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. , ,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA., ,
TANITOKEPZES.

Psycho-physlkaí dem onstrációk. I~

(Hat 2-2 órai ~lőadás és négy délutáni praktikum.)
v' .

VesettevutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA'Ransc.hburg Pá i dr . az egyetemi psycho-physíkai Ia,boratorium vezetője. -

Negyedik, befejező közlemény,"

A Iotyratólagosrnédezerek és a, szetlerrri kifáradás vizsgálata.

Ill. 'Az aka ra tlagos folyamitok folytatólagos' viz$gáiat~ 'Jgy törté-
OIk, hogy ismert nyelvű szöveget diktálunk az egyénnek, a- ki ezt a,
lehető legnagyobb gyorsasággal leírja, Minden eltelt, 5 perc-után jelt
adunk s a reagáló "új sorba kezd. Így megszárnlálhatjuk, hpgy 5 perc

, alatt hány betűt írt le s hogy az '5 percból egy 'betű leírására átlag
hány' ezred másodperc volt szükséges.' A vizsgált egyént munka közben
figYelemmel kisérjük, hogy rögtön újar diktáljunk neki; mihelyt a ledik-
taltat Ieírta s ígY' írás közben szünetet ne tartson. ,

Nehezebb az akaratlagos functiók vizsgálata olvasás á llá l. Itt' azt
kell jnegtudnunk, hogy bízonyos idő alatt hány szótagot tudott aineg-
vi2)sgált egyén kiejteni s hogy egy szótag kiejtésére átlag mennyi idő
kellett. Körryvet adunk' neki evégből il kezébe, melynek saövegét az
illető a legnagyqbb gyorsasággal olvassa, Minden 5 perc útán jelzést
adunk s ő a, .könyvben jelt csirrál.vfly módon most ismét megtudhatjuk
az 5 percnyi időközökben elolvasott szótagok számát és Abből az egy
szótag 'kimondására szükséges időt. Mivel .a szótagok számának meg>
számlálása sok időt kiván, tanácsos,' hogY az olvasásraL'kiadott könyv'
egyik példányában előre megszámláljuk aszótagokat. , '.

IV. Azen:zlékezet vizsgá la ta folyta tólagos mód'szerekkel. Fönt ismer- -
tettük Ebbinghaus eljárását. melylyel képesek vagyunk megállapítani,:
hogy pl.' 5 perc' alatt hány szetagot .vagyunk vképesek megtanulni.'

,. . \ -, \

1 Az els6' hátom közteményt' L a Magyar' Tanítóképző mult évi 8-io füzeteíben.
Szerk.

Magyar TanitÓkép2Ö,
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E kisérletekből kiderült, hogy az ember pl. 6-7 tagú ily sorozatokat
rendszerint egyszeri, 10 - 12 tagú sorokat pedig nyolc-tizenötszö ri .olva-
sás után rögzít meg emlékezetében.vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Oehm úgY, jár el, hogy az associatiók vizsgálatánál emlitett szá-
molófüzetek számoszlopait 12-12 számjegyből álló szakaszokra osztja.
A megvizsgált egyén egy-egy szakaszt addig olvas, míg úgy érzi, hogy
ezt -hibátlanul .el tudja mondani. Minden ismétlést egy vonással jelez,
ha pedig il fölmondásnál elhibázza a számsort, újból kezdi az olvasást.
Minden eltelt 5 perc után megszakítja a munkát és jelt csinál a füzet
azon helyére, a meddig eljutott. Így megtudhatjuk, hogy egy számjegy
betanulására mennyi idő kellett. Csak természetes, hogy 12 jegyű szám-
sorok helyett- 6, 9, stb. tetszés szerinti terjedelmü számsorokat is tehe-
tünk li betanultatás anyagául.

*
.*

*
Az ismertetett módszerekkel végzett, vizsgálatoknál Oehrn, Krae-

pelin tanítványa, IQ normális felnőtt egyénre a következő átlagos-érté-
keket s ingadozási határokat találta: .

1. Betűszámlálás. Egy óra alatt átlag 8854 betűt számláltak, egY
betűre tehát átlag 407 cr esik. A leggyorsabban appercipiáló 3 17Ó'~a leg-
lassubb 530cr átlagos időtartam alatt végezte a betűfelfogó reactiót.

Ha nem egyes betűker, hanem 3 betűből iálló csoportokat szám-
láltak, ez időtartam megrövidült. Ugyanis egy óra alatt -átlag 11,532
betűt számláltak, a minek megfelel323cr. Az ingadozás szélső határai:

209 -- 440cr;
2. Összeadás. Egy óra alatt a műveletek száma 3050, egy-egy

műveletre esik 1244cr, ing. szélső ,határa: 754 - 1533cr.
3. Motorikus tolyamatok.
a ) Diktandé-írás. Műveletek száma: 8274, egy-egy művelet ideje

435cr, ing. sz.' .határa : 331-603cr.
b) Olvasásnál. Műveletek (olvasott szótagok) száma: ,26,065. Idő-

érték 138cr, ing. sz. határa II6-172cr.
4. Az emlékezet.
a ) ~gyes számjegyek betanulása. Egy óra alatt megtanultak 449-et,

minden számjegyre esik 960ócr, ing. sz. határa 4200-20,000cr.
. b) Értelmetlen szótagok betanulása. Műv. száma: 331, egy-egy

szótagra esik II ,800cr, ing. sz. hatara 79°0-21 .oooo .
. Gyakor la t, lendület éz kifá radás. Az imént röviden Ismertetett ~gy-

szerű módszerekkel Kraepelin és iskolája nagyszámu vizsgálatokat végez-
tek, melyek 'az elmének a szellemi és testi munka közben tanusitott
viselkedésére nézve érdekes és felette fontos betekintést engedtek.

Ha. szamos egyén en végzünk ilyen folytatólagos vizsgálatokat s
p. o: 2 6rán át szakadatlanul folyó szellemi munka eredm~nyeit, fj,gye-
lembe véve az 5-5 percen kint mutatott viselkedést, a leírt módon
számszerűen kifejezzük, az ily nyert számértéke kben rnindannyiszer bizo-
nyos törvényszerűségeket. találunk. A normális egyén 5,;....:·5 percnyi
átlag számai mindig egy bizonyos görbériek felelnek meg, rnelykezdet-RQPONMLKJIHGFEDCBA
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ben egy bizonyos időn át emelkedik, majd egy bizonyos magaslaton
marad, hogy végül többé-kevésbbé egyenletesen lefelé sülyedjen,
A .munka görbének ez a menete megfelel a gyakorlat .és a kifáradás
között lefolyó küzdelemnek., A munkát bizonyos maximális megfeszí-
tésseI kezdjük, mely azonban csakhamar engedni szokott, minek meg-
felelőleg a görbe elején egy sülyedés szokott bekövetkezni, mely azon-
,ban mindig csak mulékony. Mert csakhamar beáll avutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAlendület hatása s
miként a gép kerék, mely egyszer megindult s kellő forgás ba jött, egy
ideig tehetetlenségi nyomatékánál fogva tovább forog, ha a hajtó erő
meg is szünt, úgy hat ki minden erőmegfeszítés nélkül egy ideig a
szellemi munkára is a megszerzettlendúlet. , E . lendület hatása mutat-
kozik olyankor, ha p. o. a szellemi munka közben "szünetet tartunk,
mely után azt tapasztaljuk, hogy a szünet után nagyobb, kezdeti sebes-
séggel dolgozunk tovább, mint a milyen a szünet előtt elért legnagyobb
gyorsaság volt. A gyakorlatnak ez a 'lendületen alapuló hatása nemcsak
a munka közben áll tehát fenn, hanem, miként azt szamos vizsgálat
bizonyította, a munka megszünte után napokra is kiterjed.

Míg tehát a kifáradás hatása megfelelő munkaszünet által teljesen
eltüntethető, ez a szünet nem mindig szünteti meg egyúttal a munka
által megszerzett gyakorlatot is. Minden munka után tehát egy bizo-
nyos, lényegére nézve egyelőre ismeretlen hajlamosság marad vissza e
munka megismétlésére s ez a gyakorlat. '

Említettük, hogy a munka közé ékelt szünetek kiegyenlítik a be-
álló kifáradás hatásait. De miként azt kísérletek is bizonyítják, a szünet
egyúttal a lendületre és a gyakorlatra is hat, melyek túlságos hosszú
szünetek alatt szintén megfogynak. Igy pl. egyórai összeadásnál 5
percnyi szünetnek csekély, de kedvező, egy negyedórai szünetnek hatá-
rozottan kedvezőtlen hatása mutatkozott. Már 2 órai munka után az
1/4 órai szünet kedvezően hatott. Fontosnak látszik tehát, hogya munka-
szüneteee: ,időjJontjukra és ta r ta imubra nézve úgy vá laszszuk meg, hogy
azok csak a már tényleg beállott kifáradást csökkentsek. de ne gyengít-
sék egyszersmz'nd a megszerzett gyakor la tot is. A fáradékonyság különben

- s ezt el ne feledjük - felette egYléni dolog, különböző egy~neknél
különböző, de egyegyénnél is különböző elmemunkával szemben
különféle.

Érdekes vizsgálatokat végzett Weygandt az iránt, vajjon mz'nő be-
folyása van a kzfá radásra a munka megv'á ltozta tá sának, tehá tRQPONMLKJIHGFEDCBAl J vá ltoza -
tosságnak r Lényegileg ez'a munka minőségétől látszik, fúggeni, így 'ha
a fáradás szakában a munkát másfajta, de nehezebb munkával vált juk
fel, az eredmény még rosszabb lesz, ha pedig könnyebb munkával, az
eredmény javul, de csak ideiglenesen scsak bizonyos határokon belü].
Szőval a kifáradást a változatosság magában nem paralizálja,

S minő ha tás á ll be, ha az elmemunká t izommunkáva l vá lt juk fel r
Bettmann vizsgálatai szerint úgy az egyórai összeadás elmemunkája,
mint a kétórai gyaloglás izommunkája a szellemi munkabírás csökkené-
sét eredményezte. Még pedig az elme bénultsága általában :véve nagyobb
volt a testi, mint a szellemi, munka útán. Az izommunka .tehát, vagyis
tornázás, séta, a mennyiben testi kifáradásra vezet, nem tekinthető pihe-

1*



nésnek, mert ',szellemi kifáradást is eredményez s így tanórák tornaórák
után nem tekinthetők célszerűeknek. ' ,

Ugyanezen eljárásokkal vizsgáltak meg többek között avutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAseesses
ita loknak az elmeműköaésekre gyakorolt ha tá sá t. A vizsgálatok egyérrel-
műen oda mutatnak, hogy kezdeti, gyorsan szűnő izgató, tehát köny-
nyítő hatás után csakhamar beáll már csekélyebb szeszadagoknál is
(1/2 liter bO'-,I liter sör, igen sokaknál csekélyebb adagokra is) a fel-
fogás, képzettársítás és emlékezés 25-4o%-nyi, megcsökkenése. Ha
pedig a, szesz felvétel több napon, át folyik; akkor a hatás nemcsak az
egyes adagok hatásának felel meg, hanem halmozódik, tehát az előző
adagok hatása utóbb is közrejátszik. Nagyobb szeszfelvétel (pl. Il/2 liter
liter Dor, 3 liter sör) hatása az, elmeképesség számszerint kimutatható
csökkenésében még a szesztelvétel megszüntetése után több napon <it
kimutatható. , _' . ' , '. -
'~' A folytatólagos módsxerek: egysserűségük folytan, a pedagógus-'

nak szinte kinálkőzriak a' fentiekhez hasonló, pedagógiai tekintetben szer-
felett fontos kérdések' eldöntésére s kivánatos volna, hogy e tekintetben
ne engedjük át a munkát és a .babért kizárólag anémeteknek és más
idegen nemzeteknek.utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

E vizsgálatokat nagyobbszámu egyénen, pl. az osztály egy részén,
egyszerre is végezhetjük s kellő óvatosság s gyakorlat mellett ily módon
csakhamar megismerhetjük a nagy kitartású, munkabíró s egyúttal az
önhibájukon kivül csekély munkaképességű, mert kórosan fáradékony,
figyelmük tartós beállítására képtelen tanulókat is. Hogy ez igen sok
akáratlan igazságtalanságtól óvná meg a tanítót, az több, mint valószínű.

'.' Minden esetre meg kell' jegyesnünk legalább azt, hogya kifáradás
rendszerint lelkünknek nem kóros jelensége, hanem élettani folyamat,
mely a munka beálltával meginduló energiafogyasztással egyidejűleg-

. beáll, melyet azonban a lendület s a gyakorlékonyság hosszú ideig ki-
egyenlít, legyőz s mely alkalmas időkben beiktatott, nem túlhosszú
szünetek utján nagyobb fokain ismegszüntethető. ,A fáradékonyság
azonban ugyanoly egyéni tulajdonság, mint a szellemi képességek, tehát
nagy ingadozásokat mutat s különösen nem szabad megfeledkeznünk a
külsőleg gyakran egészségeseknek látszé, szellemileg mégis kórosan
fáradékony egyénekről, kik rendszerint a vérszegények, ideggyengék
sorából kerűlnek ki s fáradékonyságuk mellett okosak, tanulékonyak
lehetnek, mi alt al a figyelem tartós beállítására ugyancsak képtelen u.

n. gyengeelméjű egyénektől könnyen megkülönböztethetők.
Ranschburg dr. pl. 3 egyénnel végeztetett összeadást Kraepelin-féle

tüzetekkel egy fél órán' áto Az 5 - 5 percnyi időértékek a következŐk
voltak: 2--'~ számjegy összeadására esett

A egyénnél ' B-nél
az 1. 5. percben 6430' : 8920"
a II.;o » . 587» 879»

. a Ill.» »563' 813:0
a IV.:o »574- 754»
az V.» »569' 759-
a VI.» »55I» 71)3»'

C-nél
5680'

584»
605-
634» .

7IP
765»

4;
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PIRQPONMLKJIHGFEDCBA

A egyén nél kezdettől fogva mutatkozik a gyakorlékonyság, az idő-
tartamok a z-ik és 3-ik 5 percben rövidülnek, a 4-ik időszakban áll be ,
a kis kezdeti csökkenés, melyről fentebb szólottunk s melyet csakhamar
a lendület felülkerekedése s az időtartam ok további fokozatos rövidítése
követ. A fél 'óra végén' a kifáradásnak még nyoma sem mutatkozik.vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
B egyénnél a 4·ik és 5-ik ötpercben \kezd túlsúlyra vergődni a fáradás
a gyakorlat felett s kezdődik a görbének leszálló· vége. C egyénnél
pedig, kimerűlt idegrendszerénél fogva, már a görbe kezdettől fogva a,
fáradás állapotát mutatja, az egy műveletre szükségeit időtartam kez-
dettől fogva 5-5 percenkint növekedik, lendületről, gyakorlékonyság-
ról szó sincs. Ugyanilyen görbéket kaphatunk teljesen egészséges egyé-
neknél is, ha már kimerűlt állapotban fognak a munkához, '

A felfogásnak és képzettársításnak ilyetén, folytatólagos mód-
szerekkel történő vizsgálatát a kurzuson tömeges együttes kisérlet alak-
jában mindannyian önmagunkon végeztük, midőn is a hallgatóság egyik
fele Kraepelin-téle füzetek felhasználásával összeadási, a másik' fele latin
szövegű egyenlő nyomtatású könyvekből betűszámlálási műveleteket
végzett 20 percen át; 5 percenkint egy jelző óra csendülése figyel-
meztetett a megbeszélt jelzés .bejegyzésére. Az utólag többünk által
kiszámított eredmények szinte egyértelműleg oly irányú munkagörbét
mutattak, melynél kezdetben nagyon rövid időn át a lendület hatása
mutatkozott, melyet csakhamar a kifáradás hatása győzött le. Ez az
eredmény teljesen megfelelt a kisérletet megelőző 4 órai szinte szaka-
datlan figyelemmegfeszítésnek (Pauer 2 órai s utána Ranschburg 2 órai
elóadása), vagyis többé-kevésbbé fáradt állapotunknak.' ""utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

** *
Ez előadáson bemutatta Ranschburg a M Q S S Q - fé l~~ r g Q g r a jJ h - o t is,

melynek segélyével az akaratlagos működéseknek pontosabb vizsgálata
történik. E készülék a vizsgált egyén alkarjának egy állásban való meg-
erősítésére szolgáló ferde fémlap, melyen csat ok vannak a kar leköté-
sére s két, beállítható fémhüvely a mutató és gyűrűs ujj lefogására. ,
A mozgatható középujjra külön fémhüvely jő, melynek kampójáről
zsineg vezet csigán keresztűl egy függő, mödosíthatő súlyhoz, melyet
tehát a középujj hajlításával emelünk, feszülésével visszabocsátunk ere-
deti helyzetébe. A zsineg mozgásával együtt, mozog a készülék másik
része, az író kar is, mely mozgását egy kormozott forgó hengerre (kymo-:
graphion) írja fel meredek hullámok alakjában. Minél nagyobb volt
a végzett izommpzgás, annál magasabb. a hullám, tehát az ujjhajlító izom'
kifáradása. ,az ütemben-végzett mozgások fokozatos gyengülése, a fel-
rajzolt hullámok magasságának fokozatos csökkenésében mutatkozik. Az'
izomerőnek növekedésévei pedig n~., a hullámmagasság is. Egyazon
egyénre nézve rendszerint jellegzetes alakulatú a faradási munkagör-
béje. Koch és Kraepelin , szerint a psychikus dispozició, valamint a gya-
korlat inkább az ernelések (és hullámok) számára, az izomkifáradás azok
terjedelmére (magasságára) bír, befolyással. '

