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1) Az első közleményt 1. a juniusi füzetben.
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M A G Y A R

TANÍTÓKÉPZÓ ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

XV III . É V FO LYAM . 1903. október V Ili. FÜ lE T .

ELMELET.,

Em lézés és emlékezés.
Második közlemény.t)

Folyóiratunk VI. füzetében közölt megfigyelésem eredményének
kiegészitéséül szükségesnek tartom még feljegyezni a hibás, vagy hibás-utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

aak látszó emlékezéseket.
A március 17~ 21-én végzett kisérletek közül az első csoportban

aránytalanul sok a hiba, ami arra enged következtetni, hogy a pusztán
látással szerzett ismereteink lehetnek hiányosak vagy hibásak, csakhogy
a hibák természetét vizsgálván, arra a meggyőződésre jutunk, hogy
azoknak feltűnő nagy száma részint a magam hibájából, részint pedig
onnan ered, hogy tanítványaim nem' pusztán a kivánt szót, hanem azt
körülirva, módosítva, a tárgy nevét nem a kivánt szóval megnevezve
rták le.

A magam hibájából eredt p. a bélyeg szónak bekérése egy darab
levélboritékon levő bélyeg felmutatása után. A hiba abból állott, hogya
bélyeg kicsiny lévén, sokan nem ismerték fel, ami a kisérletezés alatt
a tanulók kérdő tekintetéről azonnal leolvasható volt. Még jobban meg-
erősít ezen föltevésemben az, hogya kevésbé jól megvilágított termek-
ben több volt a hiba, mint a jó viIágítású termekben. "Bélyeg helyett
legtöbben "papir" vagy "kép" szót irtak, ami tehát - lényegében -
nem hiba.

Tanítványaim hibájából erednek az, oly hibák, minők: frak (kabát
helyett), zsebkendő (kendő helyett), krágli (gaIIér helyett), papiros: vagy
tanítási tervezet (papir helyett), ruha kefe (kefe helyett), zsebóra (óra
helyett), stb ..
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Ha ezen nem tárgyi, hanem formai hibáktói eltekintek, ugy Ei 214
óriási hibaszámból csakyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAnyolc valóságos hiba marad, ami a látás útján
szerzett képzeteket rögtön a leghibátlanabbakká teszi, mert már a második
csoportban, ahol a látást a magam által hangosan megnevezett tárgyak
hallási képével támogattam, összesen csak 24, s ezek között valóságos
hiba számba menő 12 hibát követtek el. A harmadik csoportban, a
midőn látási, hallási és motorikus érzetek közrehat ása támogatja a kép-
zetek megőrzését, 42 hiba, s ezek között 32 valóságos hiba keletkezett.

A negyedik csoportban (csak hallás útján keletkezett képzetek)
39 hiba s ezek között 22 valóságos hiba, az ötödik csoportban (beszéd-
mozgást támogatja látás és hallás) 21 hiba és ebben 19 valóságos hiba
és a 6. csoportban (beszédrnozgást támogatja látás, beszéd és halJás)
30 hibából 24 valóságos hiba volt.

Igy tehát a legkedvezőbb az eredmény az első és a második csoport-
ban, vagyis a tisztán látás és a hallással támogatott látás utján szerzett
képzeteknél ; legkedvezőt1enebb pedig a harmadik és a hatodik csoportban.

A harmadik csoportban a látás, halJás és beszédmozgással
támogatva szerzett képzetek ugy absolute, mint viszonylag is a le~-
nagyobb számban adják a valóságosan hibás Répzeteket. De ennek
magyarázatát rögtön felismerhetjük azon Jármában, ameJy a tárgyaknak
a növendékek által teljesített hangos megnevezésekor keletkezett. S ha
ehhez hozzá vesszük, hogy a következő legrosszabb eredményt a hatodik
csoport adja, ahol ugyancsak a növendékek által teljesített hangos meg-
nevezés zaja hatott közre, ugy talán gyaníthatjuk, hogy a zaj a
képzetek szerzésében még akkor is gátlólag hat, ha ezen zaj a képze-
tek megőrzését támogat ni volna hivatva, mint a "karban". tanulás kor,
amiről még fogok kisérleteket végezni.

Az elkövetett hibaszámoknak azonban valami kiváló jelentőséget
igy magokban még nem tulajdoníthatunk, mert ha a kisérletezés alanya

, az eléggé ki nem alakult képzeteket elhanyagolja, akkor a hibaszám
kisebb lesz anélkül, hogy az eredmény kedvezőbbnek volna mondható,
mert csökken a megőrzött képzetek száma.

Minden további magyarázás nélkül közlöm a második (március 31.)
kisérletsorozat hiba-eredményét. Ez: 1. csoport 23 hiba, 16 valóságos
hiba. 2. csoport 22 hiba, 17 valóságos hiba. 3. csoport 49 hiba, 34
valóságos hiba. 4. csoport 19 hiba, 10 valóságos hiba. 5. csoport 23 hiba,
12 valóságos hiba. 6. csoport 67 hiba,· 4 valóságos hiba.

Folyó év február 19-21-én Netschajeff A. kérdéseit a magarnéi-

val megtoldva, illetőleg módosítva intéztem növendékeimhez, hogy az
emlézés módjára nézve tájékozódjam.
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A föltett kérdésekre azonnal, az előző közleményemben leirt módon,
illetve feltételek szerint kellett válaszolni.

A kérdesek a következők:

1. Hogyan tanul meg egy leckét könnyebben : ha csendesen, vagy
ha hangosan tanulja?

2. Hogyan tanul meg egy leckét könnyebben: hallás után-e vagy
a könyvből? .

3. Tanuláskor mit tart előnyösebbnek r. azt-é, ha a leckét a könyv

után feldolgozva, vagy némán olvasva, vagy pedig a szavakat után-
mondva tanulja?

4. Emlékszik-e lecke-felmondás közben arra, hogy mely lapon van
a lecke lenyomva; hogy a jobb vagy a baloldalon van-e az?

5. Lecke-felmondás közben elképzeli-e a betűket ?
6. Mely tantárgyat tanul a legkönnyebben s mi ennek az oka?
Melyik tantárgyat tanulja a legszivesebben s mi ennek az oka?
Mely tantárgyat tanulja a legnehezebben s mi ennek az oka?

7. Hogyan tanul könnyebben : az egész leckét egyszerre-e vagy

pedig részen kint ?

1. Az első kérdésre 135-en azt válaszoIták, hogy hangosan tanul-
ják leekéjőket könnyebben, 57-en csendesen, négyen egyformán, 1

susogva és 1 "csendesen, de ezt elfelejti, a hangosan tanultat nem
felejti el".

Tehát a hallással támogatott emlézésnek a nagy többség előnyt ad.
2. Hallás után 60, a könyvből 129, hallás után is meg a könyv-

ből is, tehát egyforma könnyűséggel 9 tanuló tanul.

3. Előnyösebbnek tartja a leckét a könyv után feldolgozva tanuln i

107, némán olvasva tanulni 29, a szavakat utánmondva tanulni 62
tanuló.

4. Hogy mely lapon van a lecke lenyomva, arra 137 tanuló emlé-
kezik, 49 nem emlékezik, 7 "néha" és 5 "többször" emlékezik. Arra
pedig, hogy a jobb, vagy a baloldalon van-e a lecke, 175 tanuló emlé-

kezik,7 tanuló nem emlékezik, 9 tanuló csak "néha", 7 pedig "többször"
emlékezik.

5. A könyvben levő betüket lecke felmondás közben 91 tanuló
képzeli el, 52 nem képzeli el; 28 tanuló "gyakran", 27 pedig "néha"
képzeli el.

6. Ezen kérdést három részre osztom s hogy áttekinthető legyen,
táblázatba fogjalom a válaszokat.

A válaszok száma nagyobb, mint a tanulók száma, ennek azon-
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ban az az oka, hogy -némely tanuló több tárgyat isyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAnevez meg olyanul,
amelyet legkönnyebbenPONMLKJIHGFEDCBAv a g y legnehezebb en tanul.

A válaszok kimutatása ez:utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Legnehezebben tanuljautsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Itt mindjárt meg kell jegyeznem, hogy a természet-gazdaságtani
csoportban (fizika) egy tanuló azért tanulja a megjelölt tárgyat nehezen,
"mert gyerek es írályban van irva s kevesli az anyagot" .

7. Részenkint könnyebben tanulják a leckét 16I-en, az egészet
egyszerre könnyebben tanulják 31-en s majd részenkint, majd egyszerre
az egészet, hatan.

Az egyes kérdésekre adott válaszokat egymással összehasonlitván,
a következő eredményt kapom:
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Azok között, akik részen kint könnyebben tanulják a leckét, 121 van"

olyan, aki hangosan és 40 olyan, aki csendesen tanul; azok között

pedig, akik az egészet egyszerre tanulják, van 12 hangosan és 19 csen-

desen tanuló.

A kisérletnek ezen legutóbbi része ebben az alakjáb~n, még újabb,

kiegészitő kisérletrePONMLKJIHGFEDCBAv á r , mert több kisérletező szerint, nem áll a tanu-

lóknak azon hite, hogy a leckét részen kint könnyebben tanulják. Sőt

ellenkezőleg: a legtöbb tanuló állitólag az egész leckét egyszerre tanulva,

könnyebben tanulja meg,

Tehát óvatosan kell fogadnunk a vallomásokat, mert könnyen

alapulhatnak tévedésen. Éppen azért jó, ha magunkat is, meg a nyert

eredményeket is folyton ellenőrizzük, illetve összehasonlít juk egymással.

Azok között, akik leckéjöket részenkint tanulják, 120 olyan van,

aki a lecke felmondásakor el tudja képzelni a betű ket, 41 pedig olyan,

aki erre nem képes; míg azok között, akik az egész leckét egyszerre

tanulják könnyebben, 20 olyan van, aki a leeke felmondáskor el tudja

képzelni a betűket s 11 olyan, aki erre nem képes. A leckét a könyv

után feldolgozva a tanulők közülyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBArészekben könnyebben tanulja a leckét

87, egyszerre az egészet 20; a némán olvasva tanulók közül részekben

20, az egészet egyszerre 9, mig a szavakat utánmondva tanulók közül

58 tanul részenkint és 4 az egészet egyszerre.

Az első három kérdésre nyert válaszokat egybevetvén, kissé nehe-

zen tekinthető át az eredmény, de 'ennek az az oka, hogy az első kér-

dés hangosan könnyebben tanuló 135 egyéne a második kérdés 129utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA+
60 + 9 egyéne között bárhol is lehet, valamint ott lehet a 3. kérdés

107 + 62 egyéne között. Igy vagyunk a második v a g y harmadik kérdés

bármely szám ával is, viszonyítva a másik két kérdés számaihoz.

Miután azonban ezen számoknak egyik rendeltetése, hogy arra

vezessenek bennünket, hogy megtudjuk, mely szervek működésével,

illetve milyen funkciókkal tanulnak kisérleti egyéneink, bekapcsolom

még a 4. és 5. kérdésre adott válaszokat is és azt fogom' találni, hogy

a tanulás módját tekintve, hétféle funkelót különböztethetünk meg. u.

m. látó, halló, motorikus, látó-halló, látó-motorikus, halló motorikus és

bizonytalant v a g y meghatározhatlant.

A kapott válaszokat éppen ugy csoportosítottam, mint A.~Netschajeff.~)

T. i. az igenlő választ +, a tagadó választ - és a bizonytalan v a g y

meghatározhatlan választ O jellel jelöltem minden egyes tanulónál ugy,

amint a következő táblázat mutatja.

~) Über Memoriren. A. Netschajeff, Berlin,
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1. 2, 3, 4, 5,

Ernléző- Hangosan Könyvből Utánmon- Emlékszik a Emlékszik a

I typus tanul köny- tanul köny- dással tanul könyv lap- • könyv
nyebben ? nyebben? könnyebb~n? jára? betüire?

1. látó - + - + +
3, halló O - - - -

3, motorikus O + + - -

4. látó-halló O O - O O

5. látó-moto- O + O O Orikus

6, halló-mo- O O Otorikus - -
,

7, bizony ta-
O O O O Olan
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A nyert adatokból tehát hét typust kapunk, mint a táblázatból látható s
ezen typusok közül a látók közé azokat soroztam, akik a könyvből csendesen
tanulnak s leckefelmondásker a könyv lapjára és betűire is emlékeznek.

A hallók közé a hallás után tanulók tartoznak, akik lapra, betűre nem
emlékeznek. A motorikusak közé a könyvből, hangosan tanulők vagy után-
mondással tanulók tartoznak és se lapra, se betűre nem emlékeznek.

A többi typusba tartozók az előbbiek kettejében található ism érvek
szerint válnak ki; a hetedik typusba sorozandóknál határozott, vagy
egyeztethető ismérvek nem voltak fellelhetők,

A tanulóknak csak kis része tartozik egyféle, egynemű typusba,

t. i. 18'68%, s ezek közü116'66% a látó, 1'01% a halló és 1'01% a
motorikus typusba; 37'87% kettős és 43'43% bizonytalan typusba tarto-
zik. A kettős typusuak közűl 17'17% a látó-halló, 15'65% a látó-moto-
rikus és 5'05% a halló-motorikus typusba tartozik.

A látó-motorikus ernléző typusba első sorban azok tartoznak, akik
a hittani tárgyakat tanulják legkönnyebben, azután pedig azok, akik a
természettudományi tárgyakat tanulják könnyen.

Azonban nem térek el tárgyamtói, hanem mindjárt előveszem a
kritika fegyverét, hogy az elért eredmény értékét kellőleg méltathassuk.

A számokban és százalékokban kifejezett adatok megbizhatóságá-
nak megitélésére (de más okból 'is) a következő kisérletet végeztern.
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Miután intézetünk minden növendékének megvan Tormay Gazda-
sagi vezérfonala s miután ebből május 9-ig senki sem tanult a Szövet-
kezés cimű részből, azért feladtam, hogy cím l l-Ik bekezdésétől kezdve,

minden tanuló annyir tanuljon meg, amennyit legfeljebb 30 perc alatt
teljesen hibátlanul, akár szószerint, akár saját szavaival feltétlenül meg
bír tanulni. A megtanulandó anyagot a' tanulás megkezdése előtt, minden
tanuló nak ki kellett jelölnie.

Ismételten figyelmeztettem, hogy ne vegyenek sokat, mert inkább
tanulják meg 10 perc alatt a megjelölt anyagot, hogysem 30 perc alatt se
legyenek készen.

Minden tanulónál megnéztem, hogy mennyit jelölt ki és igenutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAsok-.

nál lényegesen redukáltam a felvett anyagot.
Adott jelre mindenki tanulni kezdett, én pedig figyeltem.
Osztályonkint végezvén a munkát, minden mozzanat megragadta

figyelmemet s azt fel is jegyeztem.
A tanulás általában nagy érdeklődéssei ment, legfelebb a felmon-

dásra jelentkezők mozgása zavarta a tanulókat.
E helyen pusztán előbbi adataim ellenőrzése lévén a cél, most csak ezzel

foglalkozorn, Csakhogy ellenőrzésern hiányos, mert csak a látó és látó-

motorikus typusokat vehettem figyelembe, s kaptam még egy vegyes typust.
A látók typusába azokat soroztam, akik teljesen némán, csupán

szemeikkel tanultak, a látó-rnotorikusak közé pedig azokat, akik szemeik-
kel és szájuk néma járatásával tanultak. Vegyes typust azok adtak,
akiknek majd mozgott a szájuk, mnjd pedig mozdulatlan volt.

Az összehasonIitásnál csak 160 tanulót vehetrem figyelembe. Ezek
közül ezen megfigyelésnél 29 látó, 94 látó-motorikus és 37 vegyes
typusút találtam.

A kérdéseimre adott válaszok és a most végzett megfigyeléseim .
eredményei közül 134 megegyezett, 26 pedig nem egyezett meg. Tehát
az eredmények csak 83'750f0-ban egyezök és 16'250f0-ban meg nem
egyezők; még feltűnőbb, hogy a látók közül 27'580f0-nál nem egyez az
eredmény, vagyis 29 látó között 8 volt olyan, aki válaszában magát
más typusba tartozónak sorozta feleletei által, míg a felügyeletem alatt
végzett tanulás közben némán, mozdulatlanul ült könyve előtt.

Hogy a felügyeletem alatt végzett tanulás alkalmával 160 egyén-
ből 94 látó-rnotorikus akadt, míg az adott válaszokból csak 31 kerűlt
ki, az természetes, mert a 2-4. és 6, csoport itt elő nem fordulhat.

A bizonytalan módon tanulők typusának 43%-a igen nagy szá .
s talán. még nagyobb volna, ha harmadik személyek megfigyeléséből
eredne. Ennek okát abban keresem, hogy tanulás kor nem célszerűségi
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vagy hasznossági okok szabják a tanulás módját, hanem igen gyakran
oly körülmények, amelyeken változtat ni nincs módunkban.

Igy p. az internatusok lakóinak csak kivételesen lehet vagy szabad
hangosan tanulniok. De mert lényegesen megkönnyíthetjük munkánkat
megfelelő tanulási mód alkalmazásával, azért meg is kell azt a módot-
az adott viszonyokhoz mérten is - keresnünk. És ez a mód lehet abszo-
lut helyes, független a tanuló egyéniségétől. A tanuló egyéniségétől,
képességétől, akarni tudásától meg ugy is igen nagy mértékben függ
a~ eredmény. Mert, amint feljegyeztem, ha az egyik tanuló állandóan
eltakarja a szemét, bedugja a fülét, láthatólag elmélyed, vagy játszik, szóra-
kozott, ásít stb, akkor már előnyben vagy hátrányban van a másikfelett.

Hogyabirálat fegyver.e még inkább segítsen a kapott eredmények
értékét megbecsülni, összehasonlítottam a f. é. juniusi számban közölt
szócsoportokkal elért eredményt a most közölt kérdésekre' nyert vála-
szokkal és itt már kedvezőbb az eredmény. Csakhogy ezen összehason-
lításnak egyik lényeges fogyatkozása, hogyalapokra és betükre emlé- .
kezés itt egyáltalán nem fordul elő, valamint hiányzik a könyv után
feldolgozás vagy némán olvasás lehetősége.

Azonban még igy is tanulságosyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAaz eredmény,
189 összehasonlítható eredményPONMLKJIHGFEDCBAk ö z ü l 173, vagyis 91"53% egyez

és 16, vagyis 8'46% nem egyez.
A z emléző typusokat n é z v e , az eredmények még egybevágóbbak-

nak mondhatók. Látó van a fogalom-szavakat visszaadók között 39
(20'200/0), halló 3 (1550/c), látó-halló 35 (18'13%), látó-motorikus 43
(22'28%), halló-motorikus 1 (0'51%) és bizonytalan 72 (37'30%).

A 6, kérdésre, illetve az ezen kérdésre nyert válaszokra még bősé-

gesen vissza fogok térni. Most csak annyit jegyzek meg, hogy előre
látom, hogy a válaszokban adott okok nem mindig a valóságosak, vagy
legalább nem állanak meg mindig helyesekül. Mert mindenesetre azt
lehetne sőt kellene feltenni, hogy azon tárgyakból adnak növendékeink
legszeb felelétet, amelyeket legkönnyebben tanulnak s e z e k közűl isutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

azokból, amelyeket azért tanulnak legkönnyebben, mert "szeretik", vagy
mert értik; vagy azt kellene várnunk, hogy a "Iegszivesebben" tanult
tárgyak ból fog legtöbb intelligenciát tanusítani s ezek közűl is különö-

sen azokból,amelyeket azért tanul "Iegszivesebben", mert "érti", "szereti",
vagy mert könnyű s mégis, legalább az osztályozásból ítélve, az ilyen
nyilatkozatot tevő tantárgyból sokszor gyenge osztályzatot kap, sót
talán éppen "elégtelen" eredményt tanusít.

Viszont, az is megtörténik, hogy valamely tanuló bizonyos tan-
tárgyat nehezen tanul, s talán épen mert "nehéz", vagy mert "nem
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szereti", megis teljesen megfelelő vagy éppen kiváló eredményt tanusít

az illető tantárgyból.-

Erre vonatkozólag összehasonlítottam a f. évi február hó 19-21-én'

kapott bevallásokat az évvégi osztályozás eredményével s a következő

eredményt nyertem:yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A legkö'nnyebben tanulható tárgyak közül a hittanra 32 össze-

hasonlítható szavazat esett; ezek között van 15 kitünő osztályzat, 12

jeles,utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA4 jó, 1 elégséges.

A neveléstani tárgyakra 20 összehasonlítható szavazat jutott ebben

a csoportban. Ezek közül 2 kitünő, 6 jeles, 2)0, 7 elégséges, 3 eiegteien.

A magyar nyelvi tárgyakat 15 olyan tanuló tanulja legkönnyebben,

akik közül l kdünő, 3 jeles, 9 ló és 2 elégséges osztályzatot kapott belőle.

A ném et nyelvet 19-en tanulták legkönnyebben; osztályzataik ezek',

4 kZtünő, 6 jeles, 6PONMLKJIHGFEDCBAJ a , 3 elégséges.

A mennyiségtani tárgyak ból 8 kÚünő és 9 jeles osztályzatú akadt

ezen tárgyakat- legkönnyebben tanuló 17 egyén között,
A földrajz-történetből 6 küünő, 13 jeles, 21 J ó , 5 elégséges és 1

elégtelen osztályzatu tanuló tanulta ezen tantárgyakat legkönnyebben.

A természettudományi és gazdaságtani tárgyak ból 20 küünő, 28

Jeles, 20 jó, 10 elégséges és 2 elégtelen, a zeneiekből pedig 7 kitünő, 3_

jeles és 2 jó osztályzatu tanuló tanulta ezen tárgyakat a legkönnyebben.

