30 drb őszi baraczk, 30 drb kajszinbaraczk, 20 drb
cseresznye, 20 drb meggy, 20 drb szilva, ro drb körte, 10 drb
almafa.

Magastörzsű . fák: 20 drb alma,
Végül 800 drb. fűzdugvány.
A gyümölcsösön és füzesen kivül még konyhakerti növények is

termeltetnek. Ez évben még faiskola is létesíttetik,
Ezenkivül egy méhes is felállíttatott

A növendékek a kertben gyakorlati kiképzésben is részesülnek.
A botanikus kert részére miért nem jutott vagy 200 O-öl? Ez

a növény tant tanuló ifjúság gyakorló-iskolája, mint ilyen nagy szolgá-
latot tesz. Egy marék gyakorlat többet ér egy köböl elméletnél.

A ké/!esÍfö vizsgá la t téielei.

A tanítás és nevelés köréből :
Lehet-e és hogyan elkészíteni valamely hatosztályú osztatlan nép-

iskola részletes tantervét ott, hol a szorgalmi idő nyolcz hónapra terjed
és ha a) a_ gyermekek szorgalmasan j árnak iskolába, b) ha az iskola-
látogatás hiányos.

A lelki tehetségek a testiekkel párhuzamosan lévén fejlesztendők,.
'mit tegyen a néptanítő, mint egyuttal nevelő, ha a szellemi életet,
főleg az. ismerő tehetséget, ll. testi előnyös fejlődés mellett is szuny- I

ilyadni látja. I .

A tanítói értekezletek erkölcsi súlyával arányban. vannak-e I azon
gyakorlati előnyök, melyek ezekből a) magukra a néptanítókra, b)a
kath, 'népiskolai tanügyre háramlanak? Ha igen, számláitassanak elő
természetük és .fontosságuk szerint.

Német nyelvből:
Sorglosigkéit schadet. (Fordítás magyarra.)

I
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Mértanból :
Valamely quadratalakú kertben, melynek oldala 46'28 méter, körös-

körül 1,05 m. széles útat csinálnak. Mekkora területű ezen út?
Mekkora ama téglány szélessége, melynek hosszúsága 4'36 m, és

melynek terűlete az 5 '28 m,-nyi oldallal biró négyzet területével
egyenlő?

Bizonyos négyzet átlója 5'1 cm; mekkora az oldala?
Valamely szabályos 6. magassága 35 cm; mekkora az oldala?
A villámhárító magassága rendesen akkora, mint a biztosítandó

köralakú terület félsugara, Mekkoia területet véd a' 30'8 m. magas
villámhárító?

Mekkora a csonka kúpalakú fatörzs felülete, ha az alapok sugarai
R=2'I5 m. és r=I'46 s az oldal hossza 4'8 m.?

Mekkora azon vörösréz-koczka súlya, melynek éle 32' cin" ha a
vörösréz fajsúlyát 8'8-nek veszszük?

Hány liter fér 'be oly hengeralakú edénybe, melynek sugara 24
cm" magassága pedig épen I m.?

Természettanból : '
Az áthatlanság, mint általánns tulajdonság,
A szilárdság fogalma és felosztása,
A hőmérő készítése,
Az egypontra ható ellentett erők eredője,
A szabadesés törvénye,
A visszhang megmagyarázása,
Villamostelepek összeállítása.
A vájt (homorú) tükör törvénye,

Vegy tan ból:
Az angol kénsav gyártása.
Az ammóniák- előállítása.
A villó előállítása,
A szikenysók és azok használata.
Az eczetsav és gyártása.
Az aether előállítása.
A cyán és vegyületei.
A ná~czukor vegyülete és előállítása,

Természetrajzból :
Mennyire mútatkozik a Teremtő bölcsesége és jósága az állatok

óvószinében?
Irjon le a jelölt egy ragadozó-, kérődző- s rágcsáló-fogképletet I
Soroitassanak föl a legismertebb kártékony rovarokZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI

Mi különbség; van az, egy- és kétszíkű növények közt?
Melyek a legfőbb mérges növények s mely családokba tartoznak

egyenkint? ,
Soroitassanak föl a legjelesb pillang6svirágú növények,
Melyek a legki valöbb vasérezek s mi egyenkint a vegyképletük?
Fejtegesse a jelölt avasérczek s a szén közt uralkodó benső

(? Szerk.) összefüggést 1
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Gazdaságtanból :
A talaj megművelése szemes tengeri alá, vetése, a vetés ápolása,

a tengeri töré se és annak eltartásáról.
Borjúnevelésről.
Takarmányíélék csoportosításáról és vegyi összetételéről.
A gyümölcsfák nemesítése-, átültetése- és megmetszéséről.
A méhek háztartása.
A méhek rajzása ..
A selyemhernyók fejlődése és gondozása.
A szederfa tenyésztése.

A szabadkézi rajzból. (Lerajzoland6árnyékolva):
Egy gipszöntvény oszlopláb két négyzetes alappal.
Egy görög edény (gipszöntvény).
Egy ,gipszöntvény épitészéti párkány minta (fogakkal).

A szépirásból. (Leirandó egy adott szöveg):
Tetszetős folyóirással.
Lapidár- és
rond- betűkkel.

A 28 jelentkező közül hárman 2 tantárgyból, ketten pedig az
összes tárgyakból egy évi ujrakészülésre utasíttattak vissza.

Az intézet 4 osztályában volt 101 rendes, 10 magántanuló. Vallásra
-nézve : r. kath.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI l l , nyelvre nézve: magyar I l l , viseletre nézve: példás
34, dicséretes 38, kellő 23, törv, szerű 1, előmenetelre nézve: kitünő 15,
elsőrendü 79, másodrendű 12. '.

Közli az értesítő úgy a tanítóképző-intézetnek, mint a gyakorló-
iskolának gonddal s pedagogiai érzékkel összeállított órarendjét.

A közlött adatok világosan beszélnek és tanúskodnak a pécsi r. k,
püspöki tanítóképző-intézet fejlődéséről s haladásáról, a tanítóképzés
terén kifejtett áldásos s nyomós munkásságáról. -wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

SimM Endre.kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

M ozgalom a segédtanárok érdekében.

A győri kartársak fellépése a segédtanárok ügyében élénk vissz-
hangot támaszt az állami tanítóképző-intézetek testületeinél.IHGFEDCBAI Ujabban
két tanári testület. az eper jesi ls PáPa t képzők tanárai részéről érke-
zett aválasztmányhoz átirat. Mindkettő részletesen kifejti s melegen
felkarolja asegédtanárok, tanítónők és helyzetét. Különösen figyelemre
méltó a pápai képző tanítói testületének irata, mely '. ősaintén feltárja
a helyaetét, á melyet a-segédtanárok létszámának felszaporodása okoz
a vidéken' s azt a keserű hangulatot,' a mely e helyzetből természe.,
t esen folyik. _

Az eperjesi kartárs ak felirata következtében a mozgalom bővült a
gyakor lóúkolaz' tanítók helyzetének felkarolásával. Ez az ügy szintén
igen fontos a gyakorlati kiképzés szempontjából, mert ismeretes, hogy
a tanítóképző-intézetek jó gyakorló iskolai tanítót az alacsony k e z d ő
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fizetés miatt nem kapnak. Erre az állásra kipróbált tanítók csak kivé-
telesen vállalkoznak.

Egyesületünk választmánya januárZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA2 r -én foglalkozott a györi
képző testületének indítvány ával , s elhatározta, hogy a közoktatási
miniszter úrhoz intézendő felterjesztésében különösen a t o-ik és r t-ik
fizetési osztályba sorozott tanárok s ezek közt is a .segédtanárok és
tanítónők helyzerét fogja feltarni. Kivánni fogja a magasabb, a 9· ik és
8-ik fizetési osztályok létszámának nagyobb mértékű szaporítását, úgy,
hogy a segédtanári szolgálat három évnél tovább ne tarthasson.
Kivánni fogja a, megbízotti szolgalat eltörlését: V égül hangsúlyozni
fogja a' gyakorlóiskolai tanítók alkalmazásának törvényellenes voltát,
valamint azt a közös kihatást, a melyet a gyakorlöiskolai ' tanítók mai
alkalmazása a gyakorlati kiképzésre okoz, 'Ezek lesznek a' felterjesz-
tés kiemelkedő pontjai.

Jellemző voltuknál fogva közöljük egész terjedelmükben a pápai
és eperjesi képzök testületeinek iratait.wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A PáPa i ké;)J~őtestületének ira ta ,

Mélyen tisztelt Válaszmány 1

Minden intézmény csak úgy fejlődhetik. ha azok, a kik az intéz-
ményt szolgálják, teljes erejöket szentelhetik a kijelölt eszmék meg-
valósításának. Ámde ahhoz, hogy eszméket valósítsunk, nagyobb gon-
'doktói ment nyugodt élet, existencziánk biztosítása és ama bizonyos tekintély
is szükséges, melyet a társadalom megtagad azoktól, a kik szükölködnek.

, Tanítőkepzésünk, jelen, itt-ott fogyatékos, másutt e1avúlt szerve-
zetében is, ide s tova több 'rnint 30 éve, hogy szolgálja a nem-
zetnek egyik első rangú kulturálís ügyét.. Ha: fogyatékos volt a szer-
vezet: pótolta a munkások buzgalma; ha elavult volt: helyrehozta
tanáraink előre-törekvése, Tőlünk megtagadhatnak sokat, ami' a
magyar kultura más munkásainak kijár, de kettőt m~g nem tagad-
hatnak : a buzgóságot és a ti/rekvést. -

e E kettővel emeltük a magyar tanítóképzést oly magasra. hogy
általa a művelt világ dicséretét vívtuk ki nemzetünk számára, Mern a
magunk számára, nem, A dicsőségs az abból szarmazó erkölcsi haszon
legyen egészen a nemzeté, a melyért van minden igyekezetünk, min-
den buzgóságunk; mi boldogok leszünk, ha' nyugodtan dolgozhátunk
tovább a haza érdekében. -'

'. Ámde dolgozhatunk-e nyugodtan?
A tanítóképzó-z'ntézeti.ta ,ná rság ná 'gy részének 'vá lla it súÍyosan nyom-

ják a megélhetés nehéz gondjaz, Az ügy sokat vár, követel e tanarok-
tói: tudást, lelkesedést és -aránytalanul nagy munkát. Es mégis, .ezek
a kartársaink olyan mostoha elbánásban ~észesülnek, hogyalapos ,!Z
aggodalmunk, hogy már pályájok kezdetén el fogják veszíteni azt a
buzgóságot, a me1y nélkül a tanár lehet ugyan - jó mesterember,'/ de
rnűvész soha. Ennek 'pedig, hogy szépen fejlődő tanítóképzésünk minő
kárát látja, előre kiszámítani sernIehet. '

.P e d ig az elkedvetlenedés.,neksz~mprú jeléit ta ta szta ljuk kezdőképz~.



taná ra inkná l és tanÚónőinknél.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA segédfanár és a segédtanítónő nehéz
sorsát hosszú és bizonytalan ideig viseli. Segédtanárságuknak terheitZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
s z ív e s e n viselnék, szerény díjazásukb61 származó anyagi gondjaiKat is,
melyek pedig nős segédtanárnál elviselhetetlenek, panasz nélkül hor-
doznák, ha tudnák: mennyi ideig kell várniok, míg sorsuk kedvezőbbre
fordul? Arride előléptetésükben semmi rendszer, sőt gyakran méltá-
nyosság sincs. Hiába sürgettük a segédtanári intézményeknek ujabb
's az ügynek érdekében való igazságosabb rendezését; pan aszainknak
szomorú eredménye az lett, hogy ifjabb kartársaink heiyzetét a meg-
bizotti intézménynyel súlyosbították.

Fejlődő tanítóképz6-intézeteink ujabban több tan erőnek alkalma-
zását teszik szükségessé. S míg egy részről szaporodnak a segédtaná-
rok, másrészről nem emelkedik eléggé a rendestanári létszám, mert a
rendes tanárrá való előléptetés sehogy sincs arányban a segédtanárok
számának emelkedésévei.

Innen van, hogyaképzőintézet tanár} létszámban 62 rendestanár-
ral 6 1 segédtanár áll szemben, nem számítva a gyak.-isk.-, rajz-, ipar-
és zenetanítókat és tanítónőket. Innen van, hogy vannak tanítóképző-
intézetek, melyeknél egy vagy két rendes tanár mellett 3-4 segédtanár
s még vagy egy megbízott működik. Hogy az ily segédtanári testüle-
te k micsoda súlyal bírnak és minő sikerrel képviselik a tanítóképzés ügyét:
arról talán jobb nem is nyilatkoznunk. Pedig a tanítóképzőintézeteknek is
van akkora szükségük a tekintélyre, mint egyéb hasonló fokú tanintézeteknek .

Mélyen tisztelt Választmány! Mcstoha előléptetési viszonyainkból
nem annyira az ország szorult pénzügyi helyzetét, mint inkább· azt
vagyunk kénytelenek látni, hogya Nagyméltóságú Kultuszkormány mun-
kankat nem becsüli meg értéke szerint.

Félelemmel gondolunk ana: hátha majd egyszer csak a tanító-
képző-tanárok és főleg ifjabb kartársaink sem becsűlik meg nagyfontos-
ságú munkájukat értéke szerint P 1

De ettől mentsen meg bennünket a mi Istenünk és mentse meg a
tanító képzésnek ügyét. '

Mély tisztelettel kérjük a Tek. Választmányt: karolja fel a képző-
tanárok és tanítónők előléptetésének ügyét és sürg/jsen' minden más
ügytől függetlenül tegyen lépéseket i l Nagymélt. Vallás- és Közoktatás-
ügyi Miniszter úrnál az iránt:

1. hogy a rendes taná r i és tanítónői á llá sok kellő mér tékben meg-
seapor itta ssanaé ;

2. a ugéd{aná r i és tanítónői ·intézmény végre rendeztessék oly módon,
hogy a segédtaná r t· szolgá la t legfeljebb 3 évne ter jedjen;

, 3-. a gyakor la tba hozott mtgbiza tá sok szün;enek meg.
Kérésünkkel vagyunk a Tekint, Választmánynak kartársi bizalmunkkal

alázatos szolgái,
a pápai állami tanítóképző-intézet tanárai:

Szová thy La jos, igazgat6. Kijveskúti Jenő, r.-tanár. Amberg JÓzsef, r.-tanár.
Kardhordó Láselo, s.-tanár. Józsa Károly, s.-tanár. Jankó László, !'.-tanár.
RéjJay Dámel, s.-tanár. Sarúdy Ottó, s.-tanár. Juhász Imre, megb. s.-tanár.
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Az eper jesi képző testületének dtira ta .

Tekintetes Választmány 1

Intézétünk tanár testületénekZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAf . évi január hó 8-án tartott rendes
havi értekeztetén Beér Ferencz tagtársunk a segédtanán' mtézmény és a
gyakor la ti kiképzés ügyében előterjesztett következő két indítványát, mint
egyhangúlag magunkévá tett határozatot, van szerencsénk a Tek.
Választmányhoz benyújtani:

1. A segédtanári (segédtanítónói) intézmény ügyében agyon
kartársak álláspontjára helyezkedvén, abban az irányban kérjük tiszte-
lettel a Tek. Választmány illetékes helyen leendő közbenjárását.

2. Tudvalevő tény, hogy a jó tanító képzés egyik nélkülözhetlen.
legfontosabb kelléke a helyes irányú gyakorlati kiképzés és ez élénk
kifejezést nyer az 1868-iki népoktatási törvény ide vonatkozó intéz-
kedésében azáltal, hogy feledhetetlen emlékű Eötvösünk, agyakorló
tanftóknak a tanítóképzők tanítótestületében hivatásuk fontosságához
mérten megfelelő helyet biztosított. Fizetésüket szabad lakáson kivül,
államháztartásunk akkor még korlátozottabb körülményei daczára mar
eleve 700 frtban állapította meg. Továbbá ők is, miként a képzők
többi tanerőí, az állami tiszti nyugdíjalapba vonattak. Azonban a gyak.
tanítói állás eme kezdetben lényegesnek elismert jelentősége, a tanító-

képzés nagy hátrányára, lassankint mindinkább kisebbedett,' mert míg
a képzők többi tanerőinek fizetése 1868: óta emelkedett, a gyak.
tanítók fizetését - sajnos - nemcsak nem emelték, de 700 frtról 500
frtra redukáltak és ezenkivül az állami tiszti nyugdíjalapból is kivették
őket. Ennélfogva egészen tárgytalanná válik a jó tanítóképzés érde-
kében való ama közös óhajtásunk, hogy a gyak. tanítói állás úgy
elméletileg képzett, mint gyakorlatilag tapasztalt tanítóval töltessék
be, mert ilyen körülrnények között a tanítóság java ezt az állást um
erkölcsi, sem anyagi tekz'ntetbenemelkedő fokoza tnak nem tekintizeti.

Bizalomteljes tisztelettel kérjük tehát a Tek. Választmányt, hogy
a tanító képzés eme' kiválóan lényeges ügyét tárgyalás alá venni és
szükség szerint a tanártestületeknek is tárgyalás alá bocsátani méltóz-
tassék,

Mi föltétlenül szükségesnek tartjuk, hogy 1. a gyak. ta~ítói fizetés
a rendes taná r i fizetésnek (I200 Ir t) megfelelő előléptetéssei, 800IHGFEDCBAfrtra

emeltessék,. 2. a gyak. tanítóz' á llá s t"smét bevonassék az á llami tiszti
nyugdíja lapba . . .

Intézetünk testülete nevében, kollegiális üdvözlettel

Eperjesen, .1901. január 10.

Mzklel' Seerena ,
jegyzó.

Dúzs Mária ,
igazgató.



4000 korona fizetéssel:

7. Lenhardt Károly 1900. április 28.
8. Arányi Antal 1900. április 28.
9. Zajzon Dénes 1900. április 28kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Az állam i tanítóképző-intézeti tanárok rangsora.
Lezáratott az 1900. évi deczember 31·én. Közzététetett a Hivatalos Közlöny 1901. évi

január Ifi-én megjelent 3. számában.

Igazgatók.wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

VII. fizetési osztá ly.

4800 korona fizetéssel:

I. dr. Katona L.-né, Thuránszky I. 1900. augusztus 14.
2. Kiss Aron dr. 1894. április 25.
3. Sebestyén Gyula 1894. május 25.

4400 korona fizetéssel:

4· Lázárné Kasztner Janka 1895 .. április 19.
5. Hermann Antal dr. 1898. november 11. (igazgatói czímmel

és jelleggel felruházott tanár).
6. Dezső Lajos 1899. május 25 ..

VIlI. fizetési .osztá ly:

3600 korona fizetéssel:ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

I . Mátray Gyula 1883. junius 25.
2. Hoffmann Amália 1885. augusztus 24.
3. Borbély Sámuel 1886. szeptember 10.
4. Somogyi Géza 1887. julius 21.
5. Szabo József 1889. augusztus 27.
6. Margitay József 1890. november 7,
7. Pataky Irma 1891. augusztus 20.

') 20'0 korona fizetéssel:

8. Peres Sándor 1892. augusztus 23.
9. Láng Mihály 1892. augusztusIHGFEDCBAz8 .

10. Szováthy Lajos 1893. márczius 31. ~
II. Bodor Miklós 1893. augusztus 25. r ,.-
12. Horváth Antal 1894 .. julius 20.
13. Boga Károly 1394. julius 27.
14. Orbők Mór 1895. márczius 10.

2800 korona fizetéssel:

15. Scherer Sándor 1896. márczius 2.
16. Wollmann Elma 1896. julius 25.



17. Heinrich Józsa 1896. szeptember 14·
18. Ribiczey Aladár 1896. szeptember 26.
19. Csepreghy Endre 1897. február 13.
20. Kovásy Zoltán 1899. deczember 23.
2ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI . Dúzs Mária 1900. november 14.
22. Steinitzer Vilma 1900. november IS.IHGFEDCBA

f
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Polgári iskolai tanítóképző-tanárok.wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

VIlI. fizetési osztá ly. (Rendes tanárok.)