\
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.A: .Weoer~fete- p~yCho·P 'hy~ika i a lap'ti/r 'véni/Jés ,énn,ek: 'egysz; ,ű ~ptika i'
demonstra Jása . (Demonstráltafótt a délutáni gyakoHa'tokori;), ..,

- Az -érzetek mérésére módszer vagy készüléknincs. De mégísmeg-
próbálhatjuk azok 'intenzitását viszonyba hozni az azokatelőidéző inger->

. nek intenzitásával; mely utóbbi fizikai mödszerekkel mérhető. Mégpedig'
ilyenkor az érzetintenzitás mértékéül azt az -érzetet vehetjük, rriely egy'
előbbi érzettől fokozatára -nézve éppen, .hogy. megkülönböatethető [kü-"
lönbségérzet). Tehát alapul véve ismert erejű fizikai . '(.pl. 'fény- vagy'
nyornáei-) ingert, s az ezáltal előidézett érzetet, addig fokozzuk a- külső
ingert, mig az általa előidézett érzetet az előbbitől éppen; hogy külön-:
bözönek fogjuk fel. Az a legkisebb 'súly .pl., "mely -éppen, hogy nyo·
rriásérzetet-okoe a tenyéren, 2 ..mg. Ha tenyerünkre I fontot teszünk -S'

ehhez 2 mg ot adunk, nem' érzünk különbség et az 1 font által' okosote
nyomásérzethez képest, sőt 10, 20, '50, sőt roo grot adva is hozzá, at>
esetek nagyobb számában' nem érzünk különbségérzetet: Tehát'az inger-'
nek abszolút megv.á ltozása nem hoz még létre különb'ségélzetet, nem vá ltoz-'
ta tja , meg tehá t egyútta l az ersete: is. Egész 16o grig- kell az I fonthoz.
hozzáadnunk, hogy' biztos különbségérzet sál ljon be, vagyis az "; fonthoz
1/3 fontot kell hozzáadnunk. Ha pedig most '2 fontot veszünk, ehhez
hiába adunk l/3'lontot is, nem áll be a különbségérzet. csakis akkor,
ha a 2 fönthoz .2/3 fontot adunk és így· tovább, 3 fonthoz I egész fon-
tot, 4' fonthoz 4/3 fontot kellene adnunk,' hogy a nyomásban különbsé-:
get érezzünk Tehát az érzet nagyságára, intenzitására ai abszolút inger>
változás közömbös; csakis a rela tzu z'ngervá ltozás a döntő. mejy relatív
változás, az u. n. relativ különbségküszöb, úgy látjuk á llandó. Ezt a
törvényt Weber fedezte fel s .ebből vezette le a psycho-physika atyja,
Fecnner;' az rő . psycho-physikai alaptörvényét, mely szerint az érzet
egyenesen aranyos az előidéző inger Iogarithmusához. Ez utóbbi· tör-
vénynek feltétele, hogy Fechnerrel mi is elismerjük, miszerint a különb-"
ségérzet, .mely támad, ha I · fonthoz 1/3 fontot, '2 fonthoz 2/3 fontot és
így tovább hozzáadunk. mindig egy és .ugyanaz. .

Már' most a We ber- féle törvénynek első' részét, hogy t. i. nem az-
abszolút, hanem a relativ ingerváltozás a döntő, mely törvény így na-
gyon elvontan hangzik, felette egyszerű módon megvilágosíthatjúk a
tanuló, előtt a -következő elemi kisérlettel. Ha a világos tanteremben a
faltói egy méternyire gyufát gyujtunk, daczára, hogyafényinger inten-r
zitása ezzel meggyarapodott, a falon semmiféle fényváltozást nem ész-.
lelünk. Közelebb, mind . közelébb, pár ernnyi közelbe kell 'a gyufát hoz-,
nunk a falhoz, hogy annak 'világosságában, illetőleg az arról nyert
fényérzetünkbenfokozati .változás álljon be. Tehát a fénynek abszolút;
szaporodása nem, hanem csakis egy bizonyos, relativ megváltozása ho-'
zott létre. különbségérzeter. . ' .

Hogy ez a relativ különbségi küszöb állandó, ennek elemi bizo-
rryítasára .a következő kisérI et szolgál.' 'Egy' kartonlap előtt lapos, ten-
gelye körül forgatható fapálca áll. Ha az elsötétített teremben 2 egy~;
forma erejű gyertyát gyujtunk s azokat a kartonlaptói különböző távol-
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ban. helyezzük el, két árnyékot kapunk a karton előtt álló lécről, melyek
szélességét la lécz forgatása által egyformává .alakfthatjuk. Ha mosta n
az egyik gyertyát p. o. 20 cm. távolban helyezzük el s a, másik gyer-
tyával p. o. 3 méter távolba megyünk, csak az, első .gyerta ád , árnyé-
kot. a második nem. Vagyis a távolabbi gyertya által előidézett fény-
szaporulat 'nem elégséges, hogy annak hiányát árnyék gyanánt érzékel-
juk. Közel'ebbkell jönnünk, még pedig átlagos .normális látóképésség-
nél átlag éppen 2 méternyi távolba, hogy a második gyertya is, adjori
egy éppenhogy észrevehető árnyékot. S ha most a közeli gyertyát'vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA3q
cmnyi távolban helyezzük el, a távolabbi gyertyát átlag éppen 3 méter-
nyire vihetjük s e távolból éppen még megkülönböztethető z-ik árnyé-
kát kapjuk a lécnek. A különbségküszöb tehát állandö s a második
alkalommal nyert árnyék látszólag teljesen azt az érzetet okozza.. mint
az első. .

Ez a kisérlet, bár éppen nem pontos, mégis igen szepen világítja
meg a törvényt, könnyen dernonstrálható s belevezeti a tanulót a kisér-
letezésbe, a tapasztaltakon való gondolkodásba. ,

Hogya Weber-Fechner-féle törvény csak bizonyos közepes inger-
intenzitásokra nézve áll S' hogy mi ennek az értelmezése, az nem, tar-
tozhatik e demonstrációk keretébe.

** *
A'? eloadások befejeztével IIuzják Lukács hallgatótársunk lelkes

búcsúbeszédet intézett az előadó hoz; melyben a: hallgatóság' legforróbb
hálájat tolmácsolta. . .

Az előadó a jelenvoltak zajos éljenzése között kijelentette, hogy
örömmel teljesítette munkáját, mert segítette őt hallgatóságának érdek-
lődése, a mit annál is többre becsül, mert felette rövid idő alatt kell a
kurzus hallgatóinak igen sok és nehéz dolgot hallgatnia és asszimilálnia,
Előadó eddig tartózkodott az elméleti magyarázatoktól, most azonban,
figyelmeztet álláspontjára; mely a tiszta psycho-physlkai parallellismus,
A psycho-physika,' bár keresi a lelki állapotoknak megfelelő testéleti
folyamatokat s kutatja il,fizikai törvényeket, melyek ezeket korrnányoz-
zák s bár fel is veszi, hogy a lelki tények egész sorozatának agykérgi
folyamatok sorozata felel meg, nem tévesztendö össze a materialismussal,
mely metaphysikai álláspontból indul ki. A psycho-physika tapasztalati
tudomány, mely nem firtatj a a, lelki és testi lények sorozatai között
fennálló kapcsolat természetet, hanem e kapcsolatot úgy veszi, a mint
az az észleléskor mutatkozik, tehát tudatbeli, lelki és külső, fizikai tények
parallel: , sorozatának. Törvényei kutatásánál mint a puszta észlelésnél
megbizhatóbb eszkőat igénybe veszi a kisérletet is, tehát a kisérleti
psychotőgiát, melyazonban a tiszta tapasztalati psychologiának is érté-
kes segédeszköze., Újból köszöni hallgatói lelkes kitartását, melybölsaját
buzgalmát merítette s meg van győződve, hogy hálás talajba vetett.

Összeállította: j{a rolznJ 'RQPONMLKJIHGFEDCBA'J J i ik _ d t j ; , ' -
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A népoktatási intézetek tanítóinak képesítö vizsgálatai
Poroszországban,'

Miként a múltkor' is említém, a porosz közoktatási kormány ez
év július havában a: tanítóképzők részére kiadott új tantervvel egy-
idejűleg új vizsgálati szabályzatokat is léptetett: életbe, melyekkel egy- .
részt a tanító szemináriumokba való felvételt, másrészt a nép- és közép-'
iskolai tanítói (Mittelschullehrer) oklevél elnyerését s az ugynevezett
rektori képesítést szabályozta. Ezen új vizsgálati rendben a mellett,
hogy az eddiginél magasabb követelményeket támasztottak, a liberálisabb
eljárással a vizsgáiatot meg is könnyítették, •

1872. okt. r y-ikén léptették életbe az eddig érvényben volt vizs-
gálati szabályzatokat. Ekkor a szemináriumok tantervének megállapí-
tásával egyidejűleg szabályozták a szemináriurnba való felvételt, a
szemináriumi növendékek elbocsátási vizsgálatának tárgyait és eljárásait,
a néptanítók képesítő vizsgálatát és még a középiskolai tanítói és
rektori vizsgálatokat, mint olyanokat, melyekre okleveles tanítók bocsát-
hatok azon célból, hogy magasabb népoktatási intézetekben való taní-
tásra és nagyobb népiskolák és más népoktatási intézeteknek igazgatói
minőségben való vezetésére valamint a kerületi tanfelügyelői hivatal
elnyerésére a szükséges kvalifikaciót megszerezzék. Most is megmarad-
takezen vizsgálatok és az új szabályzatok most is lehetővé teszik a
tanítóknak, hogy magán uton készülve magasabb kvalifikációt szeréz-
zenék. Hogy ez mennyiben Iiberális eljárás és hogy az autodidaxisra
ily nagy mertékben való utalás mennyiben 'előnyös, vagy meanyiben
hatrányos ; vagy hogy. a tanítók tanítói működése a folytonos ujabb és
ujabb vizsgálatokra való előkészülés miatt mennyit veszít vagy nyer;
azt itt nem kivánom tárgyalni s csupán a vizsgálati szabályzatok ismer-
tetése lévén célom, a következőkben az eddig érvényben volt s az uj
szabályzatok közötti lényegesebb eltéréseket" s ezzel együtt az uj szabály-
zatok fontosabb alapelveit kivánom ismertetni.vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A tanítóképző· intézetek felvételz" vizsgá la ta .

A tanító szemináriumokba az 1872-ben kiadott szabályzat szerint
felvételi vizsgálat alapján történt a felvétel. Felvételi vizsgálatraibocsá-
tották azokat, kik a vizsgálat előtt a szerninárium igazgatöjánal 'jelent-
keztek shitelesen igazolták, hogy' 17-ik évöket betöltötték,dt: még
24 évesek' nincsenek, himlő ellen be vannak oltva, szüleik a szemináriumi
évek alatt őket eltartani hajlandók és képesek s végül, ha :közvetlenül
valamely iskolából léptek át, ISkolai' bizonyítványnyal, 'ha pedig .nem,
~kkor hatósági bizonyítványnyar igaZolták, 'hogy erkölcsi magaviseíetük
kifogástalan volt. A felvételi vizsgálatra való boosátásnál ,azonban .a
vizsgálatot tevők előképzettsége nem volt fontos;' "vizsgálat ra bocsát-

o .;,. ,.. " ,"". •utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1 Felolvasta szerző a választmány november 25-iki ülésen. Az első felolvasás a
porosz tantervről szólott. L. a M. Tanítóképző 1901. évi dec. füzetét.
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tattak a' népiskola és, középiskola, valamint gymnazium vagy reáliskola
volt növendékei szintugy, mint azok, kik preparandiában, v~gy magán-
uton készültek a felvételi vizsgálatra.

A vizsgáló- bizottságot a tartományi iskolatanács (Provinzial-Schul-
kollegium) egyik biztosának elnöklete alatt a szeminárium tanítótestülete
alkotta. A kerületi tanfelügyelő és a preparandiák tanítói a vizsgálaton
jelen lehettek. ,

A vizsgálat két részből állott: írásbeli és szóbeli vizsgálatból s
itt minden szemináriumi tanító azon tárgyból vizsgált, melyet a szemi-
náriumban tanít. Kivánatos, hogy a vizsgálat a teljes bizottság előtt
folyjék le, meg volt azonban engedve, hogy a vizsgálandók számához
képest, a vizsgáló bizottság kisebb albizottságokra oszoljék, esetleg
minden vizsgáló tanító egymagában is megejtheti saját tárgyából a
vizsgálatot. Azon jelölt azonban, kinek képességei felől a vizsgálók
eltérő nézeten voltak, azon tárgyak ból, melyékből felelete nem. volt
kielégítő, a teljes vizsgáló bizottság előtt újra megvizsgáltattatott ..

A vizsgálat tárgyai voltak a vallástan, német nyelv, számtan és
mértan, zene, földrajz, természettudományok, történelem, írás, rajz és
torna. A szabályzat felsorolja valamennyi tárgy vizsgálati anyagát.

A vizsgálaton megbukottnak tekinthették azt, ki I. az' írásbeli
vizsgálaton az összes tárgyakból nem tudott eredményt felmutatni,
2. a szóbeli vizsgálaton a főtárgyak valamelyikéből (valamennyi, az
írás, rajz és torna kívételével) nem felelt meg. A zenéből nyert elég-
telen osztályzatot azonban csak akkor vették itt figyelembe, ha a zenei
ismeretek hiánya nem esett a jelölt rosszj hallásából. Az orgonálásban
való járatlanság miatt a felvételt nem volt szabad megtagadni.

Jogában állott azonban a bizottságnak a megbukottat is felvenni,
ha-meggyőződött arról, hogya vizsgát tevő -hiánY9s ismereteit majd
kisőbbi tanulmányai közben kiegészítheti.

A szemináriumba való felvételről véglegesen csak az intézeti orvos
felül vizsgálata után határoztak.

Ezen szabályzat intézkedései az új felvételi vizsgálati szabályzatban
kevéssé változtak meg; a változás csak annyiból áll, hogy a prepáran-
diák számára kiadott új tanterv a vizsgálat anyagát szükségképen meg-
változtatta és a mái most általánosan életbe léptetett tanterv az állami
és városi preparándiák elbocsáto vizsgálatát: egyenlő értékűvé t~ti:e a
szernináriumok felvételi vizsgálatával. - "

Ennél, fogva megszünt az" hogy minden jel!'!ntk~zőtől felvételi
vizsgálatot kivánnak.i.hanem az állami, vagy, városi .~preparándiák elbo-
csáto bizonyítványa a, szemináriumba való felvételre jog osítván.. csupán
azok' tartoznak fel vételi vizsgálatot tenni, kik )Jy bíaonyítvaayt nem
tudnak felmutatni.' " ''. " .' .' .
. , . A .vizsgalat tárgya is megváltozott, -az írásbeli vizsgálaton u,gy,ani;
már nem kell minden tárgyból feladott kérdésre, felelni és e ',.~ellett
egy: nagyobb tételt kidolgozni, 'hanem a, vallástan, történelem, földrajz
és tet:més~ettudo!J}ányok köréből egy-egy tétel dolgozandó ki. A szőbeli
vizsgálat, tárgyai .a prepárándíatárgyai és mindenikből annyit kivánnak,
a mennyit a preparándiában tanítanak.
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Uj vizsgálati tárgyként szerepél ' a szemtnanumi' felvételi vizsgá-
laton az idegen nyelv, melyböl az írásbeli vizsgálaton rövid 'német
fordítás készítendő.

~.A vizsgálati eljárás 'is módosúlt némileg; a mennyiberr az új vizs-
gálati szabályzat szerint egy-egy tárgy vizsgálatan a bizottságból leg--
alább két tagnak kell jelen lennie és a vizsgálat összes', tárgyai közül
egy az egész bizottság jelenlétében vizsgálandó. ' ,

, Változatlan maradt a ibiaottság az a régi joga, hogy ha á vizsgá-
l"a,tot' tevő némely tárgy ból nem felelt meg, a vizsgálatot akkor is
elfogadhassa. A zenei tárgyakra a régi szabályzat határozatai érvényben
maradtak. 'vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A tanítóképző-intézetek elbocsá tó vizsgá la ta .

A szeminárium elbocsátó vizsgálatára, illetőleg az első tanítóvizsgá-
latra bocsátható minden tanítónövendék, ki a szemináriumot szabálysze-
rűen elvégezte és minden 20 éves egyén, ki idejében jelentkezett és testi
épségét és. kifogástalan erkölcsi magaviseletét hatosagi bizonyítványokkal
igazolja. E vizsgálat sikeres' kiállása után jogosítva van a tanítójelölt
egy népiskolai tanítói állást ideiglenesen betölteni.

A vizsgáló bizottság tagjai a tartományi iskolatanács egyik kikül-
dött biztosának elnöklete alatt: azon kerület politikai kormányzóság á-
nak egyik kiküldött je, melyben a, tanítóképző van' és a szeminárium,
igazgatója s rendes tanítói. A kerületi tanfelügyelők a vizsgálaton jelen
lehetnek, sőt a bizottság elnöke ezt másoknak is megengedheti.