A /egszivesebben tanulni vélt tárgyak közül a
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esett az évvégi bizonyítvány szerint.
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Végre:
AyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAlegnehezebben tanulni vélt tárgyak közül autsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

9

31

6'

Osztályzat

3 4 1 II kiti "1 uno

~~--II---I---- --- --- --- --- -----:--11-----1

4 10 4 3 3 jeles

1---711--- --- --- --- --- --- ---II-~---I

,1 4 3 19 2 4XWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA7 jó

--- --- --- ------ --- --- ----,-11-----1

9 4 48 5 26 elégséges

---- --- --- --- --- --- --- ---11-----1
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6 26 11 1 87

7 7

4

4

20.

4 elégtelen

1 41 összesen
1 46

esett az évvégi bizonyitványban.
Ezen számok nem egyeznek a február 19-21-én végzett kisér-

létből nyert számokkal, mert itt csak azon tanulők szerepelnek, akik
évvégi osztályzatot is nyertek, amott pedig mindazok, akik akkor még
az intézet növendékei voltak.

Ezen számokba mélyebbentekintvén, különösen kiemelendő mint
ellentét, hogyalegkönnyebbnek vallott tárgyak közül 1 tanuló a németet
jelölte meg ilyenül és pedig azért, m~rt ő azt "érti" s mégis csak elég-

seges .az osztályzata.

Egy tanulónak "könnyű" a neveléstan s ezért tanulja '.azt leg-
könnyebben, .de az osztályzata elégtelen. I

A történet, gazdaságtan- és természetrajzból több tanulónak van
elégségese, jóllehet éppen azért tanulják ezen tantárgyakat a legköny-
nyebben, mert azok nekik "könnyüek".

A neveléstani tárgyakból két tanulónak, a történetiekbőf egynek
van elégtelen osztályzata, jóllehet ezen tárgyakat tanulják legkönnyebben

s éppen azért, mert ezek nekik "könnyűek".
Azokat nem emelem ki, akik valamely tárgyat azért tanulnak leg-

könnyebben,· mert "már tanulták" s mégis elégtelen vagy gyenge az
osztályzatuk; kiemelem azonban azt, hogy ezen csoportba általában
és majdnem kizárólag csak 1. és II. osztályu növendékek tartoznak.
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Legszivesebben tanulja, mert "érti" 1 tanuló amennyiségtant, 1 a
földrajzot s osztályzatuk elégséges; mert 1 tanulónak a pedagógiai, l-nek
a földrajz, 1-nek a, történet, 2-nek a term, gazd" 1-nek a zene "könnyű'"
s osztályzata mégis ~elégséges; mert elégtelen osztályzata ellenére is 2

tanuló a pedagógiai, 2 tanuló a term, gazdaságtani tárgyakat "szereti";
vagy több tanuló "szereti" a pedagógiai, magyar, nérnet, földrajz, tör'
ténet, természettudományi és gazdaságtani tárgyakat s osztályzatuk ezen
tantárgyakból elégséges,

Legnehezebben tanulja, de osztályzata kÜünő a neveléstani tárgyak-
ból 1, a német nyelvből 1, a természettudományokbólutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 tanuló nak,
jeles az osztályzata a hittanból 2, pedagógiából 7, magyarból 2, német-
ből 5, mennyiségtanból 1, természetiekből 1 tanulónak, jóllehet ezen
tantárgyakat nem érti; osztályzata kitünő a hittanból 1, a pedagógiából
2, a nérnetből 3, a mennyiségtanból 1, a természetiekből 1 tanulónak ;
jeles ahittanból 1, a neveléstanból 3, a németből 3, földrajzból 1, ter-
mészetiekből 1 tanuló, habár nekik ezen tantárgyak "nehezek"; osztály-
zata kitünő egy tanulónak a természetiekből, jeles egy tanuló nak a hit-
tanból, egynek a magyarból és egynek a terrnészetiekből, pedig az illető

tárgyat "nem is szereti."
Természetes, hogy ezen abnormitások (?) különösen fölkeltik figyel-

münket, de itt már nem tárgyalhatók, mert mindig külön 1-1 tanuló
lelkiállapotára vonatkoznak; én csak érdekességök miatt említem fel,

A legkönnyebben tanult tárgyakból az illető tanulók átlagos osztály-

zata 2'.3 I, Az egyes tantárgyakból: hittan 1'72, neveléstani tárgyak 3'15,
magyar 2'80, német 2'42, mennyiségtan 1'53, földrajz-történet 2'61,'
természetrajz, természettan, vegy tan, gazdaságtan 2'32, zene, ének 1'58,

A legszivesebbm tanult tárgyak ból az illető tanulók átlagos, évvégi

osztályzata 2'.34, Az egyes tárgyakból : hittan 1'69, pedagógia 2'75,
magyar 2'42, német 2'70, mennyiségtan 1'64, földrajz-történet 2'41,
természetiek 2'30, zeneiek 2'11.

A legnehezebben tanult tárgyak ból az illető növendékek évvégi

átlagos osztályzata 3'43, Az egyes tantárgyakból : hittan 2 00, nevelésfan
2'73, magyar 3 '00, német 3'52, mennyiségtan 3'91, történelem-földrajz
3'00, természetiek 3'10, zeneiek 3'70,

Ezekkel szemben az évvégi átlagos osztályzat ahittanból 1'89,
neveléstaniak 2'81, magyar nyelv 3'08, német nyelv 3'25, mennyiség-
taniak 3'35, történet, földrajz, alkotmány tan 2'67, természetiek 2'55,
zeneiek 3'03 és ezen megnevezett tárgyak átlaga 3'23,

Az összehasonlítások tovább fűzésénél feltünhetik, hogy pl. a peda-

gógiai egész átlag 2'81, míg a legkönnyebben tanult tárgyaknál a peda-
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gogiara 3'15 esik és ugyanezen számokkal szemben azok osztályzatai nak
átlaga, akik a pedagógiai tárgyakat jelölték meg legnehezebbekül 2'73.
Ennek nagy részben az lehet az oka, hogy éppen a gyengébb tanulók
tanulják "állítólag" s aránylag legkö,:nyebben vagy legszivesebben a
pedagógiai tárgyakat, míg ellenben a jobb tanulóknak lehet a pedagógia
"nehézutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAII. Másrészt: az én kérdéseimre a válaszokat februárban kaptam,
míg az osztályzatok évvégről valók, amidőn a tanulók még nem estek
át az általános ismétlés ek nehézségein, amidőn sokan talán másképen
nyilatkoznának.

Abból a szempontból, hogy mely tantárgyakat tanulják kisérletek
alá vett egyéneim legkönnyebben, vagy legnehezebb en, a következő
átlagos számok kerülnek ki:
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Folytatása következik.
Baja.ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

TAN ÍTÓK ÉPZÉ S .

A pápa i á ll. tan ítók ép ző tan ár te stü le tén ek
1903 -4 , év i reformtervezete,')

A lefolyt nagy szünidőben sokat gondolkoztam azon, mint lehetne
ntézetünkben a tanító képzést a népnek sorsával szorosabb kapcsolatba
hozni. Az igen tisztelt tanári testület rég szakított a tanítóképzés kérdé-

1) Előadta a tanári testület 1903. szeptember 1-én tartott alakuló gyülésén:
Láng Mihály igazgató.

A pápai képző jeles vállalkozása önmagát dicséri. Kövessiik a jó példát.
Szerkesztő.
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sének pusztán prelegáló, száraz, oktató módon való érvényesítésével
mert hiszen nem egyszer mondá ki határozataiban, hogy az ifjuságnak
mindenkor alkalmat ad a tanítóképzés körébe tartozó gondolatok gyakor-
lati alkalmazására, vagyis minden tekintetben az aktivitás terére lépett.
Hogyatanítónevelésnek ez a módja természetszerüségénél fogva biztos
sikert igér, azt misem igazolja jobban, mint a gyakorlati kiképzés terén
elért eddigi eredmények. -

. Mondanom is felesleges, hogy gyakorlati példa nélkül ifjuságunkat
a néptanító társadalmi feladatainak megoldására ránevelni nem lehet.
Hiába prédikálunk mi a katedráról az ismétlő-iskolák céljáról, szerveze-
téről, fenntartásáról és vezetéséről, ha alkalmat nem adunk maguknak
az ismétlő-iskoláknak megszemlélésére, szervezésére, a bennük való
tanításra. Hiába tartunkutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA8. katedráról lelkesítő beszédeket az ifjúsági- és
népkönyvtáraknak nemzedékeket átalakító hatásáról, felállításuk módjáról,
ha a mi tanulóifjuságunk velünk együtt meg nem csinálja a könyvtár-
szervezés, vezetés és fenntartás nemes munkáját. Hiába tartunk elméleti
magyarázatokat tanítványainknak arról, hogy majdan, ha néptanítókká
lesznek, mint alakítsanak társaságokat a falu ifjuságából, ha már itt az
intézetben nem gyakorolhatják magukat az ily társaságok szervezésében,
fenntartásában és vezetésében.

Hosszas megfontolás után arra a meggyőződésre jutottam, hogy
mi az 1903/4. iskolaévben három népnevelői ideát ugy tanítványaink,
mi nt a magunk túlterhelése nélkül igen szépen valósíthatunk meg.

Az első lenne egyyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAgazdaságz' úmétlő gyakorló-z'skolának a seerue-
sese, . Feleslegesnek tartom bővebben fejtegetni, hogy tanítónevelésünk
ismétlő-iskola nélkül hiányos. Ami tanítványaink a gyakorlati életben
nemcsak mindennapi, hanem ismétlő-iskolát is kötelesek vezetni. Kérdem,
hogyan fognak ez utóbbi kötelességöknek eleget tenni, ha ismétlő-iskolát
még csak nem is láttak. E hiányt szeretném a tervezett gazdasági ismétlő-
iskolával pótolni. Hogy miért javaslom az általános műveltséget szolgáló
ismétlő-iskola helyett a szakirányu gazdasági ismétlő-iskolát, annak oka
igen egyszerü és világos. A mi .intézetünk az "Alsó-város"-hoz tartozik.
Ennek népe, amint az igen tisztelt tanári testület jól tudja, gazdálkodás-
sai, földmíveléssel foglalkozik. Ismétlő-iskolánk tanulói az "Alsó-város"-
ban lakó földmives- és zsellérnép gyerrnekeiből kerülnének ki. Mert ez
így van, nekünk gazdasági ismétlő-iskolát kell szerveznünk.

Ki vezesse azt? Ligárt Mihály kolIegánk, aki a gazdasági ismétlő-
iskola vezetéséhez szükséges elméleti és gyakorlati ké.szültséggel rendel-
kezik. Hol nyerné az ismétlő-iskolai ifjuság kiképzését? A tőlünk 10
percnyi távolságra fekvő m. kir, földmívelő iskolában.

A gazdasági ismétlő-iskola is gyakorló-iskola lenne. A mi tanító-
képző tanítványaink, akik a földmíves iskolában oly szép gazdasági
kiképzést nyernek, velem és Ligárt Mihály kollegánkkal együtt részt
vesznek a gazdasági ismétlő-iskola szervezésében, vezetésében s a tanu-
lók nevelésében és oktatásában. Ezzel tiszta képet szeréznek gyakorta .
tzlag az ismétlő-iskoláról, s az életbe lépve helyes szakértelemmel és
ügyességgel fognak ebbeli kötelességeiknek is megfelélhetni.

Az igen tisztelt tanári testületet e vállalat nem terheli, csak engem



424

és Ligárt Mihály kollegánkat. Természetes dolog, hogy minden kollegá-
nak érdeklődését és támogatását hálás köszönettel fogadjuk.

A gazdasági ismétlő-iskola csekély költségét, Ligárt Mihály kolle-
gánk évi 300 korona tiszteletdíját, a korrnány adja. Más kiadásunk alig
lesz. Ha lenne is, az összeg alig rugna 200-300 koronánál magasabbra.
Ligárt Mihály a tervezett gazdasági ismétlő-iskola szervezetét, részletes
tanításmenetét a miniszter úr ő nagyméItósága által kiadott gazdasági
ismétlő-iskolai szervezet alapján már elkészítette. Ugyrendje, munkaterve
1903/4-ben a következő :

a) A pápai állami tanítóképző-intézet gyako rlő gazdasági
ismétlő-iskolájának szervezete.

1. A gazdasági gyakorló ismétlő fiuskola a tanítóképző-intézet
gyakorló-iskolájának folytatása.

2. A gazdasági ismétlő-iskola intézetünkkel kapcsolatban kettős cél
szolgálatában áll. Célja egyrészt, hogya 12-15 éves tanulókkal az
okszerü gazdálkodást, szőlőrnivelést, gyümölcstermelést, selyemhernyó-
és méhtenyésztést megismertesse; másrészt pedig, hogy a tanítónöven-
dékek megismerjék az enemü iskolát, hogy kint az életben, annak
szervezése és vezetése nekik nehézséget ne okozzon.

3. Az oktatás kétirányu : elméleti és gyakorlati. Az elméleti oktatás
a tanítóképző-intézet gyakorló-iskolájában, a gyakorlati pedig részben az
intézet udvartelkén, a gyakorló-iskolai tanító kertjében, részben pedig a
m. kir. földmíves-iskola gazdaságában folyik.

4. Az oktatás tárgyai mindazok, miket a m. kir. vallás- és közok-
tatásügyi miniszterium az 1902-ik év november 24-én 66'569 számú
rendeletével kiadott "Gazdasági ismétlő-iskola szervezete és tantervé"-
ben mint ilyenek föl vannak véve.

5. Oktatás közben a főgond a földmíveléssel kapcsolatos állat-
tenyésztés, szőlőmívelés, gyümölcstermelés, méh- és selyemhernyótenéysz-
tés, zöldségtermelés gyakorlati irány ú megismertetésére fordítandó.

6. A tanításokon a képzőintézeti tanári testület által megállapított
időben a tanítónövendékek is részt vesznek. Az l-ső és II-od évesek
passzív, a Ill-ad és IV-ed évesek pedig tevőleges munkát végezn ek.

7. Az .l-ső, II-od évesek heti 1-1 órán hallgatják a gyakorló-iskola
tanítójának tanítását, a Ill-ad és IV-ed évesek pedig heti 1-1 órában egy-egy
félórás tanítást tartanak az igazgató és a gyakorló-iskolai tanító jelenlétében.

8. Az ellenőrzést az intézet igazgatósága, illetve tanártestülete ayxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
szervezet 67. §-a értelmében gyakorolja.

9. A gazdasági ismétlő-iskolában az összes elméleti és gyakorlati
irányú tárgyakat a gyakorlo iskola tanítója tanítja.

10. A gyakorló-iskolai tanítót ezirányú munkásságáért megfelelő
tisztelet-díj illeti. .

11. A tanulók sem beiratási, sem tanítási díjat nem fizetnek.
] 2. Heti óraszám szepternber, október, április, május és junius

hónapokban 2, - november, december, január, február és márciusban 5.
10. A gyakorló gazdasági ismétlő-iskolának az 1903/4. iskolai
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évben csupán az l-ső osztálya, a II-ik lés III-ik osztály pedig fokozatosan
az 1904/5.' illetve az 1905/6. iskolai évben nyílik meg.

A gyakorlo gazdasági ismétlő-iskolára egyébként a 4. pontban emlí-
tett szervezeti szabályzatban . foglalt határozmányok irányadók.

. A gazdasági ismétlő gyakorló-iskola szervezését misem akadályozza.
A nagy szünidőben ismételten szóltam erről dr. Neményi Imre osztály-
tanácsos úr előtt. Ő a tervet örömmel fogadta s a szervezéshez szóbeli
felhatalmazást adott.

A második idea, amellyel a nagy szünidőben foglalkoztam,PONMLKJIHGFEDCBAi f ju s á g zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
és népkó'nyvttir létesítése.

Igen tisztelt tanári testület! Felesleges munkát végeznék, ha én
most az ifjusági és nép könyvtárak üdvös céljáról, a nép anyagi és
szellemi életére kiható nagy befolyásáról beszélnék. Az érdemes tanári
testületnek minden tagja teljesen tisztában van e mindenek felett nemes
intézmény nemzedékeket átalakító, népeket ujjáteremtő hatásával. Mél-
tóztassanak megengedni, hogy mégis idézzem dr. Neményi Imre osztály-
tanácsos "Ifjusági Könyvtárak és Ifjusági Olvasmányok" c. nagy mun-
kájának egy rövidke fejezetét, amely az eszme fenségét gyönyörüen
varázsolja lelki világunk elé: "Amit "nemzetünk Geniusa" néven hiva-
tottak és hivatlanok nálunk oly sokszor emlegetnek, annak a Geniusnak
jóságos és áldástadó szellemétől át meg áthat va kell lennie a magyar
ifjúsági iratnak: jobban és nagyobb mértékben, mint bármily más iro-
dalmi munkának a magáétói, hogy ez a szellem fészkelje be magát a
gyermek szivébe ; ez hassa át minden izében, agyának legelrejtettebb
zugában is az ő gondolkozását; ettől ittasodjék meg szive, lelke és egész
valója. Tősgyökeres, hamisítatlan és kristálytiszta magyar nyelven és
szellemben irt ifjusági iratoknak felfogása, észjárása és az ezekben kije-
gecesedetten nyilatkozó magyar nemzeti karakter impregnálja a gyermek
eszét és kedélyét és oltsa egyéniségébe azokat a tiszteletreméltó és
előttünk részben még fogyatékosságaiban is kedves tulajdonságokat, mik
együttvéve teszik az egész világ előtt becsületben álló magyar egyéniséget."

Más helyen: »A gyermek nemzeti érzületének felébresztésére es
fejlesztésére nincs alkalmasabb és biztosabban ható eszköz, mint a
nemzeti és nemzeties irodalom termékei."

Amily magasztosan szól hozzánk az ifjusági és népkönyvtárak
nemzeti hatásáról, épen olyan megragadóan fejti ki az ifjusági olvasmá-
nyok nevelő hatását pedagógiai, szociálpolitikai, pszichológiai és általá-
nos nevelési nézőpontból.

Es amit a korszakot jelölő nagyszabásu műben dr.' Neményi ImreutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
,a gyermek világ jelen és jövő érdekét illetőleg megkiván, hogy nemze-
tünk számára a jövő biztosittassék, teljesen kiterjeszthetjük az iskolából
kikerült 16 - 24 éves iíjuságra és az érett korban levő családos népre.
Azért azt óhajtanám, hogya mi könyvtárunk ifjúsági és nép könyvtár lenne.
Olvasói Pápának "Alsóváros" nevü részében lakó ifjai, férfiai, öregjei, leányai
és asszonyai közül kerülnének ki. A mi könyvtárunkban alkalmas olvas-
mányt találna a 15 - 24 éves ifjú és hajadon épen ugy, mint a házas férfi és
asszony. Ezzel honszerető keblünkre ölelnők az "Alsóváros" egyszerű népét.
Nem rossz a magyar nép, de elkorcsosulhat, ha magára hagyjuk.XWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

30
Magyar Tanítóképző,
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-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

H6 Irás és olvasás Szám- és mértan
Történelem

Alkotmány tan

A honfoglalás. Összeadás egész Az őshaza, az ős-

Szeptember Hazánk földrajza. számokkal. hazában való fog-
A talaj. Pont, vonal. lalkozás, éle tmód -.

A Duna. Kivonás egész I Vándorlás, érintke-

Október
A levegő. számokkal. zés a szomszéd

Gyümölcsöskert. Szögek. népekkel.
Párhuzamosak.

A meleg, mint munkás. Szorzás egész Magyarország lakói

November
A konyhakert. számokkal. a vándorlás idejében.

A háromszögek.

. A Kriván . Osztás egész számokkal. ,.\rpád,

December
Mérő-eszközök. Négyszögek. a hon elfoglalása.

Konyhakert. Terület-mértékek. Országgyiilés.
Allam.

Lakóház, gazdasági Tizedes törtek Népvándorlás.

Január
épületek. összeadása.
A puszta. A háromszögek

kerülete és területe.

A király, a királyság Tizedes törtek Szent István.

Február
megalapítása. kivonása. A négyzet Királyság.

A viz. területe, kerülete. Egyház.
Gyakorlati mérések.

Testünk ápolása. Tizedes törtek szorzása. Keresztes hadjárat,

Március
A polgár. A téglalap kerülete, annak inditó okai.

A piros bugyelláris. területe.
(Egy fiu naplójából.) Gyakorlati mérések.

A helyes táplálkozás. Tizedes törtek Kálmán és a keresz-

Április A növény élete és röviditett szorzása. tes hadjárat.
táplálkozása. A rhombus

kerülete és területe.

A hű szolga. (Történet Tizedes törtek osztása. Il. Endre. Arany-

Május a tatárjárás idejéből.) A rhomboid bulla. Országgyülés.
A parajdi sóhegy. kerülete és területe. IV. Béla.

Országgyülés.

A magyar tengerpart. A pénznemek Képviselőválasztás.

Junius Az özvegyasszony ismertetése. Az Árpádház kihalta.
buzája. (Elbeszélés.)

A fölvett olvasmányok a földmivelési minisztérium kiadásában meg,
Az irást akoroliák üten ezés másolás és tollbamond • ala iángy y as PJ

b) A pápai állami tanítóképző-Intézet gyakor16 gazdasági ismétlő-PONMLKJIHGFEDCBA

í
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iskolájának részletes' 'tanmenete az 1903-1904. tanévre.utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

I
Talaj mí ve1és Gyümölcs-

Földrajz Egészségtan Növény termelés termelés
ÁÚattenyésztés

Délnyugati dombos- Az egészség A talaj eredete. Talaj elő készítés
vidék leirása. fontossága. Felső-, alsótalaj. ~ magvetéshez.

A talaj alkotó részei. Oszi magvetés.
Gyümölcs szedés.

Délnyugati dombos Tisztaság. A levegő, melegség és Gyümölcs fajok.
vidék népei, állato, Mosdás, fürdés. világosság befolyása a ta-

növényvilág. lajra. Az eke, ősz} szántás,
Eghajlat. vetőmag, vetés. Allatfajok.

Északnyugati Épitkezési hely Az éghajlat. Homokos, Almafélék,
felföld leirása. megválasztása. vályog és agyagtalaj.

Trágya.
Az állat táplálása.