3600 korona fizetéssel:

I . Rybár István 1872. julius 14.
2. Rucsinszky Lajos 1874. szeptember 28.
3. Komáromy Lajos 1879. junius 28. (Recte: czímz, igazg.)
4. Lovcsányi Gyula t879. szeptember 4.
5~ Király Pál .880. prajus 29.
6. dr. Kovács János 1881. augusztus 20.
7. Rohn József 1882. julius 2.
8. Hollós Károly 1882. október 2.

/

3200 korona fizetéssel:

9. Lázár Gyula 1894. január L

10. Csemez József 1894. augusztus 13.
1 I . Trombitás Gyula 1898. május 28.
12. Koch Ferencz dr. 1898. julius 26.

2800 korona fizetéssel:

13. Őzv. Szarvas Gáborné 1900. április 29.
14· Sebestyén Gyuláné 1900. április 29.
IS. Berta Ilona 1900. április 29.
16. Vangel Jenő dr. 190b. szeptember 28.

IX. fizetési osztá ly. (Gyakorló-iskolai tanárok.)

2600 korona fizetéssel:

I. .Tavassy Mária 1880. augusztus 22.
2. Abrahám~dor 1885. május 6.
3. Lányi Erlló 1886. szeptember 6.
4. Ugray János ~889. junius 20.
5. Szabó Gábor 1889. junius 20.
6. Szarvassy Margit 1890. szeptember 6.

_ 7. Zóltai Mátyás 1896. október 16.

2400 korona fizetéssel:

8. Korchmárosné Buzogány Mária 1899. január 26.
9. Polereczky Jolán 1900. április 29.



(
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X. fizetész' osztá ly. (Rendes tanítónők.)

2000 korona fizetésseL:

1. Thuránszky Mária 1889. augusztus 17.
2. Zöllner Erzsébet 1894. január 29.
3. Tordai Grail Erzsébet 1897. május 13.
4. Pischl Iduna 1899. január 26.

1800 korona fizetéssel:

5. Tocsek Belén 1900. április 29.
6. Pákh Berta 1900. április 29.
7. Borkáts Mária Í900. április 29·

1600 korona fizetéssel:

8. Jausz Jozefin 1900. április 29.
9. Bock Ida 1900. április 29.

XI. jizetésí osztá ly.

. 1400 korona fizetéssel:

I. Fischerné Szebeny Antonia 1894. deczember 24., zenetanít6.
2. Tamásyné Gáll Anna 1894. deczember 24., zenetanító.
3. Odor Vilma J 894. deczember 24., zenetanító.
4. Grosschmidt Margit 1895. deczember 24., zenetanító.

1200 korona fizetéssel:

5. Balogh Zsófia 1897. augusztus 29., segédtanító,
6. Szerdahelyi Julia 1898. május 28., zenetanító.
7. Posonyiné Tassy Emma 1899. február. 20., zenetanító.
8. Reichelné Balogh Paula 1899 deczember 19., zenetanító.
9. Mendlik Magda 1900. februar 19., zenetanító.kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Elem i iskolai tanítóképző-tanárok.

VIlI. fizetést' osztá ly. (Rendes tanárok.)

3600 korona fizetéssel:

1. Nagy F. Károly 1870. junius 24.
2. Radó Vilmos 1872. szeptember 14.
3. Berecz Ede 1874. május 18.
4. Oheroly János 1879. julius 23.
5. Nagy László 1879 augusztus 5. (Recte: 1880. szept. 13.)
6. Fazakas József 1885. január I.

7. Sándor Domokos 1f.94. január 1.

8. Mocsáry Gerő 1894. január 1. '
9. Matskássy Sándor 1894. január 1.
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3200 korona fizetéssel:ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA,

10. Pazar Károly 1894. január r ,

II. Baló József dr. 1894. junius 28.
12. Bedő Dénes 1898. május 28.
13. Decsy Géza 1898. május 28.
14. Mihalicska István 1898. május 28.
IS. Miklós Gergely 1898. május 28.
16. Hodinka Agost 1899. január 26.
17. Lázári:.s János 1899. január 26.

2800 korona fizetéssel :

18. Molnár Leontin 1900. április 28.
19. Bárány Gyula 1900. április 28.
20. Nagy Iván 1900. április 28.
2 I . Halassy Kálmán 1900. április 28.
22. Szondy János 1900. április 28 .

. 23. Beniczky Lajos 1900. április 28.
24. Horváth József Igoo. ápri-lis- 2-8.
25. Kovács Sándor 1900. április 28.wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

IX. fizeté IHGFEDCBAsz" osztá ly. (Rendes tanárok.)

2600 korona fizetéssel:

1. Csiszár Sándor 1870. október 30.
2. Kún Alajos 1879. aúgusztus 7.
3· Belányi Tivadar 1,885. julius 29.
4. Bod Péter 1885. szeptember 29.
5. Kibédy Lajos 1886. október 5.
6. Rózsa János 1886. deczember 13.
7. Bodrogi Gyula 1887. február 3.
8. Kertay Ede 1887. íebruár 22.
9. Sztankovich János 1887. április 14·

10. Krausz Sándor 1887. julius 21.
II. Pókász Imre 1889. augusztus 17.
12. Biró Gyula 1890, augusztus 6.
13. Felméry Albert 1891. január 270'
14. Bakos Kálmán 1891. julius 17.
15. Kovács Béla 1891. julius 23.
16. Bittenbinder Miklós 189 I. julius 25.
17. Putsch Tóbiás 1891. augusztus 19.
18. Balázs Endre 189 I. szeptember 8.
19. Snazel Ferencz 1891. deczember 22.
20. Nagel Sándor 1892. julius 13.
2 I. Exner Leo 1892. augusztus 24.
22. Versényi Gábor 1892 .. november 12.'
23. Russu Viktor 1893. augusztus 7 ..
24. Krikk Jenő 1894. január 23.
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25. Pethes János 1894. január 23.
26. Ujváry Mihá.ly 1894. szepternber 13.
27. Veres Ferencz 1894- szeptember 13.
28. Thaisz Lajos 1894. szeptember 13.
29. Horvay Ede 1894. deczember 22.
30. Sztankó Béla 1894. deczember 24:
31. Stepankő Albert 1894. deczember 27.
32. Kolumbán Samu 1895. február' 22. -

2400 korona fizetéssel:

33. Menich Antal 1896. julius 25.
34. Lubinszky Emilia 1896. julius 25.
35. Szőllősy István 1896. julius 25.
36. Kolbainé Fieba Izabella 1896. decsember 24.
37. Nagy Károly 1897. augusztus 29.
38. Beér Ferencz 1897- augusztus 29.
39. Hodossy Béla 1897. augusztus 29·
40. Báthory József 1897. augusztus 29.
41. Strauch Gyula 1897. augusztus 29.
42. Glünkl Ágost 1897. augusztus 29.
43. Köveskúti Jenő 1897. augusztus 29·
44. Karolíny Mihály 1897. augusztus 29.
45. Röszler Béla 1897 augusztus 29.
46. Bellosits Bálint 1897. augusztus 29.
47. Mohar József 1897: augusztus 29.
48. Amberg József 1897. augusztus 29-
49. Niernsee József 1897. augusztus 29-
50. Huzják Lukács 1897. augusztus 29.
51. Zrinyi Károly 1898. május 28.
52. Tanfi Iván 1898. május 28.
53. Végler Gyula 1899- január 26.
54. Pataki Vilmos 1899. január 26.
55. Irsa Béla 1899. január 26.
56. Sennyei József 1899. január 26.
57. Boér Gergely 1900. április 28.
58. Wagner János 1900. április 28.
59· Farkas Sándor 1900. április 28.
60. Palágyi Lajos 19Po. április 28. -
61. Geőcze Sarolta 1900. április 28.
62. Slajchó Mihály 1900. augusztus 30.
63. Párvy Endre 1900. november 2.wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

X. fizetést' osztá ly.

2000 korona fizetéssel :

I. Bene Gyula 1872. október 7., zenetanár.
2. Staab Lénárd 1875. szeptember 5. zenetanár.
3. Hoős János 1883. augusztus 31., zenetanár.
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4. Izák János 1888. augusztus 29., zenetanár.wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
S. Bobok Karola 1891. február IS., r. tanítónő .

. 6. Balajthy Ilona 1892. julius 23., r. tanítönö.

7. Fábián Károlyné 1894. január 12. r. tanítónó.
8. Kirchnerné Petrasevits Mária 1894. február 12, r. tanítónő.
9. Szőke Antal 1894. junius 29., rajztanár.

10. Vigh Ferencz 18941. junius 28., rajztanár.
IL Bergmann József 1894. augusztus 6., s. tan.
12. Kötse István 1894. augusztus 29., s. tan.
13. Kittenberger János dr. 1894. szeptember 3., s. tan.
14. Mészáros Jenő, 1894. szeprember 13., s. tan.
IS. Pálmai Lenke 1894. október 1., r. tanítónő.
16. Gaál Imre 1894. október 4, s. tan.
17. Dékány Mihály 1894. október IS., s. tan.
18. Bocskay Kristóf 1894. november 13., s. tan.
19. Kardhordó László 1894. deczember 22., s .. tan.
20. Tömör Boldizsár 1895. február 22., s. tan.
c r. Amler Antal 1895. márczius 16., s. tan.

1800 korona fizetéssel:

22· . Holczmann Ferencz 1895. április' 2., s. tan:
23. Horváth Adolf János 1896. szeptember 26., s. tan.
24. Elekes Lajos. 1896. szeprember 26., s. tan.
25. Répay Dániel 1896. október 16., s. tan.
26. Kuszailla Péter 1896. november 9., s. tan,
27.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAV a k a r Ella 1896.deczember 31., r. tanítónó.
28. Révfy Géza 1897. október ~9., segéd. tan ..
29. Kárpáti Károly 1898. május 28." segéd tan.
30.. Szerényi Anna 1898. május 28., r. tanítónő.
31. Jankó 'László 1898. május 28, segéd tan.
32. Józsa Károly 1899. január 26., rajztanár.
33. Marianné Günther Anna 1899. január 26., r. tanítónő.
34· Kárpáti Ernő 1899. január 26., segéd. tan.
35. Watzesch Gizella 1899. január 26., r. tanítónő.
36. Grész Ernő 1899. január 26., r. tan.
37· Zombori Emód 1899. február 9., rajztanár.
38. Adorján Miklős 1899. május 25., segédtanár.
39. Czöndör Sándor 1899. május 25., .seg édtan.
40. Benedek Samu 1899. május .25., segédtan.
41. Ulrich Vendel 1899. május 25., segédtan. '
42. Sztankovich Alajos: 1899. május 25., segédtan.
43· Lovass Gyula 1899. május 25., segedtan.
44· Belle László 1899. május 25., segédtan.

1600 korona fizetéssel:

45. Svarba József 1899, május 25., segédtan.
46. Schmidt Bertalan 1899 május 25., segédtan.



47 .Szarka Lajos 1899 julius 26., segédtan.
48. Pasnáry Győző 1899. Julius 26, segedtan.
49. Sarudy Ottó 1899 julius ,26., segédtan.
50 Rónai Sándor 1899, szeptember ,22., segédtan.
51. Dittert Ferencz 1899: szepternber 23., segédtan,
52. Sztodolnik jános 1899. október 2., segédtan.
53. Szánthóné Hahn Róza 1900. április 28., r. tanítónő;
54. Kovácsné Papp Mária 1900. április 28., r. tanítónó.
55. Hajtmann Pál 1900. április 28., segédtan.
56. Beliczky Gusztáv 1900. április 28., segédtan.
57. May Emilia 1900. .április 28., r. tanítónó.
58. Urhegyi Alajos 1900. április 28., segédtan.
59. Kirchmayer Győző 1900. augusztus 29., segédtan.
60. Hrabetz Nándor 1900. augusztus .3 1., segédtan.

1°4wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

XI. fizetést' osztá ly.

14cO korona fizetéssel :

1. Paksy Győző 1893. augusztus 2., gyak. isk. tanító.
2. Mangesius Mária 1893. október 17., segédtanítónő.
3. Kuszákné Bánóczy Róza 1893. október 30., gyak. isk tanítónó.
4. Bartók Béláné 1894. április 4, gyak. isk. tanítónő.'
5. Péter Ferencz 1894. november 10., ipartan.
6. Watzesch Janka 1895. deczember 2., segédtanítónő.
7. Eitner Ludmilla 1896. október 2., segédtanítónö.
8. Udvarhelyi Ilona 1897. november: 29., segédtanítónő.
9. Gyarmathy József, 1897, január 27., gyak. isk. tan.

10. Kiss Mariska '1897. augusztus 27., segédtanítónó.
1 I. Sfetea Mariska 1898. január 12., segédtanítónő.

1200 korona fizetéssel:

12. Tarján Gyula 1898. márczius 12., kézim. tan.
13. Mogyoró [ános 1898. május 28., gyak. isk. t.
14. Lépesné 'Baur Irén 1898. junius 18., kézimunka-tanítónő.
15. Kiss Ilona 1898. augusztus 31., segédtanítónő.
16. Ligárt Mihály 1898. augusztus 31., g,yak. isk. t.
17. Balogh Kálmán 1898, november 9., gyak. isk.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt .

18.. Héger Luiza 1898. deczemberkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA21., segédtanítónő.
19. Herczegh Kamilla 1899. január 26 .. segédtanítónő..
20. Hegedűs Paula 1899. január 26., segédtanítónő.
21. Urbányi Karolina 1899: julius 26., segédtanítónő.

/ I 200 'k o r o n a fizetéssel:

22. Ballóné Ludmann Paula 1899. julius 26., segédtanítónő.
23. Udvarhelyi Etelka 1899: szeptember 22., ségédtariítónő.
24. Békei Józsa 1899. szeptember 23., segédtanítónő.
25. Feketéné Hoffbauer Izab'ella 1900. augusztus 31., gyak. isk. t ,
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5~4800 koronával
.. 4-4400ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA»

4-4000 »

1

26. Mikler Szeréna 1900. augusztus 31., segédtanítónő'
27. Láng Mária 1900. szeptember 1., segédtauítonö ..
28. Springholcz Mária 1900. szeptembér 5., segédtanítónő.

\

Ös~zefoglalás.

A rangsor-kimutatás közli az egyes csoportok fején az 1891 · re
szervezett álJások létszámát. Minthogy e kimutafásokat mind az egyesre,
mind az összes re nézve fontosnak tartjuk, azért összefoglalóan közöljük
azokat.wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

fg,!zga tok (folgán' és elemi képzők).

Polgá r i képzők taná ra i "

VII. f. oszt.-ban 6 állás: l
(most o.) ~

VIlI. f. oszt.- ban I I állás: l
(most 16.)

IX. f. oszt.-ban 10 állás: {
(most 9 . ) 5

x. f . oszt.-ban 10 állás: l
(rnost 9 . )

VII. f. oszt.-ban 13 állás:
[most 9.)

VIlI. f. oszt.-ban 17 állás:
: [most 22.)

VIlI. f . oszt.rban 36 állás: l
(most 25)

}

l

IX. f . oszt.vban 57 állás:
-(most 63.)

X. f . oszt.s ban 75 állás:
(most 60.)

Magyar Tanltóképz/i. 8

6-3600
·6-4400 .

5-:-,2800

4000 koronával

'"

4-369-9 leoronával

4-3200 »

3-2800 »

7-2600 »

3-24°° »

4--:-2000 »

3-1800 »

'3-l6oo »

29-2600
28-2400

26-2000
25-1800
24-1600
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XI.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAf . oszt.- ban' 24
(most 28.)
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A nők helyzete még rosszabb; mert ők még lejebb kezdik mint
a férfiak s ez a »Iehető legutolsöZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA« gradus nekik szintén 8 esztendeig tart.

4. Megemlítjük végre, hogy két idős zenetanár szintén még min-
dig hiába várja rendes tanári előléptetését. Az egyik csak 28 éve,
a másik 25 éve szolgáll

- I I . közlemény. -

ELMÉLET.

Alt alá nos éle tkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAtan.wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Ill. AzIHGFEDCBAé le tfa ni ku ta tás mádszerei.

Az eddigiek után az a feladat áll még előttünk, hogy kimutassuk

a ) mit ért el eddig a physiologia és b ) mely utat kell választania, hogy

czélját megközelíthesse ?

A ) Az élettani kuta tá s eddigi eredményez'.

Az élettannak, mint láttuk, az a czélja, hogy az élet jelenségeket

megmagyarázza, azaz a jelenségek elemi okait felkeresse, ezeket egy-

mással okozati összefüggésbe hozza,hogy láthassa, vajjon az életjelen-

ségek elemi okai ugyanazok-e, mint a szervetlen természetének. .

Kérdés: mennyire jutottunk már ez úton?

Erre a kérdésre a felelet nem nagyon ke cs eg tető. Ha az élettan

különböző mezőit átkutat juk, azt taláJjuk, hogy eddig a gerinczes

állatok testének durva mechanikai és chémiai műveleteinél egyebet nem

tudunk. Ezeknek a műveleteknek okai nagyrészt jóformán, talányok

előttünk.

A légzésről tudjuk, hogy ez a légnemű testek erőtanán . alapszik.

Tudjuk, hogy a mellkas emelkedésévei a tüdő is kitágúl, sülyedésével

vagy összeesésével a tüdő is összeszorúl. Az emelkedést és összehúzó-

dást a légzés izmai hozzák létre.' A levegő benyomul a tüdóbe, itt a

vértestecskék vegyileg egyesülnek a levegő élenyével. Azt· azonbán

már nem tudjuk: miként jő létre a légzési izmok összehúzódása és ki-
tágulása. Milyen munkát végeznek e működés közben az' izmok egyes

sejtjei? .

Azt. is tudjuk, hogy vérker ingésünk a viz-erőtan törvényei-szerint

történik. Szükséges hozzá az edényrendszerben előforduló nyomáskülön-.

8*
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bözet. Ezt a különbözetet meg a szív összehuzódása s kitágulása idézi

elő. Azt azonban már ismét nem tudjuk: miként jönnek létre a szív-

izrnok összehuzódásai és kitágulásai; Minő szerepet játszanak a műkö-
désben a szívizmok sejtjei, erről a' physiologiában még kielégítő feleletet

nem találunk.

'. Azt is tudjuk, ho~W a tápanyagwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAemésztése a vegytan törvényei

szerint történik. A mirigyek kiválasztják a tápanyag vegyi felbontását

eszközlő anyagokat. Mi az oka annak, hogya nyálmirigy csak ptyalint,

a hasnyálkamirigy 'csakis pepszint produkál, erre a cherniai élettan

eddig feleletet nem adott. E probléma annál érdekesebb, ha tudjuk,

hogy az egyik mint a másik mirigy sejtjeibe a vér egy és ugyanazt a

tápanyagot viszi be.

A bélfalak edényei felszívják a már kellően feloldott tápanyagot .

. Ennél a felszívó edényeknél érdekes a tápanyag megvá loga tá sa . Vannak

olyan edények," a melyek csak a zsirt vezetik el s mások pl. a festő-

anyagot otthagyják. Hogyan kellene és lehetne a" bél különböző edé-

nyeinek e «kiválasztási képesség s-ét mechanikailag megmagyarázni,

arra az élettan még nem ád felvilágosítást.

Igaznak s helyes állításnak tartjuk, hogy az emberi test lassan-

lassan egyetlen sejtból fejlődik. De hogyan lesz egy és ugyanannak a

sejtnek az egyik részéből mirigy-sejt, a m~sikból ideg-sejt, a harmadik-

ból felhám-sejt stb., stb., az még mindig vitás kérdés.

Tudjuk, hogya test tagjainak mozga tá sa az emelő törvénye szerint

történik, De mi okozza a csontoknak, az izmoknak a mozgatását?

Megint az a talány, a melylyel már többször találkoztunk: az izom-

sejtek összehúzódása s kitágulása. .

Az energia változatlanságának törvényéből tudjuk, hogy az élő-

test által előidézett melegség és villamosság abból a vegyi változásból

származik, melyen a testbe felvett tápanyag keresztül megy.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAM e n n y i- :

ben működnek közre a szövetekben az egyes sejtek amelegség és

villamosság előidézésében, arról megint nem tudunk semmit.

Tudjuk azt is, hogy érzékszerveink valóságos physikai készü-

lékek,' a szem pl. valóságos camara. obscura, a fénytörés törvénye sze-

rint a tárgyaknak kicsinyített s megfordított képe van a szem recze-

hártyáján, De mi történik a reczehártya sejtjeiben, hogy történik az,

hogy a látó- idegek segélyével észreveszszük az illető tárgyat s képe

addig a meddig a lélekben visszamarad? Ez bizony még mindig csak

kérdés.