-Azok, kik a szemináriumot nem végezték, .tartoznak saját készí.
tésű rajzokat és íráslapokat bemutatni. ,
, A vizsgálat 3 részből 'áll, u. m .. írásbeli. szóbeli és gyakorlati
vizsgálatból.

c'Áz irásbeli vizsgálaton kidolgozandó egy tétel a nevelés és oktatás-
tanból, vagy a pedagogia történetéből; egy-egy tétel a vallástanból
és a törtenelemből ; és forditás egy idegen nyelvből németre. "Azok, kik
az ~rgonálás és összhangzattanból kivánnak képesítést, tartoznak egy
chorált kidolgozni. Mag ánuton készülők azonban ezeken kivül a meanyiség-
tan-, természettudományok- és földrajzból is tesznek irásbeli vizsgálatot.

Az eddigi szabályzat szerint az irásbeli vizsgálaton kidolgozandó
volt egy tétel a nevelés-, és oktatástanból, vagy anémet nyelv tanításá-
nak módszeréből, egy a vallástanból, három feladat a számtan- és mértan-
ból, egy-egy télel a 'történelemből, természettudományokból és földrajz":
ból, 'végül' a fakultatív idegen nyelvből képesítést szérezrii akarók pedig
ezenkivül a nérner nyelvről az idegen' nyelvre fordítást készítettek: Az
összhangzattanból ugyanolyan feladatot készítettek, mint a minőt .li
uj szabályzat előir, de csak azok, kik, magokat e tárgyból és a:i' orgo-
nálásból képesíttetni: kivánták. ,

" Az irásbeli vizsgálatok után tartják a gyakorla ti vizsgála tot, midőn
minden jelölt a népiskola valamely tárgyaból próbatanítást tart, mely-:
rőlirásbeli tervezetet is kell- készítenre. A tételt két nappal a vizsgálat
előttadjákki.'"
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, A szÓbeli vizsgálat. 'tárgya\ 'a 'szemináriumi 'növeridék-'ekre né~ve : a
pedagógia, vallástan, "némef nyelv, történelem ésidegen nyelv, valarnint
az összes népiskolai t~rgyak részletes módszertana. Olyanok azonban,'
kik a középső évfolyarnon a természettúdományokbÓI,; vagy'a földrajz";
ból elégtelen osztályzatot' kaptak, ezekből is tesznek' szóbeli vizsgálatot
Magánuton készült jelöltek a szemináriumban tanított összes tárgyakból
vizsgálandók meg. Az .izraeljta- vallastan nern tárg.ya a vizsgálatnak.

Az eddigi szabályzat nem tett különbséget a tanító-növendékek
és a magánuton készülők között, hanem mindenki kivétel nélkül, a
szeminátium összes tárgyaiból tett szóbeli viszgálatot. , ,< '

Azon tanító -növendékek, kik aZ' irásbe!i vizsgálatot minden tá,rgybór
kivaló eredménynyel tették le! ~ szóbeli vizsgálar alól' felmentetnek,
sőt, joga van a 'vizsgáló bizottságnak egyeseket egyes tárgyak szó~eli
vizsgálata alól, is felmenteni, ha ezen tárgyakból az illető jelöltnek az
irásbeli vizsgálat igen jól sikerűlt, Ez.en kedvezmény nem -terj_es~thető.
ld a magánuton készülőkre, kik kivétel nélkül minden tárgybó] tesznek
szóbeli vizsgálatot. .

, Eddig jogositva volt a vizsgáló bizottság bárkit, tehát a magán-
uton készülőket is; az egész szóbeli vizsgálat, vagy annak némely tárgyai
alól felmenteni. .

A~ irásbeli vizsgálatok eredménye a szóbeli vizsgálatra való bocsá-
tásra nincs kihatással. A, végeredményt a bizottság' az .összes vizsgálatok
utan álla pit ja meg. Azok, kik a pedagógiából vagy vallástanból, akár
a nérnet nyelvből vagy történelemből elégtelen' osztályzatot kaptak,
visszavettetnek ; a magánuton készülők pedig akkor is, ha a meanyiség-
tanbólnem feleltek meg. ,-, - ',_

Az eddigi szabályzat szerint sikertelen volt a vizsgálat, -ha a jelölt
a vallástanból, vagy német nyelvből, vagy a számtanból nyert elégtelen
osztályzatot és akkor is, ha többi tárgyak: (pedagógia, ének, rajz, irás,
történelem, mennyiség tan,' -mértan vagy természettudományok) közűl
háromból nem sikerült a 'vizsgálat.' '

Az elbocsáto vizsgálatról mínden 'jelölt bizonyítványt kap, melybe
az, írásbeli, szebeli ,és gyakorlati vizsgálatok eredményei tárgyanként,'
valamint' a' szorgalornra es magaviseletre vonatkozó érdemjegyek be-'
vezettetnek. Szerninariumi növendékeknél a földrajz-, természettudomá-
nyok- és menúyiségtanből, ha a két elsőből az elbocsátási vizsgán nem
vizsgáltaftak meg; azon 'érdemjegyek vezettetnek be, melyeket etárgyak-
b~l a középső - évfolyamon nyertek. .

Az új vizsgálati osztályzat az elbocsátóvizsgálaton követendö
eljárást is' niódosította. Eddig a szóbeli vizsgálat a teljes vizsgáló bizott·
ság előtt folyt le és a: kérdések rnegválasztásánál arra kellett törekedni,
hogya' jelölt ezeket hosszabb összefüggő felelettel fejtse meg. Az új
szabályzat lehetövé teszi, hogy. a bizottsági elnök belátása szerint a
bizottság' alosztályokat alakíthasson, kikötvén azonban, hogy háromnál
kevesebb számu bizottsági "tag ily albizottsagot már nem _alkothat; a
vizsgalas módját illetőleg pedig megengedi, hogy a vizsgálatot tevőhöz
intézett, kérdések' olyanok is lehetnek, melyekre :néhány szóval meg
lehet felelni. ", ' "
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'Altalában jellemzi e ssabályzatot, hogy a poroszok a szemináriumi
elbocsátó vizsgálaton az eljárás egyszerüsítésére és különösen a tanítói,
növendékeket illetőleg a vizsgálatnak lehető megkönnyítésére törekedtek,
Bár tagadhatlan, hogy a vizsgálati tárgyak számanak redukálása az
egyes tárgyakból behatóbb meg:vizsgá.ltatást fog \okozni." 'vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A népta 'nítók másodík vizsgá la ta lszakvlzsgá la t}.

A tanitóképző elbocsáto vizsgálatának 'sikeres kiállásaról szóló
bizonyítvány feljogosít ja birtokosát, hogy néptanítói állást ideiglenesen
elfoglalhasson, állásában való véglegesítésre, vagy az abban való meg-
hagyásra azonban csak akkor számíthat a porosz tanító, ha a tanitói
szakvizsgálatot sikeresen letette. A szakvizsgáratra a tanító a szerninárium
elbocsátó bizonyítványa és legalább két évi néptanítói mfíködés alapján
jelentkezhetik ; a ki, azonban öt évi tanítói működés után sem tette le
a második tanítói vizsgálatot, az nemcsak a vizsgálatra való jelentkezés
jogát, hanem tanítói állását is elveszíti.

E vizsgálat tisztán pedagógiai szakjellegű. Megtörtént ugyan ed4ig,
hogy a szakvizsgálaton, ha a jelölt némely tárgyakban járatlannak
mutatkozott, a pedagógiai tárgyakon kivül ezen -tárgyak anyagából is
megvizsgálták; az új szabályzatot életbe léptető miniszteri rendelet
azonban ezt egyszersmindenkorra megszünteti avval, hogy egyrészt
hangsulyozza, hogy a második tanítói vizsgálat tisztán szak vizsgálat s
másreszt kijelenti, hogy ezen vizsgálat .sernmi tekintetben sem lehet a
képzőintézeti elbocsátó vizsgálatnak ismétlése.

Tanítói szakvizsgálatot minden évben mitlden tanítóképző-intézet-
ben tartanak.utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA vizsgálat idejét idejében közzé teszik és minden tanító,
kie vizsgálatot letenni kivánja, tartozik nyolc héttel előbb a vizsgálatra
a _ kerületi tanfelügyelő utján jelentkezni. A jelentkezes azonban csak
azon sáemináriumok egyikénél történhetik, melyek azon kerületben
vannak, a hol a tanító ideiglenesen működik. A jelentkezés alkalmával
a tanító bejelenti, hogy mely tárgyak tanításával foglalkozott és mely
osztályokban tanított; a pedagógiai tárgyak melyikében' képezte magát
tovább különösen és melyik ,pedagógiai munkát tanulmányozta beha tob-
ban. A kerületi tanfelügyelő a tanító jelentése mellett felvilágosításokát

- ad a tanító iskolai; mű!<:ödéséről és az illető tanító iskolájabarr-tett leg-
utolsó' vizsgálatáról szóló jelentését másolatban mellékeli, Ezek 'alapján
azután javaslatot tesz arra nézve, hogy a jelentkező tanítót a.vizsgálatra
bocsathatónak véli-e, vagy sem. A kerületi kormányzósága tanfelügyelő
jelentése alapfán dönt azután a wizsgálatra. való bocsátast illetőleg, Ha,
ájelentkező tanítónak a. vizsgálat Ietételét 'nem éngeqjk 'írt'eg, Ílgy ezt"
v,alaminf annak okait a tanítóval közlik., ,A végleges döntés előtt azon-
ban jogában áll a kormányzóságnak. a tanítót a tanfelügyelő részéről
ellene tett jelentésekre nézve kihallgatni és csak ezen kihallgatásatápján
végérvényesen határozni. 'V égre eljut a vizsgalatra bocsátottak jelent-
kezése, a iar'tómányi iskola,tanácshoz, mely azután a jelen.tkező·Óhájtása-
rlak' hihetŐ' figyelembev'ete1'évelkijelöli -azon szeminariurnot, '~elynél ',a.~
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illető tanító vizsgálata megtartandó lesz és behivja a jelentkezőt a vizs- .
gálatra.

A vizsgáló bizottság összeállítása itt .is ugyanolyan, mint az
első vizsgálaton. A kerületi tanfelügyelők itt is jelen lehetnek a vizsgálaton.

A vizsgálat: három részból áll: írásbeli, gyakorlati és szóbeli
vizsgálatból . .

Az irásbeli vizg~lat tárgya egy a pedagógia köréből kitűzött tétel,
melynek kidolgozására négy órai idő esik, A' tételt a képzőintézet
pedagógiai tanítójának javaslata alapján a vizsgálat elnöke tűzi ki. Az
írásbeli vizsgálaton a felügyeletet a vizsgáló bizottság' egyik tagja
teljesíti. .

A .gyakorlati tanítás tételét úgy állapítják meg, hogy lehetőleg
figyelembe veszik azon tárgyakat és osztályokat, melyeket és melyek-
ben a vizsgálatot tevő tanító eddig tanított. A próba tanítás tételét a
tanítás elötti napon adják -ki a tanítónak. ..

A szóbeli vizsgálat tárgya a pedagógia. Ennek keretében meg-
vizsgáltatnak a jelöltek a nevelés és oktatástanből, a pedagógia törté-
netéből és az iskolai szervezettanból. A .vizsgálat célja az, hogy .meg-
állapíttassék, képes-e a jelölt a psychológiai törvények alapján tanítani
és nevelni; ismeri.eutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA:a porosz 'népiskola fej lődésének történetér, szerzett-e
gyakorlati működése alatt tapasztalatokat az iskolai' sz ervezet köréből
és járatos-e ama tanugyi rendeletek ésjntézkedésekben, melyek azon
kerületben érvényesek, melyben működik.

Ezután megvizsgálják, mennyire tanulmányozta azon pedagógiai
munkát,. melylyelallítása szerint behatóbban foglalkozott _és ismeri-e
azon egyéneket és munkákat, a kik. és a melyek a pedagógia különböző
ágainak fejlődésében közrehatottak.

A módszertani vizsgálat kiterjedhet az összes népiskolai tárgyakra,
elengedhetetlen azonban, hogy a jelölt legalább három tárgy' részletes
módszertanából megvizsgáltassék, mely tárgyak közül kettő a vallastan.
német nyelv, számtan vagy történelem lehet, a harmadik pedig ,egy
tetszés szerint választott más tárgya a népiskolai tanításnak. A tárgyak
megválasztásánál különben tekintetbe veendők egyrészt az illető jelölt
szemináriumi elbocsátasi bizonyítványa szerint, másrészt a tanfelügyelők
iskolalátogatásai alkalmával beküldött jelentések szerint, azon tárgyak,
melyekből a vizsgálatot tevő a tanítóképzőben, akár tanítói működése
közben kevés eredményt tudott felmutatni. .

Ha a· jelölt a. vizsgálatot sikeresen kiállotta, bizonyítványt kap,
mely őt egy tanítói állásnak végleges minőségben való betöltésere
jogosítja. Sikertelen a vizsgálat, ha a jelölt' a pedagógiából, vagy' két
népiskolai tárgy módszertanából nem tud kielégitően megfelelni, vagy
ha próbatanítása nem sikerül. Ha azonban a .kerületi tanfelügyelőnek
beküldött jelentese szerint a vizsgálatot tevő a gyakorlati tanítás terén
kiváló működést fejt ki, akkor, azon esetben, ha a vizsgálaton próba-
tanítása nem síkerülne, egy másik tanítás megtartására kaphat engedélyt
s csak ennek nem .sikerülte esetén fog visszavettetni.

A vizsgálat 'megismétlése különben csák egy félév eltelte után
történhetik.



Ezen uj szabályzat a régivel szemben lényeges eltéréseket mutat.
Már a vizsgálatra való bocsátás is nagyobb körűltekintéssei történik
Azon körülmény, hogyatanfelügyelő jelentése alapján döntenek, egy-
részt azt a kötelességet rójják a tanfelügyelóre, hogy kénytelen mint-
egy folytatni a szemináriumi képzést, a fiatal tanítókkal gyakrabban és
utbaigazítólag foglalkozni, másrészt ösztönzöleg hat az ideiglenes alkalma-
zott tanítóra,'utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAhogy ismereteit gyarapítsa s különösen a gyakorlati.
tanításra több gondot fordítson. Az igazság kipuhatolását is lehetövé
teszi. e szabályzat, mídőn utasítja a hatóságokat, hogyataufelügyelő
részéről történt rossz mlnősítés esetén a bevádolt tanítót is hallgassák
ki és a vizsgálatról való esetleges visszautasítás okait is közöljék vele.

A tanító egyéni hajlamainak is tág teret enged ez uj szabályzat,
mikor saját elhatározására bízza, hogy a tanítás mely ágával, a peda-
gógia mely részével és mely pedagógiai mű behatóbb tanulmányozá-
sával kiván kiváltképen foglalkozni. ,

A vizsgálatot megkönnyítik azon intézkedések, hogyapróbataní.
tás eredménye nincs esetlegességektől függővé téve, a mennyiben tárgyát
azon tárgyak köréből veszi, mely tárgyak tanításával az illető tanító
az iskolában tényleg foglalkozott, továbbá a tanítónak nem kell ezután,_
mint eddig, rajzlapokat és iráslapokat készíteni a vizsgálatra, nem kell
külön kézi munkálatot bemutatni és az irásbeli vizsgálat nem három
tárgyból teendő, hanem csak egy pedagógiai tétel dolgozandó ki.

A szóbelí vizsgálat következményei azonban magasabbak, mint
voltak, mert terjedelmesebb pedagógiai ismereteket és behatóbb tanulmá-
nyokat kivánnak most, mint eddig,

"vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Kö"zépt'skola i tanító!iépesítő vizsgá la t 1

Azok, 'kik a porosz «Mittelschule s-ban, vagy felsőbb leanyisko-
lábari tanítókul alkalmaztatni kivánnak, kötelesek az ezen iskolákban
való tanításra képesítő vizsgálatot letenni. Okleveles gimnáziumi vagy
reáliskolai tanítók ezen' vizsgálat alól fel vannak mentve.

A vizsgálatra jelentkezhetnek néptanítók, kik mindkét tanítói vizs-
gálatot sikeresen kiállották, róm. katholikus és evangelikus lelkészek,
továbbá theológusok és felsőbb iskolai tanítójelöltek ; ez utóbbiak azon-
ban tartoznak, igazolni, hogy az éretségi vizsgálat letevése után leg-
alább három évig a megfelelő egyetemi tanulmányokkal sikeresen
foglalkoztak.

Minden kerületben évenkint vizsgáló bizottság alakul meg, mely
előtt e képesítő vizsgálat letehető. A vizsgáló bizottság tagjait a kerületi
főnök nevezi ki egy évre úgy, hogy a bizottság elnökéűl a tartományi
iskolatanács egyik tagját a vizsgáló bizottság tagjaiúl pedig 4-6-ot az
illető kerületben működő tanügyi tisztviselők és felsőbb iskolai tanítók
közül •nevez ki, azon tárgyak megjelölésével, melyeknek vizsgálatával
az illető vizsgáló bizottsági / tag meg van bízva. - Vizsgálatokat egy
évben kétszer tartanak és ezek idejét a hivatalos lapban közzé teszik.

1 A középiskolán értendő anémet Mittelschule, magasabb fokú népiskola. (L. a
• mult évi 12. füzetet).
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A vizsgálatra a tartományi iskolatanácsnál kell jelentkezni. A
jelentkező; hiteles bizonyítványokkal tartozik igazolni, hogy bír a meg-
kivánt előképzettséggel. önéletleirassal számot ad eddigi munkásságáról
és ha alkalmazásban nem volt, hatósági, erkölcsi .és orvosi bizonyítvány-
nyal igazolja, hogy a tanítói pályára alkalmas; A jelentkezéskor beje-
lenti a jelölt, hogy mely tárgyakból kíván képesítterni és a házi fel-
adatot mely tárgyból s esetleg' ennek mely köréből kivánja kidolgozni.