Északnyugati A jó lakás A talaj téli trágyázása. Dió, mogyoró,
felföld népei, állat- feltételei. Szecska, dara. gesztenye.
és növényvilága. Sertéshizlalás.

Eghajlat.

Az alföld A lakás Gumós és hulladék Védekezés a nyulak
ismertetése. berertdezése. takarmány. és a fagy ellen.

Az állatok téli ápolása.

Az Alföld népessége, A lakás Takarmánysúly az Ojtó-viasz.
életmódja, növény- szellőztetése, etetésnél. Ojtások kézben.

és állatvilága. tisztogatása. Erdővágás.

Északkeleti felföld Az ember teste Tavaszi szántás. Hernyózás.
leirása. s annak ápolása. Eszközök. Vetés. Legelők, Gödörkészítés a

rétfeltörés. faültetéshez.

Északkeleti felföld Étkezés Állat-selejtezés. Ojtás, nyesés.
népessége, növény- mértékletesség. Legeltetés. Ribiszke, málna,

és állatvilága. Tavaszi vetésápolás. egres.
Faültetés.

Délkeleti felföld Érzékszervek Kapálás. Kaszálás. Teendők a
leirása s általános ápol~sa. Gyomirtás. gyümölcsösben.

ismertetése.

Dráva-Száva köze. Nyugalom, alvás. Ismét16s. Ismétlés.
Fiume. ."

jelent Benedek-Földes-féle olvasókönyvból vannak kijegyezve.
Később az olvasottak tartaimát röviden leírják.
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H 6 S ző lőm űve lé s M éh észk ed és K onyhak er té sze tzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Szőlő fajok. A telelésre szánt Magszedés.

S zep tem ber
(Európai.) törzsek átvizsgálása. Őszi ásás.
Csemege és Betelelés. Petrezselem, répavetés.

borszólő

Boros edények. Téli takarók alkal- I Gyöknövények

O k tób er
Szüretelés, szőlő- mazása. Elhelyezés. felszedése.

eltevés. Az ásás folytatása.

Szőlőfedés. Mézfajok. A kert őszi takarftása.

N ovem ber
Borkezelés. Méz-értékesítés. Ásás, rigolozás.

Seprüpálinka-főzés.

Fajótások. Trágyázás.

D ecem ber
(Kézben.) Ásás folytatása.

Kas és más méh é-

szeti eszközök
Amerikai

készítése. A szabadban telelő

Január
szőlófajok. gyöknövények ápolása.

Talajmegválasztás. Tisztitó kiröpülés, A fagy által kiemelt

F eb ru ár
Homokos és Fenékdeszka vizsgálat. plánták gondozása.
kötött talaj. Czukorborsó-vetés.

Nyitás. Metszés. A törzsek átvizsgálása. Ásás, saláta-

M árc iu s
A lépek ismertetése. káposztavetés.

Szőlő-ültetés, Rablás. Bab- burgonya-

Á pr ilis
dugványozás. Spekulatív etetés. ugorka vetés.

.
Szénkénegezés. Kaptárak előkészítése. Gyomlálás, kapálás.

M áju s
Permetezés. Műraj-készítés. Karózás.

Zöldojtás. Rajzás. Bab borsóvetés,

J lIn iu s későbbi használatra.
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c) A pápai áll. tanítóképző-intézet gazdasági ismétlő-iskolájának órarendje az 1903-4, tanévre.yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

SzejJ te1Jiber október, áprilz's, május, jum'us,utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Ó r a
Nap

8-1/29 , 1/29-9
.,

9-1/210
, 1/210-10

Szám- és mértan.
I Történelem. IFöldmiv. ÁllattenYészt./ Gyümölcstermelés. ,Vasárnap
Alkotmány tan. Növény termelés. Szőlőrnívelés.

Irás,' olvasás. I Földrajz. , I Egészségtan.
I Méntenyésztés.

Vasánzap Selyemtenyésztés.

Szeptember-januárban az órák hetenkint váltakoznak.

Novembe1', december, január, február, március,

Ó r a

Nap • 8-1/29

I
1/29-9

I
9-1/210 , 1/210-10

., 3-1/24 1/24-4 4-1/25 I 1/25-5

Vasárnap , I Irás, olvasás. I Számtan. Mértan. I Egészségtan.
I Történelem.

Alkotmány tan.

Seerda , .Földrajz.
I Földmivelés. I Gyümölcstermelés. I Méhészkedés.Álla tteny észté s.

Szombat Konyhakertészet. / Szőlőrnivelés.
I I

~~
co
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Mi 'tanítóképző tanítványainkkal együtt szervezzük és kezeljük a
könyvtárt: Ezzel megszerzik mindazokat az ügyességeket, amelyek a
könyvek kiválasztásához, a könyvtár kezeléséhez és gyarapításához,
szóval a. nép okos neveléséhez szükségesek. .

Hogyan kellene nekünk azifjusági népkönyvtár szervezéséhez
fognunk?

Kérvényt intézünk a m. kir. földmívelésügyi miniszter úrhoz az
általa összeállított könyvtár adományozásáért. Ez a könyvtár nálunk
igazán helyén lesz, mert - amint az eddigiekből is 'kitünik - a mi tár-
sadalmi szervezkedésünk egy fő iránya a mezei gazdaságnak s a vele
kapcsolatos többi közgazdasági ágnak a nép között való ismertetése.

Az ifjusági és népkönyvtárt gyarapít juk a létesitendő ifjusági
egyesület jövedelmeiből. ,

E vállalatunkban Pápa város tanácsa, a pénzintézetek és a közön-
ség is, fog minket támogatni.

En hiszem, hogy november l-én megkezdheti az ifjúsági és nép-
könyvtár a maga áldásos működését.

Hogyan kellene az ifjusági és népkönyvtárt kezelni?
Erre nézve teljesen a dr. Neményi Imre osztály tanácsos úr terve-

zetét ajánlom elfogadásra. .
Dr. Neményi Imre "Ifjusági Könyvtárak és Ifjusági Olvasmányok"

cimű művében az ifjusági- és népkönyvtárak kezelésére nézve a követ-
kező tanácsokat adja:

1. Az ifjusagi- és népkönyvtárakból üdv, jótékony eredmény,
nemesítő hatás csak ugy eredhet, ha helyesen kezeltetnek. A helyes
kezelés azonban nem a könyvek célszerű kölcsönadásában és vissza-
vételében, nem is az uj könyvek vásárlásában s a könyvtár gondos
kezelésében áll első sorban, hanem egy a dologhoz' értő, ideálisan gon-
dolkozó ember lelkesedésében. Aki az ifjusági- és nép könyvtár szép
céljaiért lelkesedéssel és buzgósággal cselekedni nem tud vagy nem
akar, az a kezelést ne is vállalja el. AzutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAifjusági- és népkönyvtár keze-
lése teherrel, még pedig súlyos teherrel, nagy gonddal és sok idővesz-
teséggel jár. Nem teher, nem gond, s nem idővesztegetés azonban a
dolog arra az emberre nézve, aki - mint dr. Neményi mondja - nem
a "hoci ne!" elv alapján végzi tanítói vagy tanári munkáját; aki nem
féltékeny gondossággal őrködik, hogy valamiképp többet ne találjon dol-
gozni egy hajszállal sem, mint amennyire a "Szervezet "<nek vagy az
"Utasítás" -nak iksz-ipszilonodik paragrafusai őt, különbeni fegyelmi vizs-
gálat terhe alatt kötelesik ; aki nem saját kényelme ellen elkövetett fel-
ségsértést lát minden félórában, melyet előirt kötelességén túl az iskolá-
nak szentel,' hanem az egyéniségéről tellő egész erejét adja az ugyneve-
zett "hivatalos órákon kivül" is a köznek.

2. Az ifjusági- és népkönyvtár kezelőjének jól kell ismernie az
ifjuságot és a népet. Kitünő gyakorlati jártassággal kell birnia az ifjuság
és a nép lelkivilágában, ifjusági- és nép-pszichológusnak kell lennie,
hogy a kivánatos ir ányító befolyást kellő eredménnyel gyakorolhassa.

3. A könyvtárosnak ismernie kell olvasóközönségét egyénileg
éppen ugy, mint családi viszonyait; ismernie kell a könyvtárat egész
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terjedelmében és minden izében ; tudnia kell, hogy olvasóközönsége
közül egyik is, másik is mit olvasott már eddigelé és mily eredmény-
nyel ; sok türelemmel és pedagógiai tapintattal megáldva őszinte szere-
tettel kell vonzódnia az ifjusághoz és a néphez. Ezért az ifjusági- és
népkönyvtárt állandóan egy ember kezeibe kell letenni,

4. A könyvtár első berendezése terhes és sok figyelmet igénylő
munka; a későbbi kezelésével járó adminisztrativ teendők már egysze-
rüebbek.

5. Leghelyesebb dolog l,enne a műveket kor szerint csoportosítani.
A mi ifjusági- és népkönyvtárunkat három csoportra osztanám. Az első
csoportba jönnének a 12-16, a II-ba a 16-24 éves ifjuságnak való
művek, a Ill-ba helyeznők el a családos férfiak és nők olvasmányait.
Ezenkívül nagy gondot kellene fordítanunk arra is, hogy ki-ki lelki
műveJtségéhez, neméhez és egyéniségéh-ez mért munkát olvasson.

6. Más olvasmány való a fiunak és újra más a leánynak. 12 éves
korig ugyanaz maradhat, de 12 éven túl már el kell különíteni egymástól.

7. Figyelemmel kell lenni a művek beszerzésénél a helyi viszo-
nyokra. Pápa sík vidéken fekszik. A mi olvasóközönségünk földmíveléssel,
szőlőtenyésztéssel és kertészettel foglalkozik. Emellett lesz elég tekin-
télyes számban iparos is.

8. Mindennél fontosabb az a feladat, amely ami ifjusági- és nép-
könyvtárunkra. szociális tekintetben vár. Á könyvosztásnál tekintettel
legyünk az ifjuság társadalmi viszonyaira. Az olvasmány világosítsa fel
a gazdagot, hogy a gazdagság nem érdem; tanulja meg, hogy kalaple-
véve menjen el a szegénység kunyhója előtt is. Hadd lássa, hogy az
emberi igaz nagyság képviselőinek, az emberi nemzetség legnagyobb
jóltevőinek túlnyomóan nagy része ezen rozoga házikók alacsony ajtóin
át lépett ki az életbe. A szegény gyermek is tudja meg azt az olvas-
mányból, hogy a vagyon egymagában nem tesz senkit boldoggá; hogy
a ragyogó palotákban sokszor feneketlen boldogtalanság honol, amellyel
még a legszegényebb ember sem cserélné fel sorsát.

9. A könyvtár adminisztrativ kezelése legyen a lehető legegysze-
rübb. A gyakorlati kezelés első szabálya: "Rend uralkodjék a könyvtár
kezelésében!" A könyvek elhelyezésére legyen egy külön könyvtári
szoba. A könyveket ne helyezzük el a könyvtárban egymás mögé,
hanem egymás mellé. Minden könyvet pontosan tegyünk vissza a helyére.

10. Az ifjusági- és népkönyvtárba való műveket a tanitótestület
birálja meg s az mond véleményt a felett, hogy milyen korú és nem ű
olvasónak való. A könyvtárról a testület jegyzéket szerkeszt, 'ezt kiny o-
matja s olvasóközönsége között .kiosztja. ,A könyvtárba egyetlen mű
sem helyezhető el a testület valamely tagjának előléges biráhita nélkül.
A biráló eljárásáért személyes felelősséggel tartozik.

11. A katalógust a könyvtáros szerkeszti meg. Legyen a katalógus
egyszerű és könnyen áttekinthető. A főkatalógus egyuttal leltár. Emellett
szakmák szerint egy másik katalógust is kell összeállítani.

12. Minden könyvre 1-1 cédulát kell ragasztani. Erre rájön a
szakot jelölő nagybetü, a szakkatalógus számán kivül a könyvtári- és
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több kötetes munkánál a kötetszám. Ez a jelzés a könyv cimlapjára is
ráirandó.

Hogyan tudnók mi a dr. Neményi Imre osztály tanácsos által megál-
lapitott szép tervezetet keresztülvinni?
, 1. Folyamodnánk a m. kir. földmívelésügyi miniszterhez az általa
összeállított könyvtár adományozásáért.

2. A könyvtárt adományok ból gyarapítanók. Könyvkiadók, könyv-
kereskedők, az ifjuság és a nép barátjai, magán egyének - ha utána
járunk - szivesen támogatnak bennünket könyvadományaikkal.

3. Az alakítandó ifjusági egyesület jövedelmeinek egy részéből
könyveket szereznénk.

4. Az ifjusággal, esetleg a mi növendékeinkkel rendezendő 1-2
estély tisza jövedelmének egy részét könyvek beszerzésére fordítanók.

5. A könyvtár helyisége lenne a tornateremnek a gyakorló-iskola
felé eső kis szobája.

6. Olvasó heJyiségül felhasználnók a nagy tornatermet. A fűtést és '
világítást az intézet adná, mert hiszen az uj intézmények intézeti életünk
szerves részei; arravalók, hogy tanítványainkat néptanítói hivatásukra
minél jobban ráneveljük. A fűtés nem okozna kőltségtöbbletet, mert a
tornatermet ugy is mindennap kell fűttetni. A tornaterem lenne tehát az
olvasó szoba. Gyűjtésekkel beszerezzük a megfelelő asztalokat és székeket.

. 7. Olvasási időül kitüznők az esti órákat 5-1/27· ig.
8. Az olvasási idő alatt állandóan az olvasók között van a könyv-

táros és négy negyedéves növendék, valamint az ifjusági egyesület
atyái közül legalább egy.

9. Könyvtáróra lenne, minden héten az olvasási idő alatt. Akik
például nem az olvasó szobában olvasnak, azok a könyveket haza is
vihetik. A hazavitt könyvet 1, legföllebb 2 hét alatt be kell szolgáltatni.

10. Aki a könyvet megrongálja, kártérítéssel tartozik.
11. Az iskolai népkönyvtár a következő szakokra oszlik:yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
a) Képes könyvek szöveg nélkül.
b) Mesék, mondák, elbeszélések, költemények.PONMLKJIHGFEDCBA
c ) Történeti könyvek.
d ) Földrajzi könyvek,
e) Természettudományi könyvek.
j) Gazda-sági és egészségtani könyvek.
Ez lenne az ifjusági és népkönyvtár vázlatos tervezete. Az

ügyrendet is a következőkben terjesztem elő:

4. PáPai államz' tanítóképzó ifjusági- ls népkó'nyvtárának ügyrendje.

1. A pápai állami tanítóképző tanártestülete Pápa város "Alsóvá-
ros" nevezetű városrészében lakó ifjuság és nép számára k~yytárt
létesít, hogy így olvasmányok által nevelőleg hasson az ifjuságr~ és
a népre, tanítványainak pedig alkalmat és módot nyújtson a néplélek
gyakorlati megismerésére s néptanítói hivatásuknak az ifjúsági- és
nép könyvtárak által való helyes betöltésére.
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2. AzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa) pontban. jelzett cél elérésére a tanári testület a maga
kebeléből egy könyvtárost választ, aki t teendőiben napról-napra sorrend
szerint mindig más 4-4 negyedéves növendék kisegít.

3. A tanári testület az ifjúsági- és népkönyvtárt a következő for-
rásokból szerzi:PONMLKJIHGFEDCBA

a ) a m. kir. földmívelési miniszter könyvtáradományából;
b ) a vallás- és közoktatásügyi m.kir; miniszter esetleges könyv-

adományaiból ;
c ) magánegyének könyvadományaiból ;
d ) az ifjusági egyesület tiszta jövedelmeinek bizonyos százalékából ;
ej a tanítóképző ifiuság és az ifjúsági egyesület jótékonycélu estéi

jövedelmeinek bizonyos százalékaiból ;
. jJ a társadalom és a pénzintézetek pénzadományaiból.

4. Az ifjúsági- és népkönyvtár örök 'időkre az áll. tanítóképző
tulajdona. Ha a tanítóképző megszűnik, a könyvtár felett a vallás- és
közoktatásügyi m. kir. miniszter határoz.

5. A könyvtár mindig az állami tanítképzőben van. Elhelyezése
felett az igazgató határoz.
. 6 A könyvtár mellett az intézet egy olvasó szobát bocsát az

olvasó közönség rendelkezésére.
7. Az olvasó-szoba nyitva van október l-től április l-ig mindennap

este 5 -1f27-ig, vasár és ünnepnapon d. u. 4_1f27-ig.
8. A könyvtárt és azutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAolvasó szobát egyelőre csak az ifjusági egye-

sület tagjai használhatják.
9. Az ifjusági egyesület tagjai a könyvet haza is vihetik olvasás

céljából, de kötelesek azt 8, legkésőbb 14 nap alatt sértetlenül a könyv-
tárba visszaszolgáltatni.

10. Az olvasóknak tiltva van, hogy a könyveket egymás között
kicseréljék.

11. A kölcsönzött könyv papirborítékkal látandó el.
12. Aki a könyveket elveszíti vagy nagyon megrongálja, azt uj

könyvvel tartozik ~lni.
13. Aki meg/nem felelő magaviseletet tanusít, az az olvasó-szobát

nem látogat hat ja, sem könyvet nem kap.
14. Aki maga ragályos betegségben van és akinek valamelyik

családtagja ragályos betegségben szenved, az orvos irásbeli engedélye
nélkül az intézetbe nem léphet.

Az ügyrend 4-14. pontjait külön lenyomatnók s beragasztanók a
könvvekbe .

. Végül még megjegyzem, hogy a könyvtáros a dr. Nernényi Imre
osztály tanácsos művében közzétett minták szerint elkészíti a katalógusokat.

15. A tanári testület rendes havi gyüíésein meghallgatja az ifjúsági- .
és népkönyvtár könyvtárosának az ügy minden irányára kiterjedő jelen-
tését s őt nemes vállalatában egész odaadással támogatja.

16. A tanári testület kötelezi magát, hogy minden tagja, ameny-
nyire ideje megengedi, közvetlen részt vesz az ifjúsági- és népkönyvtár
eszméjének terjesztésében és meggyökeresítésében.
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A harmadik eszme, amellyel a szünidőben foglalkoztam, Pápának
"Alsóváros" nevü részében lakó ifjuságából egyyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAzfjusági egyesületnek az
alakítása .

Az ifjusági egyesület alapszabálytervezete a következő lenne:

Alapszabály tervezet a PáPaz' á lla tú tanítóképző-intézettel kapcsolatos zfjusági
egyesület számára.

1.§. Az egyesület cime: A papai állami tanítóképző-intézet ifjusági
egyesülete -, Pecsétjén ezen cimmel egyező köriratot használja.

2. §. Az egyesület célja: Az iskolaköteles kort túlhaladott ifjuság·
nál a hazafias érzületnek, valláserkölcsös életnek ápolása; a hasznos
ismeretek nek terjesztése, az ifjuságnak illem és tisztességre, mértékletes
életmódra való szoktatása, akorcsmák és más ehez hasonló helyiségek
látogatásától való visszatartása.

Evégből felolvasásokat, előadásokat rendez, ifjusági- és népkönyv-
tárt létesít; nemesen szórakoztató mulatságokat rendez, daloskört szer-
vez.utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAf;.. tavaszi, nyári és őszi hónapokban, ahol alkalma van reá, a férfi
tagokat a helybeli tüzoltó-egyesület keretében, 'ahol az nincs, valamelyik
ahoz értő tisztviselője, 'vagy egyesületi atya által, a községi tűzoltó-
szerek igénybevételével. a tüzoltásban gyakorolja, anélkül azonban, hogy
az ifjusági egyesület keretében tüzoltó-egyesület alakulna.

Az ifjúsági egyesület működési köréből minden felekezeti avagy
politikai kérdés szigoruan kizárandó.

3. §. Az egyesületnek vannak rendes-, pártoló- és alapító tagjai.PONMLKJIHGFEDCBA
a ) Rendes tag lehet minden 15 évet betöltött, irni és olvasni tudó,

tisztességes ifju vagy jó magaviseletü leány, aki belépési szándékát az
egyesület elnökénél bejelenti s az egyesület szabályainak megtartására
magát kötelezi.

Rendes tag marad az illető 21 ik életévének .betöltéseig, illetve
férjhezmeneteléig.

b ) Pártoló tag lehet minden tisztességes egyén, ki az egyesület
javára 3 éven át évi 2 korona fizetésre magát kötelezi.

e) Alapító tag lehet azon magyar honpolgár, ki az egyesület javára
egyszersmindenkorra 20 koronát befizet.

A pártoló tagok tagsági díja, valamint az alapító tagok alapítványá-
nak kamara,' ugyszintén az egyesület rendkivüli jövedelmet az egyesület
folyó kiadásának fedezésére fordíttatnak.

4. §. Az egyesület összejöveteleit és szórakozásait rendszerint az
áIIami tanítóképző helyiségeiben, a tanítási időn kivül tartja es pedig
téli időben, tehát november l-től március l-ig hetenkint kétszer, ezen-
kivül, junius-szeptember hónapokat kivéve, vasárnapon kint mindig az
erre meghatározott időben.

Az egyesület kiegészítő része az ifjusági és népkönyvtár. Az ifju-
sági egyesület tagjai es a szülők a könyvtár könyveit az olvasószobában
használhatják, de haza is vihetik.

Az egyesület köréből mindennemű szerencsejáték, valamint a sze-
szes italok élvezete szigoruan ki van zárva.
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5. §. Az egyesület ügyeit az egyesületi atyákkal egyetemben a
rendes 'tagok közül választott választmány intézi. A választmánya tiszt-
viselőkkel együtt 10, legfeljebb 15 tagból áll. Az egyesületi atyák száma 5.
Amely egyesületnek nőtagjai is vannak, abban 5 egyesületi anya
választandó a női pártoló vagy alapító tagok közül.. Az egyesület tiszt-
viselői a következők: az igazgató, elnök, alelnök, jegyző, pénztáros és
könyvtáros. .