Tovább folytathatnók még fejtegetésünket, mindenütt csák azt

láthatnók, ",hogy. a mt'nt a sejtekhoz érünk, egy nagy.ta lány előtt á llunk.
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Még bonyolultabb kérdésekkel találkozunk, ha awvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAlelki jelenségeket

is figyelembe veszszük. Igaz, hogy az ideg-élettan és az érzékszervek

élettana sok lelki tünet anyagi okát feltárta már, de, azért még ma

sem tudunk felelni a már réges. régen felvetett kérdésre: voltakép milyen

okbeli vonatkozás van a test és a lélek között?

E sok bizonytalanságot látva, a kutató· előtt ujra meg ujra fel-

merűl a kérdés: elégtelen talán az emberi életta~ arra, hogy az élet-

jelenségek valódi okát kimutassa? Hol van az a határ, a melynél tovább-

nem haladhatunk ? Vagy talán a természethez való / kérdezésmódunk

hibás és ezért ~em értjük feleleteit?

B) A lélektan viszonya az élettanhoz.

. J. A természet-megismerés ha tá rának kérdése,

Elérkeztünk arra a pontra, hol az a kérdés tárul fel előttünk: vari-e

2: természet megismerésének határa? Ha van, 'hol van 'ezIHGFEDCBAf Ennek a

kérdésnek megvilágítása különösen természettudományi szempontból

fontos. A spekulatív bölcsész et hívei gúnyos mosolylyal tekintenek . a

természettudósokra. éppen azért, mert az igazság kifürkészése a termé-

szetvizsgálás útján e kérdésnél nem igen akar előbbre. menni. A termé-

szettudományok és a természeti bölcselet híveinek már ebből a szem-

pontból. is az a' kötelessége, hogy ne csak a .szerves, d e a szervetlen,

tehát az egész világ megismerésének határait kutassák.

A természettudományok, köztük külőnösen a természettan és a

vegy tan a testi világ minden jelenségeit az atomok mozgására igyek-

szik visszavezetni. És csakugyan nagyjában az egész termész~t jelenségeit már

többé-kevésbbé sikerült is az atomok mozgásaira visszavezetni. Tudjuk,

hogy az atomok minden testben mozognak. Ez a mozgás a légnemű

testekben gyorsabb, a cseppfolyós testekben lassűbb, a sailárd testek-

ben a leglassúbb. Tudjuk, hogy a világosság, melegség. 'villamosság a,z,

atomok szabályos és nagyon gyors mozgásának az eredménye. A hang

csupán az atomok bizonyos hullámzásából származik. Azt is tudj uk,

hogyatesteken való chemiai változást az atomok sajátszerű mozgásai

és csoportulatai hozzák létre. Ha már most volna olyan ernber ezen

a földön, a ki az atomoknak ezeket· a mozgásait éppen úgy látná,

mint a csillagvizsgáló az égi testekét. ez az ember képes volna a nagy

mindenség megismerésére. Ezt tanítja némely természettudós.

Mások azt mondják erre: tehetséges, hogy az emberi szellem egy

darabig megnyugodnék azokban az okbeli összefüggésekben; a. mikre

az atomok mozgásainak ismerete rávezetné; de nyugodalma nem volna
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tartós. - Szétszaggatná rablánczait. Egyre zajosabban követelné, mond-

játok meg nekem: mi is voltakép az azwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa tom?

Mi az az a tom vagy más szóval az erővel ellátott anyag, arról

bennünket a nagy mindenség ilyetén felfogása nem világosit fel. Ha

azt kérdezzük: hogyan nyertük valójában az atom fogalmat? Erre a

felelet: valamely testet addig bontottunk részeire, a meddig csak lehe-

tett. Az a rész, a mit már többfelé el nem oszthatunk az atom; tehát

a test végtelen kicsi részé. Akármilyen kicsiny legyen az atom, nem

egyéb testnél, éppen olyan sajátságai vannak, rnint a testnek. Nem

is reményelhetjük tehát, hogy e'- szétbontás utján rátalálunk arra,

a rr.i bennünket a test lényegéről felvilágosít. Nem csak a test lényeget,

de az erő - é s az anyagnak egymással való okozati egybefüggését sem

tudnók kirnagyarázni Ebből láthatjuk, hogy ezen az úton már itt

elérnők a természet megismerésének legyőzhetetlen határát.

,Ez a határ azonban nem az egyedüli -. Ha megérthetnók is az

atomok mozg'ása alapján a testi -élet összes jelenségeit, nem tudnók

megmagyarázni. mi okozza a lelki élet, jelenségeit? Nem tudnánk fel-

világosítást adni arra nézve, hogyan jönnek létre a lelki élet legegysze-

r ü b b jelenségei. Hogyan származik a tuda t, Ha az atomoknak az agy-

ban való mozgását is úgy látnók és megfigyelhetnők, mint.a csillag-

vizsgáló az égi testeket, akkor tudnánk, hogy a tuda t összefüggésben

van az atomok mozgásával, de rejtély maradna előttünk: hogyan kelet-

kezik a tudat, hogy jő létre a psychikai folyamatok legegyszerűbb

jelensége? Mivel az atomok mozgásából a psychikai jelenségeket media-

nikailag megmagyarázni, a kettő közti okbeli összefüggést megfejteni nem'

tudnók, elérnők a természet megismerésének második határát, me ly útunkat

állja s nem engedi meg, hogy az erőt és az anyagot megismerhessük.

Feltéve, hogy az első határon keresztül hatolva megállapíthatnók

az erő és az anyag lényegét, mi lenne "akkor a második határral?

Áthatólhatatlan volna akkor is a második határ, vagy talán a mikor az

elsőn áthatoltunk, akkor a másodikon is keresztűl mentünk? Nem lehe-

tetlen: annak az' elképzelése, -hogyalegegyszerűbb lelki jelenség az

atom lényegéhez tartozik s így ezt az anyaggal egyszerre megismer-

hetnők. Ez a feltétel az egyedüli, melyet a m01ZZstz"kus természetvizsga-

lás, mely arra törekedik, hogy az egész természet összes jelenségeit

egy:tlen egy elvból magyarázza ki - elfogadhat.
,

2, A testi világ és a lélek.

Láttuk, hogya, természet megismerésének az az útja, mely az

atomokmozgásaiból akarja a nagy mindenséget kimagyarázni, nagyon
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hamar oly határokat, oly gátokat talál maga előtt, a melyeken keresztül

nem hatolhatunk, . a melyeken tehát a világ felfoghatatlannak látszik. A

fáradhatatlanu} gondolkodó észnek az 'örökös lemondás nehezére esik.

Felveti tehát a kérdést: helyes e a megismerésnek ez az útja? Helyes-e.

jogosult e az a törekvés, hogy a természet titkainak kimagyarázását

az atomok mechanikájából akarják levezetni?

Midőn ezekre a kérdésekre feleletet adunk, legelőször azzal

jőjjünk tisztába: mi is az awvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAmegismeresIHGFEDCBA?

Hogy valamit megismerhessünk, első sorban is fel kell tételez-

nünk, hogy van valami a mi letezz'lf. Ha tényleg van ilyen a valóság-

ban létező valami, ilyen 'szilard pont, akkor a megismerés minden jelen-

ségnek erre a valóságra való okbeli visszavezetése. Ennek a visszave-

zetésnek olyannak kell lennie, hogy a z ok ~ltán való kutatási ösztönünk et

kielégítse. .

Itt megint egy kérdés előtt állunk. Feltéve, hogy a természet

minden nyilvánulásat vissza tud~ánk vinni arra a valóságra,.a melynek

a különböző bölcsészeti rendszerek más meg más nevet adtak - a

név magában véve közönyös s fogalmi tartalom nélkül értéktelen is -

kielégítené-e ez kutatási ösztönünket? Nem vetnénk-e fel - még azt a

kérdést is: mi az, a mi valóban létezik? Nem mondanók-e azt: nevez-

zétek a valóban létező valóságot Istennek, vagy aminek akarjátok,

csak tejtsétek meg. mi ennek a lényege? Ha tovább nem tudnánk

menni, ez megint a megismerés végső határa volna. Ez azonban csak

olyan' határ volna, a melyet a logikai tévedés hozott létre .. - Lehet-

séges, hogy az ok és okozat végtelen lánczolatához hozzá szokott ész-

járásunk jóformán a tehetetlenség törvényénél fogva egy ideig felfel-

lépne «miért a-jeivel, de az is világos, ha gondolkozási hibát hem ejtünk,

.minden jelenséget visszavezetünk az egyedül létező re s tökéletes ellen-

mondás volna abban, ha ezt az egyedül létezőt olyan által akarnók

megismerni, a mi nem létezik. A megismerésnek ez a határa csak lát.

szólagos volna.

Ha az a szándékunk, hogy minden jelenséget ,a valóban létezőre,

a reális alapra vezessük vissza, akkor az az első kérdés: mi az a va ló-

ban létezó?

Itt egy a réges-régi időből hagyománykép ránk ',aaradt tévedésre

bukkanunk. A z emberek nagy része, sőt a természettudósok közül is

sokan azt állítják : a testi világ a valóban létező. Ebből következnék,

hogy a természetben előforduló összes jelenségeket a testi világra kel-

lene visszavezetnünk. Ebből kellene a szellem világát is kimagyaráz-

nunk.
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Első tekintetre úgy is látszik, hogy a természet tárgyai a mi

lelkünkönwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAlúvüt levő valóban létező tárgyak. Vannak s , a kik képtelen-

ségnek állítanak, ha valaki azt mondaná: az a kő, az a virág, az az

ember a .mit vagy. a kit látok, vagy a kit vagy mit nemcsak én, hanem

mások is látnak, valójában nem létezik. Igen is. létezik, de nem lelk; in-

kóit kiviill

A . «külvilág s tárgyairól való ismeretünket érzéki észrevevéscink

alapján szerezzük. Mit vehetünk. észre érzéki észrevevéseinkkel, arra ~z.

érzékszervek physiologiája tanít meg. Ez meg azt mondja, hogy az

érzékszervek mást nem juttatnak a lélekbe, csak folyton-folyvást érze-

teket. Azok a különböző sajátságok, a. mik valamely testet alkotnak,

bennünk mind megannyi érzetet keltenek. Egy darab arany testnek

látszik, de ennek az ismertető jele: sárga, kemény, nehéz, hideg .stb.

bennünk csupán egy csomó érzet, egyéb semmi. Azok az emberek,

a kiknek egyik vagy másik érzékszervük már születésük alkalmával

hibás pl. a vakok, nem olyan képzeteket szeréznek a külvilág .tárgyai-o

ról, mint az ép érzékű normális ember. E1-t legvilágosabban láthatjuk.

a szerencsével operált. vakokon. Ha ezeknek, miután már látnak, egy

golyót mutatnak, a látásból nem ismernek rá, ha kezükbe adjuk s

megtapínthatják, csodálkozva mondják: goly9. Ez azt bizonyítja, hogy

a testi vzlágrol ua io ke'pzeteinkérzékeink jejlettség!től függenek. Azoknak

az állatoknak, a melyeknek az érzékszervei másként vannak kifejlődve,

mint az emberei, a természet tárg-yairól szükségkép más képzeteiknek
. . .,

kell lenniök, mert más érzeteket visznek érzékeik lelkükbe. Sőt halálunk-

kor érzékszerveink és idegrendszerünk működésének megszakítása, még

inkább feloszlása alkalmával reánk nézve a természet tárgyainak alakjai.

teljesen megszünnek.

Ez a tény igen nagy fontosságú. Azt bizonyítja,' hogya mit mi

a természet tárgyainak tartunk, valójában nem egyebek, mint a saját

érzeteink, a saját képzeteink, egy- szóval a sajátTelkünk, Ha valame1y

testet érzékeimmel észreveszek, va lójában magamon kivül sincs semmi

test, hanem csupán ltlkemben van egy csomó érzet. Mást nem tudok a

tárgyról. A többi mind csak hypothesis.

Azt kérdezhetné itt bárki: ha a testi világ valójában csak a saját

képzeteirnnek az összege, mi tehát az a mi lelkemen kivül van; mi az-

a külvilág valójában? Csak fel kell tételeznem, hogy van annak valam

oka, a miért bennem a testi világ képzete támad ( Ennek a kérdésnek

megint egy hibája van. Tudvalevő, hogy a természettudomány. kimu-.

ta:' a. ~ testi világ minden jelenségének oka egy más testi jelenség.

Ez csak az ok és okozat törvényének a kifejezése. Mivel azonban .min-.



den testi jelenség csak a saját érzetem vagy képzetem, azt is állítanom

kell, hogy testi érzeteimnek oka részemről -megint nem lehet más, mint

más érzet vagy más képzet; tehát ezwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAaz ok megint nincs lelkemen kivül,

ez az ok maga : lelkem. - Ez a vizsgálódás semmi nem egyéb. mint

annak a ténynek körülírása, hogy az ok és okozatról való fogalmunk

csupán a saját ~lelkünkben keletkezett, csupán itt létezik. Ha azonban

a testiről való képzeteim oka a saját lelkemben van, akkor nem lehet

kivülem. Nem lehet tehát semmi különös ok annak az elfogadására,

hogya saját lelkünkön kivül valami valójában léteznék. A mi nincs a

lélekben, az reám nézve valójában nem létezhetik.

Tagadhatatlan, -hogy az, a ki ezt az okoskodást először hallja,

benne bizonyos paradoxont lát. Előáll azzal,hogy rajta kivűl még

sok ember van. Miiidenkinek megvan a maga lelke. Mindenik ugyanazt

állíthatná a saját lelkéről, a mit én állítok. Ebben az esetben' a saját

lelkünkön felül és kz'vül nagyon 'sok, számtalan más lélek · létezhetnék.

A csalódás itt is szemmel látható. Ha ahhoz a meg nem dönthető tény-

hez ragaszkodom, - hogy a testi Világ az én saját képzetemvegy kis

megfontolás után megint oda jutok, hogy csak a saját -lelkem létezik

valójában. Más, em berek reám nézve testek, valami mást nem vehetek

rajtok észre. Okoskodásunk szerint tehát csak az én képzetelm. Azt

mondják ugyan, hogy nekik is van lelkük, mint nekem, hogy ők is

gondolkodnak. Ez igaz, de a mit mondanak, nyelvök, mozgásaik rnin-

dig csak testi jelenségek, tehát csupán az én képzeteim. Lelköknek a

székhelye a természettudományi szójárás szerint' az agyban van. Ka

egyszer abba a helyzetbe jutok, hogy egy sebészeti műtét alkalmával

egy élő embernek az agyát láthatom, megint csak arról győződöm

meg, hogya mi előttem van, ai tisztán-pusztán testi elem. ~gy ismét

arra- a következtetésré jutok, hogya- mit mások lelkének tartottam,

az csupán a saját képzetern. Egy" szóva l bármily utat választok; végre

is csak oda jutok, hogya mit magam előtt látok, legyen az életnélküli

test, élő ember, vagy lélek, valójában csak az én képzetern, csak az-

én saját lelkem. Sőt tovább menve, még a saját egyéniségem is csupán

lelkemnek a képzete, s · igy végre -azt se 'mondhato'm: a világ az én
r

képzetern, hanem azt kell mondanom : a világ 'egy képzet, vagy képze-

teknek összege. Az a .mi az én egyéniségemnek , látszik, 'csak egy része

ennek a képzet-cornplexnek épen' úgy mint ' a más' hozzám" hasonló

emberek egyénisége, mint az egész testi világ . '

Ez az okoskodás első tekintetre különösnek, elidegenítőnek tetsz-

hetik. Ez lehet, de az eszme újnak egyáltalában nem mondható. Fel-

használták .ezt már Desca r tes, Berekley,IHGFEDCBAF ic /ue , Schopenhauer , egymástó
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nagyon is különböző bölcsészetirendszereikben. Ez az egyetlen felfogás,

a melynek hypothesisekre nincsen. szüksége, az egyetlen, mely szük-
ségképwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAmonis#kus világnézetre vezet. A testet és a lelket egymástól

elválasztó dua lismust csak ez saoríthatja- le végkép: csak egy létező

va lóság van és ez a lélekIHGFEDCBAI

3. P sychomonismus.

Ha azokat a problemákat tekintjük, a melyek megfejtésén az

emberi szellem fáradozott, láthatjuk hogy vannak ezek között olyanok,

a melyek után már az ó-korban is kutattak és még ma is megfejtetle-

nek, még ma is foglalkoztatják az emberi elmét. Vannak olyanok is,

miket az ember megfejtett, de olyanok is, a melyeknek képtelenségét be-

látta s ma már legalább a normalis ember nem töri rajta a fejet. Gon-

doljunk csak a «kör négyszögesítése- vagy akár az «örök mozdony»

kérdésére. Az ember belátta, hogy éppen oly hiába fárad ezen, mintha

azt akarná elérni, hogy a természetes számsor minden tagjának mértéke

legyen a 2. A vélt problemának kérdésrnődja helytelen volt s eredménye

nem is lehetett.

Ugyanilyen problema az is, mikor a lelkt". töi-ténést anyagi okokra

aka r ják visszavezetni. Megfejtésén még ma fáradnak az ;mberek, de

eljő az ideje annak is, a mikor éppen úgy letesznek róla, mint a «per-

petuum mobíle» készítéséről. A mikor itt is belátják, hogy a kérdés

felállítása hamis.

Eddigi vizsgálódásainkból is látható már, hogy ez a kérdés egy-

szerűen azért nem fejthető meg, mert a mi ezen a világon valóban

létezik, az egyed_űl a lélek. A természet világának, a testi világnak a

képzete tisztán-pusztán a lélek productuma. Megfordíthatjuk a régi

sensua listdl: mondását: «nz'hzl est in uniVerso, quod non antea fuer it in

tntellectu.7I Semmi sincs a világegyetemben, a mi előbb nem volt az

értelemben. A testi-világ még magában véve nem is az egész lélek.

Lelkünknek ezenkivül még más tartalma is van. Ott vannak pl. az

örömnek, a fájdalomnak az érzetei.. a melyek nem a testekről való

képzetek. A lélektannak a felada ta tehát az, hogy azt, a mi lelkünk-

ben megvan, elemezze. Ez elemezés közben rájut a legprimitivebb lelki

jelenségekre, a psychz"ka i elemekre. Megtalálja egyuttal azokat a törvé-

nyeket, a melyek szerint ezek az elemek mindíg magasabb-magasabb

és összetettebb képzet- cornplexekké, képzetsorokká csoportosulnak.

Valamint a számok országát az' egység-ből származtatjuk és vezetjük le, a

léle~an feladata is abban áll, hogya lelki jelenségek nek végtelen változa-

rosságát . a lelki elemekre vezesse vissza Az anyagnak vagy ha úgy
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tetszik az atómnak a fogalma nem lelki elem, hanem inkább nagyon

sok képzetnek a csoportosulása. Az atom nem más, mint test. A foga-

lomban nagyon sok képzet s minden képzetben igen sok részleges

képzet van. Ott van pl. a keménység, áthatlanság, az alak, kiterjedés,

a melyek magukban véve is csupa complexek. Ha a természettudományok

a testi világ jeleneteit az atomokra és ezek mozgásaira vezetik vissza,

ez tökéletesen helyes. Utoljára sem tesznek mást, mint a nagy testek

sajátságait ezeknek a testeknek a legapróbb részeiból származtatják. Ha

azonban arra vállalkoznak, -hogy minden psychikai képzetet. tehát nem-

csak a testi, hanem a lelkivilágról való képzeteinket az atomok moz-

gására vezessenek vissza, éppen olyan képtelenségre vállalkoznak, mint

a ki azt kisérlené meg, hogy a c 2. maradék nélkül foglaltassék minden

számban, mértéke legyen minden számnak. Az atom nem psychikai

elem, ennélfogva a lelki jelenségek, a lelki történések vele fel nem mér-
hetők. Ezért kell minden enemű kisérletnek hajótörést szenvedni. Meg'

kell fordítanunk az eljárásmódot. Mivel a természet világa csak a lélek.

nek a képzete, ezt a képzetet valamint a léleknek minden képzetét,

valamint minden jelenetét és történését, a psychikai elemekre kell vissza-

vezetnünk. .