A vizsgálat tárgyai a pedagógia, mely minden jelöltre kötelező,
továbbá a vallást an , német nyelv, francia nyelv, angol nyelv, történe-
lem, földrajz, mennyiségtan, állat és növénytan, physika és kémia ásvány-
tannal. Ezen tárgyakból, szabad választás szerint, kettő-kettő képez egy
csoportot, melyből képesírés szerezhető. Képesített keresztény lelkészek,
ha egyik választott tárgyuk a vallástan, ezen tárgynak módszertanából
vizsgáltatnak meg csak. Izraelita vallásúak a vallástant képesíró tár-
gyul nem választhatják.

-A vizsgálat irásbeli és szóbeli.
Az irásbeli vizsgálat két részból áll. Az egyik a házi irásbeli dol-

gozat, melynek tárgya, a jelentkező óhajtásának lehető figyelembe
vételével, azon tárgyak köréből vétetik, melyekre az illető jelölt képe-
síttetni kiván. Lelkészek házi feladatúl vallástani thémát nem kaphat-
nak. A házi feladat elkészítésére nyolc heti idot engednek. joga van
azonban a tartományi iskolatanácsnak a határidót : a jelölt kérelmére
esetleg négy héttel meghosszabbítani. Ha a jelölt a határidőre nem adja
be dolgozatát, vagy a szóbeli vizsgálaton nem jelenik meg, akkor.
kivételes eseteket leszámítva, a készített kézi dolgozatot semmisnek
nyilvánítják. A házi dolgozatban a tételt alsposan és szakszerűen kell
megfejteni, egyuttal felemlítendők azon ferrásmunkák, melyeket a jelölt
dolgozatának készítésénél felhasznált; szószerintí fordítások, vagy idé-
zetek kellően megjelölendök.

Az irásbeli vizsgálat másik része a zárthelyi vizsgálat. Ezen a
jelölt, gondos felügyelet alatt minden tárgyból, melyből képesítést
kiván szerezni, egy-egy feladott tételt irás ban megfejt. Idegen nyelvre
való képesítéskor a jelölt az irásbeli vizsgálaton egy-egy fordítást készít
a németből az .idegen nyelvre és az idegen nyelvből a németre. Meg-
engedhető, hogy a jelölt azon. nyelven, melyre képesítterni kiván, önálló
szabad dolgozatot is készítsen. Szótárt használni nem szabad. Minden
dolgozat elkészítésére 4 órai munkaidő van; idegen nyelvre való képesí- •
téskor ezen idő alatt mind a két fordítás elkészítendő.

A szóbeli vizsgálat tárgya, mint azt már említettem, minden jelöltnél
első sorban a pedagógia. Ezen tárgy keretében megvizsgálandó, hogy
a jelölt foglalkozott-e behatóbban a psychologiával, a nevelés- és oktatás-
tannal ; járatos-e a pedagógia történetében s különösen mely kor oktatás-
ügyét tanulmányozta és me ly pedagógiai .iró műveit ismeri tüzetesen.
Ezen tárgyból való vizsgálat keretében a jelölt az általa választott
tárgyak egyikéből valamely közép- vagy felsőbb leányiskolában próba-
tanítást tart, sőt megkivánhatja a bizottság, hogy próbatanítást a másik
választott tárgyból is tartson. Megjegyzendő, hogy minden jelöltet be-
hatóan megvizsgálnak összes szaktal-gyainak részletes módszertanából,



Oly jelöltek,' kik nem okleveles tanítók, 'feltétlenül mindkét' szaktárgy-
ból tartanak próba tanítást és azutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.összes pedagógiai tárgyakból annyi
ismerettel kell birniok, a mennyit a néptanítók képesitő vizsgálatán
megkivánnak. .

A vizsgálati szabályzat ezután tárgyankint részletesen felsorolja
az anyagot, melynek ismerete a vizsgálatot revötöl megkövetelendő ; e
szerint:vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A va llá stanból a protestáns felekezetüektől megkövetelendő, hogy
'a jelölt ismerje általános an az ó- és új testamentum összes könyveit;
behatóan foglalkozott légyen az ó testamentum egyik fontosabb könyvé-

. vel, egyik evangelium mal; az apostolok cselekedetével és a főbb ep isz-
tolák egyikével. Ismerje behatóan Jézus életét, a keresztény egyház
történetét, különösen a reformátio idejétől mostanig; tudja a protestans
egyházi tanokat bibliai történetek alapján magyarazni. Tökéletesen
ismerje a Luther-féle és heidelbergi katekismusokat és a ,protest'ans
egyházi irodalom valamely fontosabb művét. Végül ismernie kell a
protestans egyházi ének-irodalmat és járatosnak kell lennie a vallásoktatás
módszertanában.

A róm. katholikusoktó l az ó- és új szővetségi kinyilatkoztatások
történetének, az ó- és új testamentum könyvei tartalmának és szerke-
zetének ismeretét; az apostolok életének történetében és az evangeliu-
mokban való kiváló jártassag ot ; valamint a katholikus hit- és .erkölcs-RQPONMLKJIHGFEDCBAI

tannak, es az egyháztörténelemnek és szertartástannak behatá ismeretét
kivánják. Jártasnak kell lennie ezenkivül a jelöltnek az egyházi énekben
és a vallástan tanításának módszerében.'

A . neme: nyelvnek, mint vizsgálati tárgynak anyaga, az új német
irodalmi nyelv hang-, alak- és mondattana ; a nyelv fejlődésének törté.
nete; a német irodalomtörténet. különös tekintettel az utolsó évszázad
irodalmára s ezzel kapcsolatosan a különböző korszakokból egy-~gy
nevezetesebb irodalmi műnek ismerete; az' ujabb kor egyik nevezetesebb
irója múnkássagának és műveinek beható tárgyalása; a -nérnet ifjusági
és népies irodalom; végül anémet verstan és stilisztika. A nérner nyelv
részletes módszertana. , -

A jra ttcúi vagy angol ,nyelvből teendő vizsgálaton megkövetelendő,
hogy a jelölt az illető nyelvben a kiejtés szabályait, a phonetika elemeit,
valamint a nyelv alak- és mondattanát ismerje. Tudjon első olvasásra
az illető nyelvből -nérnetre helyesen. fordítani és az illető nyelven folyé-
konyan beszélni. Ismernie kell még az 'angol vagy franczia irodalom-
történetet, különösen néhány író jobb munkáit eredetiben történt olvasás
után és ezen két állam egyikének történetét a legujabb korban. Végül
megvizsgálandó a -jelölt az illető nyelv módszertanából. ,

A tó'1; ténelemböl teendő vizsgálat kiterjed a világtörténetre, különösen
ennek a német birodalom történetére való hatásainak ismertetésére, a
német és porosz történelemre a művelődéstörténelernmel együtt. Meg-
vizsgálandó azután a jelölt anémet és porosz alkotmánytanból, vala-
mint az ujabb kornak közg azdaság i.és társadalmi jelenségeinek ismereté .•
ből. Megkivánják még, hogya vizsgálatot, tevő a fontosabb s a hazai
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történelemre vonatkozó tudományos és népies műveket behatóan 'ismerjé
és a történelem módszertanában járatos legyen.vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A fóldra jú vizsgálat anyaga a mathematikai, physikai és politikai
földrajz, a föld felületének tagosultsága; Európa államainak és különösen
Németországnak alapos ismerete. Ezeken kívül azonban a néprajz, az
állat- és növény földrajz, valamint a felfedezések története is tárgyal-
tatnak, különös fontosságot tulajdonítanak még a világkereskedelem és
a német gyarmatok ismeretének A földrajz tanítási mődszerének meg-
vizsgálásakor a jelölt, a térképrajzolásban való ügyességét, valamint
a használatban levő térképek, atlaszok, földgömbök és más tanítási
szerek és eszközök ismeretét is tartozik bebizonyítani.

A 11lennyt"ségta1lbóla vizsgálat kiterjed a számtanra, a binominaIis
tételnek bármely kitevőre vonatkozó bizonyítását is beleértve; az algebrára
a harmadfoku egyenletekig bezárólag, valamint az algebrai elemzés
fontosabb soraiig, a mértanra és pedig a síkmértanra a harmonikus
pontok és sugarak, a hatványvonalak. a hasonlósági pontok és tengelyek
tanáig bezárólag, a testmértanra, a sík trigonometriára a maximum és
minimum elmélettel és az elemző mértanra a kúpszeletekkel együtt. A
tárgy részletes módszertana, mint mindenr tárgynál, úgy itt is szerepel.

Az á lla t- és nóvé1lytanból megkövetelik a jelölttől, hogy az állat-
és növényvilágról rendszertani áttekintése legyen; az állat- és növény-
élettannal tisztában legyen és a hazai állatok és növények fontosabb
családjait saját szemlélete alapján ismerje. A külföldi nevezetesebb
növények, valamint az állatok és növények földrajzi elterjedésének
ismeretét szintén ~megkivánják. A vizsgálat kiterjed még az ember-
tanra és egészségtanra. Fontos, hogy a tanítás segédeszközeivel, a biológiai
irodalomma.l, különösen a népies irány ú művekkel tisztában legyen;
növényekról a táblán vázlatos rajzokat tudjon emlékezet után készítenutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi.

Figyelemre méltó itt még a szabályzatnak azon intézkedése, mely-
nél fogva a vizsgálaton, a jelöltnek óhajára, e tárgy valamely részében
tett specialis tanulmán-yai figyelembe veendők.

Ha physz'kából és kémia s ásványtanból kiván a jelölt képesítést
szerezni, úgy vizsgálati feleleteivel igazolnia kell, hogy a természettan
minden részében jártas; a kémiai alaptörvényeket, elemeket és a fon .•
tosabb vegyületeket ismeri; utóbbiak közül különös en azokat, melyek
a gyakorlati életben fontosak; továbbá hogy az ásványokat, kristály-
alakjaikat, physikái s kémiai tulajdonságaikat és gyakorlati alkalmaz-
tatásukat ismeri és végül, hogy kisérletek végrehajtásában és a tárgy
tanításának módszerében jártas. Itt is megengedik, hogya jelöltnek a
tárgy. valamely' részében tett specialis tanulmányait a vizsgálaton, a
jelölt kivánságára figyelembe vegyék.

Lehetövé teszi a szabályzat, hogy a latin nyelvből is lehessen
képesítést szerezni; megjegyzendő azonban, hogy e tárgy csak harmadik
tárgyként szerepelhet két oly más szak tárgy mellett,melyeket a jelölt
képesítési tárgyakul választott. AzRQPONMLKJIHGFEDCBAH teendő vizsgálaton az eljárás
ugyanaz, mint az angol," vagy n~1 éL

A zárthelyi írásbeli vizs on két ast kell készíteni, egyet
latinból németre és egyet né ból .• ri i@. ~ zóbeli vizsgálaton JulIUS
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Caesarből, Ovidius Metamorphosisáből és Vergilius Aeneiséből egy-~gy
fejezetet kell a jelöltnek első olvasás után folyékonyan lefordítani és
egyuttal a latin nyelv- és mondattan 'alapos ismeretét igazolni.

" Minden szóbeli vizsgálat rendszerint -a teljes bizottság előtt folyik
le ~-okadatolt esetekben azonban az elnök intézkedhetik, hogya bizott-
ság megoszoljék, egy albizottság azonban háromnál kevesebb számú
tagból nem állhat.

A vizsgálat minden részének befejezte után megállapítja a bizott-
ság az eredményt.

Ha a bizottság a házi feladatot elégtelennek minősíti, a jelölt
szóbeli vizsgálatra nem bocsátható. E dolgozatot két bizottsági tag és
az elnök vizsgálja, meg. - A vizsgálatot ismételni tartozik, ki akár a
pedagógiából, akárutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAra szaktárgyak valamelyikéből nem felelt meg, nem
okleveles tanítók akkor is visszavettetnek, ha gyakorlati tanításuk bár-
mely tárgyból nem sikerűlt.

A vizsgálat egyszer és csak egy év letelte után ismételhető. Ha
az erre jelentkezőnek ,házi dolgozatát már az első vizsgálaton elfogadták,

I úgy ez a bizottság határozata szerint az ismétlő vizsgálaton beszámít-
ható, a határozat azonban már az első vizsgálat eredményének meg-
állapításakor hozandó meg.
o Tanítók, kik már két tárgyból szerez tek képesítést, e vizsgálatuk at
más tárgyakkal is kiegészíthetik. E vizsgálat eljárása ugyanaz, mint az
első vizsgálaté, azzal a különbséggel, hogy a kiegészítő vizsgálaton az
általános pedagogia, mint vizsgálati tárgy már nem szerepel.
o- A vizsgálat díja 20 márka, mely összeg a vizsgálat megkezdése
előtt a kijelölt állami pénztárba befizetendő. -vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A rektor i vizsgá la t.

A szemináriumi igazgatói- és tanítói, valamint a preparandiaí igaz-
gatói, kerületi tanfeJügyelői, felsőbb leányiskolai-, leözépiskolai-, és hat-
nál több ositálylyal biró népiskolai igazgatói állás betöltésére, avagy
több osztályú magániskola vezetésére Poroszországban a rektori vizsgálat
képesít. A tanítóképző-intézetekhez meghivott zenetanítókra e vizsgálat
nem kötelező,

E vizsgálatra jelentkezhetnek középiskolai képesítésű tanítók, ha
legalább három év óta működnek. Kivételes esetekben megengedik a
középiskolai képesítéssel nem biró tanítóknak is. e vizsgálat letételét,
ha hosszasabb kiváló működéssel érdemet szeréztek reá.
" 'A vizsgálatra való jelentkezésés a vizsgáló bizottság összeállítása

~gyanaz, mint a középískolai tanítóképesítő vizsgálatnál..
A vizsgálat tisztán pedagógiai szakjellegű és két részbőláll: írás-

beli-és szóbeli vizsgálatból. - " - -
Az . irásbeli vizsgálat tárgya a nevelés- és oktatástan; vagy az

iskolai gyakorlat köréből- vett tételnek kimerítő és tudományos alapon
való megfejtése. Ezen házi feladat .elkészítésére nyolc heti időt enged-
nek. Ha a dolgozatot a vizsgáló bizottság elfogadta, a jelentkező szó-
beli vizsgálatra bocsáttatik. A, szőbeli vizsgálat kiterjed a. pedagógia
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minden részére és azon iskola különös feladataihoz' alkalmazkodva,
melyre a jelölt képesíttetní kiván, az ezen iskolában t~nított' tárgvak
részletes módszertanára.

Oly jelöltek, kik idegen nyelv tanításival foglalkozó iskolákra kiván-
nak képesíttetni; ezen nyelvben 'való jártasságukat is tartoznak a vizsgá-
lat alkalmával igazolni. . .'. . - . .

A szóbeli vizsgálat egyik fontos része még az iskolai igazgatás,
továbbá a taneszközök és tanszerek ismerétének megállapítása.

A vizsgálat végeredményét a bizottság szavazás utján állapítja
megutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAj kinek vizsgálata nem' fogadtatott el, az egyszer, de csak egy év
mulva ismételheti azt.

A vizsgálat díja 20 márka ..
Hogy a porosz népoktatási intézetek tanítói számára megállapított

különböző képesítő vizsgálatokból és az ezeknél megállapított elj árá-
sokból, mi volna nálunk haszonnal alkalmazható és mit volna felesleges
utánozni csak azért, mert ők úgy csinálják és az ő viszonyaik között
az úgy van jól, annak tárgyalása nem tartozik ismertetésem keretébe.
És nekem nincs már más feladatom, mint az, hogy megköszönve ama
figyelmetés türelmet, melylyel szerény felolvasásornat meghallgatni
szívesek voltak, azt kivanjam," hogy legyen e kis dolgozatom 'némi ad at-
forrás azok számára, kik, mint erre hivatottak, e tárgygyal a magyar
tanítóképzés szempontjaból foglalkozni kivánnak.vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Sndze! Ference e 'mlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A tanítóképző-intézetek részletes helyi tantervének és
médszeres földolgozásának általános tervezete.
Az új rendt~rtás és a kisérő- rendelet célja a képző-intézeti nevélés

és oktatás hatásának (intenzitásának) fokozása. E. végből egyrészt köte-
lességévé teszi az intézetek' tanártestületeinek. az intézeti nevelésben és
oktatásban szükséges egységes eljá rá s megteremtését, másrészt meg,
kivánja, hogy a nevélésben és oktatásban mindenkor a nó'vendtkek
egyénúégére is legyen, gondunk és végül, nagy/on helyesen, a nevelő,
okta tó taná rok ethikailag kialakúlt egyéniségének is nagyobb {1"l4njesü-
'lést kiván szerezni. ." :

A nevelési eljárás egységének megteremtése 'céljából intézeti rend-
tartási szabályok készítendők j az oktatás, egységet' a részletes helyi
tantervvel és ennek módszeres földolgozásával : kell létrehoznL'. . ,

A mily világosan jelölte 'meg ez a szabályzat .az intézetek tanár-
testülereinek föladatát· egyszer s mindenkorra," ép oly nehéz: a' föladat
megoldása. Ez a -meg oldás tanuskodni fog a tanártestületek ' pedagögíaí
készültségéröl, ném az egyesek-éről, de a testületek-éről, mert, hiszen hem
egyesek, dell. testületek véleménye nyer a megoldásbankifejezést, Hogy
mily mértékben képesek a testületek ezen íöladátuk me~oldfÍ#ra:;. mind
a hatóságok, mind a nagy közönség ,:aZ évenként megjelenendő eftesf- .
tőkből fognak meggyőződhetni. De ennek következtében ezek .az. ~~~esí~

,. .~ ,:'.... i.. _
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tők úgy a hatóságok, mint a közönség részéről kettős figyelmet is
érdemelnek!