6. §. A választmány tagjait és a tisztviselőket evégből az év elején
tartandó közgyülés egy évre választja, kivéve az igazgatót, kit 3 évre
választ.

Ugyanezen közgyülés 'vizsgálja meg a szám adásokat és állapítja
meg a költségvetést.

7. §. Az igazgató az állami tanítóképző tanártestület tagjai közül
választandó. A többi tisztviselő, valamint a választmány tagjai a rendes-
tagok sorából választatnak, kivéve az egyesületi atyákat és egyesületi
anyákat, kik viszont mindenkor csakis az alapító és pártoló tagok közül
választhatók.

Az egyesületi atyák és anyák felügyelnek a rendre és tisztességre,
de sem vezető, sem működő szerepet az egyesületben nem vihetnek.
Kivételnek oly esetben van helye, midőn valamely egyesületi atyát vagy
anyát az egyesület által rendezett felolvasásokon vagy mulatságokon való
közreműködésre az igazgató külön felkér.

8 §. Az összejöveteleket, valamint a választmányt és az évi köz-
gyülést az igazgató hivja össze, azokon maga, akadályoztatása esetén
az általa megbizott helyettese elnököl és vezeti a tanácskozásokat, tartja
fenn a rendet, mondja ki a határozatokat és ügyel fel azok foganatesi-
tására, felolvasásokat, illetőleg előadásokat vagy maga tart, vagy arra
más, esetleg az egyesületen kivül álló alkalmas egyént is felkérhet ; ő
ügyel fel arra is, hogy az egyesület céljának minel jobban megfeleljen.
A hatóságok irányában s általában kifele ő képviseli az egyesületet.

Amely egyesületnek nőtagjai is vannak, azok amennyiben lehetsé-
ges, összejöveteleiket a férfiaktól külön tartják, ha pedig ez nem lehet-
séges, az ugyanazon helyen és időben tartandó összejövetelek alkalmá-
val, a rnulatságokat és szórakozásokat kivéve, a férfiaknak és nőknek
teljesen elkülönített hely jelölendő ki.

Ahol férfiak és nők vegyesen tagjai az egyesületnek, egy helyen
összejövetel csak akkor tartható meg, ha az egyesületi atyák és anyák
közül legalábbPONMLKJIHGFEDCBA1 -1 jelen van. .

9. §. Az elnökök tiszte abban áll, hogy a tagok tisztességes és
erkölcsös magaviseletére minden nyilvános helyen, különösem pedig
mulatságokon felügyeljenek, az ez ellen vétőket megintsék s a sulyosabb
esetek et a választmánynak bejelentsék.

10. §. A jegyző a választmány és közgyülés határozatait, esetleges
más iratokat szerkeszti. A hitelesítést az igazgató és két választmányi
tag végzi.
" ll. §. A pénztáros az egyesület pénzét felelősség mellett kezeli.
O teljesíti az iaazgató utalványozására a fizetéseket s ő helyezi el az
egyesület által megjelölt pénzintézetekbe a befolyt pénzt.
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Az év végén okmányolt számadást terjeszt a közgyülés elé.
12. §. A könyvtáros azegyésület könyvtárát kezeli a megállapított

ügyviteli szabályzat szerint.
13. §. A választmány az alelnökök áItal bejelentett panaszos ügye-

ket a panaszlott meghallgatása után. birái at alá veszi s ha a vétséget
bebizonyítottnak találja, az illetőre birságot szab, de az egyesületi atyák,
illetve anyák közül háromnak a jelenléte szükséges.

A kizárás egy évnél hosszabb időre nem terjedhet, de aki egy
egész évre záratott ki, az csak ujabb jelentkezés és választás utján lehet
tagja az egyesületnek. Az uj tagok felvétele, a tisztviselők működésének
felügyelete, a pénztár kezelésének ellenőrzése a választmány hatáskörébe
tartozik. .

A választmány, mely üléseit minden két hónapban, szükség
esetén azonban egyébkor is tartja, fegyelmi esetekben zárt ülésben
határoz, más ügyek tárgyalása alatt azonban minden tag jelen lehet, de
a tanácskozásban és szavazásban részt nem vesznek.

A választmány összes határozatai a közvetlenül hozzáutalt ügyek-
ben, azonban halasztó hataly nélkül, a közgyüléshez fellebbezhetők.

14. §.. Az egyesület körében működésük által kitünt rendes tago-
kat a közgyülés jutalomban vagy más kitüntetésben részesíti.

15 §. A közgyülés határozatképességéhez a tagok egynegyedének
jelenléte szükséges, kivévén, ha a közgyülés az alapszabályok megváltoz-
tatása, vagy az egyesület feloszlatása tárgyában határoz, amikor is az
összes tagok legalább felének jelen kell lenni. Ha a tagok a kivánt szám-
ban nincsenek jelen, a közgyülés két hétre elhalasztatik s akkor a jelen-
levők - tekintet nélkül a számra - érvényesen határoznak.

16. §. A közgyülésen a határozatokat szótöbbséggel hozzák, de
ha valamely tag kizárása, vagy az egyesület feloszlatása felett határoz-
nak, a határozat érvényességére a jelenlevők szavazatának háromnegyed
része szükséges. Egyenlő szavazat esetén az igazgató szavazata dönt.

17. §. Azon esetre, ha az ifjusági egyesület tartós részvétienség
miatt tovább fenn nem állhatna, annak ideiglenes feloszlatása egy,
evégre személyre szóló meghivók utján külön hirdetett közgyülésen álta-
lános szótöbbséggel kimondható, de ezen közgyülésen az összes tagok
háromnegyedének jelenléte szükséges.

Ha a tagok háromnegyedrésze meg nem jelennék, egy hónapon
belül uj közgyülést kell egybehivni, mely tekintet nélkül a tagok számára,
a feloszlatás ügyében egyszerű szótöbbséggel határozhat.

Az egyesület netáni pénze azonban a tanítóképző tanártestületének
felügyelete alatt biztos helyen gyümö!csöztetendő, mig uj egyesület nem
alakul, mi ha 10 év alatt nem sikerülne, a pénz és egyéb vagyon az
állami tanítóképző gyakorIó iskolájának könyvtárára fordítandó.

18. §. Az egyesület feloszlását s ez esetben vagyonának hovafor-
dítását, valamint az alapszabályok megváltoztatását kimondó közgyülési
határozatok végrehajtás előtt a 01. kir. vallás- és közokt. miniszteriumhoz
leendő felterjesztés végett a királyi tanfelügyelőséghez bemutatandók.

19. §. Az alapszabályok jóváhagyás végett három példányban a
megyei királyi tanfelügyelőség utján a 01. kir. vallás- és közokt. minisz-
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terhez. terjesztetnek fel. .Az egyesület aláveti magát annak, hogy azon
esetben, ha az alapszabályokban meghatározott célt és eljárást illetőleg
hatáskörét' meg nem tartja, a kir. kormány által, amennyiben további
működése által az' állam vagy az egyleti tagok érdeke veszélyeztetnék,
haladéktalanul felfüggesztessék, s a felfüggesztés után eIren dell szabá-
lyos vizsgálat eredményéhez képest végleg fel is oszlattassék, vagy pedig
az alapszabályok legpontosabb megtartására feloszlatás terhe alatt köte-
leztessék.

Tekintetes Tanári Testület!

Elmondám a gazdasági ismétlő gyakorló-iskola, az ifjusági- és
népkönytár és az ifjusági egyesületnek a mi intézetünkkel kapcsolatban
való szervezésének módját.

Igen jól ismeri a tek. tanári testület a néptanítói hivatás betöltésére
vonatkozó véleményemet. Nem egyszer beszélgettünk mi arról, hogy mily
körü és tartalmu munkát követelhet a nemzeti társadalom a néptanítótóI.

Méltóztatnak arra emlékezni, amikor erősen hangsulyoztam, hogy
a mi feladatunk első sorban a ránk bizott ifjuságunknak a szoros érte-
lemben vett népiskolai teendőkre való okszerű és kifogástalan ránevelése.
Elvégre is a néptanító első kötelessége az, hogy a rábizott gyermeke-
ket nevelje és tanítsa. Ha ezenkívül még rendelkezik idővel, testi és
lelki erővel, akkor feleljen meg az iskolából kikerült nemzedékekkel
szemben, mint a társadalom tanult és művelt tagja, hazafi ui kötelessé-
geinek. Szomoru dolog lenne, ha a vezetésünkre bizott ifjuság azzal a
gondolattal hagyná el intézetünk küszöbét, hogy a gyakorlati életben
más kötelessége nincsen, mint a .mindennapi iskolában nevelni és tanítani.
En a részlelesen kifejtett három dolgot célnak és eszköznek tekintem.
Cél annyiban, amennyiben az "Alsóváros" ifjuságát és népét hazafias
irányban neveljük, eszköznek pedig oly értelemben, hogy az intézmé-
nyekkel a mi ifjuságunkat jövő nép nevelői, társadalmi kötelességeik nemes
betöltésére ráneveljük. Nem egyebek tehát e mindenek felett magasztos
célu intézmények, mint a nemzeti szociál-pedagógiai nevelésnek kiválóan
példás eszközei. ,

Tisztelettel kérem a tek. tanári testületet, tegye ezeket az ügyeket
a tanári testület ügyeivé, s bizzon meg engem az előintézkedések foga-
natosításával. Továbbá tegye közzé e javaslatot a Magyar Tanítóképző-
ben, felkérvén az ország többi tanító- és tanítónőképzőjét hasonló csele-
kedetre, végül szólítsa fel a »Tanítóképző Tanárok Orsz. Egyesületének"
elnökséget; hogy az ifjúsági könyvtárak tárgyában hozott határozatát
hajsa végre, .

*

A pápai állami tanítóképző tanár-testülete a javaslatot egész terje-
delmében örömmel tette a maga' ügyévé, s kimondta, hogy a felvetett
eszmék megvalósításáért erkölcsi felelősséget vállal.
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Lapunk folyó évi áprilisi száma közölte és méltatta azt a minisz-
teri rendeletet, amely a tanítói tanfolyamakat ayxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAtovábbképzés szolgálatába
állítván, éles szemmel jelölte meg az intézmény egyedül helyes és biztos
alapját. Miután e tanfolyamok az említett miniszteri rendelet folytán a
tanítónevelés tényezőivé lettek, reánk, a tanítóképző tanárságra, az a
kötelesség háramlott, hogy az első ily célu tanfolyamok működésével
közelebbről megismerkedjünk, e tanfolyamok értékét tevékenységük
alapján megállapítsuk. E felfogásom szolgáljon mentségemül, ha a szabadkaz
- tanítónők részére rendezett - elsö továbbképző-tanfolyammal részlete-
sebben foglalkozom.

* *
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Már magában a tanfolyamnak külső képe is elég feljegyzésre méltó

anyaget szolgáltatott.
Már-már úgy látszott, hogy az előre hirdetett tanfolyamokat tan-

ügyi kormányunk, a válságos politikai helyzet miatt, nem fogja. meg-
tarthatni. Az utolsó napokban azonban a hallgatók meghivójukat, az
előadók pedig megbizatásuk at mégis kézhez kapták. A Szabadkára hir-
detett három hetes, julius 6-ától 25-éig tartó tanfolyam ot az ottani állami
tanítónóképző-intézet fogadta magába. Ez a hatalmas és modern beren-
dezésü intézet szolgáltatta tehát a munkához a külsö keretet. Alig téve-
dek, amikor azt állítom, hogy ez az impozáns és modern keret már
magában véve is serkentő hatással volt úgy a hallgatók, mint az elő-
adók tevékenységére; a kerethez méltónak kellett lennie a beléhelyez-
kedett képnek, hogy disharmonia hatását a figyelőre ne tegye. Tanügyi
kormányunk a tanfolyam helyét azonban nemcsak ezen, hanem más, itt
nem részletezhető szempontokból is jól választotta meg.

Az előadói testületet a miniszterium a következőkép alakította meg.
Vezető: BalajthyPONMLKJIHGFEDCBAI lo n a , ottani áll. tanitónőképző-intézeti igazgatónő.
Előadók: dr. Veszely Od/liz, székesfővárosi tanár, a pedagógia és magyar
irodalom előadója ; Ugray János, budapesti áll. gyak. polg. iskolai tanár;
a történelem és földrajz előadója ; Svarba József, lévai áll. tanítóképző-
intézeti s. tanár, a gyakorlati tanítások vezetője és Moha? ' József, györi
áll. tanítónóképző-intézeti tanár, a közgazdaság és kapcsolatos tárgyak
előadója. A tanfolyamba teljesen beleilleszkedtek a Kézimunkára Nevelő
Országos Egyesület kiküldöttjei, nevezetesen Németh Gyula, központi
szolgálattételre berendelt rajztanár , iparostanonc-iskolai miniszteri biztes,
aki agyagmunkával és Wilhelm Franciska, székesfővárosi tanítónő, aki
papirmunkával foglalkoztatta a hallgatókat. A tanfolyam ideje alatt a
rendes előadásokon és a kézügyesítő foglalkoztatásokon kivül még egyéb
előadások is tartattak. Guttenberg Pál, az imént említett egyesület igaz-
gatója, a kézimunkaoktatást vezette be egy előadás sal. dr. Gőőz József,
fővárosi polg. isk. igazgató, az írás és olvasás tanításának saját módját
ismertette egy előadás keretében. Tomcsányz-né Czukrász Róza a fono-
mimikai olvasástanítást mutatta be két előadásban. Végül RulJy Pál. az
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áll. gyerm'ekmenedékhelyek., országos felügyelője, a gyermekvédelemről
tartott egy előadást.

Tehát az előadói kar, ha a vendég- és átutazó-előadókat is bele-
számitjuk, elég népes volt. Az előadók két izben tartottak értekezletet ;
a tanfolyamot megelőzőlegyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAegyelőértekezletet, amelyben a megnyitás
módozatait es a három heti munkarendet állapították meg és a tan-
folyam befejeztével egy záróértekezletet, amelyben tapasztalataikat fog-
lalták össze. Az utóbbi értekezleten Graii Nikáz, bács- bodrogvármegyei
kir. tanfelügyelő elnökölt, aki a tanfolyam egész munkásságát élénk
figyelemmel kisérte. - A munka-, illetőleg órarend ugy áIIíttatott össze,
hogy délelőttre tétettek a miniszteri rendeletben megjelölt rendes disclp-
linák, még pedig a következő sorrendben: 7-8-ig történelem-földrajz;
8-9-ig gyakorlati tanítás; 9':"-10-ig pedagógia ; 10-1 í-ig gazdaságtan
és 11-től 12-ig magyar irodalom. A délutáni órák eszmecserékre (con fe-
renciákra), kézügyességi oktatásra, gazdasági kírándulásokra és a fel-
sorolt rendkivüli előadásokra voltak lefoglalva, naponta általában 2-iől
6-ig, sőt néha 7-ig. A hallgatók elfoglaltsága tehát kétségtelenül tulságos
nagy, szinte megterhelő volt.

Az ország minden részéből 48 tanitónő gyülekezett julius 6 án
Szabadkára, telve lelkesedéssel és munkakedvve!' Nem tartom felesleges-
nek a reájuk vonatkozó fontosabb statisztikai adatok közlését.utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAÁllomás-
helyre nézve volt szabadkai 8, bács-bodrogmegyei (a városiakon kivül) 5,
beregmegyei 1, biharmegyei 1, beszterce-naszódmegyei 2, borsodmegyei
1, brassómegyei 2, csongrádmegyei 1, győrmegyei 1, hajdumegyel 1,
hevesmegyei 2, hunyadmegyei 2, fehérmegyei 1, jásznagykúnszolnok-
megyei 1, kisküküllőmegyei 1, nyitramegyei 1, pestmegyei 1, sopron-
megyei 1, szolnokdobokamegyei 1, szabolcsmegyei 1, tolnamegyei 1,
torontálmegyei 4, temesmegyei 3, turócmegyei 2, zalamegyei 1 és
zemplénmegyei 2. Az iskolák jellege szerint volt: 13 állami, 15 községi
és 20 felekezeti iskolai tanítónő; a felekezetiek pedig így oszlottak meg:
8 róm. kath., 4 ev. ref., 3 gör. kath., ~2 gör. keleti szerb, 1 gör. keleti
román és 2 izraelita iskolai tanítónő. Anyanyelv szerint (saját bemon-
dásuk szerint) a hallgatók között 37 magyar, 4 szerb, 5 román, 1 ném et
és 1 tót anyanyelvü volt. Az óriási elfoglaltság és a néhány napig tartó
abnormis hőség dacára a hallgatók az első órától az utolsóig együtt
voltak, sőt lelkesedésük _nemcsak nem csökkent, hanem hovatovább
fokozódott Valóban az első tanítónői tanfolyam hallgatóinak munkás-
ságáról csak a legnagyobb elismeréssel lehet megemlékezni.

A szabadkaiak kivételével az összes hallgatók a tanítónóképző
internatusában voltak elhelyezve és úgyszólván minden idejüket együt-
tesen és túlnyomórészt az előadók társaságában töltötték el. Ez a kőz-
vetlen érintkezés a többi között a kollegiális érzés kifejlesztésére is kétség- .
telenül kedvező hatással volt. A tanfolyam vezetője mindent elkövetett,
hogya hallgatók az intézetben kellemes otthont találjanak.

A rendes hallgatókori kivül a szabadkai tanítói és tanítónői kar
tagjai, továbbá Szabadka város társadalmának előkelő tagjai, Schmausz
Endre főispánnal az élükön, gyakran látogatták az egyes előadásokat.
Különösen a tanfolyam megnyitása és bezárása volt látogatott. A meg-
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nyitástyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBABalajthy Ilona igazgatónő, mint a tanfolyam vezetője végezte
julius 6-im reggel. Beszédében tanulságosan mutatott rá 'a tanfolyam
feladataira, e feladatok együttes megoldására híván fel az előadókat és
hallgatókat. A tanfolyamot julius 25~én délután GriitJ Nikáz kir. tan-
felügyelő tartalmas és lelkes beszéddel zárta be, a hallott eszmék meg-
valósítására híván fel az ország minden részébe élszéledő tanítónőket ;
reményét fejezvén ki egyszersmid, hogy e tanfolyam komoly és sikeres
munkásságából az egész hazai népoktatásügyre áldás fog fakadni.
A hallgatók nevében Bazsó Ilona szép beszédben bucsuzott; a szavai
nyomán - ugy szólván az összesek szemében - megcsillanó könnyek
joggal annak zálogául voltak tekinthetők, hogya hallott eszméket meg-
értették és megvalósításukat - legalább abban a pillanatban - erősen
elhatározták. Ez érzelmeket és elhatározásokat bizonyára csak fokozta
az a búcsuvacsora, amit a tanfolyam vezetője kellemes befejezésül adott.

Ugyamegnyitáskor, mint a bezárás kor a tanfolyam táviratban
üdvozőlteutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAŐ nagyméltóságát, Wlassics Gyula dr. miniszter urat, neki a
tanfolyam rendezéséért hálás köszönetet mondván; továbbá dr. Axaméthy
Lajos miniszteri tanácsos és dr. Nemenyz Imr« osztály tanácsos urakat.

A tanfolyam érté két azonban nem ezek a külsőségek, hanem az
előadók, illetőleg az egész tanfolyam tanulmányi tt'vékenysége dönti el.
Ugy hiszem azért, hogy szolgálatot teszek a továbbképzes ügyének, ha
az előadói jelentéseket (az illetékesek beleegyezésével) nyilvánosságra
hozom. Ezek a jelentések minden fejtegetésnél élesebben világíthatják
meg a tanfolyamon folyt komoly munkásságot. Az alábbiak magyará-
zatául annyit mégis meg kell jegyeznem, hogy a jelentéseket célomhoz
képest átalakítottam ; . az ebből származható kritika - tehát első sorban
engem érjen. A munkássag megitélésénél nem szabad továbbá szem elől
téveszteni, hogy az előadókat a miniszteri rendelet nemcsak irányította,
hanem sok esetben' meg is kötötte és hogy megbizatásuk at ugyszólván
az -utolsó órában kapták kézhez.

Ime a jelentések:

1. Pedagógia .ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A z e lőd á sok anyaga . A pedagógia megbecsülése. Elmélet és
gyakorlat. A pedagógia mint tudomány. A pedagógia helye a tudomá-
nyok sorában. A pedagógia és a sociologia. Az egyéni és a social-
pedagógia. A sociális pedagógia feladatai. A sociálpedagógiai intézmények.
A gyermekvédelem, gyermekápolás, gyermekgondozás.

A nevelés fogalma. A nevelés-tudomány segédtudományai. A peda-
gógia viszonya az ethikához és psychologiához. A psychologia, mint a
pedagógia segédtudománya. A gyermekpsychologia viszonya a psychelo-
giához. A gyerrnekpsychologia története. A gyermekpsychologiai irodalom.
A gyermekpsychologia módszerei. A gyermekpsychologia és a tanító.
A gyermekpsychologiai vizsgálatok eddigi eredménye. A gyermek szel-
lemi fejlődésének összefoglaló leírása.

A nevelés célja. A nevelés eszközei. A nevelő tényezők. A tanítás.
A diadaktika feladata. A tanítás célja. A nevelő és szaktanítás. A tanítás
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anyagi és formális eredménye. A tanítás anyagának kiszemelése. A tanítás
anyagának csoportosítása. A tenterv elmélete.

A methodika feladata. A beszéd- és értelemgyakorlat feladata s
helye a népiskolai tanulmányok sorában. A beszéd- és értelemgyakortat
tanításának különböző irányai. Külföldi mozgalmak e téren tanításának
jávítására. A' beszéd- és értelem gyakorlat anyagának a kiszemelése."
A beszéd- és értelemgyakorlat anyagának a kiszemelése. A beszéd- és :

. értelemgyakorlat kapcsolása kézimunka val. Az összes érzékek foglalkez-
tatása. A sablon és unalom megszüntetése e tárgy tanításában.