Gyakran találkozunk azzal a nézettel is, hogy a világ megismeré-

sének két egymással semminemű összeköttetésben nem levő módja van:

az egyik aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAe metaphysika s , a másik a természetvizsgálás. A metaphysika

a bölcsészeté, a természetvizsgálás meg a testivilág kifürkészésére szorít-

ko zik. De az.t véletlen vagy készakarva nem veszik figyelembe, -hogy

a testivilág kifürkészése is alapjában véve psychikai folyamat s így a

természet vizsgálás a sem egyéb metaphysikánál, és a «metaphysíka-"

nélkül a természetvizsgálás nem is lehetséges.

Vizsgálataink folytán rájöttünk arra, hogy csakwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAegy világ lehet-

séges. Nevezzük ezt természetnek, psychének, vagy val6ságnak vagy

akárminek, hiszen ezek magukban véve csak nevek. Ha egy a világ,

ennek a megismerés módja is csak egy lehet és nem kettő. Az emberi

szellem előtt az elméleti vizsgálódásban nem csupán az életnélküli testi

világnak, nem is csupán az élő testeknek, de nem is ennek, vagy

amannak a lelki jelenségnek megfejtése a czél, hanem az emberi szel-

lem az egész világ végokának megismerésére törekedik. A munkafel-

osztás itt is nemcsak czélszer ű, de szükséges is. Egyre azonban ügyelni

kell: a munkakör határait nem szabad összetévesztenünk a tá rgy hatá-

rával. Maradjon meg a kutat6 a maga munkakörében, de ne téveszsze

soha szem elől az összes munkások törekvésének végczélját, legyen a

kutatásban bizonyos rendszer. Hiszen a tudományok története is arról
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tesz tanuságot, hogy a haladás csak a gondolkodva való -kutatás nyo-

mában jár.

Eddigi fejtegetésünk legfontosabb eredménye: awvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAmonistikus á llá s-

pont. Bármerre tekintsünk innen, a teremtett dolgok mindenfelé egységes-

nek látszanak. Tisztán kivehetjük innen, hogy a dua lt"smus csalódás.

A testi világ lelkünknek csak egy része, azok a törvények, a melyek

a testi világban uralkodnak, azonosak lelki vifág~nk törvényeivel. A

«külvilág s tárgyainak tér- és időbeli viszonyaiban, okbeliségében a saját

gondolkozási törvényeink re ismerünk. Biszen a testi világ nem egyéb,

mint a mi képzetünk. Ebben az értelemben véve minden tudomány

pSJ 'chologia .
c ) A vita lzsmus.

A rnonistikus álláspontból az összes testi és lelki jelenségeket

egyetlen végokra vezethetjük vissza. Maradjunk azonban most már az

élettan munkakörében s lássuk, hogy a testt élet jelenségeket visszavezet-

hetjük-e arra az okra, a mire .a természettudomány az életnélküli teste-

ket visszavezeti: az erővel ellátott atomokra?

A uita lzsmus azt mondja i nem. Az organismusban van valami

különös erő, mely az élet jelenségeket előidézi: ez az életerő. Az életerő

csak az élő testben van meg, s nem azonos az életnélküli természet

chernico-physikai erőivel.

A vitalisták arra fektetik bizonyításaikban a legnagyobb súlyt,

hogy vannak olyan élet jelenségek, a miket eddzg nem sikerűlt a ter-

mészet és vegy tan törvényeire visszavezetni. Ez igaz, de ebből· még

. !Jem következik, hogy egyáltalában nem sikerűl soha sem ezt aczélt

elÚ'nünk. Ezzel ellentétben nagyon sok olyan körülrnény van, amely'

az életerő létezése ellen bizonyít.

Minden törekvésök daczára nem sikerűlt, a vitalistáknak az orga-

nismusban olyan erőt felfedezni, amely különböznék az anorganikus világ-

ban levő erőktől. Sokáig az hitték, hogy azokat az -anyagokat, a me-

lyek az organismusban találhatók, az életerő hozza létre, hogy ezek

chemiai-physikai úton elő nem allíthatók. Már láttuk, hogy Wó'hler ezt

az állításuk at 1828-ban megdöntötte. Ezt az egy bizonyítéket azóta

mások is követték. Az is igaz, hogy még, van elég olyan anyag az

állati és növényi testben, a mit eddig mesterséges uton szervetlen

anyagok ból a chemiai laborat~riumokban -még nem sikerűlt előállítani.

Ott van pl. a fehérnye testecske: Ennek még chemiai összetételét se

ismerjük. Azt ugyan tudjuk,' mely atomok vannak benne, csak azt nem

tudjuk, hogyan egyesülnek ezek egymással.' A másik ok pedig az, hogy

még nem tudjuk milyen körülmények között egyesülnek az atomok az
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organismusban egymással.. Bebizonyított tény, hogy némely vegyi össze-

tételek nagyobb ménnyiségben, máso'k meg csekélyebb mennyiségben

egyesülnek könnyebben és jobban egymással. A mi lehetséges a test-

nek egy sejtjében, nem okvetetlenűl lehetséges a laborator.iumban. Ez

tehát az életerő létezése mellett nem bizonyít semmit.

Ujabb vizsgálatok azt is bebizonyították, hogy az a kifejlődött

állat, a mely a rendes anyagcsere mellett súlyát egyenlően megtartja, a

váladékokkal ugyanannyi atomot választ ki, a mennyit a táplálékban

bevesz. Az energiából mindíg egyenlő' mennyiségű van benne. Ebből

következik, hogy az állat az energiát a táplálék ból nyeri. Ha ez nem

így volna, akkor a testnek minden cselekedeténá a~ energia-alapból:

az életerőből használna' fel az állat és ember. Ez esetben részint azt

kellene feltételeznünk, hogy az életerő a testben a semmiből újra kép-

ződik, részint pedig azt, hogy a táplálék helyzeti energiája mint a-test-

ben felesleges, foly.tonosan elenyészik. Ezeket a feltételeket azonban

ma 'a természet vizsgálói közűl valaki alig fogadná el.

A XIX. század közepe táján az életerő régi fogalma a physiologiá-

ból egészen eltünt. Annál sajátságosabb, hogy ujabban megint használják

e kifejezést. De ha közelebbről vizsgáljuk, mit is értenek voltakép a

«vitalismus s e neovitalismus s, kifejezés alatt, csakhamar, átlát juk, hogy

ez csak egywvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAseerencsetie» szóvá la sztá s, mert mai értelemben egészen mást

jelent, mint a régi «életerő». Az újabb vitalismusban két csoporto~

különböztethetünk meg, a melyek közűl az egyiket röviden emecha-

nikai vitalismuss-nak, a másikat meg, «psychikal vitalismus s-nak .nevez-

hetnénk.

A «mechanikai vitalismuss-ban az életerő' alatt a cherniai és

physikai erők olyan sajátszerű összetétele it értik, a melyek csupán csak

az élő szervezetben fordúlnakelő, s mivel ezeket alkotó részeire bon-

tani eddig még nem sikerűlt, az erők külön csoportjának tekintik. Ebből

látható, hogy ennek az - életerő s-höz semmi köze, Legfeljebb arra való, '

hogya természetben való egység megértését nehezebbé tegye.

A cpsychikai 'vit?lis~U5> tulajdonkép nem 'is élettan, hanem

bölcsészettan. Lényege abban áll, hogy azt tartja: az éiő tárgyaknak

van lelkök, az életnélkülieknek nincs. A lélek az a tényező, mely -az

élőlényeket az életnélküli tárgyak tói megkülönbözteti.s'Tehát ez is mást

ért a «vitalismus> alatt, rnint a régiek értettek.

Mar láttuk, ha a világ jeleneteit a maguk osszeségében meg

akarjuk magyarázni, akkor egészen más elemekre kell visszatérnünk,

mint a milyenek az atomok. Ellenben, ha a testeket vizsgáljuk, nem

szabad különbséget tennünk azok között, a melyek az élő s a melyek
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az életnélküli testekben működnek, Mindennek a mi test, legyen az

élő vagy élettelen, a testek általános törvénye alá kell tartoznia. Azok

alá az általános törvények alá, a miket a természet és vegy tan kimu-

tattak. ,Nyilvánvaló, hogy' ma még sem a természettan, sem a vegy tan

nem befejezett tudományok, sőt még nagyon lényeges tanok változást

szenvednek a jövőben a tudományok mezején. Annyi azonban tény,

hogy a physiologia soha se adhatja más magyarázatát a testi élet jelen-

ségeknek, mint a milyen magyarázatát adja a chemia és physika az

élettelen természetnek.wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAValami küló'nó"s életerőnek bá rmilyen a lakban va ló

elfogadása nemcsak hogJ ' felesleges, de meg sem engedhető.

D) A sejtek élettana .

Annak az oka, hogy a vitalisrnus hosszu szünetelés után, habár

egészen más fogalom kifejezésére, mint régen, ujra mutatkozik, egysze-

rüen az, a mi régen volt: bizonyos élet jelenségeket mechanikai úton

ma sem tudunk megmagyarázni. Ez az állapot régebben is megvolt. de

a korszakot alkotá élettani felfedezések annyira lekötötték aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAp h y -

siologusok íigyelmét, annyira igénybe vették munkálkodásukat, hogy

ez a kérdés egészen háttérbe szorúlt. Ma azonban, mivel a test durvább

tevékenységeit annyira ismerjük, hog-y e téren újat nem igen fedezhet-

nek .fel, visszatérnek a physiologusok a még megoldatlan problemához.

Az emberi szellem nem képes abba belenyugodni, hogy valami ó'ró'kre

rejtély: maradjon előtte. Minél alaposabban ismerjük a test összetett

functióinak származását, lefolyását, annál jobban bánt bennünket az,

hogy az' elemi, a~ á lta lános élet jelenetek megmagyarázásában tehetet-

lenek vagyunk.

Hogy ezeket az elemi, ezeket az általánosra vonatkozó rejtélyeket

megfejthessük, más utat kell választanunk, mint a mit eddig az élettan

követett. Ha az élettan azokkal az ismeretekkel, a miket eddig elért,

nem akar megelégedni, akkor arra a térre kell törekedni, a melyre az

eddigi vizsgálódások minden oldalról rámutatnak, ott kell az elemi élet-

jelenségeket keresni, a hol tényleg rejlenek: a sejtekben. A sejtek élet-

tana van arra hivatva, hogy az elemi élet jelenségek rejtélyét megoldja.

Furcsának tűnhetik, hogy az élettan csak most tér át a sejtekre,

a midőn a boncztan már vagy negyven éve vizsgálatainal a sejtekre

támaszko,dik. Kettőt azonban ne feledjenek el: a boncztan az élettan-

nak mindíg úttörője volt s vannak bizonyos lelki jelenségek, a melyek-

ből arra követ keztethetünk, hogya kutatás terén is a diva tnak hódol-

nak az emberek. Különben is a tárgyakat először a maguk egészében

fogjuk fel, csak lassan-lassan, térünk át a feltünőbb részek, feltünőbb



jelenségek vizsgálatára s csak miután ezeket ismerjük, akkor kezdjük

vizsgál ni az illető tárgyak, az illető jelenségek lényegét. Nincs tehát

semmi furcsa abban, ha az élettan az organismussal foglalkozott előbb

s csak miután fejlődésének tetőpontját elérte, akkor tért át az ezeket

képező alkotó részekre, a sejtekre. Eljő az ideje annak is, a midőn

már a sejtek élettanában sem lehet majd semmi újat felfedezni, s az

emberi szellem fejlődésében felváltja ezt is az aczél és az az út, melyet

a problémáknak akkori helyzete kiván.

Mai napság még a sejt-élettannak igen tág tere nyilik. Vannak

physiologusok, a kik bár belátják, hogy az életjelenségeknek úgy szólván

tűzhelye a sejtekben van, azért-mégis kételkedn~k azon: képesek

ieszünk-e az életjelenségekhez a .sejtekben hozzáférni? Kételyeiket külö-

. nösen arra alapítjak. hogy Müller János halála óta teljesen hiányzikwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAas
iJ "sszehasonlító pyhsz"ologt"tz. Nem lehet tagadnunk, hogy az élettan ez idő

szerint nagyon kevés állaton tesz kisérletet. Aztán ezek az állatok is a

felsőbb rendűekhez tartoznak s nagyon bajos rajtuk az egyes sejtek

életjelenségeit figyelemmel kisérni. Ha a sejtélettan czélját el akarja érni,

nem annyira a felsőbb rendű állatokra, mint inkább az egysejtű élő

szervezetekre, az állati véglényekre (protozoa) kell tekintetét vetnie.* _

Olyanok ezek, mintha a természet tisztán-pusztán a physiologusok szá-

mára rendelte volna. Nagy elIenálló képességük mellett megvan ezek-

nek a megbecsűlhetetlen előnyük, hogy ezek azok az organismusok, a
/

melyek a földön egy~or létezett életalakokkal. a melyekből a mai szer-

vezetek idők folyamán fejlődtek, a legközelebbi rokonságban vannak.

Persze vannak olyanok is, a kik azt állítják, nem az egyetlen sejt/

ből álló állati véglények sejtjeit k_ell vizsgálnunk, hiszen ezeknél az éle"t-

jelenségek összes functiója egyesülve van. Sokkal alkalmasabbak ezek-

nél azoknak ~ felsőbb rendű állatoknak a sejtjei, a hol. ~ •.ár az egyes

sejtek az életjelenségekhez alkalm azkc d-tal,.. Ei ázonban tévedés. Minden

sejtnek, nevezzük azt akár vérsejtnek. akár csont, vagy izom, idegsejt-

nek, megvan a saját élete. Mindenik végzZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi az élet jelenségek mz"nden

functióját, Táplálék, légzés, anyagcsere stb. nélkül az izom-sejt csak

oly kevéssé volna képes mozogni. mint az amoeba. Sőt még arra is

kell a kutatásnál ügyelnünk, hogy az állati véglény ekből azokat válasz-

szuk, a melyek kutatásunk czéljaira a legalkalmasabbak. Szükséges még

az is, hogy a~ életjelenség eket a különböző sejtalakokori vizsgáljuk,

* Az állati véglények legalsóbb rendű szervezetek. Testük nincsen szevetekből

összetéve, hanem egyetlen, bár gyakran igen bonyolódott szervezetű sejtből áll. Ide
tartoznak pl. az ázalék állatkák.
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mert csak azwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAifsszehasonlító sej/élettan képes a lényeges és lényegtelen

jegyeket egymástólelkülöníteni.IHGFEDCBA I

_Valamint nem lehet határozottan megmondani, hogy milyen sejten

végezzük a kutatást, mert tárgyunkat mindíg a probléma szerint kell

választanunk, épp így vagyunk a -módszerrel. Néha az egyik, máskor a

másik .eljárásmód ~ezet inkább eredményre. A rnikroskopiai megfigyelést,

a sejtek metszéseit, a különböző ingerek hatását stb. stb. mind fel kell

használnia a physiologiának. A mikor az egyik vagy a' másik a legal-

kalmasabbnak látszik, választani kell a különbözö módszerek között.

Minden módszer helyes, amely czélunkhoz vezet. A czél csak egy;

az élet kuta tá sa .

(Csurgó.) Pethes János.

, ,kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

NEPOKTATAS.

A népiskolai oktatás nemzetközi kongresszusa.

Az újabb időben minden világkiállításon rendesen kongresszusokat
tartanak. Igy tartottak 1893-ban a chicagói kiállításkor is; rendeztek
ilyeneket az éppen bezárt párisi kiállítás kapcsán is. Bennünket a
kongresszusok közül főleg azok érdekelnek, melyek a népnevelésre
vonatkoznak. "

E kongresszus rendező-bizottságának 'elnöke.: M. Gréard, a párizsi
tankerület (akadémia] aligazgatója s az egyetemi tanács elnöke a Sor-
bonne-ban; főtítkára: M. Jost, a közoktatás főfelügyelője s a főtanács
tagja volt; alelnökei más ,tisztviselői és tagjai Francziaország legkiválóbb
tanügyi férfiai voltak. .

~ E bizottság első körlevele 1899. október r-én kelt;. sajnálattal-
kell azon bal! felemlíteni. hogy nem nagy viszhangra talált: úgy, hogy
a bizottság 1900. május havaban. kénytelen volt egy második felhivást
közzétenni. Erre a jelentkezések és csatlakozások tömegesen érkeztek .
(Csak mi tündököltünk távolmaradásunkkal). .

A bizottság tanúságot merítve az előző kongresszusok történetéből,

abban állapodott meg, 'hogy a tárgyalásra kitűzendő tételek számát
minél szükebb körre szorítja, mert csak igy reménylette. hogy a.
téreleket részint alaposan megvítathatják, részint pedig, hogy azoknak'
kihatását is biztosítják. A kitűzött tételek a következők voltak: a) a ház-
tartási nevelés; b) az iskola-látogatás; c) az erkölcsi nevelés; d) a pol-
gári iskolai oktatás; c) az iskolai kor utáni intézmények.

Az első tételre a bizottság 33 emlékiratot, ezek közül e-öt Nérner-
országból; a másikra 52- öt, kőzöttük 6-ot külföldről; a harmadik ra
44-et, ebből 4-et külföldről; a negyedikre 46·ot, köztük z-öt leülföldről
az ötödikre 41-et, miből 5' külföldit kapott.
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A kongresszus a Sorbonne nagytermében, augusztus z-án, reggel
9 órakor nyilt meg. A megnyitáson jelen volt FrancziaországbólwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA761
tanító, 348 tanítónő; a külföldről 188 tanító és tanítónő, 120 nép-
iskolai tanf lügye1ő, 90 tanító- és tanítónóképző-intézeti igazgató és
igazgatónő, nagy szám ú tanügy-barát.

A kongresszust a rendező-bizottság elnöke, M. Gréard nyitotta meg
s felhivta azt a tisztviselők megválasztására A kongresszus elnökéül
közfelkiáltással M. Greard-ot valasztották meg, mire ő _ megnyító
beszédét elmondá.

Beszédében mindenek előtt a más országok és kormányok kép-
viselőit és küldötteit üdvözli: majd utal azon viszonyra és kapocsra,
mely az oktatás különböző fokozatai között fennáll, felemlíti a tudo-
mány népszerűsítésére irányzó törekvéseket (University' extension) ;
röviden jellemzi a kongresszus tárgyalásaira kitűzött. tételeket. Végül
pedig beszédét igy fejezi be: »Bizom abban, hogy azon végső követ-
keztetések, melyek a tárgyalásokból- mint meg annyi fontos tapasztalat
és itt képviselt belátás összegének gyümölcséből - kikerülnek, minden
országban üdvös elmélkedéseket, új néző pontokat és megfontolt javí-
tásokat. idézgek fel. Es ez Iesz, hölgyeim és úraim, az önök iga?
jutalma, az önök büszkeségeZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 «

A kongresszusra felvett rnind az öt tétel külön szakosztályban
tárgyaltatott. A tárgyalások eredményei ismét az osszülés elé terjesz-
tettek, mely a határozatokat véglegesen megállapította. Az egyes
tételek tárgyalásának phasisai a következők .voltak: a) előkészítő
jelentés; b) a szakosztály ülései; c) a szakosztály határozatai és kiván-
ságai; d) a teljes ülés; e) a kongresszus határozatai és kivánságai. A
záró ülést, melyen M. Leygues, a közoktatásügy és szépművészetek
minisztere elnökölt, augusztus 4-én, d. u. 31/2 órakor nyították meg. A
miniszter a kongresszus elnökének hozzá intézett beszédére, köszönetet
mond a kongresszus külföldi és honi tagjainak kifejtett. buzgalmukért.
Szerenesésnek érzi magát. hogy a kongresszus tagjai teljes függet-
lenségben tanácskozhattak ; majd igy folytatja beszédét: ~Az élet nap-
nap utan mind inkább bonyolodottá válik; új meg új ketelességek
nehezednek vállainkra azon 'mértékben, a mint az idő halad: ne rejtsük
el a gyermek előtt a holnapi nap egy nehézség én sem; mutassuk meg
neki nyiltan kötelességeit és adjunk neki erőt, hogy azokat jól betöltse.'
A társadalom jövője az iskolától függ. És ezen kongresszus éppen
azért jött össze, tanácskozott, munkálkodott, hogy emelje az iskolát.
E munkálatok meg fognak maradni. Arra fognak szolgálni a neve-
lőknek, hogy a módszereket tökéletesítsék, a kormányoknak peqig arra,
hogya nevelés általanos szolgálatát minél inkább biztosítsák .> '

Mint minden nagyobb tanácskozmányt szokott, úgy ezen kong-
resszust is lakoma zárta. be. Ezen lakomát a régi .Párisban, a kiállítás
területén. a «Nemzetek V'endéglőjév.ben tartották Ott voltak Orosz-
ország, az É. A. Egyesült. Államok, Belgium, Svájcz, Németország,
Anglia, Olaszország, Spanyolország stb. képviselői, melyek mindannyian
elismeréssel emlékeztek meg Francziaország vendégszerereréről,

Nem akárván terjedelmes lenni, a szakosztályok és az összes ülés

Magyar Tanítóképzö. 9
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lefolyásának rész'letes leirását mellőzöm; csakis a határozatokat s ezek
közül is csak a fontosabbakat vagyok bátor közölni.