Ha a testületek ezen föladat megoldásahoz jól meggondolt terv
nélkül fognak és azután ezen tervet előzetesen jól meg nem hányják-
vetik, munkájuk aligha vezet kellő sikerre. És áll ez úgy a rendtartási
szabályzatról. mint a részletes helyi tantervről. A tantestület egyik
tagja, a kiben a testület megbízik, készítsen ezekre általános tervezetet,
mely tanulmányozás végett a testület tagjainak kiadandó és így tár-
gyalandó. Csupán tárgyilagos érveléssel törekedjünk megegyezést létre-
hozni! A részletek kidolgozásakor azután mindenkinek kijut a munkából,

Nem tartom fölöslegesnek a részletes> helyi tanterv egy általános
tervezetét közölni, melyet én készítettem és mely jelenleg tanulmányo-
zás céljából tanártesttiletünk tagjainak ki van adva. Egyes részletek már
munkába is vétettek. Ha az általános tervet elfogadtuk, következik a
részenkénti és részletenkénti kidolg-ozás. Minden kidolgozott rész tárgya-
lásában minden tanár részt vesz. Igy jő létre a megegyezés, igy létesül
az egységesség.

Alábbi tervezetem, a mint észrevehető, három főrészből áll: az
első avutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAcélokról és pedig az intézeti nevelésés oktatás általános céljairól

.szól ; a második az eszkóZó"knek, tehát a nyujtandó műveltség anyagának,
vagyis a tanítás anyagának kiszemelésére és szervezésére vonatkozik;
a harmadik az oktatás gyakorlatanak módjá t jelöli meg.

Sok testületben fölöslegesnek tartják, hogya nevelés és oktatás
általános céljaira nézve megegyezésre jussanak. Engem a tapasztalat
másról győzött meg. Epen mivel kell, hogy ezek a célok a tanító min-
den nevelő és oktató munkáját irányítsak, ez mutatja a megegyezésre-
jutás fontosságát. Hogy a részletes helyi tanterv általános tervezetébe
a nevelés céljai is belekerültek, az azért van, mert a nevelés és oktatás
általános, végső céljai nem különbözők, hanem egy és ugyanazok. Az
iskola az ember nevelésének csak egyik tényezője a többi tényező közöt.t.
A nevelés valamennyi tényezői, mint család, egyház, állam, stb., egész-
ben véve ugyanazon eszközökkel hatnak. Csakhogy az iskola, mint
csupán' az ifju nemzedék nevelése céljából alakult intézmény, a nevelés
eszközeit mindenkor céltudatosan választja ki és tervszerüen használja.
A nevelés és oktatás nemcsak céljaíban, de az eszközök alkalmazásá-
ban, a módban is számtalan szállal van összeszőve, Ha elméletben
különválaszt juk is a nevelést és az oktatást, a gyakorlatban soha sincse-
-nek különválasztva. '

Ezen általános célokhoz képest kell a tanítás anyagát megválasz-
tani, egységes egészszé (részletes tantervvé) szervezni és azután az így
iskolailág szervezett műveltség-anyaggal a növendékekre hatni, vagy is
azon lenni, hogya növendékek elsajátítsák. Az általános célokat a
tanításnal folyton szem előtt kell tartani, a tanítás anyagával gondosan
vonatkozásba hozni.

A műveltség-anyag általános kiszemelése és általános, országos
tantervvé alakítása az iskolaszervező és fentartó szocialis tényezők, ez /
esetberi az állam feladata. Ezt tehát készen kapjuk. A tanítóképzőkben
tanítandó tantárgyak elő vannak írva; az is, hogy mely osztályban és



~I

mily óraszámba tanítandók, de a tauítandő anyag alig van részletezve
annyira, hogy félreértés nélkül útbaigazitásul szolgálhasson a készítendő
részletes helyi tantervre. Pedig így kellene ennek lenni.vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA kifej/ödö'tt
vtSzonyokná l fogva indiká lt ugyan, de uisssds lulyzet a tanítóktpzökt-e
nézve, hogy van egy kötelező régi tantervük és egy még életbe nem lépett
új tantervük, a legfelsőbb ha tóság pedig elnézi; hogy egyes intézetek (az
állarniak nagyobb része. Szerk.) lega lább egyes tá rgyakra nézve már az
új tanterv szer int és szellemében dolgoznak. Különösen most, midőn az
összes intézetek kötelezve vannak, hogy a részletes helyi tanterv készí-
téséhez hozzáfogjanak, kellene tudni, szabad-e az új tantervet szem előtt
tartani, legalább a kijelölt anyagra nézve? Én p. o. így szándékozorn
dolgozni.

Az országos tantervben az egyes tantá rgyak különleges célja is
érintve van. Szükséges lesz azonban a készülő helyi tantervben azt
valamivel jobban körü!írni, hogy a tanár munkájának eéltudatossága
szembeötlőbb, könnyen megérthetőbb legyen.

A tanár eljárásának tervszerűsége, tudatossága egyrészt, másrészt
a növendékre való hatás lehető biztosítása megkivánja továbbá, hogy
a részletes helyi tantervben a részletezés vezető szempontjait is meg-
határozzuk és hogyatantervet a helyi viszonyok tekintetbevételével a
lehetőség szerint z·ndivz"duaHzá ljuk. (Lásd a terv B) 3. és 4. pontját 1) A
feladata megaslatán álló tanító kezében a tankönyv nem járó szalag,
me ly nélkül nem tudna előre haladni. Az önállóság mentől teljesebb'
mértéke, melyet, az igaz, csak nagyon lelkiismeretes képzés ad meg,
kivált a tanítóképző tanároknál kivánatos. Hiszen nekünk sajátlagcs
tankönyveink alig vannak, már pedig a tanítóképző-intézetek nagyon is
sajátszerű intézetek. Nem - mester az a tanítóképző tanár, a ki a tan-
könyveket szolgailag követi, hanem oda nem való kontár. A tanítási
anyag részletezésének vezető szempontjait a tanár állapítsa meg az inté-
zet sajátiagos célja, a tananyag természete és az ő legjobb tudása sze-
rint.utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAÖ neki kell vezetni, nem a tankönyvnek! Még akkor is, ha külön,
teljesen jó tankönyveink lesznek. Ezt akarja kifejezni aRQPONMLKJIHGFEDCBAB ) alatti 3. pont.

Az országos tanterv a tanítási anyag részletezését nem viszi keresztül
annyira, a mennyire az intézeti tervszerű munkálkodás kivánja. Ha ezt tenné,
a túlzott uniformizálást idézné elő az egyéniesítés kárára. Ez a részletezés
a helyi tanterv feladata. A mi a tanítás anyagának tartaimát illeti, a
helyi viszonyokból annyit kell felölelni, a mennyit a természeti és kultu-
rális viszonyok nyujtanak Tehát az ásványtanban, növénytanban, állat-
tanban, gazdaságtanban és a többi tárgyakban a közeli vagy távolabbi
környéken előforduló ásványokra, növényekre, állatokra, gazdasági ágakra,
stb. tárgyakra kell főleg tekintettel lenni, És ennek nyoma legyen a
tantervben is. Ugyszólván minden tantárgy nyujt erre alkalmat. A tör-
ténet tanára az illető helyhez, környék hez fűződő történeti események
(így p. o. Temesvárott: a rómaiak Dáeiában, Róbert Károly Ternesvá-
rott, Zsigmond király, a Hunyadiak, a török ostromok, Losonczy,
Savoyai Jenő, Merey gr., a németek, szerbek betelepítése, a határőrvidék

polgárosítása a 18. századtól kezdve, Ternesvár a 19. században); az
irodalomtörténet tanára az illető város, vagy környék intézetei. és az ott
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működött híresebb írók, költők ismertetésére fordít gondot; a nevelés-
ran tanára. nem mulasztja el az illető hely vagy vidék nevezetesebb
intézeteinek történetét és az ott működött pedagogusokat tanítása körébe
bevonni. És így jár el minden tanár.

',A tanítás anyaga részletezésének alaki vezető "szempontja nem lehet
más, mint a logikai, azaz: a tanítás anyagának fölaprózása avutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAlogika t.
egységek seer int történjék. A mi az idő szempontját illeti, teljesen elégsé-
gesnek tartom a hónapok szerint történó felosztást, tekintetbe véve az
egy hónapbeli órák számát. - A hetek szerinti , felosztás fölösleges, mert
be nem tartható, Mz'nden nagyobb logika i egység elvégzése után ismétlés-
nek kell ko'vetkeznie: Az idő szempontja megkivánja, hogy az ismétlést
is, beírjuk a részletes, tervbe; sőt ezt aRQPONMLKJIHGFEDCBAC J alatt fölhozott didaktikai
technika vagyis a tanítás gyakorlatának nevezetes mozzanatai (az elvo-
nás: összehasonlítás és rendszerbe foglalás, továbbá a begyakorlás, alkal-
mazás mozzanatai) is kivánják.

Csak fél munkát végeztünk és így csak fél sikerre számíthatunk,
ha 'csupán a tantervben létesítjuk a szükséges egységet. Ezt az egysé-
get egy bizonyos'mér tékzg lItesíteni kell a tanítá s gyakor la tában is. (Erre
nézve a vezető szempontok C J I. és 2. pont alatt ,vannak.) A 'tanítás
gyakorlatában az egységes eljárást egy intézet sem nélkülözheti, amely-
ben több tanító tanít, legkevésbbé ,azonban a tanítóképzők nélkülöz-

,hetik. Tessék elhinni, a pedagogia tanítójának hatása a legjobb esetben
is csak fél marad, ha p. o. az olvasmánytárgyalásnál bizonyos módot
ajánl mint legjobbat, de a magyar nyelv tanítója niás módot követ az
olvasmánytárgyalásnál és a' gyakorlő-iskolában is más módot látnak a
növendékek. Igy nem lehet intenziv jnódon hatni! A módszertan tanítója
megismerteti p. o. a népiskolai számtantanítás főbb elveit, szabályait;
a számtan, tanára részletesebben kifejti ugyanezeket ; a gyakorló-i-skola
vezetője bemutatja ugyanezeket a gyakorlatban, Intenziv szakképzés csak
így lehetséges. Igen ám/ De akkor szükséges, hogy a taná rok egységes
-eljá rá sban mel{á lla jJodjanak. Ez is a modsseres tanácskozások f e la d a ta ,

Hogy Herbart-Ziller-Rein hivei vagyunk-e, vagy más iskolához
csatlakozunk, az nem lényeges. A fődolog, hogy sokoldalú és a kor
színvonalán álló tanulmány alapján kellőleg megokolt egységes eljárás
valóban meglegyen, '

A rend a közös munkában, a siker, lehető biztosítása megkivánja,
hogy a tanítás gyakorlatának egyéb fontosabb szempontjait és mozza-
natait is megjelöljük, midőn a részletes helyi tanterv módszeres földolgo-
zását megbeszéljük. (Lásd C ) 2. alatt 1) Az írásbeli dolgozatok, 'házi
olvasmányok, kirándulások, stb. előzetes megállapítása és ' megbeszélése
rendkívül fontos. Mind ez a munka a .részletes tanterv készítéaével kap-
csolatban, mint hozzátartozó kiegészítő munka végzendő. Igy p. o. az
'egyes tanárok által hejelentett kirándulás (pedagogiai, történeti, földrajzi,
'természetrajzi, természettani, tornászati stb. kirándulások) mindig vagy
valamelytananyag előkészítésére vagy kiegészítésére (begyakorlása, alkal-
mazása) céljából történnek. Ez a 'részletes tantervben is külön pontban
ln~lamutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAc) 2. alatt) megjelölendő ! ,

Ha a tanártestülétek a részletes helyi tanterv készítésére és mód-



szeres földolgozására valamely' közös tervben megállapodtak, legjobb;
ha .tantárgyanként és részletenként látnak kidolgozásához. A neveléstan
elveinek és főbb, részeinek behatóbb tárgyalása meg fogja könnyíteni a
nevelés és oktatás általános céljaira és a rendtartás alkalmazására a
megegyezést; az oktatástan főbb részei fölötti eszmecsere előmozdítja
általában az oktatás munkájában iszükség es egység létesülését '; a' mód-
szertan tárgyalása alkalmával pedig az egyes népiskolai tantárgyak mőd-
szerére nézve lehet közös fölfogásra jutni, a mi szintén hozzá fog' járulni
az egységes médszeres eljárás létesüléséhez. Ennélfogva a neveléstani
tárgyak fölötti tanácskozás történjék legelőször, ez a többi munkát meg
fogja könnyíteni. Ezzél párhuzamosan kivánatos bizonyos részleteket is
tárgyalni. Igy a házi olvasmányok, kirándulások, sőt az írásbeli dolgo
zatok megállapítása, miként való fölhasználása, kijavítása előzetesen' is
megtörténhetik, nem csupán az illető tantárgy külön tárgyalásakor.' '

. Természetes azonban, hogy ha' a részletes tanterv és a módszeres
földolgozásra vonatkozó megállapodás ilyen módon el is készül, az
sohasem mondható teljesen befejezettnek. Az idővel rendszerint a körül-
mények is, változnak és ezek a tanterv folytonos változtatását, azaz javi-
tását is követelik. Ez azonban a létesített egység, összhang értékét épen
nem csökkenti. ' '/ , ,

A tanártestületek ezen médszeres tanácskozásainak eredményeit
közölni kellene lapunkban, a Magyar Tanítóképzőben, hogy így évköz-
ben is vegyünk tudomást arról a munkálkodásról, mely az egyes inté-
zetekben folyik. Az értesitókbe azután a végleges, összefoglalt nagyobb
eredmények valók. Igya Magyar Tanítóképző tartalomban nyerne és
a tanítóképzés pedagogiája gyorsabban kialakulna, gyorsabban' kapna
áliandóbb formát. A mi eddig e tekintetben a Magyar Tanítóképzőben
megjelent, az még nem elég. És a.rni a fő, az intézetek nevelő és oktató
hatása, a hatás intenzitását illetőleg fokoztatnék a .Iehetőségig l '

Ezek által a tanár egyénisége (ethikailag kialakult személyisége)
hatásának korlátozását nerrr- kell félteni. Ezek a korlátok csak addig
terjedhetnek, a meddig azt ci rend, az egység, tehát a kűlőn-külön hatás
összesítése megkivánja, és a mely határon túl az egyéniség szabad műkö-
dése csak káros lehetne. Mennél kialakult abb heterogen egyéniségek
kerülnek együvé, annál inkább szükséges ez a közös rend, közös egysé-
ges eljárás.

De a tanártestületek ne is engedjék az egyéniség működési terét
nagyon szűkre szorítani, Ez menthetetlenül sablonszerűség és az egyéni
erő, lelkesedés, hatás megbénitására, megsemmisítésére vezet. Már pedig
én jól- tudom, hogy tiszta ethikai hatás csak ethikailag szabadon működő
tanítókból, nevelőkből indúlhat ki. Csak olyan tanítókból, kiknek lelké-
ben az ethikai eszmék: emberszeretet, hazasz eretet, igazságszeretet stb.
lángolnak, "sugárezhatik ki azon eszmék melegítő hatása.vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA:Jól tudom, hogy
erkijlcsz'séget nem lehet elsa já títanz' olyantól, a ktlJen az nincs, ha még oly
ékes szavakban p1:édz'ká lná is ezt. Jól tudom, hogy az ethikai hatás lélek-
tani minősége az önkéntelen asszimilálás. A tanító csak oly - mértékben
ha tha t erkólcszleg,RQPONMLKJIHGFEDCBA. a mily mértékben meg van benneutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAú az erkólcsz'ség; a
növendék csak oly mértékben fogadja be az erkölcsi hatást, á mily
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mértékben azt élettani és 'lélektani törvényeknél fogva akarva, nem
akarva be kell fogadnia.

A kinek az egyéniség értékéről ily nézetei vannak, annak nem jut-
hat eszébe az egyéniséget a mértéken túl korlátok közé szorítani. És
ez sohasem is jutott eszembe.

- A tanítóképzés intenziv hatásának fokozása a jelen keretben, ez
legyen mindenekelőtt egyesületünk, a Magyar Tanítóképző és az egyes
tanártestületek becsvágya. A keret tágításáról való diskusszió egyelőre
nem időszerű, mert távolabbi célra vonatkozik. Egyelőre nem egyéb
az, mint pium desiderium.! -ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

AmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAtervezet.

A) Nevelési és oktatási általános célok, melyekre a tananyagot
vonatkoztatni kell.

-

Kellő elméleti és gyakorlati tanít~i szakképzettség ethikai szemé-
lyiségben.

If. A cél reseleteeese.

I. Vallás-erkölcsi cél (a ) vallási cél, b ) egyéni ethikai, c) socialis
ethikai cél, különösen a hivatásszeretet és hazaszeretet erény ére
való nevetés.

2; Aesthetikai cél.
3. Hasznossági cél (az életben szükséges szak- és általános ismere-

tek és ügyességek).
4. A tudásvágy kielégítése. Sokoldalú érdeklődés keltése,
E) I. A tantá rgy neue ; az osztá ly, melyben előfordul; heteni?énti

óraszám, hozzávetőleges évi óraszám.
2. A tantá rgy tanításának küló"ni/s célja .