Az írás-olvasás. E tárgy nem tudomány, hanem ügyesség. Az irás-v,
olvasás lélektani foganata. A psychologiai tanulságok értékesítése a' tanítás
alkalmával. Törekvések a módszer javítására. A küJföldön alkalmazott
módszerek 'e tárgy tanításában. Mennyiben függ az írás-olvasás meg-
tanulása a nyelv természetétől? Mennyiben alkalmazhatók külföldi újítá-

. sok a magyar nyelvre? A külföldi: angol, francia és német ábécés
könyvek s az újabb magyar ábécék bemutatása. A javításra való törek-
vések helyes mederbe terelése .

. A nevelés második eszköze a fegyelmezés. A fegyelmezés. főesz-
közei, A jellernképzés tényezői közül: az ifjúsági könyvtárak s az ifju-
sági egyesületek. Az ifjusági könyvtárak a nevelés. szolgálatában. Az
ifjusági olvasmányok jelentősége, kiszemelése s birálatai. A könyvtár
.kezelése. Az ifjusági egyesületek jelentősége a jellernképzés szempont-
jábó!. A ifjusági egyesületek alakításának módja. Eszközök, melyekkel
az ifjuságot az egyesületek nek megnyerhetjük, A jellemképzés befeje-
zése. A környezet, egyház, állami törvények s katonáskodás hatása a
nép jellemének a fejlődésére. Befejezés.ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A p ed agóg ia i k on feren c iák tá rgya i:yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAaj A Ita lIgatok álta l
fölvetett kérdések,'

1. A tanító és a socialismus.
2. A socialismus tanai közül melyek fogadhatók el s milyen állás-

pontra helyezkedjünk a socialismus atheistikus és kozmopolita tanaival
szemben?

3. Van-e szabad akarat s lehetséges-e az akarat nevelése?
4. Mit tehet a tanító a nazarénusok ellen,kik konok ellenállásra

nevelik a gyermekeiket az iskola tanításaival szemben s az iskolai ünne-
pélyekre semmiutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAszín alatt sem jönnek el?

b) Az előado álta l kitűzött tételek,' _

5. A tanító viselkedése a -szülőkkel szemben. Hogyan nyerhetők
meg a szülők az iskola ügyének? .
. 6. Kik kezelnek ifjúsági könyvtárakat s hogyan történik azoknak
kezelése?' ,

7. Kik alakítanak ifjúsági egyesületeket s hogyan járnak el eaek
vezetésében? .

II. A gyakorlatz képzés részletet".

Julius 6-án minta-Iecke : beszéd-.s értelerngyakorlat az I. osztály-
ban "A gyermek imája", 1/4 órai gyermekmegfigyelés. Tanított: Svarba.

31Magyar Tanítóképző.
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7-én beszéd- sértelemgyakorlat a II. osztályban, "A zöldséges
kert nyáron". Tanított: Svarba.

8-án irvaolvasásból az 1. osztályban a - "b" belü írott és nyomtatott
alakjának ismertetése. Tanított: Svarba:

9-én tanítás a beszéd- s értelemgyakorlatból az 1. osztályban
8 -8V2-ig "A macska ismertetése". Tanított Bazsó Ilona. 81/2-9-ig
tanítás a II. osztályban. "A lakosok vagyoni viszonyairól". Tanított:
V ághi Mária.

l Ovén 8-81/2<ig tanítás a beszéd- s értelemgyakorlatból az 1. osz-
tályban. "A könyvtáska" ismertetése. Tanított: Tokody Piroska. 81/2-8-ig.
Tanítás a II. osztályban "Az otthon ismertetése". Tanított: Korcsog
Emerencia.

l I-én tanítás az írvaolvasásból az L osztályban. A "b" betü irott
és nyomtatott alakjának ismertetése. Tanított: Kivács Anna,

13·án 8-81/2-ig nyelvtanítás ~ IV. osztályban: "A célhatározó
mondattag ismertetése". 8-1/29 ig. Énektanítás a Ill., IV. osztályban.
A hanglépcső a "C" hangsor; tanított: Svarba. _ -

l-í-én 8-81/2-ig, nyelvtanítás a II. osztályban "Az egyes és többes
számról". 8-1/29-ig III-V. osztályban "A vonalrendszer ismerete".
Tanított: Svarba.

15-én 8 - 8utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1/2-ig olvasástanítás a Ill. osztályban, "A buzakalászok "
olvasmány tárgyi kezelése. 81/2-9-ig I-II. osztályban énektanítás :
"Miska kertész" dal ismertetése; tanított: Svarba.

l ő-án 8 -81/2-ig: olvasástanítás a Ill, osztályban "A buzakalászok"
olvasmány alaki tárgyalása; 81/2 -9.ig III- V. osztályban énektanítás,
a vonalrendszer, a kulcs, a hangjegy ismertetése. Tanított: Svarba.

17·én 8- 81/2-ig nyelvtanítás a Ill. osztályban, a melléknévi jelzővel
bővített mondat. Tanított: Paráné F. Olga. 81/2-9-ig énektanítás a
Ill-V. osztályban, hangjegy alapon "A Tisza, a Duna zavarodik" cimű
dal ismertetése. Tanított: Breznay Róza.

18·án 8-81/2-ig nyelvtanítás a II. osztályban, a jelen, mult és
jövő cselekvés ismertetése. Tanított Osztneh Stefánia. 81/2-9 ig ének-
tanítás az 1., ll. osztályban hallás után, "Az én álmom" dal ismertetése.
Tllnított: Szabó Vilma.

20-án 8-9 ig olvasástanítás a Ill, osztályban, "A hosszu és rövid
élet" c. olvasmány tartalmi és alaki tárgyalása. Tanított: Virágh Irén.

21-én minta!ecke, számolástanítás ~az 1. osztályban, a ,,10" ismer-
tetése és mértéknemek 10-es felosztása. Tanított: Svarba.

22-én számolástanítás -a IV.josztályban, a köz. törtnek háromféle
ismertetése. Tanított: Svarba.

23·án földrajz s történettanítás a IV. osztályban, "Baranya vmegye
ismertetése", a mohácsi vész ismerete kapcsolva; tanított: Svarba,

24·én 8-81/2' ig számolástanítás az 1. osztályban, a ;,11" ismer-
tetése. Tanított Wagner Auróra. 81/2-9-ig számolástanítas a' IV. osztály-
ban, "A tizedestört ismertetése". Tanított: Bartel Hermin.

25-én lO-ll-ik fogalmazástanítás az V. osztályban: "Az értesítő
levél ismertetése"; a mintaleckén tanított: Svarba.
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Mind a 18 napon át, naponta 2-3-ig az előző tanítás megvitatása
és a következő tanítás előkészítése. Ez értekezleteket Svarba József elő-
adó vezette.

Ilf.yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA közgazdasági és ezekkel kapcsolatvs előadások ta n menete,

1. Hét. 1. óra. Bevezetés. Az anyagi javak fontossága; megszer-
zésük föltételei és módjai. A néptanító és a gazdasági tevékenység.

A köz- (társadalmi) gazdaságtan feladatai. A következő közgazda-
ságtani alap fogalmak ismertetése: a szükségletek, nemeik és a gazdasági
tevékenységre való hatásuk; a }lwak és osztályozásuk, a vagyon és

.a. vagyonosság különböző fokai, a javak hatása a gazdasági tevékeny-
segre. _

2. óra. A közgazdaságtani alapfogalmak folytatólagos ismertetése: a
gazdálkodás és főbb elvei: a gazdaság és különböző fajai; a gazdál-
kodás főbb alakjaz.

A közgazdascfgtan fogalma és felosztása.
3. óra. A növény termelés közgazdasági jelentősége.
A zöldségtermrjés. A konyhakert helyének rnegválasztása, körül-

kerítése, megmunkálása, beosztása és váltorendszere. A konyhakert ki-
használása: fő-, elő-, utó- és közbeeső termények. A trágyázás és
öntözés,

4. óra. Folytatólag : 1\ melegágyak. Magvetés, át- és kiültetés. A leg-
fontosabb zöldségfélék, mint a gyökérnövények,. káposztafélék, saláta,
paprika és paradicsom, a kabakfélék és a spárga termesztése, eltartása
és értékesítése.

5. óra. A gyümökstermelés. A faiskola helyének megválasztása,
körülkerítése, megmunkálása, beosztása és váltórendszere.utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA nemesítés,

A gyümölcsfa kiültetése és ápolása.
6. óra. A gyümöcs leszedése, eltartása és értékesítésének legneve-

zetesebb módjai, mint az aszalás, a gyürnölcsízkészités, a befőttek, a
gyümölcsszörp és sajt, a gyümölcsbor, pálinka és ecet készítése.

Ill. Hét, 7. óra. Az álla ttenyésztés közgazdasági jelentősége.
A szarvasmarhatenyérztés és tejtermeles. A szarvasmarhafajták

ismertetése különös tekintettel a tejélőképességre és ennek egyéni ismertető
jeleire. A fajta kiválasztása a földmívelési kormány idevágó intézkedéseinek
ismertetésével. "

A tej ismertetése; hibás tej és tej hamisítás. A fejés; tejértékesítés.
A tej szövetkezetek ; ezek alakítása, alapszabályrninta és üzletrend-

tervezet bemutatásával.
9. óra. A baromfitenyésztés. A nevezetesebb, tyúkfajták ismertetése

a közönséges magyar tyúk jelentőségének feJtüntetésével. A fölmívelési
kormánynak a tenyészet javítására irányuló intézkedései; a magyar
tyúknak a langsannal, plimuttal es világos brámával való keresztezése.

10. óra A tenyészet mennyiségének felső határa. A tyúkólak és
udvarok. A tyúkok takarmányozása és' hizlalása. A tyúkok gondozása
és a' gyakoribb tyúkbetegségek.
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11. óra. AyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAtojás ismertetése. A természetes és mesterséges költés
(költőgépek). A tojás osztályozása, csomagolása és piaci értékesítése.
Tojásértékesírő szövetkezetek.

12. óra. A méh- és selyemhernyótenyésztés, különös tekintett el ezek
közgazdasági jelentőségére ..

Ill .• Hét. 13. óra. A gazdálkodás fótényezői: a tőke, a munka és
a szakértelem. ' '.

- A tőke gazdasági fontossága. A hÜel.utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAÁ gazdasági hitel természete,
alakjai és határai; járadékhitel ; hitelszövetkezetek

Bzztosítás-ügy. Jelentősége, alakjai és módjai. Biztosiró szövetkezetek.
14. óra. A gazdasági érdekképviselet és alakjai.
Gazdasági egyesületek,. szö·vetkezetek. A hítel-, az értékesítő- és

fogyasztó-szövetkezetek. Tej-, tojás szövetkezetek ; szövetkezeti gabna-
raktárak ; gépeket és eszközöket beszerző szövetkezetek.

A kartellek és trösztök; hatásuk a termelésre.
15. óra. Munka fogalma és gazdasági jelentősége; nemei.
A munkás. A munka mennyisége és hatályossága: a gyermek- és

nőt munkás. A munkásvédelem ; a munkaidő szabályozása; vasárnapi
munkaszünet; munkásoktatás.

16. óra. A munkabér: . bérharcok (sztrájkok). Az alföldi munkás-
mozgalom okai és gyógyszerei.

A kivándorlás. .
17. óra. Az alkoholizmus. A borszesz hatása a szervezetre, az

erkölcsi és a gazdasági életre. Az alkoholizmus okai és gyógyszerei.·

A kultuszminiszterium alkoholellenes intézkedései; az iskola és a
tanító ebbeli feladatai.

18. óra. Az z'skola és a tanító, mint közgazdasági. tényező. A mun-
kára, az egyszerüségre, a takarékosságra, a jó;anságra és az életre való
nevelés. A gazdasági ismétlő iskola

A tanító nemzeti, erkölcsi és gazdasági. hatása az iskolaköteles
koron túl; ifjusági egyesületek és népkönyvtárak.

Befejezes.

Ezen közgazdasági előadásokat támogatták és kiegészítették a paliesi
jö'/dmíves z'skolába vezetett kö·vetkező kirándulások:

9·én d -, u. 4-7-ig. Gyakorlatilag be lettek mutatva: a zöldséges
és gyümölcsös kert berendezése, a rigolozás, a zöldséges kert főbb munkái,
zöldségeltartás.

ll-én d. u. 4-7-ig. A gyümölcsfanemesítés főbb módjai.a gyümölcsfa
kiültetése és metszése, szőlő- és gyümölcscsomagolás, borkezelés és
palaokozás. ..

18 án d. \ U. 4 -7-ig. A tehenészet; nevezetesen a gutyan tartott
.magyar faj és az istállózott siementhali, allgaui és hollandi faj. A fejés,
az alfa kolibri géppel, való fölözés és a köpülés.

23·án d. u. 4-7-ig. A baromfiudvar; a géppel való költés; a
méhes és a mézpergetés ; a selyemtenyésztő hely. A takarodás és csépelés.

Jegyzet: .Ezen kirándulások alkalmával a tárgyalt kérdések meg-
beszéltettek a hallgatók kal, tehát a konferenciákat helyettesítették. .
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IV.yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAMagyar irodalom.ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A z e lőad á sok anyaga . A magyar irodalom a magyar szellemi
élet tükre. Hogyan tükröződik a magyar nép lelki világa a hősmondák-
ban, . a középkori legendákban? A renaissance hatása. A reformatio és
katholikus visszahatás. A lyrai költészet hogyan tükrözteti vissza e
korok felfogását? A vallásos és .hazafias érzés összeolvadása. Hogyan
mutatkozik a haza sorsán való aggódás s a nemzet küzdelrneinek a '
visszhangja költészetünk ben? A külfőldi szellemi áramlatok hatása a
magyar szellemi életre. Nemzeti vonások ez áramlatok mellett. Az európai
áramlat s a magyar hazafias, érzés összeolvadása. ,A fölvilágosodás kora.
A rornanticisrnus, Széchényí föllépése és hatása a magyar nemzet szel-
lemi életére. Vörös narty.: mint a kor hangulatának, küzdelmeinek, vivó-
dásának s reményeinek kifejezője. Petőfi Sándor költészete, Arany János.
A szabadságharc Jyrája. Az elnyomatás- éveinek a költészete. Arany,
Tompa. Lévay, Erdélyi allegoriái, Arany balladái. Gyulai Pál költernényei.
Vajda János s az ujabb költői nemzedék.

A prózairodalom fejlődésének okai. A magyar regényirodalom tör-:
ténere A sentimenrális regény (Fanny hagyományai). A történeti regény.utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Jósika. Eötvös. Kemény Zsigmond. Jókai. Mikszáth. Baksay. . Herczeg.

A dráma története. Kisfaludy Károly. Czakó, Obernyik, Teleki
Lász'ó. Katona József. Madách Imre. Szigligeti Ede sokoldalu munkás-
sága. (A népszinrnű keletkezése.) Csiky Gergely. .

A jelenkori irodalmi áramlatok. A nemzeti irodalom jelentősége,
annak megbecsülése .

. A z irod a lm i leonferencfák tá rgya i. a) A hallgatók álta l föl-
vetett kérdések.'

i 1. Mennyiben lehet a modern költő naiv?
2. Van-e helye ma a semimentalismusnak ?
b) Az előadó álta l kdüzö'tt kérdések.'
3. Mennyiben kell az irodalmi, mű megitélésénél a történeti, meny-

.nyiben az aesthetikai szempontot figyelembe venni? . .
4. Az irodalmi kritika s az iskola. A tanítónak mennyiben van

joga kritikát gyakorolni a tanulók olvasmányaival szemben s melyek
legyenek a birálat szempontjai?

5. A "Hymnus" mely osztályban tárgyalható s melyek azok a
helyek, fogalmak és szavak, melyek okvetlenül megmagyarázandók?

6. A "Szózat" mikor tárgyalandó s melyek azok a részek, amiket
benne magyarázni kell?

7. Van-é, vagy lehet-e irodalom tanítás a népiskolában?

V. Tarteneiem, földrajz. "

a) T örtén e lem . 1. óra. A történelm] előadások álta1ános jellemzése
a továbbképző-tanfolyam szempontjából. Őskor és korszakai. E korbeli
ember miveltsége. A történelmi idő kezdete hazánkban egész ősei nk
bejöttéig különös tekintettel az itt lakott népek műveltségére. .

2. óra. Mely fajnak tagja a rr agyar ? A pogány magvárok vallása:



446

ayxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAföld, levegő, tűz és viz tisztelete. A különféle szelleme'<. A nemzeti
isten. Temetési tor és sirleletek. A nomád élet, mint rnűveltségük fójellem-
vonása. Életmód, ruházat, irás és a hadikiképzés. .

3. óra. A keresztény állam szervezése. Szent István, Szent László
és Kálmán, mint az állami alkotás és szervezés képviselői. Az uj hazában
megváltozik a míveltség képe is. E korban beköltözött népek rövid jellemző-
vonásokkal valóPONMLKJIHGFEDCBAb e v e z e té s e történelmünkbe.

4. óra. Folytatás. A jövevények a hóditó kkal együtt alkotják a
magyar nemzetet. A polgárokról különösen. A nemzet alkotmányos jogainak
gyakorlása az országgyűlésen és megyéken. Az Árpádok korának anyagi
és szellemi műveltsége.

5. óra. Az 1301-1525-ig terjedő időszak áttekintése. A hűbériség
esz 'll éje. A bandériális rendszer. A kincstári nyereséget a telekadó váltja
fel; a hűtlenség helyébe felségsértés elve lép. Róbert Károly és Nagy
Lajos. Magyarország hatalmi állása. Az ősiség és kilenced behozatala A
koron a jelentősége.

6. óra. Folytatás. Zsigmond és az 1405. országgyülés jelentőségének
méltatása. Hunyadi János jellemzése. Mátyás király a nemzet emlékezeté-
ben. Hadi adója, melyet rendkivüli segély cimen vet ki a nemzetre.
Állandó hadserege és a magyar hadviselés.

7. óra. Folytatás. Mátyás kincstári adója. A harmincad adó helyett
a koronavámot rendeli. Belügyi kormányzata. Mátyás jellemzése. Kül-
politikája. Nevelése. Magyarország nagyhatalmi állásának alapja, nem az
intézményekben, hanem csak királyi udvarában rejlik - s ez miért volt'
baj? A nádori intézmény kibővitésének célja. A Hunyadi ház származá-
sának története. Az ország gyors pusztulásának vázolása ; a Hármas
könyv.

8. óra. Műveltségi állapot az 130'1-1 526-ig terjedő korban. Magyar-
ország földrajzi fekvésének fontossaga. A ,melléktartományok. Erdély.
Hazánknak népességi képe. A szaporodás és csökkenés. A lakosság osztá-
lyokra való osztása. A polgári rend országos rendi jellege. A jobbágyság
és változó helyzete. A király miféle hatalmat gyakorol? A reformáció és
huszita vallás. Az anyagi műveltségról, különösen az ö'tvö's ipar. Az
építkezés. (MátyásutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAkirály- palotája részletesen.) Hunyadi. A szellemi
műveltség. .

9. óra. - 1526-! 711-ig terjedő időnek áttekintése. A nemzet két
királyt választ. Martinuzzi. Grini. Budavár elfoglalása. A nagyváradi béke.
Az erdélyi fejedelemség eszméje és világtörténeti fontossága. (Bethlen stb.)
Buda visszafoglalása a töröktől, az örökös királyság behozatala. II. Rákóczi
Ferenc szabadságharca, különösen a spanyol örökösödési háború szem-
pontjából.

10. óra. Társadalmi és műveltségi állapot az 1526-1711-ig terjedő
korszakban. Az ország 4 politikai részre oszlik. A török hódoltság
katonai szervezkedése, török adóztatás. A lakosok szaporítása betelepi-
tések által. A királyi hatalom, országgyülés és megye. A megye különös
jelentősége e korban. A szellemi műveltség. Ipar, kereskedelem.

11. óra. Az 1711-1790-ig terjedő időszak. A szatmári béke, mint
fordulópont történelmünkben. Ill. Károly (ujkori) modern intézményei.
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A pragmatika sankció, Mária Terézia nérnetesítő potitikája és megdöb-
bentő sikerei. II. József' emberszerető, de korát meghaladó szelleme,
intézkedései, melyek óvatossá teszik a nemzetet. E korszak művelődés-
történeti áttekintése; Az ország politikai felosztásának rendezése.

, 12, óra. 1790-1867·ig. E korszak áttekintése. A mai Magyar-
ország teljesebb .és kimerítőbb művelődéstörténeti képe ..yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

b)ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAF ö ld ra jz . 1 : óra. A földrajzi előadások általános jellemzése a
továbbképzés szempontjaból. Magyarország földrajzi fekvésének méltatása.
A domborzati viszonyok legjellemzőbb vonásai. A geologiai szerkezet.
A hegyeket jellemző források (ásványos, meleg stb.) Az Álföld, forrásai.
Hazánk vizrajzi alakulását jellemző vonások. Állóvizeink jellemző vonásai.
Magyarország felületét jellemző lápok (fel-láp, sík-láp). Éghajlatunk szél-
sőségei s ennek természettani okai.

2. óra. Magyarország földrajzz' lekvésének hatása nö'vényzetének je/.legére.
Darvz~n és Grz'sebachl1ézete. Magyarország növényközéppontok szempont-
jából. Pannonia geobotanikus növényzete középeurópai, szárazlöldz'. Dél-
magyarország növényzete déli typus. Az északnyugati Kárpátok növény-
zete hasonló a Nórz' és Réti Alpesek növényzetéhez. Növényvidékeink
3 csoportja, jellemző növényeivel.

3. óra. Magyarország lakossága. A népszámlálás története nálunk.
Tényleges és jogi népesség. A lakosok kerviszonya statisztikai szem-

• pontból, ezzel kapcsolatosan a gyermekhalálozás. A népesség nemek
szerint, ezzel kapcsolatosan a kivándorlásról általában. A lakosság hit-
felekezeti és nemzetiségi szempontból. A népmozgalom statisztikai értel-
mezése.