'A hozott határozatok mind nagy fontosságÍlak; de a magam
'részéről mégis legnevezetesebbeknek azokat tartom, melyek a polgári
iskolákat illetik, mert azok viszonyát az elerni-, a közép- és reálísko-
'lákhoz sehol- a föld kerekségén sem látom oly szabatosan megállapítva'
mint a párisi kongresszus határozmányaiban. Mily távol' vagyunk mi
ettől! Vajha tanulnánk belőle valamit 1 (Revue p~dagogique, 1900. okt.)kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A háztartási nevelés.

A "leányok nevelése .a háztartásban (ménagére) lényegileg véve, a
,családanya feladata; mindazonáltal nem kevésbbé vág' az az iskola
.munkakörébe is és pedig .azon a jogczímen, a melyen a tűmunkák.

A háztartási oktatás egészében minden háziasszonynak saját ház-
tartása vezetésére nélkülözhetetlen elméleti és gyakorlati ismeretekből
áll .. Felöleli: a tápanyagok vásárlását és megőrzését; az ételek elké-
szítését; egy asztal Jelterítésének művészetét; a varrá.st, szabást, mosást,
vasalást; a ruházat és egy lakosztály butorainak megőrzését; a ház
egészségtanát és annak diszítési művészetét; a gyermek egészségtanát.

a betegek gondozását, az első gyermekkor, nevelését. ,
A háztartási oktatás és a házvezetési kötelességek a népiskolai

oktatás mindenZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI fokán, az óvóintézettől a felső nép- és szakiskoláig. az
,elemi iskolától a tanítönőképző-intézetig, kötelezővé teendők. I .

.A háztartási oktatás a szerzett általános ismeretekre támaszkodva,
a népiskolai oktatás rninden fokán lényegileg gyakorlati munkákat
ölel fel. .

. Ezen oktatást első sorban az e czélra képzett tanítónők nyújtsák.
Kivánatos, hogy fontosabb központokon házvezető oktatói képző-tan.
folyamok létesüljenek.

Háztartás.i és gondozási kérdések úgy a népiskola elbocsáto v izs-
~~latainl mint 'a n.épiskolai és felső-népiskolai tanítóképesítő, valamint a

I tanítónőképzö-intezeti tanári vizsgálat ok on a tételek közé felveendők.
A helyi hatóságok serkentendők, hogy háztartási pór-tanfolyamokat,

háztartási szakiskolakat. főző tanfolyamokat létesítsenek. .
Minthogy a háztartási nevelés a család-atyának ep oly szükséges,

mint a család-anyának, annak, bizonyos mértékben, a fiúknépiskoláinak
tanservébe szintén föl kel véretnie.

Az első gyermekkor egészségügyének és nevelésének a háztartási
nevelés főczéljának és az iskolai oktatás egyik elsőrendű tárgyának
kell lennie a'z iskola minden fokán. '

Iskolai látogatás,

Az I882-iki törvény módosítása, az iskolalátogatás érdekében,
elkerülhetetlen.

A. látogatasnak ténylegesnek kell lennie, a felügyelet pedig a
magániskolákra-ép oly szigorral alkalmazandó, mint a nyilvános iskolákra.
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Minthogy az iskola-látogatás társadalmi és közvetlen álladalmi
érdek: leghelyesebb, hogy ez a látogatás ne egy választott és tulsá-
gosan jóakaró vagy politikai elfogúltsagtól vezetett bizottságra, de a
békebiró által képviselt jogügyi látogatóra ruháztassék.

Helyes az iskolai pénztárak fentart ása.
A községek iskolai bizottságai, melyeknek csak tanácsadó-hatalmuk

lehet, iskolatanácsok _által helyettesítendők.
Szükséges, hogy a vallásoktatás hatósági ellenőrzés alatt, szigorúan

a törvényes föltételek között tartassék, oly módon, hogy az az iskolai
látogatást ne akadályozza.

9*

Erkölcsi nevelés.

Az erkölcsi nevelés czélja a gyermekben a becsületes embert és
jó polgárt kiképezni.

Az erkölcsi oktatás az okosságra, azaz a felvilágosodott öntudatra
támaszkodik. Iparkodik a gyermekben az őszinteség, igazságosság s az
összetartózandóság érzelmeit kifejleszteni; mind az ifjak, mind a leányok
erkölcsi oktatása azonos legyen; továbbáwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa nélkül, hogy bá rmelyz'~ egy-
házza l szemben 'ellenséges lenne, minden j'elekezettöl független. .

Az erkölcsi oktatás az iskola jótá rgya legyen; mindennap tartandó
abból egy tanítás, vagy társalgás s minden oktatást belsőleg áthasson.

Lényeges, hogya gyermek erélyes akarattal birjon, hogy a jó
bátorságával . láttassék el, oly bátorsággal, mely az állandó szokások
megszilárdítása által könnyűvé válik. Ezért a jót megismertetni és az
erkölcsi oktatást előtte vonzóvá kell tenni. Azonkivül czélul tűzendő
ki, hogya gyermek becsületessé, barorra és ikezdeményező hajlarnmal
biróvá tétessék, mert egy szenvedőleges (passiv) becsületes ember a
gon.osz büntársa, ki azt nem akadályozza meg. '

A. kongresszus fontolóra vevén, hogy nekünk a gyermeket úgy
kell nevelnünk, hogy az később saját maga legyen magának törvény-
hozója; fontolóra vevén, hogy a gyermek nem javulhat, ha csak maga
is nem működik közre önként saját nevelésén : azon véleményét
fejezi ki, hogy csak azon szabadelvű fegyelem útjan lehet szabad
embereket nevelni, mely a gyermek személyesigét tiszteletben tartja -és
őt szeretetben részesíti.

Minthogy a gyermek belátása annál kevesebb, minél fiatalabb s
minthogy vannak esetek, mikor a tanító a gyermek előtt akiadott
rendeletet igazolni nem képes: azért a szabadelvü fegyelem az enge-
delmesség elvét nem zárja ki; de a tanító tekintélyének azon mérrékben

kell fokozatosan háttérbe vonulnia, amely mértékbenkialakúlt a
gyermek öntudata és csak azon esetben indokolt, _ha a gyermeket úgy
vezeti, hogy az egykor saját öntudatának egyedüli tekintélye alatt élhet.

A kongresszus a következő óhajait fejezi ki:IHGFEDCBA

a ) Az új tantervek a társadalmi nevelésről minden - iskolát tájé-
koztassanak.

b ) A ledér (pornograph) sajtó és illetlen képnyomatok ellen
törvény alkottassék.
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c ) Az alkoholismus terjedésének meggátIására mindennemű rend-
szabály hozassék.

d ) Az egyszerű, vonzó és erkölcsi lelkesültséget tartalmazó
munkák (elbeszélések. életrajzok, regények) kiadása és terjesztése támo-
gatandó. Ezek az iskolai és ifjúsági könyvtárak számára kiosztandók.

\ ,kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA franczia. polgári' Iskolák (école primaire superieure).

A polgá r i iskolm' okta tá s megha tá rozásá és jellege.

a ) A polgári iskolai oktatás tárgya:
a népiskolai (eco le primaire elemantaire) tanulmányokat végzett

növendékek általános nevelése kiegészítésének biztosítása;
azok szakképzésének megkezdése, hogy igy a tanoriez-évek meg-

rövidüljenek, a nélkül, hogy teljesen helyettesíttetnének.
b ) Ezen oktatás a középiskolaitól gyakorlatias jellege és a természet.

tudományok terén (études scientifiques) az alkalmazásnak a tiszta
elmélet fölé helyezése altal fog külömbözni.

Hasonlókép el fog az térni a szak- és technikai iskolákban nyújtott-
oktatásról és pedig ;abban, hogy főfeladata a növendék külömböző
tehetsége/nek kifejlesztése marad és hogy az érzelmi és erkölcsi neve-
lést a tanonczszerű szakképzésnek föláldozni nem fogja.

A népz'skolábóla polgá r i iskolába va ló á tlépés.

Annálfogva, hogyanépiskola felső tanfolyamai, a mint egyéb-
ként kivánatos volna. nem mindenütt szervezhetők; a népiskolákban
előkészítő évfolyam létesítésére való buzdítást a kongresszus helyesli.

A polgá r i iskola i okta tá s és a szak- és technika i okta tá s.
- ,

A polgári iskola az ő gyakorlati és nevelői jellege folytán a nép
gyermekének képzésére, kinek felvilágosodott polgarrá s egyúttal ügyes
munkássá kell válnia, elsőrendű hivatással bír; ezért a kongresszus
helyesnek véli, hogy a kézi mesterségek tanulásában minden elsietett
elkülönítés (specialisation) veszélye elkerültessék és az ipari és keres-
kedelmi központokban a polgári iskolák minél nagyobb számmal állít-
tassanak tel.

a ) Kell, .hogy minden iskolának meghagy juk azon szabadságot,
hogya hivatalos tantervet a, vidék szükségleiteihez képest összébb

, k~vonhassa vagy bővíthesse, illetőleg mechani ai, különös technologiai, állat-
technikai, erdészeti, ipari vagy földmivelési, vegyi ismereteket vehessen fel.

b ) Az első évi oktatás az iskola minden szakaszában közös; al.
elkülönített szakok (földrnivelési, kereskedelemi, ipari) csak a tanul-
mányok második évétől kezdve szervezehdők.

e ) A' leányiskolákba minden szakaszban közös ,gyakorlati ház-
tartási oktatás vezetendő be.
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d )zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA polgári iskolák tudományos szerekkel s a kézi munkai s
gyakorlati munkákra szerszámokkal bőségesen ellátandók, ,,' ,wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

ej A mindenkor mértani és rajzbeli szabatos ismeretekre alapított
kézi és ipari gyakorlatok nem pusztán az' asztalosság és felszerelés
köréből veendők; de tárgyuk a helyi iparnak megfelelőleg, esetről-
esetre a lakatosság, rézművesség, rézőntés, kőfaragás, szövet-, porczellán-
stb. gyártás legyen. ~ , '., .

f) A földmivelési szakaszszal bir6 minden iskolának, kisérleti
teleppel kell birni a, mely il. vidéket érdeklő termelési eljárások álta-
lánosítását lehetővé teszi, továbbá egy műhelylyel, a melyben a föld-
I!lűv~lési szakasz, növendékei a földmívelési eszközökre vonatkozó kézi
munkákban nyernek útmutatást.

Védő-egyletek ls a volt nó'vendlkek szóvetkezete,

A védő-egyletek a volt növendékek szövetkezetének ' intézménye,
a melyek már nagyszámú polgári iskolák mellett fennállnak es a
melyek a kilépő növendékek elhelyezéséről gondoskodnak, a jövőrekjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
nézve m inden polgári iskolára kiterjesztendő. .. 1

Intézm ények az iskola végzettek számára.

A serdülők ls felnőttek tanfolyama i.

A felnőttek oktatására a tanfolyamok és előadások szolgálnak ;
a tanfolyamok nak gyakorlati irányban, főkép a jelenkor történetével
és a polgári élettel kell foglalkozniok; az előadásoknak, a mennyire
csak lehet, módszertani jelleget kell ölteniök.

Az ifjaknak. hogya tanfolyamon' való serénységüket az iskolából
val6 kilépésök idejétől a hadseregbe való belépésük idejéig igazolhassák,
iskolai könyvecske szolgáltatandó ki;' oda kell hatni, hogy .a hadsereg,
a különböző közigazgatási hatóságok, a kereskedők, iparosok ezen
könyvecskét számba vegyék.'

Iskola i segllyegyesületek (mutualité).

Minden ország nevelői az iskolai segélyegyesületek terjesztésére
teljes erejükből működjenek közre, hogy így minden jellegű oktatási
intézet növendékei között az összetartozandóság érzete fejlesztessék s
hogy ennek következrében a lyceumok és kollegiumok (gymn. reálisk.),
a nép iskolák és felső népiskolák (polg. isk.) ugyanazon segélyegyesű-
letnek képezzék részeít.

Egyesületek és védnó·kségek.
I

Az egyesületek és védnökségek a következő czélokat tűzzéle ki

. a ) A kölcsönös - erkölcsi és anyagi - gyámolítást, mint a
milyen pld. az ingyenes elhelyezés és segélyezés.
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b ) A művészeti - zene és rajz tanfolyamok intéz'ményét, a
tanoncz-taníolyamok (haztartást a lányok, mesterségeket a fiúk számára)
intézményét.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA '1wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

. , Alta lános kz'vánság.

A kongresszus ügyvezetősége (bureau) elemi oktatási és népnevelési
nemzetközi tigyvezet6séggé alakíttassék á,t, hogy így annak közvetíté-
sével a külöinböző nemzetek között a népnevelést minden formájában

, érdeklő okmányok állandóan kicseréltessenek.
Somogyi Géza .kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

IRODAL,OM .

KönyviSni~rtetés.
50 Templom i Ének ev. ref. kantorok. tanítónövendékek és

középiskolai tanulők számára. Orgonára, harmoniumra és vegyes ének-
karra alkalmazta Hodossy Béla ' tanítóképző ének- és zenetanár. Kókai
Lajos kiadása. Ara 1 korona. '

Érdekes jelenség, hogy a haladás eszméjéri alapuló' reformatus
egyház némely tekintetben sokkal nagyobb fokú conservativismustmutat,
mint ellenfele, a »történeti folytonosság e elvét valló katholikus. E kö-
rülménynek kell túlajdonftanunk. hogy míg a katholikus egy házi zene
napról-napra, ujabb művelőre talál, a reformatusoknil znindössze két olyan
számba vehető munka van, mely az általános használatú énekeket or-
gonára is alkalmazta. Az egyik Sz. Nagy Károlyé : Templomi és Ha-
lotti Karénekeskönyve, a másik Szügyi Józsefnek Magy. Ev. Ref. Cho-
rálkönyve. (Bothos István hasonló tartalmú munkáját, mely a hangokat
betűkkel jelz,i s Ivánka Sámuel könyvét, mely különben is éneklésre volt
szánva .s a chorál dallamokat erőszakos módon igyekezett ritmizálni,

" nem számíthatom ide.) Sz. Nagy Károly és Szügyi József ugyan sokat
javítottak a reformatusegyhazi éneklésen, de az ő munkájuk sem állja
már ki a versenyt a haladó kerral s a mi szintén figyelemreméltó, mind-
kétmű teljesen elfogyott.

De nem kevésbbé érdekes jelenség az sem, hogy bár a tanító-
képzőkben eleitől fogva tanították az egyházi énekeket, annyi idő óta
senkinek sem jutott 'eszébe,; hogyatanítónövendékek számára a ref.
egyházi énekekből iskolai könyvet készítsen: A~ előbb említett két

"rnunkát már drága voltuk miatt sem lehetett volna 'rendes iskolai könyv
gyanánt használni.. '

E két szempont teszi' Hodossy Béla könyvét nemcsak érdekessé,
de kiválóan fontossá is, Nagy szolgálatot tett vele ép a protestans egy-
háznak, 'mint az iskoláknak s ezek között különösen a tanítóképzőknek.

Az alábbiakban szigorú tárgyilagossággal igyekszem kimutatni ép
- úgy jelességeit, mint esetleges fogyatkozásait.
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Mindenekelőtt az a kérdés merül föl,' miért nem dolgozta fel az
összes ref. énekeket, miért csak 50, et. A felelet igen egyszerű. Hodossy
a tanítóképzők segítségével törekszik a reformatusok gyülekezeti ének-
lését megjavítani; olyan könyvnek látta tehát első sorban szükségét,
rnelyet minden tanítónövendék könnyen megszerezhet s már a tanító-
képzőben megtanulhat. Másrészről tudjuk, hogy nem minden ev. ref.
egyházi ének használatos ; némelyiket szövege, másikat dallama tett
alkalmatlanná. Hodossy igen helyes tapintattal választotta ki azokat,
melyek a leghasználatosabbak -s egyszersmind a legszebbek is. Csak
egy-kettő van olyan, melyek zenei szempontból ugyan kevés értékűek
(pl. a 33. számú) de a melyeket, mivel bizonyos alkalomra valók, ki-
hagyni nem lehetett. Ekként azt a czélt is elérte, hogy bár csak 50
dallamot vett [el, a leggyakoribb alkalmakra mégis megtaláljuk benne
a legszükségesebbeket. Ez az 50 ének a tanítóképzőben könnyen el is
végezhető, a tanítónövendéknek pedig épen elég arra, hogy a tanító-
képző befejeztével nyugodt lelkiismerettel véllalkozhassék kántori teendők
végzésére.

Nemes zenei ízlésére s kiválóan dicsérendő önzetlen törekvésre
mutat az a körülmény, hogy szakítani mer a már meggyökeresedett
szokással és az ének sorai között elhagyja a közbenjátékokat. Ezekre
tényleg semmi szükség nincs; a legnagyobb egyházi zenészek nem
használták; legtöbbje ízléstelen. az ének hangulatának egységét bontó
felesleges czifraság s mivel gyors menetű, a tanulónak ok nélkül való
nehézséget okoz, vagy ha nem elég gyorsan [átszszák, az amugy is nagy-
fokú ízléstelenség még nagyobb fokúvá válik. A katholikusok is kezdik
már elhagyni, Kapossy György Egyházi Énekei már közbenjátékok
nélkül jelentek meg.

Sok zenei tudásról és közvetlen tapasztalatról tesz bizonyságot
azzal is, hogya felső szólamot d-nél magasabbra s az alsót f-nél mé-
lyebbre sohasem helyezi. Az alsó szólam egy' pár "éneknél lentebb is
megy ugyan j-nél, de az ilyen helyeken az összhangosítást úgy eszkö-
zölte, hogy az (-nél mélyebb hangok minden nehézség nélkül énekel-
hetők egy nyolczaddal fölebb. Sz. Nagy Károlynak és Szügyi Józsefnek
ép az a legnagyobb hibája, hogyahangnemek megválasztásánál nem
számoltak azzal a körülménynyel, hogy a gyülekezeti éneklésben gyer-
mekek és felnöttek, férfiak és nők egyaránt részt vesznek. Igy a. mély
hangúak sok helyen vagy nem énekelhetnek, vagy éneklés helyett kiabál-
nak. Sz. Nagy Károlynál nem ritka pl. awvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAjisz, Szügyinél az e, E~ is
egyik oka, hogy az ev. ref. gyülekezetek legtöbbjében máig is oly
ízléssel énekelnek, mint akkor énekelhettek, midőn az énekvezérek leg-
nagyobb része semmi vagy csak nagyon kevés zenei tudással dicseked-
hetett .