3. A tananyag részletezése tanítá si egységek szerint, tekintettel a
helyi viszonyokra és a rendelkezésre álló időre, az ismétlé-
sek megjelölésével.

4. A részletezett tananyag elrendezésének módja . (Inductiv, deduc-
tiv, organikus genetikus, időrendi el rendezés vagy gyakor-
lati szempontok szerinti elrendezés).

C) I. A tanítá si egységek dtdak#ka i a lakítá sa . (p. o. a formális
"fokozatok szerint).

2. A dtdak#ka i techniká ra vona tkozó egyéb szempontok (tanalak ;
abegyakorlás és alkalmazás fontosabb módjai.: írásbeli dol-
gozatok, kézimunkák, kerti munkák, kirándulások, házi olvas-
mányok stb.; tankönyv, segédkönyvek, más tanszerek).

Kolozsvár, 1901. évi szeprember hó,

Krausz Sándor .

1 Nézetem szerint nem járt helyes nyomon az a diskusszió, mely a választmány·
ban a tanítóképesítő, vizsgálat megváltoztatására vonatkozó inditványhoz fűződött. A fel-
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A tanítóképző-intézeti növendékek fölvételéről.

Ha közművelődési intézményeink között, különösen a népoktatás
és nevelés szolgálatában a magyar tanítóképzést olyan kiváló tényező-
nek ismerjük el, melyhez egész népoktatásügyünknek helyes irányú
fejlődését kötjük, abban az esetben kiváló súlyt kell helyezni a tanító-
képzés vezetőinek mindazon kérdésekre, melyek a tanítóképzés intézmé-
nyével közelebbi vagy távolabbi összefüggésben vannak.

Hazai tanítóképzésünket igen közelről érdeklő kérdések közé kell
soroznunk azokat is, melyek a tanítóképző-intézeti növendékek felvéte-
lére vonatkoznak.

Régen meghaladott kérdésnek kell azt tekintenünk, hogy' a növen-
dékeknek a tanítóképző-intézetekbe való fölvételét kivánatos-e, . kell- e
valamely feltételhez kötni?

Míndazonáltal még ma is hallunk gyakran. oly magyarázatokat,
melyek azt mutatják, hogy a kérdés valódi okainak megítélésében a
tanítóképzés munkásai között nincs meg a teljes és feltétlen egyetértés.

Nagyon sokan a tanítóképzés általános színvonalának emelésében
keresik a célját és okát a fölvételi feltételek sulyosításának.

Legtöbben a művelt külföld magas színvonaion álló népoktatás-
ügyének megközelítésére s esetleg túlszárnyalására csaknem kizárólag a /
hazai oktatásügy tanítóképzési ágának mesterséges és gyors nagyra-
fejlesztésében keresik, illetőleg vélik megtalálhatni a legbiztosabb módot.
Ezek aztán a tanítóképzőkbe való fölvétel feltételeinek a szigoritását,
magasabb minősítéshez való kötését szintén olyasminek tekintik, amely
a hazai tanítóképzés betegségeinek gyógyitására arkánumul, alacsony
színvonalának emelésére pedig eszközül szolgálna.

A tanítóképzés eme barátainak felfogása szerint a tehetségek és
a szerzett ismeretek olyan sokoldaluságára volna a tanitói pályára
kivánkozó ifjuságnak szükségök, a melyet a modern zseniktől közönsé-
gesen nem követelünk, mert hiszen a nagy Edisonnak nagyon akceptál-
ható állítása szerint is, a lángészszel járó nagyság megszerzéséhez ele-
gendő a százalékokban kifejezett 98 rész szorgalom, ügybuzgóság ésutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
2 rész tehetség is,

Én tehát azon a nézeten vagyok, hogy én azzal a kvalifikációval,
melyet még a valódi zseni fogalmának megállapitásához is elegendőnek
tartanak, a tanítóképző-intézetek" jelöltjeinél is megelégedném akkor,

szólalók nagy része a képzók keretet kivánja megváltoztatni. Az egyik 6 középiskolai
osztályt kivánja előképzettségűl ; a másik egész középiskolát kiván előképzettségül ; a
harmadik a jelenlegi keretet kivánja tágítani, 5 évfolyarnot óhajt, Teljes tisztelettel ki-
mondom, ezzel csak eltereljük az intézetek figyelmét aktuális, szinte égető föladatok meg-
oldásától. Az intézeti belélet intenziv kifejlesztése, ez a legközelebbi és legégetőbb feladat.
Erre nézve kérünk a választmány tói mindenekelőtt irányt. A képzék keretének megváltoz-
tatása nem lehet aktuális mindaddig, mig a tanítóképzés a jelenlegi keretben a lehetőség
szerint ki nem alakult. Ez pedig nem történt meg még korántsem, Ha a keretváltozás
vagy kerettágítás néhány' év mulva időszerűbb lesz, akkor azután kellő .erővel lépjünk
érte sorompóba. N. L. inditványa a keretet nem érinti, én is egyedül ezt tartom .a ,le~-
közelebbi időben megvalósíthatónak. Különben talán lesz alkalmam ehhez a kérdéshez
érdemlegesen hozzászólni.RQPONMLKJIHGFEDCBA K . S.



26zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

hogyha e 2u/o-nyi tehetség mellől nem hiányoznék -_aza' minimális elő-
képzettség, mely nélkül a tanítóképzés a maga feladatának megoldására
képtelen' volna..
, Hogya tanítóképző jelöltjeinek fölvételénél mulhatatlanul meg-'
kivántató képességek, valamint a minimális előképzettség targyát és
mértéket megállapíthassuk, ahhoz szükséges, hogy mindenekelőtt tisztá-
ban legyünk azzal: melyek azok a legkiválóbb célok, melyek körül
a tanító képzésnek s általában a hazai népoktatásügynek összes rnellék-
céljai _védő bástyaként csoportosulnak és melyek azok a kvalifikacio-)
nális tényezők ~ testi, lelki, erkölcsi, vele született és szerzett tulajdon-
ságok, melyek nélkül a tanítóképzők a maguk elé tűzött célok érdéké-
ben sikerrel nem tnunkálkodhatnak?
- Áttanulmányoztam a külföldi tanítóképző-intézetek fölvétel1 módo-
zatait, mindazonáltal nem vagyok hajlandó reámutatni még a. legművel-
tebb külföld intézetei re sem, mint olyanokra, melyeknek belső szerveze-.
tét utánoznunk kivánatos, mert mindaz, a mit e tekintetben a művelt
külföldnél tapasztalnánk, szoros összefüggésben, ,?első . kapcsolatban- áll -
a nemzet' és az állam speciális céljaival. szükségleteivel, érdekeivel, vala-
mint azokkal a viszonyokkal, melyek e célok, szükségletek .és érdekek
megközelítését lehetővé teszik, esetleg akadályozzák.

A magunk szerény tűzhelyénél keresem tehát azokat az eszközö-
ket, a melyek céljaink megvalósítására alkalmasaknak 'látszanak, mert
felfogásom szerint lelki szükségleteinket is, mint a testit csak avval a
táplálékkal elégíthetjük ki, a melylyel rendelkezünk.

Azért vagyunk magyarok, vagy legalább is tagjai a magyar nemzet-
nek, hogy tanítóképzésünkkel is ,ennek a magyar nemzetnek, a magyar
államnak erősségén, dicsőségén munkálkodjunk, Ha tehát hazai népokta-
tásügyünk céljaiban szilárdan álló iránypontokat keresünk, vessük tekin-
tetünket a hazára és a magyar nemzetre. Gondolkozzun k a fölött, hogy
vannak-é nekünk iskoláink és mivel az iskola első sorban maga a tanító:
vannak-e tanítóink, a kik a haza és nemzet iránt való hűség. nagy ideál-
jainak fölébresztésére, fejlesztésére és fenntartására termékenyítőleg mun-
kálkodhatnának?

A gondolatok ama világából, melyek éngemet az eszményeim iránt
való elragadtatás hevületébe sodorni igen alkalma.sak, leszállok a való
világába és konstatálom, nem affektált kesniséggel és fájdalommal, hogy
hazai iskoláink tetemes részének szellemi és erkölcsi vezetése a falusi
iskolaszékek által hivatásuk megértesére teljesen alkalmatlan-, képesség,
képzettség és műveltség nélkül szükölködő individuúmok, magyarul nem
tudok, azt lehet mondani, hogy még az irás- - és olvasásban való kés •...-utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI

ség közepes mértékével sem biró kapa, kasza kerülő parasztok, molná-
rok, kőmivesek és esetleg munkaiszonyban szenvedő mesteremberek
kezébe van letéve'. Konstatálom pedig ezt az üdvnek 1902., a magyar
állam fennállásának 1006. és a magyar népoktatási törvények végrehaj-
tatlanul való fennállásának 33. esztendejében.
- Miből következnek ezek az állapotok? Nem a népoktatásügy jelen-
tőségének felfogására képes faktoroknak hiányából, hanem abból a .kö-
zönyből, melynek vádját elhallgatva is mindig érezzük; az áldozatkész-
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ségnek ama hiányából, mely miatt népoktatásunk ügye, a .látni akarók
által nagyon -köimyen felismerhető zátonyra jutott.

Én egy pillanatig sem hiszem azt, hogy a magyar társadalom vezető
osztályai oly hirtelen fogják' figyelmüket reáfordítani népnevetésünk
ügyére, mint azt a dolog sürgőssége megkövetelné, ennélfogva nekem
az a szerény nézetem, hogyatanítóképzés ',munkásainak elodázhatatlan
és szoros kötelességökké vált hazánk és nemzetünk érdekében az, hogy'
népoktatásügyünknek a magyar nemzeti állarn jelen tekintélyét aláásó
és jövőjét leginkább fenyegető eme betegségét, a hivatásuk teljesité-
sére képtelen emberek, tanítókul való alkalmazásának . s általában, a
tanítóhiánynak. megszüntetésével orvosolják.. '

Miután az eddigi tapasztalatok a legkisebb reményre sem jogosi-
tanak fel, hogy hamarosan elkövetkezik az az idő, melyben a népneve-
lés munkásainak fényes anyagi helyzete fogja a pályakeresők nagy tö-
megét a népnevelés ügyének szolgálatára csábítani, azért, ha a magyar
nemzeti államnak fennmaradásaba vetett hitünket feladni nem akarjuk,
akkor legalább arról kell haladéktalanul gondoskodnunk, hogy a magyar
nemzeti műveltség terjesztésére hivatott polgárok, kiket hajlam, hivatás
szeretet, rátermettség vonzanak tanítói pályára, erről 'a munkatérről le
ne szoríttassanak és népoktatásunk egész szervezetéből kiérezhető legyen
az a törekvés, melynek a népoktatási intézmény. legkisebb munkását is
célja istápolni. . ~

E célnak előmozdítására sehol sem mutatkozik kiválóbb alkalom,
mint a tanítóképző-intézeti növendékek fölvetelénél.

Szinte biztosra vehető, hogy az az ifju, a kit a Gondviselés a
tanítói pályára vezérelt, legtöbb esetben középiskolai tannlmányai kezde-
tén dűlt ki a diák sorból, részben a szükséges szellemi képességek hiánya
miatt, részben pedig azért, mert a tanulói pálya keltségeinek fedezésére
megkivántató anyagi. eszközök többé nem állottak rendelkezésére. Haj-
lam és ügyszeretet nem vezeti ugyan őket a tanítóképző-intézet falai
közé, nem ismerik a tanítói hivatás nemes örömeit, mindazonáltal nagyobb
készséget érezn ek e pálya terheinek viselésére, mint a nehezebb testi
munkát igénylő alsóbbrendű foglalkozásokra.Nem kevésbbé vonzza a
szegénység sujtotta ifjakat az á kőrülmény, hogy a tanítóképző-intézeti
segélyezés, esetleg teljes ellátás jótéteménye által maguk, illetőleg szüleik
a nevelés és tartás költségeinek terhétől részben, vagy egészben meg-
szabadulnak.

Egészben véve: a tanítóképző-intézetek növendékjelöltjei 'rendsze-
rint olyan tehetség nélkül való hulladékai a középiskolák alsó osztályai-
nak, a kiknek úgy erkölcsi értéke, mint előismereteik. sokkal kevesebb
biztosítékot nyujtanak arra nézve, hogy tanítóképző-intézeti tanulmányai-
kat sikerrel végezhessék, mint az elemi-népiskola negyedik, Ötödik és
hatodik osztályai ból kikerült azok a tanulok, a kik, szegénységük miatt,
példás viseletük, kiváló tehetségük és szorgalmuk dacára is, kénytele-
nek a tanulói pályaról lemaradni. ..

Ha tekintetbe veszszük, hogy a tanítóképző-intézetek nem csupán
a nevelés-oktatásügy körébe vágó szaktárgyak tanítását, de az általános
műveltséget képező ismeretek nyujtását is, talán az írást és olvasást
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kivéve, a legelemibb dolgokkal kezdik,nem látom be annak szükségét,
hogya tanítóképző-intézeti növendékeknek felvételét az 1868. évi 38. t.-C.
86. §-ban megszabott ama föltételhez kössük, a melynél fogva a tanító-
képző-intézet első osztályába felveendő növendékeknek az anyanyelv,
számvetés és földrajz ismereteiben, 'valamint a történelemben legalább
annyi jártassággal kell birniók, a mennyit a gimnázium vagy reáliskola
négy alsó osz.tályában tanítanak.

Azt gondolom, mindnyájunk tapasztalása szól: a mellett is, hogy
a középiskola négy alsó osztályán nehezen átcsűszott növendékek
sohasem bizonyulnak a tanítóképző intézetekben nyujtott ismeretek be-
fogadására oly mértékben alkalmasaknak, mint azok, kik tanulmányai-
kat gátló anyagi körülményeik miatt, a középiskola négy osztályának
bevégzése előtt, kiváló tehetségök dacára is félbeszakítani voltak kény-
telenek s a véletlen által a tanítóképzők felé terelve, valamely enyhén
vett felvételi vizsga alapján lettek az ilyen intézetek növendékeivé.

Tudjuk azt is, hogy a tanító képzés közönségesen a legtö bb csú-
fot az olyan tanítókkal vallja, a kiket az olvasás, helyesírás és a polgári
életben leginkább szükséges mennyiségtani ismeretek teljes birása nélkül
bocsájt reá az iskolákra. E körülménynek a figyelembevétele kell, hogy
arra intsen bennünket, hogy tanítóképző-intézetek első osz tályába való
fölvételeknél, főleg azt követeljük meg a növendék jelöltektől, hogy az
olvasás- és helyesírásban, valamint a mennyiségtant illetőle g legalább
az egész számokkal való négy műveletben .a legszigorúbb birálatot is
kiálló, teljes jártasságot igazoljanak.

Az előismeretek minimális mértékének szoros megha tározása és
szigoru megkövetelése jóval nagyobb biztosítékot nyujt az iránt, hogy
a tanítóképző-intézetek a tovább képzésre alkalmas individuumokkal
fognak benépesíttetni, mint a középiskola negyedik osztályának bevég-
zéséről tanuskodó gyönge bizonyitványok vagy esetleg az .olyan felté-
telek, melyek a négy alsó osztálynak tantárgyaiból való nagyon enyhe
fölvételi vizsgálat alapján eszközöltettek. .

Az említett minimális előképzettségi kvalifikáció szigorú megköve-
telése esetén kizártnak volna tekinthető az az eshetőség a mi még most
gyakran előfordul, hogy a tanítójelöltek az olvasás-, -helyesírás- és a
legközönségesebb számolásban való kellő jártasság nélkül jutnának oklevél-
hez, aláásván mélyen a tanítói tekintélyt, melyet az ilyen elemi isme-
retekben is járatlan tanítónak nem fog megszerezni sem a nagy fizetés,
sem az olyan előismeretek, melyeknek csak hiányát takargatja bizonyit-
ványaival.

Sokan úgy vélekedhetnek, hogy arra való a tanítóképző, hogy
azokat a" hiányokat, melyek a '.'növendékek említett ismereteiben mutat-
koznak, a kiszabott anyag .alapos feldolgozásával pótolja, a csorbát ki-
köszörülje,

.Megengedem, högy jogos volna ez az ellenvetés, ha a tanítás
idejéből annyi volna fordítható a magyar nyelve, különösen pedig az
olvasási és helyesírási, valamint az elemi számolási ismeretek pótlására,
a mennyi épen szükségesnek mutatkozik.

A tanítóképző. intézeti növendékek első fölvételénél a kor meghatá-



rozása tekintetében sem érthetek egyet az. 1868. évi 38. t-c. intézkede,
sével, a mely a középiskola négy alsó osztályában szerezhető ismeretek
mellett a 15. év betöltés ének igazolását kivánja meg a növendék jelöl-
tektől.

Tudva levő ugyanis, hogy ez a törvény még csak 3 éves tan-
folyamot állapított meg a tanítóképzők számára s így az említett föl-
vételi életkor mellett 18. életévökig végezhették a növendékek tanító-
képző-intézeti tanulmányaikat. Ma azonban a' tanítóképzés 4 évfolyamra
oszlik, anélkül, hogy a fölvétel kora leszállíttatott volna. (Megtörtént.
Szerk.)