4. óra. Földmívelés. Hazánk talaji és éghajlati viszonyainak hatása
a lakosság foglalkozására. Hegyes és síkvidékeink a földmívelés szem-
pontjaból. A különféle nyerstermények évi átlagos mennyisége és értéke
a "Statisztikai Évkönyv" legujabb adatai alapján. Különösen : a mezőgaz-
daság, bortermelés, erdőség, álla ttenyésztés, bányászat. Az elemi csapasok.

5. óra, /}fagyarország ipara . Iparfejlődésünk történetének jellemző
vonásai egészen 1872-ig. Az iparstatisztika megbizhatatlansága. A mai
Magyarország ipara és a nevezetesebb iparágak. lpartestületek és az
iparosok közt, előforduló balesetek statisztikai adatok alapján.

6. óra. Magyarország kereskedelme. Kereskedelmünk mult ja egészen
l825-ig rövid vonásokban. 1875 ben kereskedelmi törvényt hoznak nérnet
mintára. Kereskedelmi szakoktatásunk. Magyarország mai kereskedelme.
Kül- és belkereskedelem. Külföldi kereskedelmünkről miért nem készít-
hető pontos statisztika? Magyarország külföldi forgalmának nevezetesebb
cikkei. Kiviteli kereskedelmünk gyarmatosítására alakult részvénytársa-
ságok. Közlekedési eszközeink. A postaforgalom.

A tö'r ténelmi konferencia fó tárgya volt: az iskolákban megtartatni
szokott hazafias ünnepek, különös tekintettel április ll-ére.utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

* *.,.

Mint fentebb láttuk, a szabadkai tanfolyam munkássága az itt fei
soroltak kal nincs kimerítPONMLKJIHGFEDCBAv e ; messze vezetne azonban, ha a kézügyességi
oktatásról és a rendkivüli előadásokról is részletesen akarnék beszámolni.
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A tanfolyam értékét a rendkivüli előadások, különösen pedig a kézügyes-
ségi oktatás emelték ugyan, értékének. megitélésénél mindazonáltal ele-
gendő a rendes disciplinakra támaszkodnunk.

Nem állítom, hogy befejezett vagy a lehető legtökéletesebb alkotá-
sokkai állunk; ezen továbbképző tanfolyamokban szemközt. Minden-
esetre fejleszthetők és fejlesztendők még. Annyit azonban közvetlen
tapasztalatom alapján nyugodt lelkiismeretességgel -állíthatok, hogy ben-
nük a tanítónevelésnek, nevezetesen a tanítói továbbképzésnek hatalmas
emelőjét állította be ranügyi. kormányunk közoktatásunk szervezetébe,
amelyért csakis köszönet és elismerés illeti. A tanítóképző tanárságon
áll nagy részt, hogy ez a kulturális emelő minő munkát fog a jövő-
ben végezni, hogy a kecsegtető kezdetnek értékes folytatása legyen!

Ezt előmozdítandó, Szerkesztő úr engedelmével készséggel fogom
elmondani a tanfolyamról alkotott és immár tapasztalaton nyugvó vele-
ményernet. (Örömmel vesszük. Szerk.) -yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Gyár.
Mohar Jozsef,ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

K a lá szok a tan ítók ép zés ta r ló já ró Í .

~ovábbképzötanfolyarn.

, Alig harmi'ncan vettünk részt a f. évi julius havi továbbképző' tan-
folyamon. Inkább csak azok jelentek meg, akik állami vagy felekezeti
segítségben részesültek. A többiek otthon maradtak.

De nem azért maradtak otthon, mivel nem volt bennök elég erős
a tudásvágy. Ezt a képzőintézeti tanárságról föltenni sem szabad. Otthon
maradtak, mert ... nem jöhettek el. A fővárosban való kétheti tartóz-
kodás sokba kerül.

Aztán jó előérzetüle van ám 'a tanároknak. Megérezték, hogya fize-
tésrendezés ábrándja csakhamar ködbe foszlik. .

Pedig a tanárok - továbbképzésének eszméje _igen nagy jelentőségű
dolog. A tanárnak nem szabad elmaradni a tudományában. Nem szabad
elavulnia. Elmaradottságának bélyegét rásüti a társadalomra. Ha elavul,
nemzedékeket lesz tönkre. Nem ismerek nagyobb veszedelmet, mint ami
egy avat ag tanár működésében rejlik.

Elavulhat a pap, senkinek sem árt; hiszen az 6 tudománya nem
fejlődik a korral. A pap rég megállapított, örök igazságokkal foglalko-
zik. Elavulhat az ügyvéd, az orvos is. A társadalomnak egyik sincs
ártalmára. Ugyan ki bizná perét, egészségér az ügyetlen -ügyvédre, tudat-
lan orvosra? Akőzigazgatási tisztviselő elvégzi sablonos munkáját,
habár elavult is a gondolkozása.' .

A tanár, az más. Az a haladás zászlóvivéje. A társadalom vezére.
Uj eszmék első kifejezője. Olyan a szere pe, mint a költőé.

Az első nagy gondolat az iskola padján fogamzik meg az ifjuban.
A tanár ajkairól hallottak és arcáról ellesettek keltették benne.

De ha a tanár maga is elavult. hátul jár, hogyan vezethet akkor? ..
Ha nincs tudománya, nincsenek eszméi, amiket hirdethetne? .. Va~y
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hamis tudományt "hirdet? .. Hitelét rontja a tudománynak, a haladásnak,
minden szépnek, jónak és igaznak?.. Ha rossz példát nyujt az ifju-
ságnak? ..

Nem, az avatag tanár mint közveszélyes ember, nem maradhat a
katedráján sem. Nem oda való. Félre kell nekiyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAállnz". Ha magától nem
megy, félre kell állÜani.

Módot kellene ezért nyujtani, hogy e tanfolyamokat lehetőleg minden
tanár látogathassa= Igaz más oldalról azonban az is, hogy a továbbkép-
zésnek egyéb módja is van. Ha nem könnyebb is, de olcsóbb. Az
önképzés. Ezt használja fel, a törekvő tanár.

A legkiválóbb" tanárok nem a továbbképző kurzusokon szerezték
ismereteiket.ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A z e löad ók .utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
* *

*

Három kiváló tudóst bizott meg közoktatásunk vezére (nekem ugy
tetszik: örökre vezérünk marad), hogyaképzőtanárok látókörétszéles-"
bítsék.

Országos nevű férfiak, akiktől sokat vártunk s akikben nem csalód-
tunk. Ismertük őket, mielőtt találkoztunk volna. Ismertük eszméiket,
működésöket, elveiket, törekvéseiket.

Ők a mieinket talán kevésbbé ismerték s éppen ezért, ugy lehet,
ésalódtak bennünk.
. A magyar közoktatás jelenlegi szervezete mellett nem is lehet azt
kivánni, hogya különböző tanárok egymás működését, eszméit, elveit,
törekvéseit ismerjék. Mérföldek választják el az u. n. tudományos okta-
tást a népoktatástóI. .Nagyon távol estür.k, távol vagyunk. Jó szerencse,
ha csak. hirt veszünk egymásról.

A magyar közoktatás rendszere formaképe a magyar társadalom
szervezetének: Széteső, minden egység hiján való. A magyar -tanitók
kicsiben a magyar társadalmat mutatják. Semmi közösség köztük, egy-
mástól idegenek. ' .

Közoktatás és társadalom betegek. Szervi bajban sinylődnek. Melyik-
nek betegsége az ok, és melyiké az okozat? _.. Azt hiszem: mindegyiké-
ok is, okozat is. Körforgás ez.

Hanem a gyógyítást valamelyiknél mégis csak meg kellene kezdeni.
Még pedig, azt hiszem, legegyszerűbb és legjobb volna itt a közoktatásnál.

*
* *

Amit az imént elmondtam, nem illik dr. Pauer Imrére.PONMLKJIHGFEDCBAM o s t m á r

nem illik. Talán egykor őreá is illett. be most már a mienk, félz'g. És
jól van az, hogy csak félig a mienk. Ha egészen a mienk vblna, nem
nyernénk vele semmit. Volt nekünk már és van- most is elég egész
embérünk. Elvegyültek közöttünk s ügyünket semmivel sem vitték
előbbre.

Dr. Pauer Imre felé bizalommal tekint a képző intézeti tanárság.
Nagy tudása, fényes tehetségei vezérségre emelik, helyzete pedig arra
Utalja, hogy megnyissa/a népoktatás embereinek a tudomány szentélyeit.
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Nagyon szerencsétlen felfogás uralkodott eddig rajtunk, hogy a
népoktatás emberének arra van legfőbb szüksége, hogy az ismeretek
közlésében bizonyos ügyességre tegyen szert. Azonban kigyógyultunk már,
hála Istennek, ebből a felfogásból s immár ugy érezzük, ugy látjuk, hogy
előbb tudásra, alapos tudásra van szüksége a képző tanárnak s csak
azután következik a módszertani ügyesség. Es így van ez nem csak
a tanárnál, így van ez a népiskolai tanítónál is. Mit ér a didaktikaiyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
ügyeskedés, tudás nélkül? . . . Mióta a felfogásnak ezen fokára emel-
kedtünk, a tanítóképzés szinvonala ötven százalékkal emelkedett.

A haladásnak igen szép perspektiváját nyujtotta dr. Pau er Imre
előttünk, hallgatói előtt, midőn elbucsúztak tőle. Megtudtuk. hogy a
tanítóképző intézeti tanárképzésnek régóta vajudó ügye immár dűlőre
JUt. A magas miniszteriumban mar készen van a tervezet, mely szerint
a három évi pedagógiumi képzést két évi egyetemi tanulmány követí,
melyet tanítóképző tanárképesítő vizsgálat koronáz be.

Ime, közeledünk egymáshoz. Hatalmas lépést tettünk a közoktatás
egysége felé! S vajjon csalódom-e,' amikor ezt a lépés} a Pauer Imre dr.
hatásának tulajdonítom ? . . .

*
Nem tudom, gondolt-e már arra valaki,. hogya Pauer Imre dr. és

Sebestyén Gyula közti pedagógiai kettős szövetségre reá mutasson. Mert
ez a szövetség" valóságban fönnáll. Mindakettőnek ugyanaz a célja:

, hogy közelebb hozzák egymáshoz az eddig ridegen elkülönülő két köz-
oktatási ágot. Az egyik tudományban utazik nálunk. A másik módszerben
odaát.

Sebestyén Gyulának hatása ép olyan középiskolai kartársainknál,
mint a Paueré nálunk. Mint a közoktatási tanács titkára, félig a közép-
iskolaiaké. Tantervök elkészítésében részt vesz, irányt szab. Előadásokat
tart nekik a történettanítás helyes módjáról. l(Csak valami élőkéP-félét ki
ne találjon.) Iskolai könyveket ír a számukra, aminők még nem Kerültek
a magyar tankönyvpiacra. Sőt elvegyül közönük és gyakorlatilag is
bemutatja amit hirdet.

Rendkivüli ember Sepestyén Gyula. Büszkék vagyunk, hogy ami
emberünk. Előadásaiban első sorban módszertani célokat tüzött ugyan ki,
de nagy tudásával. .éles szemeivel roppant perspektiváját mutatta be a
történelmi haladásnak. Gazdag szókészlete, kifejezéseinek könnyüsége,
változatossága, meglépő és találó volta elsőrangú előadóvá avatják, akit
nagy élvezet hallgatni.

Pauer Imréhez, a hires előadóhoz hasonlítgattuk. És nem tudtuk
eldönteni: melyiknek adjuk a babért.

Oda adjuk tehát mind, a kettőnek.

* **
Szinnyei József dr. legjelesebb fin-nistánk és egyik legkiválóbb össze-

hasonlító' nyelvészünk volt a harmadik előadó. _
Nem ismer bennünket. Idegenek voltunk neki -teljesen. Nincs tisz-
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tában akitünő tudós a mi működésünkkel. Nem ismeri törekvéseinket.
képzettségünket;: szükségleteinket.

Zavarban volt. Nem tudta mit adjon elő. Ugyan mi is kell a prep.i-
randiai tanároknak ? A preparandia tanítókat képez. Nagyon elemi dol-
gokra lesz itt szükség, Amiket azonban egy kis tudományos mázzal mégis
jó lesz bevonni. Megfelelő lenne talán a hangtan ból valami? .. Vagy az
egész ,hangtan? . . . Balassa után.

Es hallottunk előadásokat a hangtan ból.
A jeles előadó aztán, ugy látszott, maga is észrevette, hogy el van

a dolog hibázva. De már késő volt. Mintha röstelte volna, hogy nem a
saját tudományával állt elő. Hiszen van neki. Tudjuk jól, hogy van.
Tudjuk; hogy az összehasonlító nyelvészetnek, a nyelv történetének alapos
ismerője, az irodalomnak is, a tájnyelvnek is, hogy egyebet ne említsek.
Mind megannyi érdekes, becses anyag, amelyből a nekünk valót kivá-
laszthatta volna.

De hát nem ismert bennünket.
Azért mindig igaz hálával fogunk visszaemlékezni kedves, vonzó

alakjára és fájlalni fogjuk, hogy nem az igazi .Szinnyeit hallottuk.ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A m in isz ter ium ban .

Elmentünk a míniszteriumba, hogy kifejezzük hálánkat és köszöne-
tünket azoknak, akik a tanítóképzés emelésére e tanulságos tanfolyamot
rendezték

Kerestük közoktatásunk nagyvezérét, Wlassics miniszter urat.
Fájdalmunkra, nem találtuk. De azért értésére adtuk neki Molnár Viktor
őméltósága utján hódolatunkat. köszönetünket, működése iránt érzett
nagyrabecsülésünket, hozzá való nagy ragaszkodásunkat. ..

Meglátogattuk ezután Axaméthy Lajos tanácsos urat. O az, aki a
tanítóképzés ügyét minden zaj nélkül,kitünően intézi. Úgy mentünk
hozzá, mint az édes apánkhoz. Szeretettel, bizalommal. Ő meg ugy
fogadott bennünket, mint a gyermekeit. Szeretettel, mosolyogva. Tudtuk,
hogy a tanfolyamok szervezése az ő műve. Magyar gondolat vezeti őt
ebben. Ezt ki is fejezte. .

. Köszöneiet mondtunk neki ezért is, meg más egyebekért is. Hiszen
Axaméthynek van mit megköszönnünk. Nagyot fejlődött a, tanítóképzés
az Ő vezetése alatt. Helyesen mondta szónokunk, hogyatanítóképzés
ügye az Ő kezében jó kezekben van letéve.

Hát csak legyen)s az ő kezében. Minél tovább.
- 1.

H etyey G ábor s ir ján áV

Csak vissza-visszatér Hetyey Gábor szelleme! Az őbátorsága é s
lángbuzgalma tömörítette egykor a tanítóképző tanárokat egy táborba.
Nemzedék jön, nemzedek megy. Vajjon az őszelleme virraszt-e még
felettünk? Megnyugodhatunk: igen. Maga az ifju nemzedék idézi fel
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emlékét. S az ifju nemzedék lelkes megemlékezéseben véljük megharsanni
az ő egységre, tömörülésre hivó szózatát. Erre az egységre, tömörségre
még nagy szüksége van a magyar tanítóképzésnek syxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAhazánknak/(

A dévai áll. tanítóképző ben 1893- ban végzett tanítók f é. aug. 3-án
,Budapesten a Ferenc József Tanítókházában rendeztek tíz éves, talál-
kozót, amelynek különösebb jelentőséget 'az kölcsönözött, hogya tanuló-
társak 1894 ben elhunyt igazgatójuknak, Hetyey Gábornak, akitünő
pedagógusnak és ifjusági Írónak, lapunk és egyesületünk nagynevü meg-
alapítójának sirjához zarándokoltak a kőbányai temetőbe, ahol Kessler
Károly temesvári áll. tanítóképző-intézeti tanár mondott beszédet, meg-
emlékezvén Hetvey Gábornak az iskolában, egyesületi téren és az iroda-o,
Iomban kifejtett hazafias és példás munkásságáról. Felhivta társait.r hogy
tanítói hivatásuk teljesítésében mesterök szellemet kövessék, a mi egyéni

\ . munkáikat egy közös és hatékonyabb akcióvá fogja egyesireni azon
eszményi törekvések 'megvalósításában, amelyeknek ő áldásos életét szen- ,
telte. De megemlékeztek il tanulótársak tanáraikról is, akiknek sürgönyt :
küldtek Dévára s meleghangu táviratban fejezték ki tiszteletöket és hálá-
jokat Rétht' Lajos kir. tanácsos, hunyadmegyei tanfelügyelő iránt, aki
mindig jóakaró atyja volt a dévai tanírókepző-intézeti ifjuságnak és az
életben sem tagadta meg soha senkitőlodaadó pártfogását. Végül levelet
küldtek Hetyey Gábor özvegyének A tíz éves találkozót rendezett
osztály 20 végzettje közül meghalt 5. 'Az életben maradottak között van
egy-egy tanítóképző és felső kereskedelmi, egy poJgáriskolai tanár, egy
áll fógimn. tornatanár, egy javíró-intézeti családfő és -riz népiskolai tanító'
(köztük áll. isk. igazg. tanító is), akik mindannyian fontos pontokon
méltóképen töltik be helyeiket és csak fokozzák a dévai jeles tanítóképző-
intézet régi jó hirnevét. '

Keszler Károly lelkes, szép beszédjét egész terjedelmében közöljük.
Kedves Társaim!

Nem tudom, melyik érzés uralkodik e pillanatban inkább a lelkemen:
azon öröme; melyet tíz év utáni találkozásunk okozott, avagy az a fáj-
dalom, melyet . itt, e csendes sirkertben azon szomorú valóság fölött
érzek, hogy soraink oly rövid idő alatt is már ennyire megritkultak, Az
örökkévalóságba költözött kisded csapatunk negyedrésze és elköltözött
a szeretett Mester is, akinek porladó hamvaihoz ime elzarándokoltunk,
hogy itt szivünk sugallatát követve a hála és kegyelet adóját lerójjuk s
ezzel, találkozásunknak mélyebb erkölcsi jelentőséget kölcsönözzünk.

Még előttem áll alakja, még látom jóságos arcát, még hallom szelid,
kedves atyai szavait s a multba visszatekintő borongó lelkemet át meg
áthatja a szeretet és hála s ennek nyilvánítása oly jól esik szivemnek,-
mert nem egyedül jöttem; eljöttünk,vagy legalább szellemben itt vagyunk
rnindannyian, kik együtt hallgattuk tanítását; eljöttünk, hogy itt egy
gondolatban, egy érzésben dobbanjanak össze sziveink.

Felejthetetlen Mester I Mint zsenge ifjak váltunk el Tőled s egy-
mástól s miután tíz évig bolyongtunk mi is az élet rögös utjain, mint
férfiak összejöttünk ismét, hogy' tanúságot tegyünk, mikép sáfárkedtunk
azon erkölcsi javakkal, amelyekkel megrakodva e' haza minden tájékára
mint ifju tanítók szétmentünk, hogy missziónkat teljesítsü'c ; összejöttünk,
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hogy egymást lát".la;. egymást hallva, ujból felgerjesszük lelkeinkben ama
szent lángot, ~elyet ifju sziveinkben meggyujtottál. hogy ujra meg-
erősödjünk, abban a szellemben," amelyet nekünk utravalóul adtál. Sirod
fölött, ,ime, férfiak komolyságával és érettségevel megujítjuk és megerő-
sítjük ama kapcsolatokat, melyek bennünket egymáshoz és a Te emlé-
kedhez fűznek. Es ebben, kedves Társaim, a barátság és hűség leg-
szentebb fogadalma rejlik. Tapasztaltátok, hogy az élet küzdelme meg-
tanítja az embertyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA= r mint Kölcsey mondja - kevés hivei hez hűséggel
csatlódni, De én nemcsak a baráti érzelmek ezen kedves és erkölcsileg
is értékes kapcsolatára gondolok, hanem gondolok ama hűségre is,
amellyel Mesterünk eszrnéihez kell ragaszkodnunk! Gondolok azon
hűségre, amely bennünket nemcsak a baráti szeretetben, de az lj szelLe-
mének kó'vetésében is egvbefüz. Gondolataink, érzelmeink és törekvéseink
bizonyos egyezését érteni; egyezését abban a szellemben, melyet az Ő

tanításából és egész életéből meríthetünk. Ez a szellem fog bennünket
a távolból is' szorosan egybekapcsolni. ez fog adni működésünknek
hasonló, mondhatom: alapjában egységes jelleget é s forrasztja' majd
egybe egyéni munkáinkat egy közös és hatékonyabb akcióvá ama esz-
ményi törekvések, megvalósitásában, amelyeknek ő áldásos életét szentelte.

. Ezt az áldásos életet, az ő nagyságát és érdemeit állítsuk röviden
szemeink elé, hogy ezen kegyeletes megemlékezésünkkor lelkünk elragadta-
tásával dicsőítsük őt mi is és ez ünnepies alkalommal emlékét kitörölhetet-
lenül sziveinkbe véssük, mert emléke nekünk kincs, erkölcsi töke, amely
az ő idealizmusának követésében gyümölcsözteti magat, . .