A dallamok ritmikai beosz tásánál is helyes elvet igyekszik meg-
valósítani. Minden ütem páros részű, mindegy.ik leütéssel kezdődik, rnin-
den hang egyforma hosszú, csak a sorvégző szótagot jelzi hosszabnak
s ez a hosszabb hang pótolja a közbenjátékokat, Ekként, minden dallam
ritmusa egységes hatású s minden erőszakosságtól ment. Ivánka példája
eléggé bizonyítja, hogya zsoltárokat, dicsereteket nem lehet a modern
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ritmikai szabályokba szorítani, hiszen akkor' nemcsak minden versszakr a
kellene a dallam ritmusát külön megállapítani.chanem majdnem minden
verssorra is. Azt a bajt, hogy reformatus énekeinknek verstani és zenei-
ritmusa nem fedik egymást, csak úgy lehet elkerülni, a: hogy Hodossy-
nállátjuk. .ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A dallamok összhangosításáról is általában csak a legnagyobb el-
ismeréssel szólhatok. Egyszerűség, egyhizi komolyság. szabatosság voltak
vezérelvei ; teljesen hozzáilleszkedik az' örök szép dallamok eredeti czél-
jához és jellernéhez. Némely dallam összhangosítását épen egyszerűsége
tesz figyelemreméltóvá és széppé, jól' tudván, hpgy az egyszerűség már
önmagában is szépség. (Pl. XXXV., XLn, LXV!., LXXXIV., LXVI., ,
LXXXI. Zsoltár, 74., 163. dicséret.) Néhol felülemelkedik ez egyszerű-
ségen s az összhangosítást is megkülönböztetett színvonalra emeli. A
XC., XCII. zsoltár, a 137. dicséret összhangosítása valósággalremeknek
mondható. Nem érdektelen ezeken kivűl az sem, hogy az öszhangosí-
t ásnál nemcsak az összhangzatok egységés jóhangzására, de az egyes
szólamok dallamosságára is kiváló gondot fordított. S ez igen termé-

s zetes ha tudjuk, hogy a mű nem csupán orgonára van írva, hanem
egyszersmind vegyes karú éneklésre is. Sz. Nagy Károly s Szügyi József
e!Ulített műveihez képest ez is figyelemreméltó haladás.
I Ámde nagyon egyoldalú volna ismertetésem és sem a szerzőnek,
sem az ügyl)e~, de magamnak sem. termék" vel~ jó szolgálatot, ha rá

. nem mutatnék a műben itt-ott előforduló fogyatkozásokra is, már csak
azért is, mert ezek a következő kiadásnál, azt gondolom, könnyen vol-
nanak megigazíthatók. '

Nem tartom helyesnek, hogy az ideiglenes hangnemi kitérés némely
helyen messze esik az eredeti hangnemtől. (Pl. az L. és XLII. zsoltár
utolsó előtti ; a 70. dics. 4. sora.) .

, . Mivel ,az ének egyes sorai között közbenjáték nincs, ennélfogva
mindig szem előtt 1:artandrnak vélem, hogy az egyik sor végző s a
következőnek kezdő összhangzatja hangnemileg -is lehetőleg közeli ro-
konságban legyenek egymással. A Cll. zsoltár 4. sora pl. a lágy G
hatását teszi reánk; az egyházi ének egyszerű komolysága tehát nem
engedi, .hogy utána mindjártIHGFEDCBAc-c -gt alkalmazzunk. ,

, - Ugyancsak az egyszerű komolyság tiltja a dissonans összhang-
aatok egymásután való s ű rű alkalmazását is. A X X V . zs. dallamállak
4. sorában pl. a 8 összhangzat közül 4 dissonans. A XXVIII. utolsó,
a CXXII. zs. 6. sorában pedig a dissonantia nagyon erős.

Azt sem tudom helyeselni, hogy pl. a XXXVIII. zs. első sorában
az cwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAg It összhangzat után It d fiss következik. Zenei ízlésünk ma már
úgy .fejlődött, hogy E mollban c g It után lt dzs« fiss -t: várunk. A : .

régiességre való törekvés, vagy a különben szabatos szólamvezetés nem
igen' képesek bennünket az ellenkezőnek jobb. voltával megnyugtatui.
Szivesebben veszszük ilyen esetekben a harmad megkettőzését, vagy akár
a bővitett másodot. A bővitett másodtói különben nincs is miért olyan.
ig eu tartanunk, hiszen népdalainkban IS előfordul. Hodossy is alkal-
mizza (173 d. z. sorában) és· bizony nem hangzik kellemetlenül. Nép-

, I
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dalainknak . a bővített másod egyik sarkalatos tulajdonsága, tiszta ének-
lésére tehát törekednünk is kell.

Bár a titkos nyo1czadokat és ötödöket ritkán és a legtöbbször ok-
szerűen használja, némely helyen, mint pl. az V. zs. utolsó előtti sorá-
nak 3. üteméhen kikerülkető volna a nélkül, hogy a kikerülés a dalla-
mosság rovására esnék.
. Egy-két helyen az összhangzatok azonosságából és a basszusnak .
egyforma lépéseiből származó egyhangúság szintén könnyen kerülhető
el. A XXX. zs. 5. sorában pl. a basszus három ütemen at negyed ug-
rásokat tesz, két egymásután következő ütemben pedig egészen azonos
összhangzatok vannak. Hasonló hibát találunk a elV. zs. 4 sorában is.
A LXI. zs. 3. sorában a harmad megkettőzése sem indokolt.

Látszólagos hibát látunk néhol a záradékokban is. Adominanst
megelőző s 2. fordításban levő alaphármas nem mindenütt esik az ütem
sulyos részére. Igaz, hogy ez a látszólagos hiba könnyen elkerülhető,
ha az első ütem.et felütéssel kezdjük, de ugyan mit használunk vele a
hangzás szempontjából, ha tudjuk, hogyachoralszerű éneklésnek nincs
és nem is lehet erős ritmikai lüktetése már csak azért sem, m.ert mint
előbb ernlítém, ref. egyházi énekeinkben a dallam és a szöveg ritmusa
nem fedik egymást mindenütt.

Sajtohibát csak két helyen vettem észre. A XLII. zs. szövegében
és a XXXIII. zs. dallamában. Amott ~Mikor jut az c helyett.» Mikor
jutok« irandő, emitt pedig a 2. sor első üteméhen azwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAesz elől elmaradt
a feloldó jel. A könyvkiállítására vonatkozólag pedig a második kiadásnal
szi vesebben venném, ha jobb papírra s tetszetősebb alakban nyomnák.

Az elmondottak alapján azon meggyőződésre jutottam, hogy
Hodossy Béla könyvét úgy a ref. egyházi zene, mint a tanítóképzők
szempontjából határozott nyereségnek tartom, miért is úgy a kántorok-
nak, mint a középiskolai és tanítóképző zenetanároknak figyelmébe

. meleg en ajánlom. I

Sarudy Ottó.kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Új művek jegyzéke.

Pedagógz'a i és rokonta r ta lmúak.

Die' Entw ickelung der K inderseele. Irta: Compayré Gábor .
a lyoni akadémia igazgatója A franczia akadémia jutalmaztaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAm ű . A
második kiadást németre forditotta : Uter Chr . Megjelent az e Inter-
nationale Bibliothek für Padagog ik und deren Hilfswissenschaften» czimű
vállalatban, Altenburg, 1900 Oscar Boride. .

Paychologte und Piidagogie des K inderspiels. Irta : Colozza
G . A ., a nápolyi kir. tornatanítouöképző-intéset tanára. Az előszavát
irta: Forrelit N., a nápolyi egyetemen a pedagógia . tanára. Olaszból
fordította: Ufer Chr . Megjelent ugyancsak az «Internationale padage-
gische Bibliothekben.s Altenburg, 1900. Oscar Bonde. 5 M.

Lelki gyógymódok. Psychotherapia. Irták: dr . Ranschburg

Pá l, klinikai gyakornok, az egyet. psycho-physiologiai laboratorium



vezetője éswvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAdr . Décsi Károly. elme- és idegkórtani tanársegéd. Az orvos-r
kari tanártestület által a 600 frtos Gárdos-díjjal jutalmazott pályamunka.
Budapest, 1900.kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A nevelés történelm e. Elemi és polgári tanító- és tanítónó-

képző-intézetek, valamint tanítók és tanügybarátok számára. Harmadik,
szemelvényekkel bővitett kiadás, 20 ábrával. Irta: Molná r Laseid. a
budapesti kir. kath. tanítónőképző-intézet érdemesitett tanára; átdolgozta ~
SchuLtz Imre, pécsi tanítóképző-intézeti rendes tanár. Pozsony, 1900'
Budapest. Kiadja Starnpfel Károly. Arafüzve 3 kor .. kötve 3 .kor. 60 fillér'

A magyar kisdednevdés irodalma; Irta: Peres Sándor '
Kiadja a cKisdednevelők Országos Egyesülete.» Ara 1 frt. Budapest, 1900.

~zemelvények Apáczai C sere János paedagogiai mtivei-
ből. Összegyűjtötte es bevezetesselelláua: dr . N~ményi Imre Buda-
pest, Singer és Wolfner kiadása.

Em lékkönyv Halász Ferencz harmincz éves tanfelügyelőiZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAm u n - ,

kasságának és miniszteri osztálytanácsossá való kinevezésének ünnepére.
Az Allami Tanítók Országos Egyesületének megbizásából szerkesztették ;
Kozma L(iszló és Szentgyö'rgyi La jos. Kiadja az Allami Tanítók Országos
Egyesülete. 1900.

Vezérkönyv a szám tanításhoz. Tanítók és tanítónövendékek
számára, az Ambros-Kopetzky-téle példatárakhoz alkalmazva, irta =

Pethes János, állami tanítóképző-intézeti' tanár. , Nagy Kanizsa, 1901.
Fischel Fülöp könyvkiadása. Ára 5 kor.

A beszéd- és értelemgyakorlatokról. Vezérkönyv gyanánt.
Az értekezést, mely e mű alapjául szolgá~t, a Népnevelők Budapesti
Egyesülete 50 frt pályadíjjal tüntette ki. Irta: Peres Sándor . Harmadik
javított kiadás. Ára 1 kor. Budapest. 1900. Larnpel Robert (Wodianet
F. és fiai) kiadása. A «Népnevelők Könyvtára s czímű vállalat 6. füzete.

Quintilianus és Plutarchos. Neveléstörténelmi tanulmány.
Irta: dr. Pacsér i Károly kir. tanfelügyelő. Ara 1 kor. Budapest, 1900.
Lampel R. (Wodianer F. és fiai): A e Népnevelők Könyvtára- 5. füzete

Az olvasmány tárgyalás módja a népiskolában. Irta Sebestyén
József, ,áll. iskolai tanító. Besztercze. {900. A szerző tulajdona. Ára
60 fillér. Részben lenyomat a Besztercze-Naszódmegyei Tanító' Egye-
sület cÉttesÍtőjéből>. Felolvastatott és a. gyakorlat megtartatott az

I egyesületnek Borgó-Prundon. 1900. október 15~én tartott közgyülésén.
Jelentés a kézimunkára nevelő országos egyesület öt évi műkö-

déséről. 1895-99. Szerkesztette Guttenberg Pá l igazgató. Budapest 1900.
A der, die, das használatának vezérfonala. A~ összes közép-

iskolák számára irta: Glücksm'ann Lipót. Székesfehérvár, 1901'. Singer
Ede. kiadása. Ára 40 fillér ..

Vörösmarty tanító hatása. Emlékbeszéd az esztergomi .tanítő-
képző jubrláris. ünnepé n r Mondotta Kemény!y K. Dáme!. Esztergom,
1900 Buzárovi ts ~Gusztávkönyvnyomdája.

Ifjuságz' ira tok:

Csokonai :V itéz M ihály válogatott munkái.' Bevezette és jegy-
zetekkel eliatta Tóth /Rezső. Budapest, 1900. Az Athenaeum kiadása.



Ara 1 kor. 60 fill. Az «Iskolai Könyvtár. Magyar olvasmányok tára»
czímű vállalat kötete. Szerkesztő:wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBABeőthy ZsoltkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Tűndérek között. Regék és kalandos történetek gyüjteménye.
A magyar itjúságnak elmeséli Bánfi János. Második kiadás. Budapest,
Lampel Róbert (Wodianer F. és fiai). Ára 3 kor. ~

Legszebb regefűzér. Regék és kalandos történetek gyüjtemé-
nye. A magyar ifjúságnak elmeséli Bán/i János. Második kiadás, Szá-
mos képpel. Budapest, Lampel Robert (Wodianer F. és fiai): Ara 3 kor,

Egyszer volt, hol nem volt. Mondák regék, kalandos törté-
netek. A magyar ifjúságnak elmeséli Bánfi János. Szám os képpel.
Második kiadás. Budapest, 1901. Lampel Róbert (Wodianer F. és fiai).
Ara 6 kor.

Kis könyvtár. Szerkeszti; Benedek Elek. Budapest, Lampel
Robert (Wodianer F. és fiai) kiadása. A következő kötetek jelentek
meg: Tündérmesék. Irta : Gyulaz'né Baksay Julz'ánna . Ára 1 kor. Két

tör ténet. Irta: Benedek .Elek. Ára 50 fill. Székelyfö'ldö·n. Irta: Csulak La jos.
Ára 50 fill. Apró elbeszél/sek. Irta: Versény~ Gyö·rgy. Budapest, Ára
50 fill. Víg elbeszélések. Irta: Gaá l Mózes. Ara SO fill. Történetek az
úkolából. Irta: Robos Andor . Ára 50 fill. Két z'fjúsági súnmű. Irta: Gaá l
Mózesné. Ára 50 fill. .

Ifjusági könyvtár. Szerkeszti : Dr. Szemák, István. IV. kötet.IHGFEDCBAA
képzőművészetek tör ténete. Irták: Moruay-Gerecee. Ara 3 kor, Budapest,
Lampel Robert (Wodianer. F. és fiai). .

Többsincs királyfí. Magy .. népmese három felvonásban (szin-
darab). Irta: Benedek Elek. Ára 3 kor. Lampel R6bert (Wodianer F.
és fiai) 1901.

A búrok magyar vitéze. Egy magyar fiú kalandos története.
Wildenstein műve utan átdolgozta Fa ides Géza . Ára 4 korona 50 fill.
Budapest, Lampel Róbert (Wodianer F. és fiai).

Ezeregy éjszaka regéi A magyar ifjúság számára átdolgozta
Eado Anta l. Második bővitett kiadás. Szamos .szinyomatú és a szoveg
közé nyomott képpel. Budapest, Lampel Robert (Wodianer F. és fiai).
Ara a díszkiadásnak 9 kor.'
. Vármegyei térképes levelezö lapok. Nyomtat ja és kiadja
Károlyi György kő- és könyvnyorndája, térképészeti intézete. Megren-
delhetó Károlyi György papirkereskedésében. Budapest, V., Dorottya-u.
10. sz. Darabja 12 fillér. ,

Rüstig Zsigmond, a brémai kormányos. Uj Robinson
Marryat 'kapitátlY után a magyar ifjúság számára átdolgozta dr . Kárpá ti
Károly. 4-ik kiadás, 94 képpel. Budapest. Az Athenaeum kiadása. 4 kor.

Az Athenaeum rnesekörryvtárárrak megjelent a XVI. kötete,..______
amely öt külön kötetben tartalmazza Benedek Elek «'Bohókás meseit,»

Ára mindenik füzetnek 1 kor. E meséket is Széchy Gyula rajzai diszítik.
Erzsébet. Megemlékezés Magyarország nagy királynéjáról. A

királyi ház fenséges tagjainak: és a magyar nemzet jeleseioek közremű-
ködésével szerkesztette: Gábel Gyula , budapesti-közs. tanító. Az Orsz.
Eötvösalap. a budapesti szünidei gyermektelep és a budapesti tanítók
sameritanus alapja javára. Budapest, Az Athenaeum kiadása.
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EGYESULETIELET.

Adakozzunk Vörösmarty-szobrára!

- Felhívás. -

Mélyen Tisztelt Tanártestület !

A hazafias lelkesedésnek azon magasztos felbuzdúlása, mely Vörös-
marty Mihály születésérrek 100 éves évfordulója alkalmából miridany-
nyiunk lelkét áthatja s mely azon vágygyal tölti be szívünket, hogy
vajha magyar Homerosunknak itt, az ország sz.ívében, hazánk fő- és
székvárosában hozzá méltó érczszebor örökítené meg alakját: nem
hagyá illetetlen a Tanítóképző Intézeti Tanárok Orsz. Egyesületének
választmányát sem. . .

A nemzet nagy költői, - igazi tanítói a népnek, kik iránt mi,
tanítóképző-tanárok, áldozatra kész lelkesedést, hívséget és kegyeletet
fakasztunk tanítványainknak, mint a nép leendő tanítóinak ifjú, zsönge
lelkeiben. . .

És példaképen elébük állít juk a mi áldozatrakész lelkesedésünket,
hívségünket és kegyeletünket, mint nevelői hatásaink legfoganatosabbját.

Most országszerte megindúlt a gyüjtés Vörösmartynak Budapesten
feláilítandó szobrára s az országos nagybizottságban egyesületünk is
képviselve van, részint ebből kifolyólag, részint, hogy a tanítóképző-
tanárok testületeinek s esetleg a tanítóképzők növendékeinek is e
czélra szánt adományai lehetőleg egyszerre adassanak át, egyesületúnk
választmánya f. é. nov. havi ülesén határozatilag kimondotta, hogy
saját kebelében a gyűjtést eszközlendi, a tanártestületeket adakozásra
s a felajánlott összegnek egyesületünk útján való beküldésére. fölkéri.
. Egyesületünk az adományokat a maga részéről saját ,hivatalos
közlönyében, a Magyar Tanítóképzőben nyug tázza, a begyült összeget
pedig az adakozók névjegyzékével egyetemben a központi gyűjtő'
.bizottságnak szolgáltatandja áto

Midőn választmányunk határozatáról a mélyen tisztelt Tanártestű-
letet tiszteletteljesen értesítjük, van szerencsénk megjegyezni, hogy az
egyesületünk útján való beküldésre szánt összegek Horvay Ede pénz-
táros czimére (Budapest, I. ker. áll. tanítóképző-intézet) küldendók.

Mély tisztelettel vagyunk a Tekintetes Tanártestületnek, a Tanító-
'képző-Intézeti Tanárok Orsz. Egyesülete nevében .

Budapest, 1900. decz. l-én

alázatos szolgáiwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Dr. Kovács János
elnök.

Sztankó Béla
főtitkár.
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VkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAálasztInányizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAülések jegyzökön,yvei.

1. Jegyzőkönyv.

Felvétetett a «Tanítóképző-Intézeti Tanárok Országós Egyesülete» választmányának 1900.
évi november hó 5-én tartott ülésén.

Jelen vannak: dr.wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAKovács Iános elnöklete alatt Katonáné Thuránszky
Irén, Peres Sándor, Bzttenbz'nder Miklós, Horuay Ede, Lubz"nszky Emilia,
{inasel Ferencz, Nagy Károly, Héger Lujza, György Aladár, dr. ,Weszely
Odön, Szabó Gábor, Farkas Sándor, Béké -józs a, Stepankó' Albert,
Bátor i Lajos, Nagy 'László, Sztankó Béla, Németh Sándor, utóbbi
jegyző.

1. Elnök felkéri Sztankó Bélát, az ének és zene tantervére felkért
előadót, hogyatantervre vonatkozó észrevételeit tegye meg.

2 . Előadó általánosságban elfogadásra ajánlja a tantervet. Az álta-
lános vita különösen két kérdés körül csoportosúlt, t. i. fakultatív
legyen-e a kántorképzés a férfi, a hegedű-tanitás pedig a tanítönö-

képzőkben ? A vitában résztvettek: Bátori Lajos, Békei Józsa, Nagy
Lászlő, Thuránszky, kik mindnyájan az emIített tárgyaknak fakultatíve
való tanítása mellett foglalnak állást; Peres Sándor, Stepanko Albert
a hegedű-oktatást a nőképzőkben is kötelezőnek óhajtja.

Az élénk vitának szavazás vetett véget s a választmány az egy-
házi ének- és zenének a férfi, a heg edűnek pedig tanÍtónőképzőkben
fakultative való tanítását mondta ki. Elfogadja továbbá az előadó által
az ének- és zene tantervének végére betoldásra javasolt jegyzetet : c A
hangszeres technikai tárgyak, a hol az a növendékek létszáma s a
helyt viszonyok általokadatolva van, csoport-rendszer szerint taníthatók,

Ebből Jolyólag a jelen tantervben feltűntetett óraszámok csakis a
növendékek iskolai elfoglaltatására vonatkoznak.s Bátori Lajos indít-
ványára kimondja a választmány, hogy a hegedű-tanitás már az 1.
osztftlyban kezdessék meg.

A mindvégig élénk és beható részletes vita után. melynek folya-
mán a már említetteken kívül Héger Lujza ,és Horvay Ede szólaltak
föl, a választmány a következő fontosabb elvi módósításokat tette a
tanterven:

Az éneknél a módszerre vonatkozó utasítások elhagyandók s a
tantervszöveg . az anyag tárgyi köreinek felsorolására szorítkozzék. Az
anyag szabatosabban sorolandó fel s aránycsabban osztandó el.