Tekintet nélkül azonban az utóbb említett körülményre, én még a
fölvétel eddigi egyéb feltételeinek fenntartása esetéri sem tartom helyes-
nek a betöltött 15. életév kitöltését, mert a középiskola négy osztályát
végzett amaz ifjak, a kik a tanítóképzőkben megkivánt előképzettség
birtokában, esetleg a tanítói pályára kívánkoznak, vagy képzésük hátrá-
nyára tanulmányaiknak egy évi megszakítására lesznek kárhoztatva vagy
pedig eredeti céljoktól eltérítve más pályán keresik jövőjőket.

Helytelennek kell tartanom azt a szabályrendeleten alapuló gyakor-
latot is, a mely szerint a 15. életévet még be nem töltött jelöltnek
korengedélyért a közoktatásügyi kormányhoz kell folyamodnia, a mikor
tehát olyan hatóság tartja fenn magának a folyamodó testi és szellemi
fejlettségének megítélését, a mely annak következményét: a felelőssé-
get tényleg nem viseli s a melyre az engedélyezés esetleges kellemet-
lenségeinek súlya nem'; nehezedik. -

Megfontolá.s tárgyává kell még tennünk ama képességek megíté-
lését is, melyeket a tanítóképző első osztályába jelentkező ifjak fölvéte-
lénél jövő pályájukra való tekintetből, figyelmen kivül nem hagyhatunk.

Azt gondolom, kérdés tárgya sem lehet, hogy a tanítói pályára
kivánkozó ifjaknak a test és lélek amaz épségévei, az összes érzékek-
nek az ismeretek közvetítésére való készségével kell birniok, melyek e
pályán való sikeres működésre, -úgy általában, mint kiváltképen a tanító-
képző-intézetekben elsajátítandő ismeretekre, valamint a tanítói állással
járó különös teendőkre való tekintetből mulhatatlanul szükségesek.

Megkivánnám tehát, hogy minden tanítójelölt a folyékony beszédre
és tiszta kiejtésre alkalmas legyen, ép beszédszervekkel és olyan zenei
hallással is birjon, hogy annálfogva a zenei hangokat egymástól bizto-
san és könnyen megkülönböztetni képes legyen.

Nem akarok azonban megfeledkezni arról a két magasztos eszmény-
ről sem, melyeket népoktatásunk minden tényezőjénél első sorban kell
szem előtt tartanunk. .

Ez a két eszmény: azvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIsten és a haza . _
Magyar tanítóképző-intézetekbe való fölvételnél követeljük meg

mindig hiteles igazolását annak, hogy a fölvételre jelentkező ifjú, eddigi
erkölcsi életével minden reményre feljogosít az iránt, hogy egykor mint
tanító, erkölcsös embereket, a hazának pedig önfeláldozó munkás polgá-
rokat fog nevelni. Mert én szükségesnek tartom,' hogy Magyarországon
a népiskola a magyar állami eszmének, a hazaszeretetnek olyan védő-
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bástyája legyen, melynék erősségéte haza határai' kőzőtt 'semmiféle
ármány, vagy, erőszak meg ne dÖl)thesse.'

Az elmondottakra való tekintetből én a következőkép saabályóz-
Dám a tanítóképző-intézeti növendékek fölvételét: "

A magyarországi tanítóképző-intézetek 'első osztályába felvétetnek
olyan 14, életévőket betöltött növendékek, a kik:'RQPONMLKJIHGFEDCBA

- " a ) Képességeiket illetőleg: ,r-ször,' hiteles' hatosági orvosi bizonyit-
, ványnyal, esetleg az intézeti orvos vizsgálata alapján igazolni tudják azt,
hogy a tanítói pályára alkalmas, ép,egészséges testtel és érzékekkel
birnak; 2-5z,0r, a kiknél az intézet tanári. testülete kőzvetlen'tmegfigye-
.Iés alapján győződött meg, hogy 'ép ,elméjüek és beszédszervi 'fogyat~
kozásban nem szenvednek; '3-szor, a' kik ugyancsak az intézet tanári
testülete előtt igazolni képesek azt, hogy a zenei- hangokat egymástól
biztosan és könnyen meg tudják kűlönböztetni.

, b ) Azelőképzettséget illetőleg: a kik a' gimnázium-, reál-J vagy
polgáriiskola 4. osztályának bevégzését a magyar nyelvben való jártas-
sagukat, .Tegalább jeles osztályzattal igazolják, vagy ily bizonyítvány
hiányában fölvételi vizsgálatot állanak ld.' Fölvételi vizsgálatra kötelez-
tetnek mindazok a folyamadók, a kik a gimnázium-, reál-, vagy polgári-
iskola, 4. osztályának bevégzéséről szóló bizonyitványukban, a magyar
nyelvben va-ló jártasságqkat, legalább jeles osztályzattal nem igazoltak,
Az ilyen minősítéssel nem bíró jelentkezők közül pedig azok, a kik legalább
az elemi-népiskola 4. (1Szerk.) osztályának bevégzéséről szóló oly bizonyit-
ványt képesek felmutatni, melyben általános jeles előrnenetelről," kiváló
szorgalornról és példás erkölcsi magaviséletről tétetik tanuság, felvételi
vizsgalatot tesznek. '

, A felvételi vizsgálaton az érdekelt intézet tanári testülete előtt iga- '
zolni köteles a folyamodó, hogy a magyar beszédben, vidamint a szá-
molási négy alaprnűveletben egész s7,~mokkal,' fejben és számjegyekkel
teljes jártassággal bir.vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

c)A folyamodó kifogástalan.erkölcsi magaviseletét, an~ak a község-
nek il. lelkésae, a hol a folyamodó állandóan tartózkodik, hiteles bizo-
nyitványnyal igazolja,

d ) Annak a városnak a polgármestere, esetleg annak' a járásnak
szolgabirói hivatala, me1yben a folyamodó állandóan tartózkodik, hivata-
los bizonyítványnyal igazolja azt, hogy az' illető folyamodó sem maga,
sem családja (apja, anyja) hazafiság tekintetében kifogás. alá egyáltalán
nem esik.!

Ju.ha f A n t f l l .mlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1 M inthogy az állam i képzőkbe 'való' fölvételt a · rilinisz,ter. az 1900-ban kiadott
.rendtartással már szabályozta, azért e cikk tartalma az :Ülam( képzőkre, azt hiszszük,
nem ~akar, vonatkozni. Azonban aktuális értéke mégis van, mert a róm. kath.' tanítók
bizottságának tanító képzési osztálya most tanácskozik" a rőrn., kat. tanító- és tanítónó-
képző-intézetek rendtartásán. E cikk tehát, mint egy róm. kath. tanítóképző tanár véle-
ménye, e munkálatnál figyelembe jöhet (habár _nézetü~k szerint igenalacspnyra szabja
az relőképzettség mértékét). Szivesen veszünk egyéb, a' felekezeti tanítóképzők rendtartá-
sát illető felszólalásokat. . .'~, , '. , Szerk.
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Lezáratott az 1901. évi december 31-én. Közzététetett a Hivatalos Közlöny 1902. évi
január l-én rriegjelent 1. számában.mlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Az állam i tanltéképző-lntézetl · tanárok rangsora.

Igazgatók.RQPONMLKJIHGFEDCBA

V J l .vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAfiútész' osztá ly.

4800 korona fizetéssel:

r. dr. Katona L.-né Thuránszky 1. 1890. augusztus 14.
2. Kiss Áron dr. 1894. április 25.
3· Sebestyén Gyula 1894. május 25.
4. Lázárné Kasztner Janka 1895. április 19.
5. Hermann Antal dr. 1898. november II. (igazgatói címmel és

jelleggel felruházott tanár. [2000 -korona fizetés.])
6. Dezső Lajos 1899. május 25.

4400 'korona fizetéssel :

7. LenhardLKároly 1900. április 28.
8. Arányi Antal 19qO.. április 28.
9. Zajzon Dénes 1900. -április 28.

4000 korona fizetéssel:
IQ. Somogyi Géza 190r-. április 2.

II. Szahó József 1901. április 2.

VII!. fizetész' osztá ly.

3600 korona fizetéssel.
1. Margitay József 1890. november 7.
2. Peres Sándor -1892. augusztus 23.
3. Láng Mihály 189'2. augusztus 28.
4. Szováthy Lajos 1893. március 31.
5. Bodor Miklós 1893. augusztus 25. (2400+400 k.)
6. Horváth Antal 1894. julius 20.

3200 korona fizetéssel:

7. Boga Károly 189~. julius 27.
8. Orbók Mór 1895. március 10. _
9. Scherer Sándor '1896. március 2.

10. Wollmann Elma 1896. julius 25.
II. Heinrich Józsa 1896. szeptember f4.

2800 korona fizetéssel.:

12. Csepreghy Endre 1897. február ~3.
13. Kovásy Zoltán- 1899. december 23.utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

/



14. DúzsMár:ia 1900. november 14.
15. Steinitzer Vilma 1900. november 15.
16. Ujvári Mihály 1991. decernber 15.mlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Polgári iskolai tanítóképző-tanárok.vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

VIl. fizetési ó,rztá ly.

2000 korona fizetés:

1. Rybár István 1901. április 19.
2. Rucsinszky Lajos I90r. április 19.
3. Komáromy Lajos 1901. április 19. (tanár, címzet. igazg.)
4. Király Pál 1901. április 19·
5. Kovács János dr. 1901. április 19.
6. Lázár Gyula dr. 1901. április 19.

VIlI.RQPONMLKJIHGFEDCBAf is e t e s i osztá ly.

3600 korona fizetéssel:

1. Lovcsanyi Gyula 1879. szeptember 4.
2. Rohn József 1882. julius 2.
3. Hollós Károly 1882. október 2.
4. Csemez József 1894. augusztus 13·

3200 korona fizetéssel:

5. Trombitás Gyula 1898. május 28.
6. Koch Ferenc dr; 1898. julius 26.
7. Özv. Szarvas Gaborné 1900. április 29.
8. Sebestyén Gyuláné 1900. április 29.

2800 korona fizetéssel:

9. Berta Ilona 1900. április 29.
10. Vangel Jenő dr. 1900. szeptember. 28.

IX. F izetési osztá ly.

2600 korona fizetéssel.utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

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



2400 korona fizetéssel;

7. Korchmárosné Buzogány Mária 1899. január 26
8. Polereczky Jolán 1900. április 29.
9. Tocsek Helén 1901. március 30.vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

X. jizetész" osztá ly. '

2000 korona fizetéssel;'utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

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

1800 korona fizetéssel:

5. PákhBerta 1900. április 29.
6. Barkáts Mária 1900. április '29.
7. ]ausz Jozefin 1900. április 29 ..

1600 korona fizetéssel : ,

8. Bock Ida 1900. április 29.

XI. jizftéú osztá ly.

14°0 korona fizetéssel;

1•. Fischerné Szebeny Antonia r'894. december 24., zenetanító.
2. Tamásyné Gáll Anna 1894. december 24., zenetanító.
3. Odor Vilma 1894. december 24., zenetanító.
4. Grosschmidt Margit 1895.' decernber 24·, zenetanító.

1200 korona fizetéssel:

5. Balogh Zsófia 1897. augusztus 29, segéd tan.
6. Szerdahelyi Julia 1898, május 28., zenetanító.
7. Posonyiné Tassy Emma 1899. február 20., zenetanítőnő.
8. Reichelné Balogh Paula 1899. december 19., ,fizetésnélk.

s.-tanítónő. ,
9. Mendhk Magda 1900. február 19., fizetésnélk. a-tanítőnő.

10. Maguscher Franciska 190 l. szeptember 19., fizetésnélk, zene-
tanítónő.

Ir. Háry Vilma 1901. novernber 18., fizetésnélk. zenetanítőnő.:

Ei~mimlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAiskolai -tanítőképső-tanérok,

VIlI. fieetesi osztá ly. (Rendes tanárok.)

3600 korona fizetéssel:

1. Nagy F. Károly 1870. junius 24.
2. Radó Vilmos 1872. szepternber 14.,

yar Tanltóképzö. 3
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3. Berecz Ede 1874. május '18.
4. Oheroly János 1879. julius 23·
5. Nagy Lászlo 1881. augusztus 5. (címz. igazg.)
6. Sándor Domokos 1894. január 1.
7. Matskássy Sándor 1894. január r.
8. Pazar Károly 1894. január 1.

3200 korona fizetéssel:

9. Baló József dr. 1894. június 28. (címz. igazg.)
10. Mihalicska István 1898. május 28.utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
II. Miklós Gergely 1898. május 28.
12. Hodinka Agost 1899. január 26.
13. Lázárics János 1899. január. 26.
14. Molnár Leontin 1900. április 28.
IS. Bárány Gyula 1900. április 28.
16. Nagy Iván 1900. április 28.
17. Szondy János [900. április 28.
18. Horváth József 1900. április' 28.
19. Kovács Sándor 19°°. április. 28.

2800 korona fizetéssel :

20. Belányi Tivadar 1901. április 2.
21. Kibédy Lajos 190f. április 2.
22. Bodrogi Gyula 19QI. április 2.
23. Sztankovics János 1901.. április 2.
24. Krausz Sándor 190I. április' 2.
25. Pókász Imre 1901. április·2.
26. Biró Gyula 1901. április 2.
27. Felméry Albert 1901. április 2.
28. Bakos Kálmán 1901. április 2.
29. Kovács Béla 1901. április 2'-
30. Geőcze Sarolta 1901. április 2.vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

IX fizetéRQPONMLKJIHGFEDCBAs z " osztá ly. (Rendes tanárok.)

2600 korona fizetéssel:

1. Csiszár Sándor 1870. október 30,
2. Kun Alajos 1879. augusztus 7.
3. Bod Péter 1885. szeptember 29-

04. Bittenbinder Miklós 1891. julius 25.
5. Balázs Endre 1891. szeptember 8.
6. Snazel-Ferenc 1891. december 1'2.
7. Nagel Sándor 1892. julius 13.
8. Exner Leo 1892. augusztus 24.
9. Versényi Gábor 1892. szeprember 12.

10. us su Viktor 1893 .. augusztus 7.
II. Krikk Jenö 1894. január 23.
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12. Pethes János 1894. január 23·utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
I3. Veres Ferenc 1894. szepternber 13·
14. Thaisz Lajos 1894. szeptember 13·
1-5. Horvay Ede 1894. december 22.
16. Sztankó Béla 1894 december 24.
17. Stepankó Albert 1894. december 27.
18. Kolumban Samu 1895. február ,22.
19. Menich Antal 1896 julius 25.
20. Lubinszky Emilia 1896. julius 25.
IT Szőllősy István 1896. julius 25.
22. Zoltai Mátyás 1896. október 16.
23 Kolbainé Fieba Izabella 1896: december 24.
4. agy Károly 1897. augusztus 29

25. eér Ferenc 1897. augusztus 29.
26. Hodossy Béla 1897. augusztus 29'
27. Báthory József 1897. augusztus 29.
28. Strauch~yula 1897. augusztus 29,
29. Glünkl Agost 1897. augusztus 29.RQPONMLKJIHGFEDCBA

i :

24°0 korona fizetéssel:

30. Köveskúti-jenő 1897. augusztus 29.
3 I. Karoliny Mihály 1897. augusztus 29.
32. Röszler Béla 1897. augusztus 29.
33. Bellosits Bálint 1897. augusztus 29,
34· Mohar József 1897. augusztus 29.
35. Amberg József 1897. augusztus 29.
36. Niernsee József 1897. augusztus 29.
37. Huzják Lukács 1897. augusztus 29.
38. Zrinyi Károly 1898. május 28.
39. Tanf Iván 1898. május- 28.
40 Végler Gyula 1899 január 26.
41. Pataki Vilmos 1899 január 26.
42. Irsa Béla 1899. január 26.
43. Sennyei József 1899. január 26.
44. Boér Gergely 1900. április 28.
45. Wagner János 1900. április. 28.
46. Farkas Sándor 1900. április 28.
47. Palágyi Lajos 1900. április 28.
48. Slajchő Mihály 1900. augusztus 39..
49 Párvy Endre 1900. november 2.
50. Bene Gyula 1901. április 2'-
5 J. Izák János 1901. 'április 2.

52 Bohok Karoia 1901. április 2.
53. Bergmann Józset 1901. április 2.
54. Kőtse Istvan 190 I. április 2.
55. Kittenberger János 1901. április 2'.
56. Mészáros Jenő 1901. április 2.

"ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

•



I. Sta ab Lénárd 1875. szeptemberutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA5." zenetanár.
2. Hoós János 1883. augusztus 3 r., zenetanár.
3. Balajthy Ilona 1892. julius 23., rendes tanítónó.
4. Fábián Károlyné 1894. január 12., rendes tanítönö.
5. Kirchnerné Petrasevits Mária 1·894. február 12., rendes tanítönö.
6. Pálmai Lenke 1894. október. 1., rendes tanítónő.
7. Gaál Imre 1894. október 4., segédtan. .
8. Dékány Mihály 1894; október 15., segédtan.,
9. Bocskay Kristóf 1894: november [3., segédtan.

10. Kardhordó Lászlo [894 . .december 22., seg édtan,
IL Tömör Boldizsár 1895. február 22., segédtan.
12. Amler Antal 1895. március 16,segédtan.
13. Holczmann Ferenc .1895. április 2., segédtan.RQPONMLKJIHGFEDCBAI

14. Horváth Adolf János 1896. szeptember 26., segédtan.
15. Elekes Lajos 1896:. szeprember 2?" segédtan.
16. Répay Dániel 1896. október 16., segédtan.
17. Kuszailla Péter 1896. november 9., segedtan.
18, Vákár Ella 1896. december 31., r. tanítónó.
19. Révfy Géza 1897. október 29., segédtan .. · ..
20. Kárpáti Károly 1898.majus 28., segédtan.
21. Szerényi Anna 1898. május 28., r. tanítónó.
22. Jankó László 1898. május 28., segédtan.
23. Józsa: Károly 1899. január 26., rajztanár. . .
24. Marianné Günther Anna 1,899, január 26., r. tanítónó.