Hetyev Gábor a magyar népoktatásügv legrnunkasabb s legkiválóbb
harco sai soraba tartozotr. Büszkén vallhatjuk nevelőnknek. élete méltán
lehet példaképünk. Benne kitünő szakképzettséggel és fényes szellemi
tehetséggel nemesen dobogó, jóságos sziv és lángoló lelkesedés párosult. '
Tanítói és írói munkásságában egyaránt érvényesültek e ritka kvalitások
s igy nem csoda, hogy tevékenységének minden terén értékest alkotott.
Mint tanítóképző tanár, majd igazgató azok közé tartozott, akiknek
tanításáról elragadtatással szoktak nyilatkozni a tanítványok évek multán
is, amikor már maguk is gondolkodó és tapasztalt pedagogusok; s akinek
nevelői-ráhatásában az emberileg képzelhető legtisztabb és legnemesebb
szeretet nyilvánült mindenkor. - Egész valójában áthatva magasztos
hivatásának szeretetétől, minden gondolata, minden érzése azé az ügyé
volt, amelynek apostolává szegődö tr. S nem éreztétek-e, hogy lelkesedé-
sének mélysége s őszintesége mennyire magával ragadta fogékony
lelketeket, mennyire megtanított bennünket is érdeklődni, lelkesedni a
tanítás és nevelés szerit ügye irántutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI Én hiszem és vallom, hogy
szivernbe a hiz'a tás-szeretet kitéphetetlen gyökereit ő ülteté I Az ő emléke,
midőn az élet küzdelmei és keserűségei között már-már lankadni kezdett
idealizmusba vetett hitem és bizodáImam. - Ha van. közöttünk jó tanító,
hivatásáért lángoló, lehetetlenség, hogy ebben részt ne tulajdonítson
annak a jeles intézetnek, melyből kikerült s annak a jeles igazgatónak,
aki őt a' tanítás és nevelés mesterségébe és e foglalkozás szeretetébe
bevezette: Lehetetlen nem éreznünk rnindannyiunknak, hogy tanítói

,jellemünkre azon intézet egész pedagógiaiszelleme s különösen a szellem
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irányítója: Hetyey Gábor milyen döntő és maradandó hatást gyakorolt.
Soh? ember hatásának intenzitását igazabban, méJyebben nem éreztem,
mint az övét s áldom ezért sorsomat!

Hetyey Gábor nemcsak az iskolában, tevékenységének szűkebb és
állandó' körében volt igazán nagy, de mint a legjelesebb és legagilisabb
tanügyi folyóiratok egyikének: ayxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAMagyar Tanítóképz/Jnek és a ma már
nagy tekintélyű és áldásosan működó Tanítóképző Tanárok Országos Egye-
sületének megteremtője szintén méltó helyet vivott ki magának hazai közok-
tatásunk történetében. E ap és egyesület kezdettől fogva oly nevezetes
szerepet vittek tanítóképzésünk külső ésbelső fejlódésének irányítása-
ban s az egy cél felé törekvő erők tömörítésében, hogy nélkülük tanító-
képzésünk modern fejlődésének és kialakulásának mai lendületével nem
birna. E két tényező volt a multban és lesz a jövőben is a tanítók
lelkes tanítóinak erős vára, melynek fennállása - amíg Hetyey szelleme
fog benne élni - biztosítéka lesz a tanítóképzés haladásának s minden-
kor hirdetni fogja az ő nevének dicséretét, aki e szükségletet nemcsak
érezte, de a legalkalmasabb időben szívós kitartással és odaadó buzga-
lommal meg is valósította.

És mit mondjak róla mint pedagógiai íróról és költőről ? Pedagógiai
nagyob műve nem maradt vissza; számtalan cikke azonban a meg-
jelenés idejében irányító szerepet vitt .. pedagógiai életünkben. De annál
maradandóbb, bátran mondhatjuk : Orö"k emléket állított magának az
zfjuságz irodalom tereu, melynek ő egyik legnagyobb alakja a magyar
irodalomban, Azokat a csengő-bongó szép verseket, regéket most már
tanítványaink s gyermekeink hallgatják, olvassák. Nem láttatok-ePONMLKJIHGFEDCBAk e d v e s

arcaikon az öröm és boldogság ragyogását," nem éreztétek-e kicsiny
szivecskéik megindultságát, elragadtatását' ti is, amikor Hetyey Gábor
örök-szép költeményei ben füröszték kedves gyermeki lelköket? Óh én
csak most látom e költemények becsét, amikor apai szeretetem egyesülni
tud gyermekem naivul érző, ártatlan lelkével. Csak most dicsőül meg
előttem az ő költői és pedagógus lelke, csak most értem és áldom
igazán ezt az itt porladó nagy és nemes szívet, mely ilyen kincseket
hagyott hátra a magyar gyermekvilágnak !

Tanít és nevel ő ma is. Nevel lelkének kincseivel: hagyományaival.
Óh bár minket is áthatna és megihletne e pillanatban az ő ezelleme,

hogy e sirdornbtól, hová találkozásunkkor legelső utunk vezetett, meg-
hatott szivvel, de megerősbödött akarattal távozván, igazán egyek legyünkutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
8Z Ő szellemében: a haza- es emberszeretetnek átértéseben és gyakorta-
sában, amely tanítói és társadalmi tevékenységünk s egész emberi
életünk minden vonatkozásában hatékonyan érvényesül v e , bennünket
méltóvá tegyen Hozzá és egymáshoz! Legyenek azon gondolataink és
érzelmeink, amelyek itt a Mester sírja fölött lelkünket átthatották, igazi
erőforrása' azon nemes és egységes törekvéseknek, amelyekkel e kisded
csapat a szélrózsa minden irányában ismét szét fog menni' emberi és
tanítói hivatását folytatni!

,Az ő emléke, az ő neve biztos iránytű, csak gondoljatok rá és
kö:vessétek I Kövessétek munkásságát, lelkességet és türelmes, de szive
mélyéből átérzett hazajiságát. Neveljetek embereket és polgárokat a szó
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legnemesebb értelmében. Neveljetek e haza minden rendű és rangú,
nyelvű és vallású fiait altruisztikus, becsületes, munkás emberekké,
egymást megértő, egymást szeretőyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAtestvérekké, mert ezt ő igy akarta!
Legyen nektek az iskola szentély és lelketek legtisztább áldozata a
munka, melyet ott végeztek s akkor az ő tanítványai vagytok!

Barátaim, koszorúzzuk meg e sirt a soha ki nem alvó hála és
szeretet jeléül és őrizzük meg hiven e nap emlékét, amig közűlünk
azok, akiknek a sors megérniök engedi, szivök sugallatát követve
ismét elzarándokolnak e szent helyre) hogya Mesterről es az elköltözött
társakról megemlékezzenek. Béke és áldás legyen emlékükön!ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

IR O D A L O M ,

K önyv ism er te té s .

.A gyen geehn é jü ek v ilá gáb ó l. Ellenbach Mátyás. K. 8-ad. 1251.
Ára 2 K.

Legnagyobb ellenségeink sem tagadhatják a nagy haladást, amit
nemzetünk az utolsó két emberöltőn át tett. Különösen nem az oktatás-
ügy során, ahol a lelkes vezérek útmutatásával egészséges fejlődés
teremtetett meg. A hiányok, amelyek egyik-másik ágazatban tapasztal-
hatók, a gyors szervezés és. rohamos fejlődés okol ható következményei.
Jelenünk rnunkásságának épp azért e .hiányok eltüntetése a legfőbb fel-
adata. E kötelességből kifolyólag a közoktatásügyi miniszter úr 1901-ben
a tanügy két fiatal munkását külföldre küldte, hogy tanulmányozzák
azokat a nagyszabású intézeteket és eszközöket, melyekkel társadalmunk
szellemi szerencsétlenei, a gyengeelméjüek az életnek visszaadatnak.
E tanulmányi út tapasztalatairól számol be Ellenbach Mátyás könyve.

Szomorú világ az, ahová a szerző a szeretet világosságával vezet
bennünket. Különösen nekünk magyaroknak, mert kormányunk és társa-
dalmunk részéről egyaránt, eddig nagyon, de nagyon kevés történt,
hogy társadalmunk szerencsétlenei, az idióták és a gyengefelfogásúak
a megmentő nevelésben, az életre való előkészítésben részesülhessenek.
Amig Svájcban, Német- és Franciaországban a legnagyobb tevékenység-
gel karolják fel a szellemi nyomorultak ügyét, nálunk egy-ket kisebb
szabású intézet falai között folyik 8Z apostoli munka. Pedig nem mond-
hatjuk, talán a faji büszkeség buzdulásával, hogy népünk egészséges
értelmüsége fölöslegessé tenné a kormány és társadalom együttes, nagyobb
méretü intézkedéseit, mert a statisztika beszéli a szomorú valóságot,
hogy vidékei nk vannak, ahol ijesztően nagy a száma a bárgyuknak,
gyügéknek, eszelősöknek.

A segítés, a cselekvés útját a szerző Németország például mutatá-
- sával adja. Az ecksbergi, idsteini stb. hatalmas intézetek keletkezése

világos példája, hogy egy-egy nemes szivü emberbarát fáradhatlansága
elvégre ismegteremtiés fentartja társadalmunk számüzöttjeinek mentóhelyét.
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Bár akadna a mieink között is minél több, ki megszivlelve a
szerencsetlenek szomoru sorsát, életfeladatul tűzné ki az élet számára
'való megnyerésüket. Ha van törhetetlen kezdő és vezető, a magyar
társadalom magára hagyni nem fogja. Nem, mert ha nem is az ember-
baráti szeretet melegsége buzdítná a résztvevésre, készteti, Sol Her mon-
dásának igazsága: az idióták a társadalmon kivül álló, az inbesilI pedig
társadalom ellenes lény. .

Ellenbach Mátyás világosan és melegséggel írt könyveeskéjének
legnagyobb érdeme lesz, ha ezen kötelességünkre minél többünket
tanít meg.ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

VEGYESEK .
./YXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A Tanítók Háza. Fényes és dicső ünnepe volt október 4-én a magyar

tanítóságnak. Ekkor avatták fel azt a szép palotát Budapesten, amelyet a magyar

nemzet építtetett a magyar tanítóságnak örök hálája s elismerése jeléül. Kell-e.

ennél dicsőbb, ragyogóbb ünnep! Mi sem magasztosíthatja ennél jobban a

magyar tanítóság önérzerétutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 Kell e a tanítók házánál fenségesebb épület, amely-

nek minden téglaja a tanítók verejtékes munkájáról s arról az áldásról regél,

amellyel a nemzet Géniusza a munkát megszentelte, sikeressé tette! Honoljon

'ez épületben örök áldás es békesség, Csak hű fiai, munkás polgárai a hazának

kerüljenek e Házból. Legyen áldás mindazok életén, akik' a Ház létrehozasan

fáradoztak. Sokan vannak: a magyar tanítóság javarésze, a magyar társadalom,

a magyar képviselőház, a közoktatási kormány s ennek vezére, Wiassics Gyula

közoktatasi miniszter s akit először kellett volna említenünk, a magyar

tanítók atyja, nemeskeblü vezére, a magyar tanítók nemes tulajdonainak meg-

testesülése, Péterfy Sándor. Az ő mélyen érző szive, lángoló lelkesedése, vas- '

akarata, törhetetlen bizalma a legfőbb részese 'annak, hogy létrejött a Tanítók

Haza, Az ő szelleme sugárzását érezzük, ha a házba lépünk. Legyen is az ő

szelleme e háznak örök lakója!

A tanítóknak Budapesten, a Szentkiralyiutcaban pompázó palotáját tulaj-

donképpen az Eötvös-alap vette 1899-ben, 208.000 koronáért. Minthogy az

Eötvös-alap csekélyebb anyagi ereje miatt egymagában nem vállalkozhatott

többre, az állam segítségét kérte. Tflassics Gyula miniszter nemcsak fölkarolta

a kérelmet, de összekapcsolta azzal a 'gondolattal, hogy a tanítók fiainak inter-

nátusával és a vidékről feljövő tanítók olcsó szállásaival egy épületben helyezi'

el az' Országos pedagcigiat' Kónyv.tárt, melynek gazdag könyvanyaga tiz év
óta használatlanul, ládákbacsomagolva hevert és az Orszdgos Tanszer-

muzeumot, amely a budapesti pedagógi um ban szinte megközelíthetetlen volt a

tanítóság számára. Wlassics Gyula miniszter eszközölte ki, hogy r ooo-ban a

törvényhozás részletekben kifizetendő egy milliö koronát szavazott meg a Taní-
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. tok Házá-ra azzal a kikötéssel, hogy abból a tanítók fiai számára Kolozsvárott

is épiteni kell főiskolai internátust.

A fölavatásra kész Tanítók Háza épületére az állam 658.000 koronát
költött. A Szentkirályi-utcában levő palota háromemeletes, terrakotta homlok.

zata magyar stílusban. van tartva. Utcai részében van elhelyezve két országos
intézetiink: azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAOrszágos Pedagogiai Kiinyvtár és az Országos Tanszermuzeum,

A főiskolai internátus céljára szolgálnak az épület terjedelmes udvari szárnyai.

Az internátus· negyven szebaban van elhelyezve, mindenikben vagy hegy-négy

elsö-m ísodéves, vagy két-két nagyobb főiskolai hallgató lakik. A szebak közül

mintegy harminc alapítványi jellegű, amelyekben márványtábla hirdeti az ala-
pítók emlékér. Vannak az internátusnak a lakószobaken kivül közös helyiségei,

társalgó _szobái tekeasztalokkal, zenetermei mindenféle hangszerrel ellátva,
ebédlője, fürdője. Ezenkivül van még egy .ügyes intézménye: a vidékről feljövő

tanítók számára egész kis szallö van itt berendezve, ahol a tanító akár családostól

is potom áron kap elhelyezésts. Az internátusnak és a vidéki tanítók szállásainak

fönntartása évenkint 60.000 koronába kerül, aminek felét pedig az Eötvös-alap
alapítvanyaib öl merítik,

A felavató ünnep lefolyása a következő volt:

Megjelentek az ünnepen: Wlassics Gyula miniszter képviseletében Molnár

Viktor helyettes-államtitkár, a főváros nevében Nstetich Géza gróf helyettes
tanácsos, Halász Ferenc, Nem~nyi Imre, Makay Béla ,Gopcsa Lászlo, kultusz-

- miniszteri osztály tanácsosok, Csezke Győző kultuszminiszteri számvevőségi igaz-
. gatö, Sebestyén Gyula, a közoktatásügyi tanács titkára, Ilosvay Lajos, a müegye-

tem prorektora, Marczali Henrik egyetemi tanár, Péterjfy Sándor, Tóth József
királyi tanácsosok, valamint az országos tanítóegyesületeknek és a fővárosi tanító-

ságnak képviselői nagy számmal, azonkivül a főiskolai internátus százhusz lakója.
Az ünnep a himnusz eléneklésevel kezdődött. Ezt követte Ujváry Béla elnök-

nek megnyitó beszéde.

Harmincezer magyar tanítónak telik meg örömmel a szive, ugymond,

mert ime, megvalösult, álomnál is szebben az, amiről a tanítóság évtizedeken
át legföllebb ha álmodozni mert. Örömtől áradozó szivünket azonban elönti

egy más érzés is: a hála érzete a magyar nemzet iránt, melynek képviselete
tanítók, tanárok és tanugyi tisztviselők fiai két otthonára egy milliö koronát

szavazott meg, elismerve ezzel fontosságát annak a munkának, amelyet az oktatás-
ügy munkásai teljesítenek. Még Minke Béla alkalmi költeményét szavalta Fábián

Vilmos. A tapssal fogadott szavalat után Hetyei Gábor, Hollós Zoltán, Folkmann

Ervin és Scherer Sándor, az internátus növendékei, vonósnégyest adtak elő.
Majd Józsa Mihály. tanfelügyelö, a Tanítók Háza ez idő szerinti gondnoka
mondotta el a palota történetét, jellemezte az internatusnak belső életét és· ·

szellemét, rámutatott rövid négy éves fönnállásának kiemelkedőbb eseményeire,

végre megemlékezett a Tanítók Háza épitöiröl és az internátus szallítöiröl,

akik a mai ünnepnapot egy-egy alapitvánnyal tették emlékezetessé. Az ünnepet

Forberger Béla egyetemi hallgatónak, az internátus növendékének köszönő szavai

Magyar Tan1tóképzöutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA32
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zartak be. Készen áll, ugymond, a palota, a benne lakó ifjuság föladata lesz,
hogy ne csak kivülröl legyen szép a Tanítók Háza, fogadást tesz társai nevé-

ben, hogya királyi névnek becsületet szereznek. A Szózat elhangzása után a

nagyszámu társaság megtekintette a palotát és délután a Royal-szállóban ünnepi
lakomára gyülekezett.

Megragadjuk ez alkalmat, hogy felhívjuk kartarsainkat, a tanítóképző

tanárokat, hogy az Eötvös-alapba, mint a Tanítók Házát gondozó egyesületbe ayxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

saját érdektikben valamennyien lépjenek be, mert csak az Eötvös-alap révén része-

sülhetnek a Ház jótéteményeiben is. Felkérjük továbbá őket, ne mulasszák el,

hogya képzőkből távozó tanítóknak mele~-en szivMre kössék szintén saját érdekökben

ae Eötvös-alapba való belipést.ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A pró ságok a tan ítók ép ző -tan árok tan fo lyam áró l. Nem hiába, hogy örökös
szemlélöi vagyunk a. deákéletnek ; de néha-néha meg is irigyeljük azt s örömmel

ragadjuk meg éppen a tanfol , am alkalmát, hogy visszavarázsoljuk magunkat a
gondtalan deákéletbe. A tanfolyamon diákok voltunk a szó szoros értelmében.

Tanultunk sokat, igen sokat, de közbe-közbe éltünk vidám órákat is és költöt-

tük a pénzt szaporán a drága fővárosban, amely tniként 'a Moloch nyelte el a

tanfolyamra megtakarított filléreinket. Igy aztán nem csuda, ha megestek az

ilyen jelenetek, hogya tanfolyam főmestere atyai gondoskodással így szólítja
meg az egyik fiatalabb kollégajat : «Amice, fölvette már a gazsijat P» «Köszö-

nöm, már el is költöttem» - volt a válasz. -

A tanfolyam hallgatóinak csak kis töredéke lakott kint a Pedagögium

tágastermeiben, ahol Kiss Áron dr., a, Pedagógium nagyérdemü igazgatója volt a
házigazda. A nagyobb rész a Tanítók Házában volt elhelyezve, ahol Józsa

Mihály tan felügyelő, a Ház jeles gondnoka gondoskodott a hallgatókról szives
vendégszeretettel. A hallgatók jól ére zték magukat a Tanítók Háza kényelmes

és világos deakszobaiban, amelyekben 2 -4-évei voltak elhelyezve. A hölgyek a
II . kerületi tanít.ónőképző internátusában laktak s ott is kaptak teljes ellátást.
Budapest környékére szólö nagyobb kirándulások az idén elmaradtak; a főváros

latnivalöit is egyénenként tekint~tték meg. Kivánatos volna, hogy a hallgatók a
tanfolyam elején bizottságot szervezzenek kirándulások szervezésére s müintéze-

tek látogatásara.

Sok szó esett, természetesen, a tanfolyamok to'vábbi fejlesztéséről. A föl-

rnerült kivánságok: Az egyetemes jellegü előadások száma, a szakszerüek mellett,

szaporítandó. Például az az öhaj nyilvanult, hogy Ranschburg Pál dr. jövőre

fölkérendö psychophysikai előadások (s nem csupán demonstrációk) tartására.

A fejlesztés egyik mödja lehetne, hogy némely szakokat a tanítóképző, polgár-

iskolai és középiskolai tanárok együtt hallgathatnának. A külfüldi tan folya .

mokra küldetés a hazai tanfolyamok mellett föntartandó.

A tanfolyam hallgatói s tanárai között az idén is a legszívesebb viszony

volt. A hallgatók, meleg ragaszkodással és tisztelettel környezték tanáraikat,

mert részökról is a .Iegszivesebb baratias és kartársi érintkezést tapasztaltak.
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Évről-évre növ~kszik a tanítóképző tanárok vonzalma és tiszteleteyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAPauer .Imre dr.

min. tanácsos, egyetemi tanár; a tanfolyam vezetője iránt. Állásánál fogva a
tanítóÚpzéS font~s ügye 'van az ő kezében letéve s jö benyomást '. tesz, hogy

nem' };ir)\:ózik el a t~nífóképző-tanáro.kvéleményének, kivansagainak meghallga-
tása elő-l.·Magas szjnvonalú és 'meggyőző előadásai nagy hatással voltak a hall-
gatókra, Sebestyén Gyula' hivatalos állásáuál fogva is 'elismert es kedvelt egyén

a tanítöképzö-tanarok előtt s nagyszabasu elokvens előadásai elragadták a
ballgatóságot.

Amilyen szives és baratsagos volt ;. viszony a hallgatók és tanárok között,'

olyan meleg volt a búcsúzás. A búcsú hangulata kifejezte azt a lelkesedést,

amely a tanárságot a tanfolyamon hallottak miatt betöltötte; visszatükröződött
az a szerit elhatározás; hogy a tanultakat a tanítóképző-intézeti oktatás javára

fordítjak. Pauer Imre dr.vtöl Kiiveskúti J~nő pápai tanár búcsúztatta el a

hallgatösagot, tartalmas beszédben hangsulyozta ait a nagyfontosságu hivatást, \
amely Pau er Imrére, mint a tanítóképzö-tanari tanfolyam igazgatojara a' tanító-

kepző-intizeti tanqrkipzés fejlesztise körül vár. Pauer Imre nem csupán melegen
viszonozta az üdvözlést, hanem nyi,latkozo/tt is azokról a tervekről, amelyek a
tanítóképző tanárképzés és képesítés terén ujabbán fölmerültek. Ezt a nevezetes

nyilatkozatot még szó tárgyává tesszük. 'Sebestyin, Gyula előtt Breznay Imre
egri tanár fejezte ki a .hallgatösag lelkesedését és háláját. Szinnyey József, dr.vnak .

pedig~Katona János dr. lévai tanár mondott meleg köszönetet. Ezútán az egész

hallgatóság felvonult a minisztériumba, hogy első sorban Wiassics Gyula minisz-
ternek fejezze 'ki- mély háláját és köszönetét. A miniszter távollétében MolJiár

Viktor miniszteri tanácsos' fogadta a hallgatókat, akinél Felmiri Albert kolozs-

vári tanár szónokolt, mondotta el a tanarsag hálás köszönetét s fejezte ki. a
ta~árság azon nyilatkozatat, hogy a tanfolyamon . hallottak kielégítették az ő

várakozásaikat, sőt irányt szabtak oktatói tevékenységük számára, Kérte a min,

tanácsost" hogy sziveskedjék ezt tolmácsoini a rniniszter úrnak, amit Molnár
Viktor készséggel meg is igért. Axamithy Lajos dr. miniszteri tanácsos úrnál, a

tanítóképzési osztály vezetőjénél Krausz Sándor kolozsvári tanár ~olt a szónok.