A zeneelmélet tárgyi köre az alsóbb osztályokban bővítendő.

A karének alól egyesek felmentése Iehetővé teendő.
,A zongorában szintén lehetőleg törlendők a methodikai utalások

s a tanterv úgy szövegezendő meg, hogya növendékek által elsajátf-

tandó anyag már az első osztály tói kezdve biztosabban körvonaloz-
tassék.

A hegedű tananyaga az általános határozatok alapján módosí-

tandó.
Az egyházi ének tanterve kibővítendő az' ezen körbe tartozó álta-

lános zeneelméleti ismeretek felvételével.



Végül a választmány megbízzawvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBASztankó Béla előadót, hogy ezen
elvek alapján s a vita során felmerűlt nézetek lehető figyelembe véte-
lével Bátori Lajos tagtárssal egyetértőleg a végleges szöveget álla-
pítsa meg.

3.' Tárgyalás alá kerül' a' rajz- és szépirás tanterve. Előadó Nagy
F. Károly. Több pont kihagyását s helyettük új pontok betoldását
javasolja. Hozzászóltak : Nagy László, pártolja előadó javaslatát, Weszely
nem helyesli a rnődszeres feldolgozásnak az 1. osztályban való tárgya-
lását. Hangsulyozza az aesthetikai érzék fejlesztésének fontossagát.
.Hozzászóltak még Snasei Ferencz, Kovács János;- Bátori Lajos és Peres
Sándor.

A választmány a következő módosításokkal fogadta el a rajz és
szépirás tantervét : Az óraszámokat illetőleg, az L, II. osztályban
a 31/2-31/2 órát 3-3-ra szállította le, a szépirásra ellenben 1/2-1/2 óra
helyett 1- 1 órát kiván fordítani. Egyéb módosítások: Az 1. oszt. tan-
tervének szövegéből töröltetett a «fali mintákról s kifejezés. továbbá a
«Mértani rajzolás> az utána következő pontokkal együtt. A IL osztály
anyagából töröltettek: a «Gyakorlatok az iskolai táblán való rajzolás-
ban», «Egyszerűbb építészeti éz műszaki rajzoknak. földterületek tér-
.rajzainak felvétele és másolása» .cz. pontok. A, Ill. osztály tantervéből
«Szmes síkékítmények.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA:> «A színtan elemei» ez. pontok kihagyattak.
A IV. osztály tantervében : «ennek megíigyeltetése és gyakorlása a
gyakorló iskolában» kifejezés töröltetett. A e módszeres leldolgozasa »
kifejezés «módsaeres ismertetése s-re igazíttatott. Töröltetett «a tanuló
kéz- és testtartásáról, rajztermek berendezéséről e kifejezés, továbbá «a
különféle mintaszerü padok» s az ezután következő pontok végig.

A szépirás tantervét a már emlitett, az óraszámra vonatkozó
változtatáson kívűl módosltás nélkül fogadta el a választmány.

4. Elnök jelenti, hogy Szuppán Vilmos egyesületünk választmányi
tagja nem régiben tanári működésének 25-ik évfordulóját ünnepelte;
ez ünnepen az egyesület képviseletében ő is jelen volt s indítványozza,
hogy a választmány a jubilánsnak üdvözlő iratban fejezze ki jő kivá-
natait.

A választmány egyhangulag

K . l l l . f .

elfogadja elnök indítványát.

Jegyzette :

Németh Sándor ,

titkár.kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

II. Jegyzőkönyv.

Felvétetett a Tanítóképző-Intézeti Tanárok Orsz, Egyesülete választmányának 1900 évi.

november hó 12-én tartott üIésén.

Jelen vannak dr. Kovács János elnöklete alatt: KatonánéThuránszky
Irén, Bittenbi1f.der Miklós, Snasel Ferencz, Lubinszky Emilia, Horvay Ede,
dr. Weszety Odön, Gerencsér István, Stepankd Albert, Peres Sándor, Szabó
Gábor, Nagy Lászlo, Sztankó Béla, Németh Sándor. utóbbi jegyző.

1. Elnök felkéri K. Thuránszky Irént, a női kézimunka tantervé-
nek előadóját, hogy észrevételeit tegye meg
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2. Előadó röviden ismerteti a kolozsvári, pozsonyi és győri tanító-
nőképzőknek e tárgyra vonatkozó javaslatát. Javaslatai az anyag leszál-
lítására, egyes pontok kihagyására és új pontok betoldására irányúlnak.

Hozzászóltak : Peres Sándor, óhajtja hogyanépiskolai kézimunka
folytatása legyen az óvodai kézimunkának, azért a tanítónőképzők tan-
tervébe! is felvenni óhajtja az agyag-, czirok- és karton-rnunkát, továbbá
a papirhajtogatást. Nagy Lászlo a IV. osztályanyagába a népiskolai
szemléltető eszközök készítését is felvenni kivánja.

A választmánynak a tanterven tett módosításai a következők: 1.
osztály, 6 drb. likacsos minta helyett 3 drb., 6 drb. kötött csipke helyett
szintén 3 drb. 3 drb., csillagminta helyett 2 drb. állapíttatott meg.
A / ll. osztály tanításterve változtatás nélkül, a Ill. osztályé pedig
«Egy díszesebb divatu ruhaderék szabvá, varrvas pont kihagyásával
fogadtatott el. A. IV. osztály tervébenZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAe kis párna díszes himzéssel s

kifejezés «fehér párna himzéssel» -re igazíttatott. c Két darab battiszt
zsebkendő csinos mintázatú, hurkolt és könnyű himzésű széllel és
monogramrnal- pont töröltetett. «Az elemi kézimunka tanítás módszere s
pont, «melylyel kapcsolatban a növendékek agyag-, karton-, czirok-
és papirhajtogató munkákat készítenek s a népiskolai legegyszerűbb
szemléltetésí eszközök készítésmódjával is megismerkednek- kifejezéssel
toldatott meg. Egyben lelveendőnek találja a választmánya tantervi
szövegbe a növendékek csoportok szerint való tanításának lehetőségét
is, (Úgy mint a zenénél).

3. Követkeaik a tanítóképzők kézimunka-tantervének tárgyalása.
Előado Szabó Gábor. Hibáztatja a kitűzött czélt; mind a két czélt,
vagyis a nép házi ipari szolgálatára ,való kézimunka-tanítói képesítést
és a szerszámok használatában való kézügyesség megszerzését heti 1-2

óra mellett nem tartja 'elérhetőnek.Hibának tartja, hogya javaslat a
régi házi ipar helyett újból házi iparszerű munkálatokat vett fel, holott
ennek, mint tapasztalható, semmiféle eredménye nem volt. Hibáztatja a
test- és 'egészségtan szabályainak figyelmen kivűl való hagyását, ércz-,
drót- és bádogmunkát, vas-, ón-, sósavval való munkálatok. Hiba az is,
hogy a javaslat a famunkálatok egész képzést nyujtó gyakorlatait nem
vette fel. Mindezek alapján indítványozza, hogya' tanterv-javaslatnak e
része teljesen mellőztessék s fogadja el a választmány az általa előter-
jesztendő javaslatot. mely egyedűli czélul a kézügyesség megszerzését,
a munka anyagául pedig a fa-, agyag- és papirmunkálatokat óhajtja
felvenni.

Hozzászóltak : Nagy László, Katonáné, Weszeiy Ödon, Peres,
Sztankó B Snasei Ferencz, helyeslik a házi ipari résznek a tantervből
való hihagyását, nem mesterséget kell tanítani, itt a czél tisztán for-
mális.

Előadó a kézimunkára vonatkozólag részletes javaslatot is terjeszt
elő. A választmány általában elfogadja előadó javaslatát, kihagyandó-
nak mondja a 'házi ipari foglalkozások tanítását, nem különben az
egészségre ártalmas munkakat, A részletes javaslatot több kisebb
módosítással szintén elfogadja a választmány oly módosítással, hogy az
előadó által felsorolt készítendő tárgyak a tantervből vétessenek ki se



tárgyak jegyzéke egy kÜlön tanmenetté foglalva, minta gyanánt ígtat-
tassék a tantervbe. ez azonban ne legyen kötelező, minden tanár maga'
állapít sa meg a készftendő tárgyak sorozatát.

Elnök felkéri előadót, hogy javaslatát e határozatokhoz képest
'alakítsa áto . '

,5. Dr, Weszely Ödön előterjeszti a magyar nyelvi tárgyak tan-
tervének ujjá alkotása végett kiküldött bizottságáltai készített tanterv-
javaslatot.

A választmány nehány kisebb módosítással a javaslatot elfogadta.
6. Végűl pénztáros jelenti, hogy Hetényi Kálman, Major 1. Gyula,

.Zoltai Mátyás s a Dél-Magyarországi Tanító-Egyesület egyesületünk-
ből való kilépésűket jelet. tették.

A kilépés az -1900. év lejártánakZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

K . m. f .

hatályával tudomásul szolgál.

Jegyzette :wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Németh Sándor ,

titkár,kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

III. Jegyzőkönyv.

Felvétetett a Tanítóképző-Intézeti Tanárok Orsz. Egyesiilete valasztmányrinak 1900.. évi
november hó 24-én tartott üléséri.

-,
\

,

Jelen vannak dr. Kaudcs János elnöklete alatt: KatonánéThuránszky
Irén, Gyórgy Aladár, Dezső Lajos, . Somogyi Géza, Pa lágyi Lajos, dr.'
Málnaz' - Mihály, LutJ inszky Emilia, Stepanko Albert, OherolyJános,
Szabó Gábor ,.Snasel Ferencz, Bz'ttenbinder Miklós, dr. Wesseiy Ödön, Nagy
Lászlö, Sztankó Béla, Németh Sándor, utóbbi jegyző. '

1. Elnök az ülést megnyitván. üdvözli. a választmányt,' különösen

annak vidékről megjelent tagjait, Dezső Lajost és Somogyi Gézát .
. 2. Elnök jelenti, hogya győri áll. tanítönőképző-intézet L é. decz.

9-én fennállásának 25-ik évfordulóját ünnepeli s az ünnepélyre az egye-
sliietet is, meghívta.

A választmány felkéri Nagy Lász lót, hogy az ünriepélyen az
egyesületet képviselje s tolmácsolja az egyesület üdvözletét.

. 3. Következik a testgyakorlat tantervének tárgyalása .. Előadó
Oheroly János. A tanítóképzők tantervét egészben véve helyesnek' mondja, .
csupán a szergyakorlatokat kivánja részletesebben felsorolni. Erősen
kritizálja azonban a tanítónőképzők tantervét. Hibáztatja, hogy a tan-
terv igen röviden végez az 1. II. osztály szabad- és rendgyakorlataival,
holott, ezek adják az alapot a további helyes tornázáshoz. A gyakor-
latokat legtöbbször nem a helyes .néven nevezi a tanterv s olyan g-yakor ..•.
latokat is fölvesz, melyeket csak a leggyakorlottabb térfitornázók tud-
nak megcsinálni. Altalában nem tartja e javaslatot elfogadhatónak,
mint olyat, mely .a női tornázás czéljának meg nem felel, s mint a
mely a nők erejét felülhaladó torna-gyakorlatokat kiván tanítani. Rész-
letes javaslatot terjeszt a választmány elé úgy a tanító-j (Itt a szer-
gyakorlatokra vonatkozólag) mint a tanítőnőkepzők számára. Az igen
'élénk' részletes vita után, melyben Stepankó Albert, K. Thuránszky
Irén, Snasei F erencz, Weszely Ödön és Nagy László vettek részt, a
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választmány több kisebb módosítással elfogadta előadó javaslatait, meg-
bízván őt az elnökséggel egyetértőleg meg szerkesztendő végleges szöve-,
gezéssel. Kimondja, hogy a túlságos részletezést, a hol lehet, összébb
kell vonni, s hogy a tanítónőképzők tantervében az aesthetikai szem-
pontok szem előtt tartassanak.. .

4. Sztankó Béla előterjeszti a tantervre vonatkozó általános hatá-
rozati javaslat pontjait. Hozzá szóltak: .wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Dezső La jos nem tartja jobbnak a jelen javaslatot, mint a régit,.
az I882· ikit s ennek okát abban látja, hogy az egyesület munka menete
oem volt helyes. Hogy a tanítóképző ott folytassa a munkát, hol azt:
az =előkészítő iskolák elhagytak, ezt jósolja ezen tanterv bukasának
okáűl, mert a tanítóképzők különféle iskolákból szedik növendékeiket; a
hány növendék, annyiféle képzésben részesűlt és sokszormegesik, hogy
a népisk. VI. osztályát végzett növendék többet tud, mint a középisk.
IV. osztályát végzett. A véleményt nem tartja az egész választmány
nevében felterjeszthetőnek a mennyiben az a vidéki tagok meghallga-
tása nélkül készült. Az eddigi tantervnek nem a lényegében volt á

hiba, hanem abban, hogy legnagyobb része végrehajtatlan maradt.
Elnök magyarázatúl adja, hogy már az idő rövidsége miatt is

lehetetlen volt ezúttal ',a vidéki vál. tagok meghivása ; előre látható
lévén, hogy azok a hetenkint történt tárgyalásokra úgy se jeleutek
volna meg .. Különben is a szóban levőkhöz hasonló -5 időhöz kötött
munkálatokat mindig a központi választmány szekta volt feldolgozni.
Ezúttal a vidéki tagok is meghivattak, alkalmat akarván adni nekik a
tantervi tárgyalásokban nézeteiket nyilvánítani.

Somogyi Géza ' elismerőleg nyilatkozik a központi választmány
buzgalmáról. Hibáztatja azonban ő is, hogy a választmány javaslata
mértéken felül számít a tanulók előkészültségére. Hosszú szolgálata alatt
bó alkalma volt meggyőződni, hogy mennyire különböző s igen sok-
szor mennyire gyarló előkészűltséget hoznak a növendékek magukkal..

Nagy László utal a tanítóképzők nehéz helyzetére; a tauítónőkép-'
zöknek van módjuk a növendékekben válogatni, a legtöbb férfiképző
azonban gyenge anyaghoz jut. Nem aggódik azon, hogyatantervnek
a középiskolák alsó tagozata fölé való epítése hátranyos volna. csak a
növendékek átlagat kell figyelembe venni s az aggodalom eloszlsaik,
mert az elég kedvező. Ma már a férfi tanítóképzókbe is jobban. tódúl-
nak, kivánatos, hogy a képzés szírívonala emeltessék s illeszkedjék be
az egész közoktatás szervezetébe, kapcsolódjék a középiskolához s tart-
son lépést ennek felsőbb osztályaival. Kivánatosnak tartja a vidéki vál.,
tagoknak is a vál. űlésekre való meghivását.

Pa lágyi La jos a középiskolák különböző volta -miatt nem tartja
szerenesés körülménynek, hogy a tanítóképzők tanterve folytatása legyen a
középiskolainak. Elébb szervezeti szabályzatot, szolgálati pragmaticát
kiván adatni a tanítóképzők számára s csak azután új tantervet is. E tan-
terv sok hibái közül kiemeli a túlságos részletezést, mely még a the-
sisek, könyvczímek felsorolására is kiterjed. E körülményt a tankönyv-
irodalom szempontjából is helytelennek tartja. Indítványozza, hogy a
választmány a javaslatot sem egészében, sem részleteiben ne fogadja el.

Magyar Tanítóképző. 10



Németh Sándor ,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
titkár.

Málttaz' Mz'há ly nem részletes javaslatot kiván felterjeszteni, hanem
mivel véleményt kértek tőlünk egy kész javaslatról, ezt kell megjegy-
zéseink kiséretében visszaterjesztenünk. Helyesli egyébként a választmány
javaslatában kifejezésre jutó elvet, hogyaképezdei tanterv folytatása
s ne ísmétlése legyen a középiskolai tantervnek. Az alsóbb iskolák
haladtak, a felsőbbeknek is haladniok kell.

Dr. J tf!eszelyIHGFEDCBAŐ dón szükségesnek tartja a tantervi részletezést a
tudomány sok kérdésének tisztázatlan volta miatt; a túlságos, egészen
az aprólékosságig menő részletezésnek azonban ő is ellene van. O is
csak elvi megjegyzésekkel óhajtaná kisérni a tantervjavaslatot. A
tanítóképzőbe lépő tanulók előképzettsége elleni panaszt nem tartja
eléggé jógosultnak. Helyesli a vidéki tagoknak is a választmányi ülé-
sekre való meghivását.

Több kisebb felszólalás után általában elfogadja a főtitkár előter-
jesztéseit, de ujra hangsulyozandónak tartja, hogy a tanterv részletezé-'

, seivel ne kösse meg se a tanár, se pedig a könyvíró kezét, csupán az
anyag mennyiségére legyen normativum.

Kimondja továbbá (Nagy L. indítványára) a választmány, hogya
tantervre "vonatkcáó azon vélemények mellett, melyek szavazással emel-
tettek a választmány véleményéve, a kisebbségben maradtak véleményét
is, mint ellenvéleményt, felterjesztendőnek tartja.

V égül megbízza az elnökséget, hogy a tantervi tárgyalások folya-
mán hozott határozatok figyelembe vételével a fölterjesztést szerkeszsze
meg s azt a választmánynak mutassa beZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

K . m. f . Jegyezte:

,kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

OKIRATTAR.

Az uj rendtartási és képesítö-vizsgalatl szabályzat.

A vallás- és közoktatásügyi miniszternek 1.900. évi deczember hó 18·án 45781. sz. a.
kelt rendelete az állami elemi népiskolai tanító- és tanítónóképzó-intézetek rendtartásá-
nak és az állami elemi népiskolai tanítók és tanítónők képesító-vizsgálati szabályza-
tának kiadása tárgyában. - (Valamennyi kir. tanfelügyelőnek. a kiknek tankerületéhen

állami tanító- vagy tanítónőképző-intézet van.)

Az állami tanító- és tanítönőképző-intézetek igazgatásáról kiadott
1877. évi szabályrendelet alapvető fontosságú szolgálatot tett; de idővel
elmaradt képzőintézeteink fejlődésétől. Az utóbbi években mind gyak-
rabban előfordúlt .olyan, részint általános, részint egyes intézetekre
vonatkozó intézkedesek szüksége, a melyek az említett szabályrendelet
hiányainak pótlására voltak hivatva. Az alkalomszerűen tett emez
intézkedések azonban számuk növekedésevel arányosan megnehezítették



a képző intézetek igazgatóságát és megingattik belső életük vezetésé-
nek egységét. - Ezek a körülmények indítottak arra, hogy az állami
tanító- és tanítónőképző-intézetek :számara, 1868, évi XXXVIII, t.vcz.
korlátai közt, az eddigi gyakorlattal és a jövő fejlődéssei egyaránt
számot vető uj rendtartási szabályzatot 'dolgoztassak ki. Midőn e, sza-
bályzatot jelen rendeletemmel .életbe léptetem, végrehajtásában. a
következőkre hívom fel a királyi tan felügyelők figyelmét.

A képzőintézetek belső életének vezetésében különös súlyt helye-IHGFEDCBAI

zek a czélok és eszközök, 'az irány és szellemwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAegységére.
Megbecsülhetetlen erőforrás ez,' amelyannal bővebben ontja

gazdag tartaimát, minél többet merítenek belőle. Nagy feladatok meg'
.va lősttása csakis úgy lehetséges, ha a közös törekvésekben az egyesek
erejét az összesség támogatása megsokszorozza. Ezt az egységet azon-
ban soha, semmiféle körülmények közt sem szabad összetéveszteni az
egyformaságga l, a mely a látszat után indúl, a tartalmat kevésbe
veszi és az erőket' elsorvasztja, Az uj rendtartási szabályzat biztosítja
a szükséges egységet; de kizárja a jogosulatlan egyformaságot. Meg-
adja mindegyik képzőintézetnek azt a jogot, sőt kötelességképen is
rájuk rója, hogya rendtartási szabályzat alapján nevelői és tanítói
eljárásuk mődját, vagyis szorosabb értelemben vett házi és iskolai rend-
jüket maguk állapítsák meg. Minél nagyobb gonddal teszik ezt és a
helyi körülményekhez alkalmazkodva minél tökéletesebben kifejlesztik
egyéniségüket. annál közelebb jutnak feladatukhoz és annal jobb szol-
gálatot tesznek tanítóképzésünk összeségének.