1800 korona fizetéssel:

25. Kárpáti Ernő 1899. január 26" .segédtan.
26. Watzesch Gizella 1899. január 26., r.tanítónő.
27. Grész Ernő 1899. január 26., segédtan. ,
28. Adorján Miklós 1899 május 25., segédtan.

, 29. Czöndör Sándor 1899. május 25., segedtan. ,
30. Benedek Samu 1899. május 25., segédtan.
-3I. Ulrich Vendel 1899. május 25., segédtan.
32. Sztankovich Alajos 1899. május 25., segédtan.
33· Lovass Gyula 1899. 'május 25., segédtan. . '
34· Belle Lászlo 1899. május 2 s.. seg édtan.

- 35. Svarba József 1899: május 25"segédtan.
36. Schmidt Bertalan 1899. május 25., segédtan.
37. Szarka Lajos 1899. julius 26., segedtan.
38. Pasnáry Győző 1899. julius 26.; segedtan.
39. Sarudy Ottó 1899. julius '26., ség édtan,
40. Rónai Sándor 1899, szeprember 22., segedtan.
41. Dittert Ferenc 1899. szeprember 23., segédtan,
42. Sztodolnik János '1899. október 2.; segécítá~. ,
43· Szánthóné Hahn Róza 1900 április 28.: 'rendes tanítónó.vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

X fizetési osz,tá ly.

2000 korona fizetéssel:
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44. Kovácsné Papp Mária 1900. április 28., rendes tanÍtónő.
45. Hajtmann Pál 19°°. április 28., segédtan.
46. Beliczky Gusztáv 1900. április 28., segédtan, ,
47. MayutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAEmilia 1900. áprili~28., rendes tanítönö.
48. Urhegyi Alajos 1900. április 28., segédtan.

1600 korona fizetéssel:

49. ,Kirchmayer Győző 1900. augusztus 29, segédtan.
50. Hrabetz Nándor 1900. augusztus 31., segedtan.
SI. Paksy Győző 1901. április 2., segédtan. ,
52. Mangesius Mária 190 1. április 2" rendes tanítönö.
53 Kuszákné Bánóczi Róza 1901; április 2., rendes tantönö.
54. Bartók Béláné 1901. április 2., rendes tanítönö
SS, Watzesch Janka 1901. április 2., rendes tanítónó.
56. Eitner Ludmilla 1901. április 2., rendes tanítönö.
57. Gyarmathy József I90r. április 2., segédtan.
58. Mogyoró János 1901. április 2., segedtan.
59. Ligárt Mihály 1901.' április 2., segédtan.
60. Balogh Kálmán 190 I. április 2., segédtan,
61. Hegedüs PaulaRQPONMLKJIHGFEDCBA1 9 0 1 . április 2:, r. tanítönö.
62. Feketéné Hoffbauer Izabella 1901. április 2., r. tanítönö.
63. Brunovszky Rezső r901. április '2, segédtan,
64; Juhász Imre 1901. április 2., segédtan.
65. Kiss A. József 1901. április 2., segédtan.
66. Makai Jenő 1901. április 2., segédtan.
67. Éber Sándor ,i901. április' 2'.,segédtan
68. Kraft József 1901 :iÍprJlis 2., segedtari.
69. Dienes -Károly 190'1. szeptember taj., rajztanár.
70. Keszler Károly 1901. szeptember 28., segédtan.vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

XI .: jizeÚsi' osztá ly.

1400 korona fizetéssel:

r , Péter Ferenc 1894. november 1'0;', ipar tan;
2.- Udvarhelyi Ilona 1897. november 29" segédtan,

, 3- .Vlaszatyné Kiss Mária 1897. augusztus 27-, segédtan.
4' Sfetea Mária 1898ujanuár 12., segédtan.: .. ',.
5. Tarjan Gyula 1898. március 12., kézim, tan.
6, Lépesné Baur Irén 1898. junius 18" tanítónó.
7. Kiss Ilona 1898" augusztus 3 1., segédtan.
8.', Héger Luiza '1898. decemb~r 21., segédtan.
9 Herczegh Kamilla 1899. január 26., segédtan.

1200 korona fizetéssel:

ro. Urbányi Karolina: I899~ julius 26;, segedtan.
·11-"BaIl4né Ludrnann Paula 1899. julius 26" segédtan.
[2,' Udvarhelyi Etelka ~899. szepternber 22., segédtan.
13. Békei józsa - 1 '8 9 9 . szeprember 23., segédtan.



Polgá rz" isk. tanítóképző taná rokzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

14. Mikler Szeréna 1900. augusztus 3.1., segédtan.
IS. Láng Mária 1900. szeptember 1.', segédtan.
16. Springholcz Mária- 1900. szeptember s.. segédtan.

1000 korona fizetéssel:

17. Blumenfeld József 1901. junius 17, gyak. isk. tanító.
18. Tomesko Stefánia 19°1. szeptember 19., segédtan.
19. Schön István 1901. szeptember 28. gyak. isk tanító.mlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Összefoglalás.

A Hivatalos Közlöny szokás szerint közli, hogy a rangsor minde-
nik csoportjában az 1902. évre hány állást rendszeresítenek. Az erről

, szóló kimutatás a következő:

Igazga tók.utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

l 6 állás 4800 koronával
VII.fiz. osztály, összesen 16 állás: 5 ~ 44°0 ~

5 ~ 4°00 •

'5 állá" l 5 állás 3600 leoronával
VIII~ fiz. osztály, összesen 5 » 3200 . ~

,5 » 2800 »

VII. űz, osztály, összesen 9 állás: } 3 .állás 4400 koronával
6 » 4000

l 3 állás 3600 koronával
VIlI. fiz. osztály, összesen 9 állás: 3 :> 3200 »

3 ~ 2800 ~

IX. fiz. osztály, összesen 9 állás: } 5 állás 2600 koronával

4 » 24°° »

állá,,!
4 állás 2000 koronával

X. fiz. osztály, összesen 10 3 » 1800 »

3 » röco »

XI. fiz osztály, összesen 6 állá, :.l- 3 állás 1400 koronával
,2 » J200 »

1 1000 »

Elemz" isk. tanítóképző taná rok.

VIlI. fiz. osztály, összesen so állás: I.~~
15

állás 3600 koronával
»3200 »'

»2800 ~



Igazgatói kinevezés.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA vallas- és közoktatásügyi mimsztervutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAUjvdrz Mihdly
székelykereszturi állami tanítóképző-intézeti rendes tanárt ezen intézet igazgató-
jává a VIlI. fizetési osztály 3. fokozataba végleges en kínevezte, Ürömmel üdvö-
zöljük jeles fiatal kartársunkat kinevezése alkalmából. Kivánjuk, hogy' a székelyek
eme nagy fontosságú intézetének élén kifejtendő buzgalmát méltó siker koronázza.

A segédtanárok ügye a képviselőház pénzügyi bizottságában. V égre-vala-
hára' eljutottunk addig, hogy a segédtanárok ügye a képviselők figyelmét is
magára vonta. A képviselőház pénzügyi bizottságának januar- ro-éri tartott
ülésén Komjdtlzy Béla orsz. képviselő .hozta szöbaaz ügyet, meleg méltanyossagi
érzettel és ügyszeretettel szólván róla. Kifejté, hogya seg édtanarok kvalifikaciöja
és munkaköre ugyanaz, mint a rendes tanaroké, úgy, hogy külön segédtimári
állásokra nincs is szükség. Az ügynek nem válik javára: a hosszú megbizotti és
segedtanári szolgalat, mert a tanár nem működ hetik odaadással az iskolában,
ha nyomorban levő családjára kell gondolnia. Kivánja, hogy fokozatosan' szün-
tessék meg a segedtauarr (állásokat. A már akuttá vált bajon pedig úgy kell
segíteni, hogy már az 1902. évi budgetben ro-el kell szaporítani a rendes
tanárok létszámát. Nem helyes politika a hadseregre milliökát dobálni ki sa'
nemzeti ügy leghasznosabb harcosaitól a garasokat is kimélni. Gróf Téleky
Domokos, a bizottság közoktatasi elöadöja, pártolta Komjáthy indítványát és
meleg szavakkal : ajánlotta elfogadásra. Dr. -Wlassics Gyula miuiszter nem tar-
totta keresztülvihetőnek a költségvetésnek e célból való megvaltoztatasat. Azon-'
ban kijelenti, hogy teljes jóindulattal van a segédtanarok helyzete iránt, hatá-
razott szándéka azon segíteni, sőt az állaintisztviselők fizetésrendezésének kereté-·
ben végleg megoldani.

Hálás köszönetünket fejezzük ki gr_ Teleky Domokos képviselő és előadó

39

• IX. fiz. osztály, összesen 47 állás:RQPONMLKJIHGFEDCBAl 25 állás 2600 koronával

~ 22utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA~ 2400 »

l 28
állás 200C koronával

X fiz. osztály, összesen 79 állás: 26 » 1800 ~
35 ~ 1600 ..

állá" 1 9 állás 1400 koronával.
XI. fiz. osztály, összesen 24 8 .. 1200 ~

7 .., 1000 »

A fenti adatok szerint a következő áttekintést szerezhetjük a
tanító- és kisdedóvó-képző-intézeti . tanárok helyzetéről a folyó évre
vonatkozólag:

A rendszeresített állások létszáma leend:

,a VIlI. fizetési osztályban összesen 5° állás }a I4 » » 47
.97

a X. » » .. 79
.. }a Xc. ~ » » 2,4 »

I()3

VEGYESEK.



urnak, dnvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAWiassics Gyula: mmiszter urnak, de különösen Komjá thy Béla kép.
viselő urnak a segédtanárok ügyének meleg felkarolasaért, Csak legyen sikere
isa mozgalornnak [mlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A tanítóképző-intézetekúj tanterve a köznktatásl tanácsban. A közokta-
'Jási tanács tanítóképzési albizottsága .dr .. Pauer Imre elnökletealatt ujólag
. tanácskozott a képzőintézeti . tanterv ügyében .. Megha Ilgatták dr. Kovács János
előadónak a miniszteri rendeletre s a tanári testülttek véleményére készített
rriunkálatát. E jelentés szerint beérkezett 56 vélemény. Valamennyi állami tanító-
(18) és tanítónőképzőtől (5); 16 róm. kath. képzötöl (29 közül], ebből 8 férfi,
8 nö ; valamennyi (5) gör. katholikus képzötöl ;utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA"3 gör.· keL-től (4 közül); 3 ágo
ev.vtól (6 közül}; 1 ev. ref.-töl (3 közül); és az izraelitatol. Továbbá a föld-
miyelésügyi minisztertöl, a tanítóképző. tanáregyesüléttől, a rajztanaregyesülettól és
Bertalan Vince esztergomi tanítöképzö-tanartöl. .r e vélemény csak a részletekhez
szöl ; 9 vélemény a: nélkül.vhogy általánosságban mellette vagy ellene állást fog-
lalna arra szoritkozik, hogy .a tervezet előnyösnek es hátrányosnak tartott tulaj ..
donságait felsorolja; 24 vélemény (13 áll., 4 róm. kath.;: 2 gör. kath., I gör.
ke!., 2 ev., I ref., Egyesületi) h,a tá rozottan kedvezően fogadja a tanteruet,RQPONMLKJIHGFEDCBAr r pedig
ha tá rozottan ellene van Ü áll., 4 r örn. kath., 1 'gör.· kath., 2 gör. kel., Bertalan
V.) A szakosztály igen érdekes tárgyalás után,a melyen a képzöknek minden
viszonya szóba kerűlt, elfogadta előadó jelentését a miniszter leirataröl s. a
testületek véleményeiről s elhatározta, hogy az eredeti tantervmunkálatban elfoglalt

, álláspontját fentartja; a keretet nem változtatja, de a részletekre szoló módosítá-
sok elől nem zárkózik el. A közoktatási tanács bizottsága csak az oly tantervet
tartja jónak, a melytől a tanítóképzés előhaladása általános es gyakorlati szín-
vonalának emelkedése várható. E határozathoz a közoktatási miniszterium jelen.
levő tisztviselője, Radnai Rezső titkár is hozzá járult. '

Egyenlő m értéket kérünk. (Beküldetett) A vall.v és közokt. m. kir. miniszte-
rium, mint minden évben, úgy az 1901. év végén is közrebocsájtotta a hatósága
alá tartozó személyzet kiigazított rangsórát. Ebből azonban- kitünik, hogy a ma-
gas minisztériurn ném.' részesíti egészen, egyenlő .elbánásban a különböző iskola-
nemek tanárait. Állításom igazolására csupán arra az egy tényre kivánok ezúttal

, rámutatni, hogy mig a középiskolaknal az új rangsor kibocsájtása e1őtt az 1901.

év folyamán megüresedett VIII. fizetési osztályba tartozó állásokat, melyek ez
évre rendszeresíttettek, mind betöltötték, addig ezt a képzőintézeteknél nem
tették meg.' Az 1901. évi költségvetés ugyanis a képzőintézetekben 36 tanárt
sorozott a VIlI. fizetési osztályba, a most kiad ott rangsor szerint pedig csak'
30 van benne. A megüresedett 6 helyet még most sem töltötték be. Ennélfogva
az állam a-legközelébbi előléptetés ek ig (áprilisig) csupán 'ezen fizetési osztályban
6 képzőintézeti tanárnak körülbelül, félévi fizetéstöbbletet tartja vissza, a mi
nem éppen méltó a magyar államhoz. Még sainálatosabba válik e körülmény
az által, hogy a következö fizetési osztályokban levő tanárok ra is káros befo-
lyással van, a mennyiben ezek sem juthatnak kellő időben a magasabb fizetési

<, .fokozatba, mivel az, 1893. évi IV. t.·C. 13. §. szerint a magasabb fizetés csupán
a megüresedés napjára következő naptári negyedév első napjától számítva teendő
folyóva. A közokt, miniszter úr, azt hiszszük, megszerezvén a kellő' információt,
a «quod unum iustum, alterum aequum» elve alapján bizonyára 'nem tagadja
meg a képzőintézeti tanároktói azt, a mit a középiskolaiaknak megadott. -
Egyesületunk választmánya a miniszterhez intézendo fölterjesztésében talán szóvá
tehetné ez ügyet. _

Megjegyzés. A félhivatalos Magyar Nemzet közlése szerint a közoktatási
miniszteriumban állítólag intézkedések történtek arra nézve, hogy «a megürese-
dett állásokat még .a költségvetés megszavazása előtt betöltsék». Majd meglátjuk.
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AZ ÉN UJSÁGOM
~ Megjelen m~ndol<enol<szombaton. •

Előfi etési árak: ne~yed~vre 2 kor., félévre 4 kor.,
Z egesz evre 8 kor. ::.::-====

\

A legjobb, legelterjedtebb

képes gyermek heti lap

Semmivel sem-okozhatunk nagyobb
örömet a gyermeknek, mint AZ ÉN
UJSÁGOM-mal. Meséivel, elbeszélé-
seiveI, tréfáival, verseivel, képeivel
állandó mulatságot, szórakozást sze-
rez az apró embereknek.vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBACsak 2 kor .
negyedévre s rnindenkinek módjá-

ban van, hogy ezt az örömet meg-
szerezze gyermekének. A legkivá-
lóbb magyar irók irják ezt a magyar
ujságot, januárban minden előfizető
gyönyörü mesemondó naptárt kap
ingyen. Előfizethetni AZ ÉN UJSÁ-
GOM kiadóhivatalában Budapesten,
VI., Andrássy-ut 10. =====

o Mutatványszámot tessék kérni: o

AZ ÉN UJSÁGOM
o o o o kiadóhivatalától o o o o

Budapest, VI., Andrássy-út io,

---,-
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MAGYAR

LÁNYOK utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

=SZERI<ESZTI~~KtPES HETILAP fiATAL

LÁNYOK SZÁMÁRA o o TUTSEK ANNA

Azoknak való ez a nagy gonddal s

szeretettel szerkesztett lap, a kiknek

a legnehezebb szép és jó olvasmányt

adni, t. i. a fiatal magyar lánynak.

A legjelesebb irók, festők, tanitók,

tanitónők sorakoznak a szerkesztó

segitségére s alig van magyar iró, ki

nem ima a MAGYAR LÁNYOK-ba.

A szépirodalmi részen kivül ismeret-

terjesztő czikkeivel, továbbá a ház-

tartás, kertészet, konyha, kézirnun-

kák, női foglalkozások, divat stb.

kőrébe vágó rovataival van meg-

becsülhetetlen szolgálatára lapu nk a,

magyar lányoknak. /1 /1 /1 /1vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAII /1 URQPONMLKJIHGFEDCBAI II

ELŐfiZETÉSI ÁRA

Egész évre 12 kor. ti félévre .• 6 kor.

Negyedévre 3 kor.

MUTATVÁNYSZÁM

KÉRÉSRE INGYEN.

Kiadóhivatal: BUDAPEST , V I., A NDRÁSSY -U T 10 . S Z .

HUNGAR IA KŐNYVNYOMOA BUDAPEST .