Kifejtette, hogy e tanfolyam -rendezése is, minr a tanácsos. úr egyéb. tevékeny-
sége,' bizonyítja,' hogy méltó kezekbe van letéve hazánk tanító képzésének: ügye;
nlert minden cselekedetében szeme előtt tartja a tanitöképzö-tanarsag szellemi
és anyagi színvonalanak emelését. Axamithy Lajos meghatottan köszönte meg

.a meleg ragaszkodas és hála nyilvánulását s fölkerte a tanárságot a lelkes,

ideális tevékenységre. Végül Neményi Imre dr. miniszteri osztály tanácsos úrnál

tisztelgett a hallgatóság, ahol Beér Ferenc eperjesi tanár fejezté ki a tanárság
köszönetét a lelkes és tudós férfiu iránt. Neményi válasza az egész tanarsághoz

intézett lelkes buzdítás volt. A tanfolyamot búcsúebéd fejezte be az István-
főherceg vendéglőben, ahol ujra s még nyiltabban nyilatkoztak meg a~ érzel.

mek.Az igen vidám fehér asztal még közelebbre füzte a tanfolyarn ~ezetőine,
s hallgatóinak érzelmeit. Ünnepeltek a tanfolyamon Kiss Áron ár.-t, a Pedagó-

gium igazgatóját is; aki mint a hallgatók volt tanára s most eg.yik házi gazdája
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megjelent az ebéden. HogyyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAJózsa Mihálytól, a másik szives házi gazdától mily

illő módon történt a búcsúzás, azt nem jegyezte fel a krönika,YXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Iskolai tanulmányútak. Szürke az elmélet, de zöld az élet fája. Ennek az

örökigazságnak hódolnak az iskolák akkor, mikor utra kelnek s az országot-

világot, vidéket s lakosokat a közvetlen tapasztalatból igyekeznek megismerni.

Az iskolai tanulmányútak gondolatának a leggazdagabb termötalajai hazánkban,

úgy látszik, a tanítóképző-intézetek. Egy iskolanem sem fejt ki e téren oly

buzgalmat s űzi a tanúlmányutakat oly tervszerüen s annyi tanulmányi előkészü-

lettel, mint a tanítóképző- intézetek. Az ősszel különösen- Kassa Ca Rákóczi-

kiállítás) és a Magas Tátra volt a kirándulások célpontja, ahol az egész ősszel

az intézetek úgy szölvan, helyet adtak egymásnak. De nagy kirándulások tör-

téntek Erdélybe, Fiurnébe, sőt Boszniaba és Dalmáciába is. Sajnos, e kirándu-

lásokról nem adhatunk részletes értesítések et, mert .azokról nem érkeztek be

hozzánk tudósítások. Minthogy intézetcink ez irányu tevékenységet, mondhatni

vezető szerepét, igen fontosnak tartjuk, azért tisztelettel kérjük az intézetek

testületeit, hogy úti rendjükről sziveskedjenek tudósítást beküldeni.

A gyakorló iskola ésutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa gyakorlati kiképzés ügye a választmányban. A tanító-

.képzés sarkalatos ügye a gyakorlati kiképzés. Egyúttal örökre megoldatlan ügye

-is. Mert maguk a szakértők, a tanítóképző tanárok, valahányszor előveszik ez

ügyet, mindig találnak rajta rengeteg reparálni valót. A. leghivatottabb testület. ,
a tanítóképzőintézeti tanárok országos egyesülete, többször foglalkozott vele,

más ügyekkel kapcsolatosan. Végül az r ooa-iki közgyülés tárgyául kitüzte, hogy

egyelőre . leszámoljon a felhangzó panaszokkal. Dezső Lajos igazgató, a tanító-

képző tanárság egyik legerősebb embere volt az előadó. A közgyülés egy rövid

tárgyalás keretében nem tudta elintézni az ügyet, hanem kiadta a választmány-

nak, hogy hanyja-vesse meg az ügy minden oldalát s adjon mödot az összes

testületeknek és tanárok nak is a hozzászólásra s ezzel az alapos előkészülettel

hozza ujra az ügyet az 1904. évi közgyülés elé. Az egyesület választmánya az

október 5-én tartott ülésén kezdte meg a gyakorloiskola és a gyakorlati ki-

képzés tárgyalását. Elnök dr. Kovács János volt. Az elnöki és titkári előterjesz-

tések után elnök tárgyalás alá bocsátotta a Dezső Lajos-féle javaslatokat, amelyek

alapjá~ mindvégig érdekes, tanulságos, szakszerű vita indult meg.

Baio József dr., az 1. ker. képző igazgatója, a gyakorlóiskola szervezetét

illetőleg elfogadta Dezső Lajos javaslatait. A gyakorlati kiképzést az uj tan-

terv szempontjaból birái ta. Helytelenítette, hogy az uj tanterv alI. osztály

számára nem rendeli el a _gyakorlóiskolai látogatásokat. A lll. osztályban,

miként az uj tanterv is teszi, egves próbatanítások tartását kivánja. A IV.

osztályban azonban föltétlenül szükségesnek tartja, hogy a tanítójelöltek huza-

mosabb ideig tanítsanak egy-egy tantárgyat. Ezért. a gyakorlóiskola s a képző-

intézeti IV. osztály örarendjeit évharrnadonkint változtatni kell. Megtartatni véli

azt a régi szekast is, hogy a jelöltek z és fél napig a gyakorlóiskolában az

ij'ssze~fantárgyakat tanítsák.

N~gy Lassio első sorban a gyakorloiskola szervezetével kiván foglalkozni.
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Azt kivánja, 'hogy a gyakorloiskola ayxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAte/ies néjJúkola mintáját mutassa: Ezért

nem elégszik megazon kivánalommal, hogya gyakorlóiskola négy osztály helyett
országszerte mindenütt hat osztályu legyen, hanem csatlakozik a pápai tanár-utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"testület azon határozatahoz. hogyagyakorló elemi iskolákat gazdasági úmétlő-

iskolákkal egészítsék ki s ahol lehet, állítsanak az iskolák mellett ifjusági egye-

sületeket. "Legyen a gyakorló elemi iskolák fölszerelése pedagógiai és hygieniai

szempontból minatszerü. ÁHífsanak mindegyik mellett ifjusági kÓlryvtárakat.

Fontosnak tartja továbbá, hogy' a gyakorlóiskola legyen az egész tanítóképző.
intézeti tevékenységnek közép- és célpontja. Ezért minél többet kell a tanító-

növendékeket a gyakorlöiskoraban foglalkoztatni; ne csak a tanításban _vegye-

nek részt, hanem a gyermekek felügyeletében, fegyelmezésében, egész pedagógiai

kezelésében és lélektani megfigyeléseben. Nem elég, hogyatanítójelöltek fog-
lalkoznak a gyakorlóiskolában. Szükséges, hogy maguk a szaktanárok is vegye-

nek részt a gyakorloiskola és a gyakorlati kiképzés munkájában. Kivánja, hogy

a gyakorlóiskola 5. és 6. osztályaiban egész éven át tanítsanak a szaktanárok

egy vagy tóbb tantdrgyat ; tartsanak mintatanításokat, készítsék elő a jelölteket
apróbatanításokra s vegyenek részt a nyilvános birálatokban ; egyszóval legye-
nek ök gyakorlóiskolai tanítók is, miként azt budapesti a II. ker: tanítónőképzőben

már keresztül vitték. Kivánja, hogy a tanítóképző gyakorlöiskolaja legyen te/jesen

osztott elemi iskola hat osztállyal hat tanteremben; ezenkivül legyen a képző

mellett egy jól berendezett teljesen osztatlan népiskola is, egy tanítóval. Ez a
kettős szervezet esetleg a helybeli népiskolák bevonásával valösitandö meg,

A részletekre nézve elfogadja Balójavaslatait.

Léderer Ábrahám a legnagyobb hibának azt tartja) hogy a tanítók nem
érdeklődnek a módszeres tanítás iránt,' mert a tanítóképzőben sem költjük föl
eléggé az érdeklódest és lelkesedést a módszer iránt. Már az első éves tanító-

növendék hospitaljen agyakorlóiskolában. A jó tanítások szernlélése őt bizonyára

utánzásra fogja indítani. Nem olyan nagy dolog például egy betü tanítása, hogy

azt egy I4 - IS éves ifju ne tudná utánozni.
Palágyi Lajos a Dezső Lajos javaslatait egészen jök nak és elfogadhatók-

na k találja. Kell, hogy a képzök mellett legyen egy osztatlan és egy osztott

iskola; így teszünk eleget a népoktatási törvénynek és a gyakorlati' életnek.

Az osztatlan iskola pedig mindenütt vegyes legyen; vagyis fiu- és leánygyer-

mekekből álljon. Helyesli Dezső azon indítványát, hogy ott, ahol financiális

vagy .egyéb okokból nem lehet az osztott gyakorlóiskolát beállítani, ott is meg
kell csinálni oly mödon, hogy abban negyedéves tanítojelöltek tanítsanak az

osztály társak ellenőrzése mellett. Végül kivanja, hogy szünjék meg a gyakorlo-
iskolai tanítók és a rendes tanárok között a rang- és fizetés beli különbség,

Miklós Gergely indítváuyozza, kéressék fel Dezső' Lajos, hogy javaslatát

az uj tanterv szerint dolgozza áto Lédererrel szemben védi a gyakorlóiskolát,
amelyben a kikérült tanítók bevallása szerint is a tanítások mintaszerüek sa,
jelöltek is jól 'tanítanak a képesítö vizsgalatokon, Elég egyelőre, ha a gyakorló-

iskola két osztatu, de osztott legyen mindenesetre. Hogy, a gyakorloiskolaban a
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szaktanárok, rendszeresen. tanítsanak, nem tartja kivihetőnek a tanárok elfoglalt-

sága miatt. Elég, ha egy-egy mintatanítást tartanak..s jelen vannak a birálatokon.yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Kún Alajos szerint az - osztatlan gyakorlóiskolák mellett nem haladhat

előre a gyakoílati kiképzés ügye; ezért tö'r lend'ökaz osztatlangyakorlóiskoldk s

a képzök mellett három tantermű és három tanítöju gyakorloiskolák rendezen-

"dök be, Az osztatlan iskola gyakorlatába való. bevezetés végett teljesen elegen-

dőnek tartja, 'ha' az osztott iskolát évenkint néhány- napra· osztatlauna vonjuk

össze. Két osztatuvá sem szabad tenni a gyakorlóiskolát, mert ez a' beosztás :-

1-2-3. osztály együtt és 4-:-5-6. osztály együtt, didaktikaellenes. Eza helyes

beosztás: 1~2.' osztály együtt, 3-4. osztály együtt, '5-6. osztály együtt.

Üdvözli a II. kerület~ .nöképzöt azon kezdésért, hogy az 5-6. osztályban szak~,

tanárok is' tanítanak. A vegyes iskolanak ellensége. 'A .jelöltek huzamos taní-

tását a gyakorloiskolaban kivihetetlenriek tartja.

Mdlnai Mihdly dr, szerint a Dezső-féle javaslat-ban .kevés 'az elvi kijelen-

tés és sok a részletezés, Ezt nem lehet keresztülvinni. A: gyakorlati kiképzést

nem lehet az egész' országban az apró részletekig egyforrnava tenll'i', Az a fö,

hogy az elvekben egyezzünk meg. Fölveti azt a kérdést, mit várjunk a gyakor-

lati kiképzéstöl ] Annyit semmiesetre, hogy a jelöltet egészen előkészítsük az

életre; csak annyit várhatunk, hogya növendék irányt, útmutatást nyerjen

jövendó eljá[ásairanézve. ,Ézzel szemben a gyakorlóiskola szervezete nem elvi.

kérdés. Akármilyen gyakorlőiskolaban el lehet érni a jelzett célt. Az osztatlan-

ban is. Az említett oknál fogva az ismétlőiskolákra ésifjusági egyesületekre

sincs szükség a képzök mellett. A növendékek' huzamos tanítása fontos ugyan,

de az is igaz, hogy az ilyen gyakorlati 'kiképzés akadályozza a növendékek

iskolai tanulását. A collisiöt úgy lehe!ne elintézni, hogy a jelöltek a vizsgálatok

után végeznek a tanításokat.

ElnO'k Malnai felszólalására megjegyzi, hogy az egyesület határozatainak

nem leh'Ct célja barrnitas kötelezövé tenni, csak irányt szabni.

. . Peres Sdruior szinién abból indul ki, - hogy a gyakorlati kiképzés útmuta-

tást adjon a jelölteknek. Ebből azonban éppen - az következik, hogy minden

iskolafajnak meg kell lenni a gyakorlőiskolaban ; az ismétlönek, az ifjusági egye.,

sül~tnek is, sőt azt kivánja, hogy a gyakorloiskola kisdejlóvóval is legyen el-

látva, mert ez' az alapvető intézet. Ellensége annak, hogya gyakorlóiskola S~6.

oszfálya a szaktanárok kezében legyen. Hiányzik az ilyen iskolából ft közös

élet, a közös szellern. Az 5-6. osztály is egységes vezetés alatt legyen. IgyutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
, ..\

'lehet az mintává. A szaktanárok a biralarokon vegyenek részt. Ennyi elég, de

szükséges is. A birálat különösen fontos. Híve a gyakorloiskola megosztasanak.

. Sztánkó Béla Malnaival . szemben megjegyzi, hogy a gyakorlöiskola szer-

vezete is elvi kérdés. Azzá tette a gyakorlati élet. Ezelőtt; mikor a képzök egy-

egy osztályának létszáma 20-25 volt, szepen-megvoltunk az osztatlan iskolával

is. De' miöta 4o-,,-:,sO',re emelkedett az. osztályok létszáma, ellendllhatatlan

er8vel nyomul elö're az a követelmény, hogya gyakOllóiskola ,megosztássék. A gya-

korlaiböl tudjuk ázt is, hogy 'a növendék, ha osztatlan iskola elé állittatik is,
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csak azt az osztályt látja, amelyben tanít.yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAHosszu gyakorlat eredménye lehet csa l?

az osztatlan z"skola vezetése.

Ge~i:ze Sarolta nem tartja szükségesnek, hogy a gyakorlóiskolai tanító

tudós legyen. Magasabb kvalifikaciöt nem kivan ; tie kivanja, hogy kitünö, gya-
korlott elemi iskolai tanÍtó legyen, c

A vita befejezése útán a választmány elfogadta Miklös Gergely indítvá-

nyát s elhatározta, hogy a Dezső Lajos javaslataival együtt kérdő pontokat kül-

denek a tanári testületekhez a gyakorlóiskola s a gyakorlati kiképzés ügyében.ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A szak tan árok a gyak or ló -isk o láb an . Az már ugy szokott lenni, hogy
míg a bölcsek gorídolkoznak, addig az élet megoldja a problémákat. Nincs

kérdés, amelyről többet vitatkoztak volna tanítóképző tanárok, mint a gyakor-
lati kiképzésröl ; addig az élet kezdi kialakítani a gyakorló-iskola és a gyakor-

lati kiképzés jövendő képét. Lapunk más helyén értesülnek az olvasók a derék
pápaiak kezdéséröl, hogy a gyakorlo elemi iskolát gazdasági ismét/ővel, ifjusági

egyesidette! és ifjusiigi konyvtárral egészítik ki. Ugyancsak a gyakorlati kiképzés
terén a folyó iskolai évben a budapesti csalogany-utcai tanítönöképző tanítói

testülete nevezetes ujitast tett. Nagy utanjarassal sikerült a gyakorló-iskolában

az idén az 5. és 6. osztályt felállítani, amit már 25 év óta 'nélkülözött a képző.

Ei 5-6. osztály egyik gyakorlo-iskolai tanító, Hegedüs Paula közvetlen veze-

tése és igazgatása alatt áll ugyan, de abban a szaktanárok tanítanak. Katonáné

Thuránszky Irén tanítja a fizikát s kérniat, Bittenbinder Miklós a mértant és

mértani rajzot, Nag-y Laszlö a terrnészetrajzot, Ribiczey Erzsébet a földrajzot és

történelmet,. Eitner Milla a magyar nyelvet és számtant. E szaktanárok minta-

tanításokat tartanak a növendékek előtt, amelyeket eszmecserék előznek meg
és követnek, Részt vesznek a próbatanítások előkészítésében és biralataban.

Egyszóval a tanárok gyakorló-iskolai tanítók is. E teendőiket rendes óraszámai-

kon felül lelkesedésból végzik. E szaktanárok nak működése a gyakorlo-iskola-

ban a növendékekre lelkesítőleg hat s előttük a tanulságok tárházát nyitja meg.

H ely re iga z ítá s . Tekintetes szerkesztőutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.úr l A Magyar Tanítóképző folyó évi
juliusi (V[I.) száma a kerületi tornaversenyekről szólva, a 408. lapon ezeket

irja: «Esztergom. A 27 versenyző intézet között csak J tanítóképző intézet
akadt, az esztergomi róm. 'kath., amely azonban dijat nem vitt el.» Ezen állí-

tással szemben intézetünk és az igazság érdekében ki kell jelentenem, hogy

intézetünk az esztergomi kerületi tornaversenyen dicsérettel állta meg helyét,

amennyiben Markos János IV. éves növeridékünk a rúdugrás ban első lett, ami

által magának aranyérmet nyert, intézetünknek pedig a négy nagy dij egyikét:

Esztergom városának turul-madarasnagy aranyérmét szerezte meg. Kivüle Tóth

Ödiin II. éves növendékünk a nyujtöri versenyző intézetek között a második

legjobb tornázónak nyilváníttatott és mint ilyen a versenybiróságtói ezüst érmet
kapott elismerés fejében.' -,

Midön a tek. szerkesztőséget ezen helyreigazító soraim tudomásulvételére

és szíves közlésére kérem, vagyok Esztergom, 1903. aug. 13 . a tek. szerkesztö-

ség kész szolgaja Guzsvenitz Vilmos igazgató.
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Örömmel adunk helyet e helyreigazításnak. Minthogy a tornaversenyeken
részt vett intézetek közül csakyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAModorró! kaptunk tudósítást, kénytelenek vol-

tunk az adatokat a Tornaügyből venni áto Abban pedig nem volt megemlítve

az esztergomi képző győzelme. Kérjük intézeteinket, hogy különösen ily fontos

eseményekről" mint a tornaversenyeken való részvétel, a Magyar Tanítóképzőt
pontosan és részletesen szíveskedjenek tudositani. Szerkesztő.ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

K im u ta tá s

az 1903. ok tób er r-éíg b efo ly t tag ság i d íjak ró l.

1903·ra: Dittert Ferenc, Kolbai Arnoldné, Slajchó Mihály, Újvári
Mihály, VégIer Gyula, Sztodolnik János, Karoliny Mihály, Dr. Málnai
Mihály, Röszler Béla, Tarján W. Gyula, Somogymegyei Tanítóegylet,
Lustig Emma, Gaal Imre, Pataki. Lajos, Csemez József (8-8 kor.),
Zrinyi Károly (2 kor. 60 f.).

1903: I. félévre: Rónai Sándor, Grész Ernő, Pasnáry Győzö, Bocskay
Kristóf, Felméri Albert (4-4 kor.).

1903. II. félévre: Vashegyi népiskola (4 kor.).PONMLKJIHGFEDCBA

H o ru a y E d e ,

egyes. pénztáros.

É rtes íté s .

Az egyesület azon t. tagjait, kik tagsági dijaikat ismételt felkérésem

dacára mostanáig sem fizették be, talán azért, hogy soraim figyelmüket

kikerülték: ezennel értesítem, hogy e hó folyamán külön levelezőlapon

fogom őket még egyszer kötelezettségük teljesítésére felszólítani.

Budapesten, 1903. okt. 1.



A legjobb, legelterjedtebb

képes gyermek heti laputsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

AZ ÉN UJSÁGOM
~ . Megjelen minden szombaton. f1tP.,PONMLKJIHGFEDCBA

" ( "~ Y + oi' + ~

Előfizetési árak : ne~yed~vre 2 kor., félévre 4 kor.,
egesz eyre 8 kor. :::-====

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.yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBACsak 2 kor,
negyedévre s mindenkinek mődiá-

ban van, hogy ezt az örömet meg-

szerezze gyermekének. A legkivá-
lóbb magyar irók irják ezt a magyar

ujságot, januárban minden elöfizető
gyönyörü mesemondó naptárt kap

ingyen. Elöfizethetni AZ ÉN UJSÁ-

GOM kiadóhivatalában Budapesten.

VI., Andrássy-ut 10. =====

L,----'--------· -

ol Mutatváilyszámot tessék kérni: o

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

Budapest, VI., Andrássy-út tO.



KÉPES HETILAP fIATAL

LÁNYOK SZÁMÁRA o o

MUTATVÁNYSZÁM

KÉRÉSRE INGYEN.

MAGYAR
LÁNYOKutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

===::iSZERKESZTl=

TUTSEK ANNA

Azoknak való ez a nagy gonddal s

szeretettel szerkesztett Iap, a kiknek

a legnehezebb szép és jó olvasmányt

adni, t. i. a fiatal magyar lánynak.

A legjelesebb irók, festők, tanitók,

tanitónők sorakoznak a szerkesztő

segitségére s alig van magyar iró, ki

nem ima a MAGYAR LÁNYOK-ba.

A szépírodalmi részen kivül ismeret-

terjesztő czikkeivel, továbbá a ház-

tartás, kertészet, konyha, kézírnun-

kák, . női foglalkozások, divat stb.

körébe vágó rovataival van meg-

becsülhetetlen szelgálatára lapunk a

magyar lányoknak.PONMLKJIHGFEDCBA1 /yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAn /1 /1 U g U U D

ELŐfIZETÉSI ÁRA

Egési évre 12 kor. * félévre .• 6 kor.

Negyedévre 3 kor.

Kiadóhivatal: BUDAPEST, VI., ANDRÁSSY-UT 10. SZ.

HUNGARIA KÖNVVNYOMDA BUDAPEST.