Az uj rendtartási szabályzat megjelöli azt az irányt is, a mely-
ben az egyes képzőintézeteknek egyéniségük kifejlesztését keresniök kell.

A tanítóképző-intézet szakiskola . A gondjaiba fogadott ifjúságot
meghatározott pályára készíti elő és szárnyai alól közvetlenül az életbe
bocsájtja ki. Azokra a jellembeli tulajdonságokra, arra a műveltségre,
azokra az ismeretekre és készségekre fordítja tehát a legfőbb gondját,
a melyekre a leendő tanítónak az iskolában és az iskolán ~ivűl, .a tár-
sadalomban legnagyobb szüksége van. A magyar néptaníto eszmény-
képének beoltasa a fogékony ifjú lelkébe és ennek az eszményképnek
megvalósítása a gyakorlati életben: ez a tanítóképző-intézetek igazi
hivatása.

A néptanítói hivatás természetével és jelentőségével jár együtt,
hogy a tanítóképző-intézetnek, bár szakiskola, . egyúttal nevelőintézetnf!k
is kell lennie. Akár internátussal van egybekötve, akár hijjával van
ennek az intézménynek, nevelő gondoskodását egyaránt kiterjeszti növen-
dékeire, E tekintetben a családot választja mintaképűl s e szerint válo-
gatja meg eszközeit, állapítja meg nevelési rendjét. A tekintélylyel
-szeretetet egyesít, az engedelmességet feloldja a kényszer bilincseiből és
önkéntes hodolattá nemesíti. Soha szem elől nem téveszti, .hogy leg-
jobb fegyelmi eszköz a rendszeres elfoglaltság, a melyekben komoly,
hivatásszerű munka és kedvet élesztő, egészséges szórakozás váltako-
zik egymással. A henyélésnek nincs helye a képzőintézetben. .

Ez a nevelő munka, a melynek szolgálatában a tanítás is áll, tel-
jesen a taná r t' testület vállára nehezedik. Az uj rendtartási szabályzat,
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midőn ezt a tanári testüléteknek kötelességükké teszi, egyúttal arról is
gondoskodik, hogy jog- és hatáskörük megfelelően kitágíttassék. Meg-
dönthetetlen igazság, hogy olyan a tanítóképző-intézet, a milyen tanári
testülete. S midőn ezt az alkalmat is megragadom, hogy a képző-
intézeti tanártestületeknek' elismerésemet fejezzem ki eddig teljesített
jó szolgálataikért, azt a várakozásomat sem hallgathatom el, hogy ~z
uj rendtartási szabályzat alapján, intenczióinak megértésével és átérzé-
sével még nagyobb sikereket fognak elérni. Kétségtelen, hogya siker
legnagyobb részben a tanári testetületek tagjainakwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAegyéni hiva tottságán
es buzgóságán fordúl meg: mindazonáltal ezek a becses tulajdonságok
is csupán ottjérvényesülhetnek kellően, a hol ,az összesség java, a .közös
czél harmonikus egységbe foglalja őket. - Ep ezért különös fontos-
ságot tulajdonítok a taná r t' testületek ér tekezletúnek, a melyekben ez a
szellemi és erkölcsi egység testet ölt és az egyes tanítóképző-intézetek
egyénisége kialakúl. Hibásan és kisszerüen fogja fel hivatását a tanári
értekezlet, ha csupán az iskolai igazgatással járó teendők ráeső részé-
nek, a tanítás mindennapos dolgainak és az elkerülhetetlen fegyelmi
eseteknek elintézésére szorítkozik. Helyet kell találni ezeken az érte-
kezleteken a tanítóképzésre tartozó fontosabb és didaktikai kérdések
megvitatásának is s nincsIHGFEDCBAaz a csekélynek látszó eset, a melynek elin-
tézése alka-lmas ne volna rá, hogy a tanári testületek emelkedettebb
lelfogasának próbája és tükre legyen.
., Az elmondottak magyarázatát adják annak is, hogy bár kiváló
súlyt helyezek az zgazga to-tanácsok működésére, jószolgálataikat külö-
nösebben csak a képzőintézetek gazdasági, anyagi, segélyezési és súlyo-
sabb fegyelmi ügyei körül óhajtom igénybe venni. Törvényben meg-
szabott felügyelő hatáskörük érintetlenül hagyása mellett képzőintése-
teink negyedszázados fejlődése ma már lehetségessé teszi, hogya szoro-
sabb értelemben vett iskolai mankásság vezetésében való közvetlen
részvétel alól fölmentessenek. A multból merített tapasztalataim remélni
engedik, hogy hatáskörüknek szűkebb térre szorítása működésüket
annál intenzívebbé és gyümölcsözőbbé fogja tenni.

Az uj rendtartási szabályzat kidolgoztatásával egy időben az 1892.
évi képesítő-vizsgá la ti szabályzat reviziójaról is gondoskodtam. A revi-
sió semmi lényeges dologban nem módosítja az említett szabályzat alap-
ján kifejlődött és országosan meghonosodott gyakorlatot. Némi csekély
változás történt az írásbeli és szóbeli vizsgálatok idejének megálla-
pításában; az irásbeli vizsgálatok zsúfoltságának megszüntetésévei
a természettudomanyi tárgyak és a gazdaságtan ismét a szőbeli vizs
gálat körébe helyeztettek s a tanítói oklevélben aszámos félreér-
.tésre és panaszra okot szolgáltató általános osztályzat kitétele mellőz-
tetett. A szabályzat továbbá megszünteti a kulön tornatanítónői képesítő-
vizsgálat tartásat és végűl a munkamesternöi képesítő vizsgalatokat
csak olyan jelöltek számára tartja fenn, a .kik tanítőnőképző-intézeti
tanfolyamot nem végeztek s elemi iskolai tanítónői oklevelet nem szerez-
hetnek. Ezek megemlítése mellett a királyi tanfelügyelőség figyelmét
kulönösen arra hívom fel, hogy elnöki minőségében a képesírő-vizs rá-
latok olyatéri vezeteséÍ'ól,gondoskodjék, 'hogy a vizsgálás súlypontja



a hazai vonatkozású és a néptanítói hivatás sz ernpontjaból gyakorlati
fontosságú tárgyakra essék s hogy a jelölt az elemi ismeretekben váló
biztos tudásának kétségtelen bizonyságát adja .

. Elvárom a kir. tanfelügyelőség buzgóságától. hogy minél gyako-
.ribb iskolalátogatásai és a tanár-értekezleti jegyzőkönyvek alapján beha-
tóan megismerkedvén a felügyelete alá tartozó képzőintézet, illetve
'intézetek belső .életével, minden rendelkezésére adott eszközt fel fog
használni a szóban forgó szabályzatokwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAtletbeléptetésének jóakaratú meg-
könnyítésében és foganatos végreha jtá suk szigorú ellenőrzésében.
Fáradozásainak sikerét nem ahhoz mérem, hogy e szabályzatok min-
-den betűje válogatás nélkül érvényesüljön, hanem a szerint itélem meg
hogya bennük foglalt rendelkezések fent ismertetett intencziónak
megfelelő testet öltsenek és eszményekre törekvő, gyakorlatilag 'ered-
ményes életet teremtsenek képzőintézeteinkben.

Az uj rendtartási szabályzat az 1901/2. iskolai év elején, a
képesítővizsgálat ellenben már a folyó iskolai évben lép életbe. úgy,
hogy az évvégi 'képesítő vizsgálatok a Iegközelebbi juníus . höban ve
szabályzatok szerint legyenek megtarthatók. Életbeléptetésükkel egy-
idejüleg az e tárgyra vónatkozó korábbi szabályzatok és rendeletek
elvesztik érvényességüket.kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

VEGYESEK ,

Kinevezések. A vallas- és közoktatásügyi miniszter Bdt/zv Ldsz!d c. pré-
post-plébánost a lévai, Katinszky Géza plébánost a sárospataki állami tánító·
képző-intézet igazgato-tanacsaba rendes t~ggá kinevezte. -, .,

Jutalmazások. A vallas- és közoktatásügyi miniszter a töldmivelésügyi

miniszter hozzájárulásával Papp Zoltán és Joanovics Döme budapesti, Ruzsics

Dusán és Törlik József bajai, Bachhausz Ferencz' aradi, Bárány Imre és F röi:h

József csurgöi, Albrecht István csáktornyai, Bosch János dévai, Kovács Ernő
kúnfélegyházi, Jurcsik István iglöi, Majérszky Antal és Petrz'ch .Vilmos lévai,

Demeter József losonczi, F lóra István és Pulcsik Endre maramarosszigeti, Stiegler

Nándor modori, F ilep István sárospataki, Marosi Mátyás székelykeresztúri és

Gyurcsánszky Gusztáv zniövaraljai állami tanítóképző-intézeti növendékek' ré,

.szére a gazdaságtanban s különösen a gyümölcsfa nemesítésben az r899/1900.

tanév folyamán tanusított szorgalmuk és tett elömenetelük - mégjutalmazasaul,

egyenként egy darab huszkoronás aranyat adományozott.
Az Országos Allatvédö-Egyesület a budapesti II. ker. áll. tanítönöképző-

intézet növendékei számára kitüzött pályázaton Nyírő Zolna <Békák»· czimű

humoros versét egy aranynyal és Golka Istvánka «Vita» czimű dolgozatát tiz

koronával jutalmazta s azonkivül az 5 pályázó dolgozatát (leginkább elbeszé-

lések) megdicsérte.



A segédtanárok mozgalma.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBALapunk jelen számának főrovatában hírt ad-

tunk a segédtanarok érdekében megindult mozgalomról. Kiegészítjük e hírt

azon adatokkal, a melyek utólag tudomásunkra jutottak. Több tanítóképző-

intézet tanári testülete foglalkozott ez ügygyel s határozataikat felterjesztés alak.

jaban közölték a vallas- és közoktatásügyi minisztérium mal. Tudomásunk szerint-

eddig awvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAcsdetornya i, iglói, temesvá r i, modor i, ·léva i képzök testületei küldtek fel

kérvényeket. A segédtanárok személyesen is elő fogják adni kérésüket dr. Wlas-

si cs Gyula vallas- és közoktatási miniszter úrnak.' A küldöttség, a melyet

dr. Kovács János elnökünk vezet, februá! 7-én tisztel eg a miniszter úrnál. Folya-

modványukban kérik a segédtanarsag megszüntetését vagy a segedtanari szoL

galari évek számának három évben való megállapítását s ennek folyományaként

a három évnél idősebb, valamennyi segédtanárnak rendessé való kinevezését.

Igazgató-tanárváltozás az egri érseki tanítóképzöben. Babik József, egri
képzőintézeti igazgató-tanárt az egri fökaptalan jelölése alapján az egri érsek

úr tisza-babelnai plébánossa és az így megüresedett igazgató-tanári állásra

Vmczell Ede, egyhm. tanfelügyelöségi titkárt és hittanárt nevezte 'Ki, Babik Jó-ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
I

zsef, a távozó igazgató. tanár egyike az ismert nevű katholikus iröknak, kinek

munkáit különösen erős lelkesedés és tiszta magyarság jellemzik. Képzöi munkas-

s.'.gának kezdete az 1889-1890. iskolai évre esik, a mikor az egri érsek úr a

m1>.gyar nyelv és történelem tanárává nevezte ki. Szeretettel és lelkesedéssel

adta elő tárgyait és egyik-másik előadása felejthetetlen nyomot' hagyott növen-

dékei lelkében. 1898-ban Vineze Alajos távoztával igazgató-tanárrá lett e s

mint olyan a hittant és földrajzot adta elő. Tizenegy' évi tanárkedasa alatt úgy

tanártársai, mint növendékei szeretetét vívta ki (Népiskolai Tanügy). Sajná-

lattal látjuk a lelkes és tudós tanító, a búzgó igazgató távozását a tanítóképzés

mezejéröl, Reméljük, hogy új hivatalában is fog elég mödot találni a nép-o

oktatás javára értékesíteni kivalö képességeit.

Szomorú hir. Sajnos, két szeretett és nagyrabecsült kartársunk elhuny-

tárol kell hirt adnunk. Az egyik Beniczky Lajos, a losonczi áll. képző tanára,.

a másik Rózsa János, a félegyházi képző tanára. Mind a kettőnek életét derekán

törte ketté a halálos szenvedés, Az életküzdelem, a tanítással és neveléssel járó-

fáradalom idegeiket sorvasztotta el. Mindketten erőmegfeszítéssei teljesitették

tanítói magasztos kötelességüket, mig ágyba nem elöntötte őket a betegség. A

jeles és buzgó kartársak érjek el a földöntúli életben azt, a miben e földön,

kevés részük volt: a teljes nyugalmat és boldogsagot. Beniczky Lajos haláláról,

a losonczi testület a következő jelentést adta: A losonczi m. kir. állami tanító-

képző-intézet tanári kara mély megilletődéssel és fájdalommal tudatja bmiczei

Beniczky La jos áll. tanítóképző-intézeti rendes tanárnak 190[. évi január z a-én

reggel 71/2 órakor, élete 46-ik s tanári működésének ao-ik évében, hosszú szen-

vedés után történt elhunytat. A boldogultban a tanári testület hű barátot, jó-

indulatú kartarsat. az intézeti ifjúság jeles tanárt és gondos nevelor- veszített. -

. Rózsa János haláláról a következő gyászjelentést vettük: A kűnfélegyhazi m.

kir. állami tanítóképző-intézet tanári kara rnély megilletődéssel és fájdalommal



KimutatászyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

tudatjawvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBARózsa János áll. tanítöképzö-intézeti rendes tanárnak 1901. évi január

hó 29·én reggel 4 órakor, élete 43-ik s tanári működésének e r-ik évében,
hosszú szenvedés után történt elhunytat, A boldogultban a tanári testűlet hű

barátot, jóindulatú kartarsat. az intézeti ifjúság jeles tanárt és gondos nevelőt
veszített.

Társadalmi peda,gó.gia. Igen fontos, nagy kihatású mozgalom van kelet-
kezőben a fövarosban. Szó van értekezletek tartasaröl, a tanító tevékenységé-

nek kibővítéséről az iskolán kívűl. A mozgalmat Guttenberg Pál, a kézimunka-

egyesület igazgatója indította meg. Az első értekezletet január 27-én tartották,

a melyen a tanügyi munkások és a közoktatási kormány szarnos kitűnősége
vett részt. A mozgalmat figyelemmel kisérjük s eseményeit részletesen ismertetjük.

Helyreigazítás. A györi áll. tanítönöképző-intézet igazgatóságának felké-

résére kijelentjük, hogy az intézet 25 évi jubileumaról szölö tudósításból azZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
\

üdvözlések között az üdvözlő tanító- és tanítönöképző-intézetek egyenként való

felsorolása a hely szűke miatt maradt ki. Ugyane targyröl szóló tudósításunkba
-értelemzavarő hiba csúszott be. A januári füzet 28. lapján, a 2. bekezdés végén
{az üdvözlesek között) «a legfelsőbb testvérintézete helyett «a legtóbb testvér-

intézete olvasandó.

az 1900. évi decz. I-töl 1901.január 25-ig befolyt tagsági díjakról.

1898-ra: dr. Veszely Ödön (8 kor.)
1899·re: Mátray Gyula, Sándor Domokos, Pestrnegy. Hiv. Tanító-

testület, Szuppán Vilmos, Jaskó Károly, Bertha Ilona (8-8 kor.)
Dr. Veszely Ödön (2.50 kor.)

1899. Il-ik félévre: Amberg József, Beér Ferencz (4-4 kor.)
Dr. Veszely Ödön (2.50 kor).

1900·ra: Csemez József, Pálmai 'Lenke, Karoliny Mihály, Svarba
József, Mátray Gyula, Thaisz Lajos, Mocsári Gerő, Silex Károly, Kár-
páti Károly, Herchi János, Berauer József, kir. érseki tanítókézpő Eszter-
gom, Hahóthy Sándor, Miklós Gergely, Snasei Ferencz, Zajzon Dénes,
Amberg József, Faluvégi Albert, Tarján W. Gyula, Láng Mihály, Nagy
Iván, Keményffy Kálmán. kaposvári tanítótestület, Szucsics Sándor,
Tomcsányi János, Kozara Endre, Kiss György, Marian józsefné, Holcz-
mann Ferencz, Mohar József, Bodor Miklós, jankó László, Jurássy
Berta, Dudinszki István, Margitay József, Révfy Géza, Tömör Boldizsár,
Pókasz Imre; Nagy Sándor, Salamon József, Schultz Imre, Dreschler
Irrna, Bánóczy József, Tóth József, Bartoniek Géza, román tanítóképző
Balázsfalva, Pestmegyei Hivat. Tanitótestület, Petrovácz József, Sztára
József, Sebestyén Gyula, Sebestyén Gyuláné. Schiffer Ferencz, Ember
Károly, Watzesch Janka, Párvy Endre. Bertsch Otto, Kozma Ferencz,
Versényi Gábor, Deák Lajos, Maros- Tordamegyei Alt. Tanítótestület,



Nemes Lajos, Szuppán VIlmos, Szarvassy Margit, Dr. Lázár Gyula,
Lázárné Kasztner Janka, 6-ockler Antal, Molnár -Mária, Bertha Ilona,
Dr. Kiss Aron, Németh Sándor; Sándor Domokos (8-8 kor.), Huzják
Lukács (5 kor.), Szeute Pál (1 kor.), Jaskó Károly (2 kor.), Felméri
Albert (7.50 kor.), Hodossy Béla (6.75 kor.);' Kolumbán Samu (3 kor.), '
Köveskúty Jenő (320 kor.), Radó Vilmos (7.50 kor.).

1900.kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAII. félevre: Rónai Sándor, Dékány Mihaly, Zrinyi Károly
(4-4 korona).

1901. évre: Fazekas József, Dezső Lajos. Rucsinszky Lajos, áll.
tanítönöképző Győr. áll. tanítóképző Sárospatak. Országos Nőképző-egye-
sület tanítónőképzője, Horvay Ede, áll. tanítóképző Kolozsvár, Nagy,
F. Károly, Angyal Dezső, Aradvidéki Tanítóegylet, Szatrnár-Ugocsa..
megyei r. k .. tanítóegylet, Wollmann Elma, Bobok Karola. Herczeg
Kamilla, Urbányi Karolina, áll. tanítónőképző Pozsony. áll. tanítónóképző
Budapest, Bittenbinder Miklós, Karo!iny Mihály, Kolumbán Samu.
Köveskűty Jenő, Krausz Sándor. Mohar József, Nagy Lászlo, Németh
Sándor, Pethes János. Sándor Domokos, Simkó Endre, Sztankó Béla.
Wagner János (8-X kor.), Kiss György (2 kor.) Amberg József (6 kor.),
Berauer József (3 kor.). Ujvary Mihály (4.50 kor.).

1901. 1. félévre: Vashegyi népiskola, .Molnar László (4-4 kor.).wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Horvay Ede
egyesületi pénztáros.

Vörösmarty M ihály szobrára adakoztak:

A székelykeresztúri áll. tanítóképző tanárkara és ifjúsága 42.4°
kor., a soproni á~. ev. alI. tanítóképző tanárkara és ifjúsága 40 kor .

. Bartalus István sírem lékére befolyt:

Ecsedi Jenőtől (Temesvár) 2 kor.
Budapest, 1901. január hó 25-én.

Jelentés.

Bartalus István emlékkdvére a pápai tanítóképzőhöz ujabban a következő adományok
érkeztek :

Menich Antal (Pozsony) 10 kor, Jókay Endre (Moór) 1 kor.,
Gáspár Endre (Moór) 1 kor., Szittyay Géza (Mo6r) 1 kor., Dúzs Mária
(Eperjes) 1 kor., Beér Ferencz (Eperjes) 6 kor., N. 'N. 40 fill., SIajch6
Mihály 1 kor, Mikler Szerená .ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI kor.; Udvarhelyi Etelka 1 kor., Balló
Aurélné 1 kor., Liptai Lajos 1 kor., Pesk6 Ödön 1 kor. az eperjesi
áll. tanítónóképző-intézet növendékei 17 korona 2 fillér. Legujabb gyűj-
tésünk: 43 .korona 42 fillér.

Sarudy Cttó
pénztáros.'


